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Bevezető

Kedves Kisdiák!
Köszöntünk az 5. osztályban. Néhány hasznos tanáccsal szeretnénk segíteni abban,
hogy minél eredményesebben és minél nagyobb kedvvel tanulj ebből a tankönyvből.
A tankönyvben összegyűjtve, rendszerezve találod meg mindazokat az ismereteket,
amelyeket meg kell tanulnod. Gondolkozz el a példákon, majd figyelmesen olvasd el
a magyarázatokat! Ez a tankönyv két taneszköz anyagát tartalmazza egyben: a tankönyvi tudnivalókat és a gyakorlásra, játékra szánt, korábban a munkafüzetben szereplő feladatokat is. Így tankönyvedhez csak egy üres vonalas füzetre lesz szükséged.
Miről fogsz tanulni az anyanyelvi órákon az elkövetkező évben? Megtanulod,
milyen eszközöket használunk az emberek közötti kommunikációban, hogyan lehetünk sikeresek, ügyesek benne. Kipróbálhatod különféle szóbeli és írásbeli szövegtí
pusok alkotását. Elsajátítasz sok fontos helyesírási szabályt, és megismerkedsz néhány
magyar nyelvészeti szótárral. Gyarapítod tudásodat a magyar nyelvről. Kirándulást
teszel a hangok, a szóelemek, a szókincs, a szavak jelentésének világába.
A tankönyvben lila alászínezéssel jelezzük a meghatározásokat, vastag betűvel
pedig a fogalmakat. Ezek mindig nagyon fontos ismeretek, ezeket alaposan, figyelmesen olvasd el! A feladatblokkokat szürke, a kérdéseket zöld alászínezés jelzi. Nagyon
lényeges, hogy a tankönyvbe ne írjál bele, mindig a füzetedet használd. A lila hátterű
kérdőjel további érdekességeket, kiegészítő tudnivalókat jelez. A projekthez kapcsolódó anyagokat pedig a sárga színnel jelöltük.
A tankönyved 7 fejezete egy-egy egymásra épülő, de mindig az adott fejezettel kapcsolatos projekttel zárul. Ennek a neve Szövegsziget. Az ebben található motivációs
szövegek, képek, feladatok nem kötelezőek a számodra, de alkalmasak arra, hogy a
tanultakat játékos formában kipróbáld, gyakorold és alkalmazd. Mindez gyarapítja
majd a tudásodat, fejleszti a szövegalkotásodat, és egyre inkább elmélyíti az ismere
teidet az anyanyelvedről.
Szeretnénk, ha sok örömöd telne anyanyelved megismerésében, a nyelvhasználat
szabályainak játékos feladatokon át tudatossá váló alkalmazásában. Ehhez sok sikert
és jókedvet kívánunk!
Az alkotók csapata
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A tanulás új,
felsős technikái

értem a szöveget
A szövegfeldolgozás technikái
A felső tagozat komoly váltást jelent számotokra. Több új tantárgyatok lesz,
és tanulmányozásuk során egyre hosszabb szövegekkel fogtok találkozni.
Ahhoz, hogy ezeket a szövegeket hatékonyan, értőn olvashassátok el, és a
bennük lévő információt könnyen megtanulhassátok, érdemes mindjárt az
elején elsajátítani néhány egyszerű módszert.

Olvassatok okosan!
Az alábbiakban olyan szempontokat ajánlunk figyelmetekbe, amelyeket
követve hatékonyabbá tehetitek az olvasás folyamatát.
Figyeljétek meg, hogy melyek azok, amelyeket eddig is így csináltatok! Van-e olyan,
ami ugyan eddig nem jutott eszetekbe, de mostantól szeretnétek beépíteni őket saját
tanulási szokásaitok közé? Jegyezzétek fel ezeket a füzetetekbe is!

Nem mindegy, milyen környezetben olvasol. A csend segíti az elmélyülést,
a háttérzajok pedig megosztják a figyelmedet. Ha összpontosítani szeretnéd a
figyelmedet, ne hallgass olvasás, tanulás közben zenét! A rendetlenség szin
tén nehezíti az olvasást. Ha rendet csinálsz, és összerakod az asztalon heve
rő könyveket és füzeteket, meglátod, mennyivel rövidebb idő kell majd arra,
hogy megértsd, amit olvasol. Az is sokat segít, ha megfelelően megvilágított
asztalnál olvasol.
Nem csupán a külső rend fontos, hanem a belső is. Gondolataidban is pró
bálj rendet tenni, arra figyelj, amit csinálsz! Gondold végig, miért olvasod el
az adott részt, mi a célod vele! Lehet, hogy valami érdekel vele kapcsolato
8
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san, a magad számára is tisztázni szeretnél valamit a segítségével. De az is
lehet, hogy egyszerűen a másnapi felelet osztályzatát szeretnéd a lehető leg
jobbá tenni. Ez is elég ahhoz, hogy erős akarattal kezdj bele az olvasásba.
Amennyire lehetséges, legyél kipihent! Tanulás előtt mozogj egy kicsit, ha
szükséges, időnként szakítsd meg az olvasást is, és sétálj egy kört a szobában!
Mindez segít majd teljes figyelmedet arra fordítani, amit olvasol.

Értelmezzétek az olvasottakat!
Használjatok grafikus szervezőket
a szerkezet ábrázolására!
Az előző szöveg olvasása előtt kaptál egy feladatot. Azt kértük tőled, figyeld
meg, mit csináltál már eddig is így olvasás, tanulás közben, és mi az, amit
mostantól így szeretnél csinálni. Valószínűleg gyors, tájékozódó olvasást
végeztél, és közben a feladat által kiemelt szempontra figyeltél leginkább.
Ebben segíthet két módszer. Ha saját könyvben dolgozol, ceruzával jelölheted
a téged érdeklő részeket a szöveg margóján, például ilyen jelekkel: ✓ +. Ha nem
szeretnéd a könyv állapotát rongálni, a füzetedben készíthetsz T-táblázatot, és
oda jegyezheted fel, amit fontosnak gondolsz.
Eddig is így csináltam

Mostantól így csinálom

A teljes szöveg megértéséhez viszont gyakran nem elég a tájékozódó olva
sás. Ezért most arra kérünk, olvasd el újra az előző szöveget, ezúttal teljes
figyelemmel. Arra figyelj, hogy mi a szöveg lényege, miről szól, melyek a
legfontosabb érintett témái!
Miután elolvastad, készíts a füzetedbe pókábrát a szöveg alapján! Középre írd a központi témát, ebből kifelé haladva pedig helyezz el annyi további főtémát, amennyit a
szöveg szerinted tartalmaz!

KÖZPONTI TÉMA

1. főtéma

2. főtéma

3. főtéma
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A mi szövegünk összesen két további főtémát fejt ki. Mivel az új főtémák
új bekezdést is jelentenek, legközelebb már első ránézésre is meg fogod tudni
állapítani, hány van belőlük. Tehát ha jól dolgoztál, a rajzod erre az ábrára
hasonlít, de a témák megnevezésekor használhattál más szót is.
SEGÍTI A HATÉKONY OLVASÁST
Külső környezet

Belső állapot

A pókábrát könnyen bővítheted fürtábrává, ha a főtémák mellé az altémá
kat is berajzolod, beírod. Például így:
SEGÍTI A HATÉKONY OLVASÁST
Külső környezet

Belső állapot

A mi ábránk ilyen lett. És a tiéd? Ne felejtsd el, attól, hogy más szóval írtad
le az altémákat, még lehet jó a te megoldásod is!
Beszéljétek meg, melyik megoldás helyes, és melyik nem az!
SEGÍTI A HATÉKONY OLVASÁST
Külső környezet

csend

világítás

rend

Belső állapot

mozgás

kipihentség

figyelem

cél, akarat
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A fürtábra már szemléletesen mutatja be a szöveg szerkezetét, de sok fontos
információ még kimaradt belőle. Ezeket az egyes altémák alá írhatjátok be,
például így:
SEGÍTI A HATÉKONY OLVASÁST
Külső környezet

csend
• segíti az elmélyülést
• a zaj elvonja a figyelmet
• zenét se hallgassunk
tanulás közben!

Belső állapot

világítás

mozgás

figyelem

• jól megvilágított
asztal

• tanulás előtt, de
akár közben is

• arra, amit csinálok

rend

kipihentség

• könyveket, füzeteket
is elrakni az asztalról

cél, akarat
• Miért olvasom, tanulom
ezt az anyagot?
Mi a célom vele?

Egy ilyen részletes ábra segítségével már nagyon könnyű elkészíteni a szö
veg vázlatát. Mindössze annyi a teendő, hogy a kigyűjtött elemeket úgy ren
dezitek el, hogy a leírt vázlat is tükrözze a szöveg felépítését. A fontos eleme
ket kiemelő színek vagy aláhúzás segítségével tehetitek jól láthatóvá.
Kezdjetek minden gondolatot új sorban, és számozással jelöljétek a részek
sorrendjét!
Az egyes információkat felsorolásjelekkel írjátok az altémák alá!
Csak a lényeget írjátok le, ne jegyzeteljetek ki teljes mondatokat!
A mi vázlatunk ilyen lett:
A hatékony olvasás

(téma)

I. Külső környezet segíti (I. főtéma)
1. csend (1. altéma)
• segíti az elmélyülést (információ)
• a zaj elvonja a figyelmet (információ)
• tanulás közben a zenehallgatás mellőzése (információ)
2. rend (2. altéma)
• a könyvek, füzetek elrakása az asztalról (információ)
3. világítás (3. altéma)
• jól megvilágított asztal (információ)
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II. Belső állapotunk is fontos (II. főtéma)
1. figyelem (1. altéma)
• arra, amit csinálok (információ)
2. cél (2. altéma)
• Miért olvasom, tanulom ezt az anyagot? Mi a célom vele?
3. kipihentség (3. altéma)
4. mozgás (4. altéma)
• tanulás előtt, de akár közben is (információ)

(információ)

Gyakoroljátok a vázlatkészítést és a jegyzetelést!
Most egy másik tantárgyhoz kapcsolódó szöveg feldolgozását fogjuk együtt
elvégezni. Ez a szöveg egy másik tankönyvedből származik, és történelem
órán talán már meg is ismerkedtél vele. Most fordítsd a figyelmedet arra,
hogy minél pontosabb és használhatóbb vázlatot készíts belőle! Kövesd a már
ismert lépéseket!
1. Olvasd el a szöveget figyelmesen, emeld ki a témáját és a leglényegesebb főtémáit!
2. Rajzolj pókábrát a kiemelt témák alapján!
3. Ha szükséges, fusd át újra a szöveget, és emeld ki az egyes főtémákhoz tartozó al
témákat!
4. Rajzold be ezeket is az ábrádba!
5. Ha az segít, újra térj vissza a szöveghez, és írd be az egyes altémák alá a legfontosabb
információkat!
6. Végül az elkészített részletes ábra alapján írd meg a szöveg vázlatát, és jegyzeteidet
egészítsd ki a szerinted fontos információkkal!


A történelem forrásai
Az emberek által mesélt történetek
Azt, hogy mit csináltál kiskorodban, onnan tudod, hogy a szüleid, nagyszüleid elmesélték
neked. Arról is meséltek, hogy milyen volt az a kor, amikor ők voltak gyerekek. Ezekből
a szóbeli történetekből sok mindent megtudhatsz a családod történetéről. A híres
emberekről, a bátor hősökről több évszázaddal haláluk után is meséltek az emberek.
Mátyás király alakját nagyon sok népmese megőrizte, mivel kiváló uralkodó volt. A mesék
a valóságot kiszínezik, a hőstetteket felnagyítják. Ezért csak a népmesék alapján nem
lehet a valóságnak megfelelő képet alkotni Mátyás király uralkodásáról.
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A történelem írásos emlékei
Ha többet szeretnél tudni a múltról, történészek által készített könyveket és filmeket
érdemes keresned. Ők sokféle írott forrásból: kőbe vésett feliratokból vagy papírra írt
régi szövegekből gyűjtenek információkat. Hasznos ismeretforrás lehet akár egy levél
vagy egy újság is. Mátyás király korában még nem voltak újságok, de leveleket ő is írt és
kapott. Tetteiről krónikákat írtak. A krónika évről évre felsorolta, hogy milyen hadjáratai
voltak a királynak, kikkel tárgyalt, milyen szerződéseket kötött. A király rendeleteit,
döntéseit oklevelekbe, törvényekbe foglalta. Ezek is sokat elárulnak arról a korszakról.
Mátyás királynak hatalmas könyvtára is volt. Az ott őrzött drága, képekkel díszített
kódexek rajzai, a korabeli festmények és szobrok segítenek abban, hogy elképzeljük a
korszak színes világát.
Régi tárgyak, történelmi épületek
A tárgyi emlékek a történelem legérdekesebb forrásai. Gondolj bele, hogy ha kezedbe
veszel egy régi pénzt Mátyás király korából, lehet, hogy azt maga a király is fogta a kezében.
Ha meglátogatod Mátyás visegrádi palotáját, azokban a termekben jársz, ahol a király
is megfordult annak idején. A régészek sokszor régi romok és temetők feltárása során
találják meg a tárgyi emlékeket, amik aztán a múzeumokba kerülnek. A múzeumokban
régi ruhákat, zászlókat, hangszereket, fegyvereket, szerszámokat és gépeket is láthatsz.
A régi tárgyak mutatják meg nekünk, hogyan dolgoztak, harcoltak vagy mulattak őseink.
A múltból fennmaradt tárgyak segítenek abban, hogy megérezd egy régi kor hangulatát,
és felfigyelj annak különlegességeire.
Történeti források az épületek is, például a régi várak és kastélyok. Van olyan is köztük,
ahol az eredeti berendezés is megmaradt. A legrégebbi, ma is használt épületeink a
templomok. Néhány kis templomunkat még első királyunk, Szent István idején építették.
Talán nem is gondolnád, de a legnagyobb történelmi forrás maga a hely, ahol élsz, hiszen
minden háznak külön története van.
Mi segíti még a történészek munkáját?
A történésznek sokat segíthet a nyelvek tanulmányozása is, hiszen a szólásmondások
is egy-egy történelmi kor emlékét őrzik. Ilyen például a „Meghalt Mátyás király, oda az
igazság”. Maguknak a szavaknak is van történetük. A nyelv történetével a nyelvészek
foglalkoznak. Vannak ősi szokásaink, amelyeknek az eredetén ritkán gondolkodunk el.
Ilyen például a piros tojás vagy a locsolkodás. A falusi emberek ezekkel a szokásokkal a
jószág és a lányok termékenységét akarták fokozni, hogy gazdagabbak legyenek, és több
gyerekük szülessen. A régi szokások és hagyományok is történelmi források lehetnek.
A népszokásokkal a néprajz kutatói foglalkoznak.
(Forrás: Történelem 5. tankönyv �FI-504010501/1�)
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Készüljetek fel az órára!
Amikor egy-egy órára felkészülsz, először olvasd el az adott anyagrészhez
kapcsolódó szöveget a tankönyvben! Jegyzeteld ki az eddig tanultak szerint!
Ezután ugyanígy olvasd át azokat a jegyzeteket, amelyeket az órán készí
tettél, és egészítsd ki a vázlatodat az órai információkkal! Ugyanazt ne írd le
még egyszer, csak azt tűzd be a vázlatodba, ami az órai anyagban új és fontos!
Ezt a részletes vázlatot már használhatod felelettervként is. Kezdd el úgy
elmondani a feleletet, mintha az órán lennél, és csak akkor nézz le a jegyzete
idre, ha elakadsz! Azt a részt, ami nem jutott eszedbe, mondd el újra, és foly
tasd a következővel! Addig ismételd, amíg anélkül tudod elmondani egyben
az egészet, hogy lenéznél a jegyzeteidre!
Csak ezután készítsd el a házi feladatot! Meglátod, mennyivel gyorsabban
elkészülsz majd vele, és még hibázni is ritkábban fogsz.
Ha van időd, a házi feladat megírása után mondd el újra a feleletet.
A részletes vázlatot (felelettervet) vidd magaddal az iskolába, és óra előtt, a
szünetben fusd át újra! Ez segít felfrissíteni, amit előző nap tanultál.
Sok sikert!
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Szöveg ziget 1.
Kreatív írás? Szövegműhely? Mindez együtt. Egész évben folytatódó projekt
feladatra hívunk titeket, és mire véget ér a tanév, még az is kiderülhet, hogy
az írás nem unalom, nem nyűg, hanem játék, mulatság.
Először is szükségetek lesz egy nagy füzetre vagy mappára.
Erre a célra használjatok külön füzetet, vagy ha ez nem
lehetséges, egy külön mappában gyűjtsétek a lapokon
elkészített alkotásokat!
Azután szükségetek lesz társakra, mert alkotni együtt
jó. A projektek megvalósításakor azzal dolgozhattok,
akivel szerettek, akivel igazán élvezetes a közös munka.
Alakítsatok tehát csapatokat! A legjobb,
ha 4-5 fő lesz egy csapatban, mert ennél
többen már nehéz lenne mindenkire egyformán figyelni.
Amikor egy feladatot elvégeztek, dolgozzatok együtt!
Csak egy mű szülessen a végén, de a kitalálásában, elké
szítésében mindannyian vegyetek részt!
Most pedig munkára! Válasszatok hősöket magatok
nak!
Adott egy ötödikes osztály, de hogy városban-e vagy
faluban, a jelenben-e vagy a múltban, esetleg a jövőben
– azt ti döntitek el. Akár állatiskola is lehet – ez a ti
történetetek!
Adott 4-5 gyerek: legyenek pont annyian, ahá
nyan a csapatban vagytok! Egy ötfős csapat szereplői
közt lehet két fiú és három lány akkor is, ha a csapa
totok a valóságban csupa fiúból vagy csupa lányból áll.
1. Keressetek n
 evet a szereplőiteknek! (Ha mi írnánk a történetet, a hőseink Lili, Laura,
Léna, illetve Lajos, Lóránt, Levente lennének – de persze ez most kevésbé fontos.)
Írjátok le a neveket egy pókábra közepébe (mi mindenre jó! ), a szélén lévő buborékokban pedig tervezzétek meg a szereplőtök néhány fontos tulajdonságát! Mind
az öt szereplő karaktertérképét együtt készítsétek el!

😊
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Mutatunk egy példát, de a ti rajzotokon sokkal több vonás is szerepelhet:
haja barna, szeme zöld,
termete alacsony

különös ismertetőjegye: kíváncsi, ezért
gyakran bajba kerül

LAURA

kedvenc tevékenysége:
képregények rajzolása

öltözködése: sajátos, mert ez nem
fontos számára, így nem figyel
különösebben arra, hogy mit vesz fel

Ha már sok vonás összegyűlt, válogassátok szét a külső és a belső tulajdonságokat!
Találtatok-e olyan jellemzőt, amelyik mindkét csoportba illik?
2. Fejezzétek be a következő mondatokat úgy, ahogy szerintetek a frissen kitalált szereplőitek tennék!

•
•
•
•

Szerintem a lányok…
Szerintem a fiúk…
Életem legszebb pillanata az volt, amikor…
Ha én növény lennék…

3. Játsszátok el a szereplők bemutatkozását! A csapat egy-egy tagja válasszon egy
hőst, és úgy meséljen egyes szám első személyben, ahogy az illető szereplő beszélne önmagáról!
4. Válasszatok k italált hőseiteknek csapatnevet!
Rajzoljatok nekik címert, amelyik jól jellemzi őket!
Tervezzetek számukra zászlót! A zászlókon felirat is lehet, de rajzot is készíthettek
rá. A fő, hogy olyan értékeket jelenítsen meg, amelyek a szereplőitek számára fontosak!
5. Otthoni feladat. Készítsetek egy-egy oldalas montázst minden szereplőnek!
Gyűjtsetek képeket, szövegrészleteket, rajzoljatok ti magatok – a fő, hogy az elkészült alkotás jól jellemezze az illetőt!
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A kommunikáció világa

A jelek világa
A mindennapokban is gyakran használjuk a jel szót. Gyűjtsétek össze, mi jut eszetekbe e szó hallatán! 
Dolgozzatok csoportokban! Először csak jegyezzetek fel mindent, ami eszetekbe jut,
utána pedig fürtábra segítségével rendszerezzétek, amit összegyűjtöttetek!
Segítségül mutatunk egy példát, de természetesen nálatok egészen más ábrák is születhetnek. Figyeljétek meg, hogy a mi ábránkon látható kis ikonok is jelek! Mit jelentenek?

jel

látható

közlekedési lámpa
piros jelzése

hallható

füst a szomszéd
udvara felől

ritmikus dübörgés
a felettünk lévő
lakásból

pályaudvari
hangszóró
jelzése

Ahhoz, hogy valamit jelként fogjunk fel, érzékelnünk kell. A jel tehát
érzékszerveinkkel fölfogható jelenség, ami önmagán túl valamire utal.
17
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Nézzétek meg ezeket a képeket! Mind a négy fenyőket ábrázol, de a fák csupán két
esetben tekinthetők jelnek. Mit gondoltok, mely képekre igaz ez?

1. Mire utalnak a fenyők egy kivilágított város utcáin vagy a bevásárlóközpont közepén?
2. Ha még nem lennének feldíszítve, szerintetek ezek a fák akkor is jelként figyelmeztetnének a karácsony közeledtére?
3. Vajon egy más kultúrából érkező ember is megértené ezt az utalást? Mi kell ahhoz,
hogy egy jel valaki számára értelmezhető legyen, jelentéssel bírjon?
Értitek-e az alábbi jeleket? Mit jelentenek? Ha nem ismertétek fel valamelyiket, otthon nézzetek utána a jelentésének!
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A jelek lehetnek természetes vagy mesterséges jelek. A természetes jelek
a közlés szándéka nélkül jönnek létre. Gyakran külső beavatkozás sem
szükséges hozzájuk. A mesterséges jeleket a közlés szándékával hozzuk
létre.
A füst tehát lehet természetes és mesterséges jel is. Természetes jel például
akkor, ha az erdő egy nyári napon felgyullad, és a keletkező füst jelzi a veszélyt.
De mesterséges jel a füst abban az esetben, ha a hegytetőn álló őrtoronyban
azért gyújtották meg, hogy jelezzék a város lakóinak az ellenség közeledtét.
4.	Gyűjtsetek példákat természetes jelekre, és azt is gondoljátok végig, hogy mit jelentenek! Például: furcsa „illatok” egy kisbaba pelenkája felől…
5. Döntsétek el az alább felsorolt jelekről, hogy természetesek-e vagy mesterségesek!

•
•
•
•
•
•
•

dudálás a közlekedési dugóban
behajtani tilos tábla
narancsillat az osztályteremben szünet után
hangos tüsszögés a nézőtéren egy előadáson
megszólaló telefon hangja egy komolyzenei koncerten
parfüm illata az anyukám ruháján
egy fiatal lány ijedt kiáltása

6.	Párokban dolgozva alkossatok ti is saját jelrendszert! Gondoljatok néhány visszatérő
iskolai helyzetre, gyakori közlésre!

Például:
Vig yázz, figyelj!
Nem, én sem tudom.
Ne mondd el neki!
Őt is hívjuk el?”
Találjatok ki az adott helyzetekben jól használható jeleket, és beszéljétek meg a jelentésüket! Mutassátok meg jeleiteket egy másik párnak, és ők is próbálják meg kitalálni,
melyik jel mit jelenthet!
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A kommunikáció
Alkossatok párokat! Játsszátok el a képen látható
két személy beszélgetését az alábbi helyzetekben!
a) Barátok, akik régen találkoztak.
b) Apa és fia a családról beszélget.
c) Tanárjának tart élménybeszámolót egy diákja.
Hasonlítsátok össze a különböző beszédhelyzeteket! Miben tértek el? Miért?
d) Vessétek össze
– a jelenetekben érintett témákat,
– a szereplők arcjátékát, gesztusait,
– szókincsüket, szóválasztásukat,
– valamint azt, hogy milyen hangerővel, hangsúllyal beszéltek!

Amióta ember létezik a földön, azóta közöl, kifejez valamit, azaz kom
munikál. Kommunikálunk egymással szavakkal, arcjátékkal, kézmozdu
latokkal, de ruházatunk, hajviseletünk is közöl a másik ember számára
valamit.
A kommunikáció latin eredetű szó, tájékoztatást, közlést, felhívást és
információcserét jelent.
Nyelvi és nem nyelvi jelekkel kommunikálunk. A beszédet a követ
kező nem nyelvi jelek kísérik: a tekintet, az arcjáték, a fej-, a kéz- és a
lábmozdulatok, a testtartás.
A hangjelek (a hangerő, a hangsúly, a hanglejtés, a beszédtempó,
a beszéd ritmusa és a beszéd közben tartott szünetek) módosíthatják
vagy megerősíthetik mondanivalónk értelmét.
Fontos, hogy a nem nyelvi jelek összhangban legyenek a mondan
dónkkal.
1. Egy mondat – több jelentés. Mondd el az Esik az eső mondatot többféleképpen! Fejezzen
ki örömöt, bánatot, dühöt, haragot, belenyugvást, lemondást vagy csalódottságot!
Beszéljétek meg, milyen helyzetben hangozhatnak el a különbözőképpen előadott
mondatok!
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2. Ugyanazt másképpen.
a) Alkossatok csoportokat! Játsszátok el az alábbi
párbeszédet a következő utasításoknak megfelelően!
•
•
•
•

Féltek valamitől.
Boldog izgalommal vártok valamit.
Reménykedtek valamiben.
Kétségbeestetek valami miatt.

– Láttad?
– Mit?
– Jaj!
– Pszt!
– Itt van!
– Mozog!
– Nagyobb lett!
– Hallod?
– Odanézz!
b) Beszéljétek meg, milyen nem nyelvi eszközökkel kapcsoltatok különböző jelentést
az azonos nyelvi közlésekhez! Hogyan változott a beszélő hangereje, hangsúlya,
hanglejtése? Változott-e a testtartása, arcjátéka?
3. Figyeljétek meg, mi történik, amikor a nyelvi és nem nyelvi jelek ellentmondanak egymásnak!
Mondjátok ki a következő mondatokat az egyes szituációknak megfelelően!
a) Beszéljétek meg, honnan tudtátok, hogy komolyan gondolta-e a szereplő, amit
mondott!
b) Amikor a nyelvi és nem nyelvi jelek ellentmondanak egymásnak, szerintetek melyiknek hiszünk?

„Nagyon finom!”

• N
 agymamád a kedvenc sütidet sütötte, és megkérdi, hogy ízlik.
• A barátod, aki tudja, hogy nem szereted a spenótot, megkérdi, mit szólsz a mai iskolai ebédhez. Mielőtt válaszolnál, hosszan nézed a spenótodat.

„Örvendek.”

• E lmeséled apukádnak, hogy a hármas dolgozatod egész sikeresnek mondható, kevés
jobb volt ennél az osztályban. Ő egyetlen szóval válaszol.
• Lovagias nagypapádnak bemutatták az új szomszédasszonyt, egy kedves idős hölgyet.
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4. Örülni szavak nélkül. Milyen nem nyelvi jelekkel tudjuk kifejezni az örömünket?
Húzzátok alá A Pál utcai fiúk című regény részletében az örömre utaló kifejezéseket!

Most Boka, aki eddig komolyan, majdnem megszeppenve nézte az Áts Feri
hadosztályának tétlenségét, egyszerre olyat csinált, amire az ő életében eddig még
nem volt példa. Feldobta magasra a sapkáját, ordított egy nagyot, táncolni kez
dett a kunyhó tetején, mintha megbolondult volna, úgyhogy a korhadt alkotmány
majdnem beszakadt alatta.
– Meg vagyunk mentve! – kiáltotta.
Rárohant Kolnayra, megölelte és megcsókolta. Aztán táncolni kezdett vele.
A hadsereg ebből egy szót sem értett. Meglepetve kérdezte:
– Mi ez? Mi ez?
5. Játsszunk! Bontsuk szét a kommunikáció jeleit! Amikor beszélünk, a nyelvi és nem
nyelvi jeleket együtt használjuk, ezek egyszerre hatnak a hallgatóra. Ebben a játékban szétbontjuk a jeleket. Alkossatok párokat! A pár egyik tagja a nyelvi, másik a nem
nyelvi jeleket közvetíti a kommunikációban. Határozzátok meg előre a beszédtémát!
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A kommunikációs folyamat tényezői
A kommunikációhoz általában két résztvevőre van szükség. Őket nevezzük
feladónak és címzettnek. A kommunikációban részt vevők szerepet is cse
rélhetnek. Amikor egy osztálytársaddal beszélgetsz, hol te vagy az üzenet
feladója, hol pedig a társad. A feladó és a címzett szerepei a párbeszédben
cserélődnek.
Nevezd meg a kommunikáció tényezőit a rajzon látható beszédhelyzetben!

Ahhoz, hogy megértsük egymást, feltétlenül kell egy olyan közös jelrend
szer, amelyet mind a ketten ismerünk. Ezt a közös jelrendszert kódnak nevez
zük. A kód nyelvi és nem nyelvi jelekből állhat. Amikor közlünk valamit,
a leggyakrabban nyelvi jelekkel (beszéddel, írással) tesszük azt. Ezeket a nyel
vi jeleket gyakran kiegészítjük nem nyelvi jelekkel is (pl. bólintás, mosoly,
kézmozdulat).
Sorolj fel olyan nem nyelvi kódokat, amelyeket a társaiddal egymás között használ
tok!

Sikeresen beszélgetni csak arról a világról, valóságról tudunk, amelyben
élünk, amelyet ismerünk.
Ahhoz, hogy megértsük a partnerünket, és bennünket is megértsenek,
szükségünk van a világról összeg yűjtött tapasztalatainkra, mindennapi tudá
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sunkra, ismereteinkre. Ha egy atomf izikus tartana előadást a kutatásairól,
sok mindent nem értenél belőle, mert nincsenek még ismereteid az atomfizi
káról. De szívesen beszélgetsz barátaiddal a nyári élményeitekről, hiszen erről
bőven vannak tapasztalataid és ismereteid.
A kommunikációs kapcsolatban megfogalmazott gondolat az üzenet. Ezt
a partnerek az általuk kiválasztott kód segítségével közvetítik egymásnak.
Ahhoz, hogy az üzenet eljusson a címzetthez, feltétlenül szükség van közöt
tük valamilyen kapcsolatra. Szóban és írásban teremthetünk kapcsolatot egy
mással. Ez a kapcsolat magában foglalja azt a közeget is (levegő, telefon, rádió,
televízió, könyv, számítógépes rendszer stb.), amely lehetővé teszi a beszélgető
felek közötti kommunikációt. Ezt csatornának nevezzük.
Az elhangzott üzenetnek különféle jelentése lehet más és más beszéd
helyzetben. Emlékszel még a hang ya és a tücsök meséjére? Nem mindegy,
hogy ezt a történetet a kistestvérednek meséled el, vagy egy iskolai nagyg yű
lésen olvassák fel. A szöveg nem változik, csak a helyszín, a beszédhelyzet,
mégis mást jelent a szöveg. A szöveg jelentését tehát módosíthatja az, hogy hol
és milyen körülmények között hangzik el.
A kommunikációs folyamat tényezői:
• a feladó,
• a címzett,
• a kód,
• a valóság,
• az ismereteink,

• az üzenet,
• a kapcsolat,
• a csatorna,
• a beszédhelyzet.

1. Olvassátok el az alábbi szövegrészletet, majd válaszoljatok a kérdésekre!

– Ez így nem fog menni, megértetted!? Ez így nem fog menni! – így kia
bált a Papa, és fenyegetően felemelte a mutatóujját.
– Teljesen megőrjíted az embert! – kiabálta a Mama. Ő nem a mutatóuj
ját meresztette, hanem mindkét kezét a feje fölé emelte, és rázta.
– Elképesztő!
– Megőrjítesz!
Így kiabáltak felváltva, meg összevissza, és tényleg látszott rajtuk, hogy
el vannak képedve, és egy kicsit meg is őrültek.
– Azonnal felmész a szobádba! – kiáltott végül a Papa.
– Nem! – kiabált vissza Emma, és toppantott.
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– Hát most mit csináljak ezzel a gyerekkel!? – nézett a Papa a Mamára,
és széttárta a karját.
– Hogy bánhatsz így a szüleiddel!? – kérdezte hüledezve a Mama, és
közelebb lépett Emmához. Erre Emma hátrébb lépett egyet, aztán hirtelen
vállat vont.
– Na jó... felmegyek... – mondta, sarkon fordult, és felment a lépcsőn.
– Akkor sem szeretem a húslevest! – szólt még vissza a lépcsőfordulóból,
homlokát mérgesen ráncolva, ahogy a Papától látta.
•
•
•
•
•

Péterfy Gergely: Meg ne próbáld! (részlet)
Hol játszódik a történet?
Kik a beszélgetés résztvevői?
Hogyan beszélnek?
Milyen nem nyelvi jelekkel kísérik megszólalásukat?
Miről folyik a vita?

2. Mi volt előtte?
a) Alkossatok négyfős csoportokat, és játsszátok el, mi történhetett az 1. feladatban
leírt jelenet előtt! A három szereplő mellett a negyedik csoporttag legyen a rendező!
b) Figyeljétek meg egymás játékát! Beszéljétek meg, hogy milyen nem nyelvi jelekkel
kísérték a szereplők beszédüket!
3. Olvasd el újra a szöveg következő részletét!

– Hogy bánhatsz így a szüleiddel!? – kérdezte hüledezve a Mama, és
közelebb lépett Emmához. Erre Emma hátrébb lépett egyet, aztán hirtelen
vállat vont.
Elemezzétek a jelenetet a kommunikációs folyamat tényezőiről szerzett új ismereteitek segítségével!
• Ki a feladó?
• Ki a címzett?
• Változik-e ez a jelenet során? Mikor és hogyan lesz egyszer csak a címzettből feladó?
• Mi az üzenet? És a második, nem nyelvi közlés esetében?
• Melyik üzenet milyen kódot használ?
• Hogyan változik meg az üzenetek jelentése a teljes beszédhelyzet ismeretében? Más
lenne-e a „Hogy bánhatsz így a szüleiddel?” mondat jelentése, ha nem ismernénk
Emma utolsó felkiáltását?
4. Párbeszéd. Írjátok le azt az elképzelt beszélgetést, amely a Papa és a Mama között
folyhatott, miután Emma fölment a szobájába!
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5. Másképp is lehet?!
a) Játsszátok el az 1. feladatban olvasott jelenetet másképpen, úgy, ahogyan ti oldanátok meg ezt a helyzetet Emma, a Mama és a Papa helyében!
b) Értékeljétek egymás megoldásait!
6. A művészet is kommunikáció, a műalkotások is jelek. Értelmezzétek ezeket a szobrokat
üzenetként!
Ki a feladó? Ki a címzett? Mi lehet az üzenet? Milyen előismeretre volt szükségetek
az üzenet megfejtéséhez? Születtek-e olyan értelmezések, amelyek, bár különböznek,
mégis mind helyesek lehetnek?

értem a szöveget
Az állatok kommunikációja
A címet olvasva mit gondolsz, miről fog szólni a szöveg? Beszéljétek meg a padtársaddal, kinek mi jutott először eszébe a címről!

Arra a kérdésre már régóta keresi
a választ az emberiség, hogy az álla
tok miként „beszélnek”. Számtalan
kísérletet végeztek ezzel kapcsolat
ban. A kut yának jól megf ig yelhető
jelrendszere van. Örömét heves fark
csóválással fejezi ki, játék közben,
a megadás jeleként a hátára fekszik.
Két kut ya között is folyik kommuni
káció. Egymásra morognak, megsza
golják egymást. A kut ya hallható,
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látható és szaglással érzékelhető jelek kel kommunikál. A többi állatnál is
hasonló jelek fig yelhetők meg.
A madarakra a hanggal és a színekkel zajló kommunikáció a jellemző. Látható
jellel üzennek egymásnak a méhek. Bonyolult táncjeleiket több kutató is megfi
gyelte, és üzeneteiket „lefordította”. A szagláson alapuló jelbeszédre is sok példát
találunk. A szarvasbika illatmirigyeit a bokrokhoz, a fákhoz dörzsöli, így üzen
a nőstény szarvasnak. A kutyák felségterületük határait szagnyomokkal jelölik
meg. Az állatok körében az érintés is lehet üzenetértékű. A fekete erdei hangyák
csápjukkal megsimogatják a társukat, így kérnek tőle enni.
Láthatod, hogy az állatok mennyi
mindent tudnak egymással közölni, de
a kommunikációjuk mégsem azonos
az emberével. Egyetlen állat sem tud
mesélni a múltjáról, nem tudja elképzel
ni és elmondani, mi lesz vele a jövőben.
Az ember nyelve mindezt lehetővé teszi.
Az állatok jelei meghatározott helyzet
hez kötődnek. Az ember a nyelvi jelek
kel és azok kombinálásával sok mindent
képes kifejezni.
1. Fogalmazzátok meg a szöveg alapján, hogy hogyan fejezi ki a kutya az örömét! És azt,
ha megadja magát?
2. A látható, hallható, szaglás, illetve tapintás útján érzékelhető jelek közül melyeket
használják
• a kutyák,
• a madarak,
• a méhek,
• a szarvasok,
• a hangyák?
3. Mondhatjuk-e, h
 ogy az állatok kommunikálnak? A szövegből vett érvekkel válaszolj!
4. Miben különbözik a z állatok kommunikációja az emberétől? Keress a szövegben leg
alább két különbséget!
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5. Nevezd meg a zokat a részleteket az olvasott szövegben, amelyek a képekhez tartoznak!

6. Értelmezd a ló és kutya kommunikációját
ábrázoló kép kommunikációs helyzetét!
Ki a feladó? Ki a címzett? Mi az üzenet?
Mi a kód? Mit gondolsz a „beszédhelyzetről”? Kik ezek az állatok, és milyen
kapcsolat van közöttük? Mi történhetett
velük a kép készítése előtt? Mi fog történni ezután?
7. Írj 
rövid, 4-5 mondatos fogalmazást
arról, mit érezhet most a kiskutya! Mit
mondana, ha beszélni tudna?

Nyelvi és nem nyelvi jelek a közlésben
A nem nyelvi jelek folyamatosan jelen vannak közléseinkben. Állandóan
üzenünk környezetünknek, akkor is, ha ez egyáltalán nem áll szándékunk
ban. Amikor ledőlsz a padra és becsukod a szemed, nem valószínű, hogy
kifejezetten közölni szeretnéd tanárod
dal, hogy ezt az órát izgalmasabban is
összeállíthatta volna. Ennek ellenére az
üzeneted már elindult a címzett felé, és
biztos lehetsz abban, hogy célba is ér.
Ebből is látható, hogy a kommuniká
ció nem mindig szándékos folyamat.
Ehhez hasonló nem nyelvi jelek teszik
ki mindennapi kommunikációs aktu
saink döntő többségét, egyes vélemé
nyek szerint akár 70-80 százalékát is.
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Ezeket mindannyian folyamatosan érzékeljük, értelmezzük még akkor is, ha
esetleg nem gondoljuk át őket tudatosan.
Próbáljátok ki, mennyire tapasztaltak vagytok már most is a nem nyelvi jelek értelmezésében! Nézzétek meg az alábbi képeket, és válaszoljatok a kérdésekre!

Ismeri-e egymást ez a két ember?
Milyen ebben a pillanatban a kapcsolatuk?
Miért gondolod így?
Mit árul el az, hogy a férfi lefelé fordítja az
arcát, a nő pedig elfordul tőle?
Mit látsz a nő arcán? Hogy érezheti magát?
Mit jelezhet a férfi kéztartása, arckifejezése?
Milyen kapcsolatban állhat ez a három
ember egymással? Milyen a viszonyuk
ebben a percben?
Mit érezhet a bal oldalon álló férfi? Honnan
tudod? Mit árul el az arckifejezése, kéztar
tása?
És a nő? Mire utal, hogy fogja a másik férfi
karját? Hogyan értelmeznéd az arckifeje
zését?
Hogy érzi magát a képen látható fiú?
Mit gondolsz, miért?
Mit jelez számodra az arckifejezése?
Milyen a tekintete? Szerinted mit néz?
Milyen a szájtartása?
Ha megszólalna, mit mondana?
Mit árul el a számodra az, ahogy a kezét
tartja, ahogy magához szorítja a játékát?
A nyelvi jeleket kísérő nem nyelvi közlések összessége a metakommunikáció. Az előző feladatban a látvánnyal kapcsolatos gesztusokat figyelté
tek meg, és a képek elemzése közben kiderült már számotokra, hogy az
emberi arc és test üzenetek sokaságát közvetíti minden pillanatban.
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1. Tanulmányozzátok a következő ábrát, amelyen rendszereztük a metakommunikáció
néhány fontos eszközét!
ékszerek

tetoválás
zártabb vagy
hajviselet
nyitottabb

öltözet
jelentéssel
bíró tárgyak,
eszközök

zártabb
vagy
nyitottabb
egyenes
vagy
görnyedt

testtartások,
elhelyezkedés
a térben

Az emberi arc
és test mint
üzenet

száj,
szájtartás,
mosoly

arc

közelebb
vagy távolabb
másoktól

szem,
szemkontaktus

arcjáték
kéz
arc és száj
eltakarása
kézzel

kéztartás
kézfogás,
érintés

• K
 eressetek példákat saját tapasztalatotokból nem nyelvi eszközökkel megvalósult
üzenetekre!
• Próbáljátok nem nyelvi jelekkel kifejezni a következő üzeneteket:

Éhes vagyok!
Haragszom rád!
Hagyjál, most nincs kedvem!
Végre, ennek nagyon örülök!

• Ü
 zenjetek ti is egymásnak metakommunikációs jelekkel, és próbáljátok értelmezni
a kapott üzenetet!
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2. A következő kép több ember bonyolultabb viszonyrendszerét ábrázolja. Értelmezd a
nem nyelvi jeleket! Ha elakadtál, ötletet meríthetsz az 1. feladathoz tartozó ábrából.

3. Nem csak látással é rzékelhető nem nyelvi jeleink vannak. Bármely érzékszervünkkel
fogadhatunk jeleket, amelyeket azután előismereteink segítségével értelmezhetünk.
Figyeld meg a következő példát!

A gyomron át a szívig
– Töltött káposzta! – gondolta István, és szaporább léptekkel vette a lép
csőket hazafelé a lépcsőházban. Otthon szorosabban ölelte magához felesé
gét, gyorsan kezet mosott, és mosolyogva ült le a már megterített asztalhoz.
– Milyen jó, hogy még mindig így szeret, hiába vagyunk már harminc
két éve házasok!
• Milyen érzékszerveivel vette István a felesége üzeneteit?
• Miért jutott arra a következtetésre, hogy az asszony szereti őt?
4. Találjátok ki, m
 ilyen nem nyelvi jeleket érzékelhettek a következő jelenetek szereplői!

a) Éva néni belépett az osztályterembe, majd megkérdezte:
– Tesiórátok volt?
b) – Ez az én helyem, ide be nem jössz! – sziszegte Robi, és megfeszítette a
vállát. A sorban mindenki őket nézte.
c) Anna zavart mosollyal húzta el a függönyt, kinyitotta az ablakot, és lené
zett a hangfal mellett a járdán álló fiúra.
– Hát mégis tetszem neki! – gondolta.

5. Ti is alkossatok olyan nem nyelvi üzeneteket, amelyeket érintés, szaglás, hallás vagy
ízlelés útján érzékelhetünk!
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A kommunikációs kapcsolat
Ebben a fejezetben a kommunikációt megnyitó formák szokásaival és sza
bályaival fogsz megismerkedni. Amikor kapcsolatot létesítünk valak ivel,
beszélni kezdünk, a szóbeli kommunikációban ezt legtöbbször köszönéssel,
üdvözléssel, bemutatással vagy bemutatkozással kezdjük.

A köszönés
1. Hogyan köszönsz a négy saroknak? Küldjetek ki egy főt az osztályból! Nevezzétek el a
terem négy sarkát egy-egy mindenki számára ismert személyről! Hívjátok be kiküldött
társatokat! Válaszoljatok a kérdéseire úgy, hogy ne nevezzétek meg a személyt! A társatok feladata minél előbb kitalálni, kiket rejtenek a sarkok.

Ajánlott kérdések:
• Hogyan köszönsz neki?
• Hogyan szólítod?
• Hogyan mutatod be?
• Mit adnál neki enni?
• Hová fektetnéd?
2. Ki köszön kinek? Ketten köszönjetek egymásnak! A társaitok találják ki, milyen személyek üdvözlik egymást!

Nagy kalappal köszön – mondja a szólás arra, aki ért
hetően, tisztelettudóan üdvözli a társát. A köszö
nésnek mindig fontos szerepe és meghatározott
szabályai voltak az emberek közötti érintke
zésben. A kapcsolat felvétele és lezárása
a legtöbbször ily módon történik.
A köszönésnek nag yon sok nyelvi
formáját ismerjük. Ezeket a nyelvi kife
jezéseket gyakran nem nyelvi jelekkel is
kiegészítjük: mosollyal, kalapemeléssel, biccen
téssel, kézfogással, öleléssel.
Itt a kezem, nem disznóláb – mondják tréfásan
kézfogáskor. A kézfogással, parolával valaha azt üzenték egymásnak az embe
rek, hogy a közeledésük ártalmatlan, vagyis nincs a kezükben fegyver. A disz
nóláb ugyanis pisztolyt jelentett a régi nyelvben.
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Figyeld meg, hogy a képeken milyen nem nyelvi jelek kísérik a köszönést!

A köszönés kialakulását feltehetően több tényező is befolyásolta. Az ősi, természeti
népek számára a másik ember csöndje, hallgatása nem volt megnyugtató, a hallga
tás veszélyt jelentett. Ezért a békés szándékot, a barátságos közeledést valamilyen
nyelvi vagy nem nyelvi jellel jelezték. A köszönés kialakulásának másik oka a hatalom iránti
tisztelet kifejezése volt. Ezt a tiszteletet az alattvalónak, a szolgának nyelvi jellel és valami
lyen mozdulattal (meghajlással, letérdeléssel, süvegemeléssel stb.) kellett mutatnia.

Mikor kell köszönnünk?
Köszönünk, ha ismerősökkel, barátokkal, rokonokkal találkozunk. Akkor is,
ha ismeretlen emberekkel valamilyen kapcsolatot teremtünk, beszélgetésbe
kezdünk: bemeg yünk egy üzletbe, megszólítunk valakit az utcán, bemutat
nak nekünk valakit. Minden esetben köszönünk a kapcsolat megszakítása
kor, távozáskor is.
Milyen köszönési formák vannak?
Köszönni sokféleképpen lehet, és a köszönést is sokféle módon tudjuk fogad
ni. Hag yományos köszönések nálunk: Jó napot kívánok! Kezét csókolom! Szer
vusz! Szia! Isten áldja! Ezek olyan köszönési formák, amelyeket a mag yarul
beszélők mindnyájan ismernek és használnak. A hivatalos köszönések gyak
ran kiegészülhetnek valamilyen kérdéssel vagy megszólítással: Szervusz, hogy
vagy? Jó napot, tanár úr! Szia, Kati!
Gyakori, hogy köszönés helyett valamilyen köszönéspótló kifejezés vagy
kérdés teremt kapcsolatot: Hogy vagy? Hol jársz te itt? Ezer éve nem láttalak! Jó
munkát! Ezek között találunk olyan kifejezéseket, köszöntőket, jókívánsá
gokat, amelyek valamilyen alkalomhoz kötődnek: Kellemes ünnepeket! Boldog
új évet! Gratulálunk az újszülötthöz!
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Milyen szabályai vannak
a köszönésnek?
A köszönést mindig a fiatalabbnak kell
kezdenie. A férf iaknak illik a nőket előre
köszönteniük. A köszönést, üdvözlést jól
hallhatóan kell mondani, viszonylag las
sú tempóban, érthetően. Ha csak az orrod
alatt motyogsz, az olyan, mintha nem is köszönnél.
A köszönést különböző nem nyelvi jelekkel, például
fejbiccentéssel kísérhetjük, egészíthetjük ki. Mindig
nézz rá arra, akinek köszönsz!
3. Köszönéspótlók. Előfordul, hogy nem a megszokott köszönési formákkal üdvözöljük
egymást, hanem rögtön valamilyen jókívánságot mondunk, vagy valamit üzenünk
annak, akit köszöntünk. Figyeld a környezetedet, és jegyezd fel, ha hallasz ilyen üdvözlési
módokat!
4. Figyeld meg a fotókat, hogyan köszönnek az emberek más országokban! Keress könyveket, cikkeket a könyvtárban más népek köszönési szokásairól!
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A megszólítás
5. Kit hogyan szólítsunk?
a) Olvasd fel hangosan és kifejezően Oravecz Imre versét!

Anyu máshogy Erzsi,
apu máshogy Pista,
nagymama máshogy Bözsi,
nagypapa máshogy Imre,
Óvó néni máshogy Icu,
szomszéd néni máshogy Anikó,
doktor bácsi máshogy Viki,
postás bácsi máshogy Laci,
boltos néni máshogy Marika,
traf ikos bácsi máshogy Gyuszi.
b) Mondd el a vers segítségével, hogy egy embert hányféle módon szólíthatunk!
c) Írd le, téged hogyan szoktak szólítani!

A kapcsolatteremtés másik módja a megszólítás. A megszólítás lehet hivatalos
vagy személyes, közvetlen jellegű. Minden esetben arra kell ügyelnünk, hogy
a megszólításunkban tisztelet, megbecsülés fejeződjék ki. A megszólításnak is
kialakult nyelvi és társadalmi szabályai vannak. A köszönés és a megszólítás
egyaránt fontos elem a kapcsolatteremtésben. A köszönés többnyire megelőzi
a megszólítást: Kezét csókolom, Éva néni!
Milyen megszólítási formákat használunk?
Megszólíthatunk valakit a nevén: János! Kerekes úr! Magda néni! Használha
tunk köznévi alakot a megszólításra, ez többféle lehet. Utalhatunk az illető
foglalkozására: Tanárnő!, Doktor úr!; nemére, életkorára: Hölgyem! Fiúk!,
Lányok!; a közöttünk levő viszonyra: Kolléga!, Diáktársaim!; a családon belül
bizalmas megszólításokat használunk: Mama!, Papa!, Édesanya!, Nagymama!,
Bátyus! Gyakori a névmással történő megszólítás: Ön! Maga! Ti! Stb.
A magyar nyelvben a 16. századig mindenkit a te megszólítás illetett meg, nem volt
nyelvünkben magázó forma. Az udvarias tegezés kialakulásával együtt fejlődött ki
a 18. század végére a magázódás és vele együtt a maga megszólítás. A napjainkban
oly gyakori ön megszólítási formát Széchenyi István kezdte el rendszeresen használni. Nyom
tatásban először 1833-ban, a Stádium című munkájában jelent meg. A múlt században ezt
a kegyeddel együtt párhuzamosan használták.
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6. Családias megszólítások. Figyeljétek meg, szüleitek hogyan szólítják egymást! Mi a
véleményetek arról, amikor egy gyerek a szüleit, a nagyszüleit a keresztnevükön szólítja?
7. Gyűjts minél többféle megszólítási formát SMS-ekből, e-mailekből! Miben térnek el a
hagyományos formáktól?

A bemutatkozás és a bemutatás
8. Mutatkozzunk be!
a) Hogyan lehet bemutatkozni? Próbáljátok ki! Mindenki mutatkozzon be, majd értékeljétek egymást! Az értékeléskor vegyétek figyelembe a tankönyvben olvasható
szabályokat!
b) J átsszátok el a következő jeleneteket! Melyek a bemutatás szabályai?

•
•
•
•

Az osztályfőnök bemutatja az új osztálytársat.
Édesanyád bemutatja a kolléganőjét.
Bemutatod az unokatestvéredet az osztálytársaidnak.
Bemutatod a barátodat az igazgatónak.

A bemutatkozás és a bemutatás igen fontosak az emberi kapcsolatokban,
hiszen ezek az ismeretség kezdetét jelölik.
Hog yan mutatkozzunk be?
A bemutatkozás és a bemutatás általános illemszabályait érdemes betarta
nod. A férf i mutatkozik be először a nőnek, nagy korkülönbség esetén pedig
a fiatalabb az idősebbnek. Ha valaki utólag érkezik meg egy társaságba, akkor
elsőként neki kell bemutatkoznia. Nag yobb társaságban nem kell mindenki
nek külön bemutatkoznunk, elég egyszer hangosan elmondani a nevünket.
Bemutatkozáskor jól hallhatóan ejtsd a neved! Helytelen az a szokás, hogy
sokan csak a keresztnevüket, sőt csak a becenevüket mondják: Erika vagyok.
Totya vagyok. Bemutatkozáskor ügyelj arra is, hogy a családi név leg yen
hangsúlyosabb! Ha a bemutatkozó személy nevét nem érted jól, akkor udva
riasan kérd meg, hogy ismételje meg!
Bemutatkozáskor gyakran kezet fogunk egymással. Először az idő
sebb nyújtja a kezét a fiatalabbnak, a nő a férfinak, illetve az, akinek bemutattak valakit.
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Játsszátok el a képen látható jeleneteket!

Mikor kell bemutatkozni?
Illik bemutatkozni olyan társaságban, ahol hosszabb ideig
maradunk, és olyan helyzetben, ahol további kapcsola
tunk lesz. Például ha elmész az osztálytársadhoz, akkor
illik a szüleinek bemutatkoznod. Szokás bemutatkozni
telefonáláskor, akkor is, ha bennünket hívnak, és akkor
is, ha mi telefonálunk valakinek. Bár a mobiltelefonok
elterjedése, a kijelzős telefonkészülékek alkalmazása
módosíthatja ezeket a szokásokat.
Mikor nem kell bemutatkozni?
Nem szokás bemutatkozni, ha az utcán felvilágosítást
kérünk valakitől. Nem kell bemutatkoznunk az étte
remben vagy az ebédlőben, ha más asztalához ülünk.
Vonaton, buszon sem mutatkozunk be annak, akivel
egy fülkében utazunk.
9. Ki kinek és mikor mondja? Játsszatok el olyan jeleneteket, amelyekben az alábbi mondatok elhangozhatnak! Milyen nyelvi jelekkel kíséritek a bemutatást és a bemutatkozást?

•
•
•
•
•

Engedje meg, hogy bemutatkozzam! Somogyi Béla vagyok.
Szilárdnak hívnak. Örülök, hogy megismertelek.
Engedd meg, hogy bemutassam az unokatestvéremet!
Bemutatnál a húgodnak?
Szeretném megismerni a bátyádat. Bemutatnád nekem?
37

Magyar_nyelv_5.indb 37

2021. 04. 08. 13:17

A kérés és tudakozódás
Gyűjts olyan mondatokat, amelyekkel a vásárló az eladóhoz fordulhat valamilyen
árucikkről érdeklődve!
● Leg yen szíves…
● Nem mondaná meg…
Így kezdjük a mondandónkat, ha kérünk valamit vagy tudakozódunk valamiről.

A tudakozódásnak általában az a célja, hogy megismerjünk, megszerez
zünk valamilyen adatot, információt. Ekkor is szükségesek a kapcsolatterem
tés és a kapcsolattartás nyelvi és nem nyelvi eszközei. Fordítsd az arcod afelé,
akihez beszélsz! Szólítsd meg udvariasan, majd add elő a kérésedet! Kerüld a
fölényes hangnemet! A kérést és a tudakozódást megerősítheted, kiegészíthe
ted gesztusokkal és megfelelő testtartással.
Ha telefonon kérsz segítséget, akkor fogalmazz szabatosan, pontosan
nevezd meg a helyszínt és a történteket!
10. Hogyan kéred? Kérjetek egymástól többféleképpen! A boltban vásároltok, és nem
éritek el a polc tetején levő üdítőt. Kérjetek meg különböző embereket, hogy segítsenek!

Személyek:
boltos néni, a barátod, egyik tanárod, egy ﬁatal anyuka, egy idős férfi.
38

Magyar_nyelv_5.indb 38

2021. 04. 08. 13:17

11. Jelöljétek meg az alábbi kérések közül azokat, amelyeket udvariatlannak tartotok!
Alakítsátok át őket udvariassá!

Legyen szíves átadni a helyet, mert nagyon fáj a lábam!
Mondja már meg, hol lakik!
Meg tudnád adni Sára telefonszámát?
Dobjon már meg egy kiló barackkal!
Hé, melyik megálló lesz a következő?
12. Kérdés vagy utasítás?
a)	Figyeljétek meg, hogy különböző fajtájú mondatokkal egyaránt kifejezhetünk
kérést. Állapítsátok meg a következő mondatok fajtáit! Döntsd el, van-e benne
kérés, vagy valódi kérdésről van szó!

•
•
•
•
•
•
•

Meg tudná valaki mondani az időt?
Vedd elő a füzeted!
Maradj azonnal csendben!
Ideadnád a sót?
Kapcsold le a villanyt!
Csináld, amit mondtam!
Kérlek, hozzál egy pohár vizet!

b)	Figyeljétek meg, hogy mi a különbség a kérés és az utasítás között! Milyen nyelvi
és nem nyelvi megnyilvánulásaik vannak?
c)	Vizsgáljátok meg, hogy miben különbözik a kérés és az utasítás azokban a mondatokban, amelyeknél mind a két lehetséges formát megjelöltétek!
d)	Alkossatok párokat, és válasszatok egy kérést és egy utasítást! Játsszatok el
egy-egy olyan helyzetet, amelyben elhangoznak ezek a mondatok! Ügyeljetek a
megfelelő hangsúlyra, hangerőre is!

Kapcsolattartás szóban és írásban
A beszélgetés
1. Fogalmazd meg szóban, mit jelent a beszélgetés szó!
2. Szerinted hányan tudnak egyszerre zavartalanul beszélgetni és odafigyelni egymásra?
Indokold meg az általad gondolt létszámot!
3. Sorolj fel olyan témákat, amiről szívesen beszélgetsz a barátaiddal!
4. Milyen kapcsolat van a beszélgetés és a szem között?
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A beszélgetésnek is megvannak az írott és íratlan szabályai. Ha beszél
getsz valakivel, illik a szemébe nézni. Nem illik a másik szavába vágni,
és nem illik megsérteni a beszélgetőpartnert.
Ha beszélgetőtársad a szemedbe néz, amikor beszél hozzád, azt
érzed, hogy hozzád intézi a szavait. Ha te is a szemébe nézel, azt fogja
érezni, hogy figyelsz rá. Beszélgetés közben várd meg, amíg a másik
befejezi a mondanivalóját, és csak utána kezdj bele a sajátodba! Nem
illik a másik szavába vágni. Arra pedig különösen ügyelj, hogy ne
sértsd meg a beszélgetőpartnert!
Sokáig a beszélgetéshez a beszélgetőknek egy helyen kellett tar
tózkodniuk. A változást az jelentette, amikor Alexander Graham
Bell [alekszander grehem bell] szabadalmaztatta találmányát,
a telefont. A telefon lehetővé teszi, hogy emberek olyankor is
tudjanak egymással beszélgetni, amikor hallótávolságon kívül
tartózkodnak. A következő nagy változás az volt, amikor az
1980-as években a telefonok mikrohullámú hálózat segítségé
vel, drót nélkül is működtek, így lehetővé vált, hogy az emberek úgy
beszélgessenek telefonon egymással, hogy közben sétálnak az utcán,
vagy autóban, esetleg tömegközlekedési eszközön ülnek. Tehát nem
kötötte őket helyhez a készülék. A mobiltelefont főként beszélgetésre
használták az emberek, bár rövid szöveges üzeneteket már lehetett
küldeni rajta (SMS – Short Message Service [sót meszidzs szővisz],
rövidüzenet-szolgáltatás). Az igazi nagy lépés akkor történt a tele
fonos kommunikációban, amikor megjelentek az okostelefonok.
Ezek a készülékek már nemcsak beszélgetésre alkalmasak, de
lehet velük játszani, internetet böngészni, e-mailezni, fotókat és videókat
készíteni, közösségi oldalakra posztolni. Röviden összefoglalva: a telefonok a
beszélgetés eszközéből multimédiás eszközzé váltak.
5. Mit gondolsz, hogyan változott meg a telefonos kommunikáció attól, hogy nem kellett a lakásban, a telefon mellett ülve beszélgetni? Mit lehet elmondani az utcán a
telefonba és mit nem?
6. Mire és hogyan használod a telefonodat? Az írott jeleken kívül mivel kommunikálsz a
telefonod segítségével?
Add át a következő üzeneteket telefonon!
Egyik osztálytársadnak: Beteg vagyok, nem voltam suliban. Átküldenéd a házi feladatot nyelvtanból?
Anyukádnak: Most indulok haza a suliból. Minden rendben van.
7. Írj rövid fogalmazást arról, hogy te hogyan kommunikálsz a hétköznapokban!
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A levél
A levél a legszabadabb írásbeli műfaj, egyfajta beszélgetés – írásban. Bármiről
írhatunk levelet, és csak a címzetthez való viszonyunk szabja meg, hogy
milyen stílusban, a formai szabályokat mennyire betartva alkotjuk meg szö
vegünket.
8. Mitől levél a levél? Olvasd el az alábbi levelet, és keresd meg benne azokat a sajátos
ságokat, amelyek általában jellemzőek a levélre! Kinek a regényéből idézünk?

Kedves Bütyköm!
Itt ülök ebben a kis szobában, és már megint írok, mert leégtem, és
Náncsi néni bekent liliomolajjal. Nag yon jó szaga van, ez Náncsi néni talál
mánya.
Hajnalban indultunk Matula bácsival, aki ellenőr a berekben, szóval
csősz. Gyönyörű volt minden, a sás összevágta a vádlim, de a szandál nem
ide való (ha jössz, hozzál gumicsizmát, nem baj, ha rong yos), és otthon
felejtettem a szúnyogolajat és a napolajat is.
Aztán fogtam 7 (hét) keszeget, és Matula bácsi fogott egy óriás pontyot,
ami majdnem háromkilós volt. Ezt is tulajdonképpen én fogtam meg, de
aztán átadtam a nyelet, mert Matula bácsi kérte…
Bütyök, muszáj, hogy elgyere!
Aztán halászlét ettünk.
Matula bácsi kutyájának Csikasz a neve. A kunyhó is gyönyörű, „szeleme
nek” tartják, és Csikasz őrzi éjjel-nappal. Ha azt mondod neki: ott maradsz,
ott is marad, a halból Csikasz is kapott még csontot is.
Aztán láttam kanalasgémet meg bíbiceket, amik csalogatják az embert,
hogy ne bántsa a tojásokat. A marhát nem csalogatják, mert a marha nem
bántja a tojást. Szürkegémet is láttam, csak az a baj, hogy levettem az inget,
aztán megégtem, és most be vagyok olajozva liliomolajjal.
Bütyök, ha itt leszel, Náncsi néninek nem szabad mondani, hogy vala
hol már ettél jót életedben, mert rögtön haragszik. Nem értem, miért, de
rögtön.
Megnézte már a doktor a mamád lábát? István bácsi is írt apámnak, hogy
nézze meg a doktor. István bácsit alig látom, mert aratnak, meg csépelnek
is, de én oda nem meg yek.
Büt yök, írj, mamád kezét csókolom, ha ő megy a fürdőre, te itt szállsz
le. Írj!!
Ui.: A papír a kezemtől olajos. Itt minden olajos.
Hűséges barátod: Tutajos
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9. Megszólítás vesszővel
a) Mondd el, mi indokolja a levél negyedik bekezdésében a megszólítás után a vessző
használatát!
b) Pótold a hiányzó vesszőket a következő megszólításos mondatokban!

Írj fiam hogy minél előbb halljak rólad!
István meg kell látogatnod bennünket!
Nag yon várunk haza édes fiam.
10. Érvpingpong. Vitassátok meg az előző levél alapján, hogy igaza volt-e Quintilianus
nak! A híres római tanítómester azt állította, hogy a levél írott társalgás.

Írhatunk magánlevelet vagy hivatalos levelet. A levél szokásos kezdése a címzett megszólítása. A megszólítás és a levél hangneme attól függ,
hogy milyen a kapcsolat a levélíró és a címzett között, és mi a levélírás célja.
Gyakran ezt a célt, a levél tárg yát a bevezető mondatokban meg is fogalmaz
zuk. Célszerű még feltüntetni a levél írásának a helyét és az idejét. Fontosak
a levélzáró mondatok és a levélíró aláírása is.
A levél szövegében is érvényesülnek a kommunikációs szerepek. Találunk
benne kapcsolatteremtést, kapcsolattartást és kapcsolatzárást szolgáló monda
tokat, fordulatokat. Megkülönböztethetünk a levélben tájékoztató, érzelemki
fejező vagy felhívó részt. Az ismertetésnek és az érzelmi-hangulati elemeknek
az aránya, elrendezése függ a témától, a címzettől és a mondandótól. Beépít
hetünk a levélbe leíró, elbeszélő részt vagy jellemzést. A levél tartalma tehát
teljesen kötetlen. Hangneme lehet tárg yilagos, humoros, személyes vagy éppen
baráti.
A levélben is ügyelni kell az írásképre, hiszen a tiszta papír, az olvasható,
rendezett írás a levélíró igényességét mutatja.

Drága Ba rá to m!
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Gyűjts SMS-ekből rövidítéseket, egyéni írásformákat! Figyeld meg a helyesírásukat!

11. Láncírás. Fogalmazz ötletes, levélbe illő megszólításokat és búcsúzási formákat
különböző személyeknek:
• a szüleidnek,
• az osztályfőnöködnek,
• a barátodnak,
• az iskola igazgatójának!
12. Udvarias megszólítások. Hogyan jeleznéd helyesírásoddal udvariasságodat a következő megszólításokban? Írd le folyóírással a levélbeli megszólításokat a füzetedbe!

•
•
•
•

TISZTELT IGAZGATÓ BÁCSI!
TISZTELT KOVÁCS ÚR!
EGYETLEN, RÉGEN LÁTOTT FIACSKÁM!
KEDVES BARÁTNŐM!

13. Témák és levelek. Fogalmazz levelet a szüleidnek vagy az osztálytársadnak az alábbi
témák valamelyikéről! Tagold a levelet bekezdésekre! Alkalmazz benne minden levélre jellemző sajátosságot!
Témavariációk:

• Levél az őserdőből
• Levél egy tengeralattjáróból
• Levél a jövőből

Modern írásbeli kapcsolatok
Napjainkban a levél már egyre inkább a hagyományos és főleg a hivata
los írásbeli kapcsolatteremtés és kapcsolattartás eszköze. Az informatika
és a mobiltelefonok rohamos fejlődésével új nyelvi formák jelentek meg.
A magánlevelek szerepét egyre inkább átveszi az e-mail és az SMS.
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Az e-mail [ímél] az angol electronic mail [ilektronik mél] kifejezésből szár
mazik. Az elnevezés az írás és továbbítás módjára utal, amely teljes egészében
elektronikus úton megy végbe. A levelezőrendszerek az internetet használ
ják közvetítőnek. Az internet az egész világra kiterjedő számítógépes hálózat,
kommunikációs és információs rendszer, világháló.
A modern internetes e-mail-cím egy karaktersorozat, amelynek első része
a személy felhasználóneve, a második általában annak a szolgáltatónak a
neve, amelyen a személy e-mail-postafiókja van, pl.: evakis2@gmail.com.
A felhasználói névben nem szerepelhet ékezetes betű.
Gyűjtsetek magyar elnevezéseket az e-mail szó helyettesítésére! Neked melyik fordítás tetszik legjobban? Miért?

A fejléc tartalmazza a Címzett mezőt. Ide kell beírni a fogadó e-mail-címét.
A Tárgy mezőben mindig fogalmazd meg a leveled témáját! Az üzenetedet a
nagy fehér mezőbe írhatod be.
Ne feledkezz el a megszólításról! A leveledben használhatsz hangulatjele
ket. Ezek azért terjedtek el, hogy pótolják a beszélgetések során megszokott
arckifejezéseket, gesztusokat.
A hangulatjel neve emotikon, ami az emóció (érzelem) és az ikon (kép)
szó összevonásából jött létre. Az emotikonok is nagy fejlődésen mentek
keresztül. Kezdetben különböző karaktereket illesztettek egymás mellé.
Napjainkban már megjelentek a grafikus emotikonok, amelyeket az e-mai
ledbe a Hangulatjel beillesztése gombra kattintva illeszthetsz be.
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Mit jelentenek a következő egyszerű emotikonok? ;) :D :’( <3. Másoljátok le őket, és
írjátok mellé a jelentésüket!

😀 😁 😂 😇 😈 😉 😊
😋 😌 😍 😎 😖 😚
😛 😜 😝 😞 😠 😡 😢
😤 😥 😲 😳 😴 😷

Az e-mailezésnek is vannak illemszabályai. Az internetes illemszabályokat
netikettnek nevezik. Ezek közül most csak a legfontosabbakat emeljük ki:
• Ne használj az üzenetedben csupa nagybetűt, mert az olyan, mintha
KIABÁLNÁL!

• Takarékosan bánj az emotikonokkal!
• Ha olyan helyre írsz, ahol nem ismered a címzett nevét (egy internetes
versenyen), akkor megszólítás helyett használj köszönést: Jó napot kívá
nok!
• Ne legyen helyesírási hiba az üzenetedben!
• Válaszolj azonnal az e-mailre, ha mást nem, csak annyit: Az e-mailt meg
kaptam. Hamarosan válaszolok.
• Az üzeneted végén köszönj el, és mindig írd alá!
A mobiltelefonok egyik közkedvelt szolgáltatása az SMS küldése és fogadá
sa. Ahogy a neve is jelzi, csak rövid üzenetek továbbítására alkalmas. Talán
ezért alakult ki egy sajátos SMS-nyelv, amelyre nemcsak az emotikonok alkal
mazása, hanem a rövidítések is jellemzőek, amelyeket főleg a fiatalok hasz
nálnak. Sajnos sok esetben lemaradnak a mondatvégi írásjelek és az ékezetek
is a magánhangzókról!
Fejtsétek meg a következő SMS-t, és írjátok le! Hp dogat irunk lecci segits +teszed koszi
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Az utóbbi idők legelterjedtebb írásbeli kommunikációs formája a chat (kiej
tése: cset, jelentése: csevegés). Ma már gyakran írjuk így is: cset, ez is elfogadott.
Ez a társalgási forma szintén az interneten keresztül valósul meg, és egyaránt
lehet nyilvános vagy privát. Ez utóbbi esetben csak a két résztvevő látja az üze
neteket. Cseteléskor üzeneteinket a rendszer azonnal kikézbesíti a címzettnek,
és ez a sebesség már tényleg egy valós beszélgetés tempójára emlékeztet. Ezért
alakulhatott ki a rengeteg rövidítést tartalmazó „csetszótár” is. Bár a rövidítések
legtöbbje az angol nyelvi formát idézi, nálunk is széles körben ismerik és értik
ezeket a betűszavakat.
14. Mit jelentenek a következő rövidítések? Tudod-e, hogy hangzottak az eredeti kifejezések?

LOL, PLS, BTW, OMG
15. Hasonló rövidítések magyar szavak alapján is születtek. Melyik mit jelent, és hogy
kell írni a teljes szóalakot?

TOM, AM, VOK, H, PILL
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Nemzeti jelképeink*
Olvassátok el a következő idézetet, beszélgessetek arról, hogy mit jelent!
Csak bot és vászon, / de nem bot és vászon, / hanem zászló. (Kosztolányi Dezső: Zászló)
Gondoljátok végig, hogy hol és mikor szoktatok zászlót látni, és hogy ez mit jelent
számotokra!

Az általad már tanult jelek egy különleges csoportjával foglalkozik ez az
olvasmány. Vannak olyan jelek, amelyek nemzeti történelmünk során jöt
tek létre, és különleges jelentéssel bírnak minden magyar ember számára.
Mindannyian büszkén hallgatjuk, amikor egy olimpiai győzelem után fel
csendül a magyar himnusz, március 15-én pedig kokárdát viselünk. De
amellett, hogy a magyarság összetartozását jelzik, ezek a jelképek sajátos
jelentéssel is rendelkeznek. Ismerkedjünk meg velük egy kicsit közelebbről!
A Szent Korona
Két különálló tárgyat, Szent István kopo
nyájának ereklyetartóját és egy csodála
tos arany abroncskoronát összedolgozva
készült el egyik legfontosabb nemzeti jel
képünk, a Szent Korona.
Az évszázadok során a magyarság füg
getlen állami létének szimbólumává vált.
A nemzeti zászló
1848 óta törvény írja elő, hogy a magyar
zászló három egyenlő szélességű sávból áll,
melyek színe piros, fehér és zöld.
A hagyomány szerint a piros az erő, a
fehér a hűség, a zöld pedig a remény jelké
pe, de az is elterjedt vélekedés, hogy e három
szín a hit-remény-szeretet egységét jelenti.
Történelmünk során több más zászló
is kiemelt szerepet játszott. Ezekről többet
megtudhatsz a Magyar nemzeti és történel
mi jelképeink című weboldalon.
* A lecke a Magyar nemzeti és történelmi jelképeink
című weboldal nyomán készült.
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A magyar címer
Egységesült formájában a 16. századtól használták, bár a
címer egyes elemei már korábbi jelképeken is megjelentek.
Az elemek értelmezése a 18. század során alakult ki,
eszerint például a kettős kereszt és a korona a királyság
ra utal. A jobb oldalon az ezüst (fehér) sávokat az akkori
Magyarország legfontosabb folyóinak (Duna, Tisza, Dráva,
Száva) jelképeként értelmezték, a hármashalomban pedig
legmagasabb hegyeit (Tátra, Fátra, Mátra) látták.
Nemzeti jelképeink, így a himnusz, a zászló és a címer megsértése büntetendő cselekmény, éppen kiemelt jelképi tartalmuk miatt. Sem tettel, sem szavakkal nem
szabad azokat lealacsonyítani.

A magyar zászló színeiben készül a kokárda, amelyet
március 15-én, az 1848-as forradalom évfordulóján vise
lünk. Eredetileg nemesek hordtak ehhez hasonló ruhadíszt,
és a francia forradalmárok készítették először kokárdájukat
a francia zászló színeit megjelenítő szalagból. A hagyomány
szerint 1848. március 15-én este ilyen nemzeti színű kitűzőt
kapott szerelmétől Petőfi Sándor és Jókai Mór is.
Nem tartozik ugyan hivatalos nemzeti jelképeink közé, de mindannyiunk
számára jelentős a déli harangszó, amely a hagyomány szerint a nándorfe
hérvári diadalnak állít emléket. 1456-ban Hunyadi János itt védte meg az
akkori keresztény Európát a török támadástól.
Megint másfajta hagyományon alapszik a csodaszarvas jelképes alakja, amellyel irodalomórán
ti is megismerkedtek majd. A magyar mondákból
és népi hagyományokból is ismert állatfigura az
újjászületés, megújulás megjelenítője. A monda
szerint szarvas segítette a magyar nép otthonra
találását, gyarapodását és megerősödését.
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értem a szöveget
A szövegszerkesztés állomásai
Írjunk fogalmazást, készítsünk kiselőadást!
Tanulmányozzátok az ábrát! Beszéljétek meg, mi mindent kell tennünk a szövegszerkesztés állomásain!
FOGALMAZÁS
Témaválasztás

A fogalmazás
felépítése

szó,
szókapcsolat,
mondat

Ötletgyűjtés

Vázlatírás

Piszkozat
készítése

témajelölő,
érdeklődést
felkeltő

Anyaggyűjtés

kulcsszavakból

Javítás

Címadás

eseményre
utaló,
helyre utaló,
időre utaló,
szereplőre
utaló

nyomtatott
forrás
szóbeli forrás
elektronikus
forrás

saját forrás
emlékezet

tételmondatokból

megfigyelés

kérdésekből

képzelet

Az anyag
elrendezése
csoportosítás

címekből

válogatás

A szöveg
megfogalmazása

Kidolgozás
Ellenőrzés
Bemutatás
tartalom, nyelv,
stílus, helyesírás,
a szöveg képe

A téma kijelölése
Hog yan készüljünk fel egy iskolai fogalmazásra? Az első lépés általában
a téma kijelölése. A témát gyakran magad választhatod, máskor egy adott
témához kell szöveget alkotnod. Ha lehetőséged van a témaválasztásra, akkor
olyan témáról írj fogalmazást, amelyről van mondanivalód, amely valamiért felkel
tette az érdeklődésedet! Előfordul, hogy csak egy címet kapsz a szövegalkotáshoz.
Ekkor azt kell alaposan végiggondolnod, hogy mit sugall a cím, mit jelentenek
a címben előforduló szavak.
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A szövegtípus kiválasztása
A cím sokszor nemcsak a szöveg témáját, hanem a szöveg típusát és a han
gulatát is meghatározza. Iskolai feladatként nem írhatunk humoros novellát
Petőfi Sándor a segesvári csatában címmel. De vicces tudósítást fogalmaz
hatunk egy kirándulás élményeiről, és írásunknak a Ki a természetbe! címet
adhatjuk. Ugyanarról a témáról írhatunk verset, beszámolót vagy levelet.

A szövegalkotás céljának megfogalmazása
Ha már ismered a szöveg témáját, akkor érdemes végiggondolnod, milyen céllal
készíted a fogalmazást. A szövegalkotás is kommunikáció, céljai megegyeznek
a kommunikáció szándékaival, szerepeivel.
Olvasd el figyelmesen a következő írást! Vajon mi volt a célja a szerzőnek a szöveg
alkotással?


Farkasszemet néz

Néztél-e már farkasszemet valakivel?
Amikor még kisgyermekek voltunk, gyakran néztünk farkasszemet: ki bírja tovább pislo
gás nélkül, hogy a másik szemébe kitartóan, erősen nézzen. Ez játék volt, de amikor a fil
mekben a szereplők egymás ellen kiállnak és farkasszemet néznek, az már komoly dolog.
A merészségüket is jelzik az erős nézéssel, meg a másik arckifejezését is kutatják közben.
Ez mindig izgalmas jelenet!
Tudod-e, miért éppen a farkast említi
a szólás?
A természetet járó emberek megfigyel
ték, hogy vannak olyan állatok – elsősor
ban a farkasok és a kutyák –, amelyek mielőtt egymásnak ugranának, először kém
lelgetik ellenfelüket, és mereven szembe
néznek vele.
A másik tekintete elárulja, mikor ké
szül támadni, de azt is, ha a figyelme
lanyhult, és ellenfele ekkor biztosabban
győzheti le.
Ehhez hasonló érdekes történeteket olvashatsz a szólások eredetéről O. Nagy Gábor
Mi fán terem? és Híves Márta Nem árulok zsákbamacskát című művében. Keressétek meg
ezeket a könyveket a könyvtárban, és olvassátok el néhány közismert szólás történetét!


Fogalmazd meg, hogy milyen kapcsolat van a rajz és a szöveg között!
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Sokféle szándék olvasható ki ebből a szövegből. Megírásának célja elsősor
ban a szólás eredetének a megmag yarázása volt. A szerző tájékoztatja az olva
sót a szólás történetéről, tehát fontos a szöveg tájékoztató szerepe. Emellett
fel akarja hívni a gyerekek fig yelmét a könyvek elolvasására is. A szövegnek
ez a felhívó szerepe egyértelműen megjelenik a befejező felszólító mondat
ban. Ahhoz, hogy az írás szerzője megg yőzzön bennünket, más eszközöket
is használ. A szöveg elején azonnal megszólítja az olvasót, ezáltal kapcsolatot
teremt velünk (Néztél-e már farkasszemet valakivel?). A szöveg későbbi részébe
is beépít olyan mondatot, amely az olvasóval való kapcsolattartást szolgálja
(Tudod-e, miért éppen a farkast említi a szólás?). Új bekezdésben ír a szerző
a gyermekkori emlékeiről, a kalandfilmek izgalmáról. A bekezdést záró felki
áltó mondatban az érzéseit mondja el, ezzel is hatni kíván az olvasóira. Nem
szívesen olvasunk olyan szöveget, amely nincs gondosan megszerkesztve, ezért
fontos, hogy fig yelmet fordítsunk a szövegformálásra is. A szemléletes, han
gulatos és gondosan megszerkesztett, gazdag szöveg a szépérzékünkre is hat.
A szövegalkotás célja lehet tehát a gyönyörködtetés is.
A szövegalkotás célja:
• érzelemkifejezés,
• tájékoztatás,
• felhívás,
• kapcsolatteremtés, -tartás és -zárás,
• gyönyörködtetés.
Egy-egy szövegben sokféle szerep keveredhet, de az egyik általában a többi
nél határozottabban jellemzi a szöveget. A reklámszövegek leginkább felhívó
szerepűek. Egy használati utasítás szövege tájékoztat bennünket a tárgy műkö
déséről. Saját naplónkban őszintén írunk az érzéseinkről.
Magyarázd meg, hogy milyen szerepet töltbe az állatok „beszéde”! Nevezd meg a kom
munikáció céljai közül azokat, amelyek csak az emberre jellemzőek!
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Kinek? Mikor? Hogyan?
Fogalmazz szöveget a farkasszemet néz szólás eredetéről egy felnőtteknek szóló rá
dióműsorba és egy gyermekújságba! Milyen különbségeket tapasztalsz a szövegtípu
sok között?

Nem mindegy, hogy kinek szánjuk, milyen körülmények között alkotjuk
a szöveget, és az milyen módon jut el az olvasóhoz. Egészen más szöveget
írunk a szólásról felnőtteknek és gyerekeknek. A gyerekek életkorától is függ,
hog yan mesélünk nekik. Más szöveget alkotunk ugyanarról a témáról szóban
és írásban.
Gondold végig!
• Ki a szöveg címzettje?
• Szóban vagy írásban történik-e a szövegalkotás?
• Milyen ismeretekkel rendelkezik az olvasó vagy a hallgató a szöveg
témájáról?
• Milyen módon jut el a szöveg a címzetthez?

Az anyaggyűjtés
Ahhoz, hogy egy fogalmazás sokféle ismeretet tartalmazzon, a szövegalko
tás előtt gyűjtőmunkát kell végezned. Az anyagg yűjtésnek sokféle útja lehet.
Segítségért fordulhatsz különféle lexikonokhoz, ismeretterjesztő könyvekhez,
az internethez, tanulhatsz az újságokban megjelenő írásokból és a televízió
adásaiból is. Ezekből a forrásmunkákból mások tapasztalatait, tudását isme
red meg. De megkérdezheted a szüleidet, nagyszüleidet is. Ha tudósítást akarsz
írni a szüreti készülődésről, ott kell tartózkodnod a helyszínen, hogy szemta
núja leg yél az eseményeknek. Saját magad is hozzájuthatsz hasznos tapasz
talatokhoz, ha kísérletet végzel, és egyedül próbálkozol must készítésével.
A fogalmazások gyakran dolgoznak fel megtörtént eseményeket, kellemes
vagy kellemetlen élményeket. Meg nem történt dologról is írhatsz, ilyenkor
a képzeleted segítségével alkotsz szöveget.
Az anyaggyűjtés mellett szógyűjtést is végezhetsz. Ezzel is előkészíted a
fogalmazásodat.
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Az anyaggyűjtés forrásai:
• mások tapasztalatai, ismeretei (könyvek, folyóiratok, internet, filmek,
beszélgetés),
• saját tapasztalataink (megfigyelés, kísérlet, utazás, élmények),
• saját fantáziánk (képzeletünk, gondolataink, elképzeléseink, képzelő
erőnk).

Egészítsd ki az ábrát a füzetedben! Nevezd meg az anyaggyűjtés forrásait a szöveg
alapján!

AZ ANYAGGYŰJTÉS FORRÁSAI
Mások tapasztalatai

Saját tapasztalatok

Az anyag elrendezése
Ha befejeződött az anyagg yűjtés, következhet az összeg yűjtött anyag áttekin
tése, elrendezése. Ekkorra már kialakul benned az a szerkezeti váz, amelyre
a szöveg épülni fog. Az összeg yűjtött anyagból ki kell válogatnod a lényeges
elemeket, ezek lesznek a fogalmazás alappillérei. A lényegteleneket pedig tedd
félre! Mire ügyelj még az anyag elrendezésekor? Ha már kialakultak benned
a fogalmazás főbb részei, állítsd sorrendbe és illeszd össze őket! Teremts kap
csolatokat az egyes szövegrészletek között! Törekedj arra, hogy a szöveg tel
jesnek, kerek egésznek hasson, ne érezzük hiányosnak vagy befejezetlennek!

A vázlatírás
A szövegalkotás előkészítésének fontos része a vázlatírás. A jó vázlatból kiraj
zolódik a szöveg felépítése, kiolvashatók a szöveg lényeges gondolatai. A váz
lattal elkerülhetjük, hogy fogalmazás közben elkalandozzunk a témától, vagy
kihagyjunk valamilyen fontos dolgot.
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Vázlatvariációk egy témára
Milyen leg yen a vázlat? Sokféleképpen írhatunk vázlatot. Az alsóbb osztá
lyokban legg yakrabban azzal a formával találkoztál, amikor teljes monda
tokban kellett egy-egy bekezdés vagy szövegrész lényegét megfogalmaznod.
Azt a mondatot, amely összefoglalja egy szövegrészlet fő mondanivalóját,
tételmondatnak nevezzük.
Válaszolj a kérdésekre! Milyen szöveget alkotnál a következő tételmondatokból álló
vázlat alapján? Kinek fogalmaznád a szöveget? Mi lenne a szövegalkotás célja? Milyen
szövegtípust választanál?

Szüreti hag yományok
I. Megérkeznek a rokonok a szüretre.
II.	1. Az emberek elindulnak a szőlőhegyre.
2. Leszedik a szőlőt.
3. Este a család szüreti mulatságba megy.
III. Hazautaznak a vendégek.
A vázlat nemcsak mondatokból állhat, hanem csupán szavakból is. Ebben
az esetben minden szövegrésznek a vezérszavát, a kulcsfogalmát kell megta
lálnod. Íme, egy példa!
Szüreti hag yományok
I. Gyülekezés
II.	1. Indulás
2. A szüret
3. Mulatság
III. Búcsúzás
Hasznos vázlatot írhatsz kérdések segítségével is.
A szavakat és a mondatokat elrendezheted egy ágrajzos vázlatban is.
A VÁZLAT FAJTÁI
Hagyományos
címekből
tételmondatokból

kérdésekből

Ágrajzos
címekből

kulcsszavakból

kulcsszavakból

Készíts kérdésekből álló vázlatot a Szüreti hagyományok címhez az előzőekben megis
mert vázlatpontok alapján a füzetedbe!
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A szöveg kidolgozása
Mi tartozik a szöveg kidolgozásához? Először azt kell megtervezned, hogy
milyen kisebb és nag yobb részekből épüljön fel a szöveg. A szerkezet felépí
tése után következik a szöveg mondatainak a megformálása és a mondatok
közötti kapcsolatok megteremtése. Ekkor kell döntened arról is, mit hagysz
el a szövegből, mely mondatokat, szavakat kell törölnöd. Ezeket a művele
teket összefoglalóan nyelvi megformálásnak nevezzük. Ezután próbálj ki
többféle mondatvariációt, válogass a hasonlatok, a szemléletes jelzők közül!
Fontos a stílus formálása is, az a mód, ahogy a mondanivalódat a címzett
felé nyelvileg kifejezed, megfogalmazod. Befejezésül meg kell tervezned
az írott szövegekben a szöveg képét: az írásjelek használatát, a tagolást.
A szóbeli szöveghez hozzátartozik még a hangsúly, a hanglejtés, a hangerő,
a tempó és a szünetek megtervezése is. Gondold végig az egyéb nem nyelvi
jeleknek, az arcjátéknak, a taglejtéseknek és a testtartásnak a használatát is!
A szöveg kidolgozása:
• a szerkezet fölépítése,
• a nyelvi megformálás,
• a stílusformálás,
• a szöveg képének a kialakítása.

A címadás
A szövegszerkesztés fontos állomása a címadás. A címet kitalálhatjuk a fogal
mazás kezdetekor vagy a szövegszerkesztés utolsó lépéseként is. A cím formája és tartalma függ a fogalmazás témájától és a szövegtípustól. Vannak
olyan címek, amelyek összefoglalják a szöveg tartalmát, ilyen témajelölő cím
a lecke címe is: A szövegszerkesztés állomásai. Más címek célja elsősorban
a figyelemfelkeltés. Nem sokat árul el a szöveg tartalmáról, de olvasásra
buzdít a következő cím: Kis emberek, nagy álmok. A címek utalhatnak az ese
ményre: A nagy utazás. Megnevezhetik a helyszíneket, a szereplőket vagy
a szereplők tulajdonságait: Utazás a Balaton körül. Kis emberek nagy tettei.
A cím állhat egyetlen szóból, szókapcsolatból, vagy lehet teljes mondat.
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A szöveg végső változatának kidolgozása
A szövegszerkesztés utolsó, ám kihagyhatatlan állomása a szöveg végső vál
tozatának kidolgozása. Ezelőtt célszerű piszkozatot készítened. Miután elké
szültél a fogalmazással, ne tedd le azonnal a tollat! Olvasd el még néhányszor
a szöveget! Ízlelgesd a mondatokat, javítsd ki a hibákat, és utána készítsd el a
szöveg végső változatát!
A szövegszerkesztés állomásai:
• a téma kijelölése,
• a szövegtípus kiválasztása,
• a szövegalkotás céljának megfogalmazása,
• a kinek?, mikor?, hogyan? kérdések végiggondolása,
• az anyaggyűjtés,
• az anyag elrendezése,
• a vázlatírás,
• a szöveg kidolgozása,
• a címadás,
• a piszkozat készítése,
• a szöveg végső változatának kidolgozása.

1. Állomások
a) Összekeveredtek a szövegszerkesztés állomásai. Jelöljétek számmal a helyes sorrendet!
b) Mondjátok el, mit szoktunk csinálni az egyes állomásokon!

•
•
•
•
•
•
•

anyaggyűjtés
a téma kijelölése
vázlatkészítés
a szövegalkotás céljának a megfogalmazása
önellenőrzés
a szövegtípus kiválasztása
a kommunikációs körülmények feltárása: kinek, mi célból, milyen helyzet
ben írjuk a fogalmazást
• a szöveg megfogalmazása
• az összegyűjtött anyag elrendezése
• címadás
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2. Témák, címek, kezdő mondatok
a) M
 i lehet a témája azoknak a fogalmazásoknak, amelyeknek a címe:

• Micsoda kaland volt!
• Az én szobám, az én váram!
• Milyenek a felnőttek?
b) Milyen címet adnál azoknak a fogalmazásoknak, amelyek témája

• a biciklitúra,
• Tündérország,
• Harry Potter?
c) Írd meg minden fogalmazás első mondatát!
3. Milyen forrásból? Jelöljétek számmal, hogy milyen forrásból tudnátok anyagot gyűjteni a következő témakörökhöz!
1 = saját tapasztalatok
3 = megﬁgyelés, kísérlet
5 = újság, rádió, televízió

•
•
•
•
•

2 = mások elbeszélése
4 = könyvek
6 = internet

A Bakony leírása
Beszámoló a futóversenyről
A könyvnyomtatás felfedezése
Az őszibarack befőzése
Őszi túralehetőségek a Börzsönyben

4. Alkoss remekművet! Írj fogalmazást a következő témák valamelyikéről! A fogalmazásodhoz gyűjts anyagot a könyvtárban! Csak vázlatírás után fogj hozzá a szövegalkotáshoz! Ügyelj a nyelvi megformálásra! Ne feledkezz el az önellenőrzésről sem!
Fogalmazástémák:

•
•
•
•
•

Nagy magyar népmesegyűjtők
A Kalevala története
Egy bibliai témájú festmény bemutatása
Móra Ferenc élete
A szüret
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Szöveg ziget 2.
1. Válasszátok ki a z egyik szereplőt, és írjatok a nevében levelet!
Az illető egy hétig nomád táborban vesz részt, ahol egyáltalán nincs internet, telefont sem vihet magával. Viszont a tábor felénél az egyik játékmester lehetőséget ad
a résztvevőknek arra, hogy az otthoni barátokkal felvegyék a kapcsolatot. Mindenki
írhat egy valódi levelet, beteheti egy borítékba, és a játékmester hazaviszi a szülőknek, akik eljuttatják majd a címzettnek.

Döntsétek el, kinek írjon levelet a ti hősötök vagy hősnőtök!
Gyűjtsétek össze, miről szóljon a levél!
Írjátok meg a levelet, figyelve a levél tartalmi és formai sajátosságaira!
2. Felrobban a csetfal
Képzeljétek el, hogy a címzett megkapta a levelet! Azonnal megosztja a csoport
többi tagjával (persze csak azt az információt, ami nem titkos). Írjatok csetpárbeszédet a kapott levélről! Egy lapra egyikőtök írja le az üzenetét, utána egy másik
csoporttárs válaszoljon rá, majd tegye az asztal közepére a lapot! Így levelezzetek
váltakozva, amíg van mondanivalótok!
3. Ezután olvassátok végig a leírt szöveget, és hasonlítsátok össze az előző feladatban
megírt levéllel!
Milyen különbségeket vettetek észre?
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Nyelvi szintek I.
Beszédhang, fonéma

A hangok világa
A hang szóról többféle dolog is eszedbe juthat. Kellemes felidézned a madár
füttynek, a patak csobogásának, a fuvolának vagy édesanyádnak a hangját.
De eszedbe juthatnak számodra kellemetlen hangok is, például a reggeli
ébresztő, a szekrényajtó nyikorgása vagy az utcai lárma és a különféle gyanús
zörejek. Körülöttünk mindennek van hangja. Ezek a hangok segítenek tájé
kozódni, eligazodni a világban.
Figyeld meg a rajzot, és készíts hasonlót a füzetedbe az alapján, hogy most éppen milyen hangokat, zörejeket hallasz a környezetedben!

1. Rokonszenves hangforrás. Az osztály egyik fele helyezkedjen el a terem különböző
pontjain! Itt mindenki valamilyen hangot kezd hallatni (például fütty, ének, zümmö
gés). Az osztály többi tagja becsukott szemmel próbálja megkeresni és megérinteni a
számára leginkább tetsző hangot adó társát. Amikor már mindenki megérintett egy
hangforrást, akkor ki-ki indokolja meg választását!
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A hang az alapja az emberi beszédnek. Hang nélkül sokkal nehezebb lenne
érzelmeket, gondolatokat kifejezni, kommunikálni. Az újszülött élete első pil
lanatában hanggal hívja fel magára a figyelmet. Amíg nem tanul meg beszélni,
addig érzéseit, kívánságait sírásával, gügyögésével jelzi.
A hang forrása sokféle lehet. Származhat élőlényektől (állatoktól, emberek
től) vagy élettelen dolgoktól (vonatfütty, autózúgás). Lehet a hang természetes
(a fák susogása) és mesterséges (a hegedű hangja).

Hangok a nyelvben és a beszédben
Az emberi beszéd hangokból áll. Ezeknek a beszédhangoknak az összekap
csolásával alkotjuk üzeneteinket. Minden nyelvnek saját hangrendszere van,
ebben meghatározott számú fonéma található. A magyar nyelvben 39 foné
mát szokás megkülönböztetni.
Hogy érthetjük meg a beszédhang és a fonéma különbségét?
A fonéma a nyelv része, olyan hang, amely jelentést különböztet meg. Az
ö hang önmagában nem jelent semmit, de ha a tőr szóba a hosszú ő helyére
rövid ö hang kerül, a szó jelentése megváltozik (tőr-tör).
A beszédhang viszont a beszéd része, a valóságosan kiejtett hangot jelenti.
Beszélőtől függően más és más lehet például az r hang képzése: vannak, akik
raccsolnak, mások erősen pergetik ezt a hangot. Ám bárhogy is ejtsék ki a szó
elején lévő fonémát, a róka szó jelentése és írásmódja nem fog megváltozni.
Ráadásul ugyanaz az n fonéma más-más beszédhangként jelenik meg a
talán, a tenger és a színpad szavaink kiejtésekor, írásban mégis ugyanazzal az
n betűvel jelöljük. Ejtsd ki te is ezeket a szavakat! Milyen hangot képeztél az
n fonéma kiejtésekor?

Hogyan képezzük a hangokat?
Mondd el, hogy mit tudsz a beszédhangok keletkezéséről!

A tüdőnek fontos szerepe van a hangképzésben. Belégzéskor a tüdőnk meg
telik levegővel, és kilégzéskor a kiáramló levegő segítségével képezzük a han
gokat. A tüdőből a levegő a légcsövön keresztül a gégefőbe jut. Ezt a helyet
könnyen kitapinthatod, ha a kezeddel megkeresed az ádámcsutkádat. Itt
helyezkednek el a beszéd legfontosabb szervei, a hangszalagok. Ennek a két,
egymással szemben álló kis izomnyalábnak a hossza körülbelül 2 cm. A nők
hangszalagjai rövidebbek, mint a férf iakéi. A hangszalagok nagysága egyé
nenként és életkoronként is változik.
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A hangszalagok helyzete befolyásolja a hangképzést. A hangszalagok legfontosabb
három alapállása:
• Zárállás. Ilyenkor a két hangszalag szorosan egymáshoz simul. A tüdőből kiáramló
levegő megrezegteti őket, és a gégefőben tiszta zenei hang, zöngehang keletkezik. Ez a zönge
az alapja a magánhangzóknak és a zöngés mássalhangzóknak.
• Résállás. A két hangszalag kicsit eltávolodik egymástól, kb. 10°-os szöget zárnak be. Ebben
az állásban csupán egyetlen hangot képezünk, a h-t.
• Nyitott állás. A hangszalagok eltávolodnak egymástól, közöttük kb. 30°-os szög lesz.
A levegő ekkor nem érinti a hangszalagokat, hanem továbbhalad a szájüregbe. Így keletkez
nek a zöngétlen mássalhangzók.

Nevezd meg a szöveg alapján az itt látható hangszalagállásokat!

A levegő a garatüregben folytatja útját, ahol a nyelvcsap irányítja tovább.
Ha elzárja az orrüreg felé vezető utat, akkor a tüdőből kiáramló levegő a száj
üregen át távozik. Az így keletkezett hangok lesznek a szájhangok. A száj
üregben több fontos beszélőszervet találunk: a nyelvet, a szájpadlást, a fo
gakat és az ajkakat. A hangok többsége szájhang. Közéjük tartozik az összes
magánhangzó és a mássalhangzók nagy része. Amikor a nyelvcsap szabad
utat ad a levegőnek, akkor az orrüregen át távozik. Az így képzett hangokat
orrhangoknak nevezzük. Nyelvünkben összesen három orrhang van: az m,
az n és az ny.
Másold le a füzetedbe az ábrát, majd rajzold be a levegő útját a szöveg alapján!
orrüreg
nyelvcsap
garatüreg
szájüreg
hangszalagok

gégefő
légcső

tüdő
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A beszédhangok képzésében részt vesz a tüdő, a légcső, a gégefő a hang
szalagokkal, a garatüreg a nyelvcsappal, az orrüreg és a szájüreg.
2. Sorold fel a hangképzéskor a tüdőből kiáramló levegő útjának állomásait!
3. Ejtsd ki a vasgolyó, a hamvas és a kapj szavakat! Mit tapasztalsz?

értem a szöveget
Tanuljunk meg jól levegőt venni!
A hangképzés minden egészséges embernél automatikusan megy végbe. De te
is sokat tehetsz azért, hogy beszédhangjaid tisztán, beszéded érthetően, han
gosan hallatsszon. Ennek az első feltétele a jó légzés.
Nemcsak hangadáskor lélegzünk, szervezetünknek állandóan szüksé
ge van oxigénre, nélküle nem tudnánk élni. Ezt a légzést élettani légzésnek
nevezzük, a hangadást szolgáló légzést pedig beszédlégzésnek. Az élettani
légzés akaratunktól független, felületesebb és szaporább, mint a beszédlég
zés. A beszédlégzést akaratunk irányítja. A gyors belégzést hosszú kilégzés
követi. Ezalatt képezzük a hangokat, ekkor beszélünk. Beszéd közben rövid
belégzések és hosszú kilégzések váltják egymást.
Fig yeld meg, milyen a beszédlégzésed! Ha lélegzés közben felhúztad a vál
lad, akkor váll-légzést alkalmaztál. Ha mellkasod tágult, akkor mellkasi légzést
használtál. Ha a hasad belégzéskor kidomborodott, és kilégzéskor behorpadt,
akkor hasi légzést, más néven rekeszlégzést végeztél. A rekeszlégzés a legmegfe
lelőbb a beszédhangok képzésére.
Úgy tanulhatod meg legkönnyebben a hasi légzést, hogy hanyatt fekszel.
Ilyenkor akaratlanul is hasi légzést végzünk. Egyik kezedet helyezd a hasadra, a
másikat a mellkasodra, és figyeld meg, hogyan emelkedik a hasad belégzéskor!
A kezed helyett valamilyen könnyebb tárg yat (például egy füzetet) is tehetsz
a hasadra. Ez is segít a hasfal mozgásának megfigyelésében.
A levegőt tartsd benn egy kicsit, majd kezdődhet a kilégzés. Kilégzéskor a
hasfalat egyre jobban behúzzuk, a levegőt a mellkas mélyéből fölfelé nyomva,
a rekeszt feldomborítva.
A légzésed akkor jó, ha a kilégzést sokkal hosszabb ideig csinálod, mint a
belégzést. A kilégzés akár tízszer, hússzor annyi ideig is tarthat. Sokat segít,
ha kilégzéskor hosszú sss hangot hallatsz.
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Amikor már jól begyakoroltad a hasi légzést, akkor megpróbálhatod álló
helyzetben is. Ügyelj arra, hogy a tested laza legyen! Kezeddel ellenőrizd a has
falad helyes mozgását! Ezt a gyakorlatot érdemes két-három hétig mindennap
öt-hat percig végezned.
1. Mi a közös a beszédlégzés és az élettani légzés között? És mi a kettő között a különbség?
2. A légzés fajtáit aszerint is elkülöníthetjük, hogy a test mely részébe áramlik a levegő.
Melyek ezek a légzéstípusok?
3. Mi a különlegessége a hasi légzésnek?
4. A szöveg leír egy gyakorlatot is a hasi légzés megfigyelésére. Milyen lépésekből áll?
5. Milyen a hasi légzés helyes kilégzése?
6. Mit gondolsz, miért fontos a hasi légzés? Érdemes-e gyakorolni? Miért?

A magánhangzók képzése
1. Mondjátok minél gyorsabban a nyelvtörőket! Ügyeljetek a helyes levegővételre!
Figyeljétek meg az ajkatok mozgását!

Kelemen kerekes kerekét kerek keréken kerekíti kerekre.
Öt ördög görget görgőn görbe úton görgő gömbbé gömbölyödött öt görög
dinnyét.
Olvasd fel hangosan a szópárokat! Milyen különbségeket veszel észre a hangzásukban? Miből adódik az eltérés?
		
libben – lobban
		 tipeg – topog
		 kever – kavar
		 sziszeg – szuszog

Mindegyik magánhangzónk zöngehang, a gégefőben keletkeznek, és kép
zésükkor a levegő más akadályba nem ütközik. Vajon mi az oka annak, hogy
a magánhangzók mégsem egy formán hangzanak? Ebben nagy szerepe van
a nyelv és az ajkak mozgásának. A szájunk olyan, mint egy üreg, amelyben
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nyelv ünket előre és hátra mozgatjuk. Ha a nyelvedet előretolod, ak kor ki
sebb lesz az üres rész a szádban, ilyenkor magas hangok fognak szólni. Ami
kor pedig hátrahúzod a nyelvedet, ak kor a szájüreg nag yobb lesz, a hangok
a nag yobb űrben mélyen fognak hallatszani. Ezek a hangok hasonlítanak
a teli korsó magasabb és az üres korsó mélyebb hangjához. A nyelv vízszintes mozgása szerint beszélhetünk tehát elöl és hátul képzett magánhang
zókról.
Beszéd közben az elöl képzetteket magasabbnak, a hátul képzetteket
mélyebbnek érzékeljük, emiatt alakulhatott ki a két hangcsoport máig legis
mertebb elnevezése: az elöl képzetteket magas magánhangzóknak is hívják,
a hátul képzetteket pedig mély magánhangzóknak.
Ráadásul, ha alaposabban megfigyeljük, kiderül, hogy az a hangunkat valahol a kettő között, a szájpadlás közepe táján képezzük, de hagyományosan a hátul képzettek
közé soroljuk.

Elöl képzett, magas magánhangzóink: e – é, i – í, ö – ő, ü – ű.
Hátul képzett, mély magánhangzóink: a – á, o – ó, u – ú.
A nyelv függőleges mozgása is befolyásolja a hangképzést. Eszerint megkülönböz
tetünk felső, középső és alsó nyelvállású magánhangzókat.
• Felső nyelvállású magánhangzók: i – í, ü – ű, u – ú.
• Középső nyelvállású magánhangzók: é, ö – ő, o – ó.
• Alsó nyelvállású magánhangzók: e, a – á.

Mondd ki egymás után, folyamatosan, szünetet nem tartva a következő hangsort:
u – o – a – á!
Figyeld meg, ahogy a szád egyre nagyobbra nyílik, a nyelved pedig egyre lejjebb
ereszkedik, hogy az egymás után következő hangokat létre tudd hozni!
A magánhangzók képzésekor ajkunkat hol kerekre formáljuk, hol széles résre húzzuk.
Az ajakműködés szerint a magánhangzók lehetnek ajakkerekítésesek és ajakrésesek.
• Ajakkerekítéses magánhangzók: a, o – ó, ö – ő, u – ú, ü – ű.
• Ajakréses magánhangzók: á, e – é, i – í.

Figyeld meg a tükör előtt a szájtartásod, az ajkaid formáját az u, o, ü, ö és az i, é, e hangok ejtésekor! Mit veszel észre?
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A magánhangzók képzésében fontos szerepe van annak is, hogy mennyi
ideig szólaltatjuk meg a hangokat. A kiejtés időtartama szerint beszélhetünk
hosszú és rövid hangokról.
Rövid magánhangzók: a, e, i, o, ö, u, ü.
Hosszú magánhangzók: á, é, í, ó, ő, ú, ű.

Jellemezd a 63. oldalon olvasható szópárok magánhangzóit a táblázat alapján!

Az összes képzési mozzanatot fig yelembe véve az alábbi táblázatban foglal
hatjuk össze a magánhangzók jellemző tulajdonságait:
MAGÁNHANGZÓK
Mély magánhangzók
A nyelv
mozgása szerint Ajakkerekítéses
Ajakréses

Magas magánhangzók
Ajakkerekítéses

Ajakréses

Felső
nyelvállású

u, ú

ü, ű

i, í

Középső
nyelvállású

o,ó

ö, ő

é

Alsó
nyelvállású

a

á

e

2. Magas – mély párok. Ugyanazok a mássalhangzók, csak a magánhangzók térnek el a
következő szavakban. Az egyik alakban csak magas, a másikban csak mély hangok sze
repelnek. Egészítsd ki a hiányzó hangokat!

pottyan – pöttyen
gombos – g mb s
szuszog – sz sz g

d r mb
ballag
ny rg l

l

– dörömböl
– b ll g
– nyergel

3. Rövid vagy hosszú?
a) Ejtsd ki megfelelő hosszúsággal a magánhangzókat a szavakban!
b) Írd le a szavakat helyesen a füzetedbe!

i – í: ép t, sz n, h v, rás, d csér, zzó, pap r, rigy
o – ó: g lya, goly , foly , p sta, b ja, irt zatos, lyan, haj
ö – ő: id , tezer, felh , t rdel, el tt, h ség, v r s, el sz r
u – ú: jság, hüvelyk jj, fi , kish gom, tan l, gy llad, h szas
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A magánhangzók kapcsolódásának szabályszerűségei
Ősi magyar szavaink magánhangzóira egy érdekes szabályszerűség jellemző.
A régi, egyszerű szavainkban vagy csupa magas (nyereg), vagy csupa mély
(három) magánhangzó van. Ezt a szabályszerűséget hangrendnek, más szóval
magánhangzó-harmóniának nevezzük.
A magas hangrendű szavakban csak magas magánhangzók vannak:
szem, kezek. A mély hangrendű szavakban csak mély magánhangzó
kat találunk: apa, anya. Az ősmagyarban is léteztek kis számban vegyes
hangrendű szavak, amelyek főként szóösszetételekkel keletkeztek: leány
(le ’kicsi’ + ány ’anya’).
Mai vegyes hangrendű szavaink legtöbbje más nyelvekből került a ma
gyarba.
4. Toldalékold a szavakat! A felsorolt toldalékokat kapcsold a szavakhoz!

-t, -ig, -ban/-ben, -nak/-nek, -ról/-ről, -tól/-től, -hoz/-hez/-höz

béka      egér      gólya      ökör
• Írd le a füzetedbe a keletkezett szóalakokat!
• Figyeld meg a használt toldalékokat, majd egészítsd ki a mondatot, és írd le a füzetedbe!
A toldalékok lehetnek egyalakúak, mint a -t és az -ig. Lehetnek
alakúak, ilyenek a
-ban/-ben vagy a -ról/-ről. Végül léteznek
alakú toldalékok is, mint a -hoz/-hez/-höz.
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Nevezd meg a szótőt a kiemelt szavakban! Állapítsd meg, hogy milyen hangrendűek, és milyen hangrendű toldalék kapcsolódik hozzájuk!


kútnak lenni volna jó
utas-itatónak
diófának vagy a fán
füttyentő rigónak

rigófüttynek volna jó
lenni bár egy hangnak
jönni-menni volna jó
akárcsak a harmat
(Kányádi Sándor: Sóhajtás)


A mag yar nyelvben a legtöbb toldaléknak két vagy három alakja van.
A kétalakú toldalékok közül az egyikben magas, a másikban mély magán
hangzót találunk: -ban, -ben; -ról, -ről. A kétféle alak teszi lehetővé, hogy
a toldalékok illeszkedhessenek a szó magánhangzóihoz. Ezt a szabályosságot
illeszkedésnek nevezzük. A magas hangrendű szavakhoz magas (énekről),
a mély hangrendű szavakhoz mély hangrendű toldalék kapcsolódik (hang
nak). A veg yes hangrendű szavakhoz legtöbbször mély hangrendű toldalék
kapcsolódik (leányról). Az összetett szavakban az utolsó tag hangrendjéhez
igazodik a toldalék (hadseregben, hegyháton).
Mit gondolsz, mi szerint illeszkednek a háromalakú toldalékok? Például: asztalhoz,
kerthez, erdőhöz. Csak akkor olvasd el a megfejtést, ha már megfogalmaztad a saját
válaszod!

A háromalakú toldalékok közül (-hoz, -hez, -höz; -tok, -tek, -tök) kettőben
magas a magánhangzó (-hez, -höz; -tek, -tök). Közülük az egyik ajakkerekíté
ses (-höz, -tök), a másik pedig ajakréses (-hez, -tek). A háromalakú toldalékok
ajakműködés szerint is illeszkednek.
5. Csoportosítsd az alábbi keresztneveket hangrendjük szerint! Folytasd a sort az osztálytársaid és a családtagjaid nevével!

Anna, Károly, Emese, Dénes, Márta, Balázs, Béla, Jácint, Berta,
Valér, Zsuzsanna, Ferenc, Enikő, Imre, Gyula, Edit, Csilla, Zsófia
• Magas hangrendű lánynevek
• Mély hangrendű lánynevek
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•
•
•
•

Vegyes hangrendű lánynevek
Magas hangrendű fiúnevek
Mély hangrendű fiúnevek
Vegyes hangrendű fiúnevek

6. Segíts a szülőknek, akik ellentétes hangrendű keresztnevet szeretnének választani a
következő vezetéknevekhez! Rajzold le a táblázatot a füzetedbe, és írd be a neveket!

Családnév

Keresztnév

Lovász (a gyerek kislány)
Fekete (fiúgyerek)
Szentesi (lányuk született)
Katona (a gyerek kisfiú)
Folytasd a sort úgy, hogy mindkét nemű kisgyerek számára ajánlj nevet!

Családnév

Avar
Balogh
Fodor
Kovács
Magyar

Keresztnév

Családnév

Keresztnév

Egeres
Kerekes
Lengyel
Hegedűs
Török

A névadás kérdéseiről többet is megtudhatsz a következő kiegészítő anyagból.
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Gyönyörű neveinkről
A személynévadás esztétikája
Anyakönyvezni Magyarországon legfeljebb két, a gyermek nemének megfe
lelő utónevet lehet. Jogszabály rögzíti az anyakönyvezhető női és férfinevek
listáját is. Eddig nagyjából 30 évenként vizsgálták felül az utónévjegyzéket
(1948, 1971, 1998), és egészítették ki az újonnan megjelent keresztnevekkel.
A névjegyzék az utóneveket két csoportba sorolja, az „ajánlott” és az „elfo
gadható” kategóriába. Mutatunk néhány példát, amelyeket véletlenszerűen
választottunk ki az engedélyezett nevek listájáról.
Íme néhány egymás után következő, nálunk anyakönyvezhető utónév. Egyetértesz-e
azzal, hogy elfogadhatóak a következő személynevek? Melyeket ajánlanád te is egy
ismerősöd születendő gyermekének?
Női

Férfi

Effi, Efrata, Egberta, Egres, Eija, Eisa,
Ekaterina, Ékes, Elanor, Eleanor, Elektra,
Elen, Elena, Eleni, Elenor, Eleonóra, Életke,
Elfrida, Elga, Eliána, Elida, Elif, Elin, Elina,
Elinor, Eliora, Eliz, Elíz, Eliza, Elizabell,
Elizabet, Elizin, Elka, Elke, Ella, Elli, Ellina,
Elma, Elmira, Eloiz, Elvira, Elza

Márk, Markel, Markó, Márkó, Márkus,
Márkusz, Marlon, Marót, Marsal, Martin,
Marton, Márton, Martos, Marvin, Matán,
Máté, Mateó, Mateusz, Mattenai, Matteó,
Mátyás, Mátyus, Mauríció, Mauró, Max,
Maxim, Maximilián, M
 aximusz, Mazen,
Medárd, M
 edox, Megyer

Ha mégis olyan nevet szeretne valaki adni születendő gyermekének amely
ezen a listán nem szerepel, kérvényezheti. Amikor a kérvényt elbírálják, figye
lembe veszik a következő szempontokat is:
• Ne legyen olyan hangzású vagy jelentésű a név, amely miatt a gyermeket
később csúfolhatják vagy kiközösíthetik, pl.: Ebéd Elek, Wincs Eszter,
Bekre Pál, Bárány Farkas, Major Anna.
• A neveket a mai magyar helyesírásnak megfelelően kell bejegyezni, tehát
pl. Jessica helyett Dzsesszika, Frederico helyett Frederíkó formában.
• Ha van a névnek magyar megfelelője, inkább azt használjuk, azaz
Catharina helyett adjuk a Katalin nevet.
• Ősi magyarnak tartott utóneveket csak akkor ajánlanak bejegyzésre, ha
tudományosan bizonyítható, hogy a nevet a középkorban személynév
ként használták. Ebbe azonban nagyon sok kevéssé ismert név is belefér,
anyakönyvezhetőek például a régi magyar személynevek közül az Ajsa,
Csaga és Ünige női, vagy a Balár, Kara, Surd férfinevek.
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• Irodalmi alkotásokban szereplő fantázianeveket akkor javasolják, ha az
illik az európai névkultúrába, ezért nem lesz hátrányos a viselőjére. Iro
dalmi művekből származik például a Gyöngyvér vagy a Tünde nevünk.
(Forrás: http://www.nytud.hu/oszt/nyelvmuvelo/utonevek/alapelvek.html)

Amikor nevet választunk, a teljes név hangzása nagyon lényeges lehet a
számunkra. Figyelhetünk például arra, hogy a név magánhangzói változa
tosak legyenek, vagy arra, hogy ha a vezetéknév mássalhangzóra végződik, a
keresztnév kezdődjön magánhangzóval.
1. Beszéljétek meg, követendőek-e ezek a szabályok! Hozzatok példákat saját álláspontotok alátámasztására! Két kérdéssel segítünk:
• Tetszik neked a Balassa Antal vagy a Fekete Emese név?
• Szerinted melyik hangzik jobban, a Baráth Péter vagy a Baráth Imre név?
A név jelentése szintén fontos a névadásnál. Erről a Ladó János és Bíró Ágnes által
szerkesztett Magyar utónévkönyvből vagy az ajánlott internetes keresőkön tájékozódhatsz. Megtudhatod például, hogy az Anna név
• héber eredetű,
• jelentése kegyelem, könyörület,
• leggyakoribb becézési formái a következők: Anni, Annika, Ani, Anika, Ancsa, Ancsi,
Ancsika, Anci, Panna, Panni, Pannika, Panka, Annus, Annuska, Náni, Náncsi, Nusi,
Nusika, Kisanna, Kisó.
• Rokon nevei többek között az Anett, Anetta, Anikó, Anita, Annabella, Annamária,
Annaróza.
2. Keressétek meg a saját neveteket az Utónévkönyvben vagy a következő portálok valamelyikén!

• F
 acebook Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete
(MTA NYTI) Utónévportál
• Utónévkereső alkalmazás (corpus.nytud.hu/utonevportal/)
• Magyar keresztnevek tára (magyarnevek.hu)
3. Érdekes megfigyelni, hogyan változik az idő előrehaladtával a legnépszerűbb nevek
listája.
Hasonlítsd össze, milyen neveket viseltek az emberek 1955 előtt, 1980 környékén,
és milyet 2019-ben! Gondold végig, miért lehettek népszerűek pont ezek a nevek az
egyes időszakokban!
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A 10 leggyakoribb név

1955 előtt
férfi
női
Mária
István
Erzsébet
József
Ilona
László
Margit
János
Anna
Ferenc
Katalin
Sándor
Éva
Lajos
Julianna
Imre
Irén
György
Magdolna
Gyula

1980 körül
férfi
női
Andrea
Zoltán
Krisztina
Gábor
Katalin
László
Mónika
Attila
Szilvia
Péter
Anita
Tamás
Zsuzsanna
István
Éva
Zsolt
Judit
József
Ágnes
János

2019-ben
férfi
női
Hanna
Bence
Anna
Máté
Zoé
Levente
Dominik Luca
Léna
Marcell
Emma
Noel
Zsófia
Ádám
Lili
Dániel
Boglárka
Dávid
Mira
Olivér

(Forrás: https://magyarnevek.hu/nevek/utonevstatisztika)
4. Rajzold le a táblázatot a füzetedbe, és írd be a neveket!
Válassz keresztnevet az alábbi családnevekhez! Gondolj a megismert szabályokra!

Családnév
Gazdag

Fiúnév

Lánynév

Ormos
Körmöci
Balla
Molnár
Milyen hangrendű neveket választottál? Ismered-e a nevek jelentését? Ha nem, nézz
utána Ladó János és Bíró Ágnes Magyar utónévkönyvében!
5. Adjatok beszélő neveket a János vitéz szereplőinek! Jellemezzétek családnévvel a szereplőket, és hangrendben illő keresztnevet válasszatok nekik!

•
•
•
•
•

tündérlányok
mostoha
óriások
boszorkányok
zsiványok
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A mássalhangzók képzése
Versenyezzetek, hogy ki tud adott időn belül minél több szót írni az alábbi szóvázakra!

e
a

é
á

Ha a hangszalagok egymáshoz simulnak, akkor a kiáramló levegő megrezegteti őket, így képezzük a zöngés mássalhangzókat. Amikor a hangsza
lagok nyitott állásban vannak, a kiáramló levegő nem rezegteti meg őket, így
keletkeznek a zöngétlen mássalhangzók. A résállásban képzett h is zöngét
len. A legtöbb mássalhangzó zöngés–zöngétlen párba állítható.
Tedd a fejed tetejére a tenyered, és ejtsd ki párban a zöngés és a zöngétlen hangokat!
Mit tapasztalsz?

1. Zöngésségpróba
a) Ejtsd ki a zöngés és a zöngétlen mássalhangzópárokat az alábbiak szerint!
Ejtsd ki a b és a p hangot úgy, hogy tedd a kezed a fejed tetejére vagy a torkodra!
Mit figyeltél meg? Amikor a zöngés hangokat ejtjük, például a b, g, d hangot, akkor
enyhe rezgést érzel a fejeden és a torkodnál. De amikor a zöngétlen mássalhangzókat ejtjük, mint például a t, k, p hangot, akkor ezt a rezgést nem érzed. Ez a próba
segít eldönteni egy hangról, hogy zöngés vagy zöngétlen.
b) Olvasd fel a szópárokat! Figyeld meg a zöngés és a zöngétlen hangpárok ejtését!

derem – terem
dered – tered
dárda – tárta
dada – tata

görbe – körbe
gémet – kémet
görög – körök
gong – kong

bába – pápa
bója – pólya
benéz – penész
bég – pék
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MÁSSALHANGZÓK
Zöngés

b

d

g

Zöngétlen

p

t

k

m

n

ny

v

z

zs

f

sz

s

l

j = ly

dz dzs gy
h

c

cs

r

ty

2. Mi a szabály? Rajzold le a táblázatot a füzetedbe, folytasd a kitöltését! Olvasd fel a
szópárokat!

bab
pap

zár
szár

gém

méz

gép
tél

fél

zene

baba

feled
A mássalhangzók képzésekor a kiáramló levegő a szájüreg valamelyik részén akadály
ba ütközik. Ez alól egyedül a h hang kivétel. Így elkülöníthetjük a mássalhangzókat
aszerint is, hogy a szájüreg melyik részén, hol keletkezik az akadály.
Az akadályt alkothatják az ajkak, a fogak, a szájpadlás és a nyelv.
• Ajakhangok: b – p, m, v – f.
• Foghangok: d – t, n, z – sz, zs – s, l, dz – c, dzs – cs, r.
• Szájpadláshangok: g – k, ny, j = ly, gy – ty.
• Gégehang: h.

Ejtsd ki mindegyik mássalhangzót! Figyeld meg, melyiket hogyan képzed!
A képzés módja is meghatározza a mássalhangzók minőségét. A b és a p hangot a két
ajak összezárásával és hirtelen felpattintásával képezzük. Az m hang képzésekor
a levegő az orron keresztül távozik, és a két ajak zárva marad. A v – f hangok esetében
kis rés keletkezik az ajkak és a fogak között.
A képzés módja szerint így csoportosíthatjuk a mássalhangzókat:
• Zárhangok: b – p, d – t, g – k.
• Orrhangok: m, n, ny.
• Réshangok: v – f, z – sz, zs – s, l, j=ly, h.
• Zár-rés hangok: dz – c, dzs – cs, gy – ty.
• Pergő hang: r.

A mássalhangzók is lehetnek hosszúak vagy rövidek időtartamuk sze
rint. A hosszúságot beszédben hosszabb ejtéssel, írásban a betű kettőzésével
jelöljük. A hosszú és a rövid magánhangzók megkülönböztetésének nemcsak
a kiejtésben van szerepe, hanem a jelentésben és a helyesírásban is: tol – toll,
var – varr.
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Az összes képzési mozzanatot figyelembe véve a következő táblázat foglalja
össze a mássalhangzók tulajdonságait.
MÁSSALHANGZÓK
A képzés helye szerint
ajakhangok

foghangok

szájpadláshangok

gégehang

A képzés módja szerint

zöngés zöngétlen zöngés zöngétlen zöngés zöngétlen zöngés zöngétlen
zárhangok

b

orrhangok

m

réshangok

v

p

d

t

n
f

g

k

ny

z, zs, l

sz, s

j

zár-rés
hangok

dz, dzs

c, cs

gy

pergő

r

h
ty

Játsszatok párban barkochbát a mássalhangzókkal! Használjátok közben mindketten
a táblázatot!
3. Mi lesz, ha hosszabb? A felsorolt szavak egyik mássalhangzóját hosszabban is ejthet
jük. De ekkor másik szót kapunk. Melyek ezek a szavak? Hol történik írásban jelölt
teljes hasonulás? Írd le a szavakat a füzetedbe, és karikázd be!
szál –

hasal –

kasza –

vasal –

len –

szegel –

hal –

kel –

meny –

zsebel –

4. A réshangok hosszan hangoztatható beszédhangok. Ejtsd ki őket sorban! Figyeld meg,
mely beszédszervek működnek közre az ejtésükben!
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A mássalhangzók találkozásának
törvényszerűségei
Nemcsak a magánhangzók, hanem a mássalhangzók kapcsolódásában is szá
mos szabályszerűséget fedezhetünk fel. Az egymás mellé kerülő mássalhang
zók gyakran hatnak egymásra, emiatt a kiejtésük, ritkábban az írásuk is meg
változik. Az ilyen változás szabályszerűségeit nevezzük mássalhangzótörvé
nyeknek.

A hasonulás
Figyeld meg a kiemelt szavak kiejtését és helyesírását!


Szomorú fűzfának
Harminchárom ága,
Arra reá szállott
Harminchárom páva.
Ki zöldbe, ki kékbe,
Ki fődig fehérbe,
Csak az én édesem
Tiszta feketébe.
(Népdal)



A fűzfának és a kékbe szavak kiejtése eltér a szavak írott alakjától. A fűzfá
nak szóban a z hang helyett sz hangot, a kékbe szóalakban pedig a k helyett g-t
ejtünk. A zöngés z hang zöngétlen sz-szé, a zöngétlen k pedig zöngés g-vé vált.
A két szóban kiejtéskor a találkozó hangok közül az első zöngésség tekintetében
hasonult az utána álló hanghoz. Azt a jelenséget, amikor az egymás mellett álló
két mássalhangzó közül az egyik a másikhoz zöngésség tekintetében hasonló
vá válik, zöngésség szerinti részleges hasonulásnak nevezzük (fűzfák, kékbe,
dobták, patakban).
1. Figyeld meg az alábbi szavak helyesírását!
a) Olvasd fel hangosan őket! Mondd ki és írd le azokat, amelyeknek a kiejtése eltér az
írásképtől!

biztos,  igazgató,  lökdös,  mézben,  mészben,  szegfű,  árazd,
laktat,  padka,  húszban,  csapda,  horda,  postázta,  képcső,
színpad,  fogta,  fogból,  háztól
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b) Elemezd a szavakat az alábbi példa szerint!

BIZTOS
– az egymás mellett álló két hang a Z (zöngés) és a T (zöngétlen)
– a Z hang hasonul a T-hez, azaz a Z hang helyett annak zöngétlen párját, SZ hangot ejtünk: [bisztos]
– a hasonulás csak zöngésség tekintetében megy végbe, a neve zöngésség szerinti
részleges hasonulás


Tegnap éjjel álmomban
rózsák nyíltak ágyamban,
a zöldbékák kánonban
énekeltek a lombban.
(Jankovich Ferenc: Kánon)


A kánonban szóban a b előtt nem n, hanem m hangot ejtünk. Az elöl álló n
hang (csak ez az egy hang képes erre!) az utána álló b, p hang hatására a vele
azonos képzési helyen álló m hanggá változik. Ez a képzés helye szerinti rész
leges hasonulás (azonban, színpad, különben).
Nevezd meg a hasonulás másik fajtáját! Segítenek a kiemelt szavak.


Szállj, szállj,
ökörnyál,
jön az ősz,
megy a nyár –
megy a nyár, a nevetős,
komolykodva jön az ősz,
csillámló derekkel,
sárga levelekkel,
szőlővel, mosolygóval,
fűre koccanó dióval.
(Csanádi Imre:
Búcsúzva köszöntő)


A derekkel és a levelekkel szavakban a -vel toldalék v hangja teljesen haso
nult az előtte álló mássalhangzóhoz. Ezt a hasonulást írásban is jelöljük, ezért
írásban jelölt teljes hasonulásnak nevezzük (asztallal, dobozzal, szekrénnyel,
tükörrel). Teljes hasonulás előfordulhat csak kiejtésben is. Ilyenkor a kiej
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tésbeli hasonulást írásban nem tüntetjük fel, ez az írásban jelöletlen teljes
hasonulás: szállj [szájj], halljuk [hajjuk], hagyják [haggyák].
2. Mi hasonul mihez?
a) Olvassátok fel hangosan a szósorokat! Figyeljetek a kiejtésre! Állapítsátok meg,
hogy mi a közös a szavakban!
b) Alkoss velük szókapcsolatokat! Másold le őket!

anyja,  lehunyja,  fagyjon,  hagyja,  atyja,  bátyja,  község,
szárazság,  beljebb,  feljebb,  halljuk,  vallja
3. Átváltozó toldalékok. Kapcsolj a következő szavakhoz -val/-vel vagy -vá/-vé toldalékot!
Írd le a füzetedbe a toldalékos szavakat csoportosítva! Használd mintaként az alábbi
táblázatot! Figyeld meg, hogy melyik csoportban és hogyan alakulnak át a toldalékok!

katona,  nyáj,  suba,  szablya,  vezér,  zsivány
Nem alakul át a -val, -vel

Átalakul a -val, -vel

galuska,  hamu,  király,  könny,  paripa,  vitéz
Nem alakul át a -vá, -vé

Átalakul a -vá, -vé

Az összeolvadás
Egészítsd ki a szavakban a hiányzó mássalhangzó-kapcsolatokat! Fogalmazd meg az
összeolvadás szabályát!

a

a, sze

gá

étek, ára

a, bará

mula

ág, épí

uk, lá

on, tapa
ák, ker

e, készí

on, vé
e, bon

étek, fű

étek
uk

ék, ké

[ggy] = … + …
[tty, ty] = … + …

ég

[ccs] = … + …
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Olvasd fel hangosan a verset! Melyik szavakban tér el az íráskép a kiejtéstől?


Ess, ess, eső –
szomjas a mező!
Zab szaporodjon,
búza bokrosodjon,
fű zöldüljön,
kasza alá dűljön.
(Csanádi Imre:
Esőbiztató)


A zöldüljön, dűljön szavak ejtésekor teljes hasonulás történik. Vajon milyen
hangtörvény érvényesül a szaporodjon, bokrosodjon szavakban? A dj hang
kapcsolat helyett egy harmadik hangot, hosszú ggy-t ejtünk. Ha az egymás
mellett álló két különböző mássalhangzó helyett egy harmadik hangot ej
tünk, összeolvadás történik: szaporodjon [szaporoggyon], szeretjük [szeret�
tyük], költség [kölcség]. Az összeolvadást írásban nem jelöljük.

A mássalhangzó-rövidülés
Figyeld meg a közmondás első szavának a kiejtését!
●

Otthon lakjék, ki kedvére akar élni.

Az otthon szóban kiejtéskor megrövidül a mássalhangzó, csak rövid t-t ej
tünk. Rövidülés akkor történik, ha egy hosszú mássalhangzót megelőz vagy
követ egy harmadik mássalhangzó. Ekkor a hosszú mássalhangzót mindig
röviden ejtjük: jobbra [jobra], többre [töbre], lánccal [láncal].
4. Írd le azokat a szavakat, amelyekben kiejtéskor mássalhangzó-rövidülés történik!

hölggyel,  ottan,  otthon,  hallás,  hallgat,  mellett,  mellhártya,
álldogál,  állvány,  állandó,   ujjak,  ujjról,  újról,  kisebbfajta,
kisebbség,  kisebbet,  barackkal,  meccset,  meccsről,  többség,
frissen,  sakkról
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A mássalhangzó-kiesés
Vajon mit jelent ez a közmondás? Magyarázd meg!
●

Nézd meg a magad ajtaját, hogy szemetes-e!

A fenti közmondás arra fig yelmeztet, hogy mindenki a saját dolgával törőd
jön először. Ha a jó tanácsot hangosan felolvasod, megf ig yelheted, hogy
a nézd meg felszólító módú igealakot [néz meg] formában ejted. Nyelvünkre
jellemző az, hogy ha három különböző mássalhangzó kerül egymás mellé,
akkor a középső mássalhangzó az ejtésben kiesik: például most nincs [mos
nincs]. Néha a hangkiesésen kívül más hangtörvényeket is megfigyelhetünk:
mindnyájan [minnyájan], csukd be [csug be].
Gondolkodj el rajta, mi lehet ennek az oka!

MINDNYÁJAN
• 3 mássalhangzó kerül egymás mellé, tehát működésbe lép a mássalhangzó-
kiesés törvénye, azaz a középső mássalhangzót egyszerűen nem ejtjük ki:
[min + nyájan].
• Ezáltal azonban egymás mellé került az N és az NY hang, amelyek szintén
hatnak egymásra.
• Az N hang teljesen hasonul az NY hanghoz, és hosszú NNY hangot ejtünk
az N-NY hangkapcsolat helyett.
5. Hasonlítsd össze a kiemelt szavak kiejtését és helyesírását! Milyen mássalhangzótörvények érvényesülnek a szavakban?

Tapasztalás a bölcsesség anyja.
Leg yet buzogánnyal.
Sokkal könnyebb szerezni, mint a készt megtartani.
Bolondság attól félni, mit el nem kerülhetsz.
Többhöz mindig több kell.
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6. Egészítsd ki a betűkapcsolatokat a megfelelő hangokkal, hogy értelmes szóhoz juss!
Ha szükséges, lapozz vissza a magánhangzókat bemutató táblázathoz!

T
T
T
T
T

R: rövid, középső nyelvállású, magas, ajakkerekítéses
R: hosszú, felső nyelvállású, magas, ajakkerekítéses
R: hosszú, felső nyelvállású, mély, ajakkerekítéses
R: hosszú, középső nyelvállású, magas, ajakréses
R: hosszú, legalsó nyelvállású, mély, ajakréses

7. Változtasd meg a szavak hangrendjét a példa szerint!

pompa → pempő
porol → p r l
ölel → l l
avas → v s
szavak → sz v k

hetven → h
keserű → k
magas → m
köröm → k
kacsa → k

tv n
s r
g s
r m
cs

kapok → k p k
kenyér → k ny r
ideg → d g
teker → t k r
félénk → f l nk

8. Csoportosítsd az alábbi szavakat a bennük fellelhető hasonulások típusa szerint!

vasgyárban, ellenben, egészségnek, százszor, évkönyvön, kapdos, bátyjával,
széppé, abban, vitézség, vallja, mosdó, anyja, szénpor, kontyhoz, hozza
•
•
•
•

zöngésség szerinti részleges hasonulás:
képzés helye szerinti részleges hasonulás:
írásban jelölt teljes hasonulás:
írásban nem jelölt teljes hasonulás:

9. Másold le az alábbi táblázatot a füzetedbe, utána töltsd ki a cellákat!

mássalhangzótörvény típusa

illeszkedés típusa

szárazság
zöldségnek
vasgolyó
szénporból
állni
örömhöz
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Szöveg ziget 3.
Írjunk eredetmondát!
Laura egy nap azzal állított be a rejtekhelyre, hogy ő már tudja, mit fogunk
csinálni ma délután. Én, akinek szintén megvoltak már a tervei (el akartam
nyerni Bence összes zsebpénzét), kevésbé lettem lelkes. Hát még amikor meg
tudtam, mi is az a remek elfoglaltság, amit számunkra tartogat!
Ja, biztos is!

Mi vaaan?!
Írjunk
eredetmondát!

Ezt nem hiszem
el!

Ne máár!
Persze, mikor végre
vége a sulinak!

Egyszóval Laura ötlete nem aratott osztatlan sikert, de nem adta fel.
Addig-addig beszélt, előhozott a Fehérlófiától A csodaszarvas mondájáig
mindent, hogy lassan mindenki figyelni kezdett rá. Szokás szerint.
Azt mondta, egy csapat sem lehet meg közös történetek nélkül. Ezek tarta
nak össze minket, ebből tudjuk, ki tartozik közénk, és ki a kívülálló. És hogy
nem is nehéz felépíteni a saját történetünket, csak össze kell szedni mindazt,
amit együtt végigcsináltunk, amire büszkék vagyunk… meg… hát… amire
nem annyira.
• Lassan megértettük, hogy minden történet ugyanúgy épül fel, és ha
követed a receptet, szinte magától elkészül. Mint egy könnyű, gyors,
laktózmentes süti.
• Végy egy szitut! Bármilyet: innen indulunk, úgyhogy tényleg akármi
jó. De azért nem árt, ha kicsit érdekes, tehát legyen benne valami gond,
nehézség.
• Tegyél bele egy főszereplőt (Laura utálta a „karakter” szót, úgyhogy egy
idő után már egyikünk sem használta, nehogy újra meg kelljen hallgatni,
miért sokkal jobb helyette a „szereplő” vagy a „hős”), és mondj róla pár
szót!

☹
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• Aztán történjen vele valami, amitől az amúgy sem rózsás helyzet egészen
rémes lesz! Annyira, hogy hősünk kénytelen legyen valamit tenni, hogy
kimásszon a slamasztikából.
• Próbálkozzon párszor, ne sikerüljön neki azonnal, úgy, mint a szerepjá
tékokban! Itt jöhet a többi hős, legyen, aki segíti őt, és legyen, aki akadá
lyozza. Vagy mindkettőt egyszerre – ezek az aljas árulók.
• De egyszer aztán jusson el a főszereplő a legnagyobb küzdelem döntő
pillanatáig, és érje el, amit akart! Vagy ne. Ha mi írjuk a történetet, mi
döntjük el. Ez volt az első, ami nekem is tetszett az egészben.
Ez minden történetre igaz, és három mondattal el is intézhető, mondta Laura,
és ez volt a második, ami bejött. Meg is mutatta.
Marcell az á-ból, aki mindig megcsinál minden szorgalmit, egyszer hazafelé beleszaladt a szőke Robiba. Robi sose jár egyedül, mint a baj, ezért gyorsan meggyőzte
Marcellt, hogy holnaptól duplázhatja a házikat, és hozhat egyet minden reggel
neki is. Aranyélet kezdődött, dőltek a leckék, Robi jegyei felszálló ágba kerültek, és
még ma is így volna, ha nincs az a biciklibaleset.

Itt Laura elhallgatott, de többet nem is kellett mondania. Mindannyian
tudtuk, mi történt a szőke Robi biciklijével, és hogy szabadult meg végül
Marcell. És azt is, miért jobb, ha mindez köztünk marad.
1. Keresd meg Laura történetében a felsorolt elemeket! Van-e olyan, amelyet nem
találtál meg? Ki tudod egészíteni Laura változatát úgy, hogy minden elem megtalálható legyen benne?
Írd le a befejezett történetet a füzetedbe!

– Ennyi? Kész az eredetmonda? – kérdeztem szárazon, mert láttam már,
hogy bebuktam ezt a délutánt.
– Még annyi kell, hogy valami olyanról szóljon, ami jelentős, és ami máig
tart, hatással van ránk. Az egész csapatra – mondta Laura fontoskodva.
Már épp azon voltam, hogy belé fojtom a szót, amikor Lóri közbevágott:
– Aha, értem. Mint amikor Real Madrid-zászlót csináltunk Mária néni
lepedőjéből, és azóta Anya nem kérhet tőle sót, ha főzés közben elfogy. És
mehetek én sóért, a mi zászlónk volt, ugye.
Ettől kezdve egymást érték a történetek, amiket persze eszünk ágában
sem volt leírni, de abban igaza lett Laurának, hogy a megosztott mondakincs
összekovácsolja a közösséget. Végigröhögtük a délutánt.
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2. Két címet megadtunk. Segítségükkel írd meg a csapat „eredetmondáit”, és közben
ne feledd el, mi minden kell egy jó elbeszéléshez! Ha szükséges, vedd elő a „re
ceptet”!
• Miért haragos mindig Pali bá?
• Újra beszélhetünk Esztivel!
Mielőtt belekezdenél, még két jó tanács.
Az elbeszélésben az eseményeket időrendben adjuk meg, de ez nem jelenti azt,
hogy mindenképpen a múlttól haladunk a jövő felé. Írhatunk például visszaemlékezést is, ahol a jelennel kezdjük a történetet, és utána következnek majd azok az
események, amelyek a jelenhez vezettek.
Az elbeszélést izgalmasabbá teszi a párbeszéd, a szereplők beszédmódja pedig
egyúttal jellemzi is őket. Nyugodtan írj te is párbeszédet a történetbe, de közben
figyelj a helyesírásra!
3. Két történetnek az első mondatát adtuk meg. Folytasd őket!
• Amikor megláttam Évit a gumicsizmájában, azonnal tudtam, hogy ezt a napot
még megemlegetem.
• Ilyen sapkát egyedül ő viselt, azt mondta, retró, pedig csak béna volt.
4. Végül két elbeszélésnek az utolsó mondatát mutatjuk meg. Találd ki az eseményeket, amelyek idáig vezettek, és írd meg a történetet!
• Nem gondoltam volna, hogy magától emeli meg a zsebpénzemet.
• És azóta nem ülök Szandi mellett.
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Nyelvi szintek II.
Szavak, szóösszetételek

Egyszerű és összetett szavak
Ebben a fejezetben a szavak fölépítésével és a szavakat alkotó szóelemekkel
fogsz részletesebben megismerkedni. A szavak szerkezetük szerint lehetnek
egyszerű vagy összetett szavak. Ha két szót egyetlen új szóvá illesztünk
össze, akkor szóösszetétel keletkezik (édesanya, számítógép). Az összetett sza
vakat szerkezetileg két részre bonthatjuk: előtagra és utótagra.
Másold le az ábrát a füzetedbe, majd egészítsd ki további összetett szavakkal!
játék

mester

előtag

utótag

összetett szó
játékmester

Ha az egyik vagy mindkét szerkezeti egység összetett szó, akkor többszörö
sen összetett szóról beszélünk (szemüveg + tok, húshagyó + kedd, gépkocsi +
fényszóró).
A szóösszetétel fontos szóalkotásmód, a szókincs gyarapításának kedvelt eszköze.
Az összeillesztett szavak gyakran mást jelentenek együtt, mint külön-külön: föld
alatti, háromszög, nyakatekert, kisasszony, ugróegér.
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1. Bontsd előtagra és utótagra a szavakat! Magyarázd meg, mit jelentenek a szavak
külön-külön, és mit összetett szóként!

álmoskönyv, kecskebéka, ökörszem, bőkezű, rövidáru, liszteszsák
2. Rímelő összetett szavakkal feleljetek a következő meghatározásokra! Segítségül meg
kapjátok az egymástól eltérő két betűt.

Például: szamárkézfogás
csoportképtolvaj
péksütemény-mustra
vágóeszköz-hasadék
körfolyosó-méltóság

cs – p
t – r
zs – sz
k – r
g – r

= csacsipacsi
=
=
=
=

A szóelemek
Amikor beszélünk vagy írunk, ritkán használjuk a szavakat ugyanabban
a formában, mint amilyen alakban a szótárakban szerepelnek. A szótári szó
alakokat gyakran toldalékoljuk. A szavak lehetnek toldalékosak vagy toldalék
nélküliek. A toldalékos szavak kétféle alkotórészre, kétféle szóelemre bontha
tók: szótőre és toldalékra vagy toldalékokra.
Egészítsd ki az ábrát a füzetedben toldalékos szavakkal!

játék

-os
-ok
-ról

szótő

toldalék

toldalékos szó

A szótő hordozza a szó jelentésének a magvát. A toldalékok fajtái: a képző,
a jel és a rag. A toldalékok önállóan nem állhatnak, mindig egy szóalakhoz
kapcsolódnak. A toldalékoknak is van jelentésük. Ha a dió szóhoz a -k töb
besjelet kapcsoljuk, tudjuk, hogy több dióra kell gondolnunk. Ha azt mondjuk,
a dobozban, tudjuk, hogy nem rajta, alatta, mellette, mögötte, hanem benne.
A toldalékokat nemcsak egyszerű, hanem összetett szavakhoz is hozzáfűzhet
jük (diótörés, diótörők, diótörőről).
85

Magyar_nyelv_5.indb 85

2021. 04. 08. 13:17

3. A két tarisznya
a) Olvasd el a szöveget! Húzd alá a szöveg tanulságát megfogalmazó tételmondatot!

Egy ősrégi görög legenda szerint Zeusz két vászontarisznyát ajándéko
zott az embereknek, amikor megalkotta őket. Az egyiket a mások hibái,
a másikat az emberek saját hibái számára. A két tarisznyát egy hosszú bot
két végére akasztotta. Amikor átadta őket az embereknek, véletlenül össze
keverte őket. A mások hibáival teli tarsoly került előre, míg a saját hibákkal
teli pedig hátulra. Talán ez az oka annak, hogy mások hibáját hamarabb
vesszük észre, mint a magunkét.
b) Keress a szövegből az alábbi szempontoknak megfelelő szavakat!
• Egyszerű szó
• Összetett szó
• Tőszó
• Toldalékos szó
c) Alkoss a hiba szóval összetett és képzett szavakat!
4. Másold ki a szósorokból azokat a szavakat, amelyekben nincs toldalék!

macska, Katóka, asztalka, márka, madárka, sapka, szálka,
fiúcska, karika, sajtó, tanuló, Sajó, síró, skorpió, olló,
takaró, varázsló, borozó, zászló, vá
gó
5. Toldalékolható?
a) Válogasd szét az alábbi szavakat aszerint, hogy toldalékolhatók-e vagy sem!

kicsi,

nagy,

is,

a,

gond,

nem,

esik,

le,

gyűrű,

kéz

b) Alkoss a szavak felhasználásával mondatokat! Írd is le őket!
6. Hogyan találhatjuk meg a szóalakban a toldalékokat?
a) Olvasd el a szöveget figyelmesen! Vágd le a toldalékokat a szövegben leírt módon
a következő szavakon!

újabb   
kezdeni   
toldalékos   
amelyeknek
b) Keress példákat az alábbi szövegben a változó tövű szavakra! Írd le a füzetedbe!

Amikor egy szóalakról el kell döntenünk, hogy toldalékos alak-e, akkor
érdemes a szó elemzését a végénél kezdeni. Ilyenkor a szóalak végén pró
báld megkeresni a toldalékot! Általában egy toldalék addig tart, amíg egy
újabb, értelmes szóalakot nem kapsz. Nézzük például az asztalokban szó
alakot! Az asztalokban szóban a -ban toldalékot levágva megkapjuk az új,
értelmes szóalakot: asztalok. Tovább bontva a szóalakot, az -ok végződést
levágva megkapjuk az asztal szótőt. Jó, ha tudod, hogy több olyan szavunk
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van, amelyeknek a toldalékos alakjában megváltozik a szótő, e miatt nem
könnyű felismerni az újabb szóalakot. Ilyen például: lovaknak = lov + ak +
nak. Az igekötős szavakban két szótőt lehet levágni: el + készít, meg + ül.
7. Találd ki, hány szót rejtettünk el a betűsorban! Írd be a megtalált szavakat a füzetbe
átrajzolt táblázat megfelelő helyére!

tálalóbanánontjavításakácerdőtűzoltósisakja
Toldalék nélküli szó

Összetett szó

Toldalékos szó

A táblázat kitöltése után vágd le a toldalékos szóalakokban a toldalékot!

A toldalékok típusai
Gyűjtsd össze, hogy milyen toldalékokról tanultál eddig! Segít a halászokról szó szerke
zetének az elemzése.

A halászokról szóban megtalálható mindhárom toldalékfajta, amely a magyar
nyelvre jellemző.
hal
szótő

+

-ász
képző

+

-ok
jel

+

-ról
rag

Ezeknek a toldalékoknak a szerepe és a helyzete is eltérő.
A képzők közvetlenül a szótő után állnak. Őket követik a jelek, végül vala
milyen rag következhet.
Másold le a vonatot a füzetedbe, majd írj fölé olyan toldalékos szavakat, amelyekben
a megadott módon következnek toldalékok egymás után!
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A képzők
A képzők a szótő után következnek. Több képző is állhat egymás mellett
egy-egy szóban: például tan + -ul + -mány + -oz + -ás. Ritka kivétel, amikor
a képző a jelet vagy a ragot követi: például kis + -ebb + -ít, nagy + -obb + -ít,
nagy + -ban + -i. A képző megváltoztatja a szó jelentését, és új szót hoz létre
(hall + -gat, hall + -ás, arany + -os, ujj + -nyi, balaton + -i, nagyszáj + -ú,
nyolc + -adik, úsz + -ni, szaladgál + -ó).
A szavak képzővel való ellátását szóképzésnek nevezzük. A szóképzés szó
kincsünk gyarapításának kedvelt módja: videózik, diszkós.
1. Keresd ki az alábbi szavakban a képzőket! Figyeld meg, milyen mértékben változtatta
meg a képző az eredeti szó jelentését!

• írogat, röpköd, húzgál, ámuldozik, mendegél, pattan, csavarint, szökell,
perdül, írat, rajzoltat, adatik, húzódik, fésülködik, borotválkozik, indul
hat
• gúnyol, fésül, sárgáll(ik), keményít, kontárkodik, szépül
• felhőcske, emberke, Zsolti, repcsi, Anci, Annus, ládikó, fazekas, jóság,
Vilmáék, Tóthné, kertész, fedélzet, háborúsdi, kavicsos, rokoni, falubeli,
lelketlen, ujjnyi, százféle, szabályszerű, magamfajta, ötöd, ötödik
• futás, bejárat, olvasmány, keverék, szándék, toldalék, dugattyú, olvasó,
ásó, rajzolni, tanuló (diák), megtanult (vers), megírandó (lecke), nevetve,
csípős, tanulékony, ingatag, ártatlan, készületlen, használhatatlan, látható
2. Alkossatok szavakat a megadott szempontok alapján!

labda + képző = esemény
hal + képző = esemény szereplője
hal + képző = valami jellemzője

kanál + képző = ennyi belőle
kér + képző = cselekvés eredménye
hat + képző = helye a sorban

A jelek
A jel előtt állhat(nak) képző(k), de utána már csak újabb jelek vagy rag követ
kezhet. Több jel is előfordulhat egy szóban:
nagy + -obb + -ak + -é + -i
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A jelek valamilyen nyelvtani viszonyt (például az esemény jelen vagy múlt
idejét, az élőlény vagy élettelen dolog számát, illetve birtokosát) fejeznek ki
úgy, hogy közben a szó eredeti jelentését nem változtatják meg.
Gyűjtsd össze, hogy milyen jeleket ismersz! Nevezd meg azokat a jeleket, amelyeket
már ismersz!

3. Állapítsátok meg az alábbi szóalakok toldalékáról, hogy milyen viszonyt fejeznek ki!
Alkossatok mondatot a szavakkal!

talált, emberek, csinálj, okosabb, barátom
4. Figyeljétek meg a magyarul rosszul csengő szószerkezeteket! Fogalmazzátok meg szóban, miért furcsák ezek!
a) Segítsetek a magyarul tanuló diáknak! Írjátok le az alábbi szószerkezeteket helyesen
a füzetetekbe!
b) Alakítsátok át a szóalakokat úgy, hogy a toldalék több birtokra utaljon! A táblázatot
rajzoljátok le a füzetbe, ott töltsétek ki!

Helytelen alak

Helyes alak

Több birtokra utaló
alak

enyém sapka
tied kutya
övé táska
mienk pohár
tietek könyv
övék autó

A ragok
A rag a szavak egymáshoz való viszonyát, kapcsolódását mutatja meg a szó
szerkezeten vagy a mondaton belül. A rag lezárja a szóalakot, utána már más
toldalék nem állhat. A szavakban mindig csak egy rag található. A ragok
a szavak mondatban betöltött szerepét jelölik ki (könyv + -et, ház + -ból).
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Írj ragos szavakat a füzetedbe a táblázatban megadott ragokkal!
A RAGOK
-t

sütemény + -t

-nak, -nek

a fiúk + -nak a labdája, Pisti + -nek (mondom)

-ban, -ben; -ba, -be; -ból, -ből; -n, -on, -en,
-ön; -ra, -re; -ról, -ről; -nál, -nél; -hoz, -hez,
-höz; -tól, -től; -val, -vel; -kor

ház + -ban, ház + -ból, ház + -on, ház + -ra,
ház + -nál stb.

-an, -en

szép + -en

-ul, -ül

magyar + -ul

5. Az alábbi szavak, szóalakok végén -t van. Melyiket mondhatjuk ragnak közülük? Írd ki
a füzetedbe! Indokold meg!

könyvet, fut, sietett, nyulat, beszélt, hidat, csoport, fiút, csapat, ecset,
gyapjút, fürdőt, fürdött, fűrészt, fűt, füvet, kívánt, jót, szobát, tanult
6. Pótold a hiányzó ragokat a közmondásokban! Írd mellé a füzetedbe, hogyan kérdezel a
ragos szavakra!

A kutya is hús enne, ha pénze volna.
A kutya is rászokik a csirke .
A kutyák is a konc vesznek össze.
Harapós kutya goromba a gazdája.
Kutya nem lesz szalonna.
Nem egy tarka kutya van a világ .
Őrizkedj az alvó kutyá !

Az előhangzó
Bontsd alkotórészeire a ragokat szót a füzetedben!

Vajon hová tartoznak a toldalék előtti magánhangzók? Ezek a hangok nem
önálló elemei a szó szerkezetének, nincs jelentésük. Használatuk a toldalékok
szempontjából fontos, mivel kiemelik, illetve elkülönítik őket a szótőtől.
Ezeknek a hangoknak gyakran ejtéskönnyítő szerepük is van (kulcs + -ot,
játék + -ok). Ezért ezt a toldalék előtt álló hangot a toldalékhoz tartozó elő
hangzónak tekintjük, és a toldalék részeként elemezzük: rag + -ok + -at.
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7. Tanulmányozd a szóelemek táblázatát, utána oldd meg a gyakorlófeladatokat!

Szótövek
szabad szótő kötött szótő
(szótári
(nem szótári
szótő)
szótő)

nyár

bokr-os

képző
közvetlenül
a szótő vagy
más képzők
után áll
megváltoz
tatja a szó
jelentését és
megváltoz
tathatja a
szófaját is

asztal-os

Toldalékok
jel
a képzők
után, a rag
előtt áll

módosítja a
szó jelentését
(az idő, mód,
birtoklás
és többség
jelentésmoz
zanatával
gazdagítja)
asztal-ok

rag
általában
lezárja a
szóalakot

a szó mon
datbeli
szerepét
jelöli

asztal-on

8. a) Írd ki a toldalékos szavakat a következő kínai közmondásból a füzetedbe!

Ha váratlan öröm ér, ne ígérj senkinek semmit; hirtelen haragodban
pedig ne válaszolj senki levelére!
b) Nevezd meg a toldalékok fajtáját!
9. Bontsd függőleges vonallal szóelemekre a következő szavakat! Jelöld a megfelelő
számokkal a szóelemek típusát!

1 = szótő    2 = képző    3 = jel    4 = rag
szaladgáltak    igazságossága    kérdéseket
10. a) Alkoss új szóalakokat a megadott utasítások alapján!
b) Foglald őket egy-egy mondatba!

arany + képző + rag =
szerel + jel + rag =

    regény + jel + rag =

11. Alkoss szócsaládot a gyűjt, a szín, a hat és az új szavak köré összetett és képzett sza
vakból! Használd a Magyar értelmező kéziszótárt és a Magyar helyesírási szótárt!

gyűjt:

  hat:

szín:

új:
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Anyanyelvünk, a magyar nyelv
Olvasd el a Magyar értelmező kéziszótárban a nyelv szó különféle jelentéseit! Alkoss a
szóval mindegyik értelemben egy-egy mondatot!
Olvasd el Kosztolányi Dezső gondolatát is!


A nyelv a tudósnak ereklye, a költőnek, az írónak hangszer, a hírlapírónak fegyver. Vajon
nem közös érdekünk-e, hogy ez az ereklye minél tisztább, hogy ez a hangszer minél zen
gőbb, hogy ez a fegyver minél fényesebb és élesebb legyen?
(Kosztolányi Dezső)


Mire figyelmeztet bennünket ebben az idézetben Kosztolányi Dezső? Mit jelentenek
a szövegben az ereklye, a hangszer és a fegyver szavak?

Kosztolányi Dezső sorai az anyanyelv szeretetéről szólnak. A világ bármely
országában találkozhatunk olyan emberekkel, akik mag yar anyanyelv űnek
vallják magukat. A különböző országokban élő mag yar embereket össze
kapcsolja az anyanyelv szeretete, összeköti őket a közös kultúra, történelem
és irodalom, a magyar hagyományaink. A világban körülbelül 15 milliónyi
mag yar ember él.
Mi Magyarországon a mag yar anyanyelv űek közösségében élünk. Anya
nyelvünk nélkül nem tudnánk beszélni, írni, olvasni, tanulni, dolgozni, élni.
Az anyanyelv nemcsak a családban jelent összetartó erőt, hanem szoros ka
pocs az emberek nag yobb közösségén belül is. Anyanyelvünk nélkül nem len
nénk képesek ismereteket szerezni a világról, és azokat nem tudnánk mások
nak továbbadni. A mag yar anyanyelv űség az egész mag yar nemzethez való
érzelmi kötődést, a haza szeretetét, nemzeti létünket is jelenti. Ahogy a
szállóige üzeni: „Nyelvében él a nemzet”. Anyanyelvünk összeköt bennünket
a szomszédos országok mag yar anyanyelv ű lakosságával is. Anyanyelvünk
segítségével ismerjük meg népünk múltját és jelenét, és anyanyelvünkön tud
juk megtervezni, leírni a jövőjét is.
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A beszéd és a nyelvkapcsolata
Születésünk után megtanulunk beszélni. Eközben fokozatosan, napról napra
tárulnak fel előttünk a nyelv szabályai. Megtanuljuk, milyen szavakat válas�
szunk, mely szavakból, hog yan kell fölépíteni a mondatokat, mit kell tennünk
ahhoz, hogy megértessük magunkat, és mások is megértsenek bennünket.
Sok-sok mondat és szöveg megalkotása, megértése közben sajátítjuk el a
beszédünkhöz szükséges építőköveket, a nyelv szabályrendszerét. Beszéddel
tudunk egymás között kapcsolatot teremteni, az érzelmeinket, a gondolata
inkat kifejezni. A nyelvet a beszéd anyagraktárának is nevezhetjük. A nyelv
tartalmazza a beszédhez szükséges nyelvi elemeket (beszédhangokat vagy
fonémákat, szóelemeket, szószerkezeteket) és az őket összekapcsoló szabályo
kat. A beszéd valójában működésben levő nyelv. Egy vagy több szóelemből
mint nyersanyagból választva különféle szavakat, szóalakokat és változatos
mondatokat építhetünk a beszédünk során. Ebben vannak segítségünkre
az őket összekapcsoló általános nyelvi szabályok. A szószerkezetek is nyelvi
egységek, de egynél mindig több, önmagában is értelmes szóelemből állnak.
Ezek a szerkezetek is nyelvtani szabályok szerint épülnek fel, és a mondatok
felépítésében van szerepük. Kevés nyelvi nyersanyagból tehát számtalan szót,
különféle mondatot és változatos szöveget alkothatunk. Sokféle dolog befo
lyásolja azt, hogy ki mit választ a nyelv készletéből, és milyen módon kapcsol
ja össze őket. Másképpen beszélünk otthon a szüleinkkel, a barátaink között,
a postán, a vonaton. Ahhoz, hogy ebből a gazdag nyelvi kincsestárból meg
felelően tudjunk választani, részletesen meg kell ismernünk anyanyelvünk
alkotóelemeit és szabálykészletét.
Tanulmányozd az ábrát a társaddal! Magyarázzátok el, hogy mi tartozik a nyelvhez,
és mi a beszédhez!

Szöveg
Mondatok
Szószerkezetek
Szóelemek
Beszédhangok
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1. Mit tudtok a nyelvről és a nyelvhasználatról? Nézzétek meg jól az ábrát, és találjátok
ki, hogyan lehetne további kulcsszavakkal és példákkal bővíteni! Dolgozzatok csomagolópapíron! Segítségül használjátok a következő szavakat:

cím vázlatírás ige hangerő magánhangzók szóválasztás
bevezetés mondatválasztás rag anyaggyűjtés hangsúly képző
a szöveg megírása tárgyalás hanglejtés beszédszünet jel befejezés
a szöveg javítása beszédtempó
ANYANYELVÜNK

NYELVHASZNÁLAT

Beszéd

a beszéd eszközei

Írás

szövegek

a szöveg részei

a fogalmazás
lépései

helyesírás

szabályok

példák
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NK

MAGYAR NYELV

Hangok

Mondatok
Szóelemek

szótő
mással
hangzók

Szavak

szókincs
toldalékok

mondatfajták
szófajok
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2. Válasszatok az előző feladat felsorolásából két-két fogalmat, és mondjátok el társaitoknak, hogy mit tanultatok róluk!
3. Hasonlítsd össze a beszéd és a nyelv fogalmát! Rajzold le a táblázatot a füzetedbe!
Töltsd ki a táblázatot a tankönyv segítségével! Folytasd a beszédre és a nyelvre jellem
ző sajátosságok megfogalmazását a tankönyv alapján!

ezzel tudunk egymással kapcsolatot teremteni; megismerjük belőle a nyelvi
elemeket és az őket összekapcsoló szabályokat; elemkészlet; maga a nyelv
használat stb.
A beszéd

A nyelv

értem a szöveget
Állandó Petőfi Sándor-kiállítás
Petőfi Sándor, amint maga fogalmazta meg önéletrajzában, „szegény szü
lőktől” származott, apja mészárosmester volt. Szülőhelye Kiskőrös, városka
a magyar Alföld közepén. Számára ez a táj, a magyar puszta jelentette a
meghatározó gyermekkori élményt: a szabadság, a függetlenség életérzését
ébresztette föl benne. A Petőfi Irodalmi Múzeum állandó Petőfi-kiállítása
Petőfi életútját mutatja be.
A múzeumban az első kiállítási terem fehér falai a költő szülőhelyének pa
rasztházait és az udvarházak hangulatát idézik. Itt megismerkedhetünk balul
sikerült katonai pályafutásával és a színészet tárgyi emlékeivel. Ekkor már írt
verseket is. Költeményei a magyar népdal ritmusát idézik.
A kiállítás második termét zöldre festették. Itt jelennek meg a barátok, a
pályatársak, a családtagok. Láthatjuk azt a környezetet, amelyben Petőfi 1846
után a magyar irodalom vezéregyénisége lett. 24. születésnapján fejezte be ad
digi összes költeményeinek kéziratát. A kötet soha nem látott könyvsikert ért el.
A fiatalok Petőfi köré csoportosultak, ő volt az első, kizárólag verseiből élő (és
megélő) magyar költő. A múzeumban beléphetünk kedvenc találkozóhelyükre,
a Pilvax kávéházba. Petőfi házassága is a hagyományok elleni lázadás volt: sze
relmi házasságot kötött, miután egy esztendeig harcolt szerelméért, Szendrey
Júliáért. A kiállításon bepillanthatunk az otthonukba is.
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1848. március 15-én Magyarországon is kitört a forradalom. Elérkezett
Petőfi napja: az ő Nemzeti dala lett a forradalom indulója. A harmadik te
rem ezzel a nagy eseménnyel, a magyar polgári forradalommal indul.
Petőfi tettekre váltotta verseit: a szabadságharcban tisztként, századosi, majd
őrnagyi rangban szolgált. Erre a kiállításon látható katonai okmányai és kardjai
is emlékeztetnek. A fegyverletétel napját azonban nem érte meg: 1849. július
31-én örökre eltűnt az erdélyi Segesvár mellett, a vesztett csata utáni menekülés
során. Utolsó festményábrázolása és a hadjárat során használt tárgyai a vörösre
festett kiállítótérben láthatók.
A Petőfi Irodalmi Múzeum honlapja alapján – www.pim.hu

1. Döntsétek el, igazak-e a következő állítások!

• A szöveg a kiskőrösi Petőfi Irodalmi Múzeum kiállításáról szól.
• Petőfi fiatalkori katonai pályafutása a szöveg szerint sikeres volt, őrnagyi
rangot kapott.
• A kiállításon láthatjuk Petőfi kardjait is.
• A kiállításon képzeletben beléphetünk a Pilvax kávéházba is.
• A magánélet tereit nem mutatja be a kiállítás.
2. Keressétek meg a szöveg kulcsszavait! Hasonlítsátok össze a megoldást a padtársa
tokkal!
3. Minden bekezdéshez fogalmazzatok meg egy-egy olyan kérdést, amelyre az válaszol!
4. Páros munkában válaszoljatok egymás kérdésére a szöveg segítsége nélkül!
5. Nézzétek meg az alábbi képeket, és keressétek meg azokat a szövegrészeket, amelyekhez kapcsolódnak!

6. Keressétek meg a szövegben, milyen színűek a kiállítás termei! Mit gondolsz, mit
jelenthetnek az egyes színek?
7. Írj rövid fogalmazást 4-5 mondatban a kiállításon látható színek jelentéséről!
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Szöveg ziget 4.
Petőfi-buli
Befejeztük a szövegértést, kibogarásztuk a színeket,
és Laura hazafelé a jelentésüket is elmagyarázta.
Kicsit dühös voltam, mert jobb lett volna, ha az
órán nekem jut eszembe, és talán ezért torkoltam le.
Lili azonban már volt a kiállításon, és elkezdett
a ruhákról beszélni, az alsószoknyákról, kalapokról
és napernyőkről, amelyeket Szendrey Júlia viselhe
tett. Lórit a kardok érdekelték, és egész izgatott lett,
amikor Laura részletesen leírta neki a kiállításon „Barabás Miklós
litográfiája Petőfit
látott fegyvereket.
Végül ott kötöttünk ki, hogy az idei osztályfar Tóth Gáspárnál készült
sang helyett tartsunk Petőfi-bulit. A lányok varrja magyaros ruhájában,
zsinóros szövetmellényben
nak vagy kölcsönözzenek hosszú szoknyás, elegáns, és atillában ábrázolja.”
19. századi ruhát, és persze szükségük lesz a rész (F. Dózsa – Simonovics –
letesen megtárgyalt kiegészítőkre is. A fiúk pedig Szatmári – Szűcs)
vegyenek fel magyaros ruhát, a kor divatja szerint
húzzanak díszes, zsinóros, testhez simuló férfikabátot, vagyis atillát, szerez
zenek kardot, vagy legalább egy sétapálcát. Ebben meg is egyeztünk.

A Pesti Vigadó, 1833 és 1849 között számos koncert és bál helyszíne
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Képek korabeli divatlapokból

1. Készítsetek meghívót a Petőfi-bulira! A meghívó tartalmazza az esemény elnevezését, programját, helyét és idejét is! A díszítéshez keressetek megfelelő képeket, és
ne felejtsétek el részletesen leírni az elvárt viseletet!
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Helyesírás, nyelvhelyesség
játékosan

Milyen a magyar helyesírás?
A magyar helyesírás jellemzői
Beszélgessetek arról, miért van szükség helyesírásra!

A mag yar helyesírás legkisebb egységei a betűk, ezért nevezzük betűíró jel
legűnek. Írásunk a beszédhangokat, fonémákat külön-külön rögzíti, azaz
hangjelölő. A betűk többnyire a kiejtett hangokat jelölik, a leírt forma ritkán
tér el a kiejtéstől, szemben a franciával vagy az angollal. Ha mégis, annak
helyesírás-történeti okai vannak, mint például a következő szavakban:
●

Madách [madács], Eötvös [ötvös], műveltség [művelcség]

A mag yar betűkészlet a latin ábécé betűiből alakult ki, ezért hívjuk latin
betűsnek.
Gyűjts példákat arra, hogy miben hasonlít és miben különbözik a magyar helyesírás
más, általad ismert nyelvek helyesírásától!
Őseink a kereszténység felvételekor kerültek kapcsolatba a római katolikus egyház
zal. Az egyház a latin nyelvet és írást használta, így a magyar helyesírás is latin betűs
lett. Az ered eti latin ábécét mi is módosított uk, a betűállományt a magyar nyelvhez
igazítottuk. A latinban számos magyar beszédhang hiányzott, például nem használt ékeze
teket. Ezek már magyar fonémákat jelölnek (ó, ö, ő, ü, ű, á).

Helyesírásunk fontos tulajdonsága, hogy értelemtükröző. Ezért a szóala
kokban többnyire feltüntetjük a szóelemeket, függetlenül a kiejtésükben vég
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bement változásoktól (mosdó, színpad, gyöngytyúk, látja). A különírással és
az egybeírással megkülönböztetjük a szókapcsolatokat és a szóösszetételeket
(drága kő, drágakő). Az összetett szavak elválasztásakor fig yelembe vesszük
a szóhatárokat (egyet-ért). A kis és a nagy kezdőbetűk alkalmazásával jelez
zük, hogy köznévről vagy tulajdonnévről van-e szó (takács, Takács). Nem
egyszerűsíthetjük az összetett szavak határán találkozó, mássalhangzót jelölő
kétjegyű betűk írásmódját (nefelejcscsokor). Ezek a jelenségek mind a mag yar
helyesírás értelemtükröző jellegét bizonyítják.
A magyar helyesírás betűíró, latin betűs, hangjelölő és értelemtükröző.

Sétáljatok végig lakóhelyetek főutcáján! Ellenőrizzétek a feliratok helyesírását!
Jegyezzétek le, milyen hibákat találtatok! Írjátok le őket helyesen!

Helyesírási kézikönyvek
Írás közben gyakran megtörténik velünk, hogy elgondolkozunk egy-egy szó
helyesírásán, esetleg meg is akadunk emiatt a szövegalkotásban. Ilyenkor
két lehetőség közül választhatunk: vagy kikerüljük azt a szót, amelynek nem
vag yunk biztosak a helyesírásában, vagy egy helyesírási segédkönyvet lapo
zunk fel. Ahhoz, hogy a helyesírási szabályzathoz és a helyesírási szótárhoz
bármikor segítségért fordulhass, hasznos megismerned a felépítésüket és
megtanulnod a használatukat.
Helyesírási kézikönyvek:
A magyar helyesírás szabályai (AkH. 12. kiadás)
Magyar helyesírási szótár
Szakmai helyesírási szótárak
A magyar helyesírás szabályai című helyesírási kézi
könyv anyanyelv ünk teljes helyesírási rendszerét és
minden helyesírási szabályát tartalmazza. Ezek közül
a szabályok közül már sokkal megismerkedtél. Hasznos,
ha a szabálykönyvet az iskolában és otthon is nap mint
nap forgatod, és a munkaeszközöddé válik.
A magyar helyesírás szabályai című kézikönyv feje
zetei:
Előszó (fontos tudnivalók a könyv történetéről és
használatáról).
101

Magyar_nyelv_5.indb 101

2021. 04. 08. 13:17

Szabályzat (a mag yar helyesírás szabályai pontokba
szedve és témakörönként csoportosítva).
Szótár (betűrendes helyesírási gyűjtemény köznyelvi
szavakból és szókapcsolatokból).
Tárgymutató (nyelvtani jelenségek betűrendes cím
szavakba sorolva, mellettük utalások a megfelelő helyes
írási szabálypontokra).
Az írásbeli feladatok hibátlan megoldásához minden
diáknak és felnőttnek nélkülözhetetlen segédeszköze
a Magyar helyesírási szótár, amely sok ezer szó, szókap
csolat szabályos írásmódját tartalmazza. A szótár gaz
dag szóanyagában a betűrend segítségével igazodhatsz el.
A különféle foglalkozások, tudományágak számára részletes szakmai helyes
írási szótárak is készültek. Így külön helyesírási kézikönyv tartalmazza az orvo
sok, a katonák nyelvhasználatába tartozó kifejezéseket, a növénytan, a földrajz,
a kémia, a fizika és más tudományágak szókincsét.
1. Keresd meg az alábbi szavak, szókapcsolatok helyes írásmódját megfogalmazó szabá
lyokat más-más módon! Minden esetben jegyezd föl a megtalált szabálypontok szá
mát!

• idősb, Mag yar Nemzet (a tárgymutató segítségével)
• Vas meg ye, dolgozatjavítás (a szótár segítségével)
• Szaturnusz, technika (a tartalomjegyzék segítségével)
2. Írd le a füzetedbe helyesen az alábbi, helyesírási hibáktól hemzsegő szöveget! A meg
oldásodat minden esetben ellenőrizd a Magyar helyesírási szótárban!

Keréken guruló teknős
Arra igazán nem számított a koppenhágai állatkert negyvenéves teknős
békája, hogy lakótársa, a krokodil oly sok békében és barátságban eltöltött
esztendő után bekapja jobb elűlső lábát. Mivel a teknősök képtelenek három
lábon élni, az állatkert orvosa sietett a megrokant állat segítségére. Vásárolt
egy bútor alá való görgőt, azt szerelte be neg yedik lábként a páncélja alá.
A teknős visszanyerte eggyensúlyát és teherbíró képeségét, s ma már teljes
biztonsággal cipeli 12 kilógrammos testsúlyát állatkerti otthonában. Az
operáció révén egyébként országos hírnévre tett szert, hiszen a tévé nézői is
megismerték. Igy született meg a dán tolókocsin közlekedők egyesületének
a határozata: ezután az ő képét viselik bajtól ovó, szerencsét hozó talizmán
ként a szervezet tagjai.
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3. Játsszatok el egy reklámriportot! Ebben hangozzék el, hogy miért fontos és miért egy
szerű a szabálykönyv használata! Tervezd meg a riportot kísérő képi és zenei eszközö
ket is! A riport szövegébe építsd be az alábbi kifejezéseket, szókapcsolatokat!

szabályzat: alapelvek; szabálypontok; alpontok; fejezetnyitó, összefoglaló
szabálypont; nyelvhasználati, stilisztikai utalások a beljebb szedett sorokban
szótár: szabálypontra utaló szám a szótárban
tárgymutató
tartalomjegyzék
4. Nehéz szavak szótára: mit tévesztesz el leggyakrabban? Írd le helyesen a legtöbbször
eltévesztett szavakat, szókapcsolatokat! Folytasd a helyesírási problémát okozó sza
vak, szókapcsolatok gyűjtését a füzetedben!

Online helyesírási szótárak
Amikor megvásárolsz egy nyomtatott szótárt az Akadémiai Kiadónál, pél
dául A magyar helyesírás szabályai című kiadványt, ezzel 3 hónap ingyenes
hozzáférést is kapsz a kiadó interneten elérhető magyar szótárcsomagjához.
Ezzel összesen 5 szótárt használhatsz regisztráció után a szotar.net portálra
belépve. Ezeket telefonos alkalmazásban is használhatjuk.
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A keresés rendkívül egyszerű. Csak be kell írni azt a szót, amelynek helyes
írása gondot okoz, és a program kiadja a helyes írásmódot, legtöbbször még
akkor is, ha véletlenül a helytelen írásmódot kezdjük el begépelni.

Emellett jelzi azokat a szabálypontokat is, amelyek az adott szóval kapcso
latosak. A keselyű szó mellett látható 23. pont a szó végén lévő hosszú ű-ről,
a 88. pont pedig az ly-os írásmódról szól.

A szótárcsomag többi tagja is hasznos lehet. A Magyar értelmező kéziszótárban azonnal megnézhetjük a szó jelentését és helyesírását is.

Ha például nem értjük, hogy dicséret-e, ha valaki azt mondja a táskánkra,
hogy esztétikus, az Idegen szavak és kifejezések szótára segíthet.
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Ha pedig fogalmazást írunk, és nem szeretnénk ötödször is leírni a szép
szót, a szinonimaszótárhoz fordulhatunk.

Szintén könnyen használható a Magyar Tudományos Akadémia helyesírási
tanácsadó portálja, amely a helyesiras.mta.hu címen érhető el. Már a bekö
szönő képernyőkép is megkönnyebbülést hozhat a helyesírásban megfáradt
diáknak.
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5. Próbáld ki te is! Válaszd ki a Dátumok cím alatti gombra kattintva a mai dátumot!
Nem csupán négyféle helyes írásmódot, és rengeteg problémás kifejezés helyesírását
adja meg a program, de segít megkeresni az ehhez kapcsolódó információkat a helyes
írási szabályzatban és az archívumban is.
6. Egészítsd ki a következő szöveget úgy, hogy online helyesírási szótárban ellenőrzöd a
kérdéses szóalakok írásmódját! Írd le a helyes mondatokat a füzetedbe!

Lakodalom Mihályfalván
A lakodalmi menet néme he ségben igen ünnepé es. Tava Mihá falván láttam i ent. A moso gó menyasszony csipkés szegé ű
fátyla pehe ként lebegett a hímzett se emruha felett. Tekinté es vőfé vezette karonfogva. A legények elég duha kedvükben voltak, nagyo
kat kur antgattak, miközben szom ukat muskotá os borral csillapí
tották. A zsiva gó gyermekek egyfo tában kaca ra fakadtak. A terebé es fák alatt bámészkodók vidám cseve el kísérték a lakodalmasokat.
A menetet derűs kedé ű, déva muzsikusbanda zárta.

A magyar ábécé
Amikor írunk, betűkkel jelöljük a beszéd hangjait. Minden nyelvnek, így
a mag yarnak is, megvan a maga sajátos betűkészlete, amely igazodik a nyelv
hangállományához. A mag yar nyelv fonémáit 40 betűvel jelöljük.
●

A mag yar ábécé:
a, á, b, c, cs, d, dz, dzs, e, é, f, g, gy, h, i, í, j, k, l, ly, m, n, ny, o, ó, ö, ő, p, r,
s, sz, t, ty, u, ú, ü, ű, v, z, zs.
A, Á, B, C, CS, D, DZ, DZS, E, É, F, G, GY, H, I, Í, J, K, L, LY, M, N, NY, O,
Ó, Ö, Ő, P, R, S, SZ, T, TY, U, Ú, Ü, Ű, V, Z, ZS.
Sorolj fel olyan betűket az általad tanult idegen nyelvekből, amelyek hiányoznak
a magyar ábécéből, vagy olyanokat, amelyeket másképpen kell ejteni, mint a ma
gyar nyelvben!

A magánhangzókat és a mássalhangzók többségét egyjeg yű betűvel írjuk
(a, á, b, c, d, e, é, f, g stb.). Nyolc mássalhangzónak kétjeg yű betűje van (cs,
dz, gy, ly, ny, sz, ty, zs), és egyetlen háromjeg yű betűt is használunk, a dzs-t.
Beszédhangjaink közül egynek, a j hangnak kétféle betűjelét alkalmazzuk
(j és ly). A magánhangzók egy részének a jelölésére, időtartamuk megkülön
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böztetésére pontot vagy ékezetet használunk. A magánhangzókat jelölő nagy
betűkre is ugyanúgy föl kell tenni az ékezeteket és a pontot, mint a kisbetűkre,
mind kézírásos szövegben, mind nyomtatásban (Á, É, Í, Ó, Ö, Ő, Ú, Ü, Ű). Ez
alól a szabály alól csak a nagybetűs rövid I a kivétel. A mássalhangzók hosszú
ságát betűkettőzéssel jelöljük.
Több olyan magyar családnév van, amelyben ma már nem használatos
betűkkel is találkozhatunk (Eötvös, Babits, Kazinczy). A régi magyar család
nevek egyes betűi nincsenek benne a mai ábécében. Gyakran előfordul, hogy
idegen szavakat kell leírnunk (Aquincum, New York, taxi). Ezek olyan betűket
is tartalmaznak, amelyek hiányoznak a magyar ábécéből. Ezeket az idegen
betűket így soroljuk be a magyar ábécébe: …p, q, r, s, sz, t, ty, u, ú, ü, ű, v, w,
x, y, z, zs.
Írjátok le emlékezetből a magyar ábécét! Ellenőrizzétek a tankönyvben, hogy minden
betű a helyén van-e, majd csukjátok be a könyvet! Ezután készítsétek el külön papíron
az ábécé hiányos változatát! Hagyjatok ki 4-5 betűt, de a betűsorban ne jelölje üres
hely a hiányt! Cseréljétek ki a padtársatokkal a lapot, és pótoljátok a kimaradt betű
ket! Utána ellenőrizzétek közösen a megoldást!

Az ábécé első betűje
Nagyon régen az emberek nem a mai betűkkel írtak, és nem is a
manapság megszokott betűkkel olvastak. Egyszerűen lerajzolták
a tárgyakat, az élőlényeket és az eseményeket. Barlang falára,
kőre festettek, karcoltak. Így a fontos dolgokra később is emlé
keztek, és a rajzokkal, képekkel üzenni is tudtak egymásnak.
Ezek a képek azután egyre egyszerűbbek lettek: jelekké vál
tak. Az emberek a jelekkel már nem egy egész szót, csak annak
egy hangját jelölték írásban, általában az elsőt. Ezek a jelek idővel
tehát betűkké váltak. Így a kevés egyszerű jellel nagyon sokféle
szót le tudtak írni.
Aki ismerte a jeleket, az könnyedén el is tudta olvasni a másik
ember üzenetét. Ráadásul az ilyen írás nagyon kis helyen elfért.
Az „a” hang betűje is egy ilyen rajzból alakult ki. A nagybetű,
majd a kisbetű is. Régi, idegen nyelven az ökör szót alep-nek
mondták. Az ökröt eleinte lerajzolták, majd ez a rajz egyszerű
södött jellé és vált betűvé, nagyjából az „a” beszédhangot jelölve.
Ezt a betűt más nyelveken alef-nek, alfá-nak nevezik az eredeti
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alep, ’ökör’ szó alapján. Innen származik a beszédhangnak és írásbeli jelének,
a betűnek kapcsolata, így alakult ki a betűírás.
Ebből a bizonyos régi betűből származik sok másik mai nyelv és
a magyar ábécé első betűje is, az „a” betű: a végül a feje tetejére állt
nagy A, és a szarvacskájával oldalra forduló kis a is. Az ábécé (ABC) szavunk
pedig a magyar betűrend első három betűjének összeolvasásából ered, az a-t
és az á-t egynek véve: á, bé, cé.

Hogyan soroljuk betűrendbe a szavakat?
Sorolj fel olyan helyzeteket, ahol szükség van a betűrend ismeretére!

Érdemes megjegyezned a betűrendbe sorolás szabályait.
● A különböző betűvel kezdődő szavakat az első betűk ábécébeli helye sze
rint állítjuk rendbe. A névsorban előbb találod meg a Kovács családnevűe
ket, mint a Szabókat. A CD-lejátszó megelőzi a cédula főnevet a helyesírási
szójegyzékben. Betűrendbe soroláskor nem teszünk különbséget a kis- és
a nagybetűk között.
● Regenye falu neve előbb szerepel az irányítószámos füzetben, mint Regölyé. Ha azonos betűvel vagy betűkkel kezdődnek a szavak, a sorrend
jüket az első nem azonos betű ábécébeli helye határozza meg.
● A
 z egyjegyű betűk megelőzik az azonos írásjeggyel kezdődő kétjegyű
vagy háromjegyű betűket. A lexikonban előbb kell keresned a tűzhányó
szócikkét, mint a tyúk leírását.
● A kettőzött betűket mindig külön betűkre bontjuk, és így soroljuk be
a szavakat a megfelelő helyre (rr = r + r; ccs = cs + cs). Ezért került előbb
re a Magyar helyesírási szótárban a loccsan, mint a locsi-fecsi.
● Miért előzi meg az Észak utca az Eszék utcát az utcajegyzékben? A rövid
és a hosszú magánhangzók azonos értékűnek számítanak a betűrendbe
soroláskor (a–á, e–é, i–í, o–ó, ö–ő, u–ú, ü–ű). A hosszú magánhangzót
tartalmazó szó meg is előzheti a rövid magánhangzósat. De a rövid magán
hangzós szó kerül előbbre olyankor, ha a két szó betűsora csak az azonos
magánhangzók tekintetében különbözik. Emiatt előbb olvashatod a lexi
konban az Eger, mint az egér szócikket.
● Fontos szabály az is, hogy a szóhatárokat nem vesszük fig yelembe.
A különírt szókapcsolatokat és a kötőjeles szóösszetételeket az egyszerű
szavakhoz hasonlóan soroljuk be. Így a helyesírási szabályzat tárgymu
tatójában a nagy kezdőbetűk címszót követi a nagykötőjel címszava.
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1. Elemezzétek a szótárrészletet! Párosítsátok össze szóban a betűrendbe sorolás szabá
lyait egy-egy megfelelő példával!
B
bunda
bundás kenyér
bunkósbot
Bükk
Bükkalja
büszke

A különböző betűvel kezdődő szavakat az első betűk
ábécébeli helye szerint állítjuk rendbe vagy keressük meg.
Betűrendbe soroláskor nem teszünk különbséget a kis- és
a nagybetűk között.
Ha azonos betűvel vagy betűkkel kezdődnek a szavak, a
sorrendjüket az első nem azonos betű ábécébeli helye
határozza meg.

C
cirill betű
ciripel
cókmók
computer
cukkini
cukor
cukrozott gyümölcs

Az egyjegyű betűk megelőzik az azonos írásjeggyel kezdő
dő kétjegyű vagy háromjegyű betűket.

Cs
csábít
Csajkovszkij
család
csángó viselet
csatos
csattan

A magánhangzók rövid és hosszú változatait jelölő betűk
azonos értékűnek számítanak betűrendbe soroláskor.

A kettőzött betűket mindig külön betűkre bontjuk, és így
soroljuk be a szavakat a megfelelő helyre:
rr = r + r; ccs = cs + cs.

Amikor betűrendbe soroljuk a szavakat, a szóhatárokat
nem vesszük figyelembe.

2. Melyik szó van előbb a helyesírási szabálykönyv betűrendes tárgymutatójában? Tip
pelj, hogy az 1. vagy a 2.! A szabálykönyvben ellenőrizd a megoldást!

1.

cédula
Regöly
tűzhányó
loccsan
Eszék utca
Eger
nagykötőjel

–

2.

–
–
–
–
–
–
–

CD-lejátszó
Regenye
tyúk
locsi-fecsi
Észak utca
egér
nagy kezdőbetű
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3. Állítsd betűrendbe a következő címszavakat a Magyar értelmező kéziszótárból!

nyelvemlék
nyelvel
nyelvtani
nyelvezet
nyelviskola
nyelvész
nyelvjárás

Az elválasztás


Van ne-kem egy cso-da-zsá-kom,
Ben-ne van a gaz-dag-sá-gom:
Lab-da, hin-ta, ka-ri-ka,
Pi-ros ró-zsa, vi-o-la,
Al-ma, di-ó, mo-gyo-ró,
Te vagy, ko-mám, a hu-nyó.


A bihari gyerekek ezzel a mondókával számolják ki a hunyót. A kiszámoló
szövegét szótagolva mondják. Az elválasztásnak az alapja a szótagolás, mivel
elválasztani csak szótaghatáron lehet (al-ma, mo-gyo-ró).

Hogyan választjuk el az egyszerű szavakat?
Milyen szabályokat érdemes megjeg yezni ahhoz, hogy helyesen válasszuk el
a toldalékos és a toldalék nélküli egyszerű szavakat?
● Minden szó annyi szótag ú, ahány magánhangzó van benne (hin-ta, ka-rika). A magánhangzó önmagában is alkothat szótagot (di-ó, vi-o-la).
● Az egy szótag ú szavakat nem választhatjuk el (van, szörp). A több szótag ú
szavakat bármelyik szótag határán meg lehet szakítani (gaz-dag-sá-gom).
● Azokat a magánhangzókat jelölő betűket, amelyek szótagot kezdenek, átv i
hetjük a következő sorba (Mari-anna, zsömlé-ért).
● A két magánhangzó között levő egyetlen mássalhangzót jelölő betűt a követ
kező szótagba visszük át (mo-gyo-ró). A toldalékos szavakban is ezt a szabályt
kell figyelembe venni (na-gyobb, oko-san, te-jért; Balato-non, Gábo-rék).
● A dz kétjeg yű, a dzs háromjeg yű betű, ezért elválasztáskor nem szabad a
betűjegyeket elszakítanunk egymástól (bo-dza, lopó-dzik, bri-dzsezik, mahara-dzsa). Így viselkedik a két mássalhangzót jelölő idegen betű is, az x (ta-xi).
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● Ha

két magánhangzó között kettő vagy több mássalhangzó található,
akkor csak egy mássalhangzót jelölő betűt viszünk át a következő sorba
(lab-da, pén-zért, ost-rom, part-hoz, edz-het, lán-dzsa, ál-lomás).
● Ha a szavakat kettőzött többjeg yű betűnél akarjuk elválasztani, akkor
mind a szótag végén, mind a szótag elején ki kell írni a mássalhangzó
mindkét jeg yét (pety-tyes, edz-dzük, Kodály-lyal).
● A hag yományos írásmódú mag yar családnevekben a régies betűk írásje
gyeit nem szakíthatjuk el egymástól (Kazin-czy, Soós, Var-gha).
Jegyezd meg, hogy bár nem szabálytalan, de nem szokás úgy elválasztani a szava
kat, hogy a sor végére vagy a következő sor elejére csak egy betű kerüljön (u-gorj;
e-gérre; ma-i)!

1. Másold le a szavakat úgy, hogy válaszd el őket minden lehetséges helyen! Utána írd a
szavak fölé, hogy hány betűből állnak!

edző, madzag, lándzsa, mandzsetta, lexikon, textil
2. a) Figyeljétek meg, mi a közös az egy sorba írt szavak elválasztásában! Fogalmazzátok
meg a szabályt!

Köl-cse-y, A-dy, Ápri-ly
Eöt-vös, Weö-res, Teö-reök
Ka-zin-czy, Var-gha, Bar-tha

Pál-ffy, Lacz-ffy, Ist-ván-ffy
Kos-suth, Pap-pot, Szél-lért

b) Folytassátok a sorokat! Írjátok le a következő neveket a minta szerint elválasztva!

Rédey, Ruttkay, Eőri, Szeőke, Faraghó, Laczkó, Wesselényi, Gállék,
Antalffy, Mártonffy

Hogyan választjuk el az összetett szavakat?
Az összetett szavak és az egyszerű szavak elválasztásában csak akkor van
különbség, ha az összetételt a tagok határán akarjuk elválasztani. A szó
összetételeket az alkotó tagok szerint választjuk el akkor is, ha a tagok határa
nem esik egybe a szótaghatárral (ős-ember, Magyar-ország, szem-üveg). Ezt
a szabályt alkalmazzuk a többszörösen összetett szavak elválasz
tásakor is (nap-szem-üveg). A le, fel, ki, be, meg, át stb.
szavak is szóösszetételi előtagnak számítanak. Ezért
az összetett szavakhoz hasonlóan az összetétel hatá
rán választjuk el (fel-áll, fel-adat, meg-előz, meg-álló,
szét-árad).
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A toldalékos és a toldalék nélküli egyszerű szavakat a szótagolás szabá
lyai szerint választjuk el. Az összetett szavak elválasztásakor figyelembe
vesszük a szóhatárokat.
3. Válasszátok el többféleképpen az elnökölő, a gépelem, a megint és a legelőre szavakat!
Foglaljátok mondatba őket!
4. O
 lvassátok fel Romhányi József versét! Beszéljétek meg, hogy mi a humor forrása a vers
ben!

Borz
A büszke borzanya összetoborzott
néhány csellengő borzot,
hogy szívének féltett kincsét,
hat kicsinyét megtekintsék.
– Nézzétek! Ez itt a mennyország! –
mondta dédelgetve hat egyszülött borzát.
Ám a bámészkodók formátlannak, torznak
találták a sok torzonborz borzat.
Szólt az egyik, egy értelmesforma,
kinek kedélyét e látvány felborzolta:
– Érdekes! Ha belülről, elfogultan nézed,
ez az alom meleg kis családi fészek.
Ha kívülről, s nem vakít el vonzalom:
…egyszerűen borz-alom…
5. Keresd a kakukktojást! Mindegyik vízszintesen haladó sorban van egy olyan szó,
amelynek az elválasztása hibás. Keresd meg, és írd le helyesen ezeket a füzetedbe!

ba-rá-to-mék
be-gu-bó-dzik
A-ká-tzot
leg-el-ső
szín-ül-tig

dél-ig
ban-dzsít
Bá-tho-ry
át-e-mel
tá-vi-rat

pén-zért
do-bá-ló-dzik
Ka-rin-thy
leg-u-tol-só
es-er-nyő

par-tig
ti-néd-zser
Haj-nóc-zy
me-gis-mer
rend-őr
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Dátum, keltezés
●
●
●
●

Búcsú 1844-től
A XIX. század költői
Szilveszter éje 1847-ben
1848

A verscímekben levő évszámok talán segítenek felismerni, kinek a köl
teményeit idézzük. A dátumcímes verseket Petőf i Sándor honosította meg
a mag yar irodalomban. Az 1848-as események dátumát többféleképpen írhat
juk le.
● 1848
● 1848-ban
● 1848. március 15.
● 1848. március 15-én
● 1848. márciusban
● 1848. március havában
● 1848 márciusában
● 1848 tavaszán
● 1848. március folyamán
● 1848 után
Írj képaláírást a rajzhoz valamelyik dátum felhasználásával a füzetedbe!

Sokféleképpen írhatjuk a dátumokat. Általában pontot teszünk az évszám
és a napot jelölő szám után. Petőf i dátumcímei azt is szemléltetik, hogy nem
minden esetben érvényes ez a szabály. Nem teszünk pontot az évszám után
akkor, ha az évszámot névutó követi (1848 után), ha az évszám önmagában
áll (1848), vagy ha az évszámot egy vele birtokos viszonyban lévő szó követi
(1848 márciusában, 1848 tavaszán). Az évszámot és a napot jelölő szavak
hoz a toldalékok pont nélkül és kötőjellel kapcsolódnak (1848-ban, március
15-én). Fontos megjeg yezni, hogy az elseje alakjait többféleképpen írhatjuk le
számmal: 1., 1-je; 1-én, 1-jén.
1. Írd le többféleképpen a születésnapod időpontját a füzetedbe!
2. a) Egészítsétek ki a mondatokat az események időpontjának a megjelölésével! Az évet
és a napot számokkal írjátok!
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b) Alkossatok még két hasonló mondatot történelmi eseményekről és az időpontjukról!

A honfoglalás ideje:
…volt István király megkoronázása.
A tatárjárás éve:
…tartott a Rákóczi-szabadságharc.
Ezen a napon hirdették ki a tizenkét pontot Pesten:
3. Írd le az alábbi dátumokat a füzetedbe! Pótold a hiányzó pontokat!

1848
1848
1848
1848
1847

március 15
előtt
márciusi
márciusában
és 1849 között

1848
1848
1823
1848
1848

márc. 15-e
utáni
I 1-jén
tavaszán
végén

1848 III 15 óta
1848 III 15-éig
1848-as hősök
1848 emlékei

4. A terveim dátumokban. Alkoss mondatokat a következő év tervezett eseményeiről!
A mondatokat mindig más-más formájú dátummal kezdd!

helyesírásunk alapelvei
A kiejtés szerinti írásmód
A magyar helyesírás rendszerének pillérei a helyesírási alapelvek. Ezekkel a
következő oldalakon fogsz részletesen megismerkedni.


Tavaszi szél vizet áraszt, virágom, virágom.
Minden madár társat választ, virágom, virágom…


A népdal első két sorában minden szót a kiejtésnek megfelelően kell leír
ni. Szavaink legnag yobb részének helyesírása a köznyelvi kiejtést tükrözi.
A kiejtés persze sokféle lehet. Ha jól megfigyeled az osztálytársaid beszédét,
akkor azt tapasztalod, hogy még ők sem ejtenek minden szót egyformán.
Könnyű megállapítani a különbséget a kísér szó köznyelvi [kísér] és a nyelvjá
rási [késér] kiejtése között. Nehezebb felfedezni az i hang ejtésének ingadozá
sát, pedig a [kísér] mellett gyakran halljuk a [kisér] alakot is. A bakancs szót
egyesek hosszú k-val ejtik, de hosszan hangzik az s hang a kisebb szóban is.
A beszélt nyelvben meglevő kiejtésbeli ingadozásokat és eltéréseket a helyes
írás nem veheti fig yelembe, hiszen a kommunikáció sikere érdekében egysé
ges írásmódra kell törekednünk. Amikor a kiejtés szerinti alapelvről beszé
lünk, mindig a köznyelvi kiejtésre gondolunk.
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A magyar helyesírásnak fontos eleme a kiejtés szerinti írásmód. Ez azt
jelenti, hogy a szavakat (a szótöveket, a képzőket, a jeleket, a ragokat) a
köznyelvi kiejtésnek megfelelően írjuk.
A magánhangzók jelölésében általában a kiejtéshez igazodunk. A magán
hangzók helyes jelölésének legfontosabb feltétele a köznyelvi kiejtés elsajátí
tása. Nem mindegy, hogy valaki levelet írt vagy levelet irt, koros vagy kóros
megbetegedésről beszél-e. Ezek a helyesírási hibák nemcsak mosolyt fakaszta
nak, hanem megváltoztatják az egész mondat értelmét is.
Magyarázd meg a példák jelentéskülönbségét!

1. Válogasd ki azokat a szavakat a találós kérdésből, amelyeket a kiejtés elve szerint kell
írni! A kérdés megoldása pedig egy őszi gyümölcs neve.

Zöld burokban születtem,
Mikor aztán nagy lettem,
A zöld burok kifeslett,
És az úrf i kiesett.
Mi az?

Magánhangzók a szó tövében és végén


Erdő, erdő, de magas a teteje…


Keresd meg a kivételeket (adu, alku, áru, eskü, menü stb.) a helyesírási szabálykönyvben!

Az élőlényeket, élettelen dolgokat kifejező szavak végén legtöbbször hosszú
ú-t, ű-t írunk.
●   borjú, gyanú, koszorú, tanú; betű, derű, fésű, gyűrű
A valamilyen jellemzőt, tulajdonságot megnevező szavak végén kivétel nél
kül hosszú ú-t, ű-t kell írnunk.
●   domború, hiú, karcsú; egyszerű, gömbölyű, sűrű
Az alább felsorolt szavakban hosszú az í, ú, ű. Ezek minden alakban, a tol
dalékos formákban is megőrzik a hosszúságukat. Az ilyen szavakat alakőrző
szavaknak nevezzük. Ebbe a csoportba tartoznak: cím, csík, díj, dísz, fűt,
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gyújt, gyűjt, hízeleg, hús, ígér, íz, kímél, kín, kínál, kísér, púp, rím, sí, súly, sze
líd, szín, túsz, tűz, új stb.
●   szív – szívem, szívesen ●   hűs – hűsebb, hűsöl
●   fúj – fújdogál, fújtat
Mindig rövid a magánhangzó a következő szavak tövében:
●   bogáncs, böjt, dicsér, finom, irigy, koldus, kusza, öv, posta, sima, szolid
Az alakőrző szavak megjegyzését segíti a következő két feladatban bemu
tatott technika. Te is használhatod őket, amikor szavakat tanulsz.
2. a) Írjatok humoros szókapcsolatokat a felsorolt szavakkal a minta alapján!
b) Tanuljátok meg a szókapcsolatokat emlékezetből leírni!

Például: o ktondi bogáncs, icipici dicséret, szolid ibolya
finom, irigy, kör, kusza, öv, posta, sima, un
3. Készíts rajzot a füzetedbe a mondatok alapján!

Egy csíkos gyík hízeleg
a szelíd púpos tevének.

Díjat ígér neki,
ha a lagúnához kíséri.

4. Egészítsétek ki a szavakat rövid vagy hosszú u-val, ü-vel!

a)
b)
c)
d)
e)
f)

tan , alk , gyan , káty , savany , asz
ad , koszor , hajd , ágy , bárgy , varj
homor , nagyhang , vály , ifj , nagykor , zsal
esk , szörny , gyűr , nagyszer , könny , félesz
fés , keser , gömböly , bőviz , men , söpr
gyönyör , nehézfej , nagykép , fehérnem , bet , süs

5. Melyik mondatba melyik szó illik? Egészítsd ki a mondatokat a megfelelő szóval!

áru – árú    irat – írat    kiirt – kiírt
Sok új
érkezett az üzletbe.
cipők közül szeretnék választani.
Inkább az alacsonyabb
a 6. osztályosokkal.
Éva néni holnap témazárót
Az ügyintézéshez szükséges még egy .
minden virágot.
Nem gondolt arra, hogy építkezés közben
egy verset a frissen meszelt falra.
Az önjelölt művészpalánta
Az ír szó számos alakjában megmarad a hosszú í, de néhány toldalékos for
májában megrövidül. Az ilyen szavakat alakváltoztató szavaknak nevezzük.
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Az alakváltoztató szavak csoportjába tartozik még például a bízik (bízunk,
de bizakodik, biztat, biztos), a húsz (húszat, húszas, de huszad, huszonegy) és
a hír (hírek, de hirdet, hirdetés) szavunk.
●   ír, írunk, íratlan, írás, írni, író, írva, beírat – iratok, beiratkozik, irka, irkál,
iroda, irodalom, iromány
Az alakőrző és az alakváltoztató szavak megjegyzését segíti: a másolás, a hangoz
tatás, az emlékezetből írás, humoros szókapcsolat alkotása és megtanulása az azo
nos magánhangzót tartalmazó szóval, humoros mondat alkotása és megtanulása a
szavakkal, történet megjegyzése a szavakkal, a mondatok vagy a történet tartalmának elkép
zelése, lerajzolása.

Jegyezd meg minél több szó helyesírását az ír szó családjából!
irkál

író

iroda

írogat

ír

irodalom

beírat

iromány

írat (ige)
beiratkozik

6. Dolgozzatok csoportokban!
a) Készítsetek színes fürtábrát egy-egy szó családjáról a táblázat segítségével!
b) Próbáljátok megjegyezni a leírt szavakat!
c) Majd írjatok le minél több szót emlékezetből!

Alakváltoztató szavak
Toldalékos szavak
Alapszó

Hosszú a magánhangzó
a szótőben

Megrövidül a magánhangzó
a szótőben

bír
bízik
bújik
dűl

bírál, bíró, bírság, bíróság
bízzon, bízva, megbízható
bújócska, elbújtat
dűljön, dűlő

birkózik, birodalom, birtok
bizakodik, bizalom, biztat
bujdos, bujkál, bujtogat
düledezik, dülékeny, dülled,
dülleszt, dülöngél

gyűlik
múlik

gyűljön, gyűlés, országgyűlés
múlhatatlan, múló

gyülekezik, gyülekezet
mulandó, mulaszt, mulatság
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Alakváltoztató szavak
Toldalékos szavak
Alapszó

Hosszú a magánhangzó
a szótőben

Megrövidül a magánhangzó
a szótőben

nyír (ige) nyíratlan, nyírogat, lenyírat
rúg
rúgás, rúgkapál, labdarúgó

nyiratkozik, nyirbál, nyirkál
rugdal, rugalmas, rugódzik,
rugó (főnév)

súg
szúr
tűnik

súgás, súg-búg, súgó
szúró, szúrós
tűnő, tűnődik, feltűnés

úszik

úszás, úszkál, úszó, úsztat

sugall, sugdolódzik, sugdos
szurdok, szurkál, szurony
tündököl, tünedezik, tünemény,
tünet, tüntet
uszály, uszoda

Fogalmazd meg, hogy milyen szabályosságot veszel észre a felsorolt alakváltoztató
főnevek helyesírásában! Mire utal az ábra?
● kéz,

kézi, kézen – kezed, kezek, kezes, kezet
víz, vízi, vízen – vized, vizek, vizes, vizet
úr, úri, úron – urad, urak, uras, urat
tűz, tűzi, tűzön – tüzed, tüzek, tüzes, tüzet

Amikor a kéz szó é-je e-re változik, akkor kell a többi szó tövében is röv id
u-t, ü-t, i-t írnunk. A kéz szó segítségével pontosan jelölhetjük az u – ú,
az ü – ű váltakozását a következő egy szótagú főnevek toldalékos alakjaiban:
fű, fűz, híd, ín, kút, lúd, nyíl, nyúl, rúd, szűz, tűz, úr, út, víz.
7. a) Rajzold le a táblázatot a füzetedbe! Töltsd ki! A magánhangzó váltakozását jelöld a
kéz – kezet, nyár – nyarat mintájára!
b) Keresd meg a szabálykönyvben a víz, út, úr, tűz alakváltozatainak a helyesírását
megfogalmazó szabályt!

kéz

kézben

kézi

kézen

kezek

kezes

kezünk

víz
út
úr
tűz
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Nem használható ez a szabály a híd, kút, lúd, rúd, út szavak 3. személyű bir tokos személyjeles alakjaiban (keze, kezünk, de hídja, hídjuk stb.), mert a kivételként
felsorolt szavakhoz nem magánhangzóval, hanem j-vel kezdődő toldalék járul.
Emiatt a szótőben hosszú marad a magánhangzó.

biliárd, dió, fiók, hiúz, kiabál, óriás, piac

●

Ha kiejtjük a felsorolt szavakat, mindegyikben j-t ejtünk a találkozó
magánhangzók között. Ezt az űrtöltő, ejtéskönnyítő j-t azonban nem szabad
írásban feltüntetni.

Magánhangzók a toldalékokban


Hull a szilva a fáról,
Most jövök a tanyáról…


A népdalban levő sorvégi szavakban hosszú magánhangzót írunk a toldalé
kokban. A nyelvtanórákon már sok olyan képzőről, ragról tanultál, amelyek
ben a magánhangzó szabályosan mindig hosszú vagy rövid.
Mindig hosszú a magánhangzó az alábbi toldalékokban:
-ít, -dít, -sít képzőben: újít, mozdít, tanúsít;
az -ú, -ű, -jú, -jű képzőben: szép arcú, jószívű, tiszta ruhájú, éles elméjű;
a -tyú, -tyű és a -ttyú, -ttyű képzőféle végződésekben: sarkantyú, billentyű,
szivattyú, csengettyű;
a -ból, -ből, a -ról, -ről és a -tól, -től ragokban: moziból, kertből, hajóról, eresz
ről, kaputól, hegytől.

● az
●
●

●

●

●
●
●

Mindig rövid a magánhangzó a következő toldalékokban:
az -ul, -ül és a -stul, -stül határozóragban: magyarul, németül; családostul,
cipőstül;
a -szor, -ször ragban: sokszor, ötször;
a -kor ragban: hétkor, alkonyatkor, két órakor;
az -ig ragban: reggelig, faluig, ötig.

Néhány képzőnek használjuk a rövid és a hosszú
magánhangzós alakját is:
● -odik,
-ödik:
tavaszodik, göngyölödik
● -ódik,
-ődik:
kapcsolódik, mérgelődik
● -ozik,
-özik:
kiáltozik, öltözik
● -ózik,
-őzik:
hallgatózik, kergetőzik
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-kodik,
-kódik,
-kozik,
-kózik,

●
●
●
●

-ködik:
-kődik:
-közik:
-kőzik:

szomorkodik, öltözködik
rázkódik, veszkődik
szárítkozik, törülközik
zárkózik, mérkőzik

8. Olvasd el az idézeteket a János vitézből!

„Szerelem tüze ég fiatal szivében,
Ugy legelteti a nyájt a faluvégen.”
„Vakondokturásra bocsátotta fejét,
Hogy visszanyerhesse elfogyott erejét.”
„Meggyujtá födelét mind a négy szögleten,
Elharapózott a mérges láng sebesen.”
„Enni nem ettek mást, mint levegőeget;
Ez olyan sürü ott, hogy harapni lehet.”
a) Keresd meg azokat a szavakat a szövegben, amelyekben eltér a magánhangzó
helyesírása a mai szabályos alaktól!
b) Írd le a szavak mai alakját a füzetedbe!

A mássalhangzók a szótőben


Érik a szőlő,
Hajlik a vessző,
Bodor a levele…


A népdal szövegében a szőlő főnevet nem mindenki mondja a köznyelvi kiej
tésnek megfelelően, néhol hosszú l-lel ejtik.
● Tamás épp most ejtett le egy ép barackot. Édesanyja megfeddte, mert nem
jól fedte be a gyümölcsöskosarat.
Sok olyan szópárt tudunk felsorolni, amelyek tagjai között jelentéskülönbség
a mássalhangzók hosszúsága miatt van. Ezekben gondosan kell ügyelni a helyes
írásmódra.

120

Magyar_nyelv_5.indb 120

2021. 04. 08. 13:17

Nevezd meg, melyik szópár illik a rajzhoz!

á l – áll
had – hadd
● kel – kell
● len – lenn
● meny – menny
● var – varr
●
●

Rövid mássalhangzót jelölő betűt kell írni a következő szavakban:
bágyad, bakancs, cikázik, csalán, csat, egyéb, elem, háló, héja, köpeny,
múlik, nyílik, nyúlik, szalag, szíj, szőlő, telik

● agancs,

●

Hosszú mássalhangzót ejtünk, és kettőzött betűt írunk ezekben a szavakban:
barakk, fullánk, guggol, istálló, mállik, pállik, poggyász, ujjong
Bővítsd a felsorolást további példákkal a füzetedben!

9. Meny vagy menny? Alkossatok rövid mondatot a szópárokkal!

meny – menny,  len – lenn,  sarkal – sarkall,  ép – épp,  
had – hadd,  var – varr,  lap – lapp
10. a) Mindegyik sorban van egy olyan szó, amelyikben a kiemelt mássalhangzó időtar
tama eltér a sor többi tagjáétól. Keresd meg ezt a szót!

p
sz
k
l
g
l
s
ny

lesto ol
ö pontosít
ci ázik
sza ag
a aszt
á apot
elhe eget
me asszony

kö eny
ho mérték
bü fa
pe engér
a astyán
á talános
eltu ol
me ezet

sto tábla
vi hang
ci írás
reste
a ancs
soka
tu tinta
me bolt

elsá ad
le
ti asztó
hu dogál
gu ol
á vány
szívó ág
me dörgés

lea ad
vi áru
hóru
furcsá
fü eszt
suga
frisse ég
kö elmű

b) Írd le helyesen a szavakat a füzetedbe!
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Mássalhangzók a toldalékokban
Indokold meg, hogy miért kettőzzük a mássalhangzókat a kiemelt szavakban!


Hej, Jancsika, Jancsika,
Mért nem nőttél nagyobbra?


Ebben a fejezetben azt kutatjuk, hog yan viselkednek a mássalhangzók a kiej
tés szerint írandó szavak toldalékaiban.
Ne feledd, hogy az élőlényeket, élettelen dolgokat jelölő
szavak végén a -t ragot mindig röviden ejtjük, és egy
t-vel írjuk!
● kerékpárt, újságot, szépet, sokat, hármat, azt, őt
Több olyan toldalékunk is van, amelyet a múlt idő
jeléhez hasonlóan magánhangzó után megkettőzünk, mássalhangzó után
azonban nem. Jegyezd meg a leggyakoribb kétalakú toldalékok helyesírását!
Egy -t vagy kettőzött -tt a múlt idő jele. Röviden vagy hosszan ejtjük és írjuk
a középfok jelét.
● számolt, elszállt; futott, olvasott
● idősb, helyesbít; kisebb, több
11.	
Mit jelent a kiejtés szerinti írásmód a magyar helyesírásban?
12.	Sorolj fel egy-egy példát a tőbelseji magánhangzók és mássalhangzók helyesírását
magyarázó szabályokra!
13.	Melyik toldalékokat írjuk a kiejtésnek megfelelően?
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helyesírásunk alapelvei
A szóelemző írásmód


Jó egyezségért, csendes békességért sokat el kell hallgatni.


Társaink meghallgatására, türelemre buzdít bennünket ez a régi közmondás.
Szavaink többségét, ahogy itt is látjuk, a kiejtés elve szerint, azaz úgy írjuk,
ahogyan ejtjük (jó, csendes, békességért, sokat, kell). Vannak azonban olyan
szavaink is, amelyeket másképpen ejtünk és másképpen írunk. A közmon
dásban ilyen szavak az egyezségért [eggyességért]; elhallgatni [elhalgatni]. Mi
az oka a kiejtés és a helyesírás eltérésének? A hangok világa című fejezetben már
megismerted a mássalhangzók találkozásának alapeseteit. Megtanultad, hogy
bizonyos mássalhangzók a beszédben egymás mellé kerülve hatnak egymásra.
Ennek eredményeképpen az egyik vagy a másik mássalhangzó, esetleg mind
a kettő kiejtése megváltozik. Ahhoz, hogy ezeket a szavakat helyesen írjuk le,
gondolatban szóelemekre kell bontanunk őket (egyez + -ség; hall + -gat). A szó
elemeket (a szótőt és a toldalékokat) az eredeti alakjukban kell feltüntetnünk,
ahogyan külön-külön kiejtve is hangzanak.
A toldalékos és az összetett szavak nagy részében (például: nád + cukor)
a szóelemeket úgy írjuk, hogy a szótő és a toldalékok eredeti alakja vilá
gosan felismerhető maradjon. Ezeknek a szavaknak a helyesírásában
a szóelemzés elvét érvényesítjük.
1. Olvassátok fel a locsolóverseket! Figyeljétek meg, hogy melyek azok a szavak,
amelyeket másképpen ejtünk és másképpen írunk bennük! Olvassátok fel csak
a szótőt ezekből a szavakból! Mit vesztek észre?

Kivirradt a tavasz ma húsvét napjára,
új életet öltött ismét föl magára.
Én is e szent napon örömöt hirdetek,
mert Jézus feltámadt! Ezen örvendjetek!

Van e háznak rózsabokra,
nyúljék élte sok napokra,
hogy virítson, mint rózsaszál,
megöntözném: ennyiből áll
e kis kertész fáradsága,
piros tojás a váltsága.
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A mássalhangzó-hasonulás


Amilyen a mosdó, olyan a törülköző.


Ahog yan mi bánunk másokkal, mások is
úgy bánnak velünk – fig yelmeztet ben
nünket a fenti közmondás. A mosdó szó
kiejtésekor zöngésség szerint hasonul
a szótő s mássalhangzója az utána követ
kező zöngés d-hez. A zöngésség szerinti
részleges hasonulást írásunkban általá
ban nem vesszük fig yelembe, a szóeleme
ket az eredeti alakjukban írjuk.
Hiába történik kiejtésben hasonulás a következő igékben, ezt írásban nem
jelöljük: dobhat, rágcsál, patakzik, lépdel, képzel, esdekel. Más szófajú sza
vakban is bekövetkezhet részleges hasonulás: pünkösd, kapzsi, ósdi, rögtön,
darázsfészek, jegyszedő, központ, zsebpénz.
2. a) Figyeld meg, hogyan ejtjük és írjuk a szavakban vastaggal kiemelt mássalhangzókat!
b) Hasonlítsd össze a vastaggal és a dőlttel kiemelt mássalhangzókat zöngésség szerint!

kapzsi, képzel, csipdes
bukdácsol, patakzik, lökdös
rebesget, erősbödik, tősgyökeres
c) Másold le a szavakat a füzetedbe!


Ízlések és pofonok különbözők.


Az ízlés egyéni dolog, nem lehet róla vitatkozni – tartja a közmondás.
A különbözők szóban képzés helye szerinti részleges hasonulás történik,
ezt írásban nem jelöljük. A szó helyesírásában a szóelemzés elvét követjük.
Hasonlóan írjuk: azonban, színpad, ellenméreg stb.


Hagyj ma, lesz holnapra.


A közmondás jelentése: ha takarékos vagy, gondoskodsz a jövődről. A hagyj
szóhoz hasonlóan sok más szóban is teljes hasonulás történik kiejtéskor, de
ezt írásban nem vesszük fig yelembe. Fig yeld meg a következő szavak kiejtését
és helyesírását: fáradt, ravaszság, hagyjuk, halljuk, kapáljátok, anyja, bátyjuk!
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3. a) Olvassátok fel a szólásokat és a közmondásokat! Értelmezzétek közösen azokat a
szólásokat, közmondásokat, amelyeknek nem ismeritek a jelentését!
b) Rajzoljátok le a táblázatot a füzetbe! Másoljatok le olyan szavakat a táblázatba,
amelyekben a megadott betűkapcsolatokat másképpen írjuk, és másképpen ejtjük!
c) A végén beszéljétek meg a megoldásokat!

Az ablakon hányják be neki a pénzt. Otthagyja a fogát. A szerencse hozza, a
szükség próbálja a barátságot. Nem úgy adja, amint árulja. Anyjától tanulja
az egerészést a kis macska.
Így írjuk
nyj

Így ejtjük
[nny]

lj
gyj

[jj]
[ggy]

Példák

Mássalhangzó-összeolvadás


Mindennek tetszeni lehetetlen, akarni bolondság.


Nem lehet mindenkinek egyformán a kedvére tenni, ezért nem is érdemes
mindenáron törekedni rá – ezt a bölcsességet fogalmazza meg a fenti köz
mondás. A tetszeni és a bolondság szavakban összeolvadás történik. Vig yázni
kell arra, hogy az ilyen típusú szavakban a szóelemzés elvét érvényesítsük:
szabadság, műveltség, játszik, aludjon, gyűjts, botja.
4. Folytassátok az előző feladatot most olyan példákkal, ahol a szóelemzés elvét a más
salhangzó-összeolvadás miatt érvényesítjük!

Füle botját se mozdítja. Szidja, mint a bokrot. Kövér, mint Márton lúdja.
Kétszer ad, ki gyorsan ad. A tűzzel játszik. Ha papucsot adsz neki, csizmá
dat is kéri.
Így írjuk

tj
dj
tsz
dsz

Így ejtjük

Példák

[tty]
[ggy]
[cc]
[cc]
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Barátságban egy kis veszekedés olyan jó, mint étekben a bors. Sietség hoz
hat kárt. A szabadság drágább az aranynál. Bolondság mástól kérni sza
marat, ha magadnak lovad van. Csak az irigység beszél belőle. Ez a nagyság
átka!
Így írjuk

ts
ds
gys

Így ejtjük

Példák

[ccs]
[ccs]
[ccs]

Mássalhangzó-rövidülés


Többször győz az okos, mint a bátor.


Többre megy az ember ésszel, megfontoltsággal, mint oktalan vakmerőséggel.
Így van ez a helyesírással is. Noha a három mássalhangzó találkozása miatt
röviden ejtjük a többször szóban a kettőzött mássalhangzót, írásban mind
hármat fel kell tüntetni. Hasonlóképpen írjuk: bennszülött, fennsík, összhang,
bükkfa, mennybolt, filmművészet, sarkkör, mondd meg, küldd el.
5. Végül fejezzétek be a feladatot a mássalhangzó-rövidülés példáival!

Így írjuk

tth
rrj
llh
bbr

Így ejtjük

Példák

[th]
[rj]
[lh]
[br]

A t végű igék helyesírása


Hallgass a kisbíró szavára!


Így adták tudtunkra régen, hogy a lelkiismeret hangjának mindig engedel
meskednünk kell. A t végű igék egy részében a felszólító alakokban a j módjel
kiejtésbeli módosulását helyesírásunk is jelöli (hallgat + -j = hallgass). Ezért
írunk hosszú s-t és hosszú sz-t a következő alakokban is: arassak, bocsáss, fus
son, kössünk, nyissatok, vágtassanak, fessenek, akasszátok, eresszük.
126

Magyar_nyelv_5.indb 126

2021. 04. 08. 13:17

Az s, sz, z és dz végű szavak helyesírása


Lassan kezdj, gyorsan végezz!


A végezz szóban írásban jelölt teljes hasonulás történik. Az s, sz, z és dz végű
igék utolsó mássalhangzója teljesen magához hasonítja írásban is a j-vel kez
dődő toldalékok j hangját.
mos + -j = moss
ráz + -j = rázz

mos + -ja = mossa
ráz + -ja = rázza

mos + -j + -a = mossa
ráz + -j + -a = rázza

A szósorok utolsó két tagjának megegyezik a helyesírása, pedig más szóele
mekből épülnek fel. Ha kijelentő módban ragozzuk ezeket a szavakat, akkor
így bonthatjuk fel őket szóelemekre: mos + -ja, ráz + -ja. Ilyenkor a kijelentő
módú igei személyrag j-je teljesen hasonul a szótő utolsó mássalhangzójához.
Ha viszont felszólító módban használjuk az igéket, akkor a j módjel írásban
is hasonul: mos + -j + -a, ráz + -j + -a. Tehát mind a kijelentő módú, mind
a felszólító módú alakban teljes hasonulás történik. Kijelentő módú és felszólí
tó módú igealakok egyaránt lehetnek a következők: olvassa, olvassuk; játssza,
játsszák; vonzza, vonzzuk; eddzük.

A -val, -vel, -vá, -vé hasonulása
Magyarázd meg a közmondás jelentését és a kiemelt szó helyesírását!


Nem lehet a tengert kanállal kimerni.



A mássalhangzóra végződő szavak utolsó mássalhangzójához teljesen haso
nul a -val, -vel, -vá, -vé határozórag v-je. Emlékeztetőül néhány példa: gyerek
kel, okossá, gallyal, bölccsel, könnyel, jobbá.
6. Figyeld meg a teljes hasonulást írásban!
a) Olvassátok el a locsolóverseket! Beszéljétek meg, melyiket mondhatják a lányok!

Kelj fel párnáidról, szép ibolyavirág;
Nézz ki az ablakon, milyen szép a világ!
Megöntözlek szépen az ég harmatával.
Teljék a tarisznya szép, piros tojással!

Ákom-bákom, berkenye;
Szagos húsvét reggele.
Leöntjük a virágot,
Visszük már a kalácsot.
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Köszönöm, hogy köszöntöttél,
Rózsavízzel megöntöztél.
Én is köszöntelek Téged,
Tojás lesz a fizetséged.
Aki adta, ne feledd,
És a tojást el ne ejtsd!
b) Másold le a versekben vastaggal kiemelt szavakat a füzetedbe!

néz + -j =
visz + -jük =

tojás + -val =
rózsavíz + -vel =

Az ez, az szavak alakjainak helyesírása
Az ez, az z-je teljesen hasonul a mássalhangzóval kezdődő toldalék első hang
jához, ezt írásban betűkettőzéssel jelöljük: ebbe, arra, ehhez, abból, ettől, an
nál.
Érdekes, hogy ha az ez, az szó -val, -vel ragot kap, a hasonulás mindkét
irányban működik, így egyaránt helyesek az azzal és az avval szóalakok.

A szóelemző írásmód egyéb esetei


Jobb a sovány egyezség a kövér pernél.


Okosabb dolog békésen kiegyezni a vitás kérdésekben – tanít bennünket a köz
mondás. Az egy szó származékaiban sokszor hosszú gy-t ejtünk, mégsem írjuk
kettőzve. A kis szó fokozott alakjait és származékaikat hosszú s-sel ejtjük, de
csak egy s-sel írjuk. Jegyezd meg: egyet, egyes, egyezik, egyik, együtt; kisebb, ki
sebbedik, kisebbít!


Méhdongás nélkül mézet nem vehetni.


A méh, valamint a céh, a düh, a juh szavakban
ingadozik a h ejtése. Ezeknek a szavaknak a -val, -vel,
-vá, -vé ragos alakjait kétféleképpen lehet írni: céhvel,
céhhel; juhval, juhhal; dühvé, dühhé; méhvé, méhhé.
Értelmezd a közmondást a rajz segítségével! Majd figyeld meg, hogy hány mással
hangzót ejtesz a méhdongás szóban!
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helyesírásunk alapelvei
A hagyományos írásmód


Kováts tanár úr kedvenc közmondása:
Nem lesz abból kovács, kinek nem kell a kalapács.


●
●

 it jelent a közmondás?
M
Mi az oka annak, hogy bár a kiemelt szavakat egyformán ejtjük, mégsem
azonosak bennük a cs mássalhangzót jelölő betűk?

A mag yar helyesírás történetében volt olyan időszak, amikor a mai cs hang
jelölésére a ts vagy ch betűkapcsolatot használták, mert még nem alakult ki tel
jesen ez a beszédhang. Inkább hangkapcsolatként ejtették [ts]. Ez a régi mag yar
betű a mai ábécében már nem szerepel, de a mag yar családnevek megőrizték
ennek a régi írásmódnak a hag yományát. Így írjuk Babits Mihály vagy Madách
Imre nevét is. A hag yomány elve alapján írjuk azokat a mag yar családneveket,
amelyekben egy-egy hangot a régi mag yar helyesírás betűivel jelölünk.
1. Írj hagyományos helyesírású, magyar családneveket az alábbi keresztnevekhez!

Ferenc, István, Lajos, Mihály, Miklós
Hangoztasd helyesen az alább felsorolt hagyományos helyesírású családneveket!
●

●

 égiesen írt, magánhangzókat jelölő betűket
R
tartalmazó családnevek:
Paál László, Kölcsey Ferenc, Csoóri Sándor,
Weöres Sándor, Dessewffy Arisztid
Régiesen írt, mássalhangzókat jelölő betűket
tartalmazó családnevek:
Rákóczi Ferenc, Lotz Károly, Damjanich János,
Derkovits Gyula, Jósika Miklós, Vargha Balázs,
Mikszáth Kálmán, Pálffy Miklós, Gáll István,
Papp László, Bessenyei György
Másold le a füzetedbe az oldalon szereplő családneveket, majd karikázd be bennük
a rajzokon olvasható hagyományos betűket!
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2. a) Keresd meg a helyesen ejtett szóalakot!
b) Nézz utána a könyvtárban vagy az interneten, hogy miről nevezetesek a felsorolt
ismert emberek!

Cházár András:
Dessewffy Arisztid:
Jósika Miklós:
Reguly Antal:
Thököly Imre:
Zichy Mihály:

[cázár], [császár], [cházár]
[dezsőfi], [desőfi], [dezőfi]
[józsika], [jósika], [józika]
[reguji], [reguli], [reguj]
[tököli], [thököli], [tököj]
[zici], [zicsi], [zichi]

3. Oldd meg a szóegyenleteket! Keresd meg az eligazító helyesírási szabályokat!

Kossuth + -val =
Végh + -vel =
Móricz + -val =
Kovách + -val =
Babits + -val =

Kiss + -vel =
Makk + -val =
Papp + -val =
Nádass + -val =
Vass + -val =

4. Hányféle írásmódját tartod elképzelhetőnek azoknak a szavaknak, amelyeket a záró
jelben megadott módon ejtünk? Írd le őket többféleképpen!

[szűccsel] =
[ráccal] =
[kováccsal] =

J vagy ly?


Előbb pehely, azután bajusz.

A közmondás azt sugallja, hogy mindennek megvan a sora, mindennek meg
kell várni a maga idejét. A pehely és a bajusz szavakban ugyanazt a han
got másképpen írjuk. A mag yar ábécében a j hangnak kétféle betűjele van.
Nag yon sok olyan szót ismerünk, amelyekben ly található (mélyül, mosolyog,
bélyeg, kölyök, csekély, terebélyes, olyan, melyik). Korábban az ly-t könnyen
megkülönböztették, hiszen a j-t és az ly-t nem egyformán ejtették. Az ly-os
szavakban valamiféle jésített l-szerű hang hallatszott, egyfajta lágy l [lj].
Ez a hang azonban kiveszett a köznyelvből, csupán némely vidéken, pél
dául a palóc nyelvjárásban ejtik ma is. Az ly több évszázados emlékét őrzik
a hag yományos írásmódú ly-os szavak.
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Az ly használatának nincsenek pontos szabályai, ezért a feladatokból fogod
megismerni az ly-os szavak helyesírását segítő fogódzókat. Jegyezd meg a gyak
rabban használt ly-os szavak helyesírását!
Hogyan jegyezzük meg az ly-os szavakat? Az ly használatának nincsenek pontos
szabályai, ezért az ly-os szavakat külön-külön kell megtanulnunk. Segíti a szavak
megtanulását: a többszöri olvasás, a másolás, az emlékezetből írás, a szavak szó
kapcsolatban való tanulása, a mondatban való megjegyzése, a szavakhoz kép hozzákapcso
lása, történet kitalálása a szavakkal.

A hagyományos írásmódot a régi betűket tartalmazó magyar család
nevekben (Kölcsey, Móricz) és az ly-os szavakban alkalmazzuk (borbély,
milyen).
5. a) Egészítsd ki a régi magyar közmondásokat, szólásokat ly-nal vagy j-vel!
b) Mit jelentenek az alábbi közmondások? Melyiknek ismered a mai változatát? Írd le!

Ami en a munka, o an a utalma.
Elmúlt, mint a tava i hó.
Kevé , mint a borbé legény.
Bo tor ánról fügét nem szedhetni.
Rossz gá a az, melynek dereg é e nincs.
Nincs farsang bö t nélkül.
A legnag yobb gombo agnak is van vége.
A kevé ség lenyomja a szerencse tenge ét.
Mész, bors, csuk a sok rosszat eltakar.
Zsinde van a házon, füle van a falnak.
Alkalom szüli a tolva t.
Későn övőnek csont az ebéd e.
Aki a nád között ül, o an sípot csinál, ami et akar.
6. Találd ki, hogy milyen szó illik a következő szavakhoz! Írj minél humorosabb ly-os szó
párokat a minta alapján!

Például: mosolygó bagoly, szenvedélyes persely
bagoly, persely, bélyeg, kastély, kölyök, pocsolya, páholy, csermely
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7. Olvasd el figyelmesen a következő (gyakran használt) j hangot tartalmazó szavakat!
Írd ki a szerinted legnehezebb tíz szót, majd diktáld le őket a padtársadnak! Ki tud
többet helyesen leírni a szomszédja szavaiból?

ajánlat, ajtó, akadály, akármilyen, amely, amilyen, apály, aszály, bájos,
bélyeg, beljebb, bója, bolyong, csekély, cserje, dagály, duhaj, engedély,
erkély, éjjel, fajta, fejleszt, fejlődik, feszélyez, fogoly, fojtogat (pl. a füst),
folyik, folyjon, folyó, folyosó, folytat, folyton, fúj, fújjon, furulya, gally,
gólya, golyó, gömbölyű, gyűjt, hajó, hajsza, hagyja, harkály, héja, hely,
helyes, ibolya, ifjú, ijed, ilyen, játszik, játsszon, javít, jó, kályha, karaj,
kevély, kijjebb, király, kristály, komoly, kölyök, lejjebb, lesújt, lyukas, majd,
mély, milyen, mindjárt, moly, mosoly, muszáj, óhaj, olyan, osztály, pálya,
papagáj, rejtély, robaj, saját, sajnos, selyem, súly, súlyos, süllyed, süllyeszt,
szabály, széjjel, személy, szeszély, táj, talaj, tartály, tavaly, tengely, új, ujj
(végtag), újjá (varázsol), újdonság, ujjong, újság, ünnepély, vajon, varjú,
veszélyes, vijjog, zaj, zsámoly, zsivaj
8. a) Milyen j-vel írjuk a totóban felsorolt szavakat? Tippelj!
1 = j   2 = ly   X = j vagy ly

autópá a
apá
re telem
sóha
he
gyű temény
csuk a
szegé
sa nál
akkortá t
fák a
kö ök
bö t
fogo
b) Másold le helyesen azokat a szavakat, amelyeknél rosszul tippeltél!
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helyesírásunk alapelvei
Az egyszerűsítő írásmód


Nem jó minden aprólékot aranytollal írni.


A közmondás arra fig yelmeztet: ne túlozzuk el a jelentéktelen dolgokat. A tol
lal főnévben helyesírásunk az észszerűségre törekszik. Három azonos mással
hangzó találkozásakor egyszerűsítünk, vag yis három mássalhangzó helyett
csak kettő betűt kell írnunk. Hasonló okok miatt írunk két mássalhangzót
jelölő betűt három helyett a következő szavakban is: karamellé, meggyel.
Ezt az egyszerűsítő írásmódot nem szabad alkalmaznunk a személynevek és
az összetett szavak helyesírásában: Mariann-nal, csekk-könyv.
A könnyen melléknévben más egyszerű szavakhoz hasonlóan a kettőzött
többjeg yű betűt egyszerűsítve írjuk, vag yis csak az első jeg yét ismételjük meg.
Így írjuk még: asszony, bölccsé, könnyel. Bár az egyszerűsítés elve csak kevés
esetre vonatkozik, de nag yon gyakran alkalmazzuk.
Ha az összetett szavak határán két azonos kétjeg yű betű találkozik, nem
írhatjuk csonkítottan őket, minden betűjeg yüket ki kell írnunk: jegygyűrű.
Egyszerűsítő írásmódot alkalmazunk a többjegyű betűk kettőzésekor
(pötty) és három azonos mássalhangzó találkozásakor (sakkal). Nem
alkalmazhatjuk az egyszerűsítés elvét a kettőzött betűre végződő magyar
személynevek toldalékos alakjaiban (Kiss-sel), valamint az összetett sza
vakban a taghatáron (sakk-kör).

A következő táblázatok tanulmányozása után mutasd be az egyszerűsítő írásmód
működését!

Egyszerű szavak
asszony
meccs
gally

Összetett szavak
díszszemle
kulcscsomó
harkálylyuk
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Egyszerű szavak

Összetett szavak

sakk + -val = sakkal
balett + -vel = balettel
orr + -ra =
fodrász + -vá =

sakk + kör = sakk-kör
balett + táncos = balett-táncos
futball + labda =
csekk + könyv =

Jól nézd meg ezt a táblázatot, a következő feladatok ehhez kapcsolódnak!
A MAGYAR HELYESÍRÁS FŐ ALAPELVEI
A magán
A kiejtés
hangzók
szerinti írásmód
a szótőben
A szóelemző
írásmód

A magán
A mással
hangzók
hangzók
a toldalékokban a szótőben

A szóelemek mai alakját
tükröztető írásmód

A régies betűk írása
A hagyományos
a magyar család
írásmód
nevekben

A mással
hangzók
a toldalékokban

A szóelemek módosult alakjait
feltüntető írásmód
Az ly-os írás

Az egyszerűsítő Kettőzött többjegyű mássalhangírásmód
zók írásmódja

Néhány szóalak
hagyományos írásmódja

Három azonos mássalhangzó
találkozásának írásmódja

1. Egészítsd ki a szavakat a zárójelben megadott magánhangzók, illetve mássalhangzók
rövid vagy hosszú változatával!

jság (u)
á apot (l)
be őlem (l)
karame el (l)
k váncsi (i)
ére len (t)

kív l (ü)
fö tart (n)
ját ák (sz)
bale áncos (t)
kül el! (d)
je űrű (gy)
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2. Magyarázd meg, hogy miért a megadott alapelvek szerint írjuk a táblán lévő szavakat!

3. Melyik három helyesírási alapelv bújt el a tréfás meghatározásokban? Nevezd meg a
hiányzó negyedik alapelvet is!

1. Nem engedek az elveimből, ragaszkodom a régi dolgokhoz.
2. Kitartok az elveim mellett, mindig egyszerűségre törekszem.
3. Hiszek az elvszerűségben és a jó fülben.
4.
4. Keressetek szemléltető példákat az alábbi szövegben a helyesírási alapelvekre!
Mondjátok el a kiválasztott szavakhoz az előző feladatból a megfelelő számokat!

A pipacs a mákfélék családjának közismert tagja. A búzatáblák szegélyén
együtt virít a búzavirággal, a konkollyal és a nyári hériccsel. Szirmainak
a főzete nyugtató hatású. Szamárköhögésre és hörghurutra alkalmazza a
népi gyógyászat.
5. Fogalmazz meg egy táviratot a Balatonról a barátodnak! A szövegben mindegyik
helyesírási alapelvre írj szemléltető példát!
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értem a szöveget Emil Könyvklubja
Nézzétek meg jól az alábbi újságoldalt! Egy hirdetést tartalmaz. Ilyet gyak
ran láttok nyomtatott újságban, folyóiratban, illetve az interneten is. Olyan
feladatokat kaptok hozzá, amelyek segítenek a szövegben található minden
fontos információ megtalálásában.
 lvasd el az alábbi újságoldalt! Figyeld meg, milyen módon rendelhetsz könyvet Emil
O
Könyvklubjától!

EMIL

KÖNYVKLUBJA

Általános feltételek
Postaköltség
Ha a megrendelésed
meghaladja a 6000 Ft-ot,
a postaköltséget teljes
egészében átvállalja Emil
Könyvklubja, 6000 Ft alatti
rendelésnél a megrendelt
könyvekre egységesen
800 Ft-ot számo
lunk fel szállítási
költségként.
Minél több könyvet
rendelsz, annál jobban jársz, hiszen egy könyvért
is ugyanannyi postaköltséget fizetsz, mint 5 könyvért. Sőt, érdemes megbeszélned a haverokkal,
hogy együtt rendeljetek, mert így könnyen eléritek a 6000 Ft-ot, és nem kell szállítási költséget
fizetnetek.

KÖNYVKLUB MEGRENDELŐLAP

A megrendelőlapot töltsd ki, és a megadott címre
küldd el! A rendelésedet e-mailben is küldheted!
Emil Könyvklubja
1439 Budapest, Pf. 200.
E-mail: emil@konyvklub.hu

db

Szállítás
A megrendeléseket a beérkezéstől számított
5 munkanapon belül kiszállítjuk. A megrendelt
áruért az áru átvételekor kell fizetnetek.
(Ezt hivatalosan úgy mondják, hogy utánvéttel
szállítjuk a könyveket.)
A megrendeléseket a készlet erejéig áll mó
dunkban teljesíteni. Amennyiben a nagy ér
deklődésre való tekintettel valamelyik termék
ideiglenesen elfogy, azonnal értesítünk benneteket a várható utánnyomás időpontjáról.
Adatvédelem
Adataitokat az adatvédelmi törvénynek megfelelően tároljuk, és semmilyen más célra nem
használjuk fel hozzájárulásotok – illetve szüleitek hozzájárulása – nélkül.

Tudod-e, mi az ISBN-szám?

Az ISBN angol rövidítés (International Standard
Book Number), amelynek a magyar for
d ítása
Nemzetközi Szabványos Könyvazonosító Szám.
Minden könyv kap ilyen számot. Ez a szám azo
nosítja az összes kiadott könyvet az egész világon.
cím

ISBN-szám
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1. Válaszolj az alábbi kérdésekre a szöveg alapján!
• Mikor kell a megrendelt könyvek után fizetned?
• Mikor nem kell szállítási költséget fizetned?
• Milyen adatokat kell megadnod a megrendeléshez?
• Milyen módokon küldheted el a megrendelésed?
2. Állapítsd meg, hogy az alábbi állítások igazak vagy hamisak, esetleg nem is lehet meg
adni rájuk a választ a szöveg alapján!

A megrendelt könyvet kevesebb mint egy hét alatt kiszállítják.
Ha 5000 forint felett rendelsz, nem kell postaköltséget fizetned.
A könyveket papírdobozba csomagolják.
A megrendelésed csak postai úton küldheted el.
Előnyösebb, ha többen egyszerre rendeltek könyveket.
Egyszerre csak tíz könyvet rendelhetsz.
A megrendelt könyv ISBN-számát is föl kell tüntetni a könyv ára mellett.
A megrendelőlapot szüleidnek is alá kell írniuk.
3. Fogalmazd meg két mondatban, mi a célja a szövegnek!
4. Írj rövid reklámszlogent Emil Könyvklubjának! Tervezd meg a reklámfilm képanyagát,
zenei kíséretét is!
5. Ezt a feladatot otthon oldd meg! Keress olyan oldalakat az interneten, ahol könyveket
lehet rendelni! Válassz ki legalább egy olyan könyvet, amelyiket szívesen megrendel
néd, és töltsd ki az adataival Emil Könyvklubjának űrlapját!
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Szöveg ziget 5.
Szívből ajánlom!
Az úgy volt, hogy Léna az unokatestvérénél volt vendégségben, és azzal jött
haza, hogy náluk egyáltalán nincsenek kötelező olvasmányok, csak ajánlottak.
Amikor hitetlenkedve morogni kezdtünk, elmagyarázta, hogy olvasni ott is
kell, de nem mondják meg, ki mit olvasson. Az ember maga választ, így hát
az olvasmányok tényleg nem „kötelezőek”.
– És miből választanak? Az irodalomkönyvből? – csúfolódtam, mert arra
gondoltam, hogy ha most hirtelen kellene egy könyvet választanom magam
nak, nem biztos, hogy ezembe jutna bármi is.
– Dehogy, az osztálylistáról! – felelte Léna, és elmesélte, hogy megy ez az
unokatesójáéknál.
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Év elején mindenki ajánl egy könyvet, amit nemrég olvasott, és ami tet
szett neki. Lehet bármi: krimi, fantasy, mindegy. A fő, hogy tényleg jó
legyen, és őszintén úgy gondolja az illető, hogy a többiek is élvezni fogják,
ha elolvassák.

Ír a könyvről egy féloldalas ajánlót, amit feltöltenek az osztály oldalára,
és ott mindenki elolvashatja. Az ajánlóban benne kell lennie a szerző
nevének, a könyv címének, a kiadási adatoknak és egy rövid, szemé
lyes hangú szövegnek. Ez a lényeg: ha valaki kedvet kap a könyvhöz, az
emiatt a szöveg miatt lesz. Mindenképp jó, ha van benne valamennyi a
cselekményből, de sokat nem érdemes elárulni, mert az már spoiler. Ki
lehet választani egy rövid részletet is, mert az sokat elmond a többieknek
arról, hogy tetszeni fog-e nekik a könyv, ha elolvassák. Bemutathatod a
kedvenc hősödet is, ha van. És azt is bele lehet írni, hogy szerinted mi
volt a legjobb ebben a könyvben, miért ajánlod éppen ezt.

Azután indul a válogatás. Annyi ajánlót olvasol el, ahányat akarsz, de két
héten belül el kell döntened, hogy melyik könyvet választod. Egyetlen
kikötés van: új könyv legyen, olyan, amit még nem olvastál.

Aztán van egy hónapod, hogy megszerezd, elolvasd, és megírd az aján
lóra a válaszodat. A válasz voltaképpen egy levél annak, aki az ajánlót
írta. Legyen benne, hogy tetszett-e a könyv, azt kaptad-e, amit az ajánló
alapján vártál. Érdemes arról is írni pár szót, hogy mi volt szerinted a
legjobb a könyvben, vagy ha nem tetszett, a legrosszabb.
Léna olyan lelkesen mesélt, hogy úgy döntöttünk, mi is kipróbáljuk. Az
iskolai kötelezők mellett ez is izgalmasnak tűnik. Könyvet olvasni és ajánlani jó!
Ti is próbáljátok ki, milyen az, ha egymásnak ajánlotok olvasnivalót!
Csináljatok végig mindent Léna leírása szerint!
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Állandósult
szókapcsolatok

Nyelvünkben vannak olyan szókapcsolatok is, amelyeket nem magunk alko
tunk beszéd közben, hanem készen kapjuk őket (bottal üthetik a nyomát; fut,
mint a nyúl; kicsi a bors, de erős). Ezek az állandósult kifejezések legtöbbször
az őket alkotó tagok együttes jelentésétől elté
rő értelmet hordoznak (szöget ütött a fejébe).
Használatuk általában színesebbé, hangulato
sabbá, szemléleteSebbé teszi a fogalmazást.
Csoportosításukkor fig yelembe vesszük,
hogy a szavak eredeti jelentésükben szerepel
nek-e, mennyire állandó a formájuk, és milyen
érzelmi-hangulati többletet adnak a szöveg
nek.
Nevezd meg azt a mondatot a szövegben, amelyikhez a kép kapcsolódik! Gyűjts to
vábbi nyulas szólásokat és közmondásokat!

A szokványos kifejezésmódok
Az emberek kommunikációs kapcsolataik során különféle, alkalomhoz illő
nyelvi formákat hoztak létre. Ezek nagy részét szinte készen kapjuk, vagy
csekély változtatással használjuk őket. A leggyakoribb szokványos kifejezés
módok a társalgási fordulatok és a közhelyek. A társalgási fordulatok nem
igazán szemléletesek vagy hangulatosak, de szükséges kísérői a beszélgetés
nek. Ilyenek például a köszönések (Isten áldjon!; Tiszteletem!) és a társalgás
egyéb állandó kifejezései (legyen szíves; semmit sem változtál; hogy vagy?).
A közhelyek valamilyen általánosan ismert dolgot, cselekvést, állapotot
minden eredetiség nélkül, elkoptatott formában fejeznek ki (jóban-rosszban
együtt voltunk; hab a tortán; nem akarom tovább ragozni). Kerüld az ilyen
140

Magyar_nyelv_5.indb 140

2021. 04. 08. 13:17

és az ehhez hasonló kifejezéseket beszédedben és írásodban! A közhelyeket
Hernádi Miklós a Közhelyszótár című könyvében gyűjtötte össze.
1. Mit szoktak mondani?
a) Gyűjtsetek társalgási fordulatokat az alábbi beszédhelyzetekhez!
b) Játsszátok el valamelyik helyzetet! Használjatok társalgás közben állandó fordula
tokat!

felkeléskor; reggeli közben; iskolába menet; az órán; a szünetben; ebéd
közben; egy kis kikapcsolódás; vendéget fogadunk; vendégségben; vacsora
közben; lefekvés előtt
2. Milyen közhelyeket szoktál használni? Írj le közülük néhányat! Írj melléjük rokon értel
mű, nem közhelynek számító kifejezéseket! Ismerkedj meg Hernádi Miklós Közhelyszó
tár című könyvével!

A társalgási fordulatok ismerete és használata a mindennapi élet követel
ménye. Ezt könnyű belátni, ha elképzelünk valakit, akinek a beszéde teljes
egészében mentes ezektől.


Pista: Szia, szép napot!
Jóska: Szia. Nem lesz szép napom: esik az eső, és épp a fogorvoshoz igyekszem.
Pista: De azért nincs baj? Remélem, jól vagy…
Jóska: Nem figyelsz? Épp most mondtam, hogy fogorvoshoz megyek. Egész éjjel fájt a
fogam, alig aludtam.


Eddig Pista szavait udvariasnak, bár talán kicsit figyelmetlennek érezhet
tük. Jóska viszont, aki felrúgta a rövid beszélgetés szokásos menetét, szinte
udvariatlannak tűnt Pista mellett. Változik-e a megítélésünk, ha Pista ezután
is közhelyekkel válaszol?


Pista: Hát, az nem a legjobb… no, de rá se ránts, minden elmúlik egyszer… Ami nem öl
meg, az megerősít.


Jóska itt már teljes joggal gondolhatja úgy, hogy Pista nem érzi át az ő
fájdalmát. A közhelyekkel tehát az a legnagyobb baj, hogy egyedi, személyes
helyzetekben is együttérzés nélküli, személytelen hatást keltenek.
3. Segítsetek Jóskának! Javasoljatok neki olyan fordulatokat, amelyekkel elkerülheti, hogy
közhelyes válaszokat adjon barátai valódi szomorúságára!

Erika: Elromlott a számítógépem!
Jóska: Semmi sem tart örökké… hm… hmm…
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Janka: Elvesztettem az új telefonom!
Jóska: Ilyen az élet!… illetve…
Zsolti: Egyes lett a dolgozatom!
Jóska: Hát… nem könnyű… no, de majdcsak lesz valahogy!… azaz…
További probléma a közhelyekkel az, hogy semmitmondóak. Figyeld meg a
következő példákon, hogy ha elhagyod a dőlt betűvel szedett közhelyes kife
jezéseket, a közlés nem veszít információtartalmából. Ezért nevezzük az ilyen
fordulatokat töltelékszavaknak.


Szerény véleményem szerint vigyünk esernyőt, esőre áll.
Nem tudom, ki hogy van vele, de ami engem illet, én éhes vagyok.
Őszintén szólva már mennem kell. Elkésem.


4. Gyűjtsetek hasonló töltelékszavakat, elhagyható, üres kifejezéseket! Néhány példával
segítünk.

Ez van, ezt kell szeretni.
Úgy még sose volt, hogy valahogy ne lett volna.
Az egy dolog, hogy…
5. Vitassátok meg, helytállóak-e a következő, szintén közhelyes kifejezések!

A cél szentesíti az eszközt.
Kivétel erősíti a szabályt.
A pénz nem boldogít.
A pénz nagy úr.
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A szólások
Nem szeretjük, ha lóvá tesznek bennünket, vagy ha cigányútra megy az étel.
Ezekben a szólásokban a szavak már nem az eredeti jelentésükben, hanem
képes, átvitt értelemben használatosak. A legtöbb szólásnak már egyáltalán
nem ismerjük az eredetét, nem tudjuk, mi rejlik a nyelvi képben. A szólá
sok jelentését többnyire egyetlen szóval is kifejezhetjük (lóvá tesz = becsap).
A szólásokat jogosan nevezik „nyelvünk virágai”-nak, hiszen gazdag hangu
lati tartalmuk, képszerűségük miatt elevenné, szemléletessé teszik a fogalma
zást: veszett fejsze nyele; hajítófát sem ér; egy követ fújnak. A szólások állandó
szókapcsolatok, tehát tagjaikat más szavakkal fölcserélni nem szabad. Jól
beleillenek a mondatba, mivel egyes szavak ragozhatók bennük: Kati édesany
jával nyakába veszi a várost, hogy megismerjék a főbb nevezetességeket.
Némely szólás összehasonlítást foglal magában,
ezek a szóláshasonlatok: szidja, mint a bokrot;
ritka, mint a fehér holló; pereg a nyelve, mint
a rokka.
A szólások több száz éves hagyományok, népszokások
emlékét őrzik: egy gyékényen árul, vásárra viszi a bőrét, sok
van a rovásán. A régi időkben élő emberek sajátos gondol
kodását, szokásait ismerjük meg belőlük. A szólások tör
ténetéről olvashatsz O. Nagy Gábor Mi fán terem? című
könyvében.

Indokold meg, hogyan kapcsolódik a rajz a szöveghez!

1. Milyen hagyományra utalnak a következő szólások? Melyik történelmi kort idézik?

Kosarat ad.

Egy füst alatt.

Szorosabbra vonja a gyeplőt.

2. Ritmusosan, rímesen.
a) Olvassátok fel hangosan a következő szólásokat! Ügyeljetek a helyes hangsúlyozás
ra! Jelöljétek a hangsúlyos szótagokat!
b) Versenyezzetek! Ki tudja a legtöbb szólást emlékezetből leírni?

Se kutyája, se macskája.
Le is út, fel is út.
Se keze, se lába.
Se füle, se farka.
Se pénz, se posztó.

Egyszer hopp, másszor kopp.
Vagy megbékül, vagy megkékül.
Hol okos, hol bolond.
Egyik kutya, másik eb.
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3. Fejezzétek ki szólásokkal a következő mondatok tartalmát!

Esztelenül pazarló ember.
Szerfölött kíváncsi valamire.
Alaposan melléfog, ostobaságot követ el.
Gáncsoskodik, akadékoskodik.
Akarva-akaratlanul leleplezi magát, elárulja gonoszságát.
Nem hagyja magát rábeszélni valamire.
Nyugtalanítja, bosszantja valami, neheztel, haragszik valakire.
Teljesen értéktelen.
Egyformák, egyik sem különb a másiknál.
4. Beszéljétek meg, mit jelentenek a szólások!

Ismeri a szelek járását.
Szélnek eresztetted a szót.
Kedvező szél fújja a vitorláját.
Csapják a szelet neki.
Más szelek fújnak.
A széltől is óvják.
Mi szél hozott?
Használjátok ki a jó szelet!
Tudja, honnan fúj a szél.
Úgy megyen elfele a pénz, mintha szél fújná.
5. Javítsátok ki az alábbi összekeveredett szóláshasonlatokat!

Lusta, mint a templom egere.
Fürge, mint az acél.
Kemény, mint a nyúl.
Szép, mint a lajhár.

Szegény, mint a tetű.
Buta, mint egy álom.
Úgy mászik, mint a sötét éjszaka.

6. Magyarázzátok meg, mit jelentenek a következő szólások!

Nagy fába vágja a fejszéjét.
Túl nagy falat a számára.
Bogarat ültet a fülébe.
Útilaput köt a talpára.

Kiteszi a szűrét.
A bolondját járatja vele.
Pálcát tör felette.

7. Figyeljétek meg az alábbi, kortárs szóláshasonlatokat! Beszéljétek meg, szerintetek
ezek a nyelvi alkotókedv kifejeződései, vagy egyszerű közhelyek csupán!

Kevés vagy, mint Mackó sajtban a brummogás.
Kevés vagy, mint Balaton szeletben a hullámverés.
Kevés vagy, mint lócitromban a C-vitamin.
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A közmondások
Legjobb az egyenes út. Lassan járj, tovább érsz. Jobb későn, mint soha. Meg
fogadásra érdemes tapasztalatokat, életbölcsességeket fogalmaznak meg ezek
a közmondások. A közmondások alakja kötött, a szövegben szó szerint szok
tuk idézni őket. Többségük kijelentő vagy felszólító formájú mondat: Ajándék
csikónak nem kell a fogát keresni. Ajándék lónak ne nézd a fogát. A felszólító
mondatokban sem írunk felkiáltójelet, mivel ezek általános érvényű tanácso
kat, tapasztalatokat fogalmaznak meg: Jó tett helyébe jót várj. A közmondások
tömörségük, változatos formájuk, képszerűségük miatt színesítik, szemlélete
sebbé teszik a fogalmazásokat.
A közmondások többsége oktató, tanító jellegű: Legjobb az egyenes út. Jobb
kevés jót tudni, mint sok haszontalant. Aki nem dolgozik, ne is egyék. Gyakori
köztük az időjárással kapcsolatos megf ig yelés is: Fekete karácsony, fehér hús
vét. Megrázza még szakállát Gergely. A bornak Szent Márton a bírája.
Az idő előrehaladtával sok közmondás, szólás elavul, és mindig keletkez
nek újak is. A szólások, a közmondások értékes szellemi kincsei az emberi
gondolkodásnak. Szótárakban, kézikönyvekben is összeg yűjtötték őket. Köz
ismert és közkedvelt O. Nagy Gábornak a Magyar szólások és közmondások
című gazdag gyűjteménye.
Gyűjts minél többféle forrásból olyan közmondásokat, amelyben a ló szerepel! Beszél
jétek meg a közmondások jelentését!
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1. Milyen közmondásokra emlékeztetnek a rajzok? Magyarázd meg a jelentésüket!

2. Magyarázd meg a következő szólásokat, szóláshasonlatokat és közmondásokat!
Döntsétek el, melyiket melyik csoportba sorolnátok!

Alamuszi macska nagyot ugrik.
Kerülgeti, mint macska a forró kását.
Zsákbamacskát árul.
Kígyót melenget a keblén.
Akit a kígyó megmart, fél az a gyíktól is.
Álnok, mint a kígyó.
3. Másold le a táblázatot a füzetedbe, és egészítsd ki a hiányzó ismeretekkel!

A szólás

Szó- vagy szókapcsolat-értékű.
Toldalékolható (ragozható).
Beépül a mondatba.

A közmondás

Önmagában is van értelme, teljes
gondolatot fejez ki.
Mindenkire vonatkozik.

4. Szólás vagy közmondás?
a) Melyek a szólások az alább felsorolt szokványos kifejezések között? Mondd ki!
b) Válassz ki egy szólást, és alkoss vele egy 3-4 mondatos történetet!

Egyik kutya, másik eb.
Amelyik kutya ugat, az nem harap.
Kutyából nem lesz szalonna.
Irigy, mint a kutya.
Se kutyája, se macskája.
Kutyának kutya az embersége.

Szereti, mint kutya a macskát.
Nem eszi meg a kutya a telet.
Kutyába se vesz valakit, valamit.
Elég egy kutyára egy kolonc.
A kutyának sem kell.
Jön még a kutyára dér.
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5. A következő szólások mind a szemmel, látással kapcsolatosak. Magyarázzátok meg,
melyik mit jelent!

A szeme se áll jól.
Nem lát a szemétől.
Rossz szemmel néz valamit.
Szemet vetett rá.

Szemet huny valami fölött.
Szemet szúrt valakinek.
Szemügyre vesz valamit.

6. Alkossatok két-két közmondást a következő mondatokból! Találjatok ki ti is hasonlókat!

Aki korpa közé keveredik, mondjon bét is!
Aki másnak vermet ás, ne beszéljen arabusul!

A szállóigék
Magyarország nem volt, hanem lesz – idézzük Széchenyi Istvánt ezzel a ma már
szállóigévé vált mondattal. Ember, küzdj, és bízva bízzál! – írta Madách Imre
Az ember tragédiája című csodálatos művében. Szállóigéknek azokat a szó
szerint alkalmazott irodalmi, történelmi vagy mitológiai idézeteket nevezzük,
amelyeket sokan ismernek és használnak: Otthagyott csapot, papot (Petőfi);
Ábrándozás az élet megrontója (Vörösmarty). Ha szállóigéket szövünk a fogal
mazásunkba, választékosabb lesz a stílusunk, megg yőzőbb, hatásosabb lesz
az előadásunk. Sok-sok szállóigét tartalmaz Békés István Napjaink szállóigéi
című értékes gyűjteménye, valamint a Bölcsességek könyve című gazdag kötet.
Nevezd meg a fotón szereplő embereket a szöveg segítségével!

Gyűjts olyan szállóigéket, amelyek a leckében említett személyektől származnak!
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Képszerű kifejezéseink múltja és jelene
Szólásaink, közmondásaink eredete
A népi kultúra szóban terjedt, és a szóbeliség jellegzetessége, hogy az évszá
zadok során alakult, formálódott. Ennek ellenére sok közmondásunk, szó
lásunk eredete kideríthető, és néha meglepetést is tartogat a számunkra. Ha
többet szeretnél erről tudni, javasoljuk, hogy ismerkedj meg Bárdosi Vilmos
Szólások, közmondások eredete és O. Nagy Gábor Mi fán terem? című köny
vével. Ezekből származik a következő két példa is.
Ordít, mint a fába szorult féreg
A szóláshasonlat képi világa fur
csa, érthetetlennek tűnik, egészen
addig, amíg meg nem tudjuk, hogy
a féreg vagy toportyánféreg régeb
ben a farkas, helyesebben az arany
sakál neve volt. Magyarországon
sok volt belőlük, nagy kárt tettek
az állatállományban, ezért a gaz
dák irtották őket, ahogy tudták:
veremmel, csapdákkal. Érdekesség,
hogy az irtás olyan jól sikerült, hogy a teljesen megritkított állatok évtizede
kig védettséget élveztek. Emiatt napjainkra újra elszaporodtak, és megint kárt
jelentenek az állattenyésztőknek. A fába szorult féreg tehát voltaképp csapdá
ba esett aranysakált jelent.
Csütörtököt mond
A szólás, melynek jelentése „a döntő pillanatban elhibázza”, voltaképp egy
hangutánzó szóra vezethető vissza. A csett, csött, csütt szavakkal a lőfegyverek
csattanását jelölték akkor, ha nem sült el a puska. Innen ered hát a csüttöt mond
kifejezés, amelyet a népnyelv cserélt fel a hangzásra hasonló csütörtök szóval.

Átvitt értelmű szavak a köznyelvben
Valószínűleg észrevetted már, hogy a szólások, közmondások, szállóigék nem
csupán a múlt kulturális emlékei. A nyelvhasználók kreativitása, a minden
napok humora folyamatosan új és új formát hoz létre, a képszerű kifejezések,
tréfás vagy bölcs kijelentések nyelvünkben napjainkban is létrejönnek.
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Rengeteg olyan köznyelvi metaforát használunk, amelyeknek nem is
vagyunk tudatában. Amikor Anya azt mondja, csillagom, vagy Budapestet
hazánk szívének nevezzük, nem gondoljuk végig, hogy ezek éppolyan meta
forák, mint amilyeneket a szépirodalmi szövegekben találunk.
1. Keresd meg a fenti metaforákban az azonosítót és az azonosítottat! Próbáld körülírni
az azonosítás alapját! Miért, milyen közös vonás alapján nevezhet téged az édesanyád
csillagnak? Mi a közös a főváros/ország és a szív/test kapcsolatokban?
2. Felsorolunk néhány köznyelvi metaforát, értelmezzétek őket! Keressétek meg az azo
nosító (kép) és az azonosított közös vonását!

Mindjárt felrobbanok!
A fellegekben jártam.
Már a célegyenesben vagyunk.

Egy helyben topogunk.
A betegség teljesen ledöntötte a lábáról.
Kezét-lábát törte, hogy a közelébe jusson.

A mémek: közhely vagy
kortárs népi kultúra?
Elmondhatjuk, hogy napjaink egyik legnépszerűbb kommunikációs műfaja
a mém (angol írásmóddal meme). A szót egy Richard Dawkins nevű gon
dolkodó alkotta, és az utánzás egységét („miméma”) szerette volna vele
megnevezni. Az utánzást nem hibának, hanem az emberi kreativitás műkö
désmódjának vélte, és azt gondolta, kultúránk ilyen átadott, mozgásban lévő
egységekből épül fel.
Figyeld meg a következő két mémet!

FELHÍVTAK A TELEFONTÁRSASÁGTÓL,
HOGY VAN EGY BEFIZETETLEN
SZÁMLÁM. MONDTAM AZ
ÜGYINTÉZŐNEK, HOGY HÍVÁSUK
FONTOS SZÁMOMRA,
ÉS 15 PERCIG
ZONGORÁZTAM
NEKIK.
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ÉN:

„Mosolyogj, és a világ visszamosolyog rád.”
A mémnek mindig két rétege van: a vizuális és a verbális, azaz a kép és a
szöveg. Mindkettő közhelyes.
A legtöbb mém fotókat áruló oldalakról vagy tömegfilmek jeleneteiből
veszi a képi anyagát. Olyan fotóból indul tehát ki, amelyik eleve nem hordozza
magán a művészi alkotás egyediségét, viszont könnyen érthető, felismerhető.
Azt is mondhatnánk, a mém képanyaga vizuális közhely.
A szöveg nagyon sokszor szintén közhelyes: mindennapi életünk unalomig
ismételt frázisai, naponta hallott paneljei köszönnek vissza a mémek feliratain.
Ám amikor e kettő egymás mellé kerül, a kép és a szöveg súrlódni kezd,
váratlanul egymás ellen fordul, komikus hatást kelt. Eközben pedig, pont
ezáltal, a mém ráirányítja a figyelmünket mindennapjaink közhelyeire, eltá
volít tőlük, felismerhetővé teszi őket.
1. Értelmezd a fenti mémeket!
• Mutass rá, miért közhelyes a választott kép,
• hol találsz közhelyeket a szövegekben,
• és e két réteg hogyan kerül szembe egymással a mém egységében!
2. Keress te is otthon egy neked tetsző mémet, hozd el magaddal a következő órára, és
mutasd be társaidnak a működését!
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értem a szöveget
A legvalóságosabb fénykép


Péter nem volt otthon, Beáta csomagolt. Most csinálta először önállóan életében, mert
a csomagolást mindig az édesanyja intézte, ő csak érte szaladt a kívánt holmikért, s
adogatta őket a keze alá. Ez most nagyon fájt, ez a munka, mert különös erővel idézte
fel benne a szülei képét, azt a képet, amely Beátában belül élt róluk, mert a kislány nem
szerette a szüleiről maradt fényképeket; úgy érezte, mindegyik portré vagy pillanatfelvétel
éppannyira holt, mint elvesztett kedvesei, egyik se mutat semmit abból, milyenek voltak
a valóságban, se komolyságuk, sem mosolyuk nem valódi. Beáta azt érezte, hogy anyjáról
vagy apjáról egyetlen igazi kép maradt csupán, az, amelyik az ő lelkében él; ha festő volna,
mint Péter, le is tudná rajzolni őket, de hát nem tudja, mert nem tehetséges. [...]
Belenyúlt a ruhazsebbe, s elmosolyodott, mert tüstént eszébe jutott az aranymadár
meg a kisfiú, aki olyan ügyesen elrejtőzött előlük a parton. Igen, ez a fiú golyóstolla itt,
ezt külön teszi, bele a retiküljébe, el ne hányódjék valamiképpen. Fura golyóstoll, vajon
honnan való? Szép, mert csillog, úgy csillog, mint egy csillagszóró. Ha csinálnának
gyémántból is golyóstollat, azt hinné, gyémánt, de hát bizonyosan valami különleges
műanyag. Milyen tinta lehet ebben? Szépen ír?
Lezárta a bőröndjét, odament az asztalához, elővett egy ív papírt. Le próbálta írni a
nevét, de a golyóstoll, úgy látszik, rossz volt, újra kellene töltetni, mert semmiféle tinta
nem jött belőle. Kár. Karmolászta vele a friss fehér lapot, a tűvékonyságú hegy nyomot
hagyott rajta. Anyu meg apu hajnalban mentek ki a repülőtérre, ő még aludt. Csak
megcsókolták álmában, aztán elvitte őket az autó, és ő nem látta egyiket sem soha többé.
Ha még egyszer, egyetlenegyszer láthatná anyu hajában a fényeket vagy apu szép, magas
homlokát a két párhuzamos ránccal a közepén. „Ó, ha rajzolni tudnék!” – gondolta Beáta.
Megállt a keze a papíron. A vonáskák, melyek összekarcolták a sima lapot, bemélyültek,
megszínesedtek. A papír ragyogni kezdett, olyan erősen, hogy Beátának be kellett hunynia
a szemét, mert azt érezte, megvakul. Ám szemhéjain is átsütött a különös csillogás, ami
a papírról jött, aztán egyszer csak abbamaradt, csupán melege érződött még a kislány
bőrén, melege és napfény illata, olyan szag volt a szobában, mint a vízparton napozás
után. Beáta felnézett, s egyszeriben peregni kezdtek a könnyei.
A papíron ott volt anyu képe, és ott volt az apué is. Anyun a zöld blúza volt, amiben
elutazott, hosszú fekete haja igazi fénnyel villogott, s apu azt a nyakkendőt viselte,
amelyet Beáta vett neki a születésnapjára, orrán egy cseppet le volt csúszva a szemüvege,
nyerge alatt, ahogy megnyomódott, piros volt a bőr. A kép igazabb és hívebb volt, mint
akármelyik fénykép, és színes is volt, és szinte lélegzett.
Szabó Magda: Tündér Lala (részlet)
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1. Válaszoljatok a kérdésekre!
• Mit csinál éppen Beáta?
• Miért nehéz ez számára?
• Közben kire gondol?
• Miért nem szereti a szülei fényképeit?
• Mi történik a különös tollnak köszönhetően?
2. A következő elemek egy-egy személy vagy tárgy leírásából valók. Válogassátok ki,
melyik vonatkozik Beáta édesapjára, melyik az édesanyjára, és melyik a csodálatos
tollra?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

óriási fekete haj
komoly pillantás
nagy szemüveg
csillog, mint a csillagszóró
tűvékonyságú hegy
hajában a fények
szép, magas homlok
két párhuzamos ránc a homlok közepén
zöld blúz
piros bőr, ahol a szemüveg megnyomta

3. Mit gondolsz, miért olyan szomorú Beáta, ha a szüleire gondol? Állításodat a szöveg
ből vett részletekkel bizonyítsd!
4. Foglald össze négy mondatban a regényrészlet tartalmát! Minden fontos eseményt
rögzíts összefoglalódban!
5. Rajzold le a varázstoll által a papíron megjelenített képet!
6. Írj 6 mondatos fogalmazást arról, szerinted hogy folytatódik a történet! Ha érdekel a
Szabó Magda által kitalált folytatás, olvasd el a Tündér Lala című meseregényt!
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Szöveg ziget 6.
Lakberendezünk
Amikor Anya hívott, pont hazafelé mentünk, ezért nem igazán volt kedvem
beszélni. Ráadásul azt akarta, menjek velük bútort venni, válasszam ki, mi
legyen a szobámban. Mondtam, hogy nekem mindegy, tényleg, rábízom, amit
ő választ, az biztos jó lesz. Rögtön hallatszott, hogy ez nem esett jól Anyának,
és hiába úsztam meg a bútorvásárlást, valahogy az én kedvem is elromlott.
Lili vette észre, nyaggatni kezdett, hogy mi van, míg végül kiböktem.
– Ha nekem vennének bútort, én biztos ott lennék! – vágta rá Laura, pont
mint a tesóm, Kriszti, aki még azt is hozzátette tegnap, hogy bezzeg neki
tizenkét éves korában nem vettek semmi újat, éveket várt, amíg megszabadult
Apa gyerekkori íróasztalától.
Szóval ettől se lett jobb a kedvem.
– Várj, tudod te egyáltalán, milyen szobát szeretnél? – kérdezte Léna, mert
őt zavarja a sok lelkizés, és jobban érzi magát, ha inkább a megoldás felé
haladunk.
– Hogyhogy milyet? – kérdeztem vissza, talán egy kicsit lassabban a kel
leténél, mert egymás szavába vágva kezdték el mondani, hogy ők bezzeg, ha
lehetne, tudnák, hogy mit kérjenek!
Lóri volt a leghangosabb, ki
hitte volna, hogy ennyire érdek
li a lakberendezés… Ahogy
mesélt, lassan látni kezdtem,
amit mondott, és… hát… nem
nagyon tetszett. Egy szép, ren
dezett, drappos színre festett
szobát láttam, az ablak mellett
modern íróasztallal és kényel
mes, irodai forgószékkel, mert
Lóri apukája szerint nagyon
fontos a helyes testtartás tanu
lás közben. Az asztalon ledlám
pa, az asztal fölött polc… min
den nagyon célszerű és… hm…
unalmas. Talán csak a kék szőnyeg volt jó az egészben, kb. olyan kék, mint
a forgószék huzata, bár, ha belegondolok, hogy nekem kell porszívóznom…
kösz, inkább nem. Csak maradjon Lórié.
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Lili álomszobája még ennyire
sem volt izgalmas. Talán ha lány
lennék, meghatna, hogy az ablak
előtt egy nagy, kerek asztal áll, és
ott este is kint maradhat a puzzle
meg a képek, ha kollázst készít az
ember. De mivel ritkán készítek
kollázst, kicsit ellankadt a figyel
mem, és már csak messziről hallot
tam, hogy a függöny és az asztalte
rítő színárnyalata nagyon hasonló
rózsaszín, és ugyanaz a szín köszön
vissza a képeken is. Lili már ott
tartott, hogy a virágjainak sok fény kell, ezért lett az övé a naposabbik szoba,
de ezt a részt megint kihagytam, mert gyorsan elővettem a telefonomat, hogy
felhívjam Anyát, hogy jöjjenek értem, mert mégis megyek velük bútort venni.
A hétvége azzal telt, hogy Apa összeszerelte mindazt, amit vettünk, de
megérte a felfordulás, mert a szobám tényleg menő lett.
Vasárnap este Léna felhívta Levit, hogy mondja el, milyen lett a szobája.
A beszélgetés nehezen indult, mert Léna szerint Leviből mindig mindent
harapófogóval kell kihúzni. Másrészt, ha Léna meg akar tudni valamit, azt
általában megtudja, ezért záporoztak a kérdések, és előbb-utóbb válaszok is
kerültek hozzá.
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1. Egészítsd ki a párbeszédet a kép alapján! Léna kérdéseit megadtuk.

– Milyen színű a fal?
– És így is marad?… Miért?
– Ja! És mit ábrázolnak?
– Az nekem is bejön! És az íróasztal?
– Hogyhogy?! Íróasztal nélkül hogy lehet? Hol tanulsz?
– Ja… hát… nem tudom… az elég kényelmetlen lehet… na, mindegy.
Vettetek valami fotelt is?
– Nagy? És milyen színű?
– Lámpa van hozzá? Vagy csak a csillár?
– Aha… értem. Levi, átmegyek holnap, megnézem, OK?
– Szia!
2. A beszélgetésből Léna anyukája csak a kérdéseket hallotta, és miután letették, meg
kérte Lénát, hogy mondja el, milyen lett Levi szobája. Fogalmazd meg Léna válaszát
6 mondatban!
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Hangalak és jelentés

A szavak jelentése
Keressétek meg azokat a szavakat a viccekben, amelyek a humor forrásai! Mondjatok
hasonló, szavakra épülő vicceket!

– Jean! Maga szereti a legyeket?!
– Nem, uram. Miért?
– Mert az előbb azt énekelte, hogy „Légy a kedvesem!”.
– Jean! Miért veszi be azt a könyvet az ablakból?
– Mert nagyon betűz a nap, uram.
A szónak önálló jelentése van. Ezeket a jelentéseket kisgyer
mekkorunkban a beszédtanulás során ismerjük meg.
Ugyanazt a fogalmat a különböző nyelvekben másmás hangsorral jelölik. Ez is bizonyítja, hogy a fogal
mak véletlenül, önkényesen kapták a hangalakju
kat. Az eső ellen védő, nyitható és csukható
szerkezetet a magyarban esernyő, a németben
Regenschirm [régensirm], az angolban umbrella [ámbrella], a franciában parapluie [paraplüi]
hangalakkal jelölik. Ezek a hangsorok csak
a saját nyelvükben képesek felidézni az esernyő
fogalmát.
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A szó nyelvi jel, melynek működéséhez
3 szint kapcsolata szükséges:
A nyelvi jel egy nagyobb jelrendszer, a
nyelv eleme. Azt, hogy az egyes elemeket
hogy kapcsolhatjuk össze, a nyelv használati
szabályai és a hagyomány határozzák meg.

A hangalak és a jelentés
kapcsolata

HANGALAK
e-s-e-r-ny-ő

JELENTÉS
esőtől védő,
kinyitható
eszköz,
anyagból készül,
nyele van

JELÖLT / TÁRGY
maga az esernyő

Hányféle jelentésüket ismered az alábbi szavaknak? Magyarázd meg a jelentések kö
zötti összefüggéseket! Hány jelentést sorol fel a szótár? Keressétek ki csoportmunká
ban a felsorolt szavak jelentését a Magyar értelmező kéziszótárból!

címer, citrancs, kecske, sikló, fogas, vívódik
A fej szót úgy érzékeljük, hogy a leírt hangalakot látjuk vagy a kiejtett hang
sort halljuk (jele: H). A szavak hangalakjához egy vagy több jelentés (jele: J)
kapcsolódhat.
Miért hívják a kalapot kalapnak? Beszéd közben, a nyelvhasználatban
tanultuk meg, hogy a kalap szó jelentése: fejfedő. Véletlenül kapták a dolgok
a nev üket. A hangalak és a jelentés kapcsolata a legtöbb szóban hag yomá
nyon, megszokáson alapul, nincs közöttük összefüggés.
Ez az oka annak, hogy a különböző nyelvekben ugyanazt a dolgot más-más
szóval nevezik meg.
A szó érzékelhető oldala mindig a leírt hangalak vagy a hangsor (jele:
H). Ehhez kapcsolódik a jelentés (jele: J). SZÓ = H + J. A hangalak és
a jelentés között általában nincs valós összefüggés.
A hangalak és jelentés közötti összefüggés általában nem valós, hanem
hagyományon alapul. A szavak különleges csoportját alkotják a hang
utánzó és hangulatfestő szavak: esetükben a hangalak és jelentés kapcso
lata szoros.
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Párosítsd a hangszereket a hangutánzó igékkel! Válaszd ki az egyik hangszert, és írj ró
la rövid leírást a füzetedbe!

trombita
harsan

gitár
kong

kürt
búg

fagott
harsog

dob
peng

cintányér
zeng

üstdob
pereg

A hangutánzó és hangulatfestő szavak
A hangutánzó szavak


Csalitban csicsergés, csattogás,
Csörgedező csermelycsobogás.
Csonka cserfán csúf csóka cserreg,
Cserkészfiúk csapata cseveg.


A fenti nyelvtörő elmondása után nem nehéz elképzelned a fiúk csevegését,
a madarak csicsergését, a csóka cserregését és a forrás csörgedező csobogását.
A kiemelt szavak mind valamilyen hangot neveznek meg úgy, hogy a szó kiej
tése felidézi az embertől, az állattól vagy a természeti jelenségtől származó
hangot. Ezekben a szavakban a szó hangalakja és jelentése között valóságos
kapcsolat van, a hangsorból már következtetni tudunk a szó jelentésére.
A hangutánzó szavak hangalakjukkal élőlények, természeti jelenségek,
gépek, tárgyak hangját utánozzák (susog, dörög, berreg, reccsen).
A hangutánzó szavak használatával kifejezőbbé tehetjük a fogalmazásokat,
hangulatosabbá a leírásokat. A költők, írók is szívesen élnek velük az irodalmi
művekben.
Hangutánzó szavaknak tekintjük azokat az állatneveket is, amelyek az állatok
hangját utánzó szavakból keletkeztek (kakukk, kuvik, pinty, bíbic), valamint a gyer
mek- és dajkanyelvi szókat (csücsül, csecse, bibi, baba, tütü).

Gyűjtsetek olyan hangutánzó és hangulatfestő szavakat, amelyekben kettőzött más
salhangzót írunk!
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A hangulatfestő szavak


Kisoroszlán gömbölyded,
boldog mikor bömbölhet,
nagyoroszlán kevéssel
beéri húsevéssel.
Kisoroszlán, nagyoroszlán,
hol rohangál,
hol poroszkál.
(Orbán Ottó: Oroszlán)


A fenti versből a gömbölyded melléknév és a poroszkál ige a hangalakjával is
felidézi a tulajdonság és a cselekvések látványát, hangulatát. Az ilyen szava
kat hangulatfestő szavaknak nevezzük. Ezekkel mindennapi beszédünket,
fogalmazásainkat tehetjük színessé, érzékletessé. A hangulatfestő szavak egy
része tréfás, csúfolódó hatású. Közöttük sok olyat találunk, amely valami
lyen – főleg rossz – emberi tulajdonságra utal: hebehurgya, sunyi, alamuszi,
bamba, gügye, gyagyás, málé, pipogya, tutyimutyi.
A hangulatfestő szavak hangalakjukkal mozgás, cselekvés vagy tulaj
donság hangulatát érzékeltetik (bandukol, borongós).
Gyűjts minél több tulajdonságot kifejező hangulatfestő szót az itt látható rajzok se
gítségével!
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Az egyjelentésű és többjelentésű szavak
Az egyjelentésű szavak
Az értelmező szótárt lapozgatva ritkán bukkanunk olyan szóra, amelynek
csupán egy jelentése van. Közéjük sorolhatjuk a molekula, pirula, pösze,
nyelvművelés, rézkarc, sajtóiroda szavakat. Többnyire egyjelentésűek a tudo
mány és a technika nyelvében használatos szakszavak és az összetett szavak.
Gyűjts a füzetedbe a kedvenc tantárgyadhoz kapcsolódó egyjelentésű szavakat!

Az egyjelentésű szavak hangalakjához egyetlen jelentés kapcsolódik
(molekula).
A jelük: H – J

Vizsgáld meg a szavak jelentését! Milyen szavak hiányoznak az alábbi mondatokból?

Az asztalon hevert egy felbontatlan , mellette egy szép, halvány erezetű őszi
díszelgett.
Ma az állatkerti rossz helyen kelt át, mert nem tudta, mire való a .
A gyenge nem veszi észre, ha a harisnyán leszalad a .

A többjelentésű szavak
Gyakran előfordul, hogy több dologra, fogalomra ugyanazt a szót használjuk.
A levél vagy a fül szót hallva többféle jelentés is eszünkbe jut. Ezeknek a sza
vaknak volt egy eredeti, elsődleges jelentésük (pl. a fül mint testrész, a levél
mint a növény része). Amikor kialakult egy újabb fogalom, felfedeztek egy
új dolgot, amely az eredetihez valamilyen módon hasonlított, akkor azt is
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ugyanazzal a hangsorral kezdték jelölni. Így lett füle a kosárnak, a bögrének,
a kancsónak, a sapkának és a könyvnek. Ezért nevezték levélnek a könyv egy
lapját (ebben a jelentésben ezt a szót ma már nem használjuk), a távol levő sze
mélyhez írt üzenetet vagy az árut tartalmazó kis tasakot (egy levél gyógyszer).
Az ilyen típusú szavaknak az első, azaz az alapjelentésükön kív ül vala
milyen hasonlóság alapján újabb és újabb (második, harmadik, neg yedik
stb.) jelentésük alakult ki úgy, hogy a jelentések között minden esetben ki
lehet mutatni az összefüggést. Ezeket a szavakat többjelentésű szavaknak
nevezzük.
Többjelentésű szavakat szép számmal találunk a főnevek (szem, nyelv, toll,
mag), a melléknevek (édes, tompa, meleg) és az igék (kapcsol, termel, lekopik)
között. Az értelmező szótárak egy-egy szócikkben mindig arab számmal jelö
lik az alapjelentéshez kapcsolódó további jelentéseket. A többjelentésű szavak
legtöbbje hétköznapi metafora. Mert valamilyen hasonlóság alapján bővült
az alapszó egy újabb jelentéssel. Például szem mint testrész, borsószem: olyan
az alakja, mint a szemé.
Alkoss mondatokat a játék szó különféle jelentéseivel

sportjáték
(tenisz, foci)

szabályok
szerinti ügyességi
vagy logikai játék
(fogócska, sakk)

hangszeren
történő játszás
(a hegedűjáték)

játékszer
(baba,kisautó)

színészek
színpadi
játéka

színdarab, színjáték, népszokások
eljátszása
(betlehemes játék)

ritmikus, harmonikus mozgás
(a habok játéka,
a színek játéka)

az események
véletlenszerű
történése
(a véletlen játéka)

gyerekek
szórakoztató
időtöltése

szerkezetek,
alkatrészek
elmozdulási lehetősége
(a mérleg játéka)

JÁTÉK
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Nemcsak a szavak, hanem a mondatok is lehetnek többjelentésűek. Fázom.
Ez a mondat lehet egyszerű kijelentés, de kifejezhet kérést, sőt felszólítást is.
Ugyanazokkal a szavakkal, mondatokkal mást és mást közölhetünk a beszéd
helyzettől függően.
A többjelentésű szó hangalakjához több jelentés kapcsolódik. A jelen
tések között mindig van összefüggés. Kimutatható az elsődleges, eredeti
jelentés, amelyből újabb jelentések fejlődtek (ablak, rengeteg).

›

J1 )
H
J2
)
		J3
A jelölése:

›

1. a) Olvassátok el a szöveget! Keressétek meg benne a testrészeket megnevező több
jelentésű szavakat!

Egy harmatos reggelen kiszaladt a rétre az asztal, és ott féktelen sza
ladgálásba kezdett. A rét mellett összefont karral figyelte őt egy karosszék.
A kerekes kút láncának szemei is csodálkozva nézték az asztal szokatlan
viselkedését.
– Ez tisztára megbolondult – csattogtatta száját a kemence.
– Igaza van, nem lehet mindig egy helyben állni – nyelvelt a cipő.
Egy ott álló üres borosüveg szemérmesen elfordította a nyakát, de a faka
nál megértően bólintott a fejével.
Ilyen különös esetről eddig még a legöregebb bögre füle sem hallott.
Muskát Zsuzsa: Különös eset
b) Gyűjtsétek össze, minek van még szeme, füle, orra, szája, foga, nyelve, torka, nyaka,
törzse, gerince, háta, oldala, szíve, bordája, hasa, gyomra, feneke, könyöke, csuklója,
ujja, lába, talpa, sarka, feje, haja stb.!
2. Csoportosítsd a szövegben kiemelt szavakat aszerint, hogy egy- vagy többjelentésű
ek! Keresd meg az értelmező szótárban, milyen jelentésben használhatjuk még a szövegben kiemelt többjelentésű szavakat!

Telefonáló tücskök
A hangoknak a rovarok életében és főleg az egyenesszárnyúak életében
nagy a hatásuk. Ha magnetofonra vesszük az egyes rovarok hangját, azzal
fajtársaikat minden további nélkül oda is tudjuk csalogatni.
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Egy amerikai kutató bizonyította, hogy egyes tücskök csak hang alapján
találnak egymásra. Telefonon összekötött két külön szobában elhelyezett
két tücsköt. A tücsök, amikor párjának hangját meghallotta a telefonon
keresztül, bele akart mászni a telefonkagylóba, annyira kereste párját.
Természetesen nem tudhatta, hogy az telefonkagyló. De nemcsak a tücs
kök, hanem a szöcskék, a sáskák is beszélgetnek egymással. A szöcskék és
a tücskök két elülső szárnyukkal hegedülnek, hallószervük az elülső lábszá
rukban van. A sáskák viszont a hátulsó comb kitintaréját az elülső szár
nyon húzogatva ciripelnek.
Egyjelentésű szavak:
Többjelentésű szavak:

Az azonos és hasonló alakú szavak
Az azonos alakú szavak
Figyeld meg, hogy hány jelentésben szerepela versben a fűz és a tűz szó! Van-e a je
lentések között összefüggés?


Fűzfát fűz
füvet fűz
Fűzővel
fűződő
Fűzött fűzfát
fűvel-fával
körbe tűz


Fűzfát fűz
füvet fűz
Áll a fűzfa
mintha volna
sárga lánggal
vessző – fénnyel
égő tűz
(Kiss Dénes: Fűz)

A fűz és a tűz szó egyszer cselekvést, máskor élettelen dolgot fejez ki. A két
jelentés között mára már semmiféle összefüggés nincs, hangalakjuk csak
véletlenül esik egybe. Az ilyen szavakat azonos alakú szavaknak nevezzük.
A szavak azonosalakúságának többféle változatát különböztetjük meg:
1. 
Szótári azonosalakúságról akkor beszélünk, amikor két szótári szó (két rag és jel
nélküli szó) alakja megegyezik: ég, nyúl, ősz, dob, haj, szél, vár, fog.
2. Nyelvtani azonosalakúságon azt értjük, amikor két jellel ellátott vagy ragos szóalak
között figyelhetünk meg alaki egybeesést: dobok, szűröm, várnak, sírt, sejtek.
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3. 
Vegyes azonosalakúság akkor jön létre, ha az egyik szó szótári alakja megegyezik egy
másik szó jellel vagy raggal ellátott alakjával: török, verem, légy, told, fánk, mert.
4. 
Kiejtésben azonos alakú szavak is szép számmal találhatók nyelvünkben. Ilyenkor a két
azonos alakú szó írásképe eltér, csupán a kiejtésük egyezik meg. A típusai: tulajdonnév és
köznév: Pap – pap, Tata – tata, Pápa – pápa; a j hang kétféle jelölése: hej – hely, fojt – folyt,
sújt – súlyt, gombjuk – gomblyuk, csukja – csuklya stb. Gyakori az olyanfajta kiejtésbe
li azonosalakúság, amikor egy szó több szóval cseng össze, például: fél elem – félelem.
A nyelvi játékok, a tréfás versek gyakran élnek ezek használatával. Például: Azt mondják
a hatalmasok, hogy akinek a hat alma sok, az már elég hatalmas ok, hogy ne legyen hatal
ma sok.
5. Az azonos írású szavak esetében a szavak írásképe azonos, de a kiejtésük eltér.
A mag yar nyelvben kevés példát találunk erre. Idesorolhatjuk az egy és az az szavainkat.
Amikor névelőként szerepelnek, akkor hangsúly talanok a beszédben, amikor azonban
az egy határozott számnév, az az pedig mutató névmás, akkor hangsúlyossá válnak.

Az azonos alakú szavak hangalakja azonos, de a jelentésük eltérő, és
a jelentések között nincs semmiféle összefüggés (ég, nyúl).
J1
H
J2
		J3
A jelölése:

1. Helyettesítsd a kiemelt szavakat azonos alakú szavakkal!

A rőzse vidáman lángol.
Fölöttünk bárányfelhős a mennybolt.
A fazékban forr az ebéd.
Öt személy érkezik a versenyre.
Az a fontos, hogy bízzon önmagában az ember.
A kenyeret megvágja.
Nem tartja meg ígéretét.
2. a) Figyeld meg, milyen típusú szavakra épülnek a következő Jean-viccek! Gyűjts vagy
találj ki hasonlókat!
b) Rajzold le, milyen a hangalak (H) és a jelentés (J) kapcsolata ezekben a szavakban!

– Jean, átmegyek a bácsikámhoz.
– De uram, az eső szakad odakint.
– Nem baj, Jean, azt mondta az öreg, hogy akkor menjek, amikor jól esik.
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– Jean, nyissa ki az ajtót, kérem!
– Miért, uram?
– Mert megjött a kedvem!
Jean és ura a tengerparton nyaral. Egyszer csak:
– Jean, én meghaltam?
– Nem, uram.
– Akkor miért közeledik a hullám?

A hasonló alakú szavak
Fogalmazd meg, milyen különbség van az ad – ád és a fáradság – fáradtság szavak jelen
tése között!

Mindkettőt mondhatjuk: ad vagy ád, hiszen a két szó ugyanazt jelenti.
A különbség közöttük csak az, hogy az ád népiesebb, régiesebb forma. Nyel
vünkben nag yon sok olyan szót találunk, amelyeknek ugyan több alakjuk
van, de a jelentésük megegyezik. Ilye
nek még a seper – söpör, veder – vödör,
mienk – miénk szópárok is. Ezeknek
a szavaknak az alakjában hangtani elté
rést találunk, és csak használatbeli, stí
lusbeli különbség van közöttük. Az ad
és a vödör szavak köznyelv iek, míg
az ád és a veder inkább a régies vagy
a tájnyelvben használatosak. Hasonló
kettős alakok még: föl – fel, lenn – lent,
hátrább – hátrébb, odább – odébb.
A hasonló alakú szavak egyik csoportjába olyan, közös tőből szárma
zó szópárok tartoznak, amelyeknek a tagjai között írásban is megjelenő
magánhangzóbeli, mássalhangzóbeli különbség van, és a párok között
csupán hangulati, használati eltérést figyelhetünk meg (csepp – csöpp).
A jelük:
H1
		J
H2
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3. Egészítsd ki a szavakat a párjukkal! Mondd el, hogy melyik alakot mikor használjuk!

repül – röpül

ad – ád

mondta – mondotta

lyuk – luk

hagy –

veres –

zsömle –

– leány

csoda –

tégedet –

fel –

fogózik –

Nehéz első hallásra megértened és helyesen használnod a következő monda
tokat:
● Egyelőre még nem siker ült neki egyenlőre felraknia a két kockaoszlopot.
● A fáradságos munka után leragadt a szemük a fáradtságtól.
Az egyelőre – egyenlőre és a fáradság – fáradtság szópárok egyes tagjainak
jelentése között nemcsak alaki, hanem jelentésbeli eltérés is van.
A hasonló alakú szavak másik csoportjába olyan, közös tőből származó
szópárok tartoznak, amelyeknek a tagjai között nemcsak írásbeli eltérés
van, hanem a szavak jelentése is különböző (magyarul – magyarán).
A jelük:
H1
J1
		
J2
H2

4. Egészítsd ki a mondatokat a megfelelő szóval!

biztos – bizonyos
Jobb a ma, mint a bizonytalan holnap.
Ne felejtsd el ezt a könyvet, amelyről szó volt!
egyelőre – egyenlőre
még itt maradunk ebben a városban.
Miért nem sikerült elvágnod a fonalat?
egyhangúan – egyhangúlag
Karcsi ezt a verset adta elő, a zsűri mégis

neki ítélte az első díjat.
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ébren – éberen
fig yelte az előadást, ezért maradt

.

helység – helyiség
Az épületben nag yon sok üres van még.
Elköltöztek a városból, mert az a nem tetszett nekik.
magyarul – magyarán
megmondtam, Péter még nem tud jól

A rokon értelmű és ellentétes
jelentésű szavak
A rokon értelmű szavak
Gyűjtsd össze a következő kifejezések rokon értelmű alakjait: eszik, elmegy! A rokon
értelmű alakok között legyen olyan, amelyik kellemetlen hangulatú, olyan is, amelyik
szépítő, választékos!
Nevezd meg a versben a rokon értelmű szavakat!


Iramodva iszkol
fut s rohan
Fölindulva
az elindulásnak
(Kiss Dénes: Sietős vers)


Míg a többjelentésű szavak használatával nyelvünk
gazdaságosságra törekszik, addig ugyanarra a dolog
ra több szót is használhatunk (fut, rohan, szalad
vagy krumpli, burgonya, pityóka). Az ilyen szavakat
rokon értelmű szavak nak, idegen szóval szinoni
máknak hívjuk. Bár a rokon értelmű szavak ugyan
arra a fogalomra utalnak, gyakran valamilyen han
gulati, tartalmi különbség is megf ig yelhető a hasz
nálatukban. Így találunk közöttük fokozati eltérése
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ket: fut, szalad, rohan; nyelvhasználati, hangulatbeli
különbségeket: nevet, kacag, röhög; tavasz, kikelet;
édesanya, anya, anyuci. Vannak közöttük mag yar és
idegen eredetű párok: emberséges – humánus, szá
mítógép – komputer; köznyelvi és tájnyelvi párok is:
burgonya – pityóka. Minél több rokon értelmű szót
ismersz, annál pontosabban, árnyaltabban, változato
sabban, hangulatosabban, vag yis kifejezőbben tudsz
beszélni, fogalmazni. De vig yázz a jelentések kisebbnag yobb eltérésére! Fogalmazás közben fordulj segít
ségért a Magyar szinonimaszótárhoz vagy a Magyar
szókincstárhoz a könyvtárban!
Gyűjts olyan szótárcímeket az internetről, amelyekben rokon értelmű szavakat ke
reshetsz!

Nemcsak a szavak, hanem a mondatok körében is találunk rokon értel
műeket. Ugyanazt a gondolatot különféle formájú mondatokba öltöztethet
jük. Amikor fogalmazol, ne írd le az első mondatvariációt! Próbálj ki többféle
mondatformát, és a szövegbe leginkább illő változatot válaszd ki!
A rokon értelmű szavak hangalakja eltérő, de a jelentésük azonos vagy
hasonló. A jelentések között használati, árnyalati vagy fokozati különb
ség lehet.
A jelük:
H1 — J1 H1
			 J
H2 — J2 H2

1. Keresd meg a János vitézben a jön, megy szavak rokon értelmű megfelelőit (szinonimá
it)!
2. Helyettesítsd a szövegben kiemelt szavakat, kifejezéseket rokon értelmű megfelelőik
kel! Próbálj ki többféle változatot! A feladat megoldásához használd a Magyar szinoni
maszótárt vagy a Magyar szókincstárt!

Arión a régi görögök leghíresebb énekese volt. Történt egyszer, hogy
Szicíliában győzött egy nagy versenyen, és díjként sok ékszert, aranykupát
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kapott. Hajót kellett bérelnie, hogy haza tudja szállítani jutalmát Korin
thoszba.
Csakhogy a sok kincs mohóvá tette a tengerészeket. Meg akarták sze
rezni az értékes rakományt. Rajtaütöttek a dalnokon, és be akarták dobni
a vízbe. Arión nem ellenkezett, csak azt kérte, hadd énekeljen egy dalt
még utoljára. A rablók megengedték nek i. Annyira megbűvölte őket
a dalnok hangja, hogy észre sem vették, mi történt közben.
Az ének hallatára ugyanis már az első pillanatban egy delfin úszott
a hajóhoz. Arión gyorsan a hátára ugrott, és a kedves állat elvitte őt Korin
thoszba.
Amikor a hajó partot ért, a kalózok azt hazudták, hogy nagy vihar volt a
tengeren, és a híres dalnok vízbe fulladt. Azután meglepődve látták, hogy
utasuk az őrséggel együtt feléjük tart, és el akarja fogni őket. Ennek az eset
nek az emlékét őrzi mind a mai napig a korinthoszi kikötő szobra, a delf in
hátán lovagoló ifjú.
3. Gyűjts rokon értelmű szavakat, kifejezéseket, mondatokat a csodálkozás kifejezésére
mesékből, népdalokból, regényekből! Írd le őket a füzetedbe!

Az ellentétes jelentésű szavak
Nyelv ünkben számos olyan szót
találunk, amelynek ellentétes párja is
van: szorgalmas – lusta, hű – hűtlen,
elad – megvesz, ég – föld. Az ilyen
szópárokat ellentétes jelentésű sza
vaknak nevezzük.
  Milyen ellentéteket fedezel fel a képen?

Az ellentétes jelentésű szavak hangalakja eltérő, a jelentésük ellentétes
(kicsi – nagy).
A jelük:
H1
J1
		
J2
H2
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4. Keresd az ellentétüket! Értelmezd a szavakat mondatba foglalva!

szűkmarkú 
 egyoldalú
éles eszű 

nyúlszív ű 
 rosszindulatú
 mély érzésű

5. Hányféleképpen fejezhetsz ki némajátékkal ellentétes érzelmeket? Találjatok ki egyegy történetet az egyik szópárhoz, és játsszátok is el!

biztatás – becsmérlés
szeretet – utálat
dicséret – fenyegetés

helyeslés – rosszallás
érdeklődés – unalom
öröm – bánat

6. Rajzold le a táblázatot a füzetedbe, és töltsd ki!

Szó =           + Jelentés
Szó

csiripel
gémeskút
láb

seprű – söprű
sovány – gebe

Jelentések

H+J
kapcsolata

Hogyan
nevezzük?
hangulatfestő szó

egyjelentésű szó
1. emberi testrész
2. t árgyak olyan
része, amelyen
állnak
3. a hegy alja
1. r ágásra alkalmas
szervünk
2. valamit
megérint

azonos alakú szó

vékony testalkatú
ellentétes jelentésű szó
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7. Olyan játékos szókapcsolatokat keresünk, amelyekben a szavak csak egy-egy betűvel
különböznek egymástól. Segítségül megadjuk a szókapcsolatok rokon értelmű meg
felelőit. Írd le a megoldást!

Például: borzasztó sütemény = rémes krémes
vízi jármű vízelvezető mélyedése
roskadó söralapanyag
lehullott száraz lomb háborgat
tulajdonát önzően féltő belső szerv
alattomban eltulajdonító sétaút
valódi gyom
meggondolatlan oltalmazója

(dőre őre)
(igaz gaz)
(orzó korzó)
(irigy mirigy)
(avar zavar)
(omló komló)
(bárka árka)

8. Egészítsd ki a közmondásokat rokon, illetve ellentétes jelentésű szavakkal, kifejezé
sekkel!

Öregember nem ember. hopp, másszor kopp. Aki sokat markol,
fog. A nem használ, a kevés nem árt. Aki köszön, annak doronggal
felelnek.
9. Nézd meg a táblázatot! Milyen szóalakok kellenének a középső oszlopba? Írd a meg
felelő alakokat a füzetedbe! Majd találj ki hasonló fejtörőket!

időmérő eszköz

erre fut fel a bab

arccal egymás felé

látószervben

mohamedán szent könyv

hajnalban

gégefő

lakomák

apró ólomgolyócska

italát

10. Írj olyan rövid, tréfás kétsoros verseket, amelyek a megadott szópárokra végződnek!

borsó.
bor, só.

nagykövet.
nagy követ.

171

Magyar_nyelv_5.indb 171

2021. 04. 08. 13:18

értem a szöveget
Hans Christian Andersen: A teáskanna


Volt egyszer valahol egy rátarti teáskanna. Majd felvetette a büszkeség, mert finom
porcelánból égették, mert hosszú csőre és széles füle volt, méghozzá elöl a csőre és hátul
a füle. Ez egész ritka dolog, emlegette is a teáskanna, hacsak tehette. Hanem a födeléről
nem beszélt soha. Tudta, mért nem: a födele törött volt, s ha megragasztották is, csorba
maradt. Minek beszéljen hát az ember a hibáiról, mikor azt úgyis megteszik helyette
mások? A csészék, a tejszínes kancsó meg a cukortartó – a teáskészlet többi tagja – úgyis
többet gondolnak csorba födelére, többet is beszélnek róla, mint szépen ívelő füléről és
pompás csőréről. Ezt a teáskanna nagyon jól tudta.
– Ismerem őket! – sóhajtotta. – Ismerem a hibáimat is, be is látom, s éppen ezért vagyok
szerény és alázatos. De hát nemcsak hibái, erényei is vannak az embernek. A csészéknek
fülük van, a cukortartónak födele, de nekem ez is, az is, s ráadásul még valami, ami nekik
nincs: csőröm. Ezért vagyok én a teásasztal királynője. A cukortartó és a tejszínes kancsó
inkább csak a jó ízlést szolgálja, de az adakozó, az uralkodó én vagyok. Áldás lehetek a
szomjazó emberiségre! Az ízetlen forró víz bennem dolgozza fel zamatos itallá a kínai
leveleket.
Gondtalan, vidám ifjúságában így elmélkedett magában a teáskanna. Ott díszelgett a
terített asztalon, s a legszebb kéz emelgette; de a legszebb kéz ügyetlen volt, s elejtette
a rátarti kannát.
Ott hevert a teáskanna ájultan a földön, a forró víz szétfolyt belőle, letörött a csőre,
letörött a füle – a födeléről ne is beszéljünk, arról már elég szó esett. Rettenetes csapás
volt ez neki, s ami a legszörnyűbb: mindenki rajta nevetett, rajta, s nem az ügyetlen kézen.
– Sohasem felejtem el azt a pillanatot! – sóhajtotta a teáskanna, amikor később
elbeszélte élete történetét. – Azt mondták rólam, hogy rokkant vagyok, félreállítottak
egy sarokba, másnap aztán odaajándékoztak egy szegény asszonynak, aki zsírt kunyerált
a konyhán. Koldusbotra jutottam, nem volt tartalma az életemnek, nagyon elkeseredtem.
És mégis – akkor kezdődött az én igazi életem. Mert a világon mindenki máshová ér el,
mint ahova elindult.


1. Foglald össze három mondatban a szöveg legfontosabb eseményeit!
2. Keresd ki a szövegből a teáskanna leírását! Sorolj fel 5 elemet, amelyek segítségével
Andersen leírja a teáskanna külsejét!
3. Az elbeszélő „rátartinak” nevezi a kannát. Mit jelent ez a szó?
4. A teáskanna viszont pontosan ellenkezőleg, szerénynek és alázatosnak mutatja be
magát. Mit gondolsz, kinek lehet igaza? Állításodat a szövegből vett részletekkel bizo
nyítsd!
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5. Hogy vélekednek a teáskannáról ismerősei, a csészék, a tejszínes kancsó és a cukortar
tó? Milyen a kapcsolata velük? Honnan tudod?
6. Amikor a kanna összetörik, mit tesznek a többiek, hogy reagálnak erre?
7. Mit árul el ez róluk? Te szívesen barátkoznál velük? Döntésedet indokold!
8. Mi történhetett később a teáskannával? Írj 8-10 mondatos fogalmazást arról, milyen
volt ezután az ő igazi élete!
9. Olvasd el Andersen meséjének végét is! Tetszett? Véleményedet írd le egy-két mon
datban, indoklással!

Szöveg ziget .
Micike egy jellem!
Annak végképp semmi értelmét nem láttam, hogy megtanuljam a jellem
zés öt módját, de Éva néni nem kérte ki erről a véleményemet. Egyszerűen
kiosztotta a szempontokat, és azt mondta, hogy hétfőre mindenki írja meg a
jellemzést egy szabadon választott személyről. Minimum 10 mondatban, ami
két-két mondatot jelent szempontonként, egy az állítás, egy pedig az indoklás.
Remek. Amint eltettem a papírt, úgy felejtettem el az egészet, ahogy kell, és
eszembe se jutott volna vasárnap estig, ha Lili nem makacsolja meg magát.
Úgy kezdődött, hogy Anya kijelentette, hogy elég itthon három macska, és
nem érdekli, hova tesszük Cili kölykeit, de egy hét múlva nyomuk se legyen
a házban. Mintha csak úgy el lehetne tüntetni négy kiscicát. Négy nagyon
helyes kiscicát, amúgy.
Szerencsére Apa egyik kolléganője elvitt mindjárt kettőt, egyet magá
nak, egyet meg a barátnőjének. Krisztire és rám így kettő maradt, és Kriszti
addig-addig posztolta a képeket a napi cukiságokkal, míg Móricot magához
vette a könyvtáros Bori néni. Apa pénteken kocsival vitt minket, és mindjárt
reggel beadtuk Móricot dobozostul az iskolai könyvtárba.
Egyedül én nem tudtam elajándékozni az enyémet, pedig a legcukibbat
stoppoltam le, hogy könnyű legyen túladni rajta, Micikét. Muszáj volt kicsit
ráerősítenem, és hazafelé neki is láttam. Lóri hallgatott, valami más járhatott
a fejében, de mivel nála még egy kaktusz sem marad életben (próbáltuk), őt
nem is nagyon vettem célba. Micikét voltaképp Lilinek szántam: Lili együtt
érző, jótét lélek, szép, nagy szobája van, jó dolga lesz nála. Számomra mindez
teljesen világos volt, már csak az kellett, hogy Lili is belássa.
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Lilinek azonban nehezen kiirtható előítéletei voltak a macskákkal szem
ben. Alapból nem kedvelte őket. Ezért szerettem volna bemutatni neki
Micikét, hogy olyannak lássa, amilyen. Akkor, ebben biztos voltam, nem kel
lene őt tovább győzködnöm.
Itt jutott eszembe Éva néni és a szempontjai: ha az írók ezzel az öt mód
dal be tudják mutatni a hőseiket, talán az én „hősömnek” is elég lesz ennyi.
Csak arra kell figyelnem, hogy minden jellemzési módhoz kapcsoljak egy
kis indoklást is, valami olyan eseményt vagy helyzetet, ami alátámasztja azt.
Lássuk!
1. Az elbeszélő leírja a hős külsejét
Micike a világ legszebb cicája: olyan pici, hogy belefér a
markomba, hófehér bundája selymes és puha. Nagyon
figyel is a külsejére, folyton nyalogatja magát, biztos attól
ilyen szép: csak úgy jár az a pici, rózsaszín nyelvecskéje!
Ekkor jutott eszembe, hogy mellékelek Lilinek pár
képet is, „bizonyítékul”!
2. Az elbeszélő maga jellemzi a hőst
Az előbb már bele is kezdtem, amikor Micikét
tisztaságszerető, külsejére ügyelő kiscicaként
mutattam be. Most elbeszélőként annyit tet
tem még hozzá, hogy Micike önálló, kreatív,
saját utakat és saját megoldásokat kidolgozó
kis lény. A bizonyítékot, vagyis hogy honnan
derült ez ki, inkább nem meséltem el, nehogy
Lili meggondolja magát.
3. A hőst más szereplők jellemzik
Ez ingoványos talaj: ha Anyát kérdezzük, szerinte
Micike mohó, hiszen a múltkor is felfalta a reggelire
kikészített makrélafilét. De Anya nehezen lép ki
a saját kereteiből, és
nagyon tudja fájlalni
az eltűnt halakat.
Ha inkább Krisztihez
fordulunk, szerinte nincs
ennél kíváncsibb, kísérlete
zőbb kedvű kiscica. De nem Kriszti takarítja
fel a földet a kísérletek után…
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Belátható, hogy a kapott jellemzések legalább annyit
elárulnak Anyáról és Krisztiről, mint Micikéről.
4. A hőst saját tettei jellemzik
Micike néha vidám, meggondolatlan, már-már vak
merő, főleg, ha tekintetbe vesszük Anya jogos harag
ját. Ez világosan látszik olyankor, amikor semmi nem
állítja meg az ajtófélfa karmolászásában.
Néha viszont kifejezetten óvatos, akár bátorta
lannak is nevezhetnénk. Volt rá példa, hogy 25 per
cig csalogattam ki egy doboz alól, ahova ijedtében
bebújt.
5. A hőst saját szavai jellemzik
Micike esetében nyilvánvalóan nem a beszéd,
hanem a gesztusnyelv a fő kommunikációs
forma. De hogy milyen remekül bánik vele, azt
még én is érzékelem, amikor az ölemben elkezd
dorombolni. Ilyenkor még az is eszembe jut,
hogy mégsem kéne őt odaadni Lilinek.
1. Keressétek meg a fenti szövegben a jellemvonásokat!
2. Válasszátok ki azokat az eseményeket, helyzeteket a szövegből, amelyek az adott
jellemvonást bizonyítják, amelyekben az a legjobban tetten érhető!
3. Folytassátok a történetet! Szerintetek meggyőzte-e Lilit Levi fotókkal illusztrált
jellemzése Micikéről?
4. Jellemezzetek ti is valakit a fenti 5 mód alkalmazásával. Választhattok élő vagy
kitalált szereplőt: az elbeszélők ezúttal ti vagytok!
5. Keressétek meg a szövegben ezt a szószerkezetet: nehezen kiirtható előítéletei...
Értelmezzétek az előítélet szót! Soroljatok fel példákat is rá!
6. Jellemezzétek belső tulajdonságai bemutatásával és szavai, tettei alapján azt, aki
előítéletes!
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Fogalomtár

ábécé  A magyar nyelv betűinek összessége. Az idegen betűkkel kibővített teljes
ábécé a következő: a, á, b, c, cs, d, dz, dzs, e, é, f, g, gy, h, i, í, j, k, l, ly, m, n, ny, o, ó,
ö, ő, p, q, r, s, sz, t, ty, u, ú, ü, ű, v, w, x, y, z, zs.
alakőrző szó  Az alakőrző szó olyan szó, amelynek a szótövében nem változik meg
a magánhangzó időtartama a toldalékos alakokban sem (cím, díj, dicsér, ígér).
alakváltoztató szó  Az alakváltoztató szó egyes alakjaiban hosszú, míg más alakjaiban
rövid a magánhangzó (ír, írat, írogat, de: beiratkozik).
állandósult szókapcsolatok  A szövegalkotás során alkalmazott, készen kapott szó
fordulatok vagy mondatok. A leggyakoribb fajtái: a társalgási fordulatok, a közhelyek,
a szólások, a közmondások és a szállóigék.
az anyaggyűjtés forrásai  A fogalmazáshoz gyűjthetünk anyagot saját forrásból: él
ményből, megfigyelésből, saját tapasztalatból vagy a képzeletünkből. Gyűjthetünk
anyagot mások forrásaiból is: más emberek szóbeli beszámolóiból, nyomtatott
szövegekből vagy elektronikus forrásokból, például az internetről is.
azonos alakú szavak  Olyan szavak, amelyek hangalakja azonos, a hozzájuk
kapcsolódó jelentések között azonban nincs semmiféle összefüggés (ég, nyúl).
bemutatás  Az az ismerkedési mód, amikor egymásnak idegen személyek egy
harmadik fél segítségével megismerik egymást.
bemutatkozás  Az az ismerkedési mód, amikor idegen emberek kölcsönösen
megismerik egymást, megmondják a nevüket. A bemutatkozást gyakran kíséri
kézfogás.
beszéd  A működésben lévő nyelv, a beszédhangok olyan összefüggő sora, amelynek
jelentése van.
beszédhelyzet  Az a helyzet, azoknak a körülményeknek az összessége, amelyben
a kommunikáció létrejön és lezajlik.
betűrend  A szavaknak vagy nagyobb nyelvi egységeknek az ábécé szerinti sorba
rendezése.
címzett  A kommunikációban részt vevő felek közül az, aki a küldött üzenetet
befogadja, és valamilyen módon válaszol rá.
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csatorna  A kommunikáció folyamatában az a közeg, amelynek segítségével az üzenet
eljut a feladótól a címzettig. Ez lehet a levegő, a papírlap stb.
dátum lásd keltezés
egyjelentésű szó  Olyan szó, amelynek a hangalakjához csupán egyetlen jelentés
kapcsolódik (gáztűzhely).
egyszerűsítő írásmód  A magyar helyesírás egyik alapelve. Egyszerűsítő írásmódot
alkalmazunk például a hosszú kétjegyű mássalhangzó írásakor (könnyű) vagy
egyszerű szóban három azonos mássalhangzó találkozásakor (tollal).
egyszerű szó  Olyan szó, amely szerkezetileg csak egy tagból áll.
elbeszélés  Olyan szövegtípus, amely megtörtént vagy kitalált eseményt mond el
egy vagy több helyszínen, általában több szereplővel. Az elbeszélő a történetet egyes
vagy többes szám első és harmadik személyben meséli el. Az események többnyire
időrendben követik egymást. Az elbeszélésben lehet párbeszéd vagy leíró rész is.
ellentétes jelentésű szavak  Olyan szavak, amelyek hangalakjukban eltérnek, és
jelentésük között ellentét van (kicsi – nagy, rövid – hosszú).
elválasztás  Az elválasztás alapja a szótagolás, elválasztani csak szótaghatáron lehet
(al-ma, mo-gyo-ró).
feladó  A kommunikációban részt vevő felek közül az, aki az üzenetet küldi
a címzettnek.
felelet  Olyan szóbeli vagy írásbeli beszámoló, amelyben a diák számot ad a tudásáról.
fonéma  A nyelv része, olyan hang, amely jelentést különböztet meg.
hagyományos írásmód  A magyar helyesírás egyik alapelve. A régi magyar helyesírás
hagyományát őrzik az ly-os szavak (mosolyog, bolygó, csekély). Sok magyar családnevet
is hagyományosan, régies betűvel írunk (Tóth, Ady, Móricz, Papp).
hang  A nyelv legkisebb, önálló jelentéssel nem rendelkező egysége.
hangalak  A szavak beszédbeli vagy írásbeli megjelenési formája.
hangképző szervek  Azok a szerveink, amelyek részt vesznek a hangok képzésében:
a tüdő, a légcső, a gégefő a hangszalagokkal, a garatüreg a nyelvcsappal, az orrüreg
és a szájüreg.
hangrend  A szavak magánhangzói között fennálló harmónia. Az ősi szavainkban
a magánhangzók meghatározott szabály szerint fordulnak elő. Vannak csak mély
magánhangzót tartalmazó, azaz mély hangrendű szavak: hajnal, és vannak csak
magas magánhangzót tartalmazó, azaz magas hangrendű szavak: könyök.
hangulatfestő szó  Olyan szó, amely hangalakjával mozgás, cselekvés vagy
tulajdonság hangulatát érzékelteti (bandukol, borongós).
hangutánzó szó  Olyan szó, amely hangalakjával élőlények, természeti jelenségek,
tárgyak hangját utánozza (susog, dörög, berreg).
hasonló alakú szavak  Olyan szavak, amelyek közös tőből származnak, és
hangalakjaik között eltérés figyelhető meg, ám jelentésük azonos (csepp – csöpp, fel –
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föl). Van olyan változata is, ahol az alaki eltérés mellett jelentésbeli különbség is van
(magyarul – magyarán).
hasonulás  A mássalhangzók találkozásának egyik szabályszerűsége. Az egymás
mellett levő két mássalhangzó közül kiejtéskor az egyik megváltozik a másik
hatására. Ezt a változást sokszor írásban is jelöljük.
internetes szótár  Olyan szótár, amelyet a számítógépen az internet segítségével
érhetünk el.
írásban jelölt teljes hasonulás  A mássalhangzók találkozásának egyik szabálysze
rűsége. Ha két mássalhangzó találkozásakor az egyik mássalhangzó ugyanolyanná
válik, mint a másik, akkor teljes hasonulás történik: kés + -vel = késsel. Ha ezt írásban
is jelöljük, akkor írásban jelölt teljes hasonulásról beszélünk. Ha például az s-re, sz-re,
z-re és dz-re végződő igéhez -j vagy j-vel kezdődő toldalék járul, akkor a j hasonul
a szótő utolsó mássalhangzójához: mos + -j = moss, mász(ik) + -j = mássz, ráz + -j =
rázz, edz + -j = eddz.
jel  1. A szavakhoz kapcsolódó toldalékok egyik fajtája. Valamilyen nyelvtani viszonyt
fejez ki. Több is állhat belőle egy szóalakban. Jel például a múlt idő jele: olvas|ott;
a többes szám jele: könyv|ek; a fokjel: érdekes|ebb.
2. Érzékszerveinkkel fölfogható jelenség, ami önmagán túl valamire utal. A jelek
lehetnek természetes vagy mesterséges jelek. A természetes jelek közlési szándék és
gyakran külső beavatkozás nélkül jönnek létre, a mesterséges jeleket pedig valaki a
közlés szándékával létrehozza.
kapcsolat  A kommunikációban részt vevők közötti összeköttetés. Ez létrejöhet szó
ban vagy írásban.
katalógus  A könyvtárban található könyvek, egyéb források adatait tartalmazó
betűrendes rendszer.
katalóguscédula  A könyvek legfontosabb adatait tartalmazó cédula, amely a kata
lógusban található.
keltezés  Keltezéskor általában feltüntetjük a helyet, az évszámot, a hónapot és
a napot. Számos formája alakult ki: 1956. október 23.; 1956. 10. 23. stb. Az évszámot
és a napot jelölő számokat, a dátumot meghatározott szabályok szerint írjuk.
képző  A szavakhoz kapcsolódó toldalékok egyik fajtája. A képzőkkel új szavakat
alkotunk: vers|el. Több is állhat belőle egy szóalakban: vers|el|és.
kérés  Szóbeli szövegtípus. Ismerős vagy ismeretlen emberekhez fordulunk segítségért,
eligazításért. Fontos, hogy ebben a helyzetben is alkalmazzuk a kapcsolatteremtés
szokásos formáit: a köszönést, a megszólítást, a szemkontaktus felvételét.
kiejtés szerinti írásmód  A magyar helyesírás egyik alapelve. A magyar nyelvben
a szavak és a szóelemek többségét úgy írjuk, ahogyan a köznyelvben kiejtjük. A kiej
tés megfigyelése gyakran segít annak eldöntésében, hogy röviden vagy hosszan kell-e
írni a szavakban a magánhangzókat és a mássalhangzókat (nyíl, húz, hosszú, agg).
kód  A kommunikáció folyamatában olyan nyelvi vagy nem nyelvi jel, amelynek
segítségével az üzenetet kifejezzük.
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kommunikáció  Két vagy több ember beszélgetése: tájékoztatás, közlés, felhívás,
információcsere. Nyelvi és nem nyelvi jelekkel lehet kommunikálni.
kommunikációs folyamat tényezői  A kommunikáció folyamatát befolyásoló
tényezők összessége: feladó, címzett, kód, valóság, ismeretek, üzenet, kapcsolat,
csatorna, beszédhelyzet.
könyvtár  Olyan intézmény, ahol hozzáférhetünk könyvekhez, folyóiratokhoz, egyéb
írott és hangzó anyagokhoz. Ezek az ismeretszerzést és a szórakozást egyaránt
szolgálják.
köszönés  A kommunikáció megnyitását és lezárását jelző üdvözlési forma.
közhely  Olyan állandósult szókapcsolat, amely különösebb eredetiség nélkül,
elkoptatott formában fejez ki valamilyen általánosan ismert dolgot.
közmondás  Olyan állandósult szókapcsolat, amely általában életbölcsességet,
megfontolásra érdemes tapasztalatot vagy időjárással kapcsolatos megfigyelést
fogalmaz meg. A közmondás mondat formájú, a szavakat nem változtathatjuk meg
benne.
leírás  Olyan szövegtípus, amely tárgyat, állatot, növényt, tájat vagy személyt mutat
be jellemző tulajdonságai alapján. A leírásokhoz az anyaggyűjtés forrásai lehetnek:
olvasmány, film, élmény, megfigyelés, tapasztalat, képzelet. A leírásban haladhatunk
a részektől az egész felé vagy az egész bemutatásától a részletek leírásáig.
levél  Olyan írásbeli szövegtípus, amelyet különböző céllal, különféle címzettekhez
írunk, változatos tartalommal. Megkülönböztetünk papíralapú és elektronikus
levelet. A levél részei általában: a megszólítás, a levél témájának a megnevezése,
a kifejtés, az elbúcsúzás, a dátum, keltezés és az aláírás.
lexikon  Olyan papíralapú vagy elektronikus könyv, amely betűrendben, röviden
megfogalmazva mutat be egy-egy fogalmat. Lehet mindenre kiterjedő, általános
lexikon vagy egy-egy szakterületet bemutató szaklexikon.
magánhangzó  Olyan beszédhang, amelynek képzésekor a tüdőből kiáramló levegő
nem ütközik akadályba. A magánhangzó tiszta zenei hang. Önmagában tudjuk
ejteni. Nyelvünkben 14 magánhangzó van.
magas magánhangzó  A nyelv vízszintes mozgása szerint olyan magánhangzó,
amelynek képzésekor a nyelv elöl van: e – é, i – í, ö – ő, ü – ű.
magyar helyesírás  A helyesírási szabályok rendszere. A magyar helyesírás jellemzője:
betűíró, latin betűs, hangjelölő és értelemtükröző.
mássalhangzó  Olyan beszédhang, amelynek képzésekor a tüdőből kiáramló levegő
valamilyen akadályba ütközik. A mássalhangzók akadályhangok.
mássalhangzó-rövidülés  A mássalhangzók találkozásának egyik szabályszerűsége.
Beszédben ha egy kettőzött mássalhangzót megelőz vagy követ egy másik mássalhangzó,
akkor a kettőzött mássalhangzót röviden ejtjük: otthon, lánccal.
megszólítás  A kommunikációs kapcsolat felvételekor és fenntartásakor
a beszélgetőtársat nevén nevezzük, vagy más nyelvi formával (foglalkozásnévvel,
kedveskedő kifejezéssel stb.) illetjük.
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mély magánhangzó  A nyelv vízszintes mozgása szerint olyan magánhangzó,
amelynek képzésekor a nyelv hátul van: a – á, o – ó, u – ú.
nem nyelvi jelek  A beszédet kísérő olyan jelek, amelyek segítenek az üzenetet
megérteni. Nem nyelvi jelek: a tekintet, az arckifejezés, a fej-, a kéz- és a lábmozdula
tok, a testtartás, a beszélők közötti távolság, az elhallgatás és a megjelenés.
nyelv  A beszédhez szükséges nyelvi elemeket (mondatokat, szavakat, szóelemeket,
hangokat) és az őket összekapcsoló szabályokat tartalmazó jelrendszer.
nyelvi jelek  A nyelvi jelek segítségével közlünk írásban vagy szóban üzeneteket.
Az emberek mesterségesen hozták létre őket, és kapcsoltak egy-egy jelhez jelentést,
jelentéseket. A nyelvi jelek (a toldalékok, a szavak, a mondatok) meghatározott
szabályok alapján nagyon sokféle módon kapcsolódhatnak egymáshoz.
összeolvadás  A mássalhangzók találkozásának egyik szabályszerűsége. Kiejtéskor
két egymás mellett levő mássalhangzó helyett egy harmadikat ejtünk: szaporodjon,
költség stb.
összetett szó  Az összetett szavak két vagy több szó összeillesztésével keletkeznek.
Az összetett szavakat előtagra és utótagra bonthatjuk fel (virág + cserép = virágcserép).
Az összetett szavak elválasztásakor figyelembe vesszük a tagok határát (nap-er-nyő).
rag  A szavakhoz kapcsolódó toldalékok egyik fajtája. Lezárja a szóalakot, és kijelöli
a szónak a mondatban betöltött szerepét. Csak egy rag lehet a szóban. Rag például
az igei személyrag: olvas|ok; a főnév -t ragja: könyv|et.
rokon értelmű szavak  Olyan szavak, amelyek hangalakjukban eltérnek, de
a jelentésük azonos vagy hasonló. A jelentések között általában fokozati (siet, fut,
rohan) vagy használati (nevet, vihog, nyerít) különbség van.
szállóige  Olyan, szó szerint alkalmazott irodalmi, történelmi vagy mitológiai idézet,
amelyet sokan ismernek, használnak.
szóelem  A szótő, valamint a hozzá kapcsolódó toldalék(ok) (a képző, a jel, a rag)
közös neve.
szóelemző írásmód  A magyar helyesírás egyik alapelve. Eszerint a toldalékos
és az összetett szavakat úgy írjuk, hogy feltüntetjük bennük a szóelemeket.
Ezeket a szavakat másképpen ejtjük, és másképpen írjuk. Ilyenkor az segít, ha
elemezzük a szót, és megkeressük a szóelemeket (tanítja, barátság, adjuk, darázsfészek, bennszülött).
szójelentés  A szavak hangalakjához kapcsolódó jelentés.
szólás  Olyan állandó formájú szókapcsolat vagy mondat, amelyet már nem az eredeti
jelentésében használunk (orránál fogva vezeti = becsapja). A szólásokban egyes
szavak toldalékolhatók (Orránál fogva vezeti a szomszédját. Orránál fogva vezették
a társai.).
szóláshasonlat  Olyan szólás, amely összehasonlítást tartalmaz: Édes, mint a méz.
szótár  Olyan kézikönyv, amelyben a szavak, szócikkek betűrendben következnek
egymás után.
szótő  Fő szóelem, a szó toldalék nélküli része: ablak, olvas.
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szövegalkotás célja  A szövegalkotás kommunikációs célja lehet: érzelemkifejezés,
tájékoztatás, felhívás, kapcsolatteremtés, -tartás, -zárás, gyönyörködtetés.
szöveg feldolgozása  A tanulás egyik módja. Lépései: a cím értelmezése, az ismeretlen
szavak jelentésének megkeresése, a fő téma megfogalmazása, jegyzetelés a szövegben,
az ábrák megfigyelése, a kulcsszók aláhúzása, vázlatírás, tartalommondás.
További szövegfeldolgozási eljárások: tartalomjóslás, kérdések megfogalmazása
a szövegrészekhez, a tartalom összefoglalása, a tartalom megtanítása és megtanulása
páros vagy csoportos munkában.
szövegszerkesztés állomásai  A szövegszerkesztés, azaz a fogalmazás lépései: a téma
kijelölése, a szövegtípus kiválasztása, a szövegalkotás céljának meghatározása, a kinek?,
mikor?, hogyan? kérdések végiggondolása, az anyaggyűjtés, az anyag elrendezése,
a vázlatírás, a szöveg kidolgozása, a címadás, a szöveg végső változatának kidolgozása.
teljes hasonulás  A mássalhangzók kapcsolódásának egyik szabályszerűsége.
A hasonulásnak az a fajtája, amikor az egymás mellett levő két mássalhangzó közül
az egyik ugyanolyanná válik, mint a másik: hagyják, halljuk; levelekkel, nyárral.
Lehet írásban jelölt vagy írásban jelöletlen, azaz kiejtésbeli.
toldalék  A szóelemek egyik fajtája, a szavakhoz járuló végződés. A toldalékok fajtái:
a képző (olvas|ás), a jel (könyv|ek) és a rag (olvas|ok).
többjelentésű szó  Olyan szó, amelynek hangalakjához több jelentés kapcsolódik.
A jelentések között mindig van valamilyen kapcsolat (játék, zebra).
tudakozódás  Szóbeli szövegtípus. Ismerős vagy ismeretlen emberektől szeretnénk
valamilyen adatot, információt megtudni. Fontos, hogy ebben a helyzetben is
alkalmazzuk a kapcsolatteremtés alapvető szokásait: a köszönést, a megszólítást,
a szemkontaktus felvételét.
üzenet  Az az információ, amelyet a kommunikáció folyamatában a feladó eljuttat
a befogadóhoz, vagyis a címzetthez.
valóság  A kommunikáció folyamatának egyik meghatározó tényezője. Az általunk
ismert világ, amelyben élünk, amelyről tapasztalataink és ismereteink vannak.
vélemény  Szóbeli szövegtípus. Két részből áll: egy állításból és az indoklásból.
A véleménynyilvánítás legyen egyszerű, érthető és nyugodt. Fontos odafigyelni a
beszélgetőtársunkra.
zöngés mássalhangzó  Olyan mássalhangzó, amelynek képzésekor a hangszalagok
zárva vannak, és a levegő megrezegteti a hangszalagokat, így zönge keletkezik (b, d,
g, m, n, ny, v, z, zs, l, j, ly, dz, dzs, gy, r).
zöngésség szerinti hasonulás  A mássalhangzók találkozásának egyik
szabályszerűsége. A hasonulásnak az a fajtája, amikor kiejtésben az egymás
mellett levő két mássalhangzó közül az egyik a másik hatására „zöngésedik” vagy
„zöngétlenedik”: patakban, fűzfák stb. Ez a hangváltozás nemcsak zöngésség szerint,
hanem a képzés helye szerint is történhet, például: azonban, különben.
zöngétlen mássalhangzó  Olyan mássalhangzó, amelynek képzésekor a hangszalagok
nyitva vannak, és a levegő úgy áramlik ki, hogy nem rezegteti meg a hangszalagokat
(p, t, k, f, sz, s, h, c, cs, ty).
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