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A könyvben felhasználtuk a Magyar nyelv 9. tankönyv című művet (Raktári szám: FI-501010901/1; Tananyagfejlesztők: dr. Forró Orsolya, 
dr. Hegedűs Attila, Sz. dr. Hegedűs Rita, Szerecz György, alkotószerkesztő: Téglásy Katalin); a Magyar nyelv 10. tankönyv című művet 
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Ez a tankönyv a Széchenyi 2020 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program  
EFOP-3.2.2-VEKOP-15-2016-00001 számú, „A köznevelés tartalmi szabályozóinak  
megfelelő tankönyvek, taneszközök fejlesztése és digitális tartalomfejlesztés” című projektje  
keretében készült. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap 
társ�nanszírozásával valósult meg.

Gyártás: Könyvtárellátó Nonpro�t K�.

Nyomta és kötötte az Alföldi Nyomda Zrt., Debrecen
Felelős vezető: György Géza vezérigazgató
A nyomdai megrendelés törzsszáma:

Európai Szociális
Alap
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Tisztelt Kollégák!
Tankönyvünk a kerettantervben körülírt 9–10. évfolyamos tananyag második felét tartalmazza. A leckék egy-egy nagyobb téma-
kört tárgyalnak. A  piktogrammal jelölt modulok a kerettantervi ajánlott témák feldolgozásához nyújtanak segítséget. A felada-
tok nehézségi fokát a mellettük található nyilak színe jelzi. A fehér, a zöld és a sötétzöld színű nyilak segítségével három szintet 
különböztetünk meg. A kommunikáció-központú feladatokat lila cédulákkal jeleztük. Továbbra is fontos cél, hogy a tananyagot 
a diákok aktív tevékenységgel sajátítsák el. Ezért mind a tankönyvben, mind a kapcsolódó munkafüzetben arra törekedtünk, 
hogy változatos, a di�erenciált oktatást támogató feladatokkal segítsük az Önök és a tanulók munkáját. A szövegértést fejlesztő 
feladatok kiemelt szerepet kapnak a tankönyv Gyakorlás című, leckénként visszatérő moduljában. A munkafüzetben szereplő 
szöveggyűjteményt olyan változatos, hétköznapi és irodalmi bázisszövegek alkotják, amelyek az ismeretek elmélyítéséhez járul-
nak hozzá.

Kedves Diákok!
Kilencedikes magyar nyelvi tanulmányaitok folytatásához kínál segítséget ez a tankönyv. Összefoglalja az ismeretek magvát, 
és sok feladattal buzdít a megszerzett tudás alkalmazására, gyakorlására. Még több segítséget adnak a digitális háttéranyagok, 
használjátok ezeket is tanárotok irányításával vagy önállóan! 
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Ismétlés

F e l h í v ó

Értelmező

Eszté kai

Kifejező

Kapcsola artó

den tásjelző

Tájékoztató

Ad� V�v�

Vis�zacsat�lá�

Inf��má�i� Inf��má�i�

K�pcs�la� ���n���K�n��x�u�
K�zö� �udá� El�i����e���

Kó�

Csat��n�

A 
TÖMEG-

KOMMUNIKÁCIÓ 
ÁLTAL NYÚJTOTT 

LEHETŐSÉGEK

széles körű ismeretszerzés,
oktatás, művelődés

tömör és hatásos 
információátadás

történések és események 
valós idejű közve�tése

„konyhakész� információk, 
adatok közve�tése

a befogadó választhat termékek, újdonságok 
megismerése

a közvélemény formálásanagy tömegek számára elérhető 
információk

szórakozás

programok, események 
időpontjának, helyszínének 

ismertetése
a világ távolabb lévő 

eseményeinek közve�tése

általános emberi értékek 
és normák közve�tése

A kommunikáció

A tömegkommunikáció

1.  Határozd meg a tömegkommunikáció és a tömegkommunikációs eszköz fogalmát!

2. Csoportosítsd a következő sajtóműfajokat aszerint, hogy tájékoztató, véleményközlő vagy átmeneti típusba sorolhatók!

3.  A tömegkommunikáció milyen lehetőségei jelennek meg a 2. feladatban szereplő műfajokban?

1.  Mutasd be a kommunikáció jellemzőit az ábrák segítségével!

2. Határozd meg a kommunikáció tényezőit a következő helyzetekben!

fülhallgatót szeretnél vásárolni, és a termékek-
ről, illetve az árakról érdeklődsz az üzletben

irodalomórán az egyik osztálytársad elmond 
egy memoritert

riport

ajánlás

olvasói levél

glossza

tudósítás

hír

szemle

kommentár

kritika

interjú

3.  Hogyan jelenhetnek meg a kommunikáció funkciói az alább felsorolt televíziós, illetve rádiós műsorokban? 
          Példákkal is támasszátok alá állításaitokat!

helyszíni közvetítés

�lmsorozat (szappanopera)

krónika 

kvízműsor

zenei kívánságműsor reklám

híradó
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A nyelvi jelek

A nyelv mint jelrendszer

1.  Bizonyítsd az ábrák segítségével, hogy a nyelv jelrendszer!

2.  Határozd meg a rendszerszint fogalmát! Mutasd be a nyelvi rendszerszinteket a Nagyon örülök ennek a jó hírnek! 
mondatban!

3. Magyarázd meg, mit jelent a nyelv kettős tagolódása!

1.  Magyarázd meg az ábrák segítségével, mit jelent a jel és a nyelvi jel fogalma!

2. Milyen típusú jelek a következők?

3. Határozd meg a fénykép szó esetében, mi a jelölő, a jelölt és a jeltárgy!

az autó indexelése hulló falevelek fehér füst vörös rózsa QR-kód villám

RENDSZER ELEMEK SZABÁLY(OK)= +

fonémák morfémák szintagmák

morfémák

fonémák

szintagmák

tő főnévképző esetrag tő időjel tő tárgyrag

határozós tárgyas

fáradsággal kereset  t pénzt

A nyelv ke	ős tagolódása

JELEK

TERMÉSZETES

MESTERSÉGES
(KONVENCIONÁLIS)

KÖZMEGEGYEZÉS

���A

��l�l� ��l��� ��lt�r��

h a n g s o r f o g a l o m k o n k r é t
előford lás

7
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A nyelvi rendszer

1.  Az ábra segítségével állapítsd meg, milyen mássalhangzótörvény érvényesül a felsorolt szavakban!

Mássalhangzótörvények

Hasonulás Összeolvadás Rövidülés Kiesés

Részleges hasonulás Teljes hasonulás

Zöngésség
szerin�

hasonulás

Képzés helye
szerin�

hasonulás

Írásban
jelölt

teljes hasonulás

Írásban
jelöletlen

teljes hasonulás

megszállás penészgomba húscafat hozza balra egyszer küldd keresztszalag

3.  Keress a 2. feladatban szereplő versben minél több mel-
lérendelő és alárendelő szintagmát! A pontos fajtájukat 
is állapítsd meg!

4.  Rendeld a mondatokat a megfelelő ábrákhoz!

 • Ki sokat markol, keveset fog.
 • Olyan a ruha, amilyet akartál.
 • Azt hiszem, elég ennyi.
 • Mint egy kecske, úgy mekeg.
 • Jött valaki, és segített.
 • Jött valaki, de nem segített.
 • Vagy segítesz, vagy sorsomra hagysz.
 • Segítettél, így megmenekültem.
 • Annyi almát kapsz, amennyit kérsz.
 • Megmenekültem, hiszen segítettél.

2.  Határozd meg az alábbi vers kiemelt szavainak szófaját 
a lehető legpontosabban!

Az Isten itt állt a hátam mögött
s én megkerültem érte a világot
..................................
..................................

Négykézláb másztam. Álló Istenem
lenézett rám és nem emelt föl engem.
Ez a szabadság adta értenem,
hogy lesz még erő, lábraállni, bennem.

Ugy segitett, hogy nem segithetett.
Lehetett láng, de nem lehetett hamva.
Ahány igazság, annyi szeretet.
Ugy van velem, hogy itt hagyott magamra.

Gyönge a testem: óvja félelem!
De én a párom mosolyogva várom,
mert énvelem a hűség van jelen
az üres űrben tántorgó világon.

(József Attila: Az Isten itt állt a hátam mögött…)

Á

T J

H

A
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1.

Dolgozatokhoz, projektekhez, kiselőadásokhoz gyakran 
kell információt gyűjteni. Ehhez különböző módszere-
ket választhatunk. A kutatás két legelterjedtebb módja a 
könyvtári és az internetes anyaggyűjtés.

Hogyan kezdjük el? Az anyaggyűjtés legelső lé-
pése az, hogy átgondoljuk, mit is keressünk a könyvtári és 
online katalógusokban. Ehhez érdemes témánk legfon-
tosabb kulcsszavait összegyűjteni (pl. egy név, fogalom, 
egy adott kor). A jó keresőszavak elengedhetetlenek a ha-
tékony kutatáshoz. 

A katalógusok A legtöbb könyvtár már interneten 
is elérhető katalógussal is rendelkezik, érdemes azonban 
�gyelembe vennünk, hogy akadhatnak olyan, témánk 
szempontjából fontos könyvek, folyóiratok, amelyekkel 
kapcsolatos információkat csak a könyvtári cédulakata-
lógusban találunk. Ez egyik bizonyítéka annak, hogy nem 
feltétlenül elég csak az interneten keresgélnünk.

A katalógusok tartalmazzák a könyvek, iratok legfon-
tosabb bibliográ�ai adatait (szerző vagy szerkesztő, cím, 
kiadó, megjelenés helye, ideje, ISBN-szám, könyvtári jel-
zet stb.).

A katalógusok segíthetnek munkánkban akkor is, ha 
felhasznált forrásaink adatait szeretnénk visszakeresni 
vagy épp ellenőrizni.

Amikor a katalógus segítségével összegyűjtöttünk 
néhány könyvet, ezeket – a kikérhető könyvek mennyi-
ségére ügyelve (ez könyvtáranként változik) – egyszerre 
kérjük ki a raktárból, vagy kérjük el a könyvtárostól. Ha 
szerencsénk van, a számunkra szükséges könyvek az ol-
vasóteremben találhatók (szabadpolcon vannak), nem a 
raktárban. Így sokkal rövidebb idő alatt juthatunk a kiad-
ványokhoz: a jelzet (azonosító szám) alapján találhatjuk 
meg őket. 

Hogyan gyűjtsünk információkat? Ha előt-
tünk állnak azok a dokumentumok, amelyek vélhetően sok 
érdekességet rejtenek magukban, érdemes először átfutó 
olvasással átnézni a dokumentumokat, találunk-e bennük 
valamit a témánkhoz. Érdemes már ekkor felírni magunk-
nak, melyik könyvben/folyóiratban, milyen cikkben, annak 
melyik oldalán találunk olyan részeket, amelyek számunk-
ra érdekesek lehetnek. Könnyen megeshet ugyanis, hogy 
több alkalomra húzódik anyagaink feldolgozása.

Nem csupán a katalógusban találhatunk témánkhoz 
ér dekes szakirodalmat, hanem a már megkeresett köny-
veink, tanulmányaink lábjegyzeteiben és bibliográ �á-
jában is (a felhasznált irodalom listájában). Ugyanígy sok 
ér tékes adatot rejtenek a különféle szótárak, lexikonok, 
kézikönyvek is, és az ezek szócikkei végén szereplő szak-
irodalmi ajánlások.

A könyv és az internet mint forrás

Az internetes anyaggyűjtés A könyvtári infor-
mációgyűjtésre vonatkozó lépéseken kívül még néhány do-
logra oda kell �gyelnünk az internetes anyaggyűjtés során. 
Ha keresünk valamit, érdemes megnézni, hogy milyen olda-
lakról kapunk találatokat, illetve az első néhány, 5-10 találat 
megegyező információkat tartalmaz-e a keresett témával 
kapcsolatban. Ha az elsőnek kiadott találatok között komoly 
ellentmondást tapasztalunk, annak feltétlenül utána kell 
járni. Ne fogadjuk el azt a magyarázatot, változatot, amelyik 
számunkra, az elméletünkhöz, a dolgozatunkhoz kényel-
mesebb!  Ellenőrizzük, amit írtak, nézzünk utána az informá-
cióknak!  A forráskritika elengedhetetlen a kutatásban.

Figyeljünk a szerző azonosíthatóságára, kutassuk fel a 
szerzőre való hivatkozásokat, vizsgáljuk meg a szöveg in-
ternetes megjelenési helyét (folyóirat, teljes kötet, a szerző 
saját weboldala, intézményi vagy tudományos, szakmai 
weboldal). Ellenőriznünk kell, hogy a szöveg feltünteti-e 
a felhasznált forrásokat, és azok tudományos értékűek-e, 
milyen a szöveg kidolgozottsági foka, lektorálták-e. Privát 
blogra, közösségi szerkesztésű internetes forrásra, álta-
lános tematikájú portálon megjelent cikkre tudományos 
munkában csak akkor hivatkozzunk, ha a témáról nem lé-
tezik más, tudományos értékű publikáció.

Az anyaggyűjtésnek nem akkor van vége, ha már min-
dent tudunk. Ebben az esetben ugyanis sosem végez-
nénk. Akkor végeztünk, ha minden általunk feltett kérdés-
re választ kaptunk, átlátjuk az összefüggéseket, és nem 
merültek fel olyan további szempontok, amelyek kifejtése 
nélkül nem érthető a gondolatmenet.

A könyvtári vagy az internetes kutatás hatékonyabb? Hasonlítsátok össze egy 
T-ábrában a két módszert!

In f o r m á c i ó ,  i d é z e t

Ne  f e l e j t s d  e l  f e l í r n i  a  f o r r á s  a d a t a i t !

• a szerző(k), a szerkesztő(k)
   neve
• a mű címe
• a kiadás helye és ideje
• a kiadó neve
• ha folyóiratban szerepel

évfolyam, szám
• az információ oldalszáma
• tanulmányok, cikkek –
   első és utolsó oldal
   oldalszáma

felhasznált irodalmi
         listához
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A forrásmegjelölés Amikor esszét, tanulmányt, 
értekezést írunk, általában több forrást is felhasználunk 
hozzá. Ezek a források mások által kigondolt és megjelen-
tetett eredményeket, felfedezéseket, ötleteket tartalmaz-
nak. Mivel ezek nem a saját gondolataink, az írás során 
minden esetben fel kell tüntetni, hogy kitől idézünk, ki-
nek a szavaira vagy kutatási eredményeire támaszkodunk! 

A forrásmegjelölés, azaz a hivatkozás segítségével 
egy-egy mástól származó gondolat vagy eredmény ere-
detét jelöljük meg, aminek elmaradása súlyos erkölcsi vét-
ség, ún. plágium.

A könyvekben sokféle hivatkozási rendszerrel találkoz-
hatunk, saját munkánk során fontos, hogy azt, amelyet 
választottunk, az egész dokumentumban következetesen 
alkalmazzuk. Például:

i?
A megbízható források

kiválasztása

A fontos információk
kijegyzetelése

A pontos hivatkozás
leírása

A keresőszavak megtalálása
(kulcsszavak, idézetrészletek)

Monográ�a (egy teljes könyv az adott témáról)
Vargha Balázs: Csokonai Vitéz Mihály. Szépirodalmi 
Kiadó, Budapest, 1974. 36.

Egy újságban, folyóiratban megjelent cikk
Szilágyi Márton: Csokonai az 1796-os országgyű-
lésen. In: Irodalomtudományi Közlemények, 112 
(2008), 5–6. 515–532.

Internetes forrás
Keresztury Tibor: Fohász a magányhoz. Litera,
2015. augusztus 15.
http://www.litera.hu/hirek/a-het-verse-csokonai-
vitez-mihaly-a-maganossaghoz (Utolsó letöltés: 
2016. 09. 20.)

Tanulmánykötetben megjelent tanulmány
Debreczeni Attila: Folyóirat vagy gyűjteményes 
kötet? (Csokonai Diétai Magyar Múzsája). In: Mé-
diumok, történetek, használatok – Ünnepi tanul-
mánykötet a 60 éves Szajbély Mihály tiszteletére. 
Szerk.: Pusztai Bertalan. Szegedi Tudományegye-
tem Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, 
Szeged, 39–47.

Kézikönyvek Az anyaggyűjtésben és a tanulásban 
is hasznosak lehetnek a kézikönyvek. Ezek a kiadványok 
az egyes szakterületeket átfogó módon dolgozzák fel, se-
gítenek eligazodni az adott témákban. Ebbe a csoportba 
tartoznak pl. a lexikonok (az ismereteket a fogalmak be-
tűrendjében mutatják be), az enciklopédiák (tudomány-
területek információit témakörök szerint tárgyalják) és a 
szótárak (a szókincs elemeivel kapcsolatos adatokat be-
tűrendben közlik – pl. meghatározás, jelentés(ek), eredet).
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Anyanyelvi tanulmányainkban segítségünkre lehetnek a következő kézikönyvek:

SZÓ

Jelentése? Értelmező szótárak

Tájnyelvi megfelelője
(ha van)?

Általános tájszótár

Regionális tájszótár

az összes magyar
nyelvjárásban

egy-egy terület
nyelvjárásában

Eredete?

Történe� szótárak régi nyelvállapotok
szókincsében

Mivel helye�esíthető? Szinonimaszótár rokon értelmű szavak

Egy-egy író használja-e? Írói szótárak egy-egy író szókincsében
(pl. Csokonai, Petőfi, Jókai)

Hogyan írjuk? Helyesírási szótárak

E�mológiai szótárak
különböző alakjai,

származása

Lexikonok
•  Szathmári István: Stilisztikai lexikon. Tinta Kiadó, 

Budapest, 2004. 
•  Alakzatlexikon. Főszerk.: Szathmári István. Tinta 

Kiadó, Budapest, 2008.

Enciklopédiák
•  Magyar nyelv. Szerk.: Kiefer Ferenc. Akadémiai Ki-

adó, Budapest, 2006.
•  A nyelv és a nyelvek. Szerk.: Kenesei István. Akadé-

miai Kiadó, Budapest, 2014.
•  David Crystal: A nyelv enciklopédiája. Osiris Kiadó, 

Budapest, 2003.

Szótárak
•  A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. Főszerk.: Benkő Loránd. I–IV. kötet. Akadémiai Kiadó, Budapest, 

1967–1984. 
•  Etimológiai szótár. Főszerk.: Zaicz Gábor. Tinta Kiadó, Budapest, 2006.
•  Magyar értelmező kéziszótár. Főszerk.: Pusztai Ferenc. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2003.
•  Értelmező szótár +. Főszerk.: Eőry Vilma. Tinta Kiadó, Budapest, 2007.
•  Új magyar tájszótár. Főszerk.: B. Lőrinczy Éva – Hosszú Ferenc. 1–5. kötet. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1979–2010.
•  Magyar szinonimaszótár. Főszerk.: O. Nagy Gábor – Ruzsiczky Éva. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2007.
•  Magyar szókincstár. Rokon értelmű szavak, szólások és ellentétek szótára. Főszerk.: Kiss Gábor. Tinta Kiadó, Buda-

pest, 1998.
•  Magyar szólástár. Főszerk.: Bárdosi Vilmos. Tinta Kiadó, Budapest, 2003.
•  T. Litovkina Anna: Magyar közmondások szótára. Tinta Kiadó, Budapest, 2005.
•  Tótfalusi István: Kiejtési szótár. Tinta Kiadó, Budapest, 2006.
•  Tolcsvai Nagy Gábor: Idegen szavak szótára. Osiris Kiadó, Budapest, 2008. 
•  Netszótár. @-tól a zukbergnetig. Szerk.: Veszelszki Ágnes. ELTE, Eötvös Kiadó, Budapest, 2012.
•  A magyar helyesírás szabályai. 12. kiadás. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2015.
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Gyakorlás

„Tisztázzunk rögtön egy félreértést. Azt gondolják, hogy egy ismeretterjesztő szöveg, amelyben a dolgokat 
mindenki számára érthető módon kell kifejteni, kevesebb tehetséget igényel, mint egy tudományos, szak-
mai szöveg, amely esetleg csak néhány kiváltságos számára érthető nyelven szól. Ez egyáltalán nem így van. 
Persze Einstein Ε = mc2 egyenletének felfedezéséhez sokkal több ész kellett, mint egy kitűnő �zikai kézikönyv 
megírásához. Általában viszont azon szövegek mögött, amelyekben nem magyarázzák meg elég nagy buz-
galommal a használt kifejezéseket (és amelyekben gyors ugrásokkal haladnak előre), sokkal bizonytalanabb 
szerző rejlik, mint azok mögött, amelyekben a szerző minden utalást, minden részletet világossá tesz. Ha 
nagy tudósok vagy kritikusok műveit olvassák, meglátják, hogy néhány kivételtől eltekintve, mindig nagyon 
érthetően fogalmaznak, és nem szégyellik jól megmagyarázni a dolgokat.”

(Umberto Eco: Hogyan írjunk szakdolgozatot? Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 1994. 176.)

1. Mi az a félreértés, amelyet tisztáz a fenti idézet?

2. Mire utal, ha érthető módon fogalmazunk?

  Kérdések, feladatok

1. Az interneten Márai Sándor Halotti beszéd című versének részlete ebben a két verzióban érhető el. Hogy döntöd el, 
hogy melyik a helyes változat? 

„Látjátok, feleim, szem’ tekkel mik vagyunk.
Por és hamu vagyunk 
Emlékeink szétesnek, mint a régi szövetek. 
Össze tudod még rakni a Margitszigetet? … 
Már minden csak dirib-darab, szilánk, avitt kacat. 
A halottnak szakálla nőtt, a neved számadat. 
Nyelvünk is foszlik, szakadoz és a drága szavak 
Elporlanak, elszáradnak a szájpadlat alatt. 
A »pillangó«, a »gyöngy«, a »szív« – már nem az, ami volt, 
Amikor a költő még egy család nyelvén dalolt 
És megértették, ahogy a dajkaéneket 
A szunnyadó, nyűgös gyerek álmában érti meg.”

4.  Képzeld magad egy tanár helyébe, akinek értékelnie 
kell egy olyan házi dolgozatot, amelynél az internet 
segítségével tíz perc alatt lehet rekonstruálni, hogy 
dolgozatának részeit honnan vette az írója! Néhány 
névelő kivételével nem is változtatott az általa hasz-
nált forrásokon, és nem érti, miért nem értékelhető 
így a dolgozata, mivel sokat dolgozott vele. Magya-
rázd el neki, mi a baj a dolgozatával! 

5.  Milyen lehetőségek közül választhatunk az interne-
ten, ha egy szó etimológiájára (eredetére, történeté-
re), jelentésére vagy szinonimáira vagyunk kíváncsi-
ak? Kutassatok az interneten! (Segítségetekre lehet a 
www.tankonyvtar.hu oldal.)

„Látjátok feleim, szemtekkel, mik vagyunk:
Por és hamu vagyunk.
Emlékeink szétesnek, mint a régi szövetek…
Össze tudod-e rakni még a Margit szigetet?
Már minden csak dirib-darab, szilánk, avitt kacat,
A halottnak szakálla nő, a neve számadat.
Nyelvünk is foszlik, szakadoz és a drága szavak
Elporladnak, elszáradnak a szájpadlat alatt.
A pillangó, a gyöngy, a szív nem az már, ami volt,
Amikor a költő még egy család nyelvén dalolt,
És megértették, ahogy a dajkának énekét
A szunnyadó, nyűgös gyerek álmában érti még.”

2.  Négy-öt fős csoportokban mutassatok be az osztály-
nak egyet az előző oldalon felsorolt szótárak közül! 
Szervezzetek közös könyvtárlátogatást! Előtte be-
széljétek meg, milyen szempontok alapján fogjátok 
megvizsgálni és bemutatni a kiválasztott szótárat! 
Konkrét példán is illusztráljátok, hogyan és miért ér-
demes a szótárat használni! 

3.  A magyar irodalomtörténet első plágiumpere az ún. 
Íliász-pör. Keresd meg az alábbi információkat róla az 
interneten! Kik között és mikor zajlott, mi volt a plági-
um tárgya, hogyan oldódott meg?
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„Hidd el, nincs nagyobb művészet a törlésnél. Én, 
ha tőlem függne, az iskolában ezt előbb taníta-
nám, mint a fogalmazást. Végre az alkotás is ez-
zel kezdődik. Elhagyunk valamit, ezer millió dol-
got, melyet mellékesnek tartunk, és kiemelünk 
valamit, egyetlenegy dolgot, melyet fontosnak 
tartunk. Aki tudja, mit ne mondjon, az már félig-
meddig tudja, hogy mit mondjon. 
Tanítványaimmal először is szöveget olvastatnék. 
Versenyre szólítanám őket, hogy bírálgassák, dúl-
ják föl, marcangolják szét. Díjakat tűznék ki azok-
nak, akik az értelem és érzés kára nélkül ki tudnak 
belőle hagyni. Nem azt jutalmaznám, aki egy tet-
szetős jelzőt talál ki vagy egy kerek mondatot hoz 
össze, hanem azt, aki kigyomlál egy henye jelzőt, 
egy sületlen mondatot.”

Kosztolányi Dezső 

I. SZÖVEGTAN
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A szóelemek

A szöveg A kommunikáció során használt közlésegy-
ségek a szövegek. Mivel a szövegek sajátosságait számos 
tényező határozza meg, egymástól igen jelentős mérték-
ben különböző szövegek léteznek (pl. egy kötetlen be-
szélgetés, egy versciklus). A szövegek zavarba ejtő sokfé-
leségéből fakadóan igen nehéz meghatározni, pontosan 
mit is tekintünk szövegnek. Itt most egy olyan de� níciót 
adunk meg, amely a szöveget a már tanult kommuniká-
ciós modellel kapcsolja össze: a szöveg olyan, nyelvi és 
nem nyelvi egységekből álló alakulat, amely a kommu-
nikáció résztvevői között üzenetként kapcsolatot teremt. 
Ez azt jelenti tehát, hogy nemcsak az alaposan kidolgo-
zott, megtervezett írott vagy szóbeli megnyilatkozásokat 
értjük ide, hanem a gyors, spontán párbeszédeket, online 
üzenetváltásokat stb. is. A szöveg tehát a nyelvi kommu-
nikáció alapegysége. 

Bármilyen terjedelmű nyelvi produktumot képesek 
vagyunk szövegként értelmezni: akár egyetlen, rövid szö-
vegmondat, akár (például egy regény esetében) több mil-
lió szövegmondat is alkothat szöveget.

Mitől szöveg a szöveg? Egymás után álló mon-
datok nem feltétlenül alkotnak szöveget:

A fenti mondathalmaz egymást követő mondatainak 
ugyan van egy-egy kapcsolódási pontja egymáshoz, témá-
juk szerint mégsem alkotnak összefüggő szöveget.

Ugyanakkor vannak olyan (művészi) szövegek is, amelyek 
első pillantásra összefüggéstelen mondatokból állnak, 
mégis kiolvasható belőlük (akár a kontextus segítségével) 
egy másodlagos, művészi jelentés, így valódi szövegnek 
tekintendők:

Ahhoz, hogy egy mondatsort szövegmondatok sorozata-
ként, tehát szövegként értelmezzünk, három feltételnek 
kell teljesülnie. A mondatoknak egyrészt kapcsolódniuk 
kell a beszédhelyzethez. Például nem tekintjük szö-
vegnek azt, ha egy ismerősünk találkozáskor üdvözlés 
helyett egy a helyzethez nem illő verset kezd szavalni. 
Ugyanezt a verset egy megfelelő beszédhelyzetben (pl. 
egy szavalóversenyen vagy egy verseskötetben) szöveg-
nek tekintjük. A szöveg és a beszédhelyzet kapcsolódá-
sát koherenciának nevezzük, ez a szövegértelem ún. 
pragmatikai szintje.

Másrészt szükség van a mondatok közötti összefüg-
gés-hálózatra. Ezt kétfajta eszközzel teremthetjük meg. 

Készítsetek közösen egy gondolattérképet arról, hogy milyen gondolatokat, 
érzéseket, szavakat, fogalmakat, szövegeket idéz fel bennetek a szöveg szó!

Az év ötvenkét hétből áll. A jövő héten nem lesz 
meccs. A meccsen egyforma mezt hordanak a játé-
kosok. A két kezdőjátékos köszön, majd a Balatonra 
utazik. A kezdő szó két szótagból áll. A két villamos 
közül azzal megyek, amelyik hamarabb jön. 

„A piros rózsa kicsordul a bimbóból, biztosan, 
mint a halál. Örülök a tengernek, mert üvegkas-
télyba menekült és sír. A bazalt már rég tornyokat 
épített a földalatti hegyekben és a hold éjszakán-
ként meglátogatja a hűvösen ragyogó patikákat. 
Milyen kár, hogy a fülemüle nem tarthat ezüst-
lakodalmat. Tegnap csillaghalak voltunk, aztán 
összetoltam magamat, mint állványának fekete 
gólyalábait a fotográfus.”

(Szabó Lőrinc: Divatok az irodalom körül – részlet)

2. Mi a szöveg?

Ad�

Vis�zacsat�lá�

Inf�má�i� Inf�má�i�

V
v�

K�pcs�la�K�n�
x�u� K�zö� �udá� El�i 
�e���

Kó�

Csat�n�
�z��eg����� �efogad�

�z��e� �����
��
�e�
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  Kérdések, feladatok

1.  Beszéljétek meg, hogyan szokták általában érteni az 
emberek azt, hogy egy szöveg koherens! Miben más, 
mint a leckében megismert koherencia fogalom? Me-
lyik leckében szereplő fogalomhoz kötnétek inkább a 
hétköznapi felfogást?

2. a)  Mit jelent a következő szöveg? Nézz utána az in-
terneten!

b)  Milyen ismeretekre van szükséged, hogy meg-
értsd?

c)   Milyen beszédhelyzetben szerepelhet ez a szöveg?
d)  Milyen kommunikációs tényezők játszanak szere-

pet az adott beszédhelyzetben?

3.  Alkossatok öt-hat fős csoportokat! Állapodjatok meg 
egy témában, majd írjon a csoport minden tagja egy 
mondatot egy papírlapra úgy, hogy az előzőleg írt 
mondatok közül mindig csak egy látszódjon! Ha el-
készültetek, olvassátok fel a lapon található monda-
tokat! Valóban sikerült összefüggő szöveget alkotno-
tok? Értékeljétek a tanult szempontok szerint!

4.  Alkossatok három csoportot az osztályban! Minden 
csoport találjon ki egy olyan jelenetet, amelyben a kö-
vetkező mondatok szöveggé válhatnak! Játsszátok el!

A fogalmi jelentéssel rendelkező nyelvi elemek (főnevek, 
igék stb.) segítségével a szövegmondatok között tartalmi 
és logikai kapcsolatok jönnek létre. Ezt nevezzük kohézió-
nak, vagyis a szövegértelem jelentésbeli összetevőjének. 

�z��e�
�pcs�lódá� � e� � e � k�����n�i�

t�  �pcs�l � ���� k����i�

� vt�  �pcs�l � ���� k�����i�

A viszonyjelentéssel rendelkező nyelvi jelek (toldalé-
kok, névelők [határozottság–határozatlanság] stb.) se-
gítségével nyelvtanilag is összekötjük a szövegmondato-
kat. A nyelvtani kapcsolóelemek megfelelő használata 
eredményezi a konnexiót, vagyis a szövegösszetartó erő 
nyelvtani összetevőjét.

Mi ez a türelmetlenség?

Mégis, hogy gondolták?

Inkább most elköszönnék.

Jobb lenne az asztalt a sarokba tenni.

TAF LHBP 071100Z 0712/0812 VRB03KT CAVOK 
TEMPO 0712/0718 07007KT=
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Gyakorlás

1.  Az 1940-es évek elején jelent meg a képeslapok egyik újszerű típusa, amelyet az elfoglalt emberek levelezőlapjának 
neveztek el. A szeretteitől távol lévő turistának nem volt más teendője, mint a felsorolt kifejezésekből kiválasztani a 
neki tetszőt. A fenti képen egyet láthattok ezek közül. Vizsgáljátok meg a képeslap nyújtotta lehetőségeket! Milyen 
helyzeteket tudnátok kialakítani belőlük?

2.  Válaszd ki azokat az elemeket a képeslapon, amelyek arra utalnak, hogy a képeslap szövegezése nem felelhet meg 
minden esetben a beszédhelyzetnek!

5. a)  Milyen körülmények között találkozhattok a következő szövegekkel?
b)  Határozzátok meg az általatok választott kommunikációs helyzetek tényezőit! 

Gyermekektől elzárva tartandó!
Száraz, hűvös helyen tartandó!
Átlagos, névleges tartalom: 38 gyufaszál.

Jelentkezzen Ön is!
Következő képzésünk november 6-án indul.
A részletekért keresse fel irodánkat!

Kedves Levélírónk! Az ügyvédnő a beérkezés sor-
rendjében igyekszik válaszolni a levelekre, ezért 
türelmüket kérjük. Ha a levélben nem teljesen egy-
értelműen van leírva a kérdéses eset, akkor a meg-
felelő információk hiányában nem tud érdemi vá-
laszt adni. Köszönjük megértésüket.

Pincében, tetőtérben éghető anyagot csak olyan 
mennyiségben és olyan módon lehet tárolni, hogy 
az a környezetére veszélyt ne jelentsen, és a tető 
megközelíthető legyen. A tárolási mód tegye lehe-
tővé a szükség szerinti eltávolítást.

A) D)

B)

C)

E)

A Pannoniai Iulianus néven is ismert ellencsászár, Sabinus Iulianus egyik érméje, aki a 3. század végén Pannoniából 
kiinduló lázadást szított Carinus császár ellen, néhány hónap alatt szétverte a felkelőket, a trónkövetelőket pedig 
kivégeztette
BALRA: Az Erzsébet híd pesti hídfőjének alapozási munkálatai során előkerült, a 4. század második felében készült 
tiszti sisak
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Szövegszemantika
A szövegtannak a szövegek jelentésével foglalkozó ágát szövegszemantikának nevezzük. A szöveg jelentése a szöveg 
nyelvi és nem nyelvi elemeinek együtthatása révén létrejövő gondolati tartalom. Ez a gondolati tartalom nem pusztán a 
szöveget alkotó nyelvi és nem nyelvi elemek jelentésének összessége, mindig több annál. Ez teszi lehetővé például azt, 
hogy egy szöveget lefordítsunk egyik nyelvről a másikra, vagy azt, hogy egy szöveg tartalmát saját szavainkkal vissza-
adhassuk úgy, hogy a jelentés ne csorbuljon. Bár a szöveg jelentését természetesen árnyalják a beszélő által választott 
szavak és kifejezések, illetve a stílus, lényegileg változatlan maradhat a tartalom ugyanannak a szövegnek többféle vál-
tozatában is.

  Olvassátok el Mikszáth Kálmán elbeszélésének alábbi, Selmecbánya domborzati sajátosságait bemutató részletét! 
Az osztályból 4-5 ember próbálja meg saját szavaival, fejből elmondani a szöveg tartalmát! Figyeljétek meg az elő-
adások közti hasonlóságokat és különbségeket, illetve vessétek össze őket az eredeti szöveggel is (nyelvi és nem 
nyelvi elemek használata, szókincs, mondatszerkesztés, stílus)! Változott-e a különböző variánsokban a szöveg jelen-
tése? Ha igen, milyen mértékben, és vajon miért? Érdekesebbé tehetitek a kísérletet, ha az előadók nem hallják az 
előttük megszólalókat: kimennek a teremből, majd egyesével hívjátok be őket.  

 „Uraim, ha a pokolban egyszer az a gondolatjuk támadna az ördögöknek, hogy várost építsenek, az bizonyosan olyan 
lenne, mint Selmecbánya.

Bocsássa meg az ottani érdemes magisztrátus ezt a becsmérlést, nem akar lenni sem sértés, sem gúny, különösen az 
élőkre vonatkozólag, kik bizonyára nem tehetnek róla, hogy az őseik olyan bolondos helyre építkeztek. Nyájas olvasó, 
ki még nem jártál e görbe országban, képzelj magadnak háromezer hegycsúcsot, ugyanannyi völgykatlant, egy tucat 
sziklát, mely sűrűn be van építve mindenféle alakú házakkal, melyeknek előrésze sokszor háromemeletes, míg ellenben 
a háta szerényen odalapul a hegyhez.

Ha végigjárod e maga a természet által kikövezett várost, szíved csordultig megtelik humanisztikus érzelmekkel, s 
elérzékenyülten sóhajtasz föl: »Hát még itt is emberek laknak?«

[…]
Sehol a világon nem olyan részrehajló a mennyei gondviselés, mint Selmecbányán. A hegyen lakó Csemez Stevónak 

egy órával korábban kel és későbben nyugszik a nap, mint közvetlen szomszédjának, az alant lakó Kutlik Stevónak, va-
lamint sehol sem mutat föl olyan eredeti közlekedési viszonyokat geográ� ai helyzet, mint itt.

A Csemezék Krisztina nevű leánykája például kiáll ebéd után a zöldre festett kapuajtóba, s amint merengő fekete 
szemeivel meglátja a szomszéd hegygerincen, hogy a Mirkovszkiék Bohuska nevű kisasszonya a kertben sétál, nyájasan 
int gyönyörű fejecskéjével, és üde, csengő hangján átkiált:

– Megebédeltetek, Bohuska?
Bohuska megfordul a kedves, nyájas és ismerős hangra, s ugrándozva fut a kis Krisztina felé egész a hegygerinc szélé-

ig, hol a tátongó mélység kezdődik; alig vannak húsz lépésnyire egymástól, kedvükre fecseghetnek.
– El is felejtettük már. Hol leszesz ma?
– Itthon – felelte Krisztina.
– Mindig otthon! Jobban tennéd, ha átjönnél most délután hozzánk.
[…]
– Meg is tenném, ha olyan messze nem volna.
S valóban, a Csemezék lakásától a Mirkovszkiékig jó másfél órányi út volt, mert le kellett ereszkedni egész a luthe-

ránus templomig, onnan megkerülni a várost Szélakna felé, s ott a katolikus anyaszentegyház melletti kőlépcsőzeten 
fölkapaszkodni a »Klopácskára«, melytől már aztán tűrhető út visz a Mirkovszki házig.”

(Mikszáth Kálmán: Az aranykisasszony – részlet)
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A szóelemek

Játsszatok el egy helyzetet, amelyben csak egyetlen, ironikus mondat hangzik 
el! Beszéljétek meg, vajon honnan tudjuk ilyen esetekben, hogy a beszélő által 
mondottakat nem szó szerint kell értelmezni!

Kapcsolódás a beszédhelyzethez3.

A koherencia A szöveg legfontosabb ismérve, hogy 
a  kommunikáció alapegysége. Egy nyelvi szerveződés el-
sősorban attól lesz szöveg, hogy a közlésfolyamatban köz-
lésegységként működik. A közlésegységet szövegen kí-
vüli, ún. pragmatikai jellemzők határozzák meg, képez-
nek számára külső összetartó erőt, koherenciát. A szöveg 
belső nyelvi szerkezetének jellemzői fontosságban csak ez 
után következnek, és nem annyira meghatározzák, mint 
csak jellemzik a szöveget. 

A szövegszándék A koherencia egyik fő összete-
vője a szövegszándék. Például ha világos, hogy a szín-
padon egy dráma előadása zajlik, a beszélők szándéka a 
Bánk bán előadása, ez a szándék a nézők tudatában egy-
séges szöveggé teszi, amit hallanak. 

Az értelmi folytonosság A koherencia másik 
fontos összetevője az értelmi folytonosság. Ez nem fel-
tétlenül időbeli folytonosságot jelent, hiszen a csapongó 
beszélgetésből a kronologikus folytonosság talán teljesen 
hiányzik. Inkább azt a folyamatosságot jelenti, hogy a szó-
ba kerülő témák és fogalmak között a beszélők akkor is 
értik a kapcsolatot, ha a kívülálló nem. Ha az osztályki-
rándulásról mindannyiuknak egy buszsofőr jut eszébe, a 
buszsofőrről meg egy rossz ízű fagylalt, akkor a visegrádi 
vár, az autóbusz-vezető meg a fagylalt között számukra
akkor is fenn fog állni az értelmi folytonosság, ha a kívülál-
ló ebből semmit sem sejt.

A gondolkodási folyamat Ebből következik a 
koherencia harmadik összetevője: maga a gondolkodási 
folyamat, amely a beszédtársak tudatában végbemegy. 
Amikor a fagylalt, a visegrádi vár és a buszsofőr témáit szó-
ba hozó mondatok számukra szöveggé állnak össze, akkor 
maga a gondolkodási folyamatuk, asszociáló és vissza-
emlékező tevékenységük teszi koherenssé a szöveget 
(miközben a kívülálló saját tudatában nem nagyon tudja 
véghezvinni ugyanezt a folyamatot). 

A szövegvilág Minden szöveg szorosan kapcsolódik 
az őt körülvevő valóság számos eleméhez, amely ténye-
zők meghatározzák megalkotását, lehetővé teszik, illetve 
befolyásolják értelmezését. A szövegeket, illetve a létreho-
zásukban és megértésükben szerepet játszó összes ténye-
zőt magában foglaló kapcsolatrendszert szövegvilágnak 
nevezzük. A szövegvilágnak részét képezi tehát – a szöve-
gen mint nyelvi formába öntött és nyelvi formában ki nem 
fejezett jelentések összességén kívül – az alkotó és a 
befogadó(k) (személyes jellegzetességeikkel, szándéka-
ikkal, nézőpontjaikkal, tudásukkal, kapcsolatukkal együtt), 
a szöveget körülvevő beszédhelyzet, valamint más szö-
vegek, amelyekhez az adott szöveg kapcsolódik.

Ezekkel későbbi tanulmányaink során is fogunk talál-
kozni. Most csak néhány olyan, eddig részletesen nem 
tárgyalt elemet veszünk szemügyre, amelyek a szövegvi-
lág – a szövegeket, létrehozásukat és befogadásukat kö-
rülhatároló kommunikációs tartomány – fontos tényezőit 
alkotják.

A kontextus A kontextust a szöveget körülvevő 
�zikai és társas közeg alkotja. Részét képezik a be-
szédhelyzet tér- és időbeli viszonyai, a szövegalko-
tó és a befogadó(k) személye, száma, egymáshoz 
való viszonyuk, valamint közös tudásuk és hiedelmeik. 
A kontextust folyamatosan szem előtt tartva fogalmaz-
zuk és értelmezzük a szövegeket. Nagyon fontos eleme a 
kontextusnak a kommunikáló felek viszonyának jellege: 
személyes vagy formális, egyenrangúak vagy egymásnak 
alárendeltek-e. Például az irónia megfelelő értelmezésé-
ben is nagyon fontos szerepe van a kontextusnak. A De 
csinos vagy! megnyilatkozást értelmezhetjük szó szerint és 
ironikusan is – a szó szerinti, szelíden ironikus vagy sértő-
en gúnyos olvasat a kontextustól függ.

A nézőpont Minden szöveget erőteljesen befo-
lyásol a szövegalkotó aktuális helyzete, nézőpontja. 
A nézőpontot leggyakrabban az én, az itt és a most
hármassága határozza meg. Amikor például elmesé-
lünk egy megtörtént eseményt, azért használunk múlt 
időt, hogy kifejezzük saját jelenlegi nézőpontunk és a 
szövegben kódolt események közötti időbeli távolsá-
got. Amikor valakiről beszélünk, azért használunk E/3. 
személyt, hogy kifejezzük: olyasvalakiről van szó, aki 
jelenlegi nézőpontunkból nem része a kommunikációs 
helyzetnek. Amikor azt mondjuk: Elment., akkor saját né-
zőpontunktól távolodó, amikor azt mondjuk: Nemsokára 
jön., saját nézőpontunkhoz közeledő mozgásról beszé-
lünk. A nézőpont azonban nem mindig kötődik ennyire 
szorosan a szövegalkotó aktuális helyzetéhez: irodalmi 
alkotásokban a nézőpont lehet például a hősé, egy kí-
vülálló narrátoré stb. 

A bennfoglalás A szövegek értelmének jelentős 
része nincs nyíltan, (expliciten) kifejezve, nyelvi formába 
öntve. Nem azért, hogy a befogadó ne értse meg, hanem 
éppen azért, mert feltételezzük: a befogadó anélkül is 
megérti, hogy kifejeznénk. A bennfoglalás – (impliká-
ció) – lényege, hogy a szövegalkotó az általa átadni kívánt 
üzenetnek csak egy részét fogalmazza meg, számítva arra, 
hogy a részletesen ki nem fejtett, (implicit) jelentést a 
befogadó következtetések révén képes rekonstruálni. A 
Van nálad zsepi? kérdést általában akkor is helyesen – ké-
résként – értelmezzük, ha nem teszi hozzá a megnyilatko-
zó: Ha igen, kérek szépen egyet.
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Tudáskeret

A fogalmi sémák

Forgatókönyv

A fogalmi sémák A szövegek értelmezése során 
nemcsak nyelvi képességeinket használjuk fel, hanem a 
világ dolgairól alkotott tudásunkat, úgynevezett fogalmi 
sémáinkat is. Többek között fogalmi sémáinkat használ-
juk fel az implicit jelentés kikövetkeztetésére is. 

A tudáskeret rendszerezi a valóság egyes elemeiről 
való tudásunkat, tanulásból és tapasztalásból származó 
ismereteinket, valamint hiedelmeinket. Az autóról példá-
ul tudjuk, hogy gyors haladást tesz lehetővé, ezért nem 
csodálkozunk, ha ismerősünk azt mondja, körülbelül egy 
óra alatt szokta megtenni a Budapest és Balaton közötti 
távolságot. Van ugyanakkor tudáskeretünk a városi forga-
lomról is, így azon sem lepődünk meg, ha ismerősünk azt 
mondja, sohasem megy be a belvárosba autóval. 

A forgatókönyv eseményekről, cselekvésekről, cselek-
véssorokról, történésekről való tudásunkat tartalmazza. 

A forgatókönyvek segítenek eligazodni a társas viselke-
dési helyzetekben (pl. tudjuk, mit kell tennünk és mon-
danunk akkor, ha bemutatnak minket valakinek, vagy ha 
mozijegyet vásárolunk). 

Az intertextualitás A szövegek egymással is köl-
csönhatásba lépnek, „felhasználják” egymást. Az interne-
tes szövegek kapcsán megismert intertextualitás számos 
irodalmi és hétköznapi szöveg fontos tényezője. Ha példá-
ul idézünk egy versből, ha célzunk egy tanárunk állandóan 
ismétlődő mondatára, vagy ha parodizálunk, a befogadó-
nak a szövegértelem megalkotása során más szövegeket 
is fel kell használnia. A szövegvilágnak tehát részét képe-
zik mindazok a szövegek is, amelyekkel az adott szöveg 
intertextuális viszonyba lép. 

Megnézem
a katalógusban 
keresett könyvet

Megkeresem 
a szabadpolcon 
a könyvetKikölcsönzöm 

a könyvet
Kilépek a 
könyvtárból

Kiírom a könyv 
jelzetét

Belépek a 
könyvtárba az 
olvasójeggyel

03

01

02

04

06

05ugat hű társ

Rex

jó a
szaglása

sétáltatni
kell
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  Kérdések, feladatok

1.  Fogalmazd meg, milyen bennfoglalást tartalmaznak 
az alábbi párbeszédek!

– Ki kell találjam, mi legyen az ebéd szombaton.
– A hamburgert nagyon szeretem.

– Kifogyott a benzin.
– Van egy benzinkút nem messze innen.

– Nem sikerült jól a dolgozat.
– Egész hétvégén fociztál.

2.  Játsszatok el olyan helyzeteket, amelyekben a befo-
gadó nem jól értelmezi a bennfoglalást, és ebből fél-
reértés adódik!

3.  Gondold végig, az írott vagy az élőszóbeli kommu-
nikáció kényelmesebb-e számodra! Indokold meg, 
miért! (Mondj legalább három indokot!)

4.  Mi a tudáskeretetek a villámról? Készítsetek róla egy 
fürtábrát!

5.  Írd le egy iskolai rendezvény (pl. gólyabál, farsang, ün-
nepély, osztálykarácsony) szokásos forgatókönyvét!

6.  Olvassátok el Arany János Tetemrehívás című balla-
dáját! Dramatizálva adjátok elő Bárczi Benő és Kund 
Abigél párbeszédét úgy, hogy megvalósuljon benne 
a koherencia, és ezáltal elkerülhető legyen a tragédia!

„Színpadi műveknél talán az egyik leggyakoribb eset, amikor az adott szövegvilágbeli A személy megnyilatkozását a 
szintén szövegvilágbeli B befogadó nem tartja koherensnek, a valós világbeli C befogadó azonban igen. […] Ennek 
egyik híres példája Hamlet és Polonius párbeszéde Shakespeare Hamlet, dán királyfi című művében.
POLONIUS […] Mi az, amit olvas, fönséges úr?
HAMLET Szó, szó, szó.
POLONIUS De a veleje?
HAMLET Kinek a veleje?
POLONIUS No, annak, amit olvas fönséged.
HAMLET Rágalom, uram; mert ni, mit mond itt a csúfolódó gaz kópé: hogy öregembernek ősz a szakálla, ráncos az orcája; 
szeméből sűrű gyanta szivárog és szilvafa-enyő; amellett bőséges észfogyatéka és erősen gyenge ágyéka van; mely dolgo-
kat, uram, bár magam is rettentően és roppantul meghiszek, mégis úgy tartom, nem becsület így papírra tenni: mert lám, 
maga is, uram, akkor lenne olyan öreg, mint én, ha visszafelé haladhatna, rák módra.
POLONIUS Őrült beszéd, őrült beszéd: de van benne rendszer.
Hamlet, aki tudja, hogy Claudius király, apja gyilkosának megbízásából kémkednek utána, és akár élete is veszélyben 
lehet, ha megsejtik nyomozását és bosszútervét, maszkot ölt, ami mögé biztonságosan elrejtőzhet: őrültnek tetteti 
magát, így időt nyer, s egyúttal sérthetetlenségét is biztosítja. A fenti párbeszédben Hamlet hosszabb megnyilatkozá-
sára vonatkozóan a befogadói koherenciaítélet pedig épp ezen, az ’őrültség mint maszk’ tudásának tényén fordul meg.

Poloniusnak ugyanis mint szövegvilágon belüli B befogadónak hiányosak az ismeretei a beszédhelyzetre vonatko-
zóan: egyrészt téves elképzelése van a kontextusról, hiszen azt gondolja, Hamlet nem tudja, milyen céllal kezdemé-
nyez kommunikációt vele (azaz, hogy Hamlet őrültségének okát szeretné kipuhatolni), másrészt magára a megnyi-
latkozó személyére, Hamletre vonatkozóan sincsenek releváns információi (azaz nem ismeri sem Hamlet szándékát, 
sem őrültségének színlelt voltát). Ebből a befogadói aspektusból nézve Hamlet megnyilatkozásának nyelvi szövete 
grammatikai-szemantikai síkon jólformált ugyan […], mégsem tűnik koherensnek, hiszen B az általa feltételezett 
kommunikációs helyzetben és a fenti hiányos ismereteiből kifolyóan a nyelvi sík elemeihez nem képes összefüggő 
tényállás-konfigurációt rendelni […], amit jól tükröz reakciója, az Arany János fordításában szállóigévé vált mondat: 
»Őrült beszéd, őrült beszéd: de van benne rendszer.«

Ezzel szemben a valós világbeli C befogadó, külső, »mindentudó« nézőként birtokában van mind a kontextusra, 
mind a közlő személyére és szándékára vonatkozó ismereteknek, s ezáltal […] felismeri Hamlet szövegében a kimon-
dott és a kimondatlan gondolattal való játékot, és megérti, hogy Hamlet egy elképzelt személy szavainak tulajdo-
nítva mondja Polonius szemébe azt, amit látszólag elítél, de amit Polonius távozása után már nyíltan is kijelenthet: 
»Unalmas vén bolondjai«.”

(Nagy Andrea: „Őrült beszéd, őrült beszéd: de van benne rendszer”: Befogadó és koherenciaítélet. In: Tanulmányok a szövegkoherenciá-
ról. Szerk.: Dobi Edit – Andor József. Officina Textologica, 19. Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Debrecen, 2016. 46–58.)

1. Mit tudtál meg Hamletről és Poloniusról a szövegből?

2. Fogalmazd meg saját szavaiddal, hogy miért nem értheti meg Polonius Hamletet!

3. Mi lehet a funkciója annak, hogy a szöveg szerzője A, B és C betűkkel jelöli a kommunikáció résztvevőit?    

Gyakorlás
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Alkossatok 4-5 fős csoportokat! Válasszatok három híres verset! Készítsetek a 
versek kulcsszavainak segítségével feladványokat a többieknek! 

A jelentésbeli kapcsolóelemek a szövegben

A mondatok sorozata csak akkor nevezhető szövegnek,
ha megfelelő módon kapcsolódnak a beszédhelyzet-
hez, valamint tartalmilag és nyelvtanilag összekap-
csolt, szerves egészet alkotnak. Ebben a leckében a szöve-
gek egységét biztosító jelentésbeli, tartalmi kapcsola-
tokról lesz szó, amelyeket a bevezető leckében kohéziós 
elemeknek neveztünk. 

Kulcsszó és cím Egy szöveg tematikus egységé-
nek megteremtésében fontos szerepe van a kulcsszavak
ismétlődésének. A kulcsszó a szöveg témájára utaló szó 
– többnyire főnév –, amely fontos szerepe miatt az átla-
gosnál jóval gyakrabban fordul elő az adott szövegben. 
Egy szövegnek több kulcsszava is lehet. Ebben a lecké-
ben például a kohézió és a szöveg is kulcsszavaknak szá-
mítanak.

Az esetek jelentős részében szintén a témát jelöli 
meg, ezáltal „tartja össze” a teljes szöveget a cím. Mivel 
mind a kulcsszavaknak, mind a címnek fontos szerepe 
van a témamegjelölésben, gyakran a cím is a szöveg 
kulcsszava, vagy legalábbis tartalmazza azt. Ennek a 
leckének a címében például a szöveg, a kapcsolóelem és 
a jelentés mint kulcsszó jelenik meg. A cím lehet a szö-
veg egyetlen mondatba sűrített lényege, tételmonda-
ta is (pl. Nagydíjat nyertek a fiatal magyar feltalálók). A 
témamegjelölésen túl a cím többletjelentést is adhat a 
szövegnek (pl. A közelítő tél).

Izotópok – a szövegben? A szöveg jelentésbeli 
egységét biztosítják az ugyanarra a személyre, tárgyra, 
fogalomra, cselekvésre, eseményre stb. vonatkozó kife-
jezések. Az ugyanarra a valóságdarabra utaló szavak, ki-
fejezések közötti kapcsolatot idegen szóval izotópiának
nevezzük. 

A példaszövegből is látszik, hogy izotópok lehetnek szi-
nonimák (sürget – siet), tulajdonnevek és névmások
(Széchenyi – ő, Kossuthék – ők) vagy akár körülírások is 
(Széchenyi – a legnagyobb magyar, Kossuthék – a Pest me-
gyei követ hívei). Izotópia állhat fenn alá- és fölérendelt 
fogalmak (pl. vombat – állatka, hárfa – hangszer) között is. 
Témaváltás esetén az izotópok által alkotott lánc megsza-
kad, ilyenkor izotópiatörésről beszélünk. Az izotópiatörés 
után például ugyanazok a névmások vagy akár főnevek 

(szinonimák) egy más valóságdarabra fognak vonatkozni, 
megváltozik a szövegbeli jelentésük. A párbeszédekben 
ez viszonylag gyakran következik be.

A téma és a réma A beszédhelyzet megteremti 
egy szöveg koherenciáját, a kohézió jelentésbeli összetar-
tozás, amely lehet lineáris (pl. a névmással való helyette-
sítés) és lehet globális (pl. az izotópia). 

A már ismert és az új információk összekapcsolódása 
is a kohézió (összetartozás) megteremtésének az eszkö-
ze a mondatban. A szöveg logikáját követő ún. aktuális 
mondattagolás elve alapján az ismert közléselemet 
témának, míg az új információt tartalmazót rémának
nevezzük. A témák és rémák folytonosan változnak: a 
téma a már elhangzottakat foglalja magában, a réma 
pedig továbbviszi a motívumot (motívum = ismétlődő 
elem). 

A szövegfókusz és a szövegtopik A szöveg-
ben is a téma biztosítja a tematikus előrehaladást, a réma 
pedig a váltást, annak minden nyelvi és szövegtani követ-
kezményével. Ez esetben a témát szövegtopiknak neve-
zik, ez biztosítja a szövegfolytonosságot.

Az ún.  szövegfókusz szerepe ezzel szemben az, hogy a 
szöveg vagy szövegrészlet legkiemelkedőbb, leglénye-
gesebb részét kimondja, általában egy mondat vagy 
egy mondatrészlet formájában.

Fontos, hogy lássuk, a szövegfókusz a szöveg elemzé-
sekor, a szövegértés és a szövegalkotás szempontjából 
egyaránt fontos. Szerepe van pl. az idegen nyelvre fordítás 
gyakorlatában, érinti a szórend, az intonáció és a hangsúly 
kérdéseit.

Magyarországon nagy hagyománya van a lovas-
sportnak [réma]. A lovaglás [téma] nemcsak a �a-
taloknál, de a középkorú és az idősebb korosztály-
ban [réma] is népszerű. Az 50 év felettiek [téma] 
leginkább a tereplovaglást [réma] kedvelik.

„Felszínre hozzák a legnagyobb aranykincset, 
amely a tenger mélyére süllyedt, és azóta is ott pihen. 
A mai áron négymilliárd dollárt érő aranypénz a 
brit királyi tengerészet Sussex nevű hajójával együtt 
merült el a hullámsírban a Földközi-tengeren több 
mint háromszáz évvel ezelőtt. A brit védelmi mi-
nisztérium kedden megállapodott az Odyssey nevű 
amerikai mélytengeri kutatócéggel, hogy felszínre 
hozzák az egy kilométer mélyen levő rakományt.”

(Forrás: www.mno.hu)

Széchenyi lassú haladást akart, mondhatjuk, 
Kossuthék viszont gyorsat. Ő megfontolt akart len-
ni, ők viszont radikálisabbak voltak. A legnagyobb
magyar várt volna a kon�iktusokkal, a Pest megyei 
követ hívei viszont sürgették a változásokat. Siet-
tek volna…

4.
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  Kérdések, feladatok

1.  a) Gyűjtsd ki az alábbi szövegből az izotópokat!

„Madárhatározó mobilalkalmazást készített a Magyar 
Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) és a 
Farkaskölykök I�úsági Egyesület.
Magyarország első ilyen jellegű alkalmazása a ha-
zánkban előforduló 157 leggyakoribb madárfaj terepi 
azonosításához nyújt segítséget 269 színes illusztráci-
óval, 203 madárhanggal és részletes fajleírásokkal.
Az applikáció egyaránt fut Android és iOS rendszere-
ken. Az alkalmazás azoknak készült, akik kezdő mada-
rászként egy állandóan kéznél lévő határozó segítsé-
gével még egyszerűbben szeretnék megtudni, hogy 
milyen madarat láttak a kertben – írja az MME.
Az okostelefonos alkalmazásban a madarak alakjá-
nak, színének és élőhelyének megadását követően 
választhatja ki a felhasználó a lehetséges fajokat – a 
program már egyetlen szűrési feltétellel is működik.
Az egyes fajok adatlapján a határozást Kókay Sza-
bolcs madárfestő színes gra�kái, rövid fajleírás és a 
madár hangja segíti. Megtalálható itt emellett a ma-
dár latin és angol neve, rendszertani besorolása és 
természetvédelmi értéke is.
Az adatlapról internetes kapcsolattal tovább lehet lép-
ni az MME honlapjára, ahol többet is meg lehet tudni 
az adott fajról. Az alkalmazás a határozó mellett a me-
móriában szereplő összes madarat bemutató madár-
lexikon és fajfelismerő játék funkcióval is rendelkezik.
Sőt, a jelenleg is zajló fejlesztéseknek köszönhetően 
a felhasználók április végétől az MME Madáratlasz 
Programjához (MAP) is csatlakozhatnak meg�gyelési 
adataik feltöltésével.”

(Forrás: www.ma.hu/itmania.hu)

b)  Találj ki hatásos címeket a szövegnek úgy, hogy a 
hír a következő helyeken fog megjelenni!

2.  a)  Mutasd be az alábbi idézet segítségével a szö-
veg téma-réma váltakozását! 

b)  Foglald össze három mondatban a szöveg lénye-
gét!

3.  a)  Gyűjtsetek híreket a nyomtatott sajtóból és az in-
ternetről! Állapítsátok meg, hogy ezek a szövegek  
mennyiben felelnek meg a hír műfajáról az előző 
tanévben tanultaknak!

b)  Alkossatok négy-öt fős csoportokat! Minden cso-
port húzzon egyet a kiválogatott hírek közül, majd 
vizsgálja meg a jelentésbeli kapcsolóelemek szem-
pontjából! Jelöljétek a szövegben az izotópokat, 
valamint a téma-réma tagolódást! Mutassátok be 
röviden a megoldásaitokat, a többiek pedig ellen-
őrizzék, hogy jól oldottátok-e meg a feladatot!  természettudományos ismeretterjesztő magazin

Sass Flóra
(Finnián, Mária, Barbara, lady Baker)
(1842−1916)
Felfedező, Afrika-kutató. Az isztambuli rabszolgapi-
acról az angol arisztokrácia felső köreibe került lány 
a Nílus egyik eredőjének társfelfedezője. Sass Flóra 
és férje, Samuel Baker felfedezőcsapata 1861. ápri-
lis 15-én indult a Nílus forrásának felderítésére egy 
saját költségen felszerelt expedícióval. 1864. már-
cius 14-én jutottak el az Albert-tóhoz, melyre ők 
bukkantak rá, és kereszteltek el Viktória királynő el-
hunyt férjéről. Az Albert-Nyanza-tóban megtalálták 
a Nílus második forráságát. Sass Flóra emléke sokáig 
fennmaradt a Nílus menti bennszülöttek körében. 
»Myaduenak«, azaz »Hajnalcsillagnak« nevezték el, 
és a gyarmati tisztviselők még negyedszázaddal ké-
sőbb is hallottak róla szóló történeteket.”

(Álmok álmodói – Világra szóló magyarok.
Szerk.: Szegő György – Eleőd Ákos – Götz Eszter. II. kötet,

 Millenáris KHT, Budapest, 2002. 221.)

=
szövegfókusz

felszínre
hozzák

a legnagyobb
aranykincset aranypénz

tengerészet
(hajójával)

tenger
(mélyéről)

dollárt
(érő)

izotópia

internetes hírportál
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A könyvek arra késztetnek, hogy használjuk a fantáziánkat – a �lm készen adja elénk, amit látnunk kell. Azok 
megdolgoztatják a képzeletünket, ez inkább csak az érzékszerveinket aktiválja. Bekapcsolja látásunkat, hallá-
sunkat, míg az olvasás arra késztet, hogy magunk vetítsük magunk elé a képsort. A nyomtatott betű éppen ezért 
nagyobb aktivitást idéz elő, míg a celluloidszalag képsora passzívabb befogadást is megenged. Ha felütjük egy 
kötet lapjait, hosszabban bele kell merülnünk, míg a mai, vizuális kor termékei másfél óra alatt be is fejezik, amit 
el akartak mesélni. Amaz hetekig velünk van a metrón, a fotelben, elalvás előtt az ágyunkban, emez akár még 
aznap átenged minket a következő sztorinak, következő alkotásnak. Kétségtelen ugyanakkor, hogy a mozi több 
érzékszervünkre hat és teljesebb élményt ad, mint a nyomtatott kiadványok. Jobban felkavar a zenével, az érzé-
ki benyomással, míg amazok meg inkább talán az értelmünket mozgósítják.

No de mire jó mindez, akár az egyik, akár a másik információhordozót nézzük? Ment-e – kérdezhetjük 
Vörösmartyval – a könyvek által a világ elébb? És persze megkérdezhetjük ugyanezt a filmek kapcsán is. Vagy 
csak szórakoztatnak a fekete betűs fehér lapok? Kikapcsolódni segítenek? És csupán az idő kellemes eltöltésére 
szolgál a Lumière �vérek találmánya? Ez is csak léhaság lenne? 

Az olvasók nyilván tiltakoznak, és a mozijárók se nagyon bólogatnának. Mert hiszen – mondják a könyv sze-
relmesei – már a kódexek is többet jelentettek ennél: a műveltség átadását. És azt is hozzátennék: ma sem váltak 
feleslegessé a régi fóliánsok utódai! A �lmrajongók meg még tovább mennének: talán nem ez a médium fog a 
könyv helyébe lépni maholnap akár az oktatás területén is? És azt is megkérdeznék, vajon Babits is a léha szóra-
kozást dicsérte, amikor a mozgókép csodájáról írt Mozgófénykép című versében? 

És alighanem mindkét tábornak igaza lenne: Gutenberg híveinek is, meg Hollywood elkötelezettjeinek is. 
Hisz a nyomdatermékek éppúgy előrevitték civilizációnkat, mint az operatőri remeklések. Ja, hogy Don Quijote 
a sok olvasmányától bolondult meg? Hogy Bovaryné a sok szerelmes regénytől ringatta magát tökéletesen fals 
illúziókba? Ezek csak az életmentő gyógyszer elkerülhetetlen mellékhatásai, legyintenek minden bizonnyal az 
örök betűfalók és a vászonra-képernyőre meredők egyaránt.  

1. Az olvasott szöveg mindvégig a könyvről és a � lmről beszél, de mondatról mondatra izotópokkal helyettesíti a két 
szót. Szinonimával, körülírással, toldalékkal, névmással utal vissza a két összehasonlított dologra, és teszi egyér-
telművé, hogy mikor melyikről fogalmaz meg állításokat. Írd fel a füzetedbe a négy helyettesítő nyelvi eszközt, és 
gyűjts mindegyikhez példákat a szövegből! 

2.  Mi teszi egyértelművé az egyes visszautalásokat? Vegyétek sorra az itt kiemelt példákat, állapítsátok meg, a fi lmre 
vagy a könyvre utalnak-e, és fogalmazzátok meg, miért egyértelmű az utalásuk itt, ebben a szövegkörnyezetben!

3.  Mozijárók, � lmrajongók – tudnál-e még szinonimákat erre a fogalomra?

4.  Miért, milyen kapcsolat révén utal Gutenberg neve a könyvre, a Lumière � véreké a � lmre?

5.  A szöveg számos érvet hoz föl a könyv mellett. Gyűjtsetek további érveket, amelyek ennek értékesebb voltát igazol-
ják! Utána gyűjtsetek a � lm elsőbbsége melletti további érveket is!

Gyakorlás

bekapcsolja látásunkat a nyomtatott betű a celluloidszalag

amaz – emez jobban felkavar
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A szóelemek

Melyik mondat értelmezése függ leginkább az adott helyzettől?
Nézd, itt az Anyegin, ezt fogom most olvasni!
Ő is eljött tegnap este hozzátok?

A nyelvtani kapcsolóelemek a szövegben5.

A szöveg egységeinek összetartozását az előző leckében 
tárgyalt jelentésbeli-tartalmi kapcsolóelemek mellett 
nyelvtani (grammatikai) kapcsolóelemek is jelzik. 

A névmások mint nyelvtani kapcsolóele-
mek A névmások két szempontból is fontos szerepet 
töltenek be a szövegben. Egyrészt segítik a szöveg meg-
értését azáltal, hogy azonosítják a különböző mondatok, 
bekezdések, szövegrészek szereplőit: összekapcsolják a 
szöveg világát a beszédhelyzet elemeivel. Ugyanakkor azt 
is lehetővé teszik, hogy elkerüljük bizonyos elemek ismét-
lését: gazdaságosabbá teszik a közlést. A névmásoknak 
tehát egyaránt szerepük van a szöveg beszédhelyzethez 
való kapcsolatának (koherencia) létrehozásában, illetve 
a szöveg egységeinek grammatikai összekapcsolásában 
(konnexió). Az előző leckében pedig azt is láttuk, hogy a 
névmások izotópként is funkcionálnak, tehát a jelentés-
beli szövegösszetartó erő, a kohézió megteremtésében is 
közreműködnek.

A névmási utalásnak három típusát különböztetjük 
meg a szövegben. Az anafora visszautalás a már ismert, 
korábban elhangzott elemre a szövegben. Például:

A katafora előreutalás arra, ami következni fog a szöveg-
ben. Például:

A deixis (rámutatás) a szövegből kifelé, a beszédhelyzet 
valamely elemére/elemeire való utalás. Például:

A közelre mutató névmások (pl. ez, ilyen) anaforikusak, 
visszafelé utalnak. Például:

Előreutaláskor általában a távolra mutatókat használ-
juk. Például:

A kérdő névmások a szöveg későbbi pontjával állnak 
kapcsolatban, tehát kataforikusak. Például:

A viszonyszók szerepe a konnexióban 
Egyes viszonyszóknak is szerepük van a szövegmondatok 
összekapcsolásában. 

A névelők között sajátos munkamegosztás van: a szö-
vegbeli első említés gyakran határozatlan névelővel tör-
ténik, a későbbi mondatokban azonban már határozott 
névelővel utalunk ugyanarra a dologra. 

Például:

Egyes kötőszókat nemcsak mondatrészek és tagmon-
datok, hanem mondatok, sőt mondatokból álló nagyobb 
egységek összekapcsolására is használunk. A melléren-
delés már ismert fajtáit jelölő kötőszók (pl. ezenkívül, 
azonban, vagy, tehát) akár bekezdések tartalmának logikai 
kapcsolatát is jelölhetik.

Például:

A toldalékolás mint a konnexió eszköze 
Nemcsak önálló szavak, de toldalékok is teremthetnek 
kapcsolatot a szöveg egyes pontjai között. Ilyen szöveg-
összetartó elem például az egyeztetés. 

A magyarban mondaton belül az állítmányt egyeztet-
jük az alannyal számban és személyben, a tárggyal pedig 
határozottságban. Az igealakok személyragjai tehát utal-
nak a hiányzó, de a szövegben korábban előforduló ala-
nyokra és tárgyakra. 

Például:

Ahogy a példából is látszik, a birtokos személyjelek a 
mondatból hiányzó birtokossal teremtenek kapcsolatot 
(kutyák – gazdájuk).

Találkoztam tegnap Annával. Ő segített a költözésnél.

Leroskadtam egy székre. Nem vettem észre, hogy a
széknek csak három lába volt.

Egy új Szapphó-verset rejtő papiruszra bukkantak 
a kutatók egy egyiptomi múmia pólyáján. A kölni 
egyetem archívumában talált papirusz első látásra 
igazán jelentéktelennek tűnt. Azonban a vizsgálatok 
után kiderült, hogy a lelet irodalomtörténeti szem-
pontból is fontos. 
Ugyanis ezzel a felfedezéssel a költőnő három teljes 
verse és 264 töredéke után negyedik teljes művét is 
megismerhettük.

Nem szabad bántani a kisebbet! Ezt jól jegyezd meg!

Én azt a csíkosat kérem szépen!

Mondd azt, hogy nem érsz rá!

Ki az? Csak nem Marci?

Benedek megtalálta azt, amit már egy hete keresett.

A kutyák folyamatosan ugattak. Biztosan a gazdá-
jukat hiányolták.
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  Kérdések, feladatok

1.  Írd le az összes lehetséges kötőszóval az alábbi tag-
mondatokat! Magyarázd meg az így létrejött monda-
tok közötti jelentésbeli különbséget!

2.  Keresd meg az alábbi szövegben a nyelvtani kapcso-
lóelemeket!

3.  Alkossatok négy-öt fős csoportokat! Képzeljétek el, 
hogy egy olyan riportot kell készítenetek, amelyben 
az utca emberét kérdezitek arról, hogy mit tud márci-
us 15-éről! Találjatok ki a témában egy jelenetet úgy, 
hogy szerepeljen benne legalább egy személyre, 
helyre, tárgyra és fogalomra utaló deixis! Játsszátok 
el a jelenetet! A többiek feladata, hogy azonosítsák 
ezeket a rámutatásokat.

4.  Van-e különbség az alábbi mondatok jelentése kö-
zött?
a)

b)

5.  Kövesd végig a téma-réma viszonyát a következő 
szö vegrészleten! Magyarázd meg a névelőkkel való 
összefüggésüket!

6.  Fogalmazd meg röviden, miért fontosak a különféle 
kapcsolóelemek a szövegben!

7.  Alkossatok párokat, majd beszéljétek meg, milyen 
nyelvtani hibákat találtok az alábbi mondatokban! 
Írjátok le javítva őket a füzetetekbe!

8.  a)  Írjatok egy rövid belső monológot a képen látható, 
bevásárolnivalók beszerzésén gondolkodó fér�ról!  
Az így kapott mondatokban keressetek példákat 
deixisre!

b)  Alkossatok olyan párbeszédeket, amelyekben kü-
lönféle névmásokat használtok rámutatásra!

Szakad az eső – beázik a csizmám

Nem tetszett a � lm – rosszkedvem van

Péter elment a boltba.
Péter ment el a boltba.

Jó lenne egy egész tortát egyszerre megenni!
Jó lenne egy egész tortát enni meg egyszerre!
Jó lenne egyszerre enni meg egy egész tortát!

Rózsa illatoznak a vázában.

Kidobtam hét dobozokat.

Kedvenc gyümölcsöm eper.

„Marsha Ivins, a NASA veterán űrhajósa az Űrkutatás 
múltja, jelene és jövője címmel tartott előadást a té-
mában a BME-n. Az űrhajósnő elmesélte a Nemzet-
közi Űrállomáson szerzett tapasztalatait is. Kiemelte, 
hogy az ISS-en lényegében nincs a dolgoknak súlya, 
se fent, se lent – irányérzékünk csődöt mond. A min-
dennapi életről elmondta, hogy például az italos 
tasakokban valójában por van, ezt töltik fel vízzel. 
Egy adagolóberendezéssel juthatnak hozzá a víz-
hez, amit szívószálhoz hasonló csővel kell áttölteni 
a megfelelő ételbe vagy italporba, hogy az fogyaszt-
ható legyen. Az ISS-en nincs hűtő, se sütő, csak 
egy melegítőberendezés. Az élelmiszereket még a 
Földön tartósítják, így nincs is szükség tartós hűté-
sükre. Az oroszok nem pepecselnek annyit, mint az 
amerikaiak, mindenféle vákuumcsomagolás helyett 
konzervekben viszik az ételt a fedélzetre. Sokan pál-
cikával esznek, mert a súlytalanságban nagy vagy 
akár folyékony dolgokat, például kávét is könnye-
dén meg lehet tartani velük.”

(Forrás: www.index.hu)

összefüggésüket!

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy király, és 
ennek a királynak egyetlenegy � a. Mikor ez a � ú 
megszületett, a király egy üvegpalotát épített, s a 
gyermeket egy dajkával együtt abba a palotába köl-
töztette. Nem volt szabad a palotába belépni senki-
nek. A király azt akarta, hogy a � a, míg nagy legény-
nyé nem serdül, ne lásson semmiféle emberi lelket a 
dajkán kívül.
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Gyakorlás

„POLONIUS
Uram! királyném! fejtegetni azt,
Mi a fölség, mi a jobbágyi tiszt,
Nap mért nap, s éj az éj, idő idő:
Nap-, éj-, s időpazarlás volna csak.
Azért, rövidség lévén lelke minden
Okos beszédnek, a szóár pedig
Csak teste rajta és kül cifraság:
Rövid leszek. Nemes �ad megőrült:
Azt mondom, őrült; mert »őrült«, mi az?
Hanemha őrült lenni s nem egyéb.
De hagyjuk ezt.
[…]

 (William Shakespeare: Hamlet – részlet. Arany János fordítása)

1.  Polonius igen tudálékosan beszél, okos embernek akar látszani, ezért a szükségesnél is logikusabban akarja felépí-
teni beszédét. Ezért a rengeteg előre- és visszautalás.

  Másold a füzetedbe, majd karikázd be a következő szókapcsolatokban az anaforákat, és húzd alá a kata fo rákat!

2.  Másold a füzetedbe, majd karikázd be a szövegrészletben a már ismert dolgokról beszélő témarészeket, és húzd alá 
az új ismeretet hozó rémarészeket!

3.  Rengeteg felesleges bölcselkedés hangzik el Polonius szájából. Írd le mondandóját a lehető legrövidebben a füze-
tedbe, minden sallangtól mentesen!

4.  Polonius szerint felesleges lenne fejtegetni, mitől éj az éj. Mely sorokban követi el mégis pontosan ezt a hibát?

5.  A cifra beszédet névszói metaforával jellemzi. Hogy hangzik ez a metafora?

6.  Utolsó szavaival egy igei metaforát is alkot, sőt, meg is ismétli azt. Hogy hangzik? Miért nevezhetjük metaforának? 
Mi helyett áll?

7.  A következés okból ered, jelenti ki elmélkedését zárva teljesen feleslegesen, ami amúgy is nyilvánvaló. Mondjatok 
hasonlóan nyilvánvaló állításokat! Például ilyeneket: jobb egészségesnek lenni, mint betegnek, kivonáskor számot 
vonunk ki egy másik számból, Hunyadi Mátyás elődeit követte a trónon stb. – Szavazzátok meg, kik érdemlik a do-
bogós helyeket legnyilvánvalóbb igazságaikkal!

Hogy őrült, az való; s való, hogy az kár;
S kár, hogy való: bolondos egy figúra.
De hagyjuk abba, nem mesterkedem.
Ő hát bolond, ez áll; most hátra van
Nyomoznunk e következés okát,
Vagy inkább e kivetkezés okát.
Mert e kivetkezett következés
Okból ered, ez áll.”

fejtegetni azt, mi a fölség

őrült, mi az? hogy őrült, az való

ő hát bolond, ez áll okból ered, ez áll

való, hogy az kár

időpazarlás volna… azért… rövid leszek
azt mondom, őrült
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6.

Szövegek kölcsönhatása Fizika- és kémiaórá-
kon bizonyára sokat tanultál a különféle kölcsönhatások-
ról. Kommunikációnk során a szövegek is kölcsönhatásba 
lépnek egymással, összefonódnak, hatnak egymásra. Ezt 
a kapcsolatot nevezzük intertextualitásnak, más néven 
szövegköziségnek.

Az intertextualitás mint jelenség természetesen egy-
idős az emberi beszéddel, maga a fogalom azonban vi-
szonylag �atal: az 1960-as évek irodalomelméleti kutatásai 
használták először a szépirodalmi szövegek kapcsolatára 
ezt a megnevezést, amelyet később a nyelvtudományon 
belül a szövegtan is átvett.  

Jelölt és jelöletlen intertextusok Két vagy 
több szöveg összekapcsolódó elemeit intertextusoknak 
nevezzük. Az intertextus lehet jelölt vagy jelöletlen, 
aszerint, hogy saját szövegünkben közöljük-e a befoga-
dóval a másik szöveg jelenlétét, felhasználását. A szó sze-
rinti idézeteket idézőjelbe kell tenni, és lehetőség szerint 
– vagy a szövegen belül, vagy jegyzetben – konkrétan hi-
vatkozni a felhasznált szöveg forrására (szerzőjére, a szö-
veg címére, megjelenésének helyére stb.). 

Közéleti szövegekben, például szónoki beszédben, fel-
szólalásban, publicisztikai és magánéleti szövegekben la-
zábban is lehet hivatkozni a megidézett (szó szerint vagy 
tartalmilag idézett) szövegre, illetve szerzőjére. A � nomabb 
utalás, a sugalmazás, sejtetés hatásosabb is lehet, hisz akti-
válja a befogadó gondolkodását, fantáziáját. Ezért a szép-
irodalom is legtöbbször jelöletlen intertextusokat használ. 

A következő idézetekben kiemeltük az egymással köl-
csönhatásba lépő elemeket:

„Valaki útravált belőlünk
S nem veszi észre senki más,
Milyen magános férfi-porta
Lett a szemünk, lett a szivünk,
Szemünknek és szivünknek sorsa,
Mert asszony-részünk elhagyott.”

(Ady Endre: Valaki útravált belőlünk – részlet)

„Belőlem valaki útravált, útra a jobbik részem,
kiment belőlem, itt hagyott, csak úgy észrevétlen,
félre se néztem, annyi volt,
csak annyi volt, egy szót se szólt,
hirtelen elment, itthagyott,
valaki útravált, a jobbik részem.”

(Bereményi Géza: A jobbik részem – részlet)

Bereményi Géza szövegében az utalás egyértelmű, de je-
löletlen, és nem is tekinthető szó szerinti idézetnek, még 
akkor sem, ha a két részletben előforduló szavak egy része, 
valamint a téma (egy szakítást követő érzelmi állapot be-
mutatása a fér� szemszögéből) is azonos.

Mondjatok irodalmi tanulmányaitokból híres idézeteket, szállóigéket, és próbál-
játok őket új szövegkörnyezetbe helyezni! Mit tapasztaltok? Hogyan változik meg 
az idézetek jelentése?

Az intertextualitás
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Az intertextualitás típusai Az intertextualitás 
egyik típusa az idézet, amely lehet szó szerinti (egyenes)
vagy tartalmi (függő). Szó szerinti idézet például a cím 
és a törzsszöveg közé illesztett mottó. Tartalmi idézettel 
találkozunk a következő Pető� -részletben:

„Pusztában bujdosunk, mint hajdan
Népével Mózes bujdosott,
S követte, melyet isten külde
Vezérül, a lángoszlopot.
Ujabb időkben isten ilyen
Lángoszlopoknak rendelé
A költőket, hogy ők vezessék
A népet Kánaán felé.”

(Petőfi  Sándor: A XIX. század költői – részlet)

Fenti hasonlatában Petőfi Sándor a bibliai Mózes második 
könyvének szövegére utal, anélkül, hogy szó szerint át-
venne belőle részleteket. 

A parafrázis A szépirodalomban gyakran előfordul, 
hogy egy szerző műve cselekményét egy régebbi szöveg-
ből veszi. Egy szövegnek a téma megtartásával történő 
átfogalmazását parafrázisnak nevezzük. Egy kisebb-na-
gyobb szövegrészlet vagy egy teljes szöveg is lehet para-
frázis. Például Arany János Toldija részben Ilosvai Selymes 
Péter históriájának parafrázisa. Arany az elbeszélő költe-
mény egyes énekeinek elején mottóként szó szerint is idé-
zi Ilosvai szövegét. 

Az európai irodalom történetében talán a legtöbbet 
parafrazált szöveg a Biblia. Hogy egy példát említsünk: 
Babits Mihály Jónás könyve című elbeszélő költeménye az 
ószövetségi Jónás próféta könyvének átdolgozása: termé-
szetesen saját kontextussal, önálló üzenettel, amelynek 
néhány cselekménybeli változtatást is a szolgálatába állí-
tott a szerző. Ez utóbbi tény azt mutatja, hogy egy parafrá-
zisban a téma megtartása nem feltételezi minden cselek-
ményelemnek az egy az egyben történő átvételét.

A paródia Az intertextualitás körébe tartozik a pa-
ródia is. Az irodalmi paródia tárgya általában egy másik 
szerző. Az általa használt tipikus stíluselemek, motívu-
mok, nyelvhasználati jellegzetességek karikatúraszerű el-
torzításán alapuló utánzás a paródia fő eszköze. A magyar 
irodalom leghíresebb parodistája, Karinthy Frigyes nem 
véletlenül nevezte Így írtok ti című paródiakötetének szö-
vegeit irodalmi karikatúráknak. 

Egy jó paródiát olvasva, ha ismerjük a parodizált szerző 
műveit, stílusát, könnyen fel tudjuk ismerni, ki a karikatúra 
tárgya, anélkül, hogy szó szerinti vagy akár tartalmi idézet, 
illetve cselekménybeli egyezés szerepelne a szövegben.

Az allúzió Az egy konkrét műre történő – leginkább 
csak sejtető – utalást, célzást allúziónak vagy rájátszás-
nak nevezzük.

Arany János 1850 augusztusában, egy évvel Petőfi Sán-
dor segesvári eltűnése (1849. július 31.) után írta A honvéd 
özvegye című balladát, miután Petőfi özvegye, Szendrey 
Júlia 1850. július 21-én (néhány nappal a gyászév letelte 
előtt) férjhez ment Horvát Árpád történészhez. Figyeljétek 
meg, hogyan idézi meg az Arany-ballada Pető� versének 
motívumait!

„Oh mondd: ha előbb halok el, tetemimre
Könnyezve borítasz-e szemfödelet?
S rábírhat-e majdan egy ifju szerelme,
Hogy elhagyod érte az én nevemet?

Ha eldobod egykor az özvegyi fátyolt,
Fejfámra sötét lobogóul akaszd,
Én feljövök érte a síri világból
Az éj közepén, s oda leviszem azt…”

(Petőfi  Sándor: Szeptember végén – részlet)

„Jöttem, hogy, amit sejte a hír,
De nem láttak tanú szemek,
– Amit te hinni úgy siettél –
Halálomról meggyőzzelek.
Igen! mi elváltunk: szabad vagy;
Enyém a sír, tiéd a jog, –
Mert a halottak nem pörölnek,
És én azok közül vagyok.

Eldobtad a tiszteletes gyászt,
Korán vetéd el azt, korán,
Meglehet, e gyász néha-néha
Emlékeztetett volna rám:
És eldobád – hajh, mint csalódtam! –
Azt is, aminél egyebet
Alig szerettél bennem: egykor
Hiú bálványod… nevemet.”

(Arany János: A honvéd özvegye – részlet)

A palimpszeszt A szépirodalomban (főleg a lírá-
ban) arra is számtalan példát találunk, hogy egy szöveg 
egy másik szerző művének átírásával jön létre, nem fel-
tétlenül parodisztikus céllal. Ennek az eljárásnak a neve 
palimpszeszt (felülírás). Palimpszesztnek eredetileg 
azokat a régi (ókori vagy középkori) iratokat, papirusz- 
vagy pergamenlapokat nevezték, amelyekről a rajta lévő 
írást – a drága anyagokkal való takarékoskodás céljából – 
megpróbálták kitörölni, kikaparni, hogy rá más szöveget 

„Kiskapunál, hej, megálltam ottan,
Reszketett a szívem, rád gondoltam,
Rád gondoltam, remegő szívedre,
Fehér galamb, magyar szép lelkedre.

Rád gondoltam, gondolsz-e most énrám,
Kis kezedet összeteszed mélán.
Megértetted-e az én lelkemet,
Mint a szellő a fényes felleget.”

(Karinthy Frigyes: Így írtok ti – részlet)
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írhassanak. A kutatóknak sok esetben sikerül feltárniuk és 
azonosítaniuk az eredeti, felülírt szövegeket is. Innen kap-
ta a nevét az intertextualitás ezen formája. 

„Harminckét éves lettem én:
meglepetés e költemény
 csecse
 becse:

ajándék, mellyel meglepem
e kávéházi szegleten
 magam
 magam.”

(József Attila: Születésnapomra – részlet)

„Negyvennyolc éves lettem én,
és meglep, hogy már hölgyemény
 leszek.
 Ezek

már nem viccelni-jó idők.
A telést rosszalljuk mi, nők:
 ha mond-
 hatom…”

(Balla Zsó� a: Az élő forma – részlet)

József Attila versére nemcsak a hasonló téma (születés-
nap, az idő múlása), hanem a jellegzetes versforma miatt 
is könnyű ráismerni.

Az intertextualitás és az evokáció Az inter-
textualitás kapcsán fontos megemlítenünk az evokációt 
(előhívás, felidézés) mint stíluseszközt, amely a szöveg-
ben használt nyelvi elemeknek a különböző asszociáció-
kat kiváltó képességét, illetve ennek a képességnek a be-
szélő (szövegalkotó) általi tudatos használatát jelenti. Ez 
úgy kapcsolódik az intertextualitáshoz, hogy konkrét szö-
veget is lehet evokálni (a fent felsorolt valamennyi eszköz 
tehát egyben evokációnak is számít), azonban az evokáció 
nem csak konkrét szövegre vonatkozhat: irodalmi művek-
ben például egy nyelvváltozat (rétegnyelv, nyelvjárás) imi-
tálása vagy az archaizálás is evokáció.

„Az Úr pediglen készitett vala
Jónásnak egy hatalmas cethalat
s elküldte tátott szájjal hogy benyelné
halat s vizet vederszám nyelve mellé…”

(Babits Mihály: Jónás könyve – részlet)

Babits Mihály az ószövetségi Jónás próféta könyvét feldol-
gozó elbeszélő költeményének archaizáló nyelvi szerkeze-
tei a 16-17. századi magyar Biblia-fordításokat evokálják.

Intertextualitás a köznyelvben Bár az inter-
textualitás tudományos kutatása sokáig szinte kizárólag 
a szépirodalmi szövegekre irányult, természetesen a je-
lenség mindennapi nyelvhasználatunkban is igen gya-
kori. Mint ahogy a különböző stíluseszközök (metaforák, 
metonímiák, szinesztéziák, ismétlések, ellentétek stb.) is 
természetes és szinte észrevétlen velejárói beszédünk-
nek (pl. a kancsó füle, mindjárt lemerülök, meleg szín, Ho-
va-hova?, rettenetesen szép), így az intertextusokat is néha 
tudatosan, néha spontán, de rendszeresen alkalmazzuk 
hétköznapi társalgásaink során is. 

A szállóigék közismert idézetek, amelyeknek a forrá-
sával maga a beszélő nem is feltétlenül van tisztában (pl. 
A tett halála az okoskodás). 

A közmondások valamilyen életbölcsességet, közös 
emberi tapasztalatot képszerűen, allegorikusan megfo-
galmazó rövid kifejezések (pl. zsák a foltját). 

A közhelyek (más néven klisék) tömegesen használt, 
elcsépelt kifejezések (pl. én kérek elnézést), melyek keletke-
zésükkor még lehettek ugyan a nyelvi fantázia, találékony-
ság, humor kifejezői, túlzottan gyakori használatuk által 
azonban erejük, hatásuk megkopott, használatuk tarta-
lom nélküli vagy egyszerűen csak unalmas.

Főként magánéleti szövegekben fordulnak elő ismert 
�lmekből, dalszövegekből vagy reklámszövegekből 
vett idézetek, melyek sokszor humoros hatást keltenek.

A modern kommunikációban az interneten, illetve 
az online kapcsolattartás során használt linkek is inter-
textusok.

par
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Intertextualitás és jelentés A szövegek talál-
kozása természetesen módosíthatja azok jelentését is. 
Örkény István következő egypercesében például egy hét-
köznapi szöveg, egy apróhirdetés kap új többletjelentést 
szépirodalmi környezetbe helyezve.

Látszólag megfelel a szövegtípus kritériumainak, ab-
szurditása azonban már első látásra is érzékelhető, a fel-
adó ugyanolyan paraméterekkel rendelkező lakásra sze-
retné elcserélni saját otthonát. Az Örök nosztalgia alcím e 
szöveg jelentését még tovább módosítja – az apróhirde-
tés rámutat a megszokásoktól elszakadni nem tudó em-
ber karakterére.

  Kérdések, feladatok

1.  Készítsetek parafrázist egy ismert meséből úgy, hogy 
a cselekmény lényege megmaradjon, de az átírt szö-
veg számotokra aktuális üzenetet hordozzon!

2.  Alkossatok négy-öt fős csoportokat! Közösen válasz-
szatok ki egy verset irodalmi tanulmányaitokból, és 
együtt próbáljátok meg – a formát lehetőleg meg-
tartva – palimpszesztet készíteni belőle! Adjátok elő, 
majd a többi csoportnak ki kell találnia, mi volt az 
eredeti szöveg!

3.  a) Válassz egy irodalmi témájú online cikket, majd 
elemezd az intertextualitás szempontjából!
b) Figyeld meg egy napon át, milyen típusaival talál-
kozol az intertextualitásnak! Jegyezd le azt is, hogy 
milyen beszédhelyzethez voltak köthetőek!

4.  Találjátok ki, kit parodizál Karinthy Frigyes a lecke szö -
vegében a paródiánál található idézetben! Miből is-
mertétek föl? 

6.  a)  Csoportosítsátok az alábbi kifejezéseket aszerint, hogy szerintetek szállóigének, közmondásnak vagy közhelynek 
tekinthetők!

b) Értelmezzétek az egyes kifejezéseket! Milyen szituációkban hangozhatnak el?
c) Melyeknek az eredetével, forrásával vagytok tisztában?

5.  a) Mit jelentenek az alábbi kifejezések? Milyen szövegkörnyezetben szoktuk használni őket?
b)  Keressétek meg a Bibliában azokat a szöveghelyeket, idézeteket, amelyekhez kapcsolódnak ezek a kifejezések! 

Segítségetekre lehet a szentiras.hu oldal. 
c) Vajon mi az oka annak, hogy a bibliai hagyomány ilyen elevenen él a mai nyelvhasználatunkban?

az vesse rá az első követ, aki…

bábeli zűrzavar

az ígéret földje

mózeskosár

pusztába kiáltott szó

tiltott gyümölcs

úgy vigyáz rá, mint a szeme világára

utolsókból lesznek az elsők

a felhők fölött mindig kék az ég
a türelem rózsát terem

egyik kutya, másik ebfejben elfáradtunkhallgatni arany

köszönjük, majd értesítjük nem volt őszinte a mosolya

örökké nem eshet

APRÓHIRDETÉS
Örök nosztalgia

„Joliot Curie téri, ötödik emeleti, kétszobás, alkó-
vos, beépített konyhabútorral fölszerelt, Sas-hegyre 
néző lakásomat sürgősen, ráfizetéssel is elcserélném 
Joliot Curie téri, ötödik emeleti, kétszobás, alkóvos, 
beépített konyhabútorral fölszerelt lakásra, a Sas-
hegyre néző kilátással.”

(Örkény István: Apróhirdetés)
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Gyakorlás

1. Melyik bibliai szöveget parafrazálja Dsida Jenő verse? Milyen motívumok teszik ezt egyértelművé?

2. Olvasd el a megidézett bibliai szövegrészt! Mi a közös és mi az eltérő a két szöveg hangulatában?

3. Milyen különbség adódik abból, hogy a bibliai szöveg epikai jellegű (elbeszélés), Dsida műve pedig lírai szöveg? 
Vizsgáljátok meg az elbeszélő, illetve a lírai alany nézőpontját!

4. Hasonlítsátok össze a Dsida-vers utolsó két sorát Lukács evangéliuma 22. fejezetének 44. versével (Lk 22,44)!

Dsida Jenő: Nagycsütörtök

Nem volt csatlakozás. Hat óra késést
jeleztek és a fullatag sötétben
hat órát üldögéltem a kocsárdi
váróteremben, nagycsütörtökön.
Testem törött volt és nehéz a lelkem,
mint ki sötétben titkos útnak indult,
végzetes földön csillagok szavára,
sors elől szökve, mégis szembe sorssal
s �nom ideggel érzi messziről
nyomán lopódzó ellenségeit.

Az ablakon túl mozdonyok zörögtek,
a sűrű füst, mint roppant denevérszárny,
legyintett arcul. Tompa borzalom
fogott el, mély állati félelem.
Körülnéztem: szerettem volna néhány
szót váltani jó, meghitt emberekkel,
de nyirkos éj volt és hideg sötét volt,
Péter aludt, János aludt, Jakab
aludt, Máté aludt és mind aludtak…
Kövér csöppek indultak homlokomról
s végigcsurogtak gyűrött arcomon.

Szövegek és képek transzformációi
Korunk egyik legdivatosabb szövegműfaja a mém. Igen, szövegműfajnak kell tekintenünk, mert bár fontos – és leglát-
ványosabb alkotóeleme – a (mozgó- vagy álló-) kép, a legtöbb mém mégis tartalmaz szöveget is. Mivel rendkívül � atal 
műfajról van szó, ezért egységes – és mindenki által elfogadott – de� níciója még nem született meg. A magyar nyelvbe 
a kifejezés az angol meme szó átvételével került, amely eredetileg a görög miméma (’utánzás’) szóból ered (vö. a magyar 
mímel igével!). Mi itt a jelenség egy viszonylag szűk jelentéstartományára korlátozzuk vizsgálatunkat, és a következő-
képpen határozzuk meg a mém fogalmát: internetes megosztással terjedő, transzformált vizuális és szöveges elemeket 
egyesítő, többnyire aktuális közéleti jelenségekre humoros formában re� ektáló, számtalan variánsban létező és átalakít-
ható digitális dokumentum. A mém tehát már eleve egy eredeti kontextusából kiragadott és transzformált (átalakított) 
képet és szöveget tartalmaz, vagyis szándékoltan torz tükre a valóságnak. Éppen ez a torzítás váltja ki a legtöbb esetben 
a mémek humoros hatását. Ugyanakkor ugyanaz a kép más szövegekkel akárhányszor újra felhasználható, de maga a 
kép is tetszőlegesen szerkeszthető. Az interneten megannyi – ingyenes vagy � zetős – online mémgenerátor is fellelhe-
tő, amelyek segítségével pár perc alatt bárki – különösebb kép- vagy szövegszerkesztői ismeretek nélkül is – könnyedén 
elkészítheti saját gyártású mémjeit. Internetfelhasználók általi terjedésük, valamint aktuális témájuk folytán a mémek 
többnyire igen rövid életűek. Megjelenésük után rendkívül gyorsan terjednek, aktualitásukat vesztve utána ugyanilyen 
gyorsan feledésbe is merülnek. Néhány mém képi alapanyaga azonban évekig is köztudatban és használatban marad-
hat, újra és újra aktualizált szövegekkel.

  Gyűjtsetek irodalmi mémeket az internetről! Válasszatok egyet, majd elemezzétek, fejtsétek meg, milyen szövegek 
transzformációjából alkották!

  Szerintetek a költészet népszerűsítésének ez a módja közelebb tudja hozni az irodalmat a mai fiatal korosztályhoz? 
Miért igen, vagy miért nem? Érveljetek, vitatkozzatok!

  Az irodalomórákon olvasott művek közül válasszatok ki egyet, és alkossatok belőle ti is irodalmi mémeket! Verse-
nyezzetek: szavazzátok meg, kié lett a legsikerültebb alkotás!

31
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A szóelemek

Beszéljétek meg, hogyan és hányféleképpen töltheti be a kommunikációs fo-
lyamatban az üzenet szerepét egy irodalomórán olvasott és elemzett szépiro-
dalmi mű!

7. Szövegtípusok a megjelenési formák szerint

A kommunikáció során a különböző helyzetekben egy-
mástól számtalan szempontból eltérő szövegeket haszná-
lunk. Ezek alapján az eltérések alapján különböző szöveg-
típusokba, szövegfajtákba soroljuk a szövegeket. 

Ebben a leckében a szövegek legalapvetőbb tulajdon-
ságai alapján elkülöníthető, általánosabb típusokról lesz 
szó, míg a következő leckében kisebb, speci�kusabb szö-
vegtípusokkal foglalkozunk majd. 

Monológ és dialógus Igen jelentősen meghatá-
rozza egy szöveg tulajdonságait az, hogy az adott kom-
munikációs helyzetben egy- vagy többirányú kommu-
nikáció történik-e: cserél-e szerepet a szövegalkotó és 
-befogadó, vagy sem. 

A monologikus szövegek (monológok) olyan helyzet-
ben jönnek létre, amelyben egyirányú kommunikáció
zajlik. Kétirányú kommunikációs helyzetben születnek a 
párbeszédek, a dialogikus és polilogikus szövegek, ame-
lyekben beszélőváltás történik. A dialogikus szövegeket 
(dialógusokat) két, a polilogikus szövegeket több sze-
replő hozza létre. A dia- és polilogikus szövegek kisebb ré-
szeit, amelyeket egy-egy beszélő megszólalásai alkotnak, 
fordulónak nevezzük. 

Tervezett és spontán szövegalkotás A szö-
vegalkotás módja, ezzel összefüggésben a szöveg szer-
kesztettségének mértéke szintén a szövegek csoporto-
sításának fontos szempontját képezik. Ennek alapján két 
fő szövegtípusról beszélhetünk: tervezett és spontán
szövegekről. 

A spontán szövegek azonnali reakcióként szü letnek az 
aktuális kommunikációs helyzetben. Ezzel összefüggésben 
kevéssé szerkesztettek. Rögtönzött szö ve galkotáskor ke-
vésbé tudunk a nyelvhelyességi, mondatszerkesztési és 
egyéb szabályokra oda�gyelni, ezért a spontán szövegek 
általában sok olyan nyelvi és egyéb szabálytalanságokat tar-
talmaznak, amelyeket tervezett szövegek esetében hibának 
tekintenénk. Az élőszóban elhangzó szövegek többnyire 
spontánok, de ma már számos helyzetben (pl. chat, szemé-
lyes elektronikus levelezés) az írott kommunikáció során is 
spontán szövegeket hozunk létre. 

A tervezett szövegek alkotása ezzel szemben több 
időt és �gyelmet igényel. Sok esetben előkészületek
is megelőzhetik a szövegalkotást: anyaggyűjtés, a téma 
átgondolása, vázlatkészítés stb. A szövegalkotás utolsó 
fázisában pedig érdemes átnézni, ellenőrizni, javítani a 
majdnem kész szöveget. Az írott szövegek jelentős része 
tervezett, de ilyen például a szóban elhangzó tudomá-
nyos előadás, szónoki beszéd, felszólalás vagy az interjú, 
illetve a riport is (igaz, utóbbiaknak vannak spontán részei, 
hiszen a kapott válaszokra reagálni kell). 

Hangzó szöveg – írott szöveg A kommunikáci-
ós csatornák szempontjából mindenképpen különbséget 
kell tennünk írott és hangzó szövegek között. A beszéd és 
az írás alapvető természetéből, a szövegek létrehozásának 
és befogadásának jellegzetességeiből fakadnak a hangzó 
és az írott szövegek eltérő sajátosságai. 

A hangzó szövegek jellemzői A szóbeli közlé-
sek, hangzó szövegek jellemzően lazábban szerkesz-
tettek és kevésbé szabályosak, mint az írottak. Mivel 
a beszédet általában közvetlen kommunikációs hely-
zetben használjuk, lehetőség van az azonnali vissza-
csatolásra, amely gyors és hatékony információcserét
eredményez. A hangzó szövegek feldolgozását általában 
számos nem nyelvi tényező segíti – a nonverbális kom-
munikációs jelzések, a kontextus elemei –, „cserébe” vi-
szont gyakran hiányos, több benne a szavakkal nem vagy 
nem pontosan megfogalmazott információ is. 

Az írott szövegek jellemzői Az írott szövegek 
jellemzően alaposan szerkesztett, gondosan kimun-
kált produktumok, amelyek jobban követik a szabályo-
kat, hagyományokat, mint a szóbeli közlések. Az olvasás 
során nem támaszkodhatunk a prozódia, a nonverbális 
kommunikációs jelzések és a beszédhelyzet által nyújtott 
információkra, vannak viszont más jellegű támpontja-
ink: az írásjelek, az emotikonok, valamint a szöveg vizu-
ális sajátosságai – tagolás, kiemelések, betűtípus, -méret 
és -szín; ábrák, képek stb. – mind-mind információt hor-
doznak. Az írásbeli kommunikáció közvetettsége miatt a 
visszacsatolás lehetőségei korlátozottak (akár hiányoz-
hatnak is), lehetőségünk van azonban az alaposabb fel-
dolgozásra.

Típusok és átmenetek Fontos szem előtt tarta-
nunk, hogy sok szöveg egyáltalán nem sorolható be egy-
értelműen a fenti kategóriákba. Például az írásbeli online 
kommunikáció során számos, a hangzó szövegek tulaj-
donságait is mutató írott szöveg születik. Azt sem nehéz 
belátni, hogy a spontán és a tervezett szövegek is inkább 
egy skála két végpontját, mintsem jól elkülönülő típuso-
kat alkotnak. 

Félspontán beszédnek nevezik például azt, ha „készü-
lünk is, meg nem is”: például írunk előadásunkhoz egy 
tartalmi vázlatot, azonban a helyszínen, spontán módon 
hozzuk létre a szöveg nyelvi formáját. Ezek után nem meg-
lepő, hogy monológ és dialógus között is létezik átmenet: 
például ha valaki „elvileg” párbeszédet folytat, valójában 
azonban folyamatosan magánál tartja a szót, vagy gon-
doljunk egy olyan előadásra, amelyet időnként a hallgató-
ság kérdései szakítanak meg. 
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HANGZÓ SZÖVEG ÍROTT SZÖVEG
• hangok egymásutánja 
• akusztikai, időbeli benyomás
•  szituációtól függően lehet lehetőség az azonnali 

visszajelzésre 
• gyors, azonnali gondolkodás 
•  nem nyelvi kifejezőeszközök jelentős szerepe (hangsúly, 

hanglejtés, hangerő, hangszín, beszédtempó, szünetek; 
mimika, gesztusok, térköz, megjelenés stb.) 

• ösztönösebb, sokszor szerkesztetlenebb 
• normáktól való kisebb-nagyobb eltérés 

• írott jelek egymásutánja
• vizuális, térbeli benyomás
•  a visszajelzésnek csak korlátozott (késleltetett) lehetőségei 

vannak
• szükséges időt ad az átgondolásra
•  a nem nyelvi kifejezőeszközök korlátozottabbak  (írásjelek, 

emotikonok; szövegtagolás, kiemelések, betűtípus, -méret, 
-szín; ábrák, képek stb.)

• általában tudatosabb, szerkesztettebb
• szigorúbb normakövetés

  Kérdések, feladatok

1.  Keressetek az interneten egy szóban elhangzó inter-
jút, és próbájatok az interjúalany egy hosszabb vála-
szából egy kb. 30-60 másodperces részletet pontosan 
úgy leírni, ahogy az elhangzott! (Közben természete-
sen bármennyiszer és bármennyi időre leállíthatjátok 
a felvételt, hogy legyen időtök valóban mindent le-
írni.) Mit vesztek észre a leírt szövegen? Miért tűnik 
furcsának a hallottakhoz képest? Hangosan is olvas-
sátok föl a leírt szöveget! Beszéljétek meg tapaszta-
lataitokat!

2. Keressetek két-két példát olyan helyzetekre, ame-
lyekben az alábbi típusokba tartozó szövegeket hasz-
nálunk!  

3.  a)  Keressetek egy-egy írott szöveget, amelyek az 
alábbi típusokba tartoznak! 

b)  Keressetek öt hasonlóságot és öt különbséget a 
két szöveg között!

4.  a)  Dolgozzatok párokban! Keressetek egy legalább öt 
fordulóból álló szöveget a Facebookon! Képzeljé-
tek el, hogy egy regény cselekménye szempontjá-
ból fontos szövegről van szó! Írjátok át a szöveget 
tervezett, monologikus szöveggé, amelyben a pár-
beszéd minden lényeges részletét elmesélitek!

b)  Milyen módosításokat kellett végrehajtanotok a 
szövegen?  

dialogikus, tervezett, szóbeli

monologikus, spontán, írott

Gyakorlás

„A legenda szerint a kamionsofőrök feleségeinek köszönhető a műfaj (felolvasás) újjászületése, ők olvastak elő-
ször novellákat, regényeket magnóra, hogy férjüket ezzel szórakoztassák a hosszú úton. […] A múlt század kö-
zepén indult útjára az a kongresszusi program, amely a vakok számára dolgozta fel a legfontosabb olvasmányo-
kat hanganyag formájában. Az 1932-es keletkezésű projekt még »beszélő könyv«-ként (talking book) nevesíti az 
audioanyagokat. A következő mérföldkőnek magyar vonatkozása is van: Bartók Béla �a, Bartók Péter rögzítette 
1952-ben Dylan Thomas walesi származású költő New York-i Steinway Hall-beli versfelolvasását, majd a felvétel 
vásárlói forgalomba is került. Ezt a piaci lépést tartják a hangoskönyv megszületése első állomásának. 

A hangoskönyv nem dramatizált irodalom, hanem színész, előadóművész vagy szerző által felolvasott, hang-
hordozón kiadott könyv. Ebben döntően különbözik a hangjátéktól. A hangoskönyv egy írásmű audiováltozata, 
számottevő színházi, zenei vagy egyéb kiegészítő eszköz használata nélkül. […]

A fentieknek megfelelően a hangoskönyvet két csoportra oszthatjuk a megjelenés szempontjából:
− hagyományos (színész, szerző stb. általi felolvasás),
− gép megszólalás (felolvasószoftver segítségével hallgathatóvá tett szöveg).”

(Kerekes Pál: E-book kalauz. Az elektronikus könyv kisenciklopédiája. Kossuth Kiadó, Budapest, 2011. 157–158.)

1.  Gyűjtsd össze a szövegből a hangoskönyvre vonatkozó információkat!

2. Mi a különbség a hangoskönyv és a hangjáték között?

3.  Gondold végig, hogy napjainkban kiknek nyújthat segítséget a hangoskönyv!

dialogikus, tervezett, írott

dialogikus, spontán, írott
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Milyen típusú szövegekkel találkoztok az iskolában? Soroljatok fel tízet! 

Szövegtípusok és műfajok 
a nyelvhasználati színterek szerint8.

Kommunikációs színterek és szövegtípusok 
Minden szöveg egy adott kommunikációs helyzetben 

születik, amely helyzet (kontextus) meghatározza sajá-
tosságait is. Ezért a kommunikációs helyzet, „színtér”
alapján is elkülöníthetők olyan szövegtípusok, amelyek 
egymástól többé-kevésbé eltérő sajátosságokkal rendel-
keznek. 

A kommunikációs helyzetet a szöveget körülvevő „fi-
zikai és társas világ”, a tér- és időbeli viszonyok, a szöveg 
témája, a szövegalkotó célja, a szövegalkotó és a be-
fogadó közös tudása, kapcsolatuk jellege, sajátossá-
gai alkotják. Kommunikációs, nyelvhasználati színterek 
szerint az alábbi szövegtípusokat tudjuk megkülönböz-
tetni.

A magánéleti szövegtípus A magánéleti szö-
vegtípus a személyes kommunikáció legáltalánosabb 
formája. A legtöbb közlendőnket ebben a szövegtípusban 
fogalmazzuk meg. Ide tartozik minden olyan műfaj, amely 
informális (személyes) kapcsolatokban használatos, a 
vicctől kezdve a blogbejegyzésen keresztül a barátokkal 
való személyes, telefonos vagy online (szóbeli vagy írás-
beli) beszélgetésig. A társalgási szövegtípusba jellegzete-
sen spontán és dialogikus szövegek tartoznak. 

A közéleti szövegtípus A magánéleti szövegtí-
pusnak bizonyos szempontból ellentéte a közéleti szö-
vegtípus. Ide a nagyobb nyilvánosságot érintő – nagy-
számú, részben ismeretlen befogadónak szánt –, több-
nyire tervezett szövegek tartoznak. A közéleti szöveg-
típus jellemző műfajai az alkalmi (ünnepi), a politikai és 
az egyházi beszéd, a felszólalás, a hozzászólás, a laudáció 
(méltatás), illetve a jogszabályok szövegei (törvény, rende-
let) stb. 

A publicisztikai szövegtípus Szövegtipológiai 
szempontból a publicisztikai szövegek nagy nyilvánossá-
got érintő, tervezett szövegek. Műfajtól függően lehet-
nek mono-, dia- vagy polilogikusak. Monologikus szöveg 
például a hír, a tudósítás  vagy a glossza; dialogikus az in-
terjú; polilogikus a riport, hiszen ott az újságíró (riporter) 
mellett megszólalnak annak az eseménynek a résztvevői 
is, amelyről a riport beszámol. 

A hivatalos szövegtípus A hivatalos szöveg-
típus szintén ismeretlen, de csak kisszámú címzetthez 
szóló szövegeket foglal magában. Ilyen szövegeket hasz-
nálunk az államot képviselő intézményekkel, szervezetek-
kel való kommunikáció során, illetve a legtöbb munkával, 
tanulmányokkal kapcsolatos ügyben (pl. kérvény, önélet-
rajz, szerződés, meghatalmazás), amelyek szinte kizárólag 
tervezett és monologikus szövegek. 

A tudományos szövegtípus A tudományos
szövegtípusba tudományos vagy szakmai témájú, ter-
vezett szövegek tartoznak. Nemcsak a nagy tudósok 
előadásait vagy monográ�áit értjük ez alatt, hanem egy 
kutatásról készült beszámolót, egy szakmai anyagot, tudo-
mányos-ismeretterjesztő cikkeket, előadásokat, sőt az órai 
kiselőadásokat, a beadandó házi dolgozatokat is. 

A szépirodalmi szövegtípus A szépirodal-
mi szövegtípus sok szempontból egyedi, különleges. 
Egyrészt egy irodalmi szövegben megjelenhetnek más 
szövegtípusok jellemzői is. Másrészt a szépirodalmi az 
egyetlen olyan szövegtípus, amelybe szinte kizárólag írott
és tervezett szövegek tartoznak. Az irodalmat mint kom-
munikációs helyzetet sajátos szövegalkotó–befogadó 
viszony jellemzi.

Szöveg�pusok

A kommunikáció
irányultsága szerint

A szövegalkotás
módja szerint

Kommunikációs
célok szerint

A kommunikáció 
színterei szerint

• monologikus
• dialogikus
• polilogikus

• spontán
• terveze�

• elbeszélő
• leíró
• érvelő (elemző-meggyőző)

• magánéle�
• közéle�
• publicisz�kai
• hivatalos
• tudományos
• szépirodalmi
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  Kérdések, feladatok

1. Milyen szövegműfaj, illetve kommunikációs csatorna 
segítségével juttatnád el az alábbi üzeneteket a cím-
zetthez?  

2. Képzeljétek el, hogy titeket kérnek fel arra, hogy mu-
tassátok be a lakóhelyetek környékén található neve-
zetességeket! Milyen szövegtípusba lesz sorolható 
idegenvezetésetek szövege?

Gondoljátok végig, majd írjatok egy rövid vázlatot 
arról, hogy miről beszélnétek! A vázlat segítségével 
néhány percben tartsatok képzeletbeli idegenveze-
tést a többieknek! 

3. Végezz kutatást a témában! Kérdezz meg tíz embert 
az 1. feladatban található kérdésekről! Összegezd a 
válaszokat, majd készíts egy diagramot az eredmé-
nyekből!  

4. Játsszátok el az 1. feladatban található kommuniká-
ciós helyzetek közül azokat, amelyek élőszóban han-
gozhatnak el!

5. Szólaltassátok meg Munkácsy Mihály festményének 
szereplőit! Találjatok ki olyan párbeszédeket, amelyek 
a képen szereplő alakok között hangozhatnának el! 
Játsszátok el őket! 

gratuláció – egyik rokonod családjában baba született

köszönet – esküvői meghívót kaptál

felmondás – munkahelyet váltasz

szakítás – úgy érzed, be kell fejezned a kapcsolatot

gyászhír – együttérzésedet fejezed ki a gyászoló 
családnak

  Munkácsy Mihály: A zeneszoba, 1878
(The Metropolitan Museum of Art, New York)

„FERENC, A TINTIN KÉPREGÉNYHŐSE

Sorozatunkban – a magyar FourFourTwo magazin segítségével – a Puskás Intézetben őrzött sportre-
likviák közül szemezgetünk. Most egy különleges dokumentumot mutatunk Önöknek: a kultikus Tintin 
képregényújságban 1969-ben megjelent ötoldalas Puskás-történetet, amelyet Belgiumból vásárolt meg a 
Puskás Intézet.

A Tintin kalandjai (franciául: Les Aventures de Tintin) egy képregény sorozat, amely az Hergé művésznéven al-
kotó belga Georges Rémi (1907–1983) munkáját dicséri. Először francia nyelven jelent meg 1929. január 10-én a 
Le Petit Vingtième-ben, a Le XXe Siècle című belga újság gyerekmellékletében. A sorozat sikerét mutatja, hogy 
összegyűjtve is kiadták huszonnégy albumban, megjelent magazinként, valamint mozifilmre (Steven Spielberg 
vitte filmvászonra!), rádióra, televízióra és színházra is adaptálták. A XX. század egyik legnépszerűbb európai 
képregénye: a könyveket több mint 50 nyelvre fordították le, és több mint 200 millió példányban keltek el.”

(Forrás: www.puskas.com)

1.  Milyen szövegtípusba sorolnád a szövegrészletet a a kommunikáció irányultsága, a szövegalkotás módja, a nyelv-
használat színtere és a kommunikáció célja alapján?

2. Gyűjtsd össze a szövegből azokat az információkat, amelyek a képregényre vonatkoznak!

Gyakorlás

Elbeszélés, leírás, érvelés A szövegekkel fog-
lalkozó hagyomány az elbeszélő, leíró és érvelő (elemző-
meggyőző) szövegek csoportjait is számontartja. Mindhá-
rommal találkoztál már korábbi tanulmányaid során.

Ezt a három típust talán témájuk alapján lehet elkülö-
níteni. Az elbeszélő szövegek cselekménysort, történetet
jelenítenek meg, míg a leírások témáját tárgyuk tulajdon-
ságai alkotják. Az érvelő közlésfajta elsődleges célja a meg-
győzés; jellemző műfajai a vita, a tanulmány és az esszé.
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A szóelemek

Internet és kommunikáció Az internet alapve-
tően rajzolta át a korábban egymástól élesebben különbö-
ző kommunikációs formák és az ezek által meghatározott 
szövegek térképét. Ez elsősorban azt jelenti, hogy inter-
netes kommunikációnk egyszerre közvetett és közvetlen, 
egyszerre személyes és nyilvános, egyszerre monologikus 
és dialogikus, egyszerre írott és beszélt, egyszerre spon-
tán és tervezett. Beszélgethetünk azzal az ismerősünkkel, 
akitől sok száz kilométer választ el. Mintha csak beszélget-
nénk, egyszerre több emberrel is chatelhetünk, az írott 
üzenetre akár néhány másodpercen belül választ adha-
tunk és kaphatunk. 

Spontán módon megfogalmazott, személyes üzene-
teink a közösségi médián keresztül akár széles nyilvános-
sághoz is eljuthatnak; egy spontánnak tűnő, személyes 
hangvételű poszt mögött akár gondos tervezés is állhat. 
Ez az átmenetiség a meghatározó közege számtalan új, 
az internetes kommunikáció térhódításával megjelenő és 
elterjedt szövegműfajnak.

Internetes szövegek Az internetes szövegek kö-
rébe azokat a szövegeket soroljuk, amelyek nem papírala-
pú, hagyományos szövegek digitalizált változatai, hanem 
egyenesen internetes felhasználásra készültek. Ezek-
re a szövegekre hat ugyanis legerősebben az internetes 
csatorna által biztosított és egyben általa meghatározott 
kommunikációs helyzet. 

Az átmenetiségre utal az is, hogy az internetes szöve-
gek folyton változnak. Az interneten közzétett tartalmak 
ugyanis nincsenek végleges formába szorítva a megjele-
néssel, hanem állandóan frissíthetőek. Az internetes szö-
vegeknél ezek a frissítések nemcsak egyszerű hibajavítást, 
hanem jelentősebb tartalmi változtatást is jelenthetnek 
(pl. a szöveges online sportközvetítések során). A külön-
böző internetes szövegek különlegessége még az is, hogy 
utalhatnak más internetes oldalakra, tartalmazhatnak lin-
keket, a nyomtatott szövegekhez képest nagyobb meny-
nyiségű képet, sőt videókat, zenéket is.

Internet és szövegköziség Elsőként az irodal-
mi szövegek kapcsolataira �gyeltek fel, mára azonban 
világossá vált, hogy az intertextualitás nem az irodalom, 
hanem általában véve a szövegek sajátossága. Nemcsak 
a szó szerinti vagy tartalmi idézetek intertextusok; lehet-
nek árnyaltabb utalások, illetve a szövegek között kimu-
tatható hasonlóságok is (pl. egy paródia esetében). 

Az internet egészen új dimenzióba helyezte ezeket 
a szövegközi kapcsolatokat: első pillantásra nem is gon-
dolnánk, hogy a honlapokon található linkek (más néven 
hipertextek) is tulajdonképpen intertextusok. A linkek 
lényege ugyanis éppen a különböző oldalakon találha-
tó tartalmak, szövegek közötti kapcsolat megteremtése. 

A linkeknek köszönhetően az internetes szövegek feldol-
gozása során ugrálhatunk a különböző szövegek között, 
ami új, a beszélt és hagyományos írott szövegek befoga-
dása során nem (vagy csak nagyon nehézkesen) alkalmaz-
ható stratégia.

Internetes műfajok Hivatalos és magánéleti sze-
mélyközi kommunikációra egyaránt használt szövegműfaj 
az e-mail (magyaros írásmódja is elfogadott: ímél; elektro-
nikus levél). Az e-mail örökölt néhány fontos formai elemet 
a papíralapú levelektől (pl. a megszólítás, az elköszönés és 
az aláírás), néhány klasszikus eleme azonban fölöslegessé 
vált (pl. a címzett és a tárgy fejlécben történő feltüntetése, 
a keltezés). A hivatalos elektronikus levelek szövegezése 
nem tér el a papíralapú hivatalos levelekétől. 

Az interneten történő személyes kommunikáció írott 
szövegműfaja a chat. A chat és a magán-e-mail közötti 
legnagyobb különbség, hogy a chatelés során a kommuni-
káció valós időben történik, tehát a spontán szövegtípus-
ba tartozik, és mivel mindkét (vagy több) kommunikációs 
partner egy időben van jelen, ezért szövegünkre azonnali 
reakciót várunk. Éppen ezért a chatüzenetek általában rö-
videbbek és tömörebbek, az adó és a vevő szerepe több-
ször és gyorsabban cserélődik, a mondatszerkesztési és 
helyesírási szabályokhoz sokkal kevésbé alkalmazkodunk. 
Talán ebben a műfajban érhető tetten leginkább az írott-
beszélt átmenetiség, itt kapnak legnagyobb szerepet az 
emotikonok és egyéb vizuális kísérőelemek (matrica, gif 
stb.), ezek gyakran helyettesítik a szavakat, mondatokat. 
Az utóbbi években a chat a hivatalos, illetve félhivatalos 
kommunikációban is megjelent: különféle szolgáltatók 
diszpécsereivel ma már gyakran chaten keresztül is intéz-
hetjük ügyeinket. 

A közösségi média térhódításával mindennapjaink 
egyik leggyakoribb szövegműfajává vált a poszt (közös-
ségi üzenet). Amikor posztolunk, általában magánsze-
mélyként osztjuk meg gondolatainkat egy korlátozott 
nyilvánossággal: üzenetünket azok olvashatják, akik az 
adott platformon kapcsolatban vannak velünk, illetve 
követnek minket. Az üzenetet kísérheti kép, hanganyag 
vagy videó. Gyakran tartalmaz hipertextusokat és emoti-
konokat is. A közszereplők (médiaszemélyiségek, művé-
szek, sportolók, in�uenszerek stb.) posztjai természete-
sen nagyobb nyilvánosságot kapnak, ezért az ő szövegeik 
inkább már a közéleti szövegtípusba tartoznak. 

A posztokhoz, online cikkekhez, videómegosztó por-
tálokhoz kapcsolódhat egy másik internetes szöveg-
műfaj is, a komment. Ezek az internetes tartalmakra írt 
nyilvános hozzászólások általában néhány mondatnyi 
terjedelműek. Megszerkesztettségük, stilisztikai és nyel-
vi sajátosságaik teljes mértékben szerzőjük igényességé-
től függ.

Soroljatok fel öt olyan műfajt, amelyek kizárólag az interneten léteznek! 
Mit gondoltok: mennyiben változtatta meg kommunikációs szokásainkat ezek-
nek a műfajoknak a megjelenése?

Internetes szövegtípusok és műfajok9.

OH-MNY10TA_Nyelvtan-10.indd   36 2022. 05. 25.   16:32:30



37

A manapság leginkább terjedő internetes kommuniká-
ciós forma a videóbeszélgetés, amely mind a magánélet-
ben, mind a munka világában (videókonferencia) min-
dennapjaink részévé vált. Nyelvhasználata, szövegtani és 
stilisztikai jellemzői ma már gyakorlatilag semmiben sem 
térnek el a személyes jelenlét mellett zajló magánbeszél-
getéstől, illetve munkahelyi értekezlettől. Persze a tech-
nikai nehézségek (pl. időbeli elcsúszás, akadozó kép vagy 
hang, rossz hangminőség) adott esetben negatívan befo-
lyásolhatják a beszédfordulók, megnyilatkozások folyama-
tosságát: több ismétlést tehetnek szükségessé, illetve ne-
hezíthetik az adó és vevő közti gördülékeny szerepcserét is.

Írott beszélt nyelv Az internetes kommuniká-
ció az írásbeliség új módját terjesztette el. A világhálón 
kommunikálva kevésbé �gyelünk a helyesírásra, a mon-
datszerkesztésre, a szövegek felépítésére, gyakran hasz-
nálunk rövidítéseket. A személyes e-mail, chat, Twitter-, 
Facebook-tartalmak stb. egyszerre hordozzák az írott és 
szóbeli szövegek sajátosságait. Ennek oka, hogy az elekt-
ronikus közvetítés harmadik típusú médiumként kombi-
nálja az írásra és a beszédre jellemző elemeket. Az internet 
a hagyományos írásbeliséghez képest több és gyorsabb 
lehetőséget biztosít visszajelzésre: lehetővé vált az írás-
beli társalgás. Mivel gyakran és csupán rövid időre lépünk 
kapcsolatba másokkal írásban, szövegeink alkotásában 

kevésbé érvényesül a tervezettség, inkább a spontán 
beszédre hasonlítanak. Míg az elsődleges írásbeliség kor-
szakát írás és élőszó közötti alapvető különbség jellemez-
te, addig a másodlagos, internetes írásbeliség korában ez 
a határ elmosódik: megjelent az írott beszélt nyelv. 

  Kérdések, feladatok

1.   Keressetek rá az interneten Petőfi  Sándor következő 
versrészletére! Készítsetek egy gondolattérképet ar-
ról, hányféle típusa van az intertextusoknak a gyűjtött 
anyagotokban!

2.   Írj egy posztot, amelyben ajánlod barátaidnak a ked-
venc versedet!

3.   Látogass el a Jókai Mór kertje és regényei című virtuális 
kiállításra (pim.hu/hu/tanulas/iskolaknak/letoltheto-
anyagok/jokai)! Írj egy ajánlót róla iskolátok honlapjára!

4.  a) Alkossatok csoportokat, majd készítsetek egy 
blogot az osztályotok számára! Tervezzétek meg 
a blog vizuális megjelenését! Írjatok egy rövid be-
mutatkozó szöveget az osztályról! Minden csoport 
válasszon ki egy az osztály életével kapcsolatos 
eseményt! Írjatok a választott témával kapcsolat-
ban egy blogbejegyzést!

b) Mutassátok be az osztálynak a blogot! A többiek 
keressenek blogbejegyzéseitekben az internetes 
szövegekre jellemző elemeket!

5. Írjatok egy olyan szócikket a sirály szóról, amelybe 
linkeket tesztek! Készítsetek egy olyan gondolat-
térképet, amelyen megtervezitek a következőket! 
Az anyaggyűjtéshez használjátok az internet mellett 
a következő kézikönyveket is: A magyar nyelv törté-
neti-etimológiai szótára, Magyar értelmező kéziszótár, 
Magyar szlengszótár!
•  Milyen témák felé vezethetitek tovább a cikk olva-

sóját?
•  Milyen kifejezéseket emeltek ki a szövegből, hogy 

link legyen?
•  A linkek milyen oldalakra visznek tovább?

6. Gyűjtsetek példákat a közéleti, magánéleti és hiva-
talos posztokra és kommentekre! Elemezzétek őket 
abból a szempontból, hogy mennyire jellemző rájuk 
az írott beszélt nyelv!

vlog
blog

chat
hangüzenet
videóüzenet

videóchat

e-mailvideó-
konferencia

Közéle�

Hivatalos

Magánéle�

Internetes szöveg�pusok

komment
poszt

„A Jókai kert egyes helyszíneit virtuálisan is fel-
fedezhetjük. Egy 1867 és 1873 között készült 
térképen kutatva találhatunk olyan pontokat, 
amelyek a kert egy-egy rejtett részletét, érde-
kességét, a kert »természetét« mutatják meg 
nekünk. 1853-ban itt vásárolt telket az író, hogy 
kialakítsa a saját rejtekhelyét, egy olyan »szige-
tet«, ahová elvonulhat, hogy a természetnek és 
az írásnak hódolhasson.”

(Forrás: www.pim.hu)

„Föltámadott a tenger…”
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Gyakorlás

„Az elektronikus kommunikáció formailag írás, mert a csatorna szempontjából (az üzenet átvitele) gra�kai jel-
készlettel történik. E vizuálisan érzékelhető forma tehát ebből a szempontból az írott nyelv tulajdonságaival 
jellemezhető.

Fontos különbség a face-to-face közvetlen dialogikus közléshelyzetekhez képest, hogy még a leginteraktí-
vabb műfajok esetén, mint amilyen a chat, sincs lehetőség azonnali és kölcsönös (szimultán) visszacsatolásra 
(feedback), azaz az üzenetküldés közben nincs visszajelzés. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a produkció köz-
ben nincs mód az azonnali revízióra. A spontán beszélt nyelvben az újrakezdések, megszakadások, hezitációk 
tükrözik a felszíni szerkezetben azokat a pszicholingvisztikai folyamatokat, melyek a beszédpartner reakciójára 
adott azonnali válaszok. (Jó példa erre, amikor egy beszélt nyelvi dialógusnál látva a címzett nonverbális meg-
nyilvánulásait a beszélő még a megnyilatkozás közben módosítja, pontosítja, árnyalja a mondandóját.) Ezzel 
kapcsolatban azt is ki kell emelni, hogy a produkciós folyamat sem látható olyan lineáris módon, mint a beszéd-
alkotás esetében, mivel az üzenet elküldéséhez az enter gomb megnyomása szükséges.

Többfelhasználós környezetben a chates beszélgetéskor az üzenetek egyszerre több forrásból érkezhetnek, 
így a párbeszéd egyszerre többfelé is zajlik. Ebből következik, hogy a diskurzusok szálainak megszakadása is 
gyakoribb, mint a közvetlen dialogikus közléshelyzetben.”

(Andó Éva: E-nyelv – netbeszéd. Az elektronikus kommunikáció nyelvi jellemzői. In: Tudományos Közlemények, 10 [2010], 23. 40.)

1. Mit jelentenek a következő kifejezések?

2. Mi jellemzi a chates beszélgetéseket?

3. Miért fontos, hogy lássuk a beszédpartner azonnali reakcióját?

face-to-face feedback hezitáció diskurzus szimultán

7. a)  Milyen internetes műfajba sorolnád a következő 
idézeteket?

b)  Milyen kommunikációs funkciót kapcsolnál hozzá-
juk?

c)  Közéleti, magánéleti vagy hivatalos szövegek? Állí-
tásodat az idézetekből vett példákkal igazold!

T: Na ne már! Megint ezt csinálta?!
T: Hát, nem lehet igaz…
B: De :(
T: Tarts ki, pill… sb!
T: Figyu, akkor átmegyek hozzátok! 8? OK?
B: thx! <3

„Hogy az első mondatnak mágikus ereje van, 
azt nemcsak az írók tudják, hanem az olvasók 
is. Mégis csak kevés regénynek van olyan erős 
felütése, hogy egyetlen mondat után beszip-
pantson minket � ktív világába.

Néhány héttel ezelőtt azt teszteltük, hányan 
emlékszünk a nagy regények kezdő mondata-
ira, most pedig a záró mondatokkal próbálko-
zunk. Elvégre egy regény vége legalább olyan 
jelentőségteljes, mint a kezdete.

A játék nagyon egyszerű. Kattintson az ön 
szerint helyes válaszra. Ha eltalálta, zölden, ha 
tévedett, pirosan világít a mező. Jó találgatást!”

(Forrás: www.kotvefuzve.reblog.hu)

(Forrás: MTA Könyvtár és Információs Központ Facebook-oldala)
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10.
Milyen helyzetekben tervezed meg előre, hogy mit fogsz mondani vagy írni? 
Mit gondolsz, miért készülünk fel előre ezekre a helyzetekre, miért nem elég-
szünk meg a rögtönzéssel?

A szöveg szerkezete és létrehozásának módja

Szöveg – szövegegység – szövegtípus A szö-
vegek szövegmondatokból, egymással tartalmi és nyelv-
tani kapcsolatban álló mondatokból állnak. Ezenkívül 
azonban a szövegek más jellegű, általában több szöveg-
mondatból álló egységekre is tagolhatók. A párbeszédek 
szerkezeti egységeit például egy-egy beszélő megszóla-
lásai, a fordulók alkotják. A tervezett szövegek szerke-
zete mindig kisebb-nagyobb, gyakran egymásra épülő 
egységekből épül fel, amelyek jellege viszont függ az 
adott szöveg műfajától, típusától. A verseknek például a 
verssorok, versszakok, a versciklusoknak maguk a versek is 
egységei. A drámák szövegét a felvonások, azokon belül a 
jelenetek, színek is részekre tagolják. Ahogyan a könyvek 
általában, ez a tankönyv is nagyobb tematikus egységek-
re, fejezetekre, azokon belül leckékre tagolódik. A kom-
munikációs helyzet meghatározza a műfajt, a műfaj pedig 
a szöveget, ezen belül a szerkezetét is. 

Makroszerkezeti egységek A tervezett szö-
vegek felépítésére három nagyobb szerkezeti egység 
jellemző: a bevezetés, a tárgyalás és a befejezés. Ezek 
alkotják a szöveg úgynevezett makroszerkezetét. 

A bevezetésben kap helyet a szövegalkotás céljának 
meghatározása, a téma kijelölése. A bevezetés előremu-
tat a szöveg egészére, illetve (szerencsés esetben) felkelti 
az érdeklődést. 

A tárgyalás részletesebben kifejti a témát; az érvelő 
szövegben itt jelennek meg az érvek, illetve a másik fél 
érveinek cáfolata. Ez a szöveg legterjedelmesebb része, 
amely hosszabb szövegek esetében gyakran több kisebb 
egységre tagolható. 

A befejezésnek alapvetően összefoglaló, illetve lezáró 
szerepe van; visszatekint a szöveg egészére, esetleg tanul-
ságot von le, következtetést fogalmaz meg, vagy kérdése-
ket vet fel az elhangzottak alapján.

Mikroszerkezeti egységek Az említett makro-
szerkezeti egységek gyakran kisebb, úgynevezett mikro-
szerkezeti egységekre tagolhatók. A szöveg mikroszer-
kezetét témájuk szerint szorosan összekapcsolódó mon-
datok, a mondattömbök alkotják. 

A szorosabban összetartozó mondattömbök az írott 
szövegben bekezdéseket alkotnak. A bekezdéseket 
nyomtatásban beljebb kezdés, számítógéppel szerkesz-
tett szövegek esetében gyakran sorkihagyás vagy a be-
kezdések közötti nagyobb térköz jelöli. 

A tételmondatok A szövegeket alkotó mondatok 
között kiemelt �gyelem illeti meg az úgynevezett tétel-
mondatokat. Ahogy a nevük is mutatja, ezek a mondatok 
adják meg egy-egy bekezdés vagy akár a teljes szöveg lé-
nyegét; a tételmondatok alapján vázolható fel a szöveg-
ben kifejtett gondolatmenet. A tételmondatokra gyakran 
vizuális kiemelés vagy ismétlés hívja fel a �gyelmet. A cím-
ben is jelenhet meg tételmondat vagy annak részlete. 

Tervezzünk szöveget! Tervezett szövegek meg-
alkotása során elsődleges célunk, hogy a hallgatóság 
megfelelően értelmezze az üzenetet, ehhez pedig fel kell 
keltenünk érdeklődését, meg kell nyernünk rokonszen-
vét. Mindezt nem tudjuk megvalósítani, ha nem ismerjük 
a szövegalkotás folyamatát, vagy nem szánunk elég 
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időt és energiát a szöveg elkészítésére. A következőkben 
a szöveg megtervezésének folyamatával foglalkozunk, a 
tervezett szöveg elkészítésének szakaszait vesszük sorra. 

A kezdetek A szövegszerkesztés első lépése min-
dig a témaválasztás (ha a téma nem adott), a címadás, 
illetve a céljainknak leginkább megfelelő szövegtípus
kiválasztása. 

Érdemes informatív, de nem sablonos címet válasz-
tani. A befogadók ugyanis elsőként a címmel találkoznak; 
a jól eltalált cím nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy a kö-
zönségre tett első benyomás pozitív legyen. 

A szövegünket a kommunikációs körülményeihez kell 
igazítanunk, tehát számba kell vennünk, hogy kik, mikor 
és hol lesznek szövegünk befogadói, milyen a viszonyunk 
hozzájuk, milyen előismereteik, elvárásaik vannak stb.

Végig kell gondolnunk azt is, hogy szükség van-e 
valamilyen nyersanyagra – információkra, adatokra, il-
lusztrációkra stb. – a szöveg megtervezéséhez, és ha igen, 
hol és hogyan jutunk ehhez hozzá. Írhatunk elővázlatot is, 
amely segíti a következő lépest, az anyaggyűjtést.

Az anyaggyűjtés A tervezett szöveg megalkotása 
során gyakran van szükség arra, hogy anyagot gyűjtsünk, 
muníciót szerezzünk szövegünkhöz. Ez jelentheti például 
ötleteink, gondolataink összegyűjtését, internetes böngé-
szést, interjúkészítést, kisebbfajta közvélemény-kutatást, 
de sok esetben lehet szükség könyvtári kutatásra is. Van-
nak ugyanis témák, amelyekről az interneten nem találunk 
elég vagy eléggé megbízható anyagot. Ha nem csak saját 
ötleteinkből építkezünk, szükséges a források bibliográ�ai 
adatainak (szerző/szerkesztő, cím, kiadó, kiadás helye és 
ideje), valamint a szó szerinti idézetek oldalszámának fel-
jegyzése és megadása.

Az anyag elrendezése Ha megfelelő mennyisé-
gű és minőségű anyag áll rendelkezésünkre, az anyag el-
rendezése következik. Ennek része a szelekció: az össze-
gyűjtött ötletekből, információkból ki kell válogatnunk 
azt, amit valóban fel fogunk használni tervezett gondo-
latmenetünkben. Nagyon fontos a gondos szerkesztés, 
mivel logikus, átlátható szerkezet hiányában a befogadó-
nak problémái lehetnek a szöveg megértésével. A szerke-
zet kidolgozásának nagyon fontos eleme a vázlat, amely 
a gondolatmenet leglényegesebb pontjait, illetve azok 
sorrendjét, egymáshoz való viszonyukat jeleníti meg tö-
mör, könnyen áttekinthető formában. 

A vázlatkészítés során a következőkre kell �gyelnünk:
•  A gondolatmenet legyen egységes! Minden, ami el-

hangzik, álljon kapcsolatban a témával, ne csapong-
junk!

•  Folyamatosan előrehaladva fejtsük ki a témát! Le-
gyen egyértelmű, hogy az egyes pontok, alpontok 
hogyan kapcsolódnak egymáshoz! 

•  A szöveget követhető logikai lánc mentén építsük fel! 
•  A szöveg egységei legyenek arányosak! Ez nem azt 

jelenti, hogy minden egységet egyenlő hosszúra ter-
vezünk, inkább azt, hogy a szöveg, ill. az egyes egysé-
gek terjedelmét a témához és a kommunikációs cél-

hoz igazítjuk. Az egyes gondolatok, információk sú-
lyuknak, jelentőségüknek megfelelő terjedelemben 
jelennek meg a szövegben. A bevezetés és a befeje-
zés általában sokkal rövidebb, mint a tárgyalás, amely 
általában több hasonló terjedelmű egységből áll.

•  Az anyag elrendezésében érvényesüljön egyfajta 
fokozatosság! Érveinket, gondolatainkat úgy ren-
dezzük el, hogy azok „növekvő” vagy „csökkenő” sort 
alkossanak: haladjunk a kevésbé fontostól a fontosig, 
a gyengébb érvektől az erősebbekig (vagy fordítva!) 

•  A szöveg keltse teljes, lezárt egész benyomását! 
Figyeljünk a megfelelő, hatásos befejezésre! 

A kidolgozás Az anyag elrendezése után a kidol-
gozás következik. Írott szöveg esetében ez a szövegezést, 
a nyelvi megformálást jelenti. Figyelnünk kell arra, hogy a 
nyelvhasználat, a stílus illeszkedjen a körülményekhez (az 
alkalomhoz, a közönség elvárásaihoz). Ismeretlen közön-
ségnek szánt és/vagy formális szövegek esetében igazod-
junk a normához, írásban ne használjunk beszélt nyelvi, 
informális elemeket, szerkezeteket! Figyeljünk a helyes-
írásra, ezen belül a központozásra is! 

Ha előadásra készülünk, a teljes szöveg megírása he-
lyett célszerű jól szerkesztett, részletesebb vázlatot össze-
állítani, amely elég információt tartalmaz ahhoz, hogy az 
előadás során, a helyszínen megalkotott szövegünk alap-
jaként tudjuk használni. 

Az utolsó lépések A kidolgozott szöveg (vagy váz-
lat) birtokában már csak az utolsó lépések vannak hátra. 

Az írott szöveg készítése során ügyelnünk kell a szö-
veg képére, formázására is (részletesen l. lejjebb). Fon-
tos, hogy időt szánjunk az írott szövegek ellenőrzésére, 
az esetleges helyesírási és egyéb hibák javítására. Hasz-
nos segítség lehet ebben szövegszerkesztő programok 
helyesírás-ellenőrzője (�gyeljünk, mert nem minden 
esetben ad megbízható jelzést például a különírás-egy-
beírás, a központozás esetében; a küld vagy a küldd  alak 
közti választás esetében), valamint a helyesírási szabály-
zat, szótár.

Ha szövegünket szóbeli előadásra szánjuk, fel kell ké-
szülnünk magára az elmondásra is. A beszéd, előadás ak-
kor a leghatásosabb, ha fejből mondjuk. Ez különösen igaz 
a meggyőző beszédekre. (Egyes szakmai előadások eseté-
ben elfogadott a felolvasás, de lehetőség szerint töreked-
jünk a szabad előadásra!) Ehhez memorizálni kell a szöve-
get. Akár az egész beszédet, előadást is megtanulhatjuk, 
de minél hosszabb és bonyolultabb a szövegünk, ez annál 
nehezebb és időigényesebb. Egyszerűbb a tételmondatok, 
kulcsszavak, valamint az elrendezés, szerkezet memorizá-
lása. Érdemes próbaelőadást is tartani, amelynek során 
gyakoroljuk a vázlat felhasználásával történő beszédet. 
A próbaelőadás tapasztalatai segíthetnek a bizonytalan-
ságérzés leküzdésében, valamint felkészültségünk eset-
leges hiányosságainak feltérképezésében; még időben 
kiderülhet az is, ha túl rövid vagy túl hosszú szöveggel 
ké szültünk. 

Nagyon hasznos és tanulságos lehet a próbaelőadást 
videóra venni és visszanézni. Ez az első néhány alkalom-
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mal kellemetlen élmény lehet, de egyrészt hozzá lehet 
szokni, másrészt ha kívülről látjuk-halljuk magunkat, ak-
kor a hibáinkat is sokkal könnyebb kiszűrnünk és fejlesz-
tenünk beszédünkön, előadásmódunkon, gesztusainkon, 
mozgáskultúránkon, megjelenésünkön. Célszerű az elő-
adásmódot is megtervezni, főleg, ha nem vagyunk rutinos 
előadók. Ha alaposan felkészültünk, nincs okunk komoly 
izgalomra: biztosan értékelni fogják erőfeszí téseinket.

A hangzó szöveg Amikor beszélünk, különösen 
amikor felolvasunk, vagy előadást, beszédet tartunk, a 
hallgatóságra tett benyomás egyik nagyon fontos elemét 
a mondatokkal kapcsolatban már megismert mondatfo-
netikai eszközök adják. Másképpen szövegfonetiká-
nak vagy prozódiának is nevezik a hangsúly, a hang-
lejtés, a hangerő, a beszédtempó, illetve a szünetek
alkalmazását. 

Ha közönség előtt beszélünk, ügyelnünk kell ezeknek 
az eszközöknek a megfelelő használatára, amelyet mások 
beszédének meg�gyelésével és gyakorlással sajátítha-
tunk el. A hangmagasság, hangerő, beszédtempó részben 
egyéni sajátosságunk, viszont fontos, hogy ismerjük eze-
ket az adottságokat, tudjunk élni velük; a kevésbé szeren-
csés adottságok pedig oda�gyeléssel, gyakorlással korri-
gálhatók. Ha például magas a hangunk, jobb benyomást 

kelthetünk, ha törekszünk a lassabb, megfontolt beszédre, 
ez segít elkerülni az izgatottságot, ami hangmagasság-
növekedéssel jár. Ha gyorsan beszélünk, dinamikus hatást 
keltünk, és könnyen fenn tudjuk tartani az érdeklődést, vi-
szont �gyelnünk kell arra, hogy tud-e követni minket hall-
gatóságunk. A gyors beszéd feldolgozása ugyanis nehe-
zebb, így gyorsan kifáraszthatjuk a közönséget. A jól ért-
hető, hangos beszéd szintén előny, viszont a harsányságot 
általában nem értékeli a hallgatóság. Fontos meg�gyelni 
azt is, hogy hajlamosak vagyunk-e a beszédben tartott 
szünetek kitöltésére (pl. ööö…), ez ugyanis a hallgatók 
számára nehezítheti a megértést, olykor komikus hatást is 
kelthet. 

Az írott szöveg képe A szöveg képe adja azt az 
első benyomást a munkánkról, amelyet a beszéd eseté-
ben megjelenésünk, beszédmódunk, szavaink. Ezért terve-
zett szövegek esetében nagyon fontos, hogy áttekinthető, 
igényesen formázott produktumot adjunk ki a kezünkből. 

A digitális szöveg formázásához hozzátartozik a mar-
gók, a behúzások, a sor- és térközök, a betűméret és 
-típus beállítása. Ezek legyenek egységesek: �gyeljünk 
arra, hogy a beállítások a teljes szövegben azonosak le-
gyenek! Fontos az is – különösen hosszabb szövegek ese-
tében –, hogy jól olvasható betűtípust válasszunk. 

A s z ö v e g  
l é t r e h o z á s á n a k  f o l y a m a t a

A  t é m a  k i vá l a s z t á s a

 kutatásból kész lő írás 
vá z l a t á na k  k i d o l g o z á s a

 résztémák, a főbb kulcsszavak 
k i j el ö l é s e

A s z ö v e g  
l é t r e h o z á s á h o z  s z ü k s é g e s  

k ö n y v t á r i  k u t a t á s  f o l y a m a t a

 választo  forrásokból 
a me felelő résztémák kikeresése

z e yes kulcsszavakhoz
kapcsolódó ismeretanya

részletes á anulmányozása

 k nyvtár tár yszókataló usának 
á ekintése, a kapcsolódó források 

kiválasztása, me keresése

 források szétválo atása aszerint,
ho y a témával á o óan va y csak

e yes részleteire fókuszálva
fo lalkoznak

e yzetkészítés, 
amely tartalmazza az e yes 

források adatait és a
hivatkozo  irodalom oldalszámait

 felhasznált irodalom 
je yzékének sszeállítása
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  Kérdések, feladatok

1.  Tervezzétek meg a szövegalkotás folyamatábráját! 

2.  a)  A következő mondatok közül válassz egyet, és írj a 
füzetedbe egy ötmondatos bekezdést úgy, hogy az 
általad választott mondat legyen a kezdő mondat!

b)  Írj egy szintén ötmondatos bekezdést, de ebben az 
esetben a választott mondat a bekezdés közepén 
szerepeljen!

c)  Írj öt mondatot befejezésként úgy, mintha az egy 
szöveg befejezése lenne, és a választott mondat 
lenne a zárómondat!

3.  Alkossatok csoportokat! Minden csoport válasszon 
egy közérdekű témát! Találjatok ki közösen egy kam-
pányt! Üzeneteteket fogalmazzátok meg különböző 
szövegtípusokban, műfajokban (plakát, hivatalos le-
vél, poszt egy közösségi oldalon, reklám stb.)!

4.  Beszédet kell tartanod az alábbi kép alapján. Írj öt 
tételmondatot a téma kapcsán a füzetedbe! Milyen 
kulcsszavakkal egészítenéd ki?

„Mint a legtöbb �zikai munka vagy sport, az írás is �ttséget, edzettséget kíván. Aki soha nem ír, vagy nagyon ke-
veset ír, az jó eséllyel kevésbé tud jól írni, és nagyobb fáradság számára egy írásos munka elkészítése. Aki viszont 
rendszeresen rákényszerül (vagy akár – borzalom! – magától csinálja), azt veheti észre, hogy egyre nagyobb 
gyakorlatot szerez benne, és egyre jobb az eredmény.

Persze nem akarjuk eltagadni azt, hogy az egyének között igen nagy eltérések lehetnek ebben a képesség-
ben is, mint minden másban. Van, akinek hosszabb a lába, kisebb a testsúlya, gyorsabban kiépülnek az izmai: 
könnyebben válik jobb futóvá. És vagyunk néhányan lassúak, az ideálisnál nagyobb testsúllyal és merev izom-
zattal megáldva: sose leszünk futóbajnokok. De ez nem ad felmentést: a mi kilométereinket nem fogják lefutni a 
hosszú lábúak. Így van ez az írásnál is. Van, akinek könnyebben, gyorsabban, eredményesebben megy az írás is, 
valahogy »érzéke van a dologhoz«, és van, akinek lassabban, nehezebben, több küzdelemmel megy. Számukra 
sincs azonban felmentés: az ő mondataikat nem fogják mások megírni. […]

Mit jelent megfogalmazni valamit? Miért nem is olyan könnyű feladat kiszedni a fejünkből azt, ami ott benn 
megvan? – Az írás nem több és nem is kevesebb, mint a nyelv eszközeinek segítségével visszaadni valamit: egy 
tájat (pl. leírás esetében), egy eseménysort (egy sztori elmesélésekor) vagy egy gondolatmenetet (pl. érvelés-
kor). Ehhez számtalan nyelvi lehetőség, milliárdnyi megfogalmazási variáció közül választhatunk. Írni azért nem 
könnyű, mert a megírási módok sora végtelen, és ezek közül kell nekünk választanunk. Sőt, a helyzet még ennél 
is rosszabb: ha mi írjuk a szöveget, miénk is lesz a felelősség azért, hogy a kész szöveg visszaadja azt a tartalmat, 
amit mondani akartunk.”

(Molnár Cecília Sarolta: Szövegre gyúrni. Forrás: www.nyest.hu)

1. Miért fontos gyakorolnunk a fogalmazást?

2. Keresd meg a szövegben azokat a kifejezéseket, amelyek az írás és a sport hasonlóságára utalnak!

Gyakorlás

Igen, levittem a szemetet.

Vajon ki tenne ilyet?

Kolos tegnap elhagyta az iratait.

Sose bánkódj a múltadon!

OH-MNY10TA_Nyelvtan-10.indd   42 2022. 05. 25.   16:32:34



43

Szöveg és vizualitás
Ebben a leckében szó volt arról, hogy a szöveg külső megjelenése, az íráskép nagyon fontos benyomás a befogadó szá-
mára, ezért a szöveg megalkotása során erre is különösen ügyelnünk kell. Egy nyomtatott kiadvány (könyv, sajtótermék, 
plakát) és elektronikus felületeken (internetes honlap, blog stb.) megjelenő szövegek esetében is tudatos és igényes 
tervezést igényel magának a szöveg képének, illetve környezetének a vizuális megjelenítése. Szerepe van a betűtípus-
nak, a betűméretnek, a betűszínnek, a kiemeléseknek, a tagolásnak (vagyis a tipográ� ának), illetve a háttér színének 
és díszítésének. 

Nem kevésbé fontosak a képi illusztrációk. Utóbbiaknak nemcsak díszítő funkciójuk van, hanem a szöveg tartalmát 
is fontos információkkal egészíthetik ki, illetve alátámaszthatják, megerősíthetik a szavakkal leírtakat. Ha azonban szö-
vegünkhöz nem jól választunk képeket, fordított hatásmechanizmus is fölléphet: szövegünk tartalmának hitelét gyen-
gítheti egy oda nem illő vagy ellentétes hangulatú, tartalmú kép. Szintén a vizualitás elemei, de egyben fontos tartalmi 
információt is hordoznak a szöveget kísérő ábrák, táblázatok, diagramok stb. Ezeknek is a szövegmondatokban megfo-
galmazott tartalom alátámasztása, megerősítése, áttekinthetőbbé tétele az elsődleges funkciójuk.

Szépirodalmi szövegekben egy további sajátos szerepe is lehet a vizualitásnak. Az ún. képversekben (más néven 
kalligrammákban) magának a versszövegnek a képe egy értelmezhető ábrát formál, amely része a vers jelentéstar-
tományának. Képverseket már az ókori görögök is alkottak, a reneszánsz kori nyugat-európai költészet is ismerte, de 
igazán népszerű műformává a 20. századi avantgárd művészet tette.  A posztmodern művészetben gyakran összekap-
csolódnak a művészeti ágak: irodalom és képzőművészet, képzőművészet és zene, irodalom és zene stb. A különböző 
művészeti ágakat összekötő kortárs alkotásokat a konkrét költészet vagy konkrét művészet megnevezéssel szokták 
illetni.

  Szerezzetek be vagy kérjetek kölcsön egy friss, nyomtatott bulvársajtóterméket, és figyeljétek meg a tipográfiáját, 
vizuális megoldásait! Mit tapasztaltok? Hogyan lehet manipulálni az olvasót a szöveget kísérő vizuális elemekkel? 

  Az alábbi versek alapján fogalmazzátok meg, mi a különbség a hagyományos képvers és a konkrét költészet között! 
Hogyan viszonyul egymáshoz a szöveg és a kép ezekben az alkotásokban?

(Guillaume Appolinaire: A megsebzett galamb és a szökőkút.
Radnóti Miklós fordítása) 

(Petőcz András: A 35. vers)
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A szóelemekÖsszefoglalás

Mi a szöveg?
Akkor nevezhetünk egy közlést szövegnek, ha

•  kommunikációs üzenetként képes működni;
•  kapcsolódik a beszédhelyzethez;
•  összefüggés-hálózat tartja össze a mondatait.
Az első kritérium lényegében annyit jelent, hogy közlésértékűnek kell lennie. A többi jellemző azonban inkább 

tipikus a szövegekre nézve, de nem kizárólagos. Hiszen akár egy halandzsa-versnek is képesek vagyunk jelentést 
tulajdonítani, ha erős bennünk ez a szándék, vagy ha köszönés helyett váratlanul énekelni kezdenek a barátaid egy 

meglepetéspartin, képes vagy az ének szövegét értelmezni.

A nyelvtani kapcsolóelemek a szövegben
A belső összefüggés-hálózat nemcsak jelentésbeli kapcsolóelemekkel hozható létre, hanem grammatikaiakkal is. 

A névmásokon kívül egyes kötőszóink is képesek előre- és visszautalni, igei személyragozásunk és főnévi személyje-
lezésünk pedig csak vissza, s ezzel még szorosabban egybeszövik a szöveget. Érvelő szö vegeknél különösen is fontos 
ezek alkalmazása: segítik a megértést, mert logikusabbá, lépésről lépésre levezetővé teszik a szövegünket. Ha értel-
mesen használjuk például az „ezért tehát”, „ebből pedig az következik”, „most még két dolgot teszek hozzá”, „nem 

beszélve egy harmadikról” stb. fordulatokat, jobban megértenek majd a hallgatóink.

A jelentésbeli kapcsolóelemek a szövegben
A már sokat emlegetett belső összefüggés-hálózatnak két fő fajtája van, a jelentésen alapuló kohézió az egyik. 

Ha Széchenyiről szól a szövegünk, szóismétlés nélkül is újra meg újra visszautalhatunk a személyére azzal, hogy izotó-
pokat használunk a neve helyett. Alkalmazhatunk a második mondatunkban körülírást (a legnagyobb magyar), névmást
(ő), ragot (mondta) vagy (bár személynevek esetén ez nem mindig valósítható meg) szinonimát. Ez a négy, kohéziót erő-
sítő izotóptípus. Ugyancsak a jelentés, tartalom révén szövi egybe a szöveget a téma-réma hálózat. Mondataink elején 
ugyanis sokszor megismétlünk valamit az előző tartalmakból, akárcsak a dominózáskor, s míg a mondat egyik fele ilyen 
módon egybevág az előzővel (az 5 mellé 5-öt fektetünk), a mondat második fele meghozza a téma után az új mondan-

dót, a rémát.

Kapcsolódás a beszédhelyzethez
A koherencia megteremtésében három fő folyamatot különítünk el. Egyrészt, igyekszünk világossá tenni a szöveg-

szándékot (például hogy nem történetmesélés végett beszélünk a kigyulladt lakásunkról, hanem segélykérés céljá-
ból). Másrészt igyekszünk segíteni a beszédtársat abban, hogy átlássa témáink értelmi folytonosságát (vagyis hogy 
miért emlegetjük a fagyit a visegrádi vár kapcsán). Ezek mellett igyekszünk olyan gondolkodási folyamatokat elindí-
tani hallgatónkban, amelyek jelentést adnak a hallott szövegelemeknek, és legtávolabbi szavaink közt is felfedezik a 
kapcsolatot, az értelmi folytonosságot. 

Közlésként (üzenetként) kimondott vagy leírt szövegeink nem légüres térben mozognak. Megértésük számtalan 
dologtól függ, s a hallgató, befogadó mindig a maga módján érti meg őket. A befogadó vevőkészülékét manipu-
lálja, hogy sokszor feltételez valamiféle bennfoglalást rólunk, szándékunkról, például hogy nemcsak érdeklődünk 
a papír zsebkendője felől, hanem nyilván kérni is akarunk egyet. Befolyásolja saját nézőpontja is: épp jókedvű vagy 
épp rosszkedvű, szeret minket, vagy ki nem állhat, érdekli, amiről beszélünk, vagy nem. Eszerint értelmezi közlésün-
ket.Végül befolyásolják őt előismeretei is: ha azt mondjuk neki, „Pénelopé”, akkor ő meglevő tudáskerete alapján fog 
Odüsszeusz feleségére vagy éppen Penélope Cruz színésznőre gondolni. Ha pedig eseményekről beszélünk neki, 
akkor már a felénél ki fog alakítani a fejében egy forgatókönyvet, s amit mondunk, azt ő mindenképpen a saját 

forgatókönyvéhez  fogja hasonlítani.
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Internetes szövegtípusok és műfajok
Az internetes szövegtípusok egyik legfontosabb jellemzője, hogy nemcsak a szöveg nyelvi egységeit szövi össze 

egy belső összefüggés-hálózat, hanem a különálló szövegtípusok közt is hasonló hálózat �gyelhető meg. Például ha a 
hírportálon egymás mellett áll két hír, azok bizony hatnak egymásra az agyunkban, nem beszélve az alattuk sorakozó 
kommentekről, amelyek mindjárt új jelentést is adhatnak a föntebb olvasottaknak. Hozzájön ehhez a hipertextjelen-

ség, a tartalomba belinkelt második, harmadik, negyedik tartalom újabb és újabb közlése, üzenete. 

Az intertextualitás
Intertextualitásnak vagy szövegköziségnek nevezzük a szövegek kapcsolatát és egymásra hatását. Két vagy több 

szöveg összekapcsolódó, közös elemei az intertextusok, melyek lehetnek jelöltek (ha megnevezzük őket, hivatko-
zunk rájuk saját szövegünkben) vagy jelöletlenek. 

Intertextusok lehetnek a szó szerinti (egyenes) vagy tartalmi (függő) idézetek, átfogalmazások a tartalom meg-
tartásával (parafrázis), a karikatúraszerű utánzás (paródia), utalások egy másik szövegre (allúzió), az átírások (pa limp-
szesztek). Az intertextualitás a felidézés (evokáció) egyik típusa.
A köznyelvben használt szállóigék, közmondások, közhelyek és idézetek, sőt az internetes linkek is lehetnek 

intertextusok.

A szöveg szerkezete és létrehozásának módja
A szöveg szerkezetét vizsgálva beszélhetünk makroszerkezeti és mikroszerkezeti egységekről. A makroszerkezeti 

egységek a hármas tagolás jól ismert összetevői: a bevezetés, a tárgyalás és a befejezés. Ezek további, ún. 
mikroszerkezeti egységekből állhatnak: mondattömbökből, amelyeket írásban bekezdésekkel jelölünk. Minden mon-
datnak, sőt az egész szövegnek lehet egy tételmondata, mely a lényeget fogalmazza meg.

Ha tervezett szöveget alkotunk, akkor először végig kell gondolnunk, hogy mi lesz a szövegünk témája, kik a cím-
zettjei, milyen körülmények között (kontextusban) fog elhangozni vagy megjelenni. Érdemes már ekkor gondolkodni 
leendő szövegünk címén. Ezt az internetes vagy könyvtári kutatás, anyaggyűjtés követi. Ne felejtsük el följegyezni 
forrásaink adatait, mert a szövegben hivatkoznunk kell rájuk! Ha összegyűjtöttük szövegünk nyersanyagát, akkor egy 
elővázlattal rendezhetjük gondolatainkat, hogy megalkotandó szövegünk egységes koncepció szerint haladhasson. 
Ezt követi magának a szövegnek a kidolgozása, igazodva a műfaj és a kontextus által elvárt normához. Ha szóbeli elő-
adásra készülünk, célszerűbb csak vázlatot készíteni, amelyet felhasználunk az előadás során. Próbáljuk el az előadást! 
Figyeljünk beszédmódunkra, stílusunkra, gesztusainkra, megjelenésünkre. Írott szöveg esetén pedig ügyeljünk az 

esztétikus és rendezett írásképre.

Szövegtípusok megjelenési formák szerint
A szöveg megjelenési formája szerint háromféle felosztás létezik. Az első szempont szerinti felosztásnál az a kérdés, 

a magam akarata szerint építhetem-e a szöveget, vagy mások közbeszólásaihoz kell igazodnom. Az előbbit mono-
lógnak, az utóbbit párbeszédnek vagy dialógusnak nevezzük. Ha sok mondanivalónk van, könnyebb monologizálni, 
mert akkor nem kell törődnünk a közbeékelődő felvetésekkel, ellenvetésekkel. Ha viszont épp hallgatag kedvünkben 
vagyunk, könnyebb a párbeszédes szövegalkotás, mert beszédtársunk újabb és újabb impulzusokat ad közlésünk 
folytatásához. A második szempont szerinti felosztás spontán és tervezett szövegeket különít el. A spontán szövegal-
kotáskor csak egyszer születik meg a szöveg, és ott, helyben, mindjárt életre is kel, eljátssza a maga szerepét, s máris 
túllépünk rajta. A tervezett szöveg esetében már előre megszületik a szöveg, s amikor ténylegesen elmondjuk (példá-
ul a feleletben) vagy leírjuk (például a dolgozatban), akkor másodszor is megszületik, kissé talán el is szakad eredeti 
formájától. Itt tehát a létrehozásnak van egy megelőző, majd egy megvalósító fázisa. A harmadik felosztás a hangzó és 
az írott szöveget különbözteti meg, bár ma egyre fontosabb szerepet játszik életünkben e kettőnek a keveredése a di-
gitális kommunikációban. Ilyenkor látszólag �zikai valóságunkban írással hozzuk létre a szöveget, valójában azonban 
úgy fogalmazunk, úgy viselkedünk közben, ahogyan szóbeli közléskor szoktunk. 

Szövegtípusok és műfajok a nyelvhasználati színterek szerint
A kommunikációnk célja alapján ugyancsak megkülönböztethetünk más és más szövegtípusokat. Magánéleti-min-
dennapi szövegalkotásunk fesztelen és kevéssé formális. Ha közéleti megszólalásra kell vállalkoznunk, ott már sokkal 
jobban kell ügyelnünk a kiváltott hatásra. Ha hivatalos vagy tudományos céllal alkotunk szövegeket, még több sza-
bályt t kell �gyelembe vennünk. 

Akkor is tudatosítanunk kell, hogy mi a célunk, ha azt akarjuk eldönteni: mesélni vágyunk, megvitatni valamit, vagy 
a hallgató elé vetíteni. A meséléshez elbeszélő szövegre lesz szükségünk, a meggyőzéshez érvelőre, a hallgató elé 

vetítéshez leíróra.
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konnexió

forgatókönyv

anafora

mondattömb

szövegvilág

réma

deixis

tudáskeret

nézőpont

katafora

bekezdés

kontextus

téma

fogalmi séma

kohézió koherencia

1. Készíts gondolattérképet a szövegtípusokról!

2.  Írj egy-egy vázlatot a következő témakörökhöz!
     

3. Mutasd be a szöveg tanult jellemzőit a következő szövegrészleten!

Mihalik János 1844-ben a Ferenc-csatorna üzemeltető mérnöke lett. A szabadságharc alatt mérnökkari ezre-
desként szolgált. A bukás után barátai kieszközölték, hogy a bécsi Udvari Építőtanács tagja, majd középíté-
szeti felügyelő lehessen. Ez utóbbi minőségében tervezte a bezdáni zsilipet, a beton alkalmazásának úttörő-
jeként. A Ferenc József-csatornán (É–D-i csatorna, a Duna és a Tisza között) a világ első betonépítésű zsilipjét 
építette meg 1872-ben.

(Álmok álmodói – Világra szóló magyarok. Szerk.: Szegő György – Eleőd Ákos –
 Götz Eszter. II. kötet, Millenáris KHT, Budapest, 2002. 101. nyomán)

4. Készíts szókártyákat a következő fogalmakhoz! 

5.  a)  Határozd meg a képeken látható beszédhelyzeteket! Milyen jellegű szövegtípusok kapcsolódhatnak hozzá-
juk? Jellemezd őket a tanult szempontok szerint!

b)  Válassz egyet a képeken látható cselekvések, valamint tárgyak közül! Írd le a választott cselekvés forgató-
könyvét, majd vázold fel a választott tárgy tudáskeretét!
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„Egy kiváló költőt vagy írót olvasva, lelked a költő 
lelkével együtt fut, lát és dolgozik. Ujjongva fut 
hegyeken, mezőkön és változatos messze tájakat 
lát. De csak akkor, ha követni tudod a költőt, el-
képzeled metaforáit, megérted célzásait: máskü-
lönben olyan vagy, mint a vak ember a legszebb 
vidékeken. Stilisztikailag műveletlen embernek a 
legszebb könyvek mintha idegen nyelven volná-
nak írva.”

Babits Mihály

II. STILISZTIKA
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A szóelemek

Sok szó esett már arról, hogy a kommunikáció során mi-
lyen kívánalmaknak kell megfelelnünk. Ezek között min-
dig kiemelt helyen szerepel a helyzetnek való megfe-
lelés, amelynek fontos része a megfelelő nyelvi és nem 
nyelvi stílus is. Ebben a fejezetben a nyelvi stílussal kap-
csolatos ismereteidet, tapasztalataidat bővítheted.

A stílus A stílus a görög eredetű sztülosz szóból szár-
mazik, amely azonban a latin nyelv stylus (ejtsd: sztílusz) 
szava révén terjedt el világszerte. Eredetileg íróeszközt 
jelentett, amelynek egyik vége hegyes volt, a másik pedig 
lapos. A hegyes végével karcolták a viasztáblába a betű-
ket, a lapos végével pedig el lehetett egyengetni a puha 
viaszt, s így tudták törölni, majd javítani a hibákat. A ró-
maiak úgy tartották, hogy aki nagy �gyelmet fordít a szö-
vegre, gondosan ír, az sűrűn megfordítja a stylust – azaz 
gyakran javít. Az idők során a stílus szó egyre inkább az 
írás, a megfogalmazás, a kifejezés módját kezdte jelente-
ni. Mára a jelentése még inkább kibővült. Jelenti egyrészt 
a nyelvi stílust, a nyelvi kifejezésmódot, amely jellem-
ző lehet egyes korokra, irodalmi műfajokra, szövegekre 
vagy személyekre. Jelenti ugyanakkor az egyes művészeti 
irányzatok, alkotók jellegzetes (nem nyelvi) kifejezésmód-
ját is. Hétköznapi szóhasználatban pedig az egyénre jel-
lemző öltözködés- és viselkedésmódot is értjük alatta.

A stílus mindig választáson alapul. Azért beszélhe-
tünk öltözködési stílusról, mert számtalan eltérő árú, mi-
nőségű, szabású, színű ruhadarab közül választhatunk. 
Megnyilatkozásaink nemcsak azért rettenetesen sokfélék, 
mert annyira sokféle tartalmat szeretnénk közölni, hanem 
azért is, mert egyféle tartalom közlésére számtalan lehe-
tőség áll rendelkezésre: szinonimák, hasonló jelentésű 
szerkezetek stb. Ugyanazt a jelentést közvetítik például a 
következő mondatok, más-más stílusban:

A stilisztika A stilisztika a stílus, pontosabban a 
nyelvi stílus tudománya. A stílussal már az ókori szerzők 
is foglalkoztak (a retorikán és a poétikán belül), a stilisztika 
önálló tudományágként azonban csak néhány év százada 
létezik. Interdiszciplináris, vagyis több tudomány (disz-
ciplína) határterületén kifejlődött tudományág: a nyelv- és 
irodalomtudomány egyaránt érdekelt a nyelvi elemek stí-
lus szempontjából történő vizsgálatában. Az alábbiakban 
a stilisztikában használt, a stílus elemzéséhez szükséges 
legfontosabb fogalmakat vezetjük be.

A stílusérték Szavaink egy része semleges, közöm-
bös stílusú. Amikor kimondjuk őket, nem szándékozunk 
különösebb hatást kelteni velük az adott szövegben, ami-
kor pedig halljuk őket, csak jelentésükkel keltenek ben-
nünk hatást. Általában így használjuk a fül, kutya, hideg, 
nagy stb. szavakat. A kutyuli, kutyafülét, kutya hideg, nagy-
kutya viszont már nem semleges. Ezeknek egy-egy adott 
szövegben sajátos stílusértékük van: érzelmi, hangulati 
vagy egyéb többlettartalmat kölcsönöznek a szövegnek. 
Az adott szövegben szereplő szavak és egyéb nyelvi ele-
mek stílushatást keltenek.

A stílusértéknek két típusát különböztetjük meg: az 
alkalmi és állandó stílusértéket. Alkalmi stílusértékkel 
bírnak például azok a szavak, amelyek szándékoltan kilóg-
nak  a szöveg stílusából. Ilyen volt például az előző mondat 
kilógnak szava. Azt, hogy egy kifejezésnek alkalmi stílus-
értéket szánunk, jelölhetjük is úgy, hogy idézőjelbe tesz-
szük. Az állandó stílusérték azt mutatja meg, hogy egy 
adott szó, nyelvi jel általában, a legtöbb helyzetben milyen 
hatást vált ki. Az állandó stílusértéket különböző stílusmi-
nősítésekkel jelzik a szótárak. Gyakran alkalmazott stílus-
minősítések például a durva, népies, régies és választékos.

Stílusréteg, stílustípus, stílusárnyalat A stí-
lusréteg a társas érintkezés során bizonyos kommuniká-
ciós szituációkban jellemzően használt kifejezőeszközök 
rendszere. Hat stílusréteget különböztetünk meg: 

•  társalgási (magánéleti),
•  tudományos,
•  publicisztikai,
•  hivatalos,
•  szónoki (nyilvános, közéleti),
•  irodalmi.

Ezek a csoportok ismerősek lehetnek: a szövegtípusok-
kal kapcsolatban már tanultál róluk. A szöveg típusa, a 
tartalom, a közeg, amelyben használjuk, nagymértékben 
összefügg ugyanis a stílussal: a tudományos témájú szö-
vegeket sajátos stílus jellemzi, ezt nevezzük tudományos 
stílusnak. A stílusrétegekről bővebben lesz szó a követke-
ző fejezetekben. 

A stílustípus a stílusrétegeken belüli fogalom, amely a 
szöveg funkciójához és a szituációhoz kötődik. A stílustí-
pus lehet bizalmas, közömbös és választékos. 

A stílustípusokon belül stílusárnyalatokat különítünk 
el, amelyeket a beszélő lelkiállapota, a hallgatóhoz és a té-
mához való viszonya határoz meg. A bizalmas stílustípusú 
szöveg lehet például durva, trágár, a választékos szöveg
pedig ünnepélyes, lírai.

Menj el, légy szíves! Most elmehet. Szeretnék egye-
dül maradni. Távozzon! Köszönjük, majd értesítjük. 
Kérem, hagyjon magamra! Látni sem akarlak!

Írjátok körül, mit jelent a stílus szó a következő mondatokban! Ennek a srácnak 
van stílusa. Bírom a barátod stílusát, jó dumája van. Ez a templom román stílu-
sú. Ez a stílus nem illik a szöveg témájához. Kedvencem a sportos, mégis elegáns 
stílus. Ez a zenei stílus távol áll tőle. A meccsen sok múlik azon, hogy milyen a 
védekezési stílus. Gyűjtsétek össze, mi mindennek lehet stílusa!

11. Mi a stílus?
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  Kérdések, feladatok

1.  Hányféleképpen tudjátok megfogalmazni azt, hogy 
nem ízlik a nektek sütött sütemény? Írjatok öt monda-
tot, és rangsoroljátok őket abból a szempontból, hogy 
mennyire hangzanak bántóan! 

2.  a)  Bővítsétek újabb elemekkel a beszél szó szinonimáit! 
b)  Vitassátok meg, milyen stílusminősítést adnátok 

ezeknek a szavaknak! Segítségként használjátok az 
Értelmező szótár+ stílusminősítésekről szóló tudni-
valóit (15–16. oldal)!

3.  Alkossatok csoportokat! Gyűjtsetek negatív tartalmú, 
de nem bántó stílusú megnyilatkozásokat, valamint 
semleges tartalmú, de bántó stílusú megnyilatkozá-
sokat! Válasszatok ki egyet-egyet a két típusból, és 
találjatok ki mindegyikhez egy beszédhelyzetet, majd 
minden csoport játssza el a két szituációt! A többiek 
próbálják kitalálni, melyik lehet a két korábban válasz-
tott, eltérő stílusú megnyilatkozás. 

4.  Keressetek az Értelmező szótár +-ban példákat a nyelv-
változat szerinti stílusárnyalatokra! Szövegkörnye-
zetbe helyezve értelmezzétek példáitok stílusminő-
sítését!

Gyakorlás

beszél, szövegel, mesél, szól, dumál, kijelent, közöl, 
mond, rizsázik, szövegel, vakerál

Hivatalos levélben
Szíves tudomásulvétel céljából tudatom az alábbi tényeket, amelyeknek volt alkalmam pártatlan, mindazonál-
tal elszörnyedt tanúja lenni. A mai nap folyamán a déli órákban egy autóbusz peronján voltam található, mely 
autóbusz a Courcelles utcán haladt a Champerret tér irányában. […] 

Cikornyásan
Azon az órán, amidőn már hasadoznak a hajnal rózsapírral ékes ujjai, felszálltam, miként sebes dárda, felszáll-
tam az indázó-kacskaringós útvonalú, roppant termetű, tehénszemű, ötös jelzésű autóbuszra. […]

(Raymond Queneau: Stílusgyakorlatok – részlet. Bodnár Róbert fordítása)

1. Milyen stílusárnyalatok kapcsolódnak az idézetek stílusához?

2.  Elemezd a nyelvi eszközök használatát az idézetekben! Hogyan befolyásolják az eltérő nyelvi elemek a szövegek 
stílusát?

Ny e l v i s m e r e t ,  
n y e l v i  i g é n y e s s é g

s z e r i n t

Té m á h o z  v a l ó  v i s z o n y ,
l e l k i á l l a p o t ,  é r z e l e m ,  

h a n g u l a t  s z e r i n t

 beszélők
e g y m á s h o z  v a l ó
v i s z o n y a  s z e r i n t

A m e g n y i l a t k o z á s
é s  a  b e f o g a d á s

egymáshoz viszonyíto
i d e j e  s z e r i n t

Ny e l v v á l t o z a t
s z e r i n t

s e m l e g e s
s z a k n y e l v i

i r o d a l m i  n y e l v

n y e l v j á r á s i

v á r o s i  n é p n y e l v i

s z l e n g

é r t é k e l é s t
k i f e j e z ő

é r t é k e l é s t
k i f e j e z ő

s e m l e g e s

s e m l e g e s

r é g i e s

ú j s z erű

v á l a s z t é k o s

s e m l e g e s

i g é n y t e l e n

s e m l e g e s

f o r m á l i s

i n f o r m á l i s

nega�v

pozi�v

Tanulmányozzátok a különféle stílusértékeket áttekintő, csoportosító ábrát!

Raymond Queneau (ejtsd: könó) Stílusgyakorlatok című műve 1947-ben jelent meg. Queneau munkájának különlegessé-
ge, hogy egy rövid, egyszerű történetet 99 stílusban mesél el. Az alábbiakban a történet első mondatát olvashatod két 
különböző stílusban.
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Egyéni szóalkotások stilisztikai hatása
Elsősorban a szépirodalom nyelvhasználatában, de nemritkán a köznyelvben is találkozunk olyan kifejezésekkel, szóala-
kokkal, szóösszetételekkel, amelyeket hiába keresnénk bármilyen szótárban, nem bukkannánk rájuk, hiszen a szerző/
beszélő által alkotott egyéni, alkalmilag használt nyelvi elemekkel van dolgunk. A szépirodalmi művek szerzői termé-
szetesen tudatosan hoznak létre és használnak egyéni kifejezéseket. 

A hétköznapi nyelvhasználók is élhetnek szándékosan ezzel a lehetőséggel, azonban sok esetben véletlenül, illet-
ve tévedésből alkotnak korábban nem létező kifejezéseket, neologizmusokat. A köznyelv legkreatívabb szóalkotói az 
anyanyelvükkel ismerkedő és kísérletező kisgyerekek. Akár tudatosan összerakott, akár ösztönösen, illetve véletlenül 
létrejött képződményekről van szó, az biztos, hogy az egyéni szóalkotásoknak mindig van stílusértékük, hiszen ellent-
mondanak a befogadó nyelvi tapasztalatainak, azaz kilógnak a szövegből, mivel nem részei a magyar nyelv széles kör-
ben ismert szókészletének. 

A 19. századi romantikus költészet nagyon kedvelte a meglepő asszociációkra épülő szóösszetételeket. Általában 
olyan szavakat kapcsoltak így össze a költők, amelyek önmagukban is intenzív jelentéstartalmat hordoztak, és az alko-
tóelemek intenzitása az összetételben nemcsak összeadódott, de a szokatlanság folytán meg is sokszorozódott. Gon-
doljunk például Kölcsey Ferenc Hymnusának vérözönjére és lángtengerére vagy Petőfi  Sándor Beszél a fákkal a bús őszi 
szél… kezdetű versében a lírai alany lelki szeme előtt ellengő vérpanoráma látomására.

 Ady Endre általában kötőjellel jelölte alkalmi szóösszetételeit: ronggyá-szedett, csorda-népek, siker-asszony, ég-vivás, 
átok-zene, fény-emberem, sík-lelkem, rőzse-dalok, öröm-zászlós, csók-kisasszony, koporsó-paripám, álom-� ckók, Napfény-
ország, ember-sűrűs, köd-város, nap-lelkű, csacska-részeg, Halál-árok, Halál-tó, Isten-szag, Isten-szerelem, muszáj-Herkules, 
fájdalom-esetten, bús-szilajon, hit-balzsam, csíny-ország, magyar-bánó, bosszu-hím, csillag-sorsom, csalódás-kő, asszony-
részünk, asszony-énünk, fér� -porta, perc-emberkék, vér-vesztes stb.

A szóösszetételnél virtuózabb, ezért még hatásosabb az egyéni szóképzés. Babits Mihály az ima főnévből sajátos mó-
don képzett igét Fortissimo című háborúellenes versében: „Menjetek a piacra sírni, / sikoltsatok a templomokban / vadak 
asszonyai, vadakká / imuljatok őrjítő, őrült / imában!” A köznyelvitől eltérő, szokatlan igekötő-használatnak is sajátos 
stílushatása van, például Kosztolányi Dezső Hajnali részegség című versében: „aztán amíg vad paripái futnak / a farsan-
gosan-lángoló Tejutnak / arany konfetti-záporába sok száz / bazár között, patkójuk fölsziporkáz.”

Lázár Ervin leginkább a gyermeknyelv mintájára alkotta meg saját kifejezéseit és szójátékait: várkisember, kápos fej, 
anacsorda, mézmáz, házsárt, nagykép, hipszi-hopszázott, fogatömetlen, nevetgéreztek, földöngött, összeröpködheted, 
egyetemtelen, világméretlen, vasvillaszemek, ólomhaha, dorongbrrumma, szitakötőszó, ocsmonda, boszordér/tünkány, 
törpeszuper, tizenhathatós, egyalvó, jobbfácán stb.

Neologizmusokat felnőtt korában is mindenki alkot, tudatosan vagy spontán. Ilyen szempontból a legkreatívabb 
nyelvváltozat a szleng. 

Az egyéni szóalkotásokhoz hasonló stílushatása van azoknak a kifejezéseknek, amelyeket bár nem a beszélő hozott 
létre, de egyéni, ugyanakkor motivált jelentésben használ (pl. bicskának nevezi a pendrive-ot).

  Gyűjtsetek további példákat az egyéni szóalkotásra József Attila, Radnóti Miklós, Nemes Nagy Ágnes és Weöres 
Sándor költészetében!

  Kányádi Sándor a szörfözik a neten kifejezés helyett a póklászni szót szerette volna meghonosítani. Hogyan kapcso-
lódik egyéni szóalkotása az internetes kereséshez? Milyen asszociációkból és szavakból jött létre a kifejezés?   

  Beszélgessetek az osztályban arról, hogy kinek milyen saját neologizmusai vannak, amelyeket aktívan használ is! 
Hogyan és miért jöttek létre ezek a kifejezések?

  Az anyanyelv elsajátítási folyamatának természetes része a gyermeki szóalkotás. Fel tudtok idézni ilyeneket saját 
gyerekkorotokból? Kérdezzétek meg szüleiteket is!

  Olvassátok el Lázár Ervin A fájós fogú oroszlán című művét! Gyűjtsétek ki belőle az egyéni szóalkotásokat! Vizsgáljá-
tok meg, milyen nyelvi elemekből és milyen szóalkotási móddal jöttek létre, és elemezzétek stílushatásukat is!
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12.A társalgási stílus 

Gyűjtsetek az élőbeszédre jellemző fordulatokat!

Ebben és a következő leckékben a stílusrétegek sajátos-
ságairól lesz szó. Elsőként azzal foglalkozunk, amelyikkel 
kapcsolatban a legtöbb tapasztalatot szerezzük nap mint 
nap: a társalgási stílussal.

A magánéleti szövegtípus és a társalgási 
stílus A társalgási stílus a mindennapokban, a sze-
mélyes (informális) kommunikációban használt szöve-
gek stílusa, ebből kifolyólag sokféleség jellemzi. A ma-
gánéleti szövegtípusba számtalan szóbeli (beszélgetés, 
pletyka, viccmesélés, történetmesélés stb.) és írásbeli 
(magánlevél, e-mail, chat, SMS, napló, blog stb.) szöveg 
tartozik. Ezek általában spontán szövegek, ezzel függ 
össze számos sajátosságuk. 

A legtöbb kommunikációs funkció jelen van a társal-
gási stílusú szövegekben. Különösen fontos szerep jut az 
érzelemkifejezésnek és az identitásjelzésnek: szemé-
lyiségünk kifejezésének, egyedi jellemzőink bemutatá-
sának. Ez megnyilvánulhat spontán, természetes, tréfás, 
gúnyos, ironikus vagy akár durva stílusú szövegekben is. 

A társalgási stílus jellemzői A társalgási stí-
lusú szövegek szókincsére, szóhasználatára a változa-
tosság jellemző. A magánéleti szövegekben – helyzettől 
függően – más stílusrétegekből származó szavakat is 
gyakran találunk, előfordulhatnak benne tájnyelvi, ide-
gen stb. elemek is. Különösen fontos szerep jut az e�éle 
szövegekben a szlengnek. 

A társalgási stílusnak gyakori elemei a töltelékszók 
(izé, szóval, érted, hát stb.), amelyeket korábban felesle-
geseknek, a személyes kommunikációban is kerülendő-
nek tartottak, pedig több fontos funkciójuk is van. Jelölik 
például azt, hogy a társalgás kötetlen, informális stílusú 
(ezért nincs viszont helyük más szövegtípusokban, főleg 
írott szövegekben). Emellett használatukkal a beszélő 
időt nyer mondanivalója megfogalmazásához, a hallga-
tó pedig az elhangzottak feldolgozásához. A többi stílus-
réteghez képest nagyobb szerep jut az érzelemkifejező 
indulatszóknak, módosítószóknak. 

A magánéleti stílusú szövegekre jellemző a képsze-
rűség, amely színessé, szellemessé, egyedivé teheti a 
szöveget. Az egyéni, játékos szóalkotások, különösen 
a �atalok körében, ugyancsak gyakoriak a társalgási stí-
lusú szövegekben. Ilyenek a rövidítések, becézett alakok, 
amelyeket sokan kárhoztatnak, pedig oldottabbá, infor-
málisabbá, játékosabbá teszik a kommunikációt. Kom-
munikációnk során érdemes �gyelnünk arra, hogy az 
adott beszédhelyzethez, szövegünk tartalmához meny-
nyire illenek ezek a megoldások.

A magánéleti szövegek stílusának fontos elemei a 
nem nyelvi jelek. A szóbeli kommunikáció során a gesz-

tusok, a mondat- és szövegfonetikai eszközök (hangsúly, 
hanglejtés, hangerő, beszédtempó, szünetek) szerepét 
emeljük ki. Írásban az írásjelek, szóközök, kis- és nagybe-
tűk használata gyakran szándékosan sérti meg a normát 
az idővel, hellyel vagy energiával való takarékosság cél-
jából.

A társalgási stílus írott szövegműfajai (pl. chat, e-mail, 
SMS) nem nyelvi kiegészítői lehetnek az emotikonok, 
gifek, matricák, amelyek kifejezhetik pillanatnyi han-
gulatunkat, segíthetik a szöveg értelmezését a befoga-
dó számára.

A szleng A társalgási stílus egyik legfontosabb ele-
me a szleng. Bár a szlengről elsősorban szavak jutnak 
eszünkbe, a kutatók szerint a szleng nemcsak a jelleg-
zetes stílusú szavak és kifejezések összessége, hanem 
sajátos nyelvhasználati-stilisztikai forma, beszédmód, 
viselkedés.  

A szleng mint kutatási terület sokáig egyáltalán nem 
foglalkoztatta a nyelvészeket; lényegtelen, értéktelen 
nyelvi jelenségként tartották számon. Bár akadtak olya-
nok, akik dicsérték a humoros, kreatív szóalkotásokat, a 
nyelvvédők leginkább veszélyesnek gondolták: olyan 
jelenségnek, amely veszélyezteti a normatív nyelvválto-
zatot. Mára az a nézet, amely szerint az egyes nyelvvál-
tozatok között értékbeli különbség van, háttérbe szorult. 
Minden nyelvváltozat természetes része a nyelvnek. A mai 
nyelvészeti kutatásokban egyre több vizsgálat foglalkozik 
a szleng működésével, szóhasználatával, szerepével. 

A szleng létrejöttének feltétele egy olyan közösség, 
amelynek tagjai állandó, intenzív kapcsolatban állnak 
egymással. A szleng a maga nyelvi eszközeivel a közös-
séghez, csoporthoz tartozást fejezi ki, megkülönbözteti 
a csoporthoz tartozókat a kívülállóktól. Alapvető szerepe 
van tehát az identitásjelzésben; emellett fontos eleme a 
kapcsolattartó funkció is (a csoporttagok közötti kapcso-
latok erősítése az azonos beszédmód által). A szleng fon-
tos eleme az újítás és a játékosság, így a kommunikáció 
esztétikai funkciója is jelentős szerepet kap benne.

Mivel a szleng egy jól körülhatárolható csoport belső, 
bennfentes nyelvhasználata, ezért általánosan nem egy-
séges. Bár vannak majdnem mindenki által ismert szleng-
szavak és -kifejezések, csoportonként különböző szlen-
gekről is beszélhetünk: létezik diákszleng, börtönszleng, 
rendőrszleng, katonai szleng stb.

A szleng egyik érdekessége, hogy sok szó csak az adott 
szövegösszefüggésben válik szlengszóvá. Ha például a 
mobiltelefonunk nem szervizben van, hanem betegsza-
badságon, nem tönkremegy, hanem meghal, akkor ezek 
a szavak alkalmi stílusértékük által válnak – aktuálisan 
– a szleng részévé. 
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A társalgási stílus és a szerkesztettség 
A társalgási stílusban fogalmazott szövegeket gyakran 
nem egyszerű mondatokra tagolni. Jellemzőek rá a hiá-
nyos, lazán szerkesztett, félbeszakított és újrakezdett, 
közbevetéseket tartalmazó mondatok, amelyek a többi 
stílusrétegben kisebb szerephez jutnak. 

A kifejtetlenség általában nem eredményez kommu-
nikációs problémát, hiszen a kontextus segíti a befogadót 
az értelmezésben. Egymást személyesen ismerő kommu-
nikációs partnerek esetében a közös tudás, tapasztalatok 
révén sokkal kevesebb közlés igényel magyarázatot, ki-
fejtést, mint például ismeretlenek hivatalos kommuni-

kációja során. Tekintettel ugyanakkor a kommunikációt 
zavaró tényezőkre (a zajra), gyakran van szükség ismét-
lésre, magyarázatra.

A mondattípusok közül gyakoriak a megszólításokat, 
indulatszókat, mondatértékű módosítószókat tartalma-
zó tagolatlan mondatok (Öregem! Na! Naná!). A társalgá-
si stílusban az összes mondatfajta megjelenik; más stílus-
rétegekhez képest jóval gyakoribbak a nem kijelentő
mondatok.

Nemcsak a mondatokra, a szövegekre is jellemző a 
szerkesztetlenség; gyakoriak a témaváltások, a kitérők. 

  Kérdések, feladatok

1. Vajon miről beszélhetnek? Írj párbeszédet az egyik kép alapján!

2.  Mindenki írjon fel egy cédulára egy beszédhelyzetet! 
Szedjétek össze őket, majd húzzatok egyet, ez lesz a 
társalgásotok alaphelyzete. Írjatok fel újabb cédulák-
ra hangulatokat! Ketten, akik a beszélgetés résztvevői 
lesznek, húzzanak egy-egy hangulatcédulát! Játsz-
szátok el az alaphelyzetet a hangulatokat �gyelembe 
véve! A hallgatóság feladata az, hogy két percen belül 
kitalálja, mi lehetett a beszélők által húzott hangulat!

3.  Sorolj fel öt olyan illemszabályt, amelynek mindenféle-
képpen meg kell felelni a társalgási stílusban!

4. a)  Gyűjts legalább tíz olyan töltelékszót vagy kifeje-
zést, amelyet gyakran használsz! 

b)  Hasonlítsd össze az eredményt a padtársaddal! 
Mennyi egyezést találsz?

5. a)  A következő párbeszédrészletekben a társalgási stílus milyen jellemzőit ismered fel? 
b)  Milyen beszédhelyzetekben hangozhatnának el?

–  A következő tisztás mellett fordulj 
balra, aztán a  jobbra, aztán megint 
balra...

– Tehát először balra, és aztán merre is?
–  Na, �gyelj, mutatom a térképen is! 

Szóval itt ez a tisztás, itt balra for-
dulsz, aztán itt jobbra...

– Itt?
–    Igen, itt. És aztán balra mész még kö-

rülbelül 500 métert, és már ott is vagy.
–  De jó, ilyen hamar! Hát ez tényleg 

nincs messze. Köszi! 

–  Jaj, képzeld mi történt a múlt héten! Nem fo-
god elhinni... Annyit készültem rá...

–  Jaj, tényleg, kérdezni is akartam, hogy sike-
rült...

–  Hát, iszonyatosan izgultam előtte, de a végén 
vettem egy nagy levegőt, és megpróbáltam 
koncentrálni. Szerencsére pont azok a témák 
voltak a vizsgán, amiket a héten átnéztem. 
Szóval ahhoz képest tök hamar végeztem. És 
ma megjött az eredménye is, ötös lett.

–  Azta, de jó, hát ez nagyon szuper! Végre pi-
henhetsz egy kicsit.
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Gyakorlás

„A szleng használatának nincs – mint ahogy egyébként a nyelv használatának sincs – önmagáért való oka. 
A szleng elsősorban nem nyelvi jelenség, hanem a nagyobb közösségtől (kisebb vagy nagyobb mértékben) 
elkülönülő kisebb csoportok, koalíciók létének nyelvi megfelelője, jelzése. Mint ahogy egy-egy közösség öltöz-
ködési, tetoválási, zenehallgatási, metakommunikációs szokásai, úgy szlengje sem értelmezhető önmagában, 
csak a közösség teljes etogramjának (viselkedési mintázatának) ismeretében. 

Attól függően, hogy a szlenghasználó koalíció és nyelve mennyire élesen áll szemben (szemben áll-e egy-
általán) a nagyközösséggel, a többség oldaláról nézve a szleng akár ellennyelvnek is minősülhet, a koalíció 
számára pedig a velük szemben álló nagy csoport elleni védekezés egyik eszköze lehet. A szleng ellennyelvvé 
válását az teszi természetes folyamattá, hogy a szleng megszületése mintegy nyelvi következménye annak 
a kiscsoportképződést kiváltó oknak, hogy a létrejövő koalíció tagjai szabadulni akarnak a fölöttük álló nagy 
csoport nyomásától.”

(Kis Tamás: Alapismeretek a szlengről. In: Magyar szleng: Tanulmányok, szótárak, könyvek a magyar szleng témaköréből. 
Szerk.: Kis Tamás. Forrás: mnytud.arts.unideb.hu/szleng)

1. Olvasd el a fenti idézetet, majd fogalmazd meg saját szavaiddal a következő kifejezések jelentését: koalíció, 
etogram, ellennyelv!

2. Magyarázd meg a szöveg alapján a következő állítást: a szleng „elsősorban nem nyelvi jelenség”!

3. Mi a funkciójuk a szövegben szereplő kurzív kiemeléseknek?

Mindennapi stilisztikánk
Az általunk átadni kívánt üzenetet sokféleképpen önthetjük nyelvi formába; a különböző stílusban megfogalmazott 
üzenetek nem egyformán hatékonyak, nem egyformán segítik céljaink elérését. Attól függően, hogyan viszonyulunk 
saját érdekeinkhez, illetve a többi résztvevő érdekeihez, egy-egy üzenetet alapvetően háromféle kommunikációs stílus-
ban fogalmazhatunk meg: 

• együttműködő (asszertív),
•  támadó (agresszív),
•  behódoló (szubmisszív).
Az együttműködő stílus saját érdekeink képviseletét, saját céljaink előtérbe helyezését és egyúttal a partner érdekeinek 

�gyelembevételét jelenti. (pl. Legyen szíves a sor végére állni!). A támadó stílust nagyfokú önérvényesítés jellemzi mások 
�gyelembevétele nélkül (pl. De bunkó vagy, öcsém, hogy itt tolakodsz, húzz a sor végére!). A behódoló stílust a kon�iktusok 
kerülése, ebből fakadóan a saját érdekek, célok háttérbe szorítása motiválja (pl. Tessék menni nyugodtan, én ráérek.). Sokan 
gondolják, hogy a sikernek feltétele az agresszív stílus alkalmazása, azonban hosszú távon egyértelműen az asszertív stílus 
ki�zetődő, ugyanis hozzásegít céljaink eléréséhez úgy, hogy partnerünket is segíti törekvései elérésében. 

  Olvasd el az alábbi párbeszédet! Gyűjtsd ki belőle a társalgási stílusra jellemző elemeket!

 – Te, �gyelj, jó lenne mégsem úgy csinálni, ahogy szoktuk.
  – De hát miért? Eddig bezzeg jó volt úgy. Jössz itt a marhaságokkal.
 – Mert talán vannak jobb lehetőségek is.
 – Igen?
 – Akár. Még az is lehet. 
 – Hát jó. Még gondolkozom rajta.

  Írd le mindkét nézőpontból, hogy érthetik félre az előző feladatban szereplő párbeszédet a részt vevő felek! 
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A szóelemek

Milyen tudományos eredményekről hallottál legutóbb? Hol olvastad, hallottad?

13. A tudományos stílus

  Kérdések, feladatok

1.  Válasszatok egy újságból egy olyan tudományos 
hírt, amely a napokban jelent meg! Jegyzeteljétek ki 
belőle a főbb információkat! Az információk segítsé-
gével játsszátok el, hogy egy élő közvetítésben kell 
tudományos szakértőként tájékoztatnotok a tévéné-
zőket a hírről!

2.  Képzeljétek el, hogy harminc év múlva bekerül a ne-
vetek a készülő életrajzi lexikonba! Írjátok meg egy-
másról a füzetetekbe a lexikon szócikkét! A feladat-
hoz segítséget adhat a Magyar életrajzi lexikon.

3.  A kiosztmányt vagy handoutot az előadása segédle-
teként osztja ki az előadó a közönségének. A papír-
lapra nem írja rá a prezentáció teljes szövegét, csak 
annak rövid vázlatát, emellett ábrákkal, képekkel se-
gítheti a megértést.
Készíts kiosztmányt (handoutot) a legutóbbi iroda-
lomórán tanult tananyaghoz!

4.  Írj le tíz olyan, tudományos stílushoz kapcsolódó ki-
fejezést, amelyet az utóbbi egy hétben hallottál!

A tudományos stílus és a tudományos szö-
vegek A tudományos stílus a tudományok és a szakte-
rületek belső, egymás közötti kommunikációjának módja, 
amelynek elsődleges célja az ismeretközlés (tájékoztató
funkció). A tudományos szövegek elsősorban írottak, ter-
vezettek és monologikusak, bár vannak szóbeli műfajok 
is (pl. konferencia-előadás). Az írott tudományos szövegek 
főbb típusai a szakkönyvek (monográ�ák, kézikönyvek), 
értekezések, szakvélemények, kritikák, ismertetések, do-
kumentációk, de a tudományos stílus sajátosságait mu-
tatják a tankönyvek is. 

A tudományos szövegek megalkotásakor is számítás-
ba kell venni a befogadókat. A nem hozzáértő (laikus) be-
fogadók sokkal aprólékosabb, szemléletesebb magyará-
zatot igényelnek, mint a szakmai közönség. Éppen ezért 
az ismeretterjesztő szövegeknek és tananyagoknak 
egyedi jellemzőik is vannak a tudományos szövegtípu-
son belül. 

A tudományos stílus jellemzői Mivel a tudo-
mányos kommunikáció többnyire nem személyes közeg-
ben zajlik, még a szóbeli műfajok stílusa is többé-kevésbé 
formális, ez pedig a társalgási stílusénál jóval nagyobb 
fokú kötöttséget, erősebb szabályozottságot jelent. Ennek 
következménye az is, hogy a tudományos szövegek ma-
gasabb igényszintűek, és követik például a helyesírási sza-
bályokat. (Sok tudományterületnek van ugyanakkor saját 
helyesírási szótára, amely a szakkifejezések egységesnek 
szánt írásmódját tartalmazza.)

A tudományos stílusban másodlagos cél a �gyelem 
felkeltése és fenntartása, a megfogalmazás egyedisége, 
így kevés stíluselem található az ilyen szövegekben. 
Az érzelemkifejezés idegen a tudományos stílustól, tudo-
mányos közegben kifejezett elvárás, hogy érzelmeinket
szorítsuk háttérbe. Ennek oka az, hogy a tudományos 

gondolkodás lényege a függetlenség, az objektivitás, a 
tudományos szövegek kizárólag az értelmünkre kíván-
nak hatni.

A tudományos szövegekben az erős intertextuális jel-
leg idézetek (főleg tartalmi idézetek), hivatkozások for-
májában jelenik meg. Fontos szerep jut bennük a vizuális 
eszközöknek is: ábrák, jelek, táblázatok segíthetik a gon-
dolatmenet követését. 

Szóhasználat A tudományos stílusra a szakszavak
(terminus technicusok) használata jellemző. Emiatt gya-
koribbak a tudományos szövegekben az idegen vagy ide-
gen eredetű szavak is. Ezek általában görög–latin erede-
tűek, újabban azonban legtöbbjük az angolból származik.  

A szakszavak gyakran metaforák (pl. hőháztartás, ma-
gánhangzótörvény). A metaforák képszerűvé teszik a hét-
köznapi gondolkodás számára nehezebben megközelít-
hető elvont fogalmakat, ezáltal segítik a megértést. 

A szakszövegekben kiemelkedően fontos a pontos-
ság, a precíz megfogalmazás, ezért a tartalmi szempont-
ból fontos kifejezések viszonylag gyakran ismétlődnek. 
A precizitás mellett azonban fontos a kifejezés választé-
kossága is. 

A mondatszerkesztés A tudományos stílusra – ta-
lán minden más stílusrétegnél inkább – a kijelentő monda-
tok túlsúlya jellemző. Gyakoriak az összetett és a többszö-
rösen összetett, nemritkán többsoros mondatok, amelynek 
megértése oda�gyelést és koncentrációt igényel annak 
ellenére, hogy az érthetőség kedvéért kellőképpen kifej-
tettek, gondosan szerkesztettek. A tudományos szöve-
gekben különösen gyakoriak az ok-okozati viszonyokat 
nyelvileg leképező összetettmondat-típusok (következtető 
és magyarázó mellérendelések, cél- és okhatározói aláren-
delések). 
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Gyakorlás

„Pető�nek az új találmány alighanem csalódást okozott, és nem is lett 
lelkes híve. Amikor 1847 nyarán, Vácra utazva, a Magyarországon egy-
esztendős újdonságnak számító vasutat kipróbálta, hamarosan elragad-
tatott verset írt róla (Vasúton). Vajon a fényképezés korszakalkotó voltát 
miért nem találta megverselésre méltónak? Kortársa, Henszlmann Imre 
1841-ben, a művészetek felől nézve, nemtetszéssel nyilatkozott a fény-
képezésről. »Mert – amint írja – ámbár a daguerotyp a természetet oly 
híven utánozza, mint csak physikai eljárásnak lehet: mégis, ha élő em-
berek arcképeit adja elő, oly borzasztó, oly eleven nélküli holt lesz az 
előadás, hogy a nézőre csak kellemetlenül hathat.« Sőt egyenesen ijesz-
tőnek látta az első portrét, amelyet látott: »…megvolt ezen arcképen az 
eredetinek minden legkisebb redője, pórusa, vonása, hajszála; de más-
részről a kép (ámbár �atal emberé volt), negyven vagy ötven esztendő-
vel öregebbnek látszott, mint eredetije.«

Pető� és kortársai először találkoztak a fénykép kérlelhetetlen reali-
tásával. Ez portré esetén csalódást is okozhatott. Az idealizált arcképek 
feleltek meg a kor igényének, s e tekintetben Pető� sem volt forradal-
már. Sőt Petőfi nagyon is hiú volt. A róla 1846-ban készült, »szakállas 
állú«, második Barabás-féle rajz acélmetszetét is felülbírálta. Különösen arra volt kényes, hogy orrát valóság-
hűen, keskenynek ábrázolják. A képet saját kezűleg átigazítva küldte vissza a metszőnek, Tyrolernek, akinek 
1847. november 24-én, németül írt levelében utasításokat is adott egyes részletek kijavítására. Aligha kétséges, 
hogy Orlai Petrich Soma róla festett képeibe is beleszólt. A Petőfiről készült dagerrotípián éppen az orr vonala 
mellett látható ma is egy olyan sötét foltocska, amely megtévesztő módon vastagnak mutatja az orr alsó részét. 
Kertbeny a 22 esztendős Pető�t pörsenéses arcbőrűnek látta. A retusálhatatlan dagerrotípián egyetlen e�éle 
szépséghiba is torzított, de legalábbis előnytelen látványt keltett.

Pető� tehát a fényképet, amellyel vélhetőleg elégedetlen volt, gondosan eldughatta, hiszen arról senki nem 
tudott 1868-ig.”

(Szentmártoni Szabó Géza: „Tükör által homályosan”. Pető� dagerrotip arcképe. In: Beszélő, 4 [1999], 3.)

1. Hogyan viszonyult Pető�  a róla készült dagerrotípiához? Miért?

2. Mivel támasztja alá a szerző, hogy Pető�  számára fontos volt a külső megjelenés?

3. Gyűjts példákat a szövegből a tudományos stílus jellemzőire!

5. a) Gyűjtsetek példákat a tudományos stílus jellemzőire Béri Bence Szüretelés�zika című tanulmányának részletéből!
 b) A számotokra ismeretlen szavakat keressétek meg az Idegen szavak szótárában!

(Forrás: www.eletestudomany.hu)
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A szóelemek

Hogyan tudnád megfogalmazni: mi a tudomány lényege? Mi a különbség a 
„hétköznapi” és a tudományos gondolkodás között?

Ebben a leckében először a tudományos szövegek két alap-
vető típusát, az értekezést és a tanulmányt mutatjuk be. 
Utána pedig közelebbről megismerkedünk az esszével, 
amely nem tudományos műfaj, azonban szerkezete, felépí-
tése rokonítja azokkal.

A tanulmány célja A tanulmány a kutatásokon 
alapuló tudományos eredmények publikálásának, a 
szakmai közönséggel való megosztásának legáltaláno-
sabb formája. A műfaj komoly múltra tekint vissza: már a 
középkorban igen népszerű volt, jelentősége az idő múlá-
sával egyre nőtt. 

A tanult kommunikációs funkciók szempontjából a ta-
nulmány célja a tájékoztatás. A felhívó jelleg az olvasó 
meggyőzésének igényében mutatkozik meg: a szerző a 
tanulmányban annak bizonyítására tesz kísérletet, hogy 
az általa javasolt álláspont, nézet, értelmezés jobb, mint a 
korábban mások által megfogalmazottak. Ahogy a tudo-
mányos szövegekben általában, a tanulmányokban sem 
jelenik meg az érzelemkifejezés. 

A tanulmány mint tudományos szöveg A ta-
nulmány érvelő típusú munka, amelyben az érvelés 
tudományos igénnyel és módszerekkel történik. Kö-
zéppontjában egy vagy több, pontosan körülhatárolt és 
megfogalmazott kutatási kérdés áll, amelyre a szerző a 
téma szakirodalmának kritikus áttekintésével és saját ku-
tatómunkával keresi a választ. A kutatási kérdéseknek az 
adott tudományterület fontos és aktuális kérdései közé 
kell tartozniuk ahhoz, hogy a munka tudományos érdek-
lődésre tarthasson számot. 

Tudományos szövegek írásakor az egyik legfontosabb 
követelmény, hogy a szakirodalmi és egyéb forrásokat 
minden esetben pontosan fel kell tüntetni (a hivatko-
zás módja szakterületenként eltérhet). Ezzel a szerző nem-
csak a szerzői jogi elvárásoknak tesz eleget, hanem azt is 
bizonyítja, hogy kellőképpen jártas szakterületének szak-
irodalmában. 

A tudományos érvelésben gyakran van kiemelkedően 
fontos szerepük az adatoknak, amelyek összegyűjtéséhez 
sokféle módszer áll rendelkezésre (pl. kísérletek, kérdő-
ívek, interjúk). A különböző tudományágak, tudomány-
területek kutatási módszerei ugyanakkor jelentősen el is 
térhetnek: míg a természettudományokban általában a 
kísérleteken, a modellezésen van a hangsúly, addig a böl-
csészet- és társadalomtudományokban ezek a módszerek 
nem mindig alkalmazhatóak. Az irodalomtudomány terü-
letén például az adatgyűjtést gyakran szövegek olvasása, 
az adatelemzést pedig szövegek elemzése jelenti. 

A tanulmány nyelvezete A tanulmányok stílu-
sa formális, választékos, normakövető. Ahogy a szak-

szövegekben általában, nincsenek bennük irodalmias 
elemek, és nincs humor sem. A tanulmány szókincsének 
legfontosabb elemei a precízen alkalmazott szakkifeje-
zések. Más típusú szövegekhez képest nagyobb arány-
ban tűnnek fel bennük idegen vagy idegen eredetű 
szavak. 

Manapság erős a törekvés arra, hogy a tudományos 
szövegeket egységesen angolul írják. Lehetnek olyan 
esetek, amikor ez csak korlátozottan kivitelezhető. Példá-
ul egy �nn vagy magyar irodalomról szóló értekezésben 
szükség lehet arra, hogy az idézetek az eredeti nyelven is 
szerepeljenek a szövegben. Ugyanakkor az anyanyelvi tu-
dományos publikálás is elengedhetetlen, nyelvünk tudo-
mányos szókészletének megőrzése és folytonos megújítá-
sa érdekében. A hosszabb tanulmányok végén mindazon-
által gyakran szerepel rövid angol nyelvű összefoglaló.

A tanulmány szerkezete A tanulmányok több-
sége a következő nagyobb szerkezeti egységeket tartal-
mazza:

14. Az értekezés, a tanulmány és az esszé
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A tanulmánynak szakterületenként eltérő változa-
tai lehetnek: minden tudományterületnek megvannak 
a maga sajátos, írott és íratlan szabályai, amelyek szerint 
a kutatási eredményeket bemutatják. Az eltérések érintik 
a szerkezetet is; a módszer bemutatására koncentráló fe-
jezet például hiányzik az olyan munkákban, amelyek nem 
adatgyűjtésen, hanem például műelemzésen vagy koráb-
bi eredmények elemzésén, újraértékelésén alapulnak. 

Az értekezés Az értekezés a tanulmányhoz nagyon 
hasonló műfaj, a tudományos szövegek másik alaptípusa. 
A tanulmányról írottak tehát az értekezésekre is jellemzők.

Az értekezést leginkább terjedelme különbözteti meg 
a tanulmánytól: az értekezés hosszabb, általában 150-
200 oldalnyi terjedelmű. Tanulmány akár néhány oldalas 
szöveg is lehet, ha megfelel a tudományosság kritérium-
nak. Az értekezés terjedelmével összhangban a szerkezeti 
egységek is hosszabbak, a téma kifejtése sokkal részle-
tezőbb. 

Az esszé Az esszé a tudományos munkák, a szépiro-
dalmi művek, valamint a szónoki beszédek közötti átme-
neti műfaj. Jellemzően elmélkedő, gondolkodtató szöve-
gek: olyan kérdéseket, problémákat fogalmaznak meg, 
amelyek foglalkoztatják az embereket, és gyakran tartal-
maznak javaslatot a megoldásra is. 

Témája nem feltétlenül újszerű és nem minden eset-
ben tudományos igényű. Tárgyát csak néhány fontosabb 
szempontból világítja meg szubjektív megközelítésben, 
olvasmányos stílusban, közérthetően. Az író törekszik az 
olvasó �gyelmének felkeltésére és lekötésére, amiben 
fontos szerep jut a nyelv esztétikai funkciójának is. 

Az esszé típusai Az általános követelményeken kí-
vül speciális szabályok is vonatkoznak az esszék különbö-
ző típusaira. A legfontosabb típusok a következők:

•  Leíró esszé: személy(ek), tárgy(ak) vagy hely(ek) rész-
letes és alapos, minél pontosabb leírása, bemutatása.

•  Narratív esszé: történet vagy esemény meghatáro-
zott szempontú ismertetése. 

•  Érvelő esszé: a szerző álláspontjának kifejtése egy 
adott témával kapcsolatban, az álláspontot támogató 
érvek bemutatása, az ellenérvek cáfolata. 

•  Igazoló esszé: az adott téma, probléma részletes és 
alapos elemzése, több nézőpont felvázolása, az egyes 
nézőpontok vizsgálata és értékelése.

•  Összehasonlító esszé: az adott szempontok alapján 
két vagy több (valamilyen szempontból összetartozó, 
összevethető) szöveg, műalkotás összehasonlítása. 

  Kérdések, feladatok

1.  Miért éppen az angol nyelv válhatott a nemzetközi 
kommunikáció elsődleges eszközévé? A mesterséges 
nyelvek (pl. az eszperantó) miért nem váltották be a 
hozzájuk fűzött ilyen irányú reményeket?

2.  Írj egy 300-600 szavas leíró esszét egy irodalomórán 
tanult szépirodalmi szövegről! Segítségedre lehet a 3. 
feladatban ajánlott segédanyag.

Gyakorlás

3.  Keressétek meg az interneten a Hogyan oldjunk meg 
esszéfeladatokat? című segédanyagot (www.ofi.oh. 
gov.hu)! A szöveget osszátok három részre! Egy-egy 
csoport készítsen a ráeső szövegrész hasznos tudni-
valóiból egy bemutatót! 

4.  Találjatok ki esszétémákat egy történelmi esemény-
nyel kapcsolatban! Egyiküknek készítsétek el a váz-
latát!

„Az esszé megírása után feltétlenül ellenőrizze megoldását! Az ellenőrzés lépései a következők lehetnek:
•  A feladatra válaszolt?
•  Elhelyezte térben és időben a témát?
•  Minden forrást beépített?
•  Használta az általános történelmi fogalmakat és a téma szakkifejezéseit?
•  Nem vétett helyesírási hibát?
•  Sikerült összefüggő, koherens szöveget megfogalmaznia, amely logikus felépítésű, és arányaiban is igazo-

dik a tartalomhoz? Kellően árnyaltak megállapításai?
Ha hibát, hiányosságot talál, javítsa a szövegben! Mint fentebb javasoltuk: húzza át egyszer a javítandó szót 

(mondatot), és írja fölé a jó megoldást. Ha ez hely hiányában nem megoldható, csillagozza meg a helyet, ahová 
a beszúrást (a javítást) illesztené, és a szöveg alá a csillag kitétele után írja le a beszúrandó kifejezést, mondatot.” 

(Hogyan oldjunk meg esszéfeladatokat? Forrás: www.ofi.oh.gov.hu)

1.  Gyűjtsd ki a szövegből azokat az információkat az esszéírással kapcsolatban, amelyek nem csak a történelem-
érettségin alkalmazhatók!
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A szóelemek

Milyen nyelvi eszközei lehetnek annak, hogy a különféle csatornák, internetes 
oldalak felkeltsék olvasóik, hallgatóik, nézőik � gyelmét?

A publicisztikai stílus a sajtószövegek, a publicisztikai 
szövegtípus nyelve. Nemcsak a nyomtatott sajtótermé-
kek szövegeit értjük ezalatt, hanem a teljes médiát. A pub-
licisztika szó a latin publicare [publikáre] igéből származik, 
amelynek jelentése: ’közhírré tesz.’

A publicisztikai stílus jellemzői A publiciszti-
kai szövegtípusra – a társalgási stílushoz hasonlóan, azon-
ban annál kisebb mértékben – jellemző a sokszínűség. 
Ez nem meglepő, hiszen a sajtóműfajok köre igen széles. 
A sajtótermékek nyelvezete alapvetően választékos, igé-
nyes, sok tekintetben hasonlít a hivatalos, a szónoki és az 
irodalmi stílushoz. A szaksajtó nyelve sok esetben a tudo-
mányos stílushoz közelít. Mára azonban az is meg�gyel-
hető – elsősorban az online és a bulvársajtóban –, hogy la-
zulnak a stílusra vonatkozó írott és íratlan szabályok. Egyre 
többször találkozhatunk a médiában majdhogynem tár-
salgási stílusban megírt, már-már élőszóbeli sajátosságok-
kal rendelkező szövegekkel is.

Ugyanakkor a publicisztikai stílusban megírt szövegek 
stílusára befolyással van tervezettségük, illetve a közve-
tett kommunikációs helyzet, amelyben születnek.

Szóhasználat A publicisztikai stílus sokszínűsége 
miatt a szóhasználat tekintetében viszonylag kevés álta-
lános jellemző emelhető ki. A hely- és időmegjelölés, 
a nevek gyakori említése a tényközlés kötelezettségével 
függ össze. A sajtótermékekben gyakran fordulnak elő 
állandósult szókapcsolatok (pl. országos felháborodást 
váltott ki, a világ megdöbbenéssel vette tudomásul stb.). 
Az irodalmi stílushoz hasonlóan gyakran fordulnak elő 
különféle alakzatok (pl. felsorolás, halmozás, fokozás) 
– ezekről részletesen később lesz szó. A szóképek közül 
gyakori a metafora, amely képszerűsége révén fontos 

szerepet játszik a �gyelem felkeltésében, valamint élve-
zetesebbé, szórakoztatóbbá, könnyebben befogadható-
vá is teszi a szöveget. 

Szerkesztettség A publicisztikai stílus fontos 
jellemzője az érthető, világos, rövid mondatok gyako-
ri használata (bár az átlagos mondathossz a megcélzott 
olvasóközönségtől is függ). Ezek a mondatok ugyanak-
kor gondosan szerkesztettek, kifejtettek, tartalmazzák 
a megértéshez szükséges összes információt. A szöveg 
megfelelő szerkesztettsége, tagolása is fontos szempont. 

A publicisztikában fontos szerepe van a szöveget kísérő 
vizuális, nem nyelvi jeleknek: a tördelésnek (elrendezés-
nek), a betűtípusnak, a betűméretnek, a betűszínnek, va-
lamint a képeknek, az illusztrációknak. A kiemelések (dőlt 
vagy félkövér betű, nagybetűs írás) az olvasó �gyelmének 
irányítását szolgálják. 

Címadás, �gyelemfelkeltés A publicisztikában 
a hatás fontos eleme a cím, illetve a bevezetés, amelyek a 
�gyelemfelkeltést célozzák. Ennek érdekében többféle tí-
pusú címet alkalmaznak. A témamegjelölő, informatív cí-
mek nem újszerűek, nem is kifejezetten kreatívak, viszont 
egyértelművé teszik, hogy mi várható a folytatásban (pl. 
Holnap indul a Sziget; Ismét drágul a benzin). Ha az infor-
máció fontos a befogadó számára, a �gyelem felkeltése 
stíluselemek nélkül is megvalósul. Az állandósult szókap-
csolatokat, közmondásokat kreatívan alkalmazó címek 
(pl. Sok kicsi sokra megy), vagy a közhelyeken, megszokott 
fordulatokon kissé változató, humoros vagy különleges 
címek (pl. Vihar egy pohár borban) jobban megragadják 
a �gyelmet, felkeltik az olvasó kíváncsiságát, részben az-
által, hogy nem sokat árulnak el a tartalomról, részben a 
megszokottól való eltérés miatt. 

15. A publicisztikai stílus
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  Kérdések, feladatok

1.  Vizsgáljátok meg funkció, illetve a befogadóra tett 
hatás szempontjából Kölcsey Ferenc Hymnusának al-
címét: A magyar nép zivataros századaiból!

2.  Rangsorold, melyik sajtóműfajban van fontosabb sze-
repe a címnek!

3.  Keress egy hírt egy online hírportálon, és válogasd ki 
belőle azokat a szavakat, kifejezéseket, amelyek tény-
szerűvé teszik a szöveget!

4.  Írj reklámszöveget az alábbi képhez! Tervezd meg a 
reklámod! Döntsd el, kik a célcsoport, és miért, hol 
szeretnéd elhelyezni a reklámot stb.!

Gyakorlás

szeretnéd elhelyezni a reklámot stb.!

5.  A publicisztikai stílusban írt szövegekben rendszere-
sen előfordulnak a célcsoportjukban leggyakrabban 
használt divatszavak. 
a)  Fogalmazd át az alábbi hírrészleteket úgy, hogy a 

divatszavakat a szinonimájukkal helyettesítsd!

b)  Gyűjts további három olyan hírrészletet, amely-
ben divatszavakat használnak! A szavak kiválasz-
tásában segítségedre lehet Molnár Csikós László 
Divatszavak: 222 újszerű szó és szójelentés részletes 
magyarázata című könyve.

6.  Válasszatok egy újságból egy olyan hírt, amely egy, a 
napokban történt eseményről számol be! Jegyzetel-
jétek ki belőle a főbb információkat! Az információk 
segítségével játsszátok el, hogy egy élő közvetítés-
ben kell tájékoztatnotok a tévénézőket a hírről!

„A Buzzsumo médiaelemző cég 2017-es kutatásában 100 millió, változatos témájú weboldalon megjelent cí-
met és a hozzájuk tartozó közösségi médiás aktivitást analizált statisztikai módszerekkel, hogy kiderüljön, mik 
a legjobban működő clickbait-fordulatok. Eredményeik szerint azokat a cikkeket kattintják, lájkolják és osztják 
leginkább az olvasók, amelyeknek a címei

• az érzelmeinkre hatnak, például: […] »Meg fogsz döbbenni, ha megtudod…!«;
• elemi kíváncsiságunkra igyekeznek építeni, például olyan módon, hogy kihagynak valami fontos informáci-

ót: »Nem fogja elhinni, mi történt…!« […] Ebbe a kategóriába sorolhatók a különböző kvízek is, melyek valami 
hihetetlent fognak kideríteni rólunk;

• a törzsi összetartozást erősítő címek: »14 dolog, amit csak azok érthetnek, akik szeretik a könyveket« […]
És hogy aktív médiafogyasztóként hogyan kerülhetjük ki a clickbaites tartalmak csapdáját? […] Figyeljük 

meg, hogy az adott cikk, aminek a címe nagyon �gyelemfelkeltő, ami kattintásra sarkall, kérdést tesz fel, az va-
lóban hiteles forrásból származik-e, érdekes-e, szórakoztató-e, vagy semmi egyéb célja nincs, mint a kattintás és 
azon keresztül a hirdetésekből származó bevétel növelése.”

(Mi az a clickbait? Forrás: buvosvolgy.hu)

1. Mi jellemzi az ún. clickbait (’kattintásvadász’) tartalmak címeit? 

2.  Mi mindenre érdemes ügyelnünk, hogy elkerüljük az ilyen típusú tartalmakat?

hír

kritika

komment
„Exkluzív szállások nagy választékban.”

(Forrás: www.utazzitthon.hu)

„Jövőt villant az Aston Martin.”
(Forrás: www.totalcar.hu)

„Az év legnagyobb volumenű zöldmezős 
beruházása.”

(Forrás: www.heol.hu)

interjú

olvasói levél

tudósítás
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Az íráskép stilisztikai hatásai
Az írott szövegek legfontosabb nem nyelvi eszközei az írásjelek (illetve a társalgási stílusban a hangulatjelek), azonban 
nem elhanyagolgató a képek, ábrák szerepe, valamint magának a szövegnek a formája, az íráskép sem.

Az íráskép elemei a betűméret, a betűforma, a betűszín, a szóközök, sorközök és térközök (bekezdések, szövegré-
szek, fejezetek közötti távolság), a kiemelések (dőlt betűs [kurzív] vastag betűs [félkövér], színes kiemelés, aláhúzások, 
keretek), a szöveg igazítása, elrendezése. Ezek kiegészíthetik, bővíthetik a szöveg jelentését, külön hatást gyakorolhat-
nak az olvasóra.

Ha kézzel írunk, mindenképp törekednünk kell az olvashatóságra és a rendezett, esztétikus írásképre. Ez egy is-
kolai dolgozat, egy levél megírásakor vagy egy űrlap kitöltésekor elengedhetetlen. Egy ránézésre rendezetlen, nem 
esztétikus írásmű már az elolvasás előtt rossz benyomást kelt. Ha célunk a meggyőzés, akkor ennek egyik eszköze lehet 
az esztétikum: könnyebb eladni egy terméket kívánatos csomagolásban. Írott szövegeink csomagolása pedig nem más, 
mint az íráskép.

Hivatalos dokumentumokat mindig kék vagy fekete tintával írjunk (aláírás esetén pedig csak kékkel)! Az íróeszköz 
minősége is fontos: egyenletesen fogjon a papíron, ne hagyjon ki, és ne hagyjon foltokat! Próbáljunk lassan, fékezve 
írni, még ha sürget is az idő: a kapkodásnak soha sincs jó vége; egyenként rajzoljunk meg minden betűt; nemcsak 
szóban, hanem írásban is kerüljük a hadarást; ne mossuk össze az egyes betűket, ne nagyoljuk el a szó- és sorvégeket! 
Soraink eleje és vége legyen egyenes: ne kezdjünk indokolatlanul a többinél beljebb vagy kijjebb sorokat; soraink ne 
lógjanak túl a megadott területen, de ne is fejezzük be őket előbb: használjuk az elválasztás lehetőségét (természete-
sen az ide vonatkozó helyesírási szabályok betartásával)! Figyeljünk a szóközök egyenletességére is, illetve legyen egy-
értelmű a külön- és egybeírás! Ügyeljünk az ékezetek pontos, precíz jelölésére, különös tekintettel a rövid és hosszú 
magánhangzók megkülönböztetésére! Ne satírozzunk! A törlendő részeket egy határozott, egyenes vonallal húzzuk 
át! A bekezdéseket kezdjük a többi sornál kb. 1,5-2 cm-rel beljebb! A cím és a törzsszöveg között hagyjunk ki egy sort! 
Ha vonalazott vagy pontozott lapra írunk, alkalmazkodjunk a megadott keretekhez: maradjunk végig a vonalakon vagy 
pontsorokon! Ha sima lapra kell írnunk, akkor is próbáljunk vízszintes sorokat alkotni: sem a fölfelé, sem a lefelé haladó 
sorok nem esztétikusak. Végül pedig higgyük el, hogy a szépírás nem csupán kézügyesség és tehetség kérdése: igen 
nagymértékben fejleszthető, és oda�gyeléssel, türelemmel mindenki számára megvalósítható.

Számítógéppel szerkesztett dokumentumaink esetében is érdemes figyelnünk a tipográfiai igényességre. Egy rende-
zetlen, elütésekkel teli szöveg negatív hatást kelthet az olvasóban, nehezítheti vagy ronthatja üzenetünk megértését. 
Ugyanakkor jól megválasztott kiemelésekkel (dőlt vagy vastag betűs) ráirányíthatjuk a �gyelmet közlendőnk lényegére, 
ezzel is segíthetjük a befogadót. 

Nyomtatott szövegek esetében sem kisebb jelentőségű az íráskép. A tipográ�ával, a nyomtatott szövegek megjele-
nésével (pl. a betűformákkal, a szövegek és képek elrendezésével, egy-egy kifejezés kiemelésének módjával) külön mű-
vészeti ág is foglalkozik. A kiadók nagy gondot fordítanak kiadványaik tipográ�ájára, az esztétikum mellett egy könyv 
harmonikus megjelenése (pl. egy kreatív borító, látványos képeket tartalmazó, jól megválasztott betűtípussal szedett 
belív) marketingszempontból is fontos lehet: a tipográ�a �gyelemfelhívó funkcióval is rendelkezik. 

A tipográ�ában rejlő lehetőségekkel a különböző stílusrétegekhez tartozó szövegek különböző mértékben élnek. 
A szépirodalmi szövegek vizuális megjelenítéséről korábban, a 10. leckéhez tartozó Szöveg és vizualitás című részben 
már olvashattál.

Az íráskép stilisztikai hatásait leginkább a publicisztika használja ki. Mivel a sajtótermékek esetében fontos szempont 
a minél nagyobb példányszám eladása, ezért a címlapon szereplő címeknek (ún. szalagcímek), a bennük szereplő cik-
keknek nemcsak tartalmilag kell �gyelemfelketőknek lenniük, hanem vizuálisan is. Az érdeklődés felkeltését szolgálják 
a nagybetűkkel (verzállal) szedett, rövid címek, a hatásos betűszínek (a kontrasztos színek, pl. fehér alapon piros, fekete 
alapon fehér), a látványos, megrendítő vagy megható képek, a szövegekben használt kiemelések (pl. kiemelt idézetek a 
szövegből – a cikk főbb üzenetei).

  Válasszatok két különböző nyomtatott sajtóterméket, valamint két online elérhető cikket! Hasonlítsátok össze őket, 
elemezzétek tipográ�ai megoldásaikat és ezek stílushatását!

  Gyűjtsetek öt írott reklámot, majd elemezzétek, hogy az íráskép milyen hatást kelt a befogadóban, hogyan egészíti 
ki a reklám üzenetét!

  Elemezzétek a következő chatüzenetek stílushatását!

MONDTAM, HOGY NEM ÉREK RÁ Ugye jössz !?! Szupeeeeeeeeeer
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16.A hivatalos stílus

Milyen típusú hivatalos szövegekkel találkoztatok már? Megoldásaitokból 
készítsetek egy fürtábrát!

Hivatalos szöveg, hivatalos stílus A hivatalos 
stílus a hivatalos szövegek nyelvi megformálásának sajá-
tosságait jelenti. A hivatalos szövegek az állami szerve-
zetek, hatóságok, intézmények magánszemélyekkel való 
kapcsolattartására szolgálnak: közéjük tartoznak a jogi és 
a hivatalos ügyintézést szolgáló szövegek is. Jelentősen 
eltér a társalgási stílustól, hiszen éppen az a jellemzője, 
hogy a kommunikáció formális, nem magánemberek kö-
zött, nem személyes céllal zajlik. 

A hivatalos szövegek leginkább tájékoztató és felhívó
célúak. Főbb műfajai: a törvény, a jogszabály, a rendelet, a 
szabályzat, a kérvény, a meghatalmazás, a hivatalos levél, a 
felszólí tás, az idézés, a határozat, a végzés, a fellebbezés stb.  

A hivatalos stílus jellemzői A hivatalos stílus 
egyik legfontosabb ismertetőjegye a személytelenség. 
Megszólításokban gyakori a nevek helyett a munkakörök, 
címek használata (pl. Tisztelt Ügyintéző! Tisztelt Bírónő!). 
Szövegben is gyakoriak a hasonló utalások (pl. Felperes, 
Szolgáltató). A nagybetűs kezdés ilyenkor ezeknek a ki-
emelt szerepű szavaknak a gyors felismerését segíti. 

Az érzelmi töltet teljesen hiányzik ezekből a szöve-
gekből, szintén lényegtelen szempont az esztétikum. 
Alapvetően fontos viszont a pontosság, tényszerűség, a 
jogi kifejezések megfelelő használata. Részben emiatt 
részletezők a hivatalos szövegek, sok adatot tartalmaz-
nak, mondanivalójukhoz képest gyakran meglehetősen 
hosszúak. 

A hivatalos szövegekben is erős az intertextuális jelleg: 
sok idézés és hivatkozás található bennük (pl. törvények-
re, jogszabályokra, rendeletekre, hivatalos levelekre). 

A szövegek gyakran sablonokra épülnek, amelyek 
alkalmazása érvényességük feltétele (a szövegtípusnak 
megfelelően bizonyos adatok, bizonyos hivatkozások 
nem hiányozhatnak a szövegből stb.). Másrészt egysze-
rűsítik a szövegalkotást, ezáltal gyorsítják, hatékonyabbá 
teszik a kommunikációt. 

Szókészlet A hivatalos stílusra szóhasználat szem-
pontjából sajátos szakkifejezések, főként az államigaz-
gatási, a jogi és pénzügyi szaknyelv szavainak (folyósít, 
jogerőre emel, beiktat, elévül stb.) használata jellemző. Ezek 
egy része idegen, főleg latin eredetű, mivel a hivatali élet 
nyelve nagyon sokáig a latin volt. 

A hivatalos stílus egyik legjellemzőbb sajátossága az 
olyan körülíró, többszavas kifejezések használata, mint  
például megvitatásra kerül, be�zetést eszközöl, intézkedést 
foganatosít, döntést hoz.

Ezeknek az ún. terpeszkedő kifejezéseknek a haszná-
lata egyéb stílusrétegekben nem jellemző, és tartalmuk 
többnyire egyetlen igével is tökéletesen visszaadható (pl. 
megvitat, be�zet, intézkedik, dönt stb.). 

A hivatalos stílusú szövegekben azonban sokuk szak-
szónak minősül, így nem helyettesíthető minden további 
nélkül szinonimával. A kommunikációs helyzetet, a szö-
vegtípust  is jelöli: egy család dönt (és nem döntést hoz) ar-
ról, hogy hova költözzön, egy bizottság viszont döntést hoz
(és nem dönt) arról, hogy hova épüljön fel az új lakótelep. 

Mondatszerkesztés A hivatalos stílusra a monda-
tok szintjén is a bonyolultság és a hosszadalmasság jel-
lemző. Gyakoriak a többszörösen összetett mondatok, 
a tagmondatok gyakran egymásba ágyazódnak. 

A hivatalos szövegek értelmezése a fenti okok miatt 
sokszor igen nagy erőfeszítésbe kerül. Mára azonban egy-
re erőteljesebben érezhető az a törekvés, amely a hiva-
talos stílusú szövegek minél jobb érthetőségét, a tömör, 
lényegre törő, precíz és egyben világos megfogalmazást 
célozza.

A hivatalos szövegek a kommunikációban 
A nyelv a kommunikáció eszköze; mint minden eszköz, 
használható hatékonyan és kevésbé hatékonyan, tisztessé-
gesen és tisztességtelenül egyaránt. A hivatalos szövegek 
bonyolultsága részben a tárgy bonyolultságából fakad, 
részben azonban hagyomány, amelyet e stílus alkalmazói 
ugyanúgy elsajátítanak, mint bármely szakma képviselői 
saját területük szaknyelvét. 

A bonyolultság azonban a megértést akadályozó té-
nyezővé is válhat: a hivatalos szövegek alkotásakor foko-
zott �gyelmet kell(ene) fordítani arra, hogy érthetőek le-
gyenek a címzettek számára. 

Egy terjengős, szükségtelenül bonyolult, szakszavakkal 
terhelt mondatokból álló szöveg ráadásul a másik fél meg-
tévesztésére, kihasználására is alkalmas lehet. Ha példá-
ul az ügyvéd beszédét csak nehezen érti meg a szemben 
álló fél, nehezebben tud kérdéseket feltenni, érvelni ellene, 
akár saját szavait is ellene fordíthatják stb. 

Ha egy hivatalos levélben foglaltakat nem értjük meg 
vagy félreértjük, eleshetünk egy nekünk járó támogatástól, 
tudtunkon kívül lemondhatunk valamely jogunk gyakor-
lásáról stb., és ebből a másik fél hasznot húzhat. Az átlag-
emberekkel kommunikációs kapcsolatba lépő hivatalos 
szervek képviselőitől elvárható a kellőképpen informatív, 
mégis érthető, felesleges bonyolultságtól mentes kommu-
nikáció. 
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3.  Gyűjts az alábbi szövegből olyan példákat, amelyek-
kel igazolhatod, hogy hivatalos stílusban íródott!

4.  Fogalmazz hivatalos stílusban házirendet az alábbi 
képek alapján! 

Hivatalos iratok� kérvény
� bejelentés
� igazolás
� nyilatkozat
� meghatalmazás
� elismervény
� fellebbezés
� önéletrajz
� mo�vációs levél
� pályázat
� ajánlás
� panaszos levél
� egyéb hivatalos
  levelek

� jegyzőkönyv
� jelentés 
� beszámoló

feladó: 
magán-
személy

címze�:
hivatalos 

intézmény 
vagy személy

feladó: 
hivatalos 

intézmény 
vagy személy

címze�:
magánszemély

feladó és 
címze�:
hivatalos 
személy 

vagy intéz-
mény 

� értesítés
� felszólítás
� határozat
� meghívó
� idézés

  Kérdések, feladatok

1.  A következő héten iskolai kirándulás lesz. Írjátok meg 
csoportokban az alábbi három dokumentum alap-
szövegét!

2.  Gyűjtsd ki az idézetből azokat a hivatalos stílusra utaló 
kifejezéseket, amelyek napjainkban is használatosak!

„Az államépítészeti hivatal tudomásul veszi megbí-
zottjának jelentését, hogy minden rendben van, s 
bekéri a vállalkozótól a költségszámlát.

Megállapítja a � zetendő összeget, és felterjeszti a 
minisztériumhoz jóváhagyás végett.

A minisztérium átteszi a számvevőséghez. A szám-
vevőség jóváhagyja (mert már annak a leírásába 
csakugyan nem mernék belefogni, ha jóvá nem 
hagyja), és visszaterjeszti a minisztériumhoz.

A minisztérium leküldi a vármegyéhez, s egyúttal 
értesíti az adóhivatalt.

A vármegye az egész aktacsomót beterjeszti az ál-
lamépítészeti hivatalhoz.

Az államépítészeti hivatal approbálja a számlát, és 
most már folyóvá tétetik az összeg.”

(Mikszáth Kálmán: A korlátfa – részlet)

értesítés a szülőnek

szülői hozzájáruló nyilatkozat (a részvételhez)

osztályfőnöki felszólítás (késedelem, 
visszajelzés elmaradása)

„A Nyomtatványt felhasználó és a Megszemélyesítést 
alkalmazó Üzletfelek, az erre vonatkozó megállapo-
dás birtokában, az 51 tranzakciókódú és 31 output 
kódú, teljesen megszemélyesített Nyomtatványokat 
2015. január 01-től kizárólag jelen ÁSZF 2. számú 
Melléklet III. részének 4.1.3.  pontjában meghatáro-
zott Postai kóddal ellátva kötelesek előállítani.”

(A Magyar Posta általános szerződési feltételei a postai 
számlabe� zetési megbízás szolgáltatás üzletfél megbízásából 

történő nyújtására vonatkozóan. Forrás: www. posta.hu)
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5.  Magyarázd el az alábbi szöveg alapján egy kisisko-
lás gyerek számára, hogyan kell � gyelembe vennie a 
közlekedési lámpák jelzéseit egy gyalogosnak és egy 
kerékpárosnak!

Az általunk gyűjtött személyes adatokat a felhasz-
nálók által használt és engedélyezett szolgáltatá-
sok nyújtására, funkciók biztosítására és kérések 
végrehajtására használjuk.

A pályakezdő szakember a következő hasznosít-
ható képességekkel rendelkezik majd:
•  gyakorlott a médiumok és egyéb technikai esz-

közök szakszerű használatában,
•  képes a mozgóképkészítés analóg és digitális 

utómunkálatainak elvégzésére,
• alkotásait hatékonyan menedzseli.

Az információs önrendelkezési jogról és az infor-
mációszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
61. § (3) bekezdése szerint az adatvédelmi ható-
ság által kiszabható bírság mértéke százezertől 
tízmillió forintig terjedhet.

6.  Alkossatok négy-öt fős csoportokat! Írjátok fel egy-
egy cédulára a következő, hivatalos stílusban írt 
mondatokat! Találjatok ki olyan beszédhelyzeteket, 
amelyekben elhangozhatnának! Minden csoport 
válasszon egyet a mondatok közül, majd játssza el a 
kitalált beszédhelyzetet!

7.  a) A következő értesítések lakóházak lépcsőházaiból valók. Mennyire felelnek meg a hivatalos stílus kritériumainak?
b)  Írj egy tájékoztató jellegű kiírást, amelyben a lakóközösség tudtára adod, hogy szombaton bulit szeretnél tartani! 

Hivatalos stílusban megfogalmazott szövegedben szerepeljen, hogy hánytól hányig szeretnéd tartani a bulit, és 
add meg elérhetőségedet is, ha valakinek ellenvetése lenne, meg tudjátok beszélni. 

„Tisztelt Lakók!

Az elmúlt héten több alkalommal is tapasztaltuk, 
hogy valaki olyan hangosan bömbölteti az edzés-
hez választott zenéjét, hogy még az utcán is hal-
lani. Kérjük az illetőt, hogy vagy ruházzon be egy 
vezeték nélküli fülhallgatóra, vagy vegye vissza a 
hangerőt!

Köszönettel: egy  a madarak csicsergését hallgatni 
vágyó család”

„Tisztelt Lakók!

Lakásunkban szeptember 5-től október 10-ig felújí-
tás zajlik. A munkálattal járó esetleges kellemetlen-
ségekért előre is elnézésüket kérjük! 
Köszönettel:
     Szellőlaki család”

„Köszönöm, hogy új hobbiként válogathatom a sze-
lektív hulladékot, mert nem vagy képes a papírhul-
ladékot a megfelelő helyre tenni!” 

„8. § A gyalogosforgalom irányítására szolgáló fény-
jelző készülékek

(1) A gyalogosforgalom irányítására szolgáló fény-
jelző készülék két (felül álló gyalogost mutató piros, 
alul haladó gyalogost mutató zöld fényű) lámpából 
áll, és sorrendben folyamatos zöld, villogó zöld, majd 
piros fényjelzést ad. A fényjelző készülék folyamatos 
zöld fényjelzésnél folyamatos, a villogó zöld fényjel-
zésnél szaggatott kiegészítő hangjelzést is adhat.

(2) Az (1) bekezdésben említett fényjelző készülék 
fényjelzéseinek a jelentése:

a) a folyamatos zöld fény szabad utat jelez: a gyalo-
gos az úttesten áthaladhat;

b) a villogó zöld fény az áthaladásra engedélyezett 
időtartam végét jelzi: a gyalogos az úttestre nem lép-
het, az úttesten levő gyalogos pedig köteles az átha-
ladást mielőbb befejezni;

c) a piros fény az áthaladás tilalmát jelzi: a gyalogos 
az úttestre nem léphet.

(3) Ha az (1) bekezdésben említett fényjelző ké-
szülék lámpái az álló vagy a haladó gyalogos mellett 
kerékpárt is mutatnak, a (2) bekezdés rendelkezései 
– értelemszerűen – az úttestet keresztező kerékpár-
úton haladó kerékpárosra is vonatkoznak.

(4) Ahol a gyalogosforgalom irányítására külön 
fényjelző készüléket nem helyeztek el, a 9. § (1) be-
kezdésének a) pontjában említett fényjelző készülék 
jelzései – értelemszerűen – irányadók a gyalogosok-
ra is.”

A honlap és az adatbázisok meghatározott ré-
szeihez való hozzáférés azonban az információk 
személyre szabása, illetve a látogatók pontosabb 
kiszolgálása érdekében regisztrációhoz kötött.
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Gyakorlás

„1. HITELFELVÉTEL ELŐTT MINDENKÉPP FONTOLJA MEG, HOGY MEKKORA HAVI TÖRLESZTŐRÉSZLET 
FIZETÉSÉRE KÉPES!

[…] A bevételek és kiadások számbavétele során tudja eldönteni, milyen mértékű törlesztőrészlet �zetésére 
lesz képes. Vegye figyelembe az esetlegesen nem várt jövőbeni eseményeket is (betegség stb.)!

2. HASONLÍTSA ÖSSZE A HITELKÍNÁLATOT!
Amennyiben hitelfelvételről dönt (legyen az személyi kölcsön, áruhitel vagy lakáshitel), vannak olyan kérdések, 

amelyeket a hitelfelvétel előtt mindenképpen javasolt tisztázni, hogy a lehető legjobb terméket tudja választani.
A bankok első pillantásra közel azonos feltételekkel kínálják hiteleiket, azonban mégis akadnak olyan apró 

eltérések, melyek akár több ezer forintos különbséget jelenthetnek a havi törlesztőrészletekben. […]

Mi alapján érdemes a hitelkínálatot összehasonlítani?
Figyelje a THM-et, mely megmutatja, hogy a hitel összegén felül mekkora összeg vissza�zetésére kell számí-

tani a hitel felvétele után! […]

Nézzen utána a termék KAMATOZÁSÁNAK és egyéb kapcsolódó KÖLTSÉGEK KÖRÉNEK, MÉRTÉKÉNEK és annak, 
hogy a hitelnyújtó a futamidő alatt EGYOLDALÚAN módosíthatja-e a kamat, a díj vagy a költség mértékét! […]

6. ÜGYELJEN A KÖVETKEZŐKRE!
•  Tanulmányozza át az adott hitelkonstrukció Általános Szerződési Feltételeit/Üzletszabályzatát, és kérdezze 

meg a bankját az Ön számára nem érthető fogalmakról!
•  Minden esetben olvassa el a szerződéses dokumentumokat, mielőtt aláírná azokat!
•  Hasonlítsa össze a különböző bankok által kínált konstrukciók jellemzőit (kamat, THM, egyéb költségek, 

előtörlesztés lehetősége stb.)!
•  Alaposan nézzen körül az ajánlatok között, ha szükséges, hívja fel a bank ügyfélszolgálatát, vagy keresse fel 

a legközelebbi bank�ókot személyesen!
•  Kérdezzen rá a különböző futamidejű lehetőségekre, kérjen az ügyintézőtől konkrét példát, hogy lássa a 

futamidő függvényében a havi törlesztőrészletét!
•  Ne bízzon a kirívóan csábító ajánlatokban! Mindig alaposan ismerje meg a konstrukciót, mielőtt döntését 

meghozza!
•  A jelzáloghitelre és ingatlanlízingre vonatkozó szerződés tervezetét az ajánlat megtételekor, de legalább 

3 nappal a szerződés tervezett megkötése előtt külön kérés nélkül át kell adni a fogyasztónak. Kifejezetten 
rögzítésre került, hogy e 3 nap alatt semmiképp sem írhatja alá a szerződést: ez számára így kötelező gon-
dolkodási időt jelent, amely során mérlegelheti a hitelfelvétel következményeit. Ezt egészíti ki az a szabály, 
amely szerint a pénzügyi intézmény a szerződéstervezet átadását követő 15 napig nem változtathatja meg 
a szerződéses feltételeket, vagyis eddig ajánlati kötöttsége áll fenn. A kötelező gondolkodási idő és »kőbe 
vésett« ajánlat nyilvánvalóan kedvez a fogyasztóknak, hiszen ezekkel elegendő felkészülési időt kapnak, 
mielőtt meghoznának egy igen jelentős pénzügyi döntést.”

(Forrás: www.mnb.hu)

1. Mit jelentenek az alábbi kifejezések? Határozd meg őket röviden a szöveg alapján! 

2.  Milyen típusú hitelekkel kapcsolatban kaphatunk tanácsokat? Gyűjtsd össze ezeket a szövegből!

3. Döntsd el a szöveg alapján, hogy igazak-e az alábbi állítások!
•  Az egyoldalú módosítás azt jelenti, hogy nem szükséges a hitelt felvevő személy beleegyezése a hitellel kapcsola-

tos költségek növeléséhez vagy csökkentéséhez.
•  A havi törlesztőrészlet összege nem változhat.
•  Aki fel szeretné venni a hitelt, annak külön kell szólni, hogy a szerződéskötés előtt szeretné megnézni a szerződés-

tervezetet.

4.  Gyűjts olyan szófordulatokat a szövegből, amelyekkel igazolhatod, hogy a szöveg hivatalos stílusban íródott!

THM futamidő törlesztőrészlet szerződéstervezet

OH-MNY10TA_Nyelvtan-10.indd   64 2022. 05. 25.   16:32:56



65

A hivatalos ügyintézés

Milyen hivatalos ügyintézések várhatnak egy gimnáziumot befejező diákra?

17.

A hivatalos ügyintézés szabályai Ahhoz, 
hogy hatékonyan képviselhessük az érdekeinket, jó, ha 
ismerjük a hivatalos ügyintézés szabályait. 

Hivatalos stílusban kommunikáljunk, mondjuk el, 
milyen ügyben, miért jöttünk! Az ügyintézőket, hivatal-
nokokat ne tegezzük, akkor sem, ha nem tűnnek sokkal 
idősebbnek nálunk.

Mielőtt aláírunk valamit, mindenféleképpen olvassuk el, 
akkor is, ha túl hosszúnak vagy bonyolultnak tűnik. Ha nem 
értünk valamit, nyugodtan kérdezzünk, így elkerülhetők a 
későbbi váratlan, kínos meglepetések (pl. olyan szerződést 
írunk alá, amelyben lakásunkat nemcsak bérbe adjuk, ha-
nem a tulajdonjogot is átruházzuk a leendő bérlőre).

Ha előzetesen időpontot kértünk, jelenjünk meg pon-
tosan. Valószínűleg így is várnunk kell majd, ám ha nem
vagyunk jelen, amikor szólítanak minket, akkor új időpon-
tot kell kérnünk, majd jöhetünk vissza máskor.

Ha tévedünk vagy nincs igazunk, azt ismerjük el, ne te-
gyünk úgy, mintha az ügyintéző rontott volna el valamit.

Meghatalmazás A hivatalos ügyek intézésének egy 
része személyes megjelenéshez kötött (pl. szerződésmó-
dosítás egy szolgáltatónál, csomagátvétel a postán). Előfor-
dulhat, hogy nem tudunk megjelenni az adott időpontban, 
ilyenkor meghatalmazással ruházhatjuk fel egy közeli ro-
konunkat, barátunkat, aki helyettünk eljárhat az ügyben. 
Az irat címeként írjuk fel: Meghatalmazás. A meghatalma-
zásban mindig szerepelnie kell a meghatalmazó és a meg-
hatalmazott azonosításra alkalmas adatainak (név, szüle-
tési idő, születési hely, cím, személyi igazolvány száma). 
A meghatalmazás szövegében azt is meg kell jelölnünk, 
hogy milyen ügyben járhat el helyettünk a meghatalma-
zott. Legalább két tanúval írassuk alá a meghatalmazást.

A hivatalos levél A hivatalos ügyintézés során 
sok esetben kell levelet írnunk. A hivatalos levélben a 
magánlevéltől eltérő módon, érzelmektől mentesen, a 
leglényegesebb információkat említve, tárgyilagosan 
tájékoztatjuk a levél címzettjét. A megfogalmazás során 
kerüljük a felkiáltójelek használatát, ügyeljünk a pontos 
helyesírásra.

Ahogyan általában a hivatalos iratoknak, a hivatalos le-
vélnek is sajátos formai követelményei vannak. Ezek a sab-
lonok egyrészt garantálják, hogy az ügyintézéshez szük-
séges alapvető információk a címzett számára is ismertek 
legyenek. Másrészt az adatok szabványos elhelyezkedése 
segít a gyors tájékozódásban is.

A hivatalos levél elején fel kell tüntetnünk a címzett 
adatait (egyes típusokban a feladóét is), ezt követi a tárgy 
megjelölése és a megszólítás, a levél szövege, majd 
zárásként az üdvözlés, a keltezés (hely, dátum) és az
aláírás.

Meghatalmazás

Alulírott Kovács Gedeon (születési hely, idő: Budapest, 
1991. 06. 05.; anyja neve: Kertlaki Erzsébet; sz. ig. szám: 
123456WY) meghatalmazom Kertlaki Erzsébetet, hogy 
helyettem lakossági folyószámlám adatváltozási ügyé-
ben eljárjon.

Budapest, 2021. szeptember 1.

KOVÁCS GEDEON s.k.

Tanú 1:  Tanú 2: 
 KERTES ILONA MÓRLAKI ANDREA
 2014 Szellőlaka, 2014 Szellőlaka,
 Ó u. 5. Rétköz u. 10.

Kertlaki János 
Arany János Gimnázium 
7610 Kertlaka, Pál u. 10. 

Légi Ferenc ügyvezető igazgató részére
Erdei Kemping Kft.
2014 Szellőlaka, Vadvirág u. 2.

Tárgy: árajánlatkérés

Tisztelt Igazgató Úr!

Telefonon történt egyeztetésünk alapján az alábbi pa-
raméterek szerint szeretnék szállást rendelni a szellőlaki 
Erdei Kempingben gimnáziumi diákcsoportom részére.

Időpont: 2021. május 31. – június 1. (1 éjszaka). Lét-
szám: 29 fő (21 lány, 5 �ú, 2 pedagógus, 1 gépkocsi-
vezető). Az elhelyezést 4 és 8 személyes faházaikban 
kérjük. A gépkocsivezető számára külön faházat szeret-
nénk foglalni. Ágyneműt nem kérünk. Étkezés: május 
31-én a vacsorát 22.00-ra, június 1-jén a reggelit 6.00-ra 
kérjük. Május 31-én kora délután érkezünk, a szállást 
másnap 10 óráig elhagyjuk. Fizetés: készpénzben. 

Kérem, hogy a fent részletezett feltételek alapján szí-
veskedjék postai úton címemre elküldeni az árajánlatot.

Tisztelettel:

Kertlaka, 2021. március 12.
KERTLAKI JÁNOS

 osztályfőnök 10/A
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Az elismervény Ha az ügyintézés során bármilyen 
értéket (legyen az pénz vagy használati tárgy) átadunk 
vagy átveszünk, erről írjunk elismervényt. Az irat címeként 
írjuk fel: Elismervény. 

Az elismervény tartalmazza az átadott dolog megne-
vezését és mennyiségét, az átadás célját és dátumát (eset-
leg időtartamát), valamint az átadó és  az átvevő azonosí-
tásra alkalmas adatait, illetőleg az aláírásokat.

A kérvény Ha egy ügy elintézését kezdeményezzük, 
vagy már egy folyamatban lévő üggyel kapcsolatban for-
dulunk kéréssel egy adott hatósághoz vagy intézményhez, 
ún. beadványt kell írnunk. Ennek egyik típusa a kérvény, 
amely valamilyen kérelem hivatalos formája, amelyben a 
benyújtó pontosan meghatározza kérésének tárgyát. A 
formai követelmények nagyrészt megegyeznek az általá-
nos hivatalos levél kapcsán felsoroltakkal. A kérelem tar-
talmi felépítése a következő: bevezetés – a kérés előadása; 
tárgyalás – indoklás; befejezés – a kérés megismétlése.

Kérvény

Szellőlaki Krisztina
7610 Kertlaka, Hold u. 35.

Tanulmányi Bizottság részére
Szegedi Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar
6722 Szeged, Egyetem u. 2. 

Tárgy: kredittúllépés engedélyezése

Tisztelt Tanulmányi Bizottság!

Alulírott Szellőlaki Krisztina, harmadéves magyar alap-
szakos hallgató, azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, 
hogy a 2020/2021. tanév tavaszi félévében a megen-
gedett 42 kreditnél többet, 46 kreditnek megfelelő 
tantárgyat vehessek fel.
Kérésem oka, hogy az előző félévben előre nem látott 
egészségügyi okokból egy 4 kredit értékű tantárgy el-
hagyására kényszerültem. Ennek következtében nem 
rendelkezem megfelelő mennyiségű kredittel ahhoz, 
hogy lehetőségem legyen idén végezni az egyetemen. 

Tisztelettel:

Szeged, 2021. január 31.
SZELLŐLAKI KRISZTINA

Átvételi elismervény

Alulírott Kovács Gedeon (születési hely, idő: Budapest, 
1991. 06. 05.; anyja neve: Kertlaki Erzsébet; sz. ig. szám: 
123456WY) a mai napon átvettem 15 000 Ft-ot, azaz ti-
zenötezer forintot Kerti Pétertől.

Kelt: Szellőlaka, 2020. március 20.

 KERTI PÉTER  KOVÁCS GEDEON
   Átadó Átvevő

Tanú 1:  

 KERTES ILONA
 2014 Szellőlaka, Ó u. 5. 

Tanú 2:

 MÓRLAKI ANDREA
 2014 Szellőlaka, Rétköz u. 10.

  Kérdések, feladatok

1.  Írj meghatalmazást az egyik barátodnak, hogy átve-
hesse az iskolai könyvjutalmadat!

2.  Kérelmezd kikölcsönzött könyveid meghosszabbítá-
sát a környékeden lévő könyvtárban!

3.  Iskoládban ideiglenesen tantermen kívüli, digitális 
munkarendet vezetnek be. Mivel otthon nem ren-
delkezel az ehhez szükséges eszközökkel, ezért az is-
kolától kapsz kölcsön egy laptopot a digitális oktatás 
idejére. Írj róla átvételi elismervényt!

A nyilatkozat A nyilatkozat mint hivatalos doku-
mentum egy jogállás, tény kijelentése (pl. titoktartási nyi-
latkozat, adatvédelmi nyilatkozat). Az adott hatóság, szerv 
vagy cég számára aláírt nyilatkozat megtétele jogi követ-
kezményekkel jár. 

A nyilatkozat sokféle lehet, állandó elemei között sze-
repel a nyilatkozó megnevezése („Alulírott X. Y….”), sze-
mélyes adatai (születési hely, idő; anyja neve; személyiga-
zolvány-száma), az adott kijelentés, a nyilatkozat keltezési 
helye és dátuma, valamint a nyilatkozó aláírása.

A szerződés A szerződés (más néven megálla-
podás) két fél kölcsönös, egybehangzó és önkéntes, kö-
zös megegyezésen alapuló hivatalos nyilatkozata, mely 
mindkettejükre nézve kötelező érvényű a benne foglalt 
időtartamon belül. A szerződésnek – tartalmától függően 
– számtalan fajtája van, például megbízási, munka-, vállal-
kozási, kölcsön-, adásvételi vagy ajándékozási szerződés. 
A szerződések tartalmi és formai szabályait a Polgári Tör-
vénykönyv (Ptk.) határozza meg. 
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Gyakorlás

„1.2. A bizonylatokat, nyomtatványokat az előnyomott rovatoknak megfelelően, általában a szolgáltatást igény-
bevevőknek, kizárólag magyar nyelven, a magyar helyesírás szabályai szerint, jól olvashatóan – javítás nélkül – 
kék, vagy fekete tintával, golyóstollal – esetleg vékonyan író �lc- vagy csőtollal – nyomtatással vagy gépírással, 
latin betűkkel és arab számokkal kell kitölteni. […]

1.5. A bizonylatokon, nyomtatványokon az előre kitöltött adatokat és az OCR-sáv (a bizonylat alsó részén fehér 
színű sáv) adatait javítani, abban utólag hiányzó vagy más adatokat feltüntetni, nyomtatni nem szabad. A kitöltés 
során ügyelni kell arra, hogy a bizonylat már kitöltött részei és az OCR-sáv meg ne sérüljön, ne gyűrődjön, és be 
ne piszkolódjon. Az OCR-sávba, a »Postai kódolás helye« rovatba, a bizonylat hátoldalára, illetve a bizonylat nem 
de�niált részeire feljegyzéseket, egyéb jelöléseket feltüntetni nem lehet. 

1.6. A bizonylat valamennyi rovatán a számmal és betűvel kiírt összegnek azonosnak kell lennie.

1.6.1. Amennyiben a feladott összeg »1«-es vagy »2«-es számjegyet tartalmaz, a betűvel történő kiírás során 
»egy«, illetve »kettő« szavakat kell alkalmazni (Pl. 1200, − Egyezerkettőszáz −). […]

1.8.1. Kézi kitöltést alkalmazni kizárólag erre alkalmas bizonylat felhasználása esetén lehet, amelyen a kézi kitöl-
tést segítő kódrácsok, vonalazások rendelkezésre állnak. 

1.8.2. Összeg Az »Összeg« rovat kézi kitöltése esetén valamennyi osztásközbe egy-egy számjegy írható be. A ki-
jelölt mezőn az összeget a helyi értéknek megfelelően úgy kell feltüntetni, hogy annak utolsó számjegye a jobb 
oldali utolsó osztásközbe kerüljön. Az összeg előtt maradt üres osztásközöket egybefüggő vonallal ki kell húzni. 
A kihúzásnál ügyelni kell, hogy a vonal ne érjen az összeg első számjegyét tartalmazó osztásközbe. A pénzforgal-
mi bizonylatok »Összeg« mezőjébe a számjegyeket jól olvasható és általánosan értelmezhető módon kell feltün-
tetni. Az általánosan értelmezhető kitöltés alatt a számjegyek (vagy betűk) megfelelő módon való bejegyzését, 
azok egyértelmű azonosíthatóságát kell érteni. (Pl. a 0 ne C betűnek nézzen ki, a 8-as számjegy zárt legyen, ugyan-
ez vonatkozik a 6-os és a 9-es számjegyek zárt részeire).

1.8.3. Összeg betűvel kiírva
Nagy kezdőbetűvel vagy teljesen nagybetűvel írandó a magyar helyesírás szabályai szerint. A szöveg előtt és 
után maradt üres részeket egy vonallal ki kell húzni. Ettől eltérő jelölés, bejegyzés a rovatban nem tüntethető fel. 
A kihúzásnál ügyelni kell, hogy a vonal ne érjen a szövegbe. Elválasztás esetén csak a sor végére kell kötőjelet írni.”

(A Magyar Posta Egyes Pénzforgalmi Szolgáltatásainak Általános Szerződési Feltételei 3. számú melléklet Pénzforgalmi bizonylatok, 
nyomtatványok kitöltési és megrendelési rendje. Forrás: posta.hu)

1. Milyen íróeszközökkel lehet kitölteni a csekket?

2. Gyűjtsd össze a szövegből azokat az információkat, amelyek a csekk � zikai állapotára utalnak!

3. Mire kell � gyelni az összeg kitöltésénél?

4.  A társasház, amelyben laksz (hat lépcsőházas, 11 
emeletes panelház) felújítási programban szeretne 
részt venni, ezért pályázatot nyújt be. Egy 120-200 
szavas hivatalos levélben kérj tájékoztatást a ház kö-
zös képviselőjétől azzal kapcsolatban, hogy mekko-
ra lesz az egy tulajdonosra jutó önrész, és ezt milyen 
módon és részletekben, illetve mikor tervezik majd 
beszedni.

Ügyelj a hivatalos levél tartalmi, nyelvi és formai 
kritériumaira!

5.  Keressetek mintákat az interneten a tankönyvben 
szereplő szerződéstípusokra! Fogalmazzátok meg, 
milyen formai elemekből állnak az egyes típusok!

Automatából szerettétek volna megvenni a bér-
leteteket, de az automata elnyelte a pénzeteket. 
Felhívjátok az ügyfélszolgálatot…

Vonatotok lekéste a csatlakozást, a vasútállomás 
információjánál érdeklődtök arról, milyen átszál-
lási lehetőségek vannak az állomásról…

A postán álltok sorban. Valaki rosszul lesz előtte-
tek. Gyorsan felhívjátok a mentőt…

6.  Alkossatok négy-öt fős csoportokat! Válasszatok 
egyet az alábbi helyzetek közül, és játsszátok el! 
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A szóelemek18.
Milyen tulajdonságok jöhetnek jól egy állásinterjú során?

Az álláskeresés

Az álláskeresésnél, ösztöndíjpályázatoknál napjainkban el-
engedhetetlen az önéletrajz és a motivációs levél. Ezek-
nek a dokumentumoknak nagy szerepük van abban, hogy 
milyen képet alakítanak ki rólunk leendő munkaadóink. 
Ezért fontos, hogy precíz módon készítsük el és a leadás 
előtt nézzük/nézessük át a szöveget, hiszen különösen 
kellemetlen, ha nyelvi vagy helyesírási hiba marad benne.

Az önéletrajz Az önéletrajz életünk legfontosabb 
tevékenységeinek, eredményeinek, iskoláinknak és mun-
kahelyeinknek, képességeinknek és szakmai céljainknak 
összefoglalása. Álláspályázatokhoz, különféle ösztöndíjak-
hoz először ezt kell benyújtani a motivációs levéllel együtt. 
E két dokumentum alapján döntik el, hogy behívnak-e 
bennünket a szóbeli interjúra, ezért különösen fontos, 
hogy pontos és áttekinthető legyen. 

A modern önéletrajz nem összefüggő szöveg, hanem 
adatok felsorolása, ezért két legfőbb ismérve a ténysze-
rűség és az áttekinthetőség. Az Európai Unió országaiban 
egységesen elfogadott formátum az ún. Europass ön-
életrajz (elérhető az europass.hu oldalon). Az ilyen jellegű 
önéletrajzokban az alábbi információkat kell megadnunk: 
személyes adatok, elérhetőség, betölteni kívánt munka-
kör, szakmai/tudományos tapasztalat, tanulmá nyok (for-
dított időrendben), nyelvtudás, egyéni készségek és kom-
petenciák, további információk (pl. referenciák). A mai 
önéletrajzok része a fénykép is. Ennek minősége és jellege 
is sok mindent elárul a pályázó hozzáállásáról, éppen ezért 
jó minőségű és komoly arcképet válasszunk. 

Önéletrajz készítésekor az egyik alapszabály, hogy ne 
állítsunk valótlan dolgokat. Az állásinterjún úgyis minden 
kiderül. A pályázati kiírást alaposan olvassuk el. Magunk-
nak és a pályázat kiíróinak is időt spórolunk, ha nem je-
lentkezünk olyan helyekre, ahova biztosan nem felelünk 
meg (pl. ha a feltétel a gazdasági végzettség, nem fognak 
felvenni zenetanári képesítéssel).

A motivációs levél A motivációs levél legfonto-
sabb célja, hogy meggyőzze pályázatunk elbírálóit szemé-
lyes motivációnkról, alkalmasságunkról a megpályázott 
állással, munkakörrel, projekttel kapcsolatban. A követke-
ző témákat érdemes érintenünk benne:

• a jelentkezés indoklása, �gyelemfelkeltés;
•  önéletrajz rövid összefoglalása, különös tekintettel a 

pályázat szempontjából releváns részekre;
•  motiváció és célok meghatározása (jelentkezés/pozíció 

megpályázásának oka);
• a pályázó személyiségének jellemzése.

A motivációs levélben is törekedjünk az áttekinthető-
ségre és a tömörségre, egy oldalnál ne legyen hosszabb. 

Mire ügyeljünk egy interjú alkalmával? 
 1.  Legyünk pontosak! Ez az első és legfontosabb sza-

bály. Inkább érkezzünk egy kicsivel korábban, mint 
egy perccel később. 

 2.  Hangosan, jól érthetően, határozottan mutatkozzunk 
be! Fontos a megfelelő kézfogás (se lazán, se túl erő-
sen).

 3.  Mosolyogjunk! Ez az apró trükk nem kerül semmibe, 
és csodákra képes. 

 4.  Jegyezzük meg az interjúztatók nevét!
 5.  Legyünk udvariasak, de ne alázkodjunk meg! A jó be-

nyomás eléréséhez természetesen kell tudnunk visel-
kedni akár kényelmetlen, feszült szituációkban is. Ezt 
érdemes gyakorolni. 

 6.  Ne tegezzük le az interjúztatót! A felajánlott tegező-
dést azonban fogadjuk el! Visszautasítani, nem élni 
vele udvariatlanság. 

 7.  Figyeljünk oda a megjelenésünkre! Legyünk ápoltak, 
tiszták, de ne feltűnőek.  

 8.  A mobiltelefont még a terembe lépés előtt kapcsoljuk 
ki! Táskánkat, szemüvegünket, telefonunkat, kulcsain-
kat ne tegyük ki a tárgyalóasztalra!

 9.  Tájékozódjunk a megpályázott pozícióról és munka-
helyről! Feltétlenül tudjuk, hogy hova és miért jelent-
kezünk! 

10.  Fordítsunk �gyelmet a testbeszédünkre! Mint láttuk, 
fontos szerepük van a nem nyelvi jeleknek a kommu-
nikációnkban. Ne tördeljük a kezünket, ne birizgáljuk 
a hajunkat, kerüljünk lehetőleg minden ehhez hason-
ló pótcselekvést! Szintén nem kelt jó benyomást, ha 
zavarunkban nevetgélünk. 

  Kérdések, feladatok

1.  Készítsd el Europass önéletrajzodat, és írj egy 120-200 szavas motivációs levelet az alábbi álláshirdetésre! Ügyelj a 
formai és tartalmi elemek betartására! A címzett az edzőterem humánerőforrás-menedzsere legyen!

Edzőtermi nyári diákmunka! Munkakör: recepciós. Feladatok: vendégek fogadása és eligazítása, pénztárosi tevé-
kenység, bejövő telefonhívások fogadása, időpontfoglalások kezelése és tájékoztatás. Feltételek: általános iskolai 
végzettség, nappali tagozatos középiskolai vagy egyetemi jogviszony, segítőkészség, jó kommunikációs készség, 
az edzőtermek világának ismerete. Amit kínálunk: rugalmas munkaidő, szabadidőben az edzőterem korlátlan, in-
gyenes használata. Szükséges nyelvtudás: angol. További idegen nyelvek ismerete előnyt jelent. A munkavégzés 
helye: Erőtér edzőterem, 9902 Szellőlaka, Szellő tér 2.
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Gyakorlás

Magyarországon sokáig a régi típusú, leíró önéletrajz volt használatban, amely esszében mutatta be egy jelölt 
szakmai tapasztalatát, családi állapotát és életének jelentősebb mozzanatait. […] 

Amikor Magyarországra beköszöntött a piacgazdaság, a multinacionális vállalatok megjelenésével gyorsan 
elterjedt az Egyesült Államokban és Nyugat-Európában használt önéletrajztípus: az amerikai típusú önéletrajz. 
Az ilyen típusú önéletrajz külön fejezetekben mutatja be a szakmai tapasztalatot, a fontosabb készségeket és 
a tanulmányokat. Fontos jellemzője az áttekinthető, tömör szerkezet, legfeljebb két oldal hosszú, és alapve-
tően tőmondatokban fogalmaz, vagy egyszerű felsorolásokat használ. A hagyományos leíró önéletrajzzal 
ellentétben pedig fordított időrendi sorrendben, tehát a jelenből visszafelé haladva mutatja be a jelölt korábbi 
pozícióit, tanulmányait.

[…] Az Europass önéletrajz az Európai Bizottság kezdeményezésére született meg 1998-ban. A projekt fő 
célja az volt, hogy a szakmai tapasztalat és kompetenciák egységesített bemutatásával is megkönnyítsék a 
munkaerő szabad áramlását az Európai Unión belül. Az Europass önéletrajz tehát deklaráltan egy sablon, mely-
nek legjellemzőbb sajátossága a középre igazított elrendezés. Struktúrája kötött, éppen az egységesítés miatt. 
A kitöltési útmutató például még arra is felhívja az álláskeresők �gyelmét, hogy ne változtassanak a sablon ele-
mein, formátumán és betűtípusán.

Az amerikai típusúval számos hasonlóságot és még több különbséget mutat az egységes európai önéletrajz. 
Mindkét formátum első rovatában kell beszámolni a személyi adatokról. Ezután a betölteni kívánt munkakör, a 
szakmai tapasztalat következik, és csak ezután az iskolai tanulmányok. Az amerikai típusúban az iskolai tanulmá-
nyok közvetlenül a személyes adatok után következnek, és csak később kerül sorra a szakmai múlt. […] Mindkét 
CV fordított kronológiai felsorolást vár el, azaz a jelenből a múlt felé haladva szükséges felsorolni az iskolákat és 
a munkahelyeket. […]

(Forrás: www.profession.hu és www.origo.hu nyomán)

1. T-táblázat segítségével hasonlítsd össze a hagyományos, az amerikai és az Europass (európai) típusú önéletrajzokat 
a szöveg alapján! Miben hasonlítanak, és miben különböznek egymástól?

2. Látogass el az europass.hu oldalra, és nézz meg néhány csatolt önéletrajzmintát! Ha szükséges, egészítsd ki táblá-
zatodat új információkkal az európai önéletrajzzal kapcsolatosan!

2.  Az egyik legáltalánosabb kér(d)és az állásinterjún, 
hogy sorold fel három jó és három rossz tulajdonsá-
godat. Gondold végig, milyen tulajdonságokat sorol-
nál fel, és miért!

3.   a)  Keress egy családtagot vagy barátot, aki már részt 
vett állásinterjún! Készíts rövid beszélgetést vele 
az interjún szerzett tapasztalatairól! Kérj tőle olyan 
tanácsokat, amelyeket te is hasznosíthatsz a szó-
beli megmérettetéseid során! 

  b)  A beszélgetés információi alapján írj egy 10 pont-
ból álló, jó tanácsokat tartalmazó listát!

4.  Mire � gyeljünk akkor, ha jó benyomást akarunk kel-
teni? Rangsoroljátok a következő tulajdonságokat! 
Egészítsétek ki a rangsort további, szerintetek fontos 
tulajdonságokkal.

5.  Játsszatok el egy állásinterjút, ahol a következő kér-
désekre is válaszolnotok kell!
• Melyek a hosszú távú terveid?
• Mit jelent számodra a siker?
• Hogyan képzeled el az ideális munkakört?

nyugodtság, rendezett külső, határozottság, ked-
vesség, segítőkészség, könnyedség
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A szóelemek

Közéleti szövegek – szónoki stílus Életünket 
kisebb-nagyobb csoportok, közösségek tagjaiként éljük. 
A családok, barátok alkotta kis közösségeken kívül mind-
nyájan tagjai vagyunk nagyobb közösségeknek, amelyek 
legtöbb tagját alig vagy egyáltalán nem ismerjük, körül-
ményeink, problémáink, érdekeink azonban összekapcsol-
nak minket. Ilyen közösségeket alkotnak például az egy 
társasházban, lakótelepen, településen, országban élő, 
illetve egy nemzethez tartozó emberek. Iskolai, munkahe-
lyi, szabadidős (pl. zenekar, színtársulat, sportegyesület) és 
egyházi, vallási közösségeink is jelentős szerepet játszanak 
életünkben. Ha közéleti szerepet vállalunk, akkor egy 
nagyobb közösség tagjaként, a közösséget érintő ügyben 
vállalt szerepünk kapcsán lépünk a nyilvánosság elé. A köz-
vetlen környezetünket érintő kérdések a kisközéletiség, 
a nagyobb közösséget (pl. az országot, nemzetet) érintő 
kérdések a nagyközéletiség körébe tartoznak. 

A közéleti szövegek funkciói A közéleti szöveg-
típusban erőteljesen megnyilvánul a felhívó funkció: a 
hallgatóság meggyőzése, állásfoglalásra késztetése szinte 
mindig fontos cél (pl. védőbeszéd egy bírósági tárgyalá-
son, politikai kampánybeszéd). A meggyőzésben ugyanak-
kor bizonyos információk átadásának, a tájékoztatásnak is 
fontos szerepe van. Különösen az ünnepi beszédek eseté-
ben hangsúlyos a gyönyörködtetés szándéka, az esztétikai 
funkció (pl. iskolai évnyitó, évzáró, szalagavató, ballagás 
stb.) vagy állami ünnepek alkalmából elhangzó beszédek). 
A szónoki szövegek esztétikuma azonban nem pusztán 
gyönyörködtetésre, az ünnepi hangulat megteremtésére 
szolgál, hanem a meggyőzésben is fontos szerepe van.

A közéleti szövegek jellemzői A közéleti szö-
vegtípusba tartozó szövegek monologikusak és ter-
vezettek. Tudatos, gondos szerkesztést igényelnek, 
hiszen fontos, hogy első hallásra érthetők és követhetők 
legyenek. Épp ezért jellemző rájuk a gyakori vissza- és 
előreutalás, valamint az ismétlés, amely egyben az in-
formációk bevésését és a meggyőzést is szolgálja. Felépí-
tésüket tekintve bevezetésre, tárgyalásra és befejezésre 
oszthatók. 

A tervezett szöveg kapcsán már volt szó arról, hogy a 
szónoki beszédek fontos összetevői (a szónok személyisége 
mellett) a nem nyelvi elemek: a hangsúlyozás, a beszéd-
tempó, a szünet, a gesztusok, a testtartás és a külső megjele-
nés, amelyek hitelessé vagy hiteltelenné tehetik a beszédet. 

A szónoki stílus A szónoki stílust egyrészt a nyilvá-
nosság mint kommunikációs helyzet, másfelől a meggyő-
zés szándéka határozza meg. Ahogyan a nyilvánosságnak 
címzett szövegekre általában, a közéleti szövegek stílusára 
is normakövetés, igényesség és választékosság jellem-
ző. A nagyobb nyilvánosságot érintő nagyközéletiséghez 

kötődő szövegekben értelemszerűen erősebben jelennek 
meg a szónoki stílus sajátosságai. 

A meggyőzés szándéka miatt fontos, hogy a szöveg 
nyelvezete világos, érthető, szemléletes legyen. Az ér-
velés meggyőző erejét növeli az alakzatok és szóképek
alkalmazása.

Egy hatásos reformkori beszéd A magyar tör-
ténelem egyik leghíresebb beszédét Kossuth Lajos mond-
ta el 1848. július 11-én. A szabadságharc alatt tartott első 
népképviseleti országgyűlésen elmondott beszédében 
200 000 újonc és a felszerelésükhöz szükséges pénz meg-
ajánlását kérte. Beszéde hatására az országgyűlés „Meg-
adjuk!” felkiáltással egyhangúlag megajánlotta a szüksé-
ges haderőt, amelynek gyors felállítása és megerősítése 
elengedhetetlenül fontos volt a Batthyány Lajos vezette 
kormány számára. E beszéd egyik érdekessége, hogy úgy 
maradt fenn számunkra, hogy a hallgatóság reakcióit is le-
jegyezték. Ezeket is meg�gyelve érdemes elgondolkozni a 
következő kérdéseken:

• Miben rejlik a Kossuth-beszéd hatása?
• Az értelemre vagy az érzelemre hat inkább?
•  Melyek azok az eszközök, amelyek a hatást biztosítják?

„Uraim! A haza veszélyben van. E szót elég volna talán 
száraz-ridegen kimondanom, mert hiszen a homály a 
szabadság napjának felvirultával lehullott a nemzet-
ről, és önök látják, miként áll a hon. Önök tudják, hogy 
az országban dispoziciójukra levő sorkatonaságon 
kívül közel tizenkétezer önkintes honvédsereg állít-
tatott. Önök tudják, hogy a törvényhatóságok fel vol-
tak szólítva a nemzetőrségi seregek mobilizációjára, 
miszerint legyen erő, mely képes legyen megvédeni 
a hont és megtorolni a bűnt odalenn, a széleken. És 
e felhívás a nemzetben visszhangra talált. […] Uraim! 
Mit mondani akartam, az, hogy ne vegyék e kérést a 
minisztérium részéről olyannak, mintha maga iránt 
bizalmat kívánna szavaztatni; nem! A hazának meg-
mentését akarta megszavaztatni – meg akartam kérni 
önöket, uraim, hogy ha van valahol a hazában egy saj-
gó kebel, mely orvoslásra, ha van egy kívánság, mely 
kielégítésre vár: szenvedjen még egy kissé e sajgó ke-
bel, s várjon még egy kissé e kívánság – ne függesszük 
fel ezektől azt, hogy megmentsük a hazát. (Zajosan 
kitörő helyeslés.) Ezt akartam kérni, de önök felállot-
tak; s én leborulok e nemzet nagysága előtt, s csak azt 
mondom: annyi energiát a kivitelben, mint amennyi 
haza�úságot tapasztaltam a megajánlásban, s Ma-
gyarországot a poklok kapui sem fogják megdönteni! 
(Szűnni nem akaró lelkesedés, helyeslés és éljenzés.)”

(Kossuth beszéde a képviselőházban kétszázezer katona és 
negyvenkétmillió forint megajánlásáról – részlet)

19.
Milyen jellegű szónoki beszédeket hallottatok már? Volt köztük olyan, amely 
emlékezetes volt?

A szónoki stílus

OH-MNY10TA_Nyelvtan-10.indd   70 2022. 05. 25.   16:32:59



7171

  Kérdések, feladatok

1.  Alkossatok négy-öt fős csoportokat! Válasszatok 
egyet a híres magyar szónokok közül, majd gyűjt-
setek információkat róla! Válasszatok egy részletet 
egyik emlékezetes beszédéből, majd készítsetek egy 
rövid prezentációt, amelyben bemutatjátok válasz-
tott szónokotokat, valamint jellemzitek a választott 
részlet segítségével szónoki stílusát!

2.  Gyűjts öt érvet amellett, hogy fontos másként fogal-
maznunk, ha sok embernek tartunk beszédet, mint 
akkor, ha a barátunkkal beszélgetünk!

3.  Keressétek meg az interneten vagy könyvtárban Kos-
suth Lajos egy híres beszédét, válasszatok ki belőle egy 
részt, és elemezzétek a szónoki stílus szempontjából! 

4.  A TED-előadások globális konferenciák sorozata, 
amelyeknek témái olyan gondolatok, amelyeket ér-
demes terjeszteni. Az előadóknak 18 percben kell 
átadniuk az általuk fontosnak tartott információkat, 
és inspirálniuk hallgatóságukat. Keressétek meg a 
ted.com oldalon Tim Urban magyar felirattal ellátott 
előadását (az előadás címe: Inside the mind of a master 
procrastinator)! Nézzétek meg az előadást! Figyeljé-
tek meg, milyen szónoki stílusra jellemző eszközöket 
alkalmaz az előadó! Vitassátok meg, mennyire volt 
hatásos az előadása! 

5.  Magyarázd meg, miért lehet hatásos a költői kérdé-
sek, felkiáltások és felszólítások alkalmazása a beszé-
dekben!

Gyakorlás

Vannak olyan beszédek, amelyek az egész világ sorsát befolyásolták. Ilyen „világrengető” beszéd volt például Martin Lu-
ther King 1963. augusztus 28-án, Washingtonban elmondott beszéde. Martin Luther King amerikai baptista tiszteletes, 
polgárjogi harcos volt, aki a feketék jogaiért szállt harcba. Célja a fehérek és feketék közötti (jogi) egyenlőtlenség, diszkri-
mináció megszüntetése volt. Beszédeiben elítélte az erőszakot. A Van egy álmom című beszéde világszerte ismertté tette, 
és hatására az általa támogatott mozgalom is szárnyra kapott. Kinget 1964-ben munkásságért Nobel-békedíjjal tüntették 
ki. Az erőszakot elítélő, a feketék egyenjogúságáért küzdő politikust 1968. április 4-én Memphisben egy merénylő lelőtte.

„Ma azt mondom nektek, barátaim, hogy a jelen pillanat nehézségei és csalódásai ellenére van egy álmom. 
Olyan álom ez, amely mélyen gyökerezik az amerikai álomban.

Van egy álmom: egy napon felkel majd ez a nemzet, és megéli, mit jelent valójában az, ami a hitvallásában áll:
»Számunkra ezek az igazságok nyilvánvalóak; minden ember egyenlőnek lett teremtve.« Van egy álmom: 

egy napon Georgia vöröslő dombjain a hajdani rabszolgák �ai és a hajdani rabszolgatartók �ai le tudnak ülni a 
testvériség asztala mellé.

Van egy álmom: hogy egy napon még Mississippi állam is, amely ma az igazságtalanság és az elnyomás for-
róságától szenvedő sivatag, a szabadság és a jog oázisává fog változni.

Van egy álmom: négy kicsi gyermekem egy napon olyan országban fog élni, ahol nem a bőrük színe, hanem 
a jellemük alapján fogják megítélni őket.

Van egy álmom.
Van egy álmom: hogy egy napon Alabama államban, ahol a kormányzó ma szünet nélkül csak a beavatko-

zásról és hatálytalanításról beszél, megváltozik a helyzet, de úgy, hogy fekete kis�úk és fekete kislányok testvér-
ként, kézen fogva járhatnak a fehér kis�úkkal és kislányokkal.

Van egy álmom.
Van egy álmom: egy napon minden völgy fölemelkedik, minden hegy és halom lesüllyed, az egyenetlen 

egyenessé lesz, és a dombvidék síksággá! Mert megjelenik az Úr dicsősége, látni fogja minden ember.”
(Martin Luther King: Van egy álmom… – részlet. Avar János fordítása)

1. Milyen hatása volt Martin Luther King beszédének?

2. Milyen célokat fogalmaz meg Martin Luther King álmaival? Készítsetek fürtábrát!

3. Gyűjtsetek a beszédből a szónoki stílusra jellemző példákat! 
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A szóelemek

Irodalom – irodalmi stílus? Az irodalmi stílus a 
legösszetettebb, a leginkább sokszínű a stílusrétegek kö-
zül. Azonkívül, hogy az irodalmi kifejezésmód sajátosságai 
időben állandóan változnak, a stílust erősen befolyásolja 
a műnem és a műfaj is. Az egyes alkotók stílusa szintén 
eltérő lehet. Egységes irodalmi stílusról semmiképpen 
sem beszélhetünk, ráadásul az irodalmi szövegekben az 
író szándékának megfelelően bármely stílusréteg jellem-
zői előfordulhatnak. Emiatt felmerül a lehetősége annak, 
hogy a szépirodalmi stílust ne is soroljuk a stílusrétegek 
közé, hanem önálló, sajátos kategóriaként tartsuk számon.

A stíluseszközök Az irodalom a nyelvnek elsősor-
ban esztétikai és kifejező funkciójára épít. Ezzel függ 
össze, hogy az irodalmi művekben nagy szerep jut a stí-
luseszközöknek, amelyek az átlagostól eltérő, újszerű, sű-
rített, képszerű kifejezésmódot tesznek lehetővé. 

A stíluseszközöknek két nagy csoportját különböztet-
jük meg: a szóképeket és az alakzatokat. A szóképek a 
szavak jelentései közötti kapcsolatok művészi szervező-
désén alapulnak, képszerűvé teszik a szöveget; az alakza-
tok pedig stílushatást keltő formai, mondat- és szöveg-
szerkesztési eszközök. Részletesebben a későbbi leckék-
ben lesz szó róluk.

Az irodalmi szöveg jelentése A szépirodalmi 
szövegek közös sajátossága – amely egyben meg is kü-
lönbözteti őket más szövegektől –, hogy jelentésük nem 
direkt módon, közvetlenül fejeződik ki, hanem rejtetten, 
közvetetten. A szöveg jelentéséhez, pontosabban jelen-
téseihez való hozzáférés �gyelmünk összpontosításának, 
a szövegben való elmélyülésnek, a megértésért tett erő-
feszítéseinknek az eredménye, és a felfedezés örömével 
ajándékozza meg a befogadót. 

A szöveg esztétikummal telítését és többletjelentésé-
nek létrehozását poétizációnak nevezünk. Ez számos esz-
köz, eljárás összefoglaló neve (ilyen például a hangszim-
bolika vagy váratlan, a szövegbe látszólag nem illeszkedő 
szövegelemek szerepeltetése). 

A szövegjelentés megteremtésében fontos szerepe van 
a szavak konnotatív jelentésének, azaz a szótári jelenté-
sen túli, a szóhoz asszociált járulékos jelentéstartalmaknak. 
A többletjelentés megteremtésének szintén fontos eszköze 
az intertextualitás, amely felidézhet egy személyt, művet 
vagy műfajt a stílus, a szóhasználat, a témaválasztás, bizo-
nyos motívumok stb. alapján. Végül a stílus szintén jelentős 
mértékben hozzájárul a szövegértelem megteremtéséhez. 

Az irodalmi szövegek értelmezésében fontos szerepe 
van az olvasónak (ezt mutatja az is, hogy milyen külön-
böző értelmezésekkel találkozunk például egy vers elem-
zésekor). A megértést, jelentéstulajdonítást befolyásoló 
tényezők között szerepel a befogadó tudása, előismeretei, 
élettapasztalata, de akár hangulata is. 

Szóhasználat Bár a modern irodalmat megelőző 
korszakokban az irodalmi szövegekre a választékos stílus-
minősítésű szavak rendkívül magas aránya volt jellemző, 
ha irodalomról a maga teljességében beszélünk, szóhasz-
nálat szempontjából a rendkívüli változatosságot kell ki-
emelnünk. Más szövegekhez képest az irodalmi művekben 
viszonylag gyakoriak az egyéni szóalkotások. Stílusértéke 
lehet az átlagos, hétköznapi nyelvhasználatban szokatlan, 
ritkán előforduló szavaknak, például az ünnepélyes vagy a 
régies, archaizáló szóhasználatnak, de akár a kifejezetten 
durva megnyilatkozásoknak is.

Az egyes irodalmi szövegekben használt szavak szó-
fajának arányától függően kétféle stílust szokás elkülö-
níteni. A verbális stílusra az igék átlagosnál gyakoribb 
használata jellemző, amely a mozgalmasság érzetét kelti. 
A névszók túlsúlyával jellemezhető nominális stílus – az 
egy adott korszaka jellemző „korstílus” mellett – főleg leíró 
szövegekben jelenik meg. 

Mondatszerkesztés Az irodalmi művek többségére 
– a prózai művekre és a régebbi korszakok lírájára legalább-
is – a gondos, normakövető mondatszerkesztés jellem-
ző. Ezért is lehetett sokáig az irodalom nyelve a művelt, igé-
nyes kommunikáció mintája. Ezen a téren is igaz azonban, 
hogy az írói szándék sokfélesége változatosságot eredmé-
nyez. A társalgási stílusra jellemző, lazán szerkesztett, hiá-
nyos vagy akár szándékosan hibás mondatok használata 
ugyanúgy nem idegen az irodalomtól, mint a művészien 
szerkesztett, többszörösen összetett körmondatok. 

A hangszimbolika A szépirodalmi szövegek gyak-
ran élnek a hangszimbolika eszközével. A nyelv hangjait 
alkalmilag stíluseszközzé tévő poétizációs eljárás a han-
gok akusztikai tulajdonságain alapul: az önálló fogalmi 
jelentéssel nem bíró hangok bizonyos érzéseket, asszoci-
ációkat keltenek bennünk, ezáltal hozzájárulnak a szö-
vegjelentés megteremtéséhez. A zöngétlen zárhangok 
(p, t, k) gyakori előfordulása például kopogóssá, kemény-
nyé teszi a szöveget. Például:

Ugyanakkor bármelyik hang túlzott használata monoton-
ná, kellemetlenné teheti a szöveget. A jóhangzás (eu-
fónia) kellemes összhatást biztosít, míg a rosszhangzás 
(kakofónia) a fülünk számára szokatlan, akár zavaró hatá-
sú lehet. A hangutánzó és hangulatfestő szavak haszná-
lata szintén a hangszimbolikán, a hangok jelentésteremtő 
képességén alapul.

Ugyanakkor bármelyik hang túlzott használata monoton-Ugyanakkor bármelyik hang túlzott használata monoton-Ugyanakkor bármelyik hang túlzott használata monoton-Ugyanakkor bármelyik hang túlzott használata monoton-Ugyanakkor bármelyik hang túlzott használata monoton-Ugyanakkor bármelyik hang túlzott használata monoton-Ugyanakkor bármelyik hang túlzott használata monoton-Ugyanakkor bármelyik hang túlzott használata monoton-Ugyanakkor bármelyik hang túlzott használata monoton-Ugyanakkor bármelyik hang túlzott használata monoton-

„Nincsen menekvés, zörgetek esztelen,
kemény kilincsen és vasajtón
koppan a szándék.”
 (Kosztolányi Dezső: Februári óda – részlet)

20.
Beszéljétek meg, szerintetek mi tesz egy szöveget irodalmi alkotássá!

Az irodalmi stílus
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  Kérdések, feladatok

1.  Alkossatok párokat! Milyen irodalmi stílusra jellemző 
jegyeket találtok az alábbi idézetekben?

4.  Gyűjts példákat az archaizálásra a következő Weöres 
Sándor-idézetből! Milyen eszközöket alkalmaz a régi-
es stílus felidézéséhez?

5.  Fogalmazd át az alábbi körmondatokat rövidebb, 
egyszerűbb mondatokra!

6.  Alkossatok négy-öt fős csoportokat! Próbáljatok meg 
kötött vagy szabad formájú verset írni a következő 
verssor felhasználásával! Olvassátok fel egymásnak 
verseiteket! Értékeljétek alkotásaitokat!

„Olyan sokáig
bámultam az égbolt gazdag csodáit,”

(Kosztolányi Dezső: Hajnali részegség – részlet)

3.  Nézz utána az interneten, hogy ki volt az első magyar 
ökölvívó! Írj róla öt mondatot nominális stílusban, 
ötöt pedig verbális stílusban!

2.  a)  Gyűjts tíz olyan szót (jelentésüktől függetlenül), 
amelynek számodra kellemes a hangzása! Válassz 
tíz olyan szót az általad tanult idegen nyelvekből 
is, amelyeknek szintén tetszik a hangzása! 

b)  Hasonlítsd össze őket! Mely hangok szerepelnek 
többségükben? Van eltérés a magyar szavak és az 
idegen nyelvi szavak arányai között?

„Rügyre gondolnak mormolva e fák.
S a tág ég tiszta, nagy –
reggel az erkölcs hűvös, kék vasát
megvillantja a fagy.”

(József Attila: Fák – részlet)

„Gyémánthideg csönd buborékát
bicegő hangok verdesik.
Üvegcsendülve szórja szét
a fény éles szilánkjait.”

(Lator László: Tél – részlet)

„Fáradt vagy s én is érzem, hosszú volt a nap, –
mit mondjak még? a tárgyak összenéznek
s téged dicsérnek, zeng egy fél cukordarab
az asztalon és csöppje hull a méznek
s mint színarany golyó ragyog a teritőn,
s magától csendül egy üres vizespohár.”

(Radnóti Miklós: Tétova óda – részlet)

„Lenge lány,
aki sző,
holdvilág
mosolya:
ezt mondja
a neved,
Ilona,
Ilona.

Lelkembe
hallgatag
dalolom,
lallala,
dajkálom
a neved
lallázva,
Ilona.”

(Kosztolányi Dezső: Ilona – részlet)

„Ám első emlékim még régiebbek: Nagy-Lónyán, 
szegény Atyámnak várában másztam-fel a toronyba, 
rekkenő forró nyár vólt, a magas ablakon ki-tekénték, 
a kert alanti fáira, kerengő madarakra, s eggyszerre 
hírtelen érezém, itt vagyok, valaki vagyok, eszmélke-
dek! Így ébredék ennen magamra, s az egész Világra, 
eggy kis leány a toronyban. Ennyi vala, talám csak 
semmi, de nékem az-olta is csudálatos.”

(Weöres Sándor: Psyché – részlet)

„Ez a rettenetes sárkány, a török, Váradot, Jenőt 
tülünk elvette, sok ezer lelket rabságra vitt, sokat a 
kardnak élivel emésztett meg; Erdélyt, koronánk 
egyik legszebbik boglárát felprédálta, zavarta, feje-
delmét eltiporta, gázolja nemzetünket, országunkat, 
mint egy erdei kan a szépen plántált szolot... De ha 
az oktalan állatok a magok barlangjoknak bántódá-
sáért, a magok kölyköknek elviteléért készek a halált 
szenvedni: mennyivel minékünk inkább, kik dicsősé-
ges magyar vérnek maradéki vagyunk, az mi atyánk-
�aiért, atyáinkért, anyáinkért, feleségünkért, gyerme-
künkért, hazánkért meg kell indulnunk, halálra is, ha 
kévántatik, mennünk, mégis legalább bosszút ezen a 
dühödt eben állanunk.”

(Zrínyi Miklós: Az török á�um ellen 
való orvosság – részlet)

73
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Gyakorlás

Sorskönyvek
„Mondható-e őszintén, hogy akad egyetlenegy könyv, mely megváltoztatta valaki életét? Nem hinném. Aki a 
Gutenberg-galaxis utasaként él, az egész sor olyan könyvre emlékezik, ami beleszólt létébe.

Így őszinte, így igaz a kijelentés: egyetlenegy nincs – tucatnyi viszont igen. 
Ráadásul akad ember – én az egyik –, kinek sorsa kényszeríti ki, hogy a Gutenberg-galaxis inkább a valódi 

otthona legyen, mint ama Valóság, amely körülvesz minket. Amikor a test cserbenhagy, jó esetben a lélek, a 
szellem, a fantázia »izmosodik« meg helyette. S ezek legjobb »edzője« épp a könyv, semmi más. […]

Tehát az én sorskönyveim: A Mester és Margarita – aki megtanított álmodni; Emlékek, álmok, gondolatok 
– aki Jung mesterrel ültetett le az álmok kertjében, hogy beszélgessünk nagyot; Harmonia Caelestis – aki meg-
fogta a fejem erősen, s a holnapról-máról a tegnap felé fordította azt, hogy érezzem, milyen fontos emlékezni; 
Micimackó – aki feltárta előttem a valódi bölcsesség egyetlen, igaz útját; Varázshegy – aki önmagába költözte-
tett, beszippantott, elvarázsolt…

Lesznek még könyveim, lesznek még barátaim, akik sorsfordítók. Most is íródik néhány, hiszem és érzem. 
Nektek meg, kik szintén utazgattok, nyílt szívvel és értelemmel járva a Gutenberg-galaxisban, biztatásul üze-
nem: bár egy-egy fénylő könyv-égitest között a feneketlenül fekete emberi ostobaság kozmosza érezhető, azért 
el ne keseredjetek. A könyvek mutatják az utat, ha máshova tán nem is, önmagukhoz biztosan – s ennél jobb 
irány nem kell.”

(Böszörményi Gyula: Sorskönyvek – részlet. Forrás: www.anagykonyv.hu)

1. Melyek a szerző sorskönyvei?

2. Milyen utat mutathatnak a könyvek számunkra?

3. Neked is vannak sorskönyveid? Volt már olyan regény, vers, novella, amely elgondolkoztatott? Írd össze a te sors-
könyveid listáját!

7.  a)  Mutasd be a szépirodalmi stílus jellemzőit a következő idézetek segítségével!
b)  Hogyan jelenik meg az intertextualitás a versekben?

A rózsák
Az alig-érkezett
előtte áll
az érkezőnek.
Rózsa-hódolatán
ott minden élet-előleg.
A rózsa: a rózsa = a rózsa.
Az élet-telj az adósa
a négy csoda-éledőnek.
Egymás társai, öröklők.

Csak a mosoly
húzza közébük a mezsgyét.
Mind-négyük oly komoly.
Csak a rózsa-végtelenség
testvérisége:
ők négyen Öröklét
nevető összessége.

Valóság, köszöntő-köszönő
rózsák.
 (Tandori Dezső: A rózsák)

„A rose is a rose is a rose.”
 (Gertrude Stein: A rose is…)

Gertrude Stein rózsa-variációk
(A rose is... etc.)

Személyneves:
A Róz s az a Róz s az a Róz s az a Róz s az a Róz az!

* * *
Ritmikus:
A rozé az a rozé az a rozé az a rozé az a roz.

* * *

A mai nagy kérdés (és mindenkori):
A rosszé az a jó-é az a rossz-é az a jó-é az a rosszé?
(És sasszé.)

(Tandori Dezső: Gertrude Stein rózsa-variációk)
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21.Hangalak és jelentés

Mit gondolsz, miért különböznek egymástól a nyelvek?

Minden nyelvi jel jelölőből és jelöltből, azaz egy hangsor-
ból és hozzá rendelt, elvont jelentésből áll. A köztük lévő 
kapcsolat önkényes, azaz nem valamilyen természetes ösz-
szefüggés (pl. a hangzás hasonlóságának) következménye, 
hanem megegyezésen (konvención) alapul. Kivételt csak 
a hangutánzó és a hangulatfestő szavak képeznek. Ezért 
annyira különbözőek a nyelvek: ahány beszélőközösség, 
annyiféle konvenciót hoz létre.

A motivált és a motiválatlan szavak Azokban 
a ritka esetekben, amikor a hangalakból következtetni tu-
dunk a jelentésre, tehát valódi kapcsolat van a jelölő és 
jelölt között, motivált szavakról beszélünk, ugyanakkor 
a nyelvi jelek nagy részében ez a viszony önkényes, tehát 
meghatározó többségük motiválatlan. A motiváltság az 
átlagos jelektől a hangutánzó kifejezésekig különböző 
mértékű lehet: 

kutyaHund chien dog

ugataboyer

bark bellen

vau-vau vaouh,
vaouh

bow-wowwau-wau

A nyelvi jelek kapcsolódását a jelet 
használó nyelv szabályai határozzák 
meg. Vannak olyan szavak, ame-
lyeknél a hangsor látszólag csak 
egyetlen jelentést idéz fel. Ezeket a 
köznyelvben szokás egyjelentésű-
nek hívni. 

Ez azonban a nyelvben csak akkor valósulhatna meg, 
ha az adott kifejezés hangsora minden lehetséges előfor-
dulásában ugyanazt az információt hordozná, ez azonban 
csupán a toldalékmorfémák egy részéről mondható el. 
A nyelvi jelek tipikus előfordulása a több jelentéssel ren-
delkező hangalak. Ugyanez az elv érvényesül a modern 
infokommunikációban is, amikor menürendszerekkel 

találkozunk: egy billentyű vagy ikon több dolgot is jelöl, 
melyek közül a használat során választjuk ki az éppen szük-
ségeset.

A többjelentésű szavak Ha 
egy hangsorhoz több összefüggő, 
egymásból levezethető jelentés
kap csolódik, többjelentésűségről,
azaz poliszémiáról beszélünk. A több-
jelentésű szavak (poliszémák) alapje-
lentése ilyenkor többnyire metafo-
rákkal bővül, erre utalunk, mikor azt 
mondjuk, hogy átvitt (görögül meta fora) értelemben 
használjuk (pl. csiga, levél, körte, kormány, toll).

Az azonos alakú szavak Mi-
kor két szó hangalakja megegyezik
egymással, viszont jelentéseik úgy 
különböznek, hogy nincs köztük ösz-
szefüggés, csupán véletlen egybe-
esés eredményei, azonosalakúság-
nak, azaz homonímiának nevezzük. 
Az  ilyen szavak gyakran eltérő szófajúak is (pl. fog, sírok, 
török, nyúl, verem, vár, ég). Ha két szótári szó hangalakja 
egyezik meg (pl. csap, nő, terem, ár, szán, dob, áll, bár, nem, 
fal, fog), szótári homonímiáról beszélünk. Ha két tolda-
lékolt szóalak egyezik meg (pl. mentek, hálók, legyek), azt 
nyelvtani homonímiának nevezzük. Szótári és toldalékolt 
alakok egybeesése (pl. követ, vért, török, fejt, karom, mész, 
hajadon) a vegyes homonímia. Előfordul, hogy két szó-
alaknak csupán a kiejtett alakja azonos, de helyesírásuk 
különböző (pl. irat – írat, fogja – foglya, kovács – Kovács, 

H J2

J3

J1

edzésre jár

Tündével jár

jár a szája

jár a jutalom

jár

jár a baba

BEÁLLÍTÁSOK

Hívásbeállítások

Hang

Helyszolgáltatások

Biztonság

Megjelenítés

Energiagazdálkodás

Alkalmazások

Telefon

Beállítási útmutató

H J2

J3

J1

JH
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meggyes – Medgyes, só – show, hej – hely, folyt – fojt, súlyt 
– sújt, estéje – estélye, pontja – pontya, küld – küldd, kardal – 
karddal), ennek neve homofónia. Egyes nyelvekben, pél-
dául az angolban gyakori jelenség a homográ�a is, vagyis 
hogy két szóalakot ugyanúgy írunk, de máshogy ejtünk; a 
magyarban ez ritkán fordul elő (pl. egyek).

A rokon értelmű szavak
A rokon értelmű kifejezések, vagyis
szinonimák esetében a két eltérő 
hangalakú szónak azonos vagy 
hasonló a jelentése (pl. fut – szalad, 
bicikli – kerékpár, kukorica – tenge-
ri, eb – kutya). Az azonos jelentésű 
szinonimák között gyakran stilisztikai különbség van (pl. 
krumpli – burgonya, maga –ön [megszólításként], ül – csü-
csül). Egyes szinonimák jelentése fokozat- vagy hangulat-
beli különbséget fejez ki (pl. fut – szalad – rohan, mond – 
szól – beszél). 

A hasonló alakú szavak
A hasonló alakú szavak többnyire 
közös tőből származnak. Egyik típu-
sába tartoznak az alakváltozatok, 
amelyek egymás nyelvjárási variánsai, 
közöttük csak használatbeli eltérés 
mutatkozik (pl. repül – röpül). Másik 
típusába sorolhatók az alakpárok, 
amelyeknél a jelentés is eltér, úgy-
nevezett jelentésmegoszlás �gyel-
hető meg (pl. fáradtság – fáradság; 
helyiség – helység).

Az ellentétes jelentésű sza-
vak Az ellentétes jelentésű 
szavak vagy más néven antonimák 
olyan szópárok, melyek egymással
szemben álló fogalmakat jelení-

tenek meg. Ilyen például az unalmas – izgalmas, életteli – 
vérszegény, hideg – meleg, nő – fér�, jó – rossz.

A hangutánzó szavak A nyelvek szókészletének 
leginkább motivált elemei a hangutánzó szavak, melyek 
a hangszimbolikán, a beszédhangok hangulatfelidéző 
képességén alapulnak. A hangutánzó szavak a magán- és 
mássalhangzók sajátos kombinációjával konkrét hang-
hatásokat imitálnak (pl. kakukk, durran, berreg, kattog, 
zakatol, ásít, dob [hangszer], huss, brr). Többségük ige, fő-
név vagy indulatszó. Motiváltságuk következménye, hogy 
közülük soknak több (egymással nem feltétlenül rokon) 
nyelvben hasonló a hangalakja.

A hangulatfestő szavak A hangulatfestő sza-
vak a fogalmi jelentésen túl hangzásuk által stílusbeli 
többletet hordoznak, de nem hanghatást érzékeltetnek.
Ezek bár szintén a hangszimbolikán alapulnak gyengéb-
ben motiváltak, mint a hangutánzók (pl. cammog, tutyi-
mutyi, bamba, punnyad).

A jelentésmező A szavak jelentésmezőt képez-
nek. Egy jelentésmezőben azok a fogalmak tartoznak
össze, amelyek egymással alá-, fölé- vagy mellérendelő 
viszonyban vannak. Ez lehet logikai (pl. hely, idő, ok-oko-
zat, rész-egész) vagy fogalmi viszony is.

  Kérdések, feladatok

  1.   Gyűjts minél több szinonimát a következő szavakra!

  2.  Melyik azonos alakú szavak az alábbi szópárok szi-
nonimái? 

  3.  Fogalmazd át Balassi Bálint versének mondatait úgy, 
hogy minél több szót szinonimával helyettesítesz!

„Áldott szép Pünkösdnek gyönyörű ideje,
Mindent egészséggel látogató ege,
Hosszú úton járókot könnyebbítő szele!
Te nyitod rózsákot meg illatozásra,
Néma fülemile torkát kiáltásra,
Fákot is te öltöztetsz sokszínű ruhákba.”

munka

házbarát

buta

fut

vésne – ’síkság’ tintafoltok – ’hapsi’

harcias nőszemély – ’azon a másikon’

H1

J2J1

H2

H1

J

H2

csapatsport

kosárlabda vízilabdalabdarúgás

�zenegyes

J H2

H3

H1

JH
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  6.  Ha a nyelvek közötti rokonságot akarnátok kutatni, 
akkor a motivált vagy a motiválatlan szavakat vizs-
gálnátok-e? Beszéljétek meg, ki miért választotta a 
motivált vagy a motiválatlan szavakat!

  7.  Bizonyítsd be, hogy a következő szavak többjelenté-
sűek! Találj ki mindegyikhez legalább két mondatot 
ennek alátámasztására!

  8.  Mi a különbség a többjelentésű és az azonos alakú 
szavak között? Válaszod alapján csoportosítsd az 
alábbi szavakat a füzetedben! A helyes megoldás 
megtalálásában segítségedre lehetnek a Magyar ér-
telmező kéziszótár (ÉKsz.) vonatkozó szócikkei.

  10.  a) Gyűjts az általad tanult idegen nyelvekből olyan 
szavakat, melyeknek kiejtése hasonló egy eltérő 
jelentésű magyar szó kiejtéséhez (homofónia)! Pl. 
angol show (’mutat’; ’előadás’) – magyar só, német 
lang (’hosszú’) – magyar láng, angol scene (’jelenet’) 
– magyar szín.

b) Gyűjts az általad tanult idegen nyelvekből olyan 
szavakat, melyek írott változatai fonetikus magyar 
kiejtéssel felolvasva értelmes magyar szót alkotnak! 
Pl. angol hall (’terem’), német hol (’hozd’), angol old
(’öreg’).

c) Gyűjts az általad tanult idegen nyelvekből példá-
kat a ho mo grá�ára! 

  11.  Gyűjts minél több olyan szinonimapárt vagy -soro-
zatot, amelyek tagjai között stilisztikai különbségek 
vannak! Melyikhez milyen stílusárnyalat társul?

  12.  Az alábbi szavak közül melyek a hangutánzók és 
melyek a hangulatfestők? Miért?

  4.  Az alábbi mellékneveknek keresd meg az ellentétes 
jelentésű párját, ha van!

Miért nincs minden szónak antonimája?

  5.  Válaszd ki a felsorolt szavak közül a hangulatfestőt! 
Keress a könyvtárban vagy az interneten egy olyan 
képet, amely szerinted kifejezi a a szó hangulatát!

  9.  Milyen típusú szavakat találsz hangalak és jelentés 
szempontjából Gyimóthy Gábor Nyelvlecke című vers-
részletében?

nevet

dörmögzakatol

brummog

bandukol

erős

olcsó

félszeg

buta varázslatos

atletikus

zebra

daru

levél

egér

körte

mandula

  13.  a)  Alkossatok hat csoportot, majd írjátok fel hat cédulára a következő kifejezéseket: többjelentésű szavak, azo-
nos alakú szavak, rokon értelmű szavak, ellentétes jelentésű szavak, hangutánzó szavak, hangulatfestő szavak! 
Mindegyik csoport húzzon egyet a cédulák közül! 

   b) Állítsatok össze egy nyári zenei vagy sportfesztivállal kapcsolatban egy olyan 15-20 szóból álló jegyzéket, 
amelyben olyan típusú kifejezések vannak, amelyek a cédulátokra írt csoportba tartoznak! Az összegyűjtött 
szavak felhasználásával írjatok egy élménybeszámolót a rendezvényről!

  c)  Ha elkészültetek, olvassátok fel, és a többiek állapítsák meg, hogy milyen fajta szavak voltak a szövegben a hang-
alak és jelentés viszonya szerint!

légy veret fül

oldal fél legelőre karóra

lép

ásít, pipogya, sistereg, fütyül, totyog, hebehurgya, 
harang, pepecsel, kukurikú, nyámnyila

„Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, eloldalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.”
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A szóelemek

Stíluseszközök Stílushatást kelthetnek nyelvi és 
nem nyelvi elemek egyaránt. A nem nyelvi elemek közül 
stíluseszköz lehet a hangzás és a szöveg vizuális képe, a 
nyelvi elemek közül pedig a különösen a szóképek és az 
alakzatok. Ebben a leckében a szóképekkel foglalkozunk 
részletesen. 

A szóképek A szóképek, más néven trópusok a 
nyelvi elemek jelentéseinek, asszociációs tartományainak 
érintkezésén, kapcsolatán alapuló, ezeket felhasználó sti-
lisztikai eszközök. Hatásuk a szöveg képszerűvé tétele.

Bár a szóképek nagyon gyakran fordulnak elő az iro-
dalmi szövegekben, a mindennapi kommunikációban 
is tetten érhetők. Például megszemélyesítéssel a legegy-
szerűbb hétköznapi események kapcsán is gyakran élünk 
(pl. kifut a leves, siet az óra, nem akar elindulni az autó stb.). 
A számítógéppel kapcsolatban használt szavaink, mint 
például a könyvtár, a mappa, az egér, a vírus, a lefagy mind 
hasonlóságon alapulnak, tehát metaforák. Ha pedig azt 
mondjuk, hogy mindjárt lemerülök (ahelyett, hogy lemerül a 
telefonom, sőt a telefonom akkumulátora), akkor metoními-
át alkalmaztunk. Ha abban reménykedünk, hogy Magyar-
ország kijut az Európa-bajnokságra, akkor szinekdochéval 
élünk, hisz az egész országot emlegetjük a magyar váloga-
tott helyett.

Az irodalmi szövegeket a szóképek, sőt általában véve a 
stíluseszközök gyakoribb és művészibb – szokatlanabb, 
egyedibb – használata megkülönbözteti más szövegektől.

Hasonlat A hasonlat a szóképekhez hasonló mon-
datalakzat, nem szókép, de ugyanolyan funkciót tölt be. 
Két dolog (cselekvés, ember, fogalom, jelenség, tárgy stb.) 
– a hasonlított és a hasonló – összevetése vagy hasonló-
ságának állítása valamely közös tulajdonságuk alapján (pl. 
[Józsi bácsi] vén, mint az országút). A hasonlatnak köszön-
hetően a hasonlított fogalom elképzelhetőbbé, árnyaltab-
bá válik. Ezért a hasonlítottat fogalmi síknak, a hasonlítót 
pedig képi síknak is nevezzük. Például:

„Arany már a fák színe, arany, mint a méz.”
 (Vas István: Aranyos ősz – részlet)

A hétköznapokban is gyakran használunk hasonlatot, 
ha valamit könnyebben elképzelhetővé, megérthetővé 
szeretnénk tenni. Például:

Kicsit nagyobb, mint egy futballpálya.

A fal olyan színű volt, mint Kati pulcsija. 

A hasonlat könnyen felismerhető, mivel általában össze-
tett mondatban jelenik meg, amelynek két tagmondatát 

22.

hasonlítást kifejező kötőszók (mint, ahogy, akár, miként 
stb.) kapcsolják össze: 

„Égen az újhold oly vékonyka most,
mint apró seb, melyet a fecske ejt,
villanva víz szinén és utána
rögtön elfelejt.”
 (Radnóti Miklós: Este a kertben – részlet)

„Mint a hímszarvas, kit vadász sérte nyillal,
Fut sötét erdőbe sajgó fájdalmival”
 (Arany János: Toldi – részlet)

„tudatom mélyén fénylesz örökre mozdulatlan
s némán, akár az angyal, ha pusztulást csodál”
 (Radnóti Miklós: Razglednicák – részlet)

„Emlékeink szétesnek, mint a régi szövetek.”
 (Márai Sándor: Halotti beszéd – részlet)

Ritkábban azonban egyéb kifejezőeszközei is lehetnek.
Például a -ként mód- vagy állapothatározó-rag:

„Csomókban hull már a napfény
s aranymedveként nyalja a tüzes pocsolyákat.” 
 (Radnóti Miklós: Hőség – részlet)

Vagy a módra névutó:

„Patak módra folyt a sárgalé a sáncban.”
 (Arany János: A nagyidai cigányok – részlet)

Vagy egyéb mondatszerkezet:

„Azt hinné az ember: élő tilalomfa…”
 (Arany János: Toldi – részlet)

Metafora A metafora az egyik leggyakrabban hasz-
nált szókép nemcsak az irodalomban, de a hétköznapok-
ban is (pl. arcüreg, faiskola, hegygerinc, a korsó füle, súlyos 
nehézségek, elhasal a vizsgán stb.). Mindig két dolog kap-
csolatán alapul, ez a kapcsolat lehet külső, belső vagy han-
gulati hasonlóság. Például:

„A szerelem sötét verem” 
(Petőfi  Sándor: A szerelem, a szerelem…– részlet)

A szóképek

Milyen, a hétköznapokban használatos költői kifejezéseket ismertek?
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„Amíg a fákról nagy, nehéz könnycseppek
Hervadt levélre halkan hullanak...”

(Vajda János: Harminc év múlva – részlet)

A hasonlattól az különbözteti meg, hogy a két elem közti 
hasonlóság nyelvileg azonosságként jelenik meg: a köl-
tő nem úgy beszél a szerelemről, mint egy sötét veremhez 
hasonló dologról, hanem úgy, mintha valóban sötét ve-
rem lenne, konkrétan veremnek nevezi. A metafora tehát 
névátvitel: egy szót egy teljesen más denotatív jelentés-
sel rendelkező szó helyett, tulajdonképpen azzal egyenér-
tékűként használunk. 

A metafora szerkezetét tekintve kétféle lehet. A teljes
metaforában szerepel az azonosított (fogalmi sík) és az 
azonosító (képi sík) is. Például:

„Színház az egész világ, és színész benne minden 
fér� és nő”

(William Shakespeare: Ahogy tetszik – részlet.
 Szabó Lőrinc fordítása)

„S a szövőgyárak ablakán
kötegbe száll
a holdsugár,
a hold lágy fénye a fonál
a bordás szövőszékeken”
 (József Attila: Külvárosi éj – részlet)

„Kis hajó az én reményem,
Sem árboca, sem kormánya;
[...]
Lelkem, a tenger hajósa,
Retteg újabb kikötőtül”
 (Arany János: Reményem – részlet)

A csonka metafora egytagú, nem nevezi meg az azono-
sítottat. Például:

Virágot a virágnak!

„Örök kertemben, napfényes lugasban,
álmodó kertész, nézek szanaszét:
kint ősz és tél, itt bent mégis tavasz van!”
 (Szabó Lőrinc: Varázskert – részlet)

A metaforák szófaji szempontból többfélék lehetnek: 
a gyakori főnévi metafora mellett vannak melléknévi, 
melléknévi igenévi és igei metaforák is. Például:

Igei metafora

Majd’ felrobbant a dühtől.

„Most tél van és csend és hó és halál,
A föld megőszült;”
 (Vörösmarty Mihály: Előszó − részlet)

Melléknévi metafora

Folyékony léptekkel lopódzott tova.

Melléknévi igenévi metafora

Égető problémák állnak előttünk.

„Ragyoghat még a nap,
bennem már holtomig ez a
nyárölő alkonyat.”
 (Kányádi Sándor: Két nyárfa közt,
 a dombtetőn… – részlet)

Megszemélyesítés A megszemélyesítés a me-
taforák egyik csoportjára hagyományosan alkalmazott 
megnevezés. Lényege élettelen dolgok, fogalmak élőre, 
leginkább emberre jellemző tulajdonságokkal, szándé-
kokkal, érzésekkel, cselekvésekkel való felruházása vagy 
nem emberi élőlények emberként történő ábrázolása. 
Például:

„Beszél a fákkal a bús őszi szél,
Halkan beszélget, nem hallhatni meg;
Vajon mit mond nekik? beszédire
A fák merengve rázzák fejöket.”

(Petőfi Sándor: Beszél a fákkal a bús őszi szél – részlet)

„Könyvek közül, ha alkonyati fény ég
S szelíd fátylával száll a csendes est
S a Tisza tükrén mélázik a kék ég
Ha kitekintesz a tetők felett:”
 (Juhász Gyula: Ex libris – részlet)

Szinesztézia A szinesztézia (’együttérzés’) a meta-
forával rokon szókép, amelyben különböző érzékterüle-
tekhez tartozó fogalmak kapcsolódnak össze, általában 
egy jelzős szerkezetben. Például:

„Itt volna élni jó... nyomom ne is keressék,
Zümmögne a napos nyár, mint sűrü mézü kaptár,
S hallgatna bölcs, fehér csönd, ha télre jár a naptár,
Mint arany i�uság után ezüst öregség.”

(Tóth Árpád: Egy régi ház előtt – részlet)

Hallás és látás  harsány
összekapcsolása

→
narancssárga 

Tapintás és hallás 
→ kemény hangokösszekapcsolása

Tapintás és látás 
→ hideg színekösszekapcsolása 

Tapintás és ízlelés 
→ selymes ízösszekapcsolása

79
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  Kérdések, feladatok

1.  Fejezd ki egy-egy szóképpel az alábbi szavakat! 

2.  Alkossatok négy-öt fős csoportokat! Minden cso-
porttag írja le kedvenc magyar nyelvű dalszövegét! 
Keressetek bennük szóképeket! Készítsetek szókép-
kvízt a többiek számára úgy, hogy minden csoport-
tag válassza ki azt, amelyik a legjobban tetszik neki! 
Rendezzetek versenyt: aki a csoportok kvízében a 
legtöbb szóképet eltalálja, az lesz a győztes! 

3.  Írj egy-egy metaforikus jelzőt a következő fogalmak-
hoz!

4.  Gyűjtsetek metaforákat, megszemélyesítéseket és ha-
sonlatokat a következő témákhoz!

dühös megbánás

szerelmes jóllakottság

időjárás

zavarodott vágyakozás

szomorú álom

sport

öreg szorongás

5. a) Gyűjtsetek példákat a szóképek típusaira a következő idézetekben!

b) Alkossatok ti is példákat a szóképek típusaira a Balatonnal kapcsolatban! Alkossatok ti is példákat a szóképek típusaira a Balatonnal kapcsolatban!b) Alkossatok ti is példákat a szóképek típusaira a Balatonnal kapcsolatban!

„Illanó felhők az égen,
Játszi árnyak a mezőn.
Jár a szellő körülöttem
Szeliden, lengedezőn.

Közbe-közbe sebesebben
Suhan el a habokon,
Odaszólva érthetetlen
Túlvilági hangokon.

Hidegen, verőfény nélkül,
Haloványan, álmatag
Ki-kipillant a felhőkbül,
Majd meg elbólint a nap.

Nézem e játékot, nézem,
Hallgatom e halk morajt.
Mit jelent az árny a réten,
Szél a habra mit sohajt?”

(Vajda János: A Balaton partján – részlet) 

„Jer: nézd a Balatont, mikor a nap reggeli lángja
Tükrözetén reszket, s mikor a hold fénye alatt ég!
Nézd a kék hegyeket, mint állnak sorba körülte,
Melyeken a nektár csorog és az öröm dala harsog.
Itt meredek sziklák tetein sok régi erős vár
Omladozó falain lebeg a mult hajdani képe,
S elnyeli a döbbent elmét a fényes előkor;”

(Berzsenyi Dániel: Balaton – részlet)

„Csakhogy újra látlak, égnek ezüst tükre,
égnek ezüst tükre, szép csöndes Balaton!
Arcát a hold benned elmélázva nézi,
s csillagos fátyolát átvonja Tihanyon.

Leülök egy kőre s elmerengek hosszan
az éjjeli csendben az alvó fa alatt.
Nem is vagyok tán itt, csupán csak álmodom:
Balatont álmodom s melléje magamat.”
 (Gárdonyi Géza: A Balaton)

Metonímia A metonímia névátvitel, azonban a 
metaforával szemben nem hasonlóságon, hanem érintke-
zésen alapul. Ez az érintkezés lehet térbeli (pl. Siess már, 
az egész busz rád vár!), időbeli (pl. a huszadik század tra-
gédiája), anyagbeli (pl. Egy vasam sincs) vagy ok-okozati
(pl. Egy jó tollú író műve.) vagy rész-egész, illetve nem-faj 
viszony felcserélésére épül. 

Szinekdoché A rész-egész vagy nem-faj viszony fel-
cserélésére épülő metonímiát szinekdochének nevezik 
(jelentése ’együttértés’). Két fajtája van:

• A rész áll az egész helyett, a faj a nem helyett. Például: 

Két keréken tette meg a több száz kilométeres utat. 

„Küzdött a kéz, a szellem működött, 
Lángolt a gondos ész, a szív remélt.” 

(Vörösmarty Mihály: Előszó – részlet)

• Az egész áll a rész helyett, a nem a faj helyett. Például: 

„Isten, áldd meg a magyart!” 
(Kölcsey Ferenc: Hymnus – részlet)

„Ha én sírok, a világ vére hull” 
(József Attila: A legutolsó harcos – részlet)
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Gyakorlás

„A fej szó jelentheti valaminek a felső részét, mint: lábfej, kézfej; szeg feje, bot feje, asztalfő, oszlopfő, káposzta-
fej, mákfej. Jelentheti valaminek a kezdetét, mint: hídfő, kútfő, hétfő. Szem: egy szem szilva, szőlő-, meggy-, cse-
resznyeszem, láncszem, gyöngyszem. Később átvitték a szem eredeti képzetétől már távolabb eső tárgyakra is, 
mint: búza-, árpa-, bab-, mák-, por-, homokszem. Száj: hordó szája, barlang, kályha, ágyú szája. »Ej, haj, igyunk 
rája, Úgyis elnyel a sír szája.« (Népdal.) Nyelv: harang, síp, mérték nyelve. »Mértékre a kalmár javait emelvén, Ott 
ül az igazság, rúdja közép nyelvén.« (Buda halála, I.) Cipő nyelve, földnyelv. Hát: szék háta, ház háta, habok hátán.
Tiszahát, Cserhát, Árokhát. Váll: »Kályha vállán a cica.« (Népdal.) Derék: valaminek a közepe, mint faderék, ágyde-
rék, kocsiderék; falu dereka, a sereg dereka. Tél, nyár dereka. Pető� azt mondta Aranynak a Toldi és a Toldi estéje 
olvasása után: »Ha megcsináltad a fejét meg a lábát, csináld meg a derekát is.« – Minthogy valaminek a dereka, 
közepe többnyire a java is, innen: derék a. m. java, jó.  Derék dolog: jó, helyes, derék ember: jóravaló. Derék-
szög: angulus rectus. Oldal: hegyoldal, templom, ház, ajtó, hajó, szekér oldala. Láb: valaminek alsó része. Asztalláb, 
székláb, hegy lába. Lábon álló gabona. »Árva gólya áll magában, Egy teleknek a lábjában.« (Arany: A rab gólya) 
A régi nyelvben »támaszték« jelentéssel: álló láb, kőláb a. m. oszlop. Talp: oszlop, kerék, eke talpa. A hajónak is van 
talpa, az oldalak nélkül való hajót pedig éppen csak talpnak hívják. Feltűnő, hogy kezet nemigen tulajdonítunk 
élettelen tárgyaknak, mert a kéz képzetéhez nagyon hozzátartozik a cselekvés képzete is, amit élettelen tárgy 
nem végezhet. Ellenben az ujj átvitelei: kabát, nadrág, ing ujja, kesztyűujj. Némely tárgy részeit majdnem csupa 
emberi testrésszel fejezzük ki; ilyenek az üveg, hajó, cipő.”

(Zlinszky Aladár: A szóképekről. In: A magyar stilisztika útja. Szerk.: Szathmári István. Gondolat Kiadó, Budapest, 1961. 219–220.)

1. Készítsetek egy olyan ábrát a szöveg segítségével, amelyen bemutatjátok, hogy az emberi test milyen részeihez 
kapcsolódnak élettelen fogalmakra vonatkozó metaforikus kifejezések! 

2. Gyűjtsetek olyan szavakat, amelyekben a test egyes részeinek megnevezésére használunk metaforákat (pl. térd-
kalács)!

6.  Állapítsd meg, milyen szóképek találhatók az alábbi idézetek megjelölt helyein! Ha az adott szóképnek több típusa 
van, akkor a típust is nevezd meg!

„a sarkon reszket egy zörgő kabát”
(József Attila: Téli éjszaka – részlet)

„Előtte sivár halom mered,
Két szeméből a bánat ered.
– Szegény diák.”

(József Attila: A vergődő diák – részlet)

„Hálót fon az est, a nagy barna pók.”
(Juhász Gyula: Tiszai csönd – részlet)

„Milyen szépen lépegetnek itt, a fejükön áthajló 
fűzfák szellős alagútján.”

(Németh László: Égető Eszter – részlet)

„Nemzetek, országok! kik rút kelepcében Nyögtök…”
(Batsányi János: A franciaországi változásokra… – részlet)

„Visszajő tavaszra, / rózsavirágzáskor. / Ha akkorra sem jő, 
/ búzaaratáskor, Ha akkorra sem jő, / szilvaaszaláskor.”

(népdal – részlet)

„Édes anyám asszony, ne féljen kegyelmed, 
Nem hozok a házra semmi veszedelmet!”

(Arany János: Toldi – részlet)

„Éppen most van vége a délutánnak,
Hullámzó tömegben megállok, az égre nézek. 
Dallamot hallok, míg belép az este, 
S ebben a dallamban ott van egy nagy sárga gong.”

(Bereményi Géza: A nagy sárga gong – részlet)

„Itthon vagyunk; pata és küllő 
a tanyaház előtt megállnak.”

(Erdélyi József: A tanyára – részlet)

„Tegnap este jöttem meg a csatából,
Leesett a vas a lovam lábáról.”

(népdal – részlet)

„Véres, szörnyű lakodalomba 
Részegen indult a Gondolat”

(Ady Endre: Emlékezés egy nyár-éjszakára – részlet)
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Nem valamilyen külső vagy belső, esetleg funkcio-
nális hasonlóságon, illetve logikai kapcsolaton alapul, 
hanem konvención, hagyományon, tudás, tanulás szük-
séges az értelmezéséhez.

Az összetett költői képek 
Az összetett költői képek nem szóképek, hanem azokból 
alkotott komplex képrendszerek. Például:

„Égesd el a könyveket, Kalibán!
Pusztítsd el őket! Mind! Szőrös kezed
fojtsa koromba gyémánt agyvelők
értelmetlen tündérjátékait!” 
 (Szabó Lőrinc: Kalibán – részlet)

Az összetett (komplex) költői képek a modern és posztmo-
dern irodalom nagyon gyakran alkalmazott stíluseszközei. 

Az allegória egy hosszabb szövegegységen végig-
vezetett mozaikszerű szóképrendszer, melynek alapja a 
leggyakrabban egy metafora, amelyhez több egyéb kép 
is kapcsolódik, egységes és logikus rendszert alkotva. Pél-
dául:

„A bánat? egy nagy oceán.
S az öröm?
Az oceán kis gyöngye. Talán,
Mire fölhozom, össze is töröm.” 

(Petőfi Sándor: A bánat? egy nagy oceán…)

A szimbólum hasonlít az allegóriára, azonban bonyo-
lultabb. Olyan komplex költői eszköz, amelyben a kép, a 
jelölő nem idéz meg egyértelmű fogalmat, jelöltet: elvont 
tartalmakat, titkos összefüggéseket és hangulatokat sejtet. 
Mivel a szó konnotatív jelentésére épít, az értelmezésben a 
befogadó asszociációs képességét várja el.  

„Létem, ha végleg lemerűlt
 ki rettenti a keselyűt!
 S ki viszi át fogában tartva
 A Szerelmet a túlsó partra!” 
 (Nagy László: Ki viszi át a Szerelmet? – részlet)

Mutasd be, a különböző képi és fogalmi síkok hogyan fonódnak komplex képpé az alábbi József Attila-idézetben!

Nedves, tapadós szeled mása / szennyes lepedők lobogása, / óh éj! /
Csüngsz az egen, mint kötelen / foszló perkál s az életen / a bú, óh éj!” 

(József Attila: Külvárosi éj – részlet)

Milyen szóképre épül az alábbi allegória, és milyen részképek teszik a képsort egységes, összefüggő rendszerré?

„Midőn az est, e lágyan takaró
fekete, síma bársonytakaró,
melyet terít egy óriási dajka,
a féltett földet lassan eltakarja
s oly óvatossan, hogy minden füszál
lágy leple alatt egyenessen áll
és nem kap a virágok szirma ráncot
s a hímes lepke kényes, dupla szárnyán
nem veszti a szivárványos zománcot
és úgy pihennek e lepelnek árnyán,
e könnyü, síma, bársonyos lepelnek,
hogy nem is érzik e lepelt tehernek…”

(Babits Mihály: Esti kérdés – részlet)

Bolond hangszer: sír, nyerít és búg.
Fusson, akinek nincs bora,
Ez a fekete zongora.
Vak mestere tépi, cibálja,
Ez az Élet melódiája.
Ez a fekete zongora.

Fejem zúgása, szemem könnye,
Tornázó vágyaim tora,
Ez mind, mind: ez a zongora.
Boros, bolond szívemnek vére
Kiömlik az ő ütemére,
Ez a fekete zongora.
 (Ady Endre: A fekete zongora)

OH-MNY10TA_Nyelvtan-10.indd   82 2022. 05. 25.   16:33:20



83

„Milyen volt szőkesége, nem tudom már,
De azt tudom, hogy szőkék a mezők,
Ha dús kalásszal jő a sárguló nyár
S e szőkeségben újra érzem őt.

Milyen volt szeme kékje, nem tudom már,
De ha kinyílnak ősszel az egek,
A szeptemberi bágyadt búcsúzónál
Szeme színére visszarévedek.

Milyen volt hangja selyme, sem tudom már,
De tavaszodván, ha sóhajt a rét,
Úgy érzem, Anna meleg szava szól át
Egy tavaszból, mely messze, mint az ég.”

(Juhász Gyula: Milyen volt…)

23.Az alakzatok 

Hol találkoztatok már refrénnel? Mi volt a cél az adott szavak, sorok ismét-
lésével?

Az ellipszis egyik jellegzetes típusa a kötőszóhiány,
amikor az egyes mondatrészek vagy tagmondatok közül 
hiányzik a viszonyukat jelölő kötőszó. Ez felerősíti a pár-
huzam vagy ellentét hatását. Például:

„Nem emel föl már senki sem,
belenehezültem a sárba...”

(József Attila: Nem emel föl – részlet)

„Szeretni hozzád szegődtem,
te sírkövet faragsz belőlem!”
 (Nagy László: Vérugató tündér – részlet)

Ismétlésen alapuló alakzatok Az ismétlés
több alakzattípusra is jellemző. Legegyszerűbb formájá-
ban nyomatékosításra, erősítésre, az érzelmek intenzitásá-
nak jelölésére használjuk. Például:

„miért az emlékek, miért a multak?
miért a lámpák és miért a holdak?
miért a végét nem lelő idő?”
 (Babits Mihály: Esti kérdés − részlet)

„Húsz esztendőm hatalom,
húsz esztendőm eladom.”
 (József Attila: Tiszta szívvel – részlet)

Anaforának nevezzük az ismétlésnek azt a fajtáját, 
amikor az ismétlődő elemek (szavak, szószerkezetek) egy-
mást követő nyelvi egységek (mondatok, sorok, verssza-
kok, fejezetek) elején helyezkednek el, így még nagyobb 
nyomatékot kapnak. Például:

A szóképekhez hasonlóan az alakzatok is olyan eszközök, 
amelyek stílushatást keltenek. A szóképektől eltérően azon-
ban az alakzatok nem az elménkre erősen ható képi elemek 
alkalmazásával, hanem más módon érik el ezt a hatást. 

Az alakzatok közé sorolt stíluseszközök nem alkotnak 
egységes csoportot, ezért nemigen lehet megfogalmazni, 
mi a közös bennük. Egyesek az átlagostól eltérő mondat-
szerkesztés – például elemek kihagyása, ismétlése – ré-
vén keltenek stílushatást. 

Mások inkább tartalmi, jelentésbeli jellegűek: adott 
tartalmat, mondanivalót más tartalmak pótolnak. Az iro-
nikus megnyilatkozásban például egy negatív tartalmat 
(szemrehányás, negatív vélemény stb.) pozitívval helyet-
tesítünk. 

Szerkezetileg, jelentésüket tekintve a legtöbb alakzat 
besorolható a hozzátoldás vagy bővítés, az elvétel vagy 
elhagyás, a csere, illetve a helyettesítés logikai szerkezeté-
be (pl. az ellipszis az elhagyás logikájára épül, az ismétlés 
a hozzátoldásra stb.).

A hiány mint alakzat Az ellipszis (kihagyás) a sza-
vak, mondatrészek hiányán, szándékos elhagyásán alapu-
ló alakzat. Például:

„Nosza Ferkó, felszalad a boglyára,
Azután a falu hegyes tornyára;
Kapaszkodnék, de nem éri,
Feje szédűl: mi nem éri?...
Tizenkettőt ver Adonyban:
Elég is volt ma regélni.”
 (Arany János: Tengeri-hántás – részlet)

„Csak azt tudom, hogy fújnak a szelek
Csak azt tudom, hogy mint a gondolat
Csak azt tudom, hogy tisztult árnya mély
Csak azt tudom, hogy búsak az utak...”
 (Vörösmarty Mihály: Országháza – részlet)

Az ellipszis fontos jellemzője, hogy a hiány a kontextus 
alapján kitölthető.

Hiánynak minősül a válasz nélküli költői kérdés is. Pél-
dául:

„Hol van az éj, amikor még vígan szürkebarátot
ittak a fürge barátok a szépszemü karcsu pohárból?”

(Radnóti Miklós: À la recherche… – részlet)

Az olvasónak hiányérzete támad akkor is, ha egy infor-
mációt késleltetve kap meg. A késleltetés ezért mindig 
feszültségfokozó hatású. Például:
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„Örökkön háborog a tenger
örökkön zúgnak a lombok
örökkön fájdalmas az ember
örökkön kicsik a dolgok.”
 (József Attila: Örökkön háborog a tenger…)

Az ismétlés azonban nemcsak szavakat, szószerkezeteket, 
mondatokat érinthet, hanem más egységeket is (pl. szó-
kezdő hangok, szótövek). Az alliteráció a szókezdő han-
gok ismétlését jelenti.

„Kiirthatatlan vággyal, amig él,
Túr és tünődik, tudni, tenni tör;”
 (Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde – részlet)

A �gura etymologica (tőismétlés) különbözően toldalé-
kolt azonos szótövek ismétlésén alapuló alakzat. Például:

Hervad a kertem violákkal –
Szegény violák!
Akár a ma, akár a holnap,
akár a világ.
Napos napot napok napolnak, –
hol a türelem?
 (Babits Mihály: Egy szegény magára maradott – részlet)

„ha kell, szívós leszek, mint fán a kéreg,
s a folytonos veszélyben, bajban élő
vad fér�ak fegyvert s hatalmat érő
nyugalma nyugtat s mint egy hűvös hullám: 
a 2 x 2 józansága hull rám.”
 (Radnóti Miklós: Levél a hitveshez – részlet)

Verses szövegekben az egyik leggyakrabban használt is-
métlésvariáció a rím: sor- vagy ütemvégek összecsen gése. 

Összecsengés és hangegyezés szempontjából beszél-
hetünk tiszta rímről (lélek – félek) vagy asszonáncról 
(pereg le – szemedre; lengyel – angyal), aszerint, hogy a 
mássalhangzók és a magánhangzók egyaránt összecsen-
genek-e. 

Szintén összecsengés szempontjából külön kategóriát 
alkotnak a toldalékrímek (ágyban – bajban) és az önrí-
mek (vala – vala). 

Elhelyezkedés szempontjából a leggyakoribbak közé 
tartozik a páros rím: a-a, a hármas rím: a-a-a, a bokorrím: 
a-a-a-a, a félrím: x-a-x-a vagy a-x-a-x, a keresztrím: a-b-
a-b, az ölelkező rím: a-b-b-a, a vissza térő rím: a-a-x-a, a 
ráütő rím: a-b-a-b-b vagy a-b-b-a-a, a farkas rím: a-a-b//
c-c-b, a tercinarím: a-b-a//b-c-b//c-d-c//d-e-d//e-f-e stb.

Az ismétlés egy másik típusa a refrén, amely  verssorok 
vagy akár teljes versszakok egyszeri vagy többszöri, sza-
bályos időközönkénti megismétlését jelenti. 

A refrén lehet változatlan vagy variáns. Utóbbi esetben 
a változtatás különös hangsúlyt kap, hiszen ellentmond 
elvárásainknak. Vörösmarty Mihály Az emberek című hét 
versszakos versében az első hat strófa utolsó sora: „Nin-
csen remény!” Ez a tömör refrén már önmagában is igen 
erős, az utolsó versszak utolsó sora azonban megduplázza 
ezt a felkiáltást, ezzel még kétségbeesettebbé teszi: „Nin-
csen remény! nincsen remény!”

Keretnek nevezzük a bevezető szövegegység (pl. vers-
sor[ok] vagy versszak[ok]) megismétlését a szöveg zárása-
ként. Itt is beszélhetünk változatlan keretről vagy variáns-
ról. A keret általában a lezártság érzetét kelti, a variáns pedig 
kiemeli a módosított szövegrészletet, és elgondolkodtatja 
az olvasót. A magyar irodalom két leghíresebb keretes szer-
kezetű verse Kölcsey Ferenc Hymnusa és Vörösmarty Mihály 
Szózata, mindkét vers variációs keretet alkalmaz.

Párhuzam A párhuzam két, egymással összefüggő 
gondolat hasonló szerkezetű megfogalmazását jelenti.
Például:

„Elhull a virág, eliramlik az élet”
 (Petőfi Sándor: Szeptember végén – részlet)

„Szerettél? Magához ki fűzött?
Bujdokoltál? Vajjon ki űzött?”
 (József Attila: Karóval jöttél – részlet)

A gondolatritmus tartalmi párhuzam: nem tagmonda-
tok vagy mondatok, hanem a mű nagyobb egységeinek 
szintjén érvényesül. Az egyik legszebb példa a gondolat-
ritmusra a bibliai Énekek éneke. 

Felsorolás, halmozás és fokozás A felsorolás
nem rokon értelmű szavak azonos mondatrészi szerepben 
való, egymásnak mondattanilag mellérendelt használatát 
jelenti. Például: 

A refrén lehet változatlan vagy variánsA refrén lehet változatlan vagy variánsA refrén lehet változatlan vagy variánsvariánsvariáns. Utóbbi esetben variáns. Utóbbi esetben variáns. Utóbbi esetben variáns. Utóbbi esetben . Utóbbi esetben variáns. Utóbbi esetben . Utóbbi esetben variáns. Utóbbi esetben . Utóbbi esetben variáns. Utóbbi esetben . Utóbbi esetben variáns. Utóbbi esetben . Utóbbi esetben . Utóbbi esetben variáns. Utóbbi esetben . Utóbbi esetben variáns. Utóbbi esetben . Utóbbi esetben variáns. Utóbbi esetben . Utóbbi esetben . Utóbbi esetben . Utóbbi esetben . Utóbbi esetben . Utóbbi esetben . Utóbbi esetben . Utóbbi esetben . Utóbbi esetben . Utóbbi esetben A refrén lehet változatlan vagy 

„Letészem a lantot. Nyugodjék.
Tőlem ne várjon senki dalt.
Nem az vagyok, ki voltam egykor,
Belőlem a jobb rész kihalt.
A tűz nem melegít, nem él:
Csak, mint reves fáé, világa.
Hová lettél, hová levél
Oh lelkem i�usága!

Más ég hintette rám mosolyját,
Bársony palástban járt a föld,
Madár zengett minden bokorban,
Midőn ez ajak dalra költ.
Fűszeresebb az esti szél,
Hímzettebb volt a rét virága.
Hová lettél, hová levél
Oh lelkem i�usága!”
 (Arany János: Letészem a lantot – részlet)
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Ellentétre épülő alakzatok Az ellentét az ér-
telmi vagy érzelmi nyomatékosítás erős hatású eszköze. 
Például:

„Vár állott, most kőhalom,
Kedv s öröm röpkedtek,
Halálhörgés, siralom
Zajlik már helyettek.” 
 (Kölcsey Ferenc: Hymnus – részlet)

„Felmentem a hegyre, lenéztem a völgybe,
Ott láttam a babám egy kovácsműhelybe.” 
 (népdal – részlet)

Ellentétre épülő alakzatok a paradoxon és az oximoron is. 
A paradoxon látszólagos vagy álellentétet jelent: két ellen-
tétes jelentésű dolog összekapcsolása úgy, hogy az ellentét 
feloldható, megfejthető. Például:

Akinek sok barátja van, nincs egy barátja sem.

„Jaj, mily sekély a mélység
és mily mély a sekélység
és mily tömör a hígság
és mily komor a vígság”
 (Kosztolányi Dezső: Esti Kornél éneke – részlet)

„Nem mondhatom el senkinek,
Elmondom hát mindenkinek.”
 (Karinthy Frigyes: Előszó – részlet)

Ezzel szemben az oximoron olyan egymást kizáró, egy-
másnak ellentmondó fogalmakat kapcsol össze, amelyek 
ellentéte nem oldható fel. Legtöbbször jelzős szerkezeten 
belül, jelző és jelzett szó ellentéteként jelenik meg. Például:

„…míg én, életem csúcsai közt, a távol
közelében, zengem, sikoltom,
verődve földön és égbolton,
hogy szeretlek, te édes mostoha!”

(József Attila: Óda – részlet)

„Fejem fölé a csillagok jeges tüzet kavarnak…”
 (József Attila: Kosztolányi – részlet)

Enjambement Az enjambement (ejtsd: anzsamb-
man), azaz áthajlás az a versmondattani alakzat, amikor 
egy szintaktikai egységet kettévág egy verssor vagy vers-
szak vége. Ennek következtében a gondolati és a metrikai 
tagolás eltér, nem párhuzamosan fut, vagyis az értelmi 
szünetek nem esnek egybe a verssorok vagy versszakok 
végével. Például:

„Adjon az Isten
szerencsét,
szerelmet, forró
kemencét,
üres vékámba
gabonát,
árva kezembe
parolát”
 (Nagy László: Adjon az Isten – részlet)

„Nincsen apám, se anyám,
se istenem, se hazám,
se bölcsőm, se szemfedőm,
se csókom, se szeretőm.”
 (József Attila: Tiszta szívvel – részlet)

A halmozás hasonlít a felsorolásra, azonban az egymás 
után álló, eltérő hangalakú nyelvi egységek azonos jelen-
tésmezőbe tartoznak, szinonimák.

„Tanulj dalt a zengő zivatartól,
Mint nyög, ordít, jajgat, sír és bömböl”
 (Vörösmarty Mihály: A vén cigány – részlet)

A halmozás egyik speciális esete a kötőszóhalmozás
vagy kötőszóismétlés, amikor mellérendelt mondatré-
szek vagy tagmondatok mindegyikét kötőszóval választ-
juk el. Például:

„Mert benne élsz te minden félrecsúszott
Nyakkendőmben és elvétett szavamban 
És minden eltévesztett köszönésben 
És minden összetépett levelemben
És egész elhibázott életemben”
 (Juhász Gyula: Anna örök – részlet)

„Most tél van és csend és hó és halál.”
 (Vörösmarty Mihály: Előszó – részlet)

A fokozás is azonos mondatrészi szerepű, rokon értelmű 
szavak mellérendelt használatát jelenti, azonban – a hal-
mozástól eltérően – az előző elemekhez képest a követke-
zők érzelmi, értelmi többletet hordoznak. Például:

„dalolj velem hörögve
és zúgva és dörögve
tízmillió, százmillió torok!”
 (Dsida Jenő: Psalmus Hungaricus – részlet)

„Hej, ne búsulj s ne bánkódj,
Ne is siránkozzál!” 
 (népdal – részlet)
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„Sovány vagyok, csak kenyeret
eszem néha, e léha, locska
lelkek közt ingyen keresek
bizonyosabbat, mint a kocka.”
 (József Attila: Eszmélet – részlet)

„Az évek jöttek, mentek, elmaradtál
Emlékeimből lassan, elfakult
Arcképed a szívemben, elmosódott
A válladnak íve, elsuhant
A hangod, és én nem mentem utánad
Az élet egyre mélyebb erdejében.”
 (Juhász Gyula: Anna örök – részlet)

Eufemizmus – kakofemizmus A közösség nor-
máinak való megfelelés, ezen belül az udvariasság is sti-
lisztikai eszközök használatát követeli meg tőlünk. Ami-
kor tekintettel vagyunk mások érzéseire, nem szeretnénk 
megbántani valakit, legtöbbször körülírással vagy eufe-
mizmussal élünk.

Az eufemizmus durva, sértő, illetlen vagy a hallgatóság 
számára kellemetlen hatású szavak, kifejezések helyett 
szépítő, enyhítő megfogalmazást jelent. Eufemizmus pél-
dául, ha az öreg, vén helyett az idős, koros, éltes stb. szava-
kat használjuk. A halálra is számtalan eufemisztikus kifeje-
zést használunk. Például: 

meghal → megboldogul, elszenderül, a túlvilágra 
költözik, eltávozik, itthagy minket, a szíve meg-
szűnt dobogni

Az eufemizmus ellentéte a kakofemizmus, semleges 
jelentésárnyalatú szavak helyett durva, sértő vagy a közös-
ségben illetlennek ítélt szavak használata. A kakofemizmus 
erős negatív érzelmek kifejezésére használatos eszköz. Erős 
hatását részben a normának, a közösség elvárásainak meg-
sértése okozza. Például: 

Mekkora szemét vagy!

„Patkány, szeretlek s nemsokára jobban,
Ha megfulladtam s lakmárzol setét
Szemű pároddal rothadó husomban.”
 (József Attila: Híd alatt – részlet)

Túlzás, gúny, irónia A túlzást (hiperbolát) a té-
mához való erős érzelmi viszonyulás mellett az a törekvés 
motiválja, hogy a hallgatóra gyakorolt hatás mélyebb, erő-
sebb legyen. 

„Miért e lom? hogy mint juh a gyepen
Legeljünk rajta? s léha tudománytól
Zabáltan elhenyéljük a napot?”
(Vörösmarty Mihály: Gondolatok a könyvtárban – részlet)

„Midőn Budának roppant bércfokáról
Szédülve Pestnek tornyait tekintem
S a száz hajókat rengető Dunát,
A nagy Dunának tündér kertjeit
És a habokkal küzdő szép hidat,
Melyen zsibongva egy világ tolong…” 

(Berzsenyi Dániel: Vitkovics Mihályhoz – részlet)

A túlzás hétköznapi megnyilatkozásokban is igen gyakori 
stíluseszköz. Például:

jó → király, mesés, csúcs, fantasztikus, isteni stb.

nagyot nevettem → majdnem belehaltam a neve-
tésbe, a földön fetrengtem a röhögéstől

Túlzáson alapul a gúny is. Aki gúnyolódik, az egy tárgy, 
jelenség, személy stb. hibáit, ellenszenves vonásait a való-
ságostól eltérő súllyal, erősen felnagyítva, akár a képtelen-
ségig eltúlozva mutatja be. Például:

Annyi az eszed, mint egy hintalónak.

„Tarka luftballonok! lebegő árnyékok!
Gyermekségből támadt fényes buborékok!
Lám a nemes ércek mind fenekére szállnak,
Mikor az otromba tökök fenn úszkálnak.”
 (Csokonai Vitéz Mihály: A kevély – részlet)

„Sándor csillogó pályája,
Nyúlvadászat, őzfutás;
Etele dúló csordája
Patkánycsoport, foltdarázs;
Mátyás dicső csatázási,
Napoleon hódítási,
S waterlooi diadal:
Mind csak kakasviadal.”
 Kölcsey Ferenc: Vanitatum vanitas – részlet)

A gúny legerősebb formáját szarkazmusnak (maró gúny-
nak) nevezik. Például:

„Intelme gyorsan, nyersen ért
a »Nincsen apám« versemért,
      a hont
      kivont

szablyával óvta ellenem.
Ideidézi szellemem
      hevét
      s nevét:

»Ön, amig szóból értek én,
nem lesz tanár e féltekén« −
      gagyog
      s ragyog.”
 (József Attila: Születésnapomra – részlet)
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Míg a gúny sértő, bántó, az irónia nem feltétlenül az; a 
családtagok, barátok, közeli ismerősök közötti viccelődés 
gyakran ironikus színezetű. Az irónia nem a valóságnak 
megfelelően nevez meg egy dolgot, tárgyat, személyt, tu-
lajdonságot, eseményt stb., hanem olyasmit állít, aminek 
a szituáció ellentmond. 

Az ironikus megnyilatkozás a szavak szintjén elfogadja, 
helyesli azt, amit valójában helytelenít, rosszall. A hallgató 

a kontextus alapján, azon belül elsősorban a beszélő né-
zőpontjának �gyelembevételével értelmezi a megnyilat-
kozást ironikusként, és nem szó szerint. Például:

Képzeld, annyira borzalmas hangja volt az énekes-
nek! Olyan hamis volt, hogy szinte már fájt. Ez volt 
életem legjobb koncertje.

  Kérdések, feladatok

1.  Gyűjts alakzatokat és szóképeket a következő idézetből!

2.  Voltatok már olyan helyzetben, hogy nem értetté-
tek, ha valaki ironikusan mondott nektek valamit?
És olyan volt már, hogy komolyan vették azt, ha vala-
mit ironikusan mondtatok?

3.  Gyűjtsetek közösen öt reklámszlogent! Vizsgáljátok 
meg, vannak-e közöttük olyanok, amelyek alakzatokat 
tartalmaznak! Soroljátok be ezeket a megfelelő alak-
zattípusokba! 

4.  Keress magyar dalszövegekben példákat a következő 
alakzatokra!

„Tanulj dalt a zengő zivatartól,
Mint nyög, ordít, jajgat, sír és bömböl;
Fákat tép ki és hajókat tördel,
Életet fojt, vadat és embert öl;
Háború van most a nagy világban,
Isten sírja reszket a szent honban.
Húzd, ki tudja, meddig húzhatod,
Mikor lesz a nyűtt vonóbul bot;
Szív és pohár tele búval, borral,
Húzd rá cigány, ne gondolj a gonddal.

Kié volt ez elfojtott sohajtás,
Mi üvölt, sír e vad rohanatban,
Ki dörömböl az ég boltozatján,
Mi zokog mint malom a pokolban?
Hulló angyal, tört szív, őrült lélek,
Vert hadak vagy vakmerő remények?
Húzd, ki tudja, meddig húzhatod,
Mikor lesz a nyűtt vonóbul bot;
Szív és pohár tele búval, borral,
Húzd rá cigány, ne gondolj a gonddal.”
 (Vörösmarty Mihály: A vén cigány – részlet)

5.  Alkossatok három csoportot az osztályban! Írjátok fel 
egy-egy cédulára a következő helyzeteket: születés-
napi köszöntő mondása a családban, barátok beszá-
molója a nyaralásról, koncertélmények megbeszélése 
kollégák között! Minden csoport húzzon egyet közü-
lük! Találjatok ki egy olyan, az adott témának megfele-
lő párbeszédet, amelyben öt alakzat szerepel! Játsszá-
tok el a beszédhelyzeteket! Az előadások alatt a többi 
csoport feladata az lesz, hogy próbálja megnevezni a 
párbeszédben elrejtett öt alakzatot!

6.  Állapítsd meg, milyen alakzatok találhatók az alábbi idézetek megjelölt helyein!

„Egy kis független nyugalmat,
Melyben a dal megfoganhat,
Kértem kérve:
S ő halasztá évrül-évre.

(Arany János: Epilogus – részlet)

„Világ világa,
Virágnak virága!
Keserűen kinzatul,
Vos szegekkel veretül.”

(Ómagyar Mária-siralom – részlet)

„… és kellene még sok száz és ezer
és kellene még aztán millió…”

(Kosztolányi Dezső:
A szegény kisgyermek panaszai – részlet)

alliteráció

kakofemizmus

párhuzam

ellentét

túlzás

ismétlés

„A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!”

(Petőfi Sándor: Nemzeti dal – részlet) 
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„Az emberöltő kel, nő, zajg, bomol,
Küzd, hömpölyög, él s éltet szűntelen.”

(Arany László: A délibábok hőse – részlet) 

„És Jónás akkor egy iszonyú átkot
kiáltva a királyra s udvarára
s az asszonyokra és a palotára
s a színészekre és a mímesekre
s az árusokra és a mívesekre
s az egész Ninivére mindenestül
leugrott…”

(Babits Mihály: Jónás könyve – részlet)

„Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.”

(Vörösmarty Mihály: Szózat – részlet)

„Hervadt az a rózsa,
Kinek színe nincsen,
Bágyadt az a madár,
Kinek társa nincsen.”

(népdal – részlet) 

„Fáradhatatlan felhők görgetik
az égen lomha lavináikat…”

(Szabó Lőrinc: Pannón ősz – részlet)

„És kedvesét és gyermekét
Nem láthatá, nem mondhatott nekik
Isten-hozzádot, nem tekinthetett
Még egyszer a kedves szemekbe,
Mik boldogsága s gazdagsága voltak!”

(Petőfi Sándor: Az apostol – részlet)

„Maradj Homér, fénydús egeddel,
Maradj te most!... Jer Osszián,
Ködös, homályos énekeddel.”

(Arany János: Ősszel – részlet)

Szerte nézett s nem lelé
Honját a hazában.”

(Kölcsey Ferenc: Hymnus – részlet)

„Létem ha végleg lemerűlt,
ki imád tücsök-hegedűt?” 

(Nagy László: Ki viszi át a szerelmet? – részlet)

„Ha az éjet kinn töltöm, 
Gyönyörű mulatságocska lesz,
Nedves háttal sáros földön.”

(Petőfi Sándor: Bolond Istók – részlet)

„És ha hasztalan
ima, sírás: – mi káromolni
tudunk még, fér�ak! Ma már
hiszünk káromlani-érdemes
alvó magasságot a Sorsban.
Hányjuk álmára kopogó
bestemmiáknak jégesőjét!
Mért van, ha nincs? Mért nincs, ha van?
Tagadjuk őt, talán fölébred!
Cibáljuk őt, verjük a szókkal!
mint aki gazda horkol égő 
házban – a süket Istenét!”

(Babits Mihály: Fortissimo – részlet)

7.  Keressetek példákat az irodalmi szöveggyűjteményetekben, a könyvtárban vagy az interneten a tankönyv által em-
lített rímtípusokra és rímképletekre! Versenyezzetek, ki talál előbb mindegyikre példát!

8.  Egy napon keresztül �gyeljétek meg, milyen szóképekkel és alakzatokkal találkoztok hétköznapi szövegekben (pl. 
reklámok, társalgás, sajtó)! Jegyezzétek le, majd csoportosítsátok őket!

„Isa, ki nopun emdül oz gyimilcstül, halálnek 
haláláal holsz.”

(Halotti beszéd és könyörgés – részlet)
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Gyakorlás

„Az Institutio oratoria a legnagyobb szabású antik retorikai kézikönyv, amelyben Quintilianus a szónok, azaz 
az egész ember nevelésének – bölcsőtől a nyugalomba vonulásig – elveit, módszereit és célját leírja, közép-
pontban a retorikával, amely az ókorban a felsőfokú képzés anyagát képezte. E művében összegezi, rend-
szerezi, értékeli és kiegészíti mindazt, amit az ókorban a görög és latin szerzők a témakörben alkottak. A 
retorika rendszerét a nevelés folyamatába beágyazva vizsgálja, diakrón és szinkrón szempontokat egyaránt 
alkalmazva. Ez az első olyan retorikai kézikönyv, amely egyfelől a görög és latin szakírók műveit, másfelől az 
egész görög és latin szépirodalmat felhasználva fejti ki témáját, gyakorlati és elméleti szempontokat egyaránt 
érvényesülni engedve. A feladat nagyságával magyarázható a mű terjedelmessége: 12 könyvből áll, azaz az 
ismert antik retorikák közül a leghosszabb. […]

Quintilianus az alakzatokról
„Az alakzattal (�gura) kapcsolatban is nagy viták vannak arról – mondja Quintilianus –, hogy mit értenek rajta, 
hány neme (genus) és hány alfaja (species) van. »Mert kétféle értelemben használják: az egyik értelemben a 
gondolat bármiféle formáját értik rajta, ahogyan a testekben is, bárhogyan vannak elrendezve, van valamiféle 
alak; a másik értelemben sajátosan csak azt tartják alakzatnak, amiben a közönséges vagy egyszerű gon-
dolkodás- és beszédmódtól indokolt eltérés van, például ülünk, heverünk, hátratekintünk.« [9, 1, 10–11]. Az 
előző értelemben minden alakzat lenne, s áttekinthetetlenül sok faja lenne. Ezt a véleményt vallotta Caecilius 
szerint Apollodórosz. Quintilianus a második értelmezést tartja helyesnek, mert egyfelől csak így van értelme 
az alakzatos és alakzat nélküli beszéd megkülönböztetésének, s az egész jelenség csak így ragadható meg. 
Azonban a második értelmezés hívei között is vannak túlzások, például Zoilosz csak azt tekintette alakzatnak, 
amivel az ember mást akart mondani, mint amit valójában mondott. Quintilianus ezt is elveti, és még egyszer 
leszögezi: »Alakzat legyen tehát a beszédnek valamely műfogással megújított formája.« [9, 1, 14].
Arról is sok vita folyt, hány neme van. Egyesek úgy vélték, hogy csak egy. De ez esetben is eltértek a vélemé-
nyek. Egyesek azt mondták, hogy mivel a szavak változása az értelmet is megváltoztatja, minden alakzat szó-
alakzat. Mások pedig úgy vélték, hogy a szavak alkalmazkodnak a gondolatokhoz, ezért csak gondolatalakza-
tok vannak. »Mindkét tábor véleménye nyilvánvaló szőrszálhasogatás. Mert egyrészt ugyanazt a gondolatot 
más-más módon lehet kimondani, de az értelem a forma megváltoztatása után is ugyanaz marad, másrészt 
a gondolatalakzat több szóalakzatot foglalhat magában. Ez utóbbi ugyanis a gondolat megfoganásában, az 
előbbi pedig nyelvi megformálásban áll, például ebben a kijelentésben: ’Már, már, Dolabella, sem tégedet, 
sem a gyermekidet’ gondolatalakzat is van, mert a beszéd a bírótól elfordulva Dolabellához szól (aversio), de 
szóalakzat is: ’már, már’ (ismétlés) és ünnepélyes megrövidítés: liberum a közhasználatú liberorum helyett« (9, 
1, 15–16). Amikor Quintilianus ebben a meghatározásban elkülönítette egymástól a szó- és gondolatalak-
zatot, Cicero meghatározása lebeghetett szeme előtt: »A szó- és gondolatalakzatok között az a különbség, 
hogy a szóalakzat megszűnik, ha a szavakon változtatsz, a gondolatalakzat azonban megmarad, bármilyen 
szavakat használsz is.« [De or. 3, 201]” 

(Adamik Tamás: Quintilianus a szónoki és írói mesterségről. In: Kalligram, 15 (2006), 3–4. Forrás: kalligramoz.eu) 

1.  Gyűjtsd össze a szövegből azokat az információkat, amelyek Quintilianus retorikai művének jelentőségére 
utalnak!

2.  A szöveg alapján mutasd be, hogy Quintilianus korában milyen kérdések merültek fel az alakzatokkal kapcso-
latban!
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Stílusparódia
Irodalmi műfajként a paródia valamilyen műfaj, egy konkrét mű, szerző vagy stílus humoros hatást keltő utánzását je-
lenti. A humoros hatás forrása leggyakrabban az utánzott mű formájának, jellemző stílusának, nyelvezetének átvétele, 
illetve eltúlzása, felnagyítása a tartalom kisszerűvé tétele mellett. Célja lehet kritika, szórakoztatás, de az olvasók �gyel-
mének az eredeti műre vagy alkotóra irányítása is. A stílusparódia is él a túlzás, torzítás eszközével: a parodizált mű 
vagy alkotó jellemző stílusjegyeit emeli ki és nagyítja föl. A magyar irodalomban a műfaj-, konkrétan az eposzparódiá-
nak több évszázadra visszanyúló hagyományai vannak (pl. Csokonai Vitéz Mihály: Dorottya [1799], Petőfi Sándor: A hely-
ség kalapácsa [1844], Arany János: A nagyidai cigányok [1851]). A stílusparódia egyik legismertebb képviselője Karinthy 
Frigyes (1887–1938). Így írtok ti című paródiagyűjteményének (1912) darabjait maga a szerző irodalmi karikatúráknak 
nevezi, jelezvén, hogy nem konkrét műveket parodizál, hanem egy-egy szerzőről kíván teljesebb képet adni, karikatúrát 
rajzolni, vagyis stílusuk legfőbb jellegzetességeit mutatja be eltorzítva, végletekig felnagyítva. A humor mellett érezhe-
tő a tiszteletadás is: Karinthy a parodizált szerzők többségéhez szeretettel fordul.

Pető� Sándor
„Kiskapunál, hej, megálltam ottan, / Reszketett a szivem, rád gondoltam, / Rád gondoltam, / remegő szivedre, / Fehér 
galamb, magyar szép lelkedre.
Rád gondoltam, gondolsz-e most énrám, / Kis kezedet összeteszed mélán. / Megértetted-e az én lelkemet, / Mint a 
szellő a fényes felleget.
Fehér rózsa az én babám lelke, / Fehér galamb az ő nagy szerelme, / Barna kis lány, ha te szeretsz végre, / Felrepülök a 
csillagos égbe.”

(Karinthy Frigyes: Így írtok ti [Talpramagyar Sándor] – részlet)
Ady Endre
„Jött értem a fekete hajó / Jött értem fekete vizen. / Álom-királyfit, vitt tova vitt / Moslék-országnak mentiben – / Fekete 
hajó, fekete vizen.”

(Karinthy Frigyes: Így írtok ti [Hady Endre] – részlet)
Tóth Árpád
„Mester, egy ifju agg, setétlő béna, sánta / Szól félszegen feléd, motyogva és szeliden: / Kinek halk nyála folyt, borongó, 
furcsa ivben / Olvasva énekid a vénhedt utcasárba...”

(Karinthy Frigyes: Így írtok ti [Tóth Árpád] – részlet)
Babits Mihály jellemzése
„Született Szegszárdon: néhány nappal születése előtt ugyanis titkos figyelmeztetéssel rávette édesanyját, hogy utaz-
zék Szegszárdra, nehogy »Szegszárdon Születtem, Szinésznőt Szerettem« című leendő versében az alliterációt elront-
sák. Már hatéves korában egészen fejlett nyelvezete volt: az iskolában fél kézzel harmincezer olyan magyar szót tu-
dott fölemelni, ami »B«-vel kezdődik, míg iskolatársainak a fáradtságtól már kilógott a nyelvezete. A fogarasi elemi és 
a verseci főgimnázium nyolc osztálya jártak beléje, azonkívül nála végzett a budapesti tudományegyetem �lológiai fa-
kultása. Majd a technikára került, ahol több szabadalmat nyert, újfajta alumínium ige-kötők-, szó-csavarok- és kettősfe-
delű mondatszerkezetekre, melyek Edisonnak »A modern verstechnika vívmányai és a villamos nagyanyacsavar« című 
munkájában is fölemlítvék. Nyersei nyőleg a Nyugatnál nyelentek nyeg: legutolsó kötete, a »Főtisztelendő úr, kérem, az 
esti takarmányszállítás minden valószínűség szerint megérkezik« című, hosszú feltűnést keltett.”

(Karinthy Frigyes: Így írtok ti [Babits Mihály] – részlet)

  Keresd meg a fenti idézetekben, milyen szóképekkel és alakzatokkal jellemzi Karinthy költőtársait!
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Összefoglalás

A tudományos stílus
A tudományos stílus legfőbb célja az ismeretközlés, 
jel lemzően írott formában. A szövegekre jellemző a 
szakszavak (terminus technicusok) és az idegen sza-
vak használata; a pontos (egzakt) megfogalmazás; 
a kötöttebb szerkezet, illetve a hivatkozások és idé-
zetek nagy száma. Többnyire kijelentő modalitású, 
alárendelő összetett mondatokkal, következtető vagy 
magyarázó mellérendelésekkel találkozhatunk ben-
nük. A tudományos szövegekben a megértést segíti a 
logikus, világos felépítés és a vizuális eszközök is. 

A társalgási stílus
A magánéleti szövegtípusokra jellemző a társalgási 
stílus, melynek fő sajátosságai a sokszínűség, a spon-
taneitás és a laza szerkesztés, kötetlenség. Sokat me-
rít a szlengből. Jellemzője a (gondolkodási szünete-
ket kitöltő) töltelékszavak használata. Nagy szerep jut 
a kreativitásnak, a játékosságnak, a nyelvi humornak. 
Privát megnyilatkozásaink szerepe egyben identitás-
jelzés is. A kommunikációs funkciók közül – helyzet-
től függően – mindegyik érvényesülhet.

A hivatalos stílus
A hivatalos érintkezés során használt szakkifejezé-
sekkel és idegen szavakkal megírt szövegek célja 
a tájékoztatás és a felhívás. Személytelen, pontos 
és tényszerű – tehát érzelmi funkciót nélkülöző – 
megfogalmazások jellemzik. Olvasáskor bonyolult 
körmondatokra, többszörösen alárendelt monda-
tokra, sok ismétlésre, hivatkozásra és utalásra szá-
míthatunk. A sablonok, a formanyomtatványok hi-
vatottak megkönnyíteni a hivatali kommunikációt 
és az egységes ügyrendet, eljárásrendet. A formai 
követelmények betartása kötelező érvényű hivata-
los ügyek intézésekor. 

A szónoki stílus
A szónoki stílusú szövegek funkciója lehet tájékozta-
tó, felhívó és esztétikai. Alapos szerkesztéssel jönnek 
létre az előadott szövegek, amelyeket a vissza- és 
előreutalások, az ismétlések jellemeznek. Az igé-
nyes, választékos szóhasználat és az érthető nyelv-
használat az előadó által alkalmazott nem nyelvi ele-
mek használatával egészülhet ki. A tudományosság 
és az érthető szóbeli közlés szempontjait egyszerre 
igyekszik érvényre juttatni. 

Az irodalmi stílus
Az irodalmi szövegek célja az esztétikai hatáskeltés, 
az érzelemkifejezés. Mint stílus nem egységes, hi-
szen rendkívül sok összetevő határozza meg a stílus-
teremtés eszközeit – a műnem és műfaj, továbbá a 
sűrített kifejezésmód, az újítás és képszerűség. Egy 
szépirodalmi szövegnek a kifejezőerejét növelik a 
konnotatív jelentések, az evokáció. Poetizációnak 
nevezzük a többletjelentés létrehozásának eljárása-
it. A jelentés az olvasótól is függ – milyen többlet-
jelentést társít a szöveghez. Az irodalmi szövegek 
szóhasználata változatos. Műfaji sokszínűségéből 
kifolyólag jellemzi mind a nominális, mind a verbális 
stílus, a hangszimbolika használata, a hangutánzó és 
hangulatfestő szavak, az egyéni szóalkotások, az ar-
chaizáló stílus. Mondatstilisztikai eszközök a szeman-
tikai (szóképek) és formai (alakzatok) stíluselemek. 

Hangalak és jelentés
A nyelvi jelek (így a szavak) többsége motiválatlan, vagyis hangalakjuk csak társadalmi konvenció révén kötődik a 
jelentésükhöz. Ezalól kivételt képeznek a nagyon erősen motivált hangutánzó és a kevésbé erősen motivált hangu-
latfestő szavak. A szavak nagy részéhez több jelentés is kapcsolódik, nagyon ritka az egyjelentésű szó. A több jelen-
tés között természetesen sokszor összefüggés van (poliszémia), de előfordul a hangalakok véletlenszerű egyezése is 
(homonímia). Ha két eltérő hangalakú szónak azonos vagy hasonló a jelentése, akkor szinonimákról beszélünk. Ha a 
hangalakok hasonlóak (többnyire közös az eredetük), akkor már paronimákról van szó. Az ellentétes jelentéstartalmat 
megfogalmazó szópárokat antonimáknak nevezzük. Minden szónak van ún. jelentésmezője, vagyis beleilleszthető a 
fölé-, mellé- és alárendelt fogalmak rendszerébe. 

A publicisztikai stílus 
A sajtó célja és feladata az aktuális eseményekről 
való tájékoztatás. A publicisztika szövegeinek nyelv-
használata sokféle lehet, forrás, téma, célközönség 
szerint is. Kiemelt szerepe van a címnek és a szöveg 
hatásos kezdősorainak. Szókincsét az állandósult 
szókapcsolatok, a hely- és időmegjelölések, a ne-
vek gyakori használata jellemzik. Tömör mondatok 
és vizuális kommunikációs elemek segítik a gyors 
megértést. 
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1. Készíts egy-egy vázlatot a tanult stílusrétegekhez! Mindegyikhez írj jellemző szövegtípusokat!

2.  Készíts mindegyik szóképhez és alakzathoz szókártyákat! A kártya egyik oldalán szerepeljen az adott stílus-
eszköz neve, a másikon pedig egy rövid meghatározás egy példával!
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Szóképek 
A szóképek közé tartozik a metafora, amely lehet 
teljes (a fogalmi és képi elem is szerepel a szöveg-
ben) vagy csonka, de szófajok szerint is lehet cso-
portosítani. Szintén ide tartozik a megszemélyesítés, 
a szinesztézia, a metonímia, amelynek több fajtáját 
is megismertétek, és a szinekdoché. A metonímia 
alapja lehet térbeli, időbeli, anyagnévbeli érintkezés 
vagy ok-okozati viszony felcserélése. A rész-egész 
vagy nem-faj viszony felcserélésén alapuló metoní-
mia a szinekdoché.

Alakzatok 
A stíluseszközök másik nagy csoportját az alakzatok 
alkotják. Ezek alapja lehet valamilyen hiány (ellipszis): 
szavak vagy mondatrészek hiánya, megválaszolatlan 
költői kérdés, késleltetés, vagy kötőszóelhagyás; is-
métlés: anafora, alliteráció, �gura etymologica, rím, 
refrén, keret, párhuzam, gondolatritmus, felsorolás, 
fokozás, halmozás, kötőszóismétlés; illetve ellentét 
(egyszerű ellentét, paradoxon, oximoron). Az alak-
zatok között említettük az enjambement-t, az eufe-
mizmust, a kakofemizmust, a túlzást, a gúnyt és az 
iróniát is.
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„Az írás az halászat: az ember fejében ott van 
egy gondolat; hórukk, a nyelv hálójával neki kell 
feküdni s húzni. A nagy gondolat csak bizonyos 
fogásokkal húzható ki.”

Németh László

III. HELYESÍRÁSUNK
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A szóelemek24.

A magyar helyesírás a magyar nyelv írásának szabályozott 
módja. A jelenleg érvényes magyar helyesírást 4 alapelv 
és 300 szabály alkotja. A szabályrendszert a Magyar Tudo-
mányos Akadémia által kiadott A magyar helyesírás szabá-
lyai 2015-ös, 12. kiadása tartalmazza. Ez a kiadvány egy-
ségesen számozott rendszerben közli a 300 szabályt, és 
tartalmaz egy betűrendes szótári részt is. A másik fontos 
helyesírási kézikönyv a Magyar helyesírási szótár, amely a 
szabályzathoz tartozó szótárnál bővebb szójegyzék. Ko-
moly segítséget nyújthat az MTA helyesírási tanácsadó 
portálja (helyesiras.mta.hu) is.

A helyesírási szabályok közmegállapodáson alapulnak, 
vagyis elősegítik a helyesírási egységet. A szabályok ugyan-
akkor rugalmasak is, azaz igazodnak a nyelvi változásokhoz. 
Ezért bizonyos kommunikációs helyzetekben (pl. chatszö-
vegben, baráti levélben, szépirodalmi alkotásban) lehetnek 
helyesírási szabályoktól eltérő alakok. De a normakövető 
íráshoz ismerni kell a helyesírás szabályait.

Mire jó a helyesírás? Az írás szabályozásának cél-
ja az egységesség megteremtése, ezáltal az írás-olvasás 
folyamatának minél gyorsabbá és könnyebbé tétele. Ha 
megtanuljuk és gyakorlással rögzítjük a szabályokat – és a 
kivételeket –, nem kell sokáig gondolkodnunk azon, mit 
hogyan írjunk. A pontos írásjelhasználat gesztus az olva-
só felé: segítjük őt abban, hogy könnyebben megértse az 
általunk írottakat. 

A helyesírás fontos szerepet kap a munka világában, 
hi vatalos ügyeink intézése során, a közéletben, a médiá-
ban. Tehát az iskolából kikerülve is hasznát fogod venni a 
helyesírásra vonatkozó ismereteidnek.

A magyar írás és helyesírás jellemzői Írá-
sunk betűíró, latin betűs, hangjelölő, helyesírásunk ér-
telemtükröző.

A hangjelölő (vagy fonémajelölő) megnevezés azt 
jelenti, hogy egy-egy fonémát feleltet meg egy-egy be-
tűnek, az értelemtükröző jelleg pedig a szóelemző írás-
módban érvényesül, amikor a helyesírás nincs tekintettel 
a hangtörvényekre, hanem az egymással találkozó szóele-
meket eredeti formájában tünteti föl.

A helyesírás alapelvei 
A négy alapelv: 

• a kiejtés szerinti írásmód (pl. szekrény, lányok);
• a szóelemző írásmód (pl. mondja, kulcscsomó);
• a hagyományos írásmód (pl. lyuk, Batthyány);
• valamint az egyszerűsítő írásmód (pl. könnyen, tollal).
Ezek az elvek eltérő készségek alkalmazását követelik 

meg tőlünk: a kiejtés szerinti írásmód alkalmazásához jó 
hallásra van szükség, míg a hagyomány elve alapján írt 
szavak jó memóriát és/vagy sok gyakorlást igényelnek. 
A szóelemzés szerinti írásmód logikus gondolkodást, biz-
tos nyelvtani ismereteket igényel.

Vajon hány mondatból áll egy nyelv? 
Meddig tart teljesen megtanulni egy nyelvet?

A magyar helyesírás

A m a g y a r  h e l y e s í r á s

Je l l e m zői

• betűíró
• la n betűs
• fonémajel lő
• értelemt kr ző

Al a p e l v e i

• a kiejtés elve
• a  szóelemzés elve
• a  ha yomány elve

 az e yszerűsítés elve

F u n k c i ó i

• e ysé essé  me teremtése  yorsabb, k nnyebb írás olvasás
• iden tásjelzés
• normához i azodás  presz zs, műveltsé , tudás, tájékozo sá

Me g h a t á r o z á s a

lvek és szabályok rendszere az írásbeli me jelenítésre
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  Kérdések, feladatok

1.  Beszéljétek meg, mi a kapcsolat az írás és a helyesírás 
között! 

2. Ismételd át, amit a fonémáról tanultál! Mondd el úgy, 
mintha a (képzeletbeli) hallgatód még nem tudná, mi 
a fonéma!  

3.  a)  Mennyire tartod fontosnak, hogy alkalmazd a he-
lyesírási szabályokat? 

b)  Elítélendő vagy elfogadható, ha valaki sok helyes-
írási hibával ír? 

4. A magyar nyelvben is használunk ún. szóértékű je-
leket. 
a)  Mi a jelentésük a következő jeleknek? Olvasd fel a 

mondatokat!

b)  Mi az e-mail-címekben lévő @ neve az (általad ta-
nult) idegen nyelvekben?

5.  Egy-egy szóalakon belül több alapelv is érvényesül-
het. Milyen alapelv szerint írjuk a következő szóala-
kokat?

6.  Melyek azok a szavak, helyesírási szabályok, amelyek 
sok nehézséget okoznak nektek? Írjátok fel ezeket 
egy-egy cédulára! A cédulákat ragasszátok fel egy 
nagy kartonpapírra úgy, hogy az egymáshoz kap-
csolódó problémák csoportokat alkossanak! Adjatok 
címet a tablónak! Helyezzétek el az osztályteremben, 
és használjátok, ha szükséges!

7.  Hasonlítsd össze a következő szavak kiejtését és he-
lyesírását!

8.  Hasonlítsd össze a kéz, valamint az út, tűz, víz szavak 
viselkedését különböző toldalékok hozzákapcsolása-
kor! Mit tapasztalsz?

A magyar nyelv első helyesírási szabályzata 
1832-ben jelent meg. 

Az első szövegemlékünk, a Halotti beszéd és kö-
nyörgés 1195 körül keletkezett. 

higgy  

nőj   

hagyj

nője     

folyjon

nőin  

Ő sem foglalkozott a 14. §-sal.

Kinn már 9 °C volt.

Te & én.

Ez most 40%-kal több?

bízik, bújik, cím, dísz, fúj, fúr, gyűjt, gyűlik, híd, hír, hízeleg, hús, húsz, ígér, ír, ítél, íz, kísér, nyíl, nyúl, nyúlik, púp, 
rím, rúd, súg, súly, szelíd, szín, szűnik, szűz, tű, tűr, tűz, új, úszik, út, zsír

9.  A magyar helyesírás megkülönbözteti az ún. alakőrző és alakváltoztató szavakat, aszerint, hogy a szótőben lévő hosszú 
magánhangzó megrövidülhet-e toldalékolás esetén. Próbálj minél többféle toldalékot illeszteni az alábbi szavakhoz, 
és állapítsd meg, hogy melyek közülük az alakőrzők, és melyek az alakváltoztatók!

10.  Versenyezzetek! Ki találja meg először az alábbi szavak, kifejezések helyes leírására vonatkozó szabály(oka)t A ma-
gyar helyesírás szabályai 12. kiadásában? Mi segít eligazodni a kézikönyvben? (A szabályzatot online is eléritek a 
helyesiras.mta.hu oldalon.) Értelmezzétek a szabályok szövegét!

11.  a) Tanulmányozd a Magyar Tudományos Akadémia helyesírási tanácsadó portáljának (helyesiras.mta.hu) működését!
b) Ellenőrizzétek az előző feladatban szereplő szavak, kifejezések helyesírását a portál segítségével!

hit ihlet ihat

bohóc ahhoz

potroh halméh technika

New York-i papír zsebkendő Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Kossuthtal shakespeare-i

Adrienn-nel Mo. Mahart ezerkilenczázkilencvenkilenc 1848 márciusában
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Gyakorlás

Az első szabályzatot megelőző időszak

„A magánhangzók körében az ékezettel történő hosszúságjelölés ekkorra nagyjából már kialakult gyakorlattá 
vált, egyedül az ő és az ű írásmódja ingadozott, jelen volt még a régi jelölés is: ö, ü amelyet aztán lassan kiszo-
rított a mai forma az egyszerűség és az esztétikum okán. Nagyobb problémát jelentett kodi�káció híján az 
írásgyakorlatban az i-í, u-ú, ü-ű alkalmazása az ingadozó ejtés miatt, illetőleg a magánhangzó-jelölés egysége-
sedését némiképp gátolta a nyomdák betűkészletének korlátozott volta, különösen a nagybetűk teljes körét 
tekintve.

A mássalhangzók között jellemző volt a c és a cs jelölésének kettőssége, amely még a korábbi katolikus–pro-
testáns helyesírási rendszer szembenállásából eredt. Protestáns jelölés ugyanis a tz és a ts, katolikus a c és a cs. 
Jóllehet a szerzők választását már nem a felekezeti hovatartozás határozta meg, ez a kettősség határozottan 
fennállt, az egységesítés azonban sürgetővé vált (például a szótárkészítések miatt; hova kerüljenek a c, cs kez-
detű szavak a szótárakban). Az ebből kibontakozó tudományos vita alapját az adta, hogy a kérdéses jelek hang-
kapcsolatokat vagy egyes hangoknak megfelelő fonémákat jelölnek-e. A kérdés eldöntésének kimenetelében 
fontos szerepet játszott az, hogy Kazinczy, Vörösmarty és a pesti írói kör az utóbbi felfogás mellett szállt síkra.

A mássalhangzó-jelölés vonatkozásában ebből a korszakból megemlítendő még, hogy ekkor rögzül a zs
jele, s így valójában az egyetlen igazi eltérés a mai rendszertől a dzs ds-sel történő írása, jóllehet esetlegesen 
felbukkan már a háromjegyű betű használata is. Továbbá ingadozás jellemzi a mássalhangzók hosszúságának 
jelölését elsősorban a toldalékos alakokban, a tövekben már a teljes kettőzés gyakorlatát (pl. aszszony) nagyon 
kevesen követik, elterjed az egyszerűsítés (asszony).”

(Laczkó Krisztina: Helyesírás-történet. In: Magyar nyelv. Szerk.: Kiefer Ferenc. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006. 406–407.)

1. Mi segítette és mi akadályozta az egységes hangjelölés kialakulását?

2. Hogyan viszonyult egymáshoz a katolikus és a protestáns helyesírási rendszer?

3. Miért vált sürgetővé az egységesítés?

4.  Gyűjts a szövegből olyan példákat, amelyek azt bizonyítják, hogy az idézett korszakban ingadozott bizonyos sza-
vak helyesírása!
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Helyesírásunk alapelvei

A kiejtés szerinti írásmód A kiejtés szerinti 
írásmód lényege, hogy a morfémákat alkotó hangsoro-
kat a sztenderd kiejtést követve írjuk le. A kiejtés elvének 
érvényesítéséhez két dologra van szükség: a hallásunkra, 
valamint arra a tudásra, hogy a magyarban milyen fo-
némát milyen betűvel írunk le. Ez a legegyszerűbb alap-
elv: amikor megtanultunk írni, először ezzel ismerked-
tünk meg. 

A kiejtés szerinti írásmódot alkalmazzuk az írásban je-
lölt teljes hasonulások esetében. Például:

Ez  nem  igényel  különösebb  erőfeszítést:  ha  nem  lenne 
ilyen  szabály,  valószínűleg  akkor  is  mindenki  ugyanígy 
írná ezeket az alakokat.  

A kiejtés szerint írjuk a szó(tő)záró hanghoz hasonult 
-val/-vel (és a -vá/-vé) toldalék alakjait is.

A szóelemző írásmód Míg tövekben többnyire a 
kiejtés szerinti írásmódot érvényesítjük, összetett és tolda-
lékolt szavakban sokszor kell alkalmaznunk a szóelemzés 
– más néven morfémaőrzés – elvét. 

A szóelemző írásmód érvényesítésével válik lehetővé, 
hogy a leírt toldalékos és/vagy összetett szavakban egyér-
telműen el tudjuk különíteni egymástól az alkotó tagokat 
(szótövet, toldalékokat, előtagot, utótagot). 

Az összetett szavak határain szintén a szóelemek fel-
ismerhetősége miatt nem egyszerűsítjük az egymás után 
álló három azonos mássalhangzót kettővé, de kötője-
let teszünk a tagok közé, mert három egyforma betűt a 
magyar helyesírás szerint nem írhatunk le egybe egymás 
után. (A -féle és -szerű nem toldaléknak, hanem utótagnak 
számítanak.) Például:

Ugyanígy járunk el a toldalékolt tulajdonnevek eseté-
ben is, ha a hosszú mássalhangzóra végződő tulajdon-
névhez vele azonos mássalhangzóval kezdődő toldalékot 
kapcsolunk. Például:

Az értelemtükrözés A szóelemző írásmód lénye-
ge az értelemtükrözés: az, hogy az írott alak hordozzon 
minél több olyan információt, ami a szöveg gyors, pontos 
megértéséhez szükséges. Az értelemtükrözés azonban 
több, mint a szóelemző írásmód. Értelemtükrözés az is, 
hogy a szavak határait szóközzel jelezzük; az, hogy nagy-
betűkkel kezdjük és a mondat modalitásának megfelelő 
írásjellel zárjuk a mondatokat; az, hogy a tulajdonneveket 
nagy kezdőbetűvel különböztetjük meg a köznevektől. 
Például:

A szótagolás szerinti elválasztásnak is vannak olyan szabá-
lyai, amelyek célja az értelemtükrözés. Összetett szavak és 
igekötős igék elválasztásakor tiszteletben tartjuk a morfé-
mahatárokat. Például:

Az értelemtükröző elv érvényesül az egybeírás és külön-
írás, valamint a kötőjelezés során is.
Például:

A hagyomány elve A magyar helyesírásban a kiej-
tés és a szóelemzés elve mellett szerepe van a hagyomány 
elvének is. 

Jól ismert megnyilvánulása a j hangot jelölő ly. Egykor 
a j és az ly között ejtésbeli (fonémikus) különbség volt, (sőt 
van olyan nyelvjárás, amelyben az ly [lágyított l hang] még 
ma is megvan) az írott alakok ma is őrzik ezt a különbsé-
get. A hagyományos írásmód tetten érhető bizonyos csa-
lád- és utónevek írásakor is (pl. Kossuth, Andrássy, Dessew-
� y, Sigray, Attila).

Miért változott meg A magyar helyesírás szabályainak 12. kiadása szerint az 
árbóc, sámánizmus, reverzibilis, búra, immunis szavak írásmódja? (2015-ig az 
árboc, samanizmus, reverzíbilis, bura, immúnis alakok voltak helyesek.)

25.

darab+val → [darabbal] → darabbal
olaj+vá → [olajjá] → olajjá
űz+je → [űzze] → űzze

Damjanich+val → [damjaniccsal] → Damjanichcsal
pech+vel → [pehhel] → pechhel
Voltaire+vel → [volterrel] → Voltaire-rel
fax+val → [faksszal] → faxszal

Babett+vel → [babettel] → Babett-tel
Adrienn+vel → [adriennel] → Adrienn-nel
Tallinn+nál → [tallinnál] → Tallinn-nál
Papp+val → [pappal] → Papp-pal

Kovács – kovács
Jácint – jácint

nagy betű → nagybetű
Kovács-Kiss →  Kovács–Kiss

fel-e-mel
rög-esz-me
kép-í-rás

csekk+kérés → [csekkérés] → csekk-kérés
pu�+féle → [pu�éle] → pu�-féle
stressz+szerű → [stresszerű] → stressz-szerű
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Az egyszerűsítő írásmód A négy alapelv közül 
az egyszerűsítő írásmód célja, hogy az írás folyamata mi-
nél gyorsabb legyen, minél kevesebb energiát és helyet 
igényeljen.  

A mássalhangzók időtartamának írásbeli jelölésekor 
két alapvető esetben alkalmazzuk az egyszerűsítés elvét:

• a többjegyű betűk kettőzésekor (pl. vissza, meggy);
•  három azonos mássalhangzó találkozásakor tő- és 

toldalékhatáron (pl. hallak, szebbé).
Ez utóbbi szabály egyébként a kiejtésnek is megfelel, 

hiszen ilyen esetekben mindig csak hosszú (és nem há-
romszorosan hosszú) mássalhangzót ejtünk.

Figyeljünk oda az egyszerűsítő írásmód helyes alkalma-
zására a dz és a dzs kettőzésekor is (pl. eddzen, briddzsel)!

Nem egyszerűsítünk:
– elválasztáskor (ész-szel);
– összetett szavak határán (kulcscsomó, balett-táncos);
– a -szerű és a -féle utótag esetében (észszerű);
–  tulajdonnevek toldalékolásakor (Kiss-sel, Ivett-tel, 

Tallinn-nál).

  Kérdések, feladatok

1.  a)  Alkossatok párokat! Egyikőtök írja le tíz -s, -sz, -z, 
-dz végű ige T/1. személyű határozott ragozású, ki-
jelentő módú alakját jelen időben! A másik tanuló 
írja le tíz -s, -sz, -z, -dz végű ige T/1. személyű hatá-
rozott ragozású, felszólító módú alakját!

b)  Cseréljétek ki a füzeteteket, és ellenőrizzétek meg-
oldásaitokat! A szóalakok elemzésével indokoljá-
tok a helyes formát! 

c)  Alkossatok mondatokat egymás szavaival! Ügyelje-
tek a központozásra!

d)  Beszéljétek meg közösen a feladatban szereplő 
igecsoport helyesírását!

2. Milyen helyesírási nehézsége lehet egy 8-9 éves gye-
reknek az alábbi mondat leírásakor? 

3.  a)  Alkossatok négyfős csoportokat! Egy kis cég mun-
katársai vagytok. Az 1. tanuló a cégvezető, a 2. ta-
nuló a titkár/titkárnő, a 3. a jegyzőkönyvvezető, a 4. 
a projektfelelős. Hétfő reggel van, a cégvezető fel-
sorolja a feladatokat az alábbi igék felszólító módú 
alakjaival:

A titkár/titkárnő jegyezze le a teljes mondatokat! 
A leírt mondatok felhasználásával a jegyzőkönyv-
vezető írjon emlékeztetőt! A projektfelelős ellen-
őrizze a leírtak tartalmát és helyességét! A cégveze-
tő dátumozza és írja alá a hibátlan dokumentumot!

b)  Milyen előnyökkel jár, ha valaki mindig ellenőrzi a 
helyesírását, mielőtt másnak is megmutatná?

A szekszárdi szőlőfürtök árnyékában 
Mariann-nal is találkoztunk.

4. Magyarázd meg egy magyarul tanuló cserediák szá-
mára, hogy mi a különbség a nyelvhasználatban a 
következő két alak között!

5. Írj egy tízmondatos leírást a következő képről! Gyűjts 
belőle példákat a szóelemző írásmód típusaira!

6. a)  Nyisd meg a Magyar Tudományos Akadémia he-
lyes írási tanácsadó portálját (helyesiras.mta.hu)! 
Ha még nem használtad a szolgáltatást, ismerd 
meg a portál menüjét!

b)  Készítsd el Word-dokumentumként az 5. feladatot! 
Ellenőrizd a szövegedet a számítógép helyesírási 
programjával!

7.  Keresd meg A magyar helyesírás szabályaiban, melyik 
szabály szerint kell írni a következő példákat!

meglátjuk

gyűjt

hagy

halaszt

hallgat

küld

tetszik

hisz

meglássuk

játsz+ja → [jácca] → játssza
feled+je → [feleggye] → feledje
vonz+ja → [vonza] → vonzza
forint+tal → [forintal] → forinttal

  Edouard Manet: A Monet család argenteuil-i kertjükben,
1874 (The Metropolitan Museum of Art, New York)

OH-MNY10TA_Nyelvtan-10.indd   98 2022. 05. 25.   16:33:49



99

8. Készíts egy olyan táblázatot, amelyben csoportosítod 
a következő szavakat a bennük érvényesülő alapel-
vek szerint!
adu, ágyú, alku, anyja, anyjuk, áru, atyja, atyjuk, bábu, 
bátyjai, bátyjuk, batyu, Bernadett-től, betű, billentyű, 
borjú, briddzsel, bürü, Cházár, Czetz, daru, Dessew�y, 
dobbal, eddzék, ejtse, eljátsszuk, emberré, épít, épít-
mény, eskü, faggyú, falu, fedd meg, feleségül, félt-
sétek, fésű, �ú, fogantyú, fűts, füttyel, gallyal, gyalu, 
gyanú, gyepű

9.  Kik voltak az aradi vértanúk? Írd le a tizenhárom aradi 
vértanú teljes nevét a füzetedbe! Ellenőrizd a megol-
dásodat!

10.  a) Melyik szót (szóalakot) írjuk az egyszerűsítés elve 
alapján?

  

  
Gyűjts a füzetedbe további öt példát!

 b) Ellenőrizd a megoldásodat a helyesiras.mta.hu 
portál segítségével!

11.  Alkoss három olyan mondatot, amelyben ly-t és j-t is 
tartalmazó tulajdonnév van!

12.  Találjatok ki olyan jeleneteket, amelyekből kiderül a 
szópárok tagjainak jelentése közötti különbség! 

kertemben Batthyány

fröccsen jegygyűrű

gomblyuk – gombjuk estélye – estéje

lakályos – lakájos

Gyakorlás

Pestre költözése előtt Nagycenken olyan mély behatás érte, ami egész további életét meghatározta. 1860. 
szeptember 2-án tűz ütött ki, mely nyolc házat és gazdasági épületet hamvasztott el. A korabeli újsághír szerint 
„A nagy Széchényi Istvánnak egyik fia, Ödön [...] legott a szerencsétlenség színhelyére sietett, s a nemes szívű 
grófok elsők voltak az oltók között, magukat veszélynek téve ki úgy, hogy gróf Széchényi Ödön ruhája testén 
égni kezdett. Ők azonnal intézkedtek, hogy némileg enyhítsék a szerencsétlen károsultak nyomorát. Ugyanaz-
nap Fertőszentmiklóson is tűz ütött ki, melynek 98 ház lett martaléka. A derék Ödön gróf itt is azonnal megje-
lent [...] Ő itt is tett a lehetőségig, másnap pedig kenyérrel látta el a számos éhezőket.” Mint önkéntes tűzoltó 
átesett a »tűzkeresztségen«, és bizonyára felötlött benne a tűzoltóságok megszervezésének gondolata is. [...]
A tűzoltóságok megalakításának kérdésével Jókai Mór is foglalkozott a Magyar Sajtó 1862. december 7-ei szá-
mában, A mai nap története című rovatban, és a következőket írta: „Gróf Széchenyi Ödön tűzoltó társulatot alakít 
a fővárosban. Óhajtandó, hogy ez intézmény hazánk legkisebb falujában is megvalósuljon. Ez nem parádé, amit 
csak mulatságra talál ki valaki untából: hazánkban a tűzoltás rendszeresítése igazán »égető« szükség.”

(Kocsis Piroska: Gróf Széchenyi Ödön, a magyar mágnás és a török főúr. In: ArchivNet, 14 [2012], 6. Forrás: www.archivnet.hu)

1. Gyűjtsd ki a szövegből azokat az információkat, amelyek a tűzoltáshoz kapcsolódnak!

2.  1822 óta Széchenyi István nem két é-vel írta a nevét. Döntését az 1860-as években írt cikkek szerzői is � gyelembe 
vették?  

3.  Széchenyi Ödön édesapjához hasonlóan nagyon sokat tett hazájáért, az emberek jólétéért. De hogyan lett török 
pasa? Nézz utána a könyvtárban vagy az interneten! Segítségedre lehet Kocsis Piroska Széchenyi Ödön, a tűzpasa 
című cikke (www.mnl.gov.hu). Életéről készíts egy tíz pontból álló vázlatot! 
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A szóelemek26. Külön, egybe vagy kötőjellel?

Ha lehetőségetek lenne változtatni, mit választanátok?
a) eltörölnétek a kötőjeles írásmódot
b) csak a különírást hagynátok meg 
c) nem változtatnátok a mai szabályokon
Szavazással döntsetek a témáról!

A szóelemek külön- vagy egybeírásának kérdése a magyar 
helyesírás egyik legnehezebb területe. A külön- és egybe-
írás mellett létezik a kötőjeles írásmód is, amely tulajdon-
képpen átmenet a külön- és egybeírás között. 

A kilencedik osztályos tankönyvben már volt szó az ösz-
szetételek írásmódjáról. Ebben a leckében a tanultak átis-
métlése mellett újabb szabályokkal is megismerkedünk.  

Szóösszetétel vagy szószerkezet? Mivel az 
összetett (és többszörösen összetett) szavak egy egységet 
alkotnak, kapcsolatukat egybeírással vagy kötőjeles kap-
csolással jelezzük. A kötőjel tagoló szerepet is ellát: jelzi, 
hogy a többszörös összetételek mely tagjai tartoznak ösz-
sze szorosabban, és melyek lazábban (pl. időjárás-jelentés,
lélegzet-visszafojtva). 

Kétség esetén az a legbiztosabb, ha a helyesírási sza-
bályzatban vagy szótárban nézünk utána a kérdéses szó 
helyes írásmódjának. 

Az egybeírásnak három alapvető esete van:
•  a jelentésváltozás miatti: a tagok együttesen mást 

jelentenek, mint külön-külön (pl. beszálló utas: utas, 
aki beszáll – beszállókártya: nem kártya, amely beszáll, 
hanem kártya, amellyel be lehet szállni);

•  a hiányzó viszonyrag, tehát a jelöletlen nyelvtani vi-
szony miatti (pl. buszt vezet, de buszvezető);

•  a hagyomány miatti (pl. bérbeadás, életbelépés). 

Az alárendelő összetételek A kéttagú – két tő-
ből álló – alárendelő összetételeket általában egybeírjuk, 
szótagszámtól függetlenül (pl. játékfüggő, tea�lter, mate-
matikatanítás), kivéve néhány olyan esetet, amelyekben 
a tagokat kötőjellel kapcsoljuk össze. Ezek a következők: 

•  tulajdonnevek és a velük jelöletlen összetételt alkotó 
tövek (pl. Kossuth-nóta, Kosztolányi-novella, József At-
tila-vers, Pető�-szobor, Mária-himnusz, Boyle–Mariotte-
törvény);

•  mozaikszók és a velük jelöletlen összetételt alkotó 
tövek (pl. NAV-alkalmazott, tv-képernyő);

•  összetett szavakban egymás mellé kerülő három 
azonos mássalhangzó (pl. futball-labda, rossz-szívű, 
hossz-számítás).

Kötőjelet alkalmazunk azokban az esetekben is, ame-
lyekben két, egymással mellérendelő viszonyban álló ösz-
szetétel elő- vagy utótagja ugyanaz (pl. �ú- és lányruha, 
orchideakiállítás és -vásár).  Ezekben az esetekben a kötőjel 
gyakorlatilag helyettesíti az utó- vagy az előtagot, amely-
nek a megismétlését szeretnénk elkerülni.

A többszörös (alárendelő) összetételek 
A többszörösen összetett szavak kettőnél több tőmorfé-
mából állnak. Helyesírásukra számos szabály vonatkozik. 
A hat szótagnál nem hosszabb többszörös összetétele-
ket, szavakat általában egybeírjuk (pl. rendőrjárőr, tölgy-
faerdő). Ezt 6:3-as szabályként érdemes megjegyezni. 
A legalább hét szótagos többszörös összetételeket kötő-
jellel tagoljuk a lazább összetételhatáron, pl. élelmiszer-
moly-csapda, számítógép-programozó. A szótagok számo-
lásakor nem vesszük �gyelembe: 

•  az összetételekhez járuló jeleket és ragokat, pl. au-
tóalkatrészek, élelmiszerkészleteit (hiszen azokkal nem 
alkotunk új szót);

•  a képzők közül az -i melléknévképzőt (pl. szakközépis-
kolai, vendéglátóipari). A többi képző azért számít bele 
a szótagszámlálásba, mert azokkal általában új szótári 
szót hozunk létre (pl. kézilabdabajnokok, de kézilabda-
bajnokság).

Nem számítjuk önálló összetételi tagnak az egy szóta-
gú igekötőket (pl. be, ki, le, fel, meg, át – pl. orchideakiállítás, 
forgalomelterelés). A két szótagú összetételek azonban – 
helyesírás szempontjából – összetételi tagnak számítanak 
(pl. aláírás-hamisítás,  adó-visszatérítés).

Ezeken kívül vannak más szabályok is, amelyek a több-
szörös összetételek helyesírására vonatkoznak. Ha egy 
eredetileg kötőjellel írt alárendelő szóösszetételt újabb 
taggal bővítünk (pl. számítógép-programozó + képzés), az 
első két tagot egybeírjuk, és ahhoz kapcsoljuk kötőjel-
lel az utótagot: számítógépprogramozó-képzés. Hasonló a 
helyzet azoknál a többszörös összetételeknél, amelyeknek 
első két különírt tagjához csatoljuk a harmadik tagot (pl. 
személyi jövedelemadó + bevallás → személyijövedelem-
adó-bevallás, házi dolgozat + füzet → házidolgo zat-füzet, 
hideg víz + csap → hidegvíz-csap). Ha azonban egy kötője-
les mellérendelő szóösszetételhez alárendeléssel kapcso-
lódik egy harmadik, akkor a kötőjeles alakot megtartjuk, 
és különírjuk a harmadik tagot (pl. kajak-kenu + verseny → 
kajak-kenu verseny, zár-rés + hang → zár-rés hang, ének-ze-
ne + tanár → ének-zene tanár).

Mellérendelő összetételek A mellérendelő szó-
összetételek közül azokat írjuk egybe, amelyeknek csak 
az utolsó tagját toldalékoljuk (pl. búbánat[os], csigabigá[k], 
hírnév[vel]). A legtöbb esetben azonban kötőjellel írjuk őket: 

•  ha azonos, toldalékolatlan tövek ismétlése alkotja az 
összetételt (pl. egy-egy, már-már);

OH-MNY10TA_Nyelvtan-10.indd   100 2022. 05. 25.   16:33:51



101

A számnévi jelzős szerkezetek, az anyagnévi 
jelzős szerkezetek és a melléknévi igeneves 
szerkezetek helyesírása Ezeknek a szerkezetek-
nek a helyesírására egyazon szabály vonatkozik: egybe-
írjuk őket, ha mindkét tagjuk egyszerű szó (hároméves, 
bőrfotel, javítóvizsga), de ha legalább az egyik tagjuk 
összetett szó, akkor különírandók (huszonhárom éves, 
három hónapos, tizenhárom hónapos; műbőr fotel, bőr 
ülőgarnitúra, műbőr ülőgarnitúra; hibajavító festék, gép-
járműjavító műhely).  

Az igekötők Az igekötők egybe- vagy különírása egy-
szerű és logikus, mégis sokan vétenek e téren. Az igét (vagy 
igenevet) egybeírjuk igekötőjével, ha előtte áll, minden 
más esetben különírjuk tőle (nem ment be, fel szabad menni

k tőjel e ybek tőjel

k tőjel

e ybe

k tőjel

k tőjel

e ybe

e ybe

mellérendelő alárendelő

mindkét ta ot
toldalékoljuk

utolsó ta ot
toldalékoljuk ké a

morfémahatáron
 azonos mássalhan zó

minimum
háromta

 eset,
 szabály

ma imum
 szóta

 va y
t bb szóta

 ta
 szóta
i ek tő

szóismétlés

S z ó ö s s z e t é t e l e k

stb.). Fontos �gyelni az igekötő különírására akkor, ha ige-
kötő és igenév közé segédige kerül (pl. le tud mondani, de
letud egy feladatot; meg fogja hálálni, de megfogja a kezét). 

Egyes esetekben két igekötő is kapcsolódhat ugyan-
ahhoz az igéhez. Ezek közé mindig kötőjelet teszünk. 
A megismételt igekötőket ugyanakkor egybeírjuk az 
igével (pl. ki-kikukucskál, meg-megrezzen); az ellentétes 
jelentésűeket viszont különírjuk tőle (pl. ki-be ugrál, föl-
le rángat).

Az  i g e k ö t ők hely e s í r á s a

E g y b eí r va nem tudok elmenni,  hazaindulnak

K ü l ö ní r va le tud mondani ,  át fogom gondolni

K é t  i g ek ö t ő k a p c s o l ó d i k

m eg i s m é t el t  i g ek ö t ők meg-megáll

el l ent é t es  j el ent ésű i g ek ö t ők ki-be járkál

A szóösszetételek helyesírása

•  ha egyik tagjuk nem önálló lexéma (pl. nőttön-nő, 
unos-untalan);

•  ha a toldalékokat mindkét tag megkapja (pl. apád-
anyád, tesz[nek]-vesz[nek]);

•  ha nem vagy csak kivételesen toldalékolhatók (pl. 
csitt-csatt, sakk-matt.)

Különírjuk a kézről kézre, szemtől szembe, illetve a fej fej 
mellett, kéz a kézben típusú szerkezetek tagjait. Ezek ha-
sonlítanak a mellérendelő összetételekre, azonban tagjaik 
önálló mondatrészek, így a különírásnak értelemtükröző 
szerepe van. 
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  Kérdések, feladatok

1.  Tanulmányozzátok A magyar helyesírás szabályai
12. kiadásának az egybeírásra és különírásra vonat-
kozó pontjait (online is elérhető a www.helyesiras.
mta.hu oldalon)! Azokból a szavakból, amelyeknek 
a helyesírása nehézséget okoz számotokra, készítse-
tek szókártyákat! Memorizáljátok a helyes alakot! Kér-
jétek meg egyik barátotokat, hogy diktálja le nektek
a kártyákon lévő szavakat!

2.  A leckékben szereplő helyesírási esetek közül melyik 
okozza nektek a legnagyobb nehézséget? Mindenki 
nevezze meg sorrendben a három leggyakoribbat! 
A válaszokból készítsetek közösen egy kördiagramot!

3.  a)  Alkossatok négyfős csoportokat! Mindenki mondja 
el pontosan, milyen útvonalon (utcák, terek stb. ne-
veit is említve) keresztül érkezik az iskolába! A hall-
gatók jegyzeteljenek! A kör végén mondjátok vissza 
egymás útvonalait minél pontosabban!

b)  Cseréljétek ki a jegyzeteiteket, és ellenőrizzétek a 
közterületek neveinek helyes leírását!

Gyakorlás

4.   Készítsetek egy plakátot a szóösszetételek helyesírásá-
ról! Minden típusához írjatok egy-egy példát is! A fel-
adatban segítségetekre lehet a helyesírási szabályzat.

5. Ez segít, hogy egybe vagy külön…
Fogalmazzatok meg egy szabályt a példamonda-
tok alapján!

„A különírás-egybeírás témakör különösen összetett eleme a magyar helyesírás rendszerének. A szabályok 
sokszor többértelműek, a nyelvhasználók szövegkörnyezetet értelmező képességére építenek. Ezekben az 
esetekben igyekszünk a megadott bemenetnek megfelelő, összes lehetséges szabályos írásmódot megmu-
tatni, segítséget nyújtva a megfelelő értelmezés kiválasztásához. A felhasznált nyelvtechnológiai eszközök – 
mint minden, a mesterséges intelligencia határterületén mozgó, információs technológiai megoldás – jelenleg 
szükségszerűen nem képesek az esetek 100%-ában helyes választ adni. Másfelől, a különírás-egybeírás bizo-
nyos kérdései különösen nehezen ragadhatóak meg számítógéppel. Így gyakran előfordulhat, hogy rendsze-
rünk nem képes az összes lehetséges helyes megoldást megmutatni. Az általunk javasolt megoldások mellett 
mindig lehetnek más helyes megoldások is. Amennyiben automatikus rendszerünk nem képes kielégítő vá-
laszt adni, kérdésével forduljon bizalommal közönségszolgálatunk munkatársaihoz!”

(Forrás: www.helyesiras.mta.hu)

1. Miért nem lehet teljesen megbízni az online helyesírási programokban?

2. Gyűjts olyan példákat, amelyekben a szavak helyesírására hibás javaslatot tesz a szövegszerkesztő program!

Le fogom másolni a cikket.


Nem fogom lemásolni a cikket.

Meg akarom látni.


Nem akarom meglátni.

Be szeretnének kapcsolódni.


Nem szeretnének bekapcsolódni.
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27.A kezdőbetű

Igaz-e, hogy a köznév sok hasonló élőlénynek vagy dolognak a közös neve?

A mondatkezdő nagybetűk – az írásjelekkel együtt – se-
gítenek a szöveg mondatokra tagolásában, a tulajdonne-
vek nagybetűs kezdése pedig a nevek felismerését köny-
nyíti meg. 

Tulajdonnevek – köznevek A magyar helyesírás 
alapvető törekvése, hogy kis és nagy kezdőbetűk haszná-
latával egyértelműen megkülönböztesse a közneveket és 
a tulajdonneveket pl. Kovács (családnév), de kovács (mes-
terség), Kortárs (folyóirat címe), de kortárs (köznév). 

A tulajdonnevek főbb típusai: személynevek, állatne-
vek, tárgynevek, földrajzi nevek, csillagászati nevek, 
intézménynevek, márkanevek, kitüntetés- és díjne-
vek, címek.

A magyar nyelvben az alábbiak nem számítanak tulaj-
donnévnek, tehát kisbetűvel írjuk őket: 

•  ünnepek, neves napok neve (pl. karácsony, húsvét, 
anyák napja, az államalapítás ünnepe);

•  történelmi események (pl. mohácsi vész, szabadság-
harc, második világháború, rendszerváltás);

•  népek, népcsoportok neve (pl. magyar, szlovák, sváb, 
�nnugor, germán);

•  vallásokhoz, felekezetekhez tartozást jelentő szavak 
(pl. katolikus, zsidó, református, muszlim, buddhista);

•  rendezvények, társadalmi és politikai programok 
neve (pl. a magyar nyelv hete, fásítási hónap, országos 
középiskolai tanulmányi verseny stb.).

Az  „intézményszerű”  rendezvények nevét nagybetűvel 
írjuk (pl. Budapesti Nemzetközi Vásár, Szegedi Szabadtéri 
Játékok).

Meddig tart a név? A nagy kezdőbetű mutatja, 
hogy hol kezdődik a név; a helyesírás annak érzékelteté-
sére is törekszik, hogy meddig tart. Erre háromféle mód-
szer van: az egybeírás (pl. Magyarország), a kötőjelezés 
(pl. Velencei-tó), valamint az összes tagon nagy kezdőbetű 
használata (pl. Magyar Nyelvőr). 

Milyen neveket írunk egybe? Az egybeírásra 
vonatkozó szabályok nem csak az egyértelmű összetéte-
lekre (pl. Olaszország) korlátozódnak. Egyes névtípusok-
ban egybe kell írnunk olyan elemeket, amelyeket más 
típusokban különírunk:

•  az -alföld, -föld, -part utótagú országnevek (pl. Elefánt-
csontpart, Németalföld, Csecsenföld);

•  a tájegységek nevei (pl. Dunakanyar, Kisalföld, Sza-
mosköz);

•  a magyar települések nevei (pl. Balatonmáriafürdő,
Jászfelsőszentgyörgy, Nyárádszentbenedek);

•  a városrészek neveit (pl. Akadémiaújtelep, Nagyerdő, 
Rózsadomb), Gellérthegy, Margitsziget – utóbbiak csak 
városrészként egybeírandók, földrajzi képződmény-
ként viszont Gellért-hegy és Margit-sziget;

•  az utcák, közterületi egységek neveiben előforduló, 
önállóan írva kötőjeles földrajzi nevek (pl. Lovas-völgy, 
Nádas-tó, Tábor-hegy, de Lovasvölgyi utca, Nádastó 
park, Táborhegyi út).

Milyen neveket írunk kötőjellel? Kötőjellel 
az alábbi esetekben kapcsoljuk össze egy tulajdonnév 
részeit: 

•  ha a földrajzi név utótagja domborzati elemre utal (pl. 
Adriai-tenger, Aggteleki-cseppkőbarlang, Horn-fok, Ma-
riana-árok, Nagy-erdő, Nádas-tó, Rózsa-domb);

•  ha a csillagászati név köznévi utótagot tartalmaz
 (pl. Antenna-galaxis, Halley-üstökös, Lófej-köd);

•  ha a díjnév első tagja személynév (pl. Kossuth-díj, No-
bel-díj, Oscar-díj).

Jegyezd meg!
Földrajzi nevek esetében úgy lehet könnyen dönteni egy-
beírás vagy kötőjeles írás között, ha �gyelembe vesszük: a 
természeti képződmények utótagja kötőjeles (pl. Csepel-
sziget, Csendes-óceán, Bánki-tó, Holdvilág-árok, Dunántúli-
dombság), az ember által alkotott dolgok utótagja viszont 
különírandó (pl. Csokonai utca, Békés megye, Móricz Zsig-
mond körtér, Szabadság híd, Csepeli átjáró).

Milyen neveket írunk nagy kezdőbetűvel? 
A név terjedelmét a tagok nagy kezdőbetűi jelzik az aláb-
bi névtípusokban: 

•  személynevekben (pl. Szépvölgyi Lili Flóra, Kiss T. Péter);
•  államnevekben (pl. Luxemburgi Nagyhercegség, Máltai 

Köztársaság);
•  egyes (nem magyar nyelvű) földrajzi nevekben (pl. 

Frankfurt am Main, Srí Lanka);
•  a több szóból álló csillagképnevekben (pl. Dél Kereszt-

je, Nagy Medve);
•  az intézménynevekben (pl. Fővárosi Állat- és Növény-

kert, Fészek Waldorf Iskola);
•  a folyóiratok, könyvsorozatok címében (pl. Nemzeti 

Sport, Régi Magyar Költők Tára).

Egyes névtípusokban több nagybetűs elem és kötőjele-
zés egyaránt jelzi a név terjedelmét:

•  a kettős családnevek (pl. Bajcsy-Zsilinszky, Kis-Hor-
váth);

•  a több szóból álló megyenevek (pl. Borsod-Abaúj-
Zemplén megye, Hajdú-Bihar megye);

•  teljes személynevet tartalmazó díjnevek (pl. Jászai 
Mari-díj, József Attila-díj). 
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Vannak olyan tulajdonnevek is, amelyeknek csak az első 
tagja nagybetűs, és különírt, kisbetűs elemeket is tar-
talmaznak. Az a, az, és szavak minden névben kisbetű-
vel írandók (pl. Szent Imre Herceg Utcai Általános Iskola és 
Gimnázium). A művészeti alkotások, előadások, rádió- és 
televízió-műsorok címének csak az első szavát kezdjük 
nagybetűvel (pl. A magyar helyesírás szabályai, Barátok 
közt). Szintén kisbetűsek az államrészek nevében az állam, 
megye, járás, régió, terület stb. szavak, ill. a közterületek jel-
legére utaló szavak (pl. utca, út, lépcső, híd, köz stb.).

Köznevek – nagybetűvel A közneveket az ese-
tek túlnyomó többségében kisbetűvel kezdjük. Hiva-
talos levelekben, iratokban azonban a megszólítottra 
vonatkozó köznévi elemeket (pl. Úr, Asszony, Ön) is nagy-
betűkkel kezdjük (pl. Tisztelt Tanár Úr/Tanárnő!). Magánle-
velekben is választhatjuk ezt a megoldást a címzett iránti 
fokozott tisztelet kifejezésére (pl. Drága Ilonka Néni!, Szere-
tettel gondolok Rád.). 

Szintén nagybetűkkel kezdjük az útba igazító felirato-
kat, a táblázatok, gra�konok, ábrák címét (pl. Bejárat, Igaz-
gató, Pénztár. Ha egy ilyen szöveg több szóból áll, akkor 

csak az első szó nagy kezdőbetűs (pl. Kettős megállóhely, 
B épület). Ha a szöveg első szava számjeggyel írt számnév, 
akkor a következő szó kis kezdőbetűs (pl. 2. metróvonal, 
5. ábra, III. vágány).

A betűrendbe sorolás A betűrendbe sorolás ki-
indulópontja a szavak kezdőbetűinek ábécében elfoglalt 
helye: a c-vel kezdődő szavakat például a cs-vel kezdődők 
elé soroljuk. Azonos kezdőbetű esetén a besorolás az első 
nem azonos betű alapján történik. Külön betűnek szá-
mítanak a kettőzött kétjegyű betűk: a meggyet például 
’megygy’-ként soroljuk be. Szintén külön-külön betűknek 
vesszük az egy fonémát jelölő idegen eredetű betűkom-
binációk (pl. sch, th) elemeit. 

A hagyományos betűrendbe sorolás szempontjából 
nem veszünk �gyelembe bizonyos különbségeket; azo-
nos betűnek számítanak tehát az alábbiak: 

•  a rövid és hosszú magánhangzóbetűk: a = á, e = é stb.);
•  a magyar és idegen mellékjeles betűk: c = ç, s = š stb.);
•  a szóhatárok: Kovácsné és Kovács Jutka közül utóbbi 

kerül előbbre, mivel a szóközt nem számítva az első 
nem azonos betűket (n, j) vesszük �gyelembe. 

  Kérdések, feladatok

1.  Hogyan szólítanád meg? Írj hivatalos megszólítást a füzetedbe az alábbi személyekhez!

2.  Címezz meg egy-egy borítékot az 1. feladatban lévő személyeknek! A cím is, a név is legyen � ktív!

3. a) Próbáljátok ki a számítógép betűrendbe soroló programját! Ügyeljetek a magyar nyelvű beállításra!
b) Álljatok a csoportban használt és elfogadott becenevetek alapján ábécérendbe!

király miniszterelnök (nő) igazgató (fér�) az elnök helyettese (nő)

Tu l a j d o n n e v e k

eg y  s z ó  
+

m el l é k né vk é p z ő
k i s b etűvel  í r j u k

t ö b b  s z ó  
+

m el l é k né vk é p z ő

Ak H .  1 6 1 .  p o n t ;  1 6 7 .  p o n t ;  1 7 3 – 1 8 3 .  p o n t

m i nd eg y i k  s z ó
nag y  k ez dőbetűs

az  eg y i k
k i s  k ez dőbetűs

nem  vál t o z i k

a  k é p z ő k ö t őjellel
k ap c s o l ó d i k
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„Ma a nagy- és a kisbetűk rendszere párhuzamos. A német nyelvben is ez a helyzet a ß kivételével, amely csak 
kisbetűként létezik. Mivel nem tartozik hozzájuk külön fonéma, a nagybetűk egyetlen szerepe a kiemelés, a 
�gyelem ráirányítása bizonyos dolgokra, a szöveg megértésének megkönnyítése.

Ahol ismert a kis- és nagybetű használata, ott a nagybetű szerepköre alapvetően a következő: a szöveg 
kezdetének jelölése (fő- és alcímek); a mondat kezdetének jelölése; bizonyos szavak, szócsoportok, szófajok 
esetében a szó kezdetének jelölése. Ennek megfelelően a nagybetűk a nyelvi rendszer három szintjén látnak el 
feladatot: szövegszinten, szintaktikai szinten és a lexika szintjén.

A szóba jöhető nyelveknél az utóbbi szinten hozott a fejlődés eltérő eredményeket. Az egyik végletet a 
német képezi, amelyre a nagybetűs írás a legnagyobb arányban jellemző, mivel nemcsak tulajdonneveket, 
megszólítási formákat és bizonyos kitüntető címeket írnak így, hanem minden főnevet és főnevesített egyéb 
szófajt is. A többi nyelvben a nagybetűs írás voltaképpen a tulajdonnevekre és bizonyos megtisztelő címekre 
korlátozódik.

A történeti fejlődés kezdetben a németben is a többi nyelvhez hasonlóan zajlott. Az ófelnémetben leg-
gyakrabban szövegek, mondatok, strófák és verssorok elején tűnik fel a nagybetű, ez a gyakorlat rögzült is a 
továbbiakban, a személynevek és a földrajzi nevek írásmódjához hasonlóan.

Az újfelnémet időszakban (1350 után) alakult ki a sajátos német szokás. A nagybetű használatának a német-
hez hasonló kiterjedése meg�gyelhető volt még átmenetileg az angol, a francia, a holland és a litván nyelv-
ben, és valamivel hosszabb ideig – valószínűleg német hatásra – egyes skandináv nyelvekben. A dán nyelvben 
például a némethez hasonló volt a nagybetű használata, ezt azonban 1948-ban – minden bizonnyal politikai 
okból – megszüntették.”

(Bergman, Rolf–Nesius, Dieter (Hgs.): Die Entwicklung der Großschreibung im Deutschen von 1500 bis 1700 
[Ismerteti: Somló Katalin]. In: Magyar Nyelvőr, 126 [2002], 3. 68–69.)  

1. Igazak vagy hamisak az alábbi állítások? Válaszolj a szöveg alapján!

2.  Mit jelölhet a nagybetű egy szövegben? Készíts fürtábrát a szöveg alapján!

Gyakorlás

4.  Gyűjts minél több a képekhez kapcsolódó földrajzi helyet, emlékművet, épületet! Írd le a füzetedbe melléknévképzős 
alakjukat!

A világ nyelveiben nincs olyan kisbetű, amelynek ne lenne nagybetűs megfelelője.
A dán nyelvben volt jellemző legtovább a némethez hasonló nagybetűhasználat.
Volt a német nyelvben olyan időszak, amikor a nagybetűnek nem volt olyan nagy szerepe, mint napjainkban.
1350 után, az ófelnémet korban alakult ki a sajátos német szokás.
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Az idegen szavak és a jövevényszavak
Az idegen szavak meghonosodhatnak: jövevénysza-
vakká válhatnak, ha használatuk általánossá válik, és 
idegen eredetük már csak kevéssé vagy egyáltalán nem 
érezhető. A jövevényszavakat magyarosan, a kiejtés sze-
rinti írásmódot követve írjuk (akvárium, izotóp, kóla, lézer, 
menedzser stb.). Ahogy megszokhattuk, az idegen és jö-
vevényszavak sem különíthetők el egymástól egyértel-
műen: a mindössze néhány éves szel�  szóról például min-
denki tudja, hogy angol eredetű, mégis magyar kiejtés 
szerint írjuk. 

Néhány idegen szó már magyaros, de még eredeti he-
lyesírással is leírható (pl. � le – fájl, e-mail – ímél, chili – csili). 
Az idegen eredetű keresztnevek csak a kiejtésnek megfe-
lelő magyaros helyesírással anyakönyvezhetők (pl. Dzsesz-
szika, Filip).

Az idegen szavak és nevek toldalékolása
Az idegen szavak és nevek toldalékolásakor a már tanult 
szabályok (pl. Brad Pitt-es, New York-i, Enyát, Goethét, hel-
sinki, hawaii, Mann-nal) mellett további sajátos szabályo-
kat is alkalmaznunk kell. 

•  Az o/ö-re végződő tövek toldalékos alakjaiban hosz-
szú ó/ő-t írunk a rövid tővégi magánhangzó helyett 
(pl. Ronaldo – Ronaldót, Malmö – Malmőben).

•  Az ejtésben i-re, írásban y-ra végződő idegen nevek-
hez kapcsolódó -i képzőt kiírjuk (pl. coventryi, vichyi).

•  Az idegen eredetű tövekhez az esetek többségében 
kötőjel nélkül kell kapcsolnunk a toldalékokat (pl. 
Jamesszel, whiskyvel, Jacknek, Wordöt, playstationös). 
Kötőjelet csak az alábbi esetekben alkalmazunk: 
–  ha a szó néma betűre végződik (pl. Cannes-ban,

guillotine-t),
–  ha az utolsó kiejtett hangot magyar szavakban és 

nevekben nem használatos betűkapcsolat jelöli 
(pl. Glasgow-ban, Shelley-től). Számos betűkapcso-
lat „ismertnek” számít, tehát kötőjel nélküli toldalé-
kolást kíván meg (pl. Anjouk, Boschnál, Daewoohoz, 
Lübeckbe, Villachból.)

•  A -val/-vel (és -vá/-vé) ragot – a hagyományos írásmód 
szerint írt régies családnevekhez hasonlóan – illeszt-
jük, tehát a kiejtés szerinti írásmód alapján írjuk (pl. 
Bushsal, guillotine-nal, cowboyjá, hertzcel, Kovačcsal, 
Jackkel, Los Angelesszel, Nantes-tal, Glasgow-val).

Id e g e n  s z a v a k
t o l d a l é k o l á s a

Az  „y” é s  a z „i” t a l á l k o z á s a

• A z  -i k é p z őt akk or is kiírjuk, ha ejté s k or nem érz é k eltetj k

Az  „o”,  „ö” v é g z ődés

• a toldalé k ot k ap, hos s z ú  -ó t, -ő t írunk és mondunk

Kö t őjelhas z n á l a t

• 
• 

a néma betűr e vé g z ődik a s z ó
a a ma yarban szokatlan betűkapcsolat

jel li az utolsó han ot
Ak H .  2 1 5 – 2 1 7 .  p o n t

28. Az idegen szavak és nevek helyesírása

Nevezd meg kedvenc tantárgyad híres embereit! Írd egy-egy lapra a neveket!
A szólapokat rendezzétek tantárgyanként két csoportba: magyar és nem magyar 
hírességek!
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  Kérdések, feladatok

1.  Alkoss egy-egy mondatot a (helyesírási) szabálynak 
megfelelő szóval!

2.  Milyen helyesírási elv érvényesül a következő szavak 
írásában?

Gyakorlás

„Új vonása a 12. kiadásnak, hogy a korábbiaknál gyakrabban engedi meg az eltérő írásmódú alakváltozatokat, 
tehát két- vagy – ritkábban – háromféle formát is ajánl. Közöttük vannak olyan szavak, amelyeket már eddig 
is többféle ejtésmóddal használtunk, így a helyesírás követi az elterjedt beszélt nyelvi alakot: advent – ádvent, 
státus – státusz, státusszimbólum – státuszszimbólum, standard – sztenderd. A diskurzus – diszkurzus esetében an-
gol hatást fedezhetünk fel, mivel a szaknyelvekben, így a nyelvészet, szövegtan, pragmatika szaknyelvében is 
erőteljesen hat a discourse, ennek tükröződése a második, sz-ező változat. Idegenszerűen és fonetikusan egy-
aránt írhatók a következők: behaviourizmus v. bihéviorizmus, chat v. cset, chatel v. csetel, chili l. csili, chips l. csipsz, 
gyros l. gírosz, e-mail v. ímél, metropolis v. metropolisz, pacemaker v. pészméker, piranha v. pirája, rap v. rep, rappel 
v. reppel, salsa v. szalsza, snooker v. sznúker, spray v. spré v. szpré, steak v. szték, sztrók v. stroke, thriller v. triller.
A v. (vagy) rövidítés az egyenlő értékű alakváltozatokat jelzi, ezek mindkét alakja ott szerepel betűrendbe so-
rolási helyén: chat v. cset; cset v. chat. Az l. (lásd) rövidítés akkor használatos, amikor az idegen írásmódú alakkal 
szemben a kiejtés szerint írt változatot ajánlja a szótár. Ilyenkor az utóbbi ad helyet a bokrosításnak: chili l. csili, 
ott csili, csilije; csilipaprika. […]

Bővült azoknak a szavaknak a listája, amelyek már csak fonetikusan szerepelnek a szójegyzékben.
Az 1999-es Magyar helyesírási szótár már tartalmazta az avokádó, cukkini, diszk, �tnesz főneveket, az úgyneve-
zett részfunkciózavarok közül pedig a diszgrá�a és a diszlexia megnevezését, az utóbbiak mellé most felzár-
kózott a diszkalkulia. További újdonságok a kiejtés szerint írt szavak köréből: […] dizájn, dzadzíki (török, görög 
ételkülönlegesség), �fti-�fti, klaszter, klikkel, lájkol, lúzer, pomeló (gyümölcs), prezi (prezentáció), Prezi (oltalma-
zott védjegyként), rukkola, snaucer, szmájli, szu�é, szusi, sztracsatella, sztúpa, tiramisu, tréler, trendi.”

(Zimányi Árpád: Idegen szavaink írásmódja az új szabályzatban. In: Édes Anyanyelvünk, 37 [2015], 5. 3.)

1. Milyen csoportokat különböztet meg a szerző az idegen szavak között?

2.  Mit jelöl a v. és l. rövidítés a szótárban?

3.  Illeszd az -i és a -val/-vel toldalékot a megadott sza-
vakhoz! Dolgozz a füzetedben: írd a szóalakokat táb-
lázatba! 

4.  Gyűjts legalább tíz, latin betűs írású nyelvből átvett 
többszavas kifejezést, szólást, közmondást! Például: 
Sine qua non.

5.  Tanulmányozzátok A magyar helyesírás szabályainak 
az idegen szavak helyesírásához kapcsolódó pontjait! 
Gyűjtsetek öt olyan szót, amelynek a helyesírása ne-
hézséget okoz számotokra!

6.  Alkossatok csoportokat! Gyűjtsetek olyan magyar 
nyelvű dalokat, amelyekben idegen szavak található-
ak! Betűzzétek ezeket a szavakat! Az a csapat győz, 
amelyik a legtöbb jó megoldást adja.

szerviz

dzsúsz

kapucsínó

steak

workshop

e-mail/ímél

Gogol, Tolsztoj, New York, Victor Hugo, monsieur, 
guillotine, Shakespeare, Balzac, pech, Bach, 
Greenwich, Steinbeck, Engels, hertz, fi x, signorina, 
Goethe, Coca-Cola, business, cowboy, schilling, 
signore, Amundsen, Stockholm, Janus Pannoni-
us, stewardess, Habsburg, shopping, Horatius, 
Toulouse-Lautrec

a)  infulenza/in�uenza, poszthumusz/ posztumusz, 
tolarencia/tolerancia, millenium/millennium 

b)  meteorológia/meterológia, dajer/dauer, kon ver-
tibilis/konvertábilis, adekvát/adekvált 

c)  kolera/korela, ominózus/ominózusos, fakultáns/
fakul tás, kaukció/kaució, rubrika/rublika
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A szóelemek29. Az írásjelek és az elválasztás

Ha ki kellene választanod a legfontosabb írásjelet, melyiket választanád? Miért? 

Az írásjelek A mondatvégi írásjeleket a monda-
tok modalitása határozza meg. A kijelentő mondatokat 
ponttal, a kérdő mondatokat kérdőjellel, míg a felkiáltó, 
felszólító és óhajtó mondatokat felkiáltójellel zárjuk. Az 
összetett mondatok végén az írásjelek használata attól 
függ, hogy alá- vagy mellérendelő mondatról van-e szó. 
Mellérendelő mondatok esetében az utolsó tagmondat 
modalitása határozza meg a mondatvégi írásjelet, aláren-
delő mondatoknál azonban a főmondat (pl. Szeretném 
tudni, miért tetted ezt velem. Azt csináld, amit mondtam! 
Szeretnélek megkérni arra, hogy vásárolj be helyettem. Azt 
kérdezte, szeretnénk-e � lmet nézni.) 

Írásjelekkel (többnyire vesszőkkel) jelezzük az össze-
tett mondatok tagmondatainak határát. Nem teszünk vi-
szont vesszőt a s, és, meg, vagy kötőszavak elé, ha nem 
tagmondatok, hanem egyszerű mondat mondatrészei 
között állnak (pl. jót s jól; Móni vagy Tóni). A többi kötőszó 
(pl. valamint, illetve, hogy) előtt mindig van vessző: Móni, 
valamint Tóni; Móni, illetve Tóni stb. Páros kötőszavak
használatakor a második kötőszó elé teszünk vesszőt (pl. 
vagy ő, vagy én; akár így, akár úgy).

A vesszőhasználat kevésbé ismert szabályai közé tar-
toznak a következők: 

•  vesszővel választjuk el az indulatszót, megszólítást a 
mondat többi részétől (pl. Ó, már megint! Gyere csak 
ide, kis�am!);

•  a stb. elé nem teszünk vesszőt (pl. pont, vessző stb.);
•  a mint kötőszó előtt csak akkor van vessző, ha hason-

lítást jelöl (pl. olyan, mint otthon; úgy, mint szoktuk), 
határozóvá tevő funkcióban nincs (pl. az internet mint 
lehetőség; Pali mint szervező vett részt a fesztiválon).

A szövegek összetett mondataiban a vesszőn kívül kettős-
pontot és pontosvesszőt is szoktunk használni tagmon-
datok között. A kettőspont részletezést, magyarázatot, 
felsorolást vagy idézetet vezet be, esetleg �gyelmet hív fel 
az utána következőkre (pl. Amit láttam: vér, könny, szenve-
dés. Figyelj: ezt most nem ronthatod el.). A pontosvessző a 
felsorolásokban a felsorolt dolgok csoportjait különíti el. 
Állhat az egymáshoz lazán, többnyire kötőszó nélkül kap-
csolódó, mellérendelő viszonyban lévő tagmondatok kö-
zött  (pl. Gyönyörűen énekelt; tulajdonképpen a hangja mi-
att szerettem bele.), valamint többszörösen összetett mon-
datokban elkülöníthet egymástól  tagmondatcsoportokat 
(pl. A láthatáron már fel-felvillant egy-egy távoli istennyila, 
az ég fenyegetően morajlott, a szél meg-megcsavarta a �-
atalabb fákat; a madarak azonban még vígan csiviteltek, 
a gyerekek felhőtlen örömmel játszottak kinn az udvaron, 
mintha tudomást sem vennének a közeledő viharról.)

Kötőjel, nagykötőjel, gondolatjel A kötőjel
alapvetően összetartozó, azonban valamilyen okból még-
sem egybeírt szórészleteket kapcsol össze. Használjuk 

•  tő és toldalék között (pl. ÉNy-ról, Greta Garbó-s, kft.-
ben, Thomas Mann-nál, guillotine-nal, 22-es, J-t);

•  összetételek tagjai között (pl. alig-alig, C-vitamin-bevi-
tel, Bergman-�lm, papír- és fémhulladék, ötszázkilenc-
venhatezer-háromszáztizenkettő, pontosvessző-hasz ná-
lat, sakk-kör);

•  tulajdonnevek elemei között (pl. Fehérvári-Kiss, Jenői-
tó, Sebes-Körös);

•  két szám között,
– ha sporteredményt jelölnek (pl. 3-3, 45-15); 
–  ha nem pontosan jelölnek mennyiséget (pl. Vagy 

10-15 laktózmentes termékük van. Egy 4-5 oldalas esz-
szét kell írnunk.). 

A kötőjel két oldalán nem hagyunk szóközt, kivéve, ha 
összetételi tag helyett áll: papír- és fémhulladék, papírgyár-
tás és -újrahasznosítás.

A legkevésbé ismert írásjel valószínűleg a nagykötő-
jel. Kétszer olyan hosszú, mint a kötőjel, annyiban viszont 
hasonlít hozzá, hogy nincs szóköz a két oldalán. Wordben 
a Ctrl gombbal és a számbillentyűzeten lévő mínuszjellel 
vagy az Alt+0150 kóddal érhető el. Nagykötőjellel kapcso-
lunk össze:

•  két (ritkán több) tulajdonnevet (pl. Magyarország–
Portugália mérkőzés, a Kun–Tóth házaspár);

•  népeket, nyelveket, szakokat (pl. magyar–angol tol-
mács, orosz–ukrán kapcsolatok, matek–�zika szakos, 
német–magyar szótár);

•  helyre, időre utaló szavakat, ha közöttük „valamettől 
valameddig” viszony van (pl. a Bécs–Pozsony–Buda-
pest ultramaraton; New York–Párizs repülőjárat; a Raj-
na–Majna–Duna-csatorna; a július–augusztusi viha-
rok; az 5–7. oldalon olvasható szöveg).

A gondolatjel ugyanolyan hosszú, mint a nagykötőjel, 
vi szont mindkét oldalán szóközt hagyunk, tehát nem ta-
padó írásjel. Használatos a pontosvesszőével megegyező 
szerepben, lazábban összefüggő tagmondatok között (pl. 
Gyerekkoromban állítólag szinte semmit sem ettem meg – ez 
ma már nem látszik rajtam.). Két gondolatjel (vagy zárójel) 
közé szoktunk elhelyezni közbevetéseket (pl. Már vagy 
százszor – inkább ezerszer – mondtam neki, hogy �gyeljen 
oda.). A gondolatjelekkel megegyező hosszúságú párbe-
szédjelekkel kezdjük párbeszédekben az egyes szereplők 
megszólalásait (általában külön sorban), illetve velük kü-
lönítjük el az idézett megszólalásokat a narrációtól (pl. – 
Ezt nem hiszem el! – kiáltott fel zaklatottan Józsi.).

Az idézés főbb szabályai A szövegbe ágyazott 
szó szerinti idézeteket idézőjelbe tesszük. A kezdő idéző-
jel a magyar helyesírás szerint alul, a záró idézőjel felül 
található, és tapadó írásjel, vagyis a kezdő idézőjelet az 
idézet első szavával, a záró idézőjelet az idézet utolsó 
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szavával egybeírjuk. Az idézetet kettősponttal vezetjük 
be, ha az előtte álló gondolat alátámasztására szolgál. 
Ha az idézett szöveg végén mondatzáró írásjel van, akkor 
az megelőzi a záró idézőjelet. Ha az idézet után folytató-
dik a saját mondatunk, akkor az idézőjelen belülre nem 
teszünk írásjelet. Ebben az esetben a saját szövegünket 
gondolatjellel kapcsolhatjuk az idézethez. Gondolatjellel 
saját megjegyzést az idézést megszakítva is beékelhe-
tünk, ekkor nem kell idézőjellel bezárnunk és újra meg-
nyitnunk az idézetet. Ha az idézett szövegben nem ér 
véget a mondat, de az idézet saját mondatunkat lezárja, 
akkor az idézőjelen kívülre tesszük a mondatvégi írásje-
let. Idézeten belüli idézet jelölése a befelé mutató »« jellel 
történik. Például:

„Jót s jól! Ebben áll a nagy titok” – írja Kazinczy.

Kazinczy epigrammájának felütése: „Jót s jól!”

„Jót s jól! – írja Kazinczy. – Ebben áll a nagy ti-
tok.”

Kazinczy szerint „Ebben áll a nagy titok”, de a 
valóságban ez nem ilyen egyszerű.

Az igazgató így kezdte köszöntőjét: „»Jót s jól! 
Ebben áll a nagy titok.« Leginkább Kazinczynak 
ezzel a gondolatával tudom jellemezni kedves 
kollégánk munkáját.”

Az elválasztás A szavak elválasztása lehetőséget ad 
arra, hogy a sorok hosszúsága körülbelül hasonló legyen, 
ami rendezettebbé teszi az írásképet. Az elválasztás alapja 
a szótagolás.

A szótagolás – és az elválasztás – alapvető szabálya, 
hogy minden magánhangzó új szótagba kerül, a más-
salhangzók viszont, mivel nem alkotnak önmagukban új 
szótagot, másképp viselkednek(pl. di-ó-i-ért, E-le-o-nó-ra).

Azt a mássalhangzót, amely egyedül áll két magán-
hangzó között, a következő szótagba visszük: a-u-tó, te-
he-tős stb. Amennyiben két magánhangzó között több 
mássalhangzó áll, csak az utolsó kerül a következő szó-
tagba: sar-kan-tyú, temp-lom, gömb-ben stb. A két- és há-
romjegyű mássalhangzók egy hangot jelölnek, így nem 
választhatók szét: köt-szer, bá-csi, bo-dza, me-ne-dzser stb.

A hosszú mássalhangzók viszont két hangnak minősül-
nek, ezért szükség esetén szétválasztandók: et-től, las-san, 
zak-kant stb.

A többjegyű hosszú mássalhangzók elválasztásakor 
nem érvényesül az egyszerűsítés elve: locs-csan, hosz-szú, 
edz-dzünk (felszólító mód!), bridzs-dzsel (kártyajátékkal). Az 
x két fonémát jelöl, a betűt azonban nem tudjuk szétválasz-
tani: ma-xi-ma-lis-ta, ta-xi stb. A soktagú mássalhangzó-
torlódások elválasztásakor is �gyelni kell arra, hogy csak az 
utolsó mássalhangzót vigyük át az új szótagba (pl. abszt-
rakt, diszk-rét, Mu-szorgsz-kij, Veszp-rém, lajst-rom).

Az elválasztás során nem vesszük �gyelembe a tolda-
lékhatárokat (pl. füg-gö-nyün-ket, ü-tő-dött). Az összetett
szavak elválasztása viszont az összetételhatáron történik 
(pl. kis-autó, már-is). Az összetett szavakhoz hasonlóan 
történik az igekötők és a leg- fokjel elválasztása is (pl. el-
ad, meg-ért, leg-okosabb, leg-alul stb.).

A hagyomány alapján írt magyar nevek, illetve az ide-
gen írásmódot követő szavak és nevek többségének elvá-
lasztásában a kiejtett alak szótagolása alapján választjuk 
el az írott alakot. Az egy hangként ejtett betűkapcsolato-
kat tehát nem választjuk szét (pl. Gaál, Jean, Beö-thy, Rim-
baud, Vá-czi, Chur-chill, Babi-tsé, móri-czos, Baude-laire, 
Shakes-peare)). 

A mozaikszók közül a két vagy több magánhangzót 
tartalmazó betűszókat el lehet választani (pl. EL-TE, NA-
TO). A szóösszevonásokat a szótagolás szerint választjuk el 
(pl. Ofotér-tig ~ Ofo-tértig, Ag-rocoop ~ Agro-coop  Agroco-
op stb.).

  Kérdések, feladatok

1.  Elhíresült levélrészlet:

a)  Másoljátok le a füzetetekbe az idézetet, majd pó-
toljátok a hiányzó írásjeleket! Legyen változatos a 
központozásotok!

b)  Beszéljétek meg, miképpen változik az írásjel-mó-
dosítással a mondattartalom!

c)  Ti miképpen döntöttetek a királynéval kapcsolat-
ban? Ellenőrizzétek a megoldásotokat a következő 
részlet alapján!

„Albericus barát krónikája szerint a Gertrudis királyné 
elleni összeesküvők levélben megkérdezték János esz-

tergomi érseket, hogy megöljék-e a királynét. Az érsek 
egy rejtélyes mondattal válaszolt, melyben egyetlen 
írásjel sem volt (ez különben az akkori írásgyakorlatban 
nem számított ritkaságnak): A királynét meggyilkolni 
nem kell félnetek jó lesz ha mind beleegyeznek én nem el-
lenzem. 

Ezt a mondatot kétféleképpen lehet írásjelekkel ellátni 
és értelmezni: A királynét meggyilkolni nem kell félnetek; 
jó lesz, ha mind beleegyeznek; én nem ellenzem. A másik 
értelmezés azonban ezzel ellentétes értelmű: A királynét 
meggyilkolni nem kell; félnetek jó lesz; ha mind bele-
egyeznek, én nem; ellenzem. Az összeesküvők állítólag az 
első variáció szerint értelmezték a szöveget, és ezért Bánk 
bán megölte Gertrudist.” 

(Keszler Borbála: A magyar írásjelhasználat és Európa. 
In: Magyar Nyelvőr, 127 [2003], 24.)

A királynét megölni nem kell félnetek jó lesz ha 
mindenki egyetért én nem ellenzem
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5.  Állapítsd meg, melyik állítás igaz, melyik hamis!

Gyakorlás

„A Vallomások hatodik könyvében ezt írja Szent Ágoston Szent Amb-
rusról: »Olvasás közben szeme siklott az oldalakon. Szíve az értelmet 
kutatta, hangja és nyelve azonban csendesen pihent. Ha nála voltunk 
– nem tiltották senkinek a belépést, és nem volt ott szokásban az ér-
kezők bejelentése sem –, gyakran így láttuk őt. Másképpen soha, csak 
szótlan olvasásban. Hosszú csöndben üldögéltünk (ki lett volna olyan 
vakmerő, hogy feszült �gyelmében megzavarja?), azután eltávoztunk. 
Találgattunk. A lelke megüdítésére szánt, idegen ügyek gondjától 
mentes, igen rövid időre talán nem akarja, hogy másfelé lekössék? Ta-
lán vigyáz, hogy valami tépelődő és �gyelmes hallgatónak ne kelljen 
kifejtenie egy-két homályos dolgot az olvasott könyvből, mert így né-
hány nehéz kérdés körül esetleg vitatkozásba döntenék? Ez a munka 
annyi idejébe került, hogy kevesebb könyvet olvashatna el, mint kedve 
tartja. Bár a hangja is igen könnyen rekedősre fordult, és annak kímélé-
se máris elég ok lehetett, hogy csöndben olvasgasson.«1  Szent Ágos-
ton 384 táján Szent Ambrus milánói püspök tanítványa volt; tizenhá-
rom évvel később, Numídiában írta meg a Vallomásokat, s még akkor 
is nyugtalanította ama rendkívüli látvány: az, hogy egy fér�, könyvvel a 
kezében úgy olvas egy szobában, hogy nem ejti ki a szavakat.”2

(Jorge Luis Borges: A könyvkultuszról – részlet. Scholz László fordítása)

1 Szent Ágoston vallomásai, VI, 3, 3, 1982, 152. old. (Városi István fordítása)
2  A kommentátorok felhívják a �gyelmünket, hogy a jobb szövegértés érdekében ak-

koriban szokás volt a hangos olvasás – tudniillik nem volt még központozás, se szóel-
választás –, akárcsak a közös olvasás, mely enyhítette vagy megoldotta a kódexhiány 
gondját. Szamoszatai Lukianosz A műveletlen könyvgyűjtő ellen című dialógusa a bi-
zonyíték rá, hogy a II. században élt ez a szokás.

1.  Fogalmazd meg három mondatban a Vallomásokból idézett történetet!

2.  Mi volt a szerepe Szent Ágoston idejében a hangos olvasásnak?

Minden elválasztás szótagolás, és minden szó-
tagolás elválasztás. 

Nem minden elválasztás szótagolás, és nem 
minden szótagolás elválasztás.

Minden szótagolás elválasztás, de nem minden 
elválasztás szótagolás.

Nem minden szótagolás elválasztás, de minden 
elválasztás szótagolás.

Nem minden elválasztás szótagolás, de minden 
szótagolás elválasztás.

Segítsen Obi-Wan Kenobi!

Segítsen, Obi-Wan Kenobi!

2.  Alkossatok négy-öt fős csoportokat! Gondoljátok vé-
gig, volt-e már olyan élményetek, amikor írásban fél-
reértettétek egymást! Találjatok ki olyan helyzeteket, 
amelyekben az írásjelek hiánya vagy épp nem meg-
felelő használata vezetett félreértéshez! Játsszátok el 
ezeket a szituációkat!

3.  Magyarázzátok meg, mi a jelentésbeli különbség a 
következő két mondat között!

4.  Milyen mondatközi és mondatzáró írásjeleket hasz-
náltok az internetes csevegésben?
a) Rendezzétek fürtábrába a gyűjteményeteket!
b)  Találjatok ki új írásjeleket! Mutassátok be a szerepü-

ket, használatukat!

Giovanni di Paolo di Grazia: 
Szent Ambrus, 1465–1470

(The Metropolitan Museum of Art, New York)
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30.A rövidítések, jelek, mozaikszók és számok helyesírása

Állapítsátok meg az általatok használt rövidítések alapján, melyek a legnép-
szerűbbek! Gyűjtsétek össze az általatok leggyakrabban használt öt rövidítést! 
Hasonlítsátok össze ezeket az eredeti szavakkal/szerkezetekkel, amelyeket rö-
vidítenek! Milyen szabály(ok) szerint hozzuk létre őket az eredeti alakokból? 

Írástechnikai szempontból (helytakarékosság, gyorsaság, 
hagyomány miatt) előfordul, hogy a szavak teljes alakja 
helyett rövidítéseket, rövidítésszerű jeleket, számjegye-
ket, mozaikszókat alkalmazunk. 

Amikor írunk, gyakran fontos szempont, hogy minél 
kevesebb idő alatt minél több információt át tudjunk adni 
– gondolj például az SMS-ben vagy e-mailben használt rö-
vidítésekre. Az írás folyamatát azonban nemcsak a rövidí-
tések, hanem a mozaikszók, a számok jelölésére használt 
számjegyek, valamint egyes szavak, fogalmak jelölésére 
használt jelek, szimbólumok (pl. €, &, @) is gyorsítják. Ezek 
helyesírására is vonatkoznak azonban szabályok. 

A rövidítések és jelek Alapszabály, hogy a rövi-
dítéseket ponttal jelezzük, a jelek végére azonban nem 
teszünk pontot. Néhány gyakran használt rövidítés: ún.
(úgynevezett), pl. (például), c. (című), sz. (század vagy szá-
mú), u. (utca), fszt. (földszint), Bp. (Budapest). A jelek főbb 
típusai:

• mértékegységek (pl. kW, cm3, db),
• pénznemek (pl. Eur, Ft), 
• égtájak (pl. K, ÉNy),
• vegyjelek (pl. H2O, Ag),
• országjelek (pl. H, FIN).

Több szóból álló kifejezések rövidítésekor minden tag vé-
gére pontot kell tenni (pl. Kr. e. [Krisztus előtt], s. k. [saját 
kezűleg]). Azonban előfordul néhány kivétel (pl. stb. [és a 
többi], vö. [vesd össze]).
A rövidítésekhez és a jelekhez a toldalékokat kötőjellel 
kapcsoljuk. A pontot a toldalékolt rövidítésekben is meg-
tartjuk. Tulajdonnevek rövidítései nagy kezdőbetűsek, de 
a belőlük képzett melléknévi rövidítéseket már kis kez-
dőbetűvel kell írni (pl. aug.-ban, Bp.-en, de bp.-i, Ft-ot, l-rel
[literrel]). 

A toldalékos alakoknál – különösen a -val/-vel ragok ha-
sonult alakjainál – �gyelni kell arra, hogy a toldalékot pon-
tosan tüntessük fel (pl. Ft-tal, GHz-cel, €-s, cm-rel, kB-tal.

A mozaikszók A rövidítésektől meg kell különböz-
tetnünk a mozaikszókat. A legegyszerűbben ezt úgy tehet-
jük meg, ha meg�gyeljük a kiejtett alakjukat. A rövidítések 
többségét nem rövidítve mondjuk ki – leszámítva a társal-
gási nyelvben használt néhány esetet (pl. [kábé], [eská]) –, 
a mozaikszók viszont kiejthetők a leírt alak szerint is (MTA, 
Mahart).

A mozaikszók két fajtája a betűszó és a szóösszevo-
nás. A betűszók többszavas tulajdonnevek vagy köznevek 
kezdőbetűiből állnak, a szóösszevonások viszont nem csak 
kezdőbetűket tartalmaznak. (Az összetételi tagok első be-
tűje is kezdőbetűnek számít!) 

etűszók

t u l a j d o n n é v i

köznévi

ö s s z eo l va s h a t ó k

k tőjel nélk l toldalékoljuk

betűzve ejtendők

k tőjellel toldalékoljuk

k tőjellel toldalékoljuk

kH   pont
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A szóelemek

Sajátos mozaikszó a KRESZ (Közlekedésrendészeti Sza-
bályok).

A betűszók helyesírása A betűszók két altípus-
ra bonthatók. A tulajdonneveket jelölő betűszók (pl. FTC, 
SOTE) csupa nagybetűből, míg a közneveket jelölők (pl. 
szja, tbc) csupa kisbetűből állnak. A más nyelvekből át-
vett mozaikszók (pl. PIN, SMS), illetve a tudományok által 
elterjesztett rövidítések (pl. DNS, ATP) kivételek. A betű-
szók legtöbb típusának toldalékolása kötőjellel történik 
(pl. BKK-val, MTK-nak, tbc-ben). Ha a toldalék miatt a kiej-
tésben megnyúlik a mozaikszó végi magánhangzó, ezt a 
helyesírásban nem vesszük � gyelembe (pl. MTA-n, ELTE-re, 
KRÉTA-ban, szja-t).

A szóösszevonások helyesírása A szóössze-
vonásokra vonatkozó szabályok a tulajdonnevekéihez 
hasonlóak: 

•  a toldalékot egybeírjuk vele, az utótagot kötőjellel 
kapcsoljuk hozzá (pl. Maharttal, de Mahart-járat),

•  a, e, o és ö helyett toldalékok előtt hosszú a, é, ó, ő-t 
írunk (pl. Müpába, Hungexpónál),

•  melléknévképzős alakjaik kis kezdőbetűsek (pl. 
müpás, hungexpós). 

A számok A betűkkel írt egész számokat kétezerig 
– a szótagszámtól és összetételi tagok számától függetle-
nül! – egybeírjuk (pl. ezerkilencszáznyolcvankilenc), afölött 
három helyi értékenként kötőjelet teszünk (pl. ötmillió-
négyszáztízezer-huszonkettő). 

Kivételt jelentenek az egybeírandó évszámok: a 
kétezertizenhat írott alak évszámot, a kétezer-tizenhat bár-
milyen más számot jelöl. Különírjuk viszont a sok ezer, pár 
millió, néhány milliárd típusú, határozatlan számnévi jelzős 
szerkezeteket.

A törtszámneveket különírjuk tőszámnévi jelzőjüktől 
(pl. Hat tized meg hat tized az egy egész két tized.). Ha vi-
szont az egész alakulat főnév előtt álló jelzőként szerepel, 
akkor a törtszámnévi részt egybeírjuk (pl. háromnegyed 
kiló, háromnegyed óra, háromnegyed tíz).

A számjegyekkel írt számokhoz a toldalékot min-
dig kötőjellel kapcsoljuk (2-t, 3-an, 4000-et stb.). Az alap-
szabály, hogy tőszámnevek után nincs, sorszámnevek 
után viszont van pont. 

A dátumok A toldalék nélküli, teljes keltezésben 
minden, számmal írt tag után pontot teszünk. Az évszá-
mokat és a napot mindig arab számmal írjuk; a hónap 
nevét használhatjuk teljes vagy rövidített alakban, jelöl-
hetjük római vagy arab számmal is (2013. január 1.; 2013. 
jan. 1.; 2013. január 1-je;  2013. I. 1., 2013. 01. 01.). A római 
számok használata napjainkban visszaszorulóban van. 

Nem teszünk viszont pontot a következő esetekben:
•  ha a dátum részeként álló számhoz toldalékot kap-

csolunk, pl. 2000-ben, 1-jén, 5-ig;
•  ha az évszám után névutó áll, pl. 2013 előtt, 1989 és 

1994 között; 
•  ha az évszám birtokos jelzői szerepben áll, pl. 1848 

hősei, 2016 nyara;
•  ha az évszám a mondat alanya, pl. 2001 a születésem 

éve.
A napot jelölő számot kétféleképpen is írhatjuk: január 

2. vagy január 2-a.

Az óra és perc számokkal írása kétféle lehet: vagy 19.53, 
vagy 19:53 formájú.
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Jegyezd meg! 
Az elseje, elsején, elsejéig stb.:
1. vagy 1-je, 1-én vagy 1-jén, 1-ig vagy 1-jéig stb.
Az elseji vagy elseji:  vagy 1-i, vagy 1-ji, vagy 1-jei.

Betűszók
ELTE = [elte] ΄Eötvös Loránd Tudományegyetem΄
BÚÉK = [búék] ΄boldog új évet kívánok΄
tv ~ tévé = [tévé] ΄televízió΄

Szóösszevonások
Müpa = [müpa] ’Művészetek Palotája’
Köjál =  [köjál] ’Közegészségügyi és Járványügyi 

Állomás’
eho = [eho] ΄egészségügyi hozzájárulás΄
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  Kérdések, feladatok

1.  Gyűjtsd össze azokat a rövidítéseket, amelyek lakcí-
mekben szerepelhetnek! 

2.  Keress olyan mozaikszókat, amelyek betegségek ne-
vét rövidítik! 

3.  Írd le minél kevesebb karakterrel, azaz minél helyta-
karékosabban a következő szöveget a füzetedbe!

Ma, vagyis kettőezerhuszonegy május elsején Budapes-
ten, az ötödik kerület egyik utcájában álldogálok a tizen-
kettes házszám előtt. Körülbelül nyolc óra tíz perc van, 
ugyanis a televízióban most mondtak híreket. Előkapom 
a mobiltelefonomat, anyukámmal a vasárnapi ebédről 
egyeztetek a Messengeren. 
Ekkor azonban úgy huszonöt méter ötven centiméternyi 
távolságban, tőlem északra feltűnik a Budapesti Közle-
kedési Központ egyik autóbusza. Már-már felszállok… 
Ám amint letekintek a földre, egy hat kilogrammos, fehér 
macskát pillantok meg. Ugyanazt, mint amelyiket a kör-
úton tegnap gitározó utcazenésznél láttam. Hát akkor ez 
egy very important person macska? Megkeresem a fehér 
cica gazdáját. Szerintem a pályaudvarnál meg is találom. 
Viszontlátásra, vagyis inkább: folytatása következik…

1995 végén

1995. márciusi

1995 márciusában

1995 márciusának végén

1995. márciusban

1995. március végén

„Az ezres szám leírásakor a magyartól eltérő az írásmód, az egyes után vesszőt teszünk: 1,000. Ugyanígy vesszőt 
teszünk akkor is, ha ezernél nagyobb számot akarunk leírni.

Például:
1,500 – kiolvasva: one thousand �ve hundred
1,523 – one thousand �ve hundred and twenty-three
100,000 – one hundred thousand         
1,000,000 – one million

Ha tizedes törteket (decimals) akarunk leírni, akkor, a magyartól eltérően, a tizedesvessző helyett pontot hasz-
nálunk, és azt ki is olvassuk, a számokat pedig egyenként, nem összevonva olvassuk ki.

Például:
0.5 – point �ve
0.25 – point two �ve
0.75 – point seven �ve
0.05 – point zero �ve
0.6528 – point six �ve two eight
2.95 – two point nine �ve

Vagyis nagyon nem mindegy, hogy egy berendezésről azt olvassuk, hogy a súlya 1.425 kg vagy 1,425 kg. 
Az elsőt könnyen a vállunkra vehetjük, a másikat viszont meg sem tudnánk mozdítani.”

(Dezsényi István – Salánki Ágnes: Számok angolul – nem csak kezdőknek. Forrás. www.5percangol.hu)

1. Gyűjtsd ki a szövegből, milyen eltérések vannak a számnevek magyar és angol helyesírása között!

2.  Hasonlítsd össze a számnevek és dátumok helyesírására vonatkozó szabályokat a magyar és az általad tanult ide-
gen nyelvben!

3.  Készíts az ötödik lecke szövege alapján vázlatot, decimális jelöléssel! Ügyelj arra, hogy a magyar nyelvben pontot 
teszünk a számok után (1., 1.1., 1.2.).

4.  Vitassátok meg, egy 10 évesnek milyen érvek szólnak 
az alábbi szabályok mellett!

 – A köznévi betűszókat kisbetűkkel írjuk.
 – A házszámot jelölő számnév után pontot teszünk. 
 –  A betűszók végén az A, E, O, Ö változatlan marad tol-

dalékok előtt is.

5.  Magyarázd meg, miért van, és miért nincs pont az 
alábbi szerkezetekben! 

6.  Másolj ki egy csevegőprogramban folytatott beszél-
getésrészletet! (Csak olyan szöveget válassz, amellyel 
nem sértesz ún. levéltitkot.)
a) Alakítsd át a szöveget normakövetővé!
b) Hasonlítsd össze a két szöveg karakterszámát!

Gyakorlás
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A szóelemekÖsszefoglalás

1. Készíts fürtábrákat a helyesírási szabályokból a következő témákhoz!

2.  A leckék során készített szókártyákat memorizáld úgy, hogy meghatározod, a tanult helyesírási szabályok 
közül melyek vonatkoznak az adott szóra!

különírás egybeírás idegen szavak számok rövidítések mozaikszók

A magyar helyesírás 
A helyesírás elvek és szabályok rendszere az írásbeli  megjelenítésre. A magyar nyelvben a helyesírás betűíró, latin 
betűs és fonémajelölő. Helyesírásunkban négy alapelvet alkalmazunk:
•  a kiejtés szerinti írásmód (pl. szekrény, asztal, lányok), 
•  a szóelemzés szerinti írásmód (pl. mondja, adja, kulcscsomó), 
•  a hagyomány szerinti írásmód (pl. lyuk, Batthyány), 
•  az egyszerűsítés elve (pl. könnyen, sakkal).

A mellérendelő szóösszetételek helyesírása
•  A szóismétléseket általában kötőjellel írjuk (pl. alig-alig, is-is), akkor is, ha a szóismétlés egyik tagja módosított, és 

önállóan nem értelmes szó (pl. körös-körül, unos-untalan). Különírjuk azonban őket, ha tőismétlés történik, tehát 
mindkét tagjuk önálló szóalak (pl. várva várt, háztól házig). 

•  Az állandósult, csak az utótagon toldalékolható mellérendelő összetett szavakat értelemszerűen egybeírjuk (pl. 
hányaveti). 

•  Ezzel szemben a lazább, mindkét tagjukon toldalékolható szóösszetételeket kötőjellel kapcsoljuk (pl. eget-földet). 
•  Az ikerszók tagolása a mellérendelő szóösszetételek mintájára történik. A csak a szó végén toldalékolható ikerszókat 

egybeírjuk (pl. terefere). Ugyanakkor azon ikerszókat, amelyek mindkét tagjukon toldalékolhatók, kötőjellel kapcsol-
juk össze (pl. izeg-mozog).

Az alárendelő szóösszetételek helyesírása 
•  A két egyszerű szóból álló összetételeket mindig egybeírjuk: kulcscsomó, asztallap, igazgatóhelyettes.
•  A többszörösen összetett, tehát kettőnél több tagból álló, de hat szótagnál nem hosszabb összetett szavakat is 

egybeírjuk: vasúttársaság, bükkfaerdő. 
•  A hat szótagnál hosszabb többszörös összetételeket azonban kötőjellel tagoljuk a fő összetétel határán: munka-

erő-kölcsönzés, vitorláshajó-avatás, osztályfőnök-helyettes. A szótagszámláláskor csak a két vagy több szótagból 
álló igekötő számít külön összetételi tagnak: befogadóképesség, kölcsön-vissza�zetés. A képzők (az -i kivételével) 
beszámítanak a szótagszámlálásba, a jelek és a ragok viszont nem: motorcsónak-versenyző, motorcsónakversenyek, 
rend őr járőreinknek, pénzvissza�zetési.

Alakőrző és alakváltoztató szavak
•  Bizonyos szavaink minden alakjukban megőrzik a tőbelseji hosszú magánhangzót (pl. dísz, díszes, díszít; hűs, hű-

söl, hűsítő). Ezek az alakőrző szavak. 
•  Más szavak tőbelseji í, ú, ű magánhangzója azonban bizonyos származékokban megrövidül: ír, irat, irkál; út, utat, 

utak; súg, sugall, sugdolózik. Ezek az alakváltoztató szavak. Képzett idegen szavakban többnyire megrövidül a ma-
gánhangzó: kultúra – kulturált; túra – turista; �lozó�a – �lozo�kus; szimfónia – szimfonikus; rapszódia – rapszodikus; 
memória – memorizál stb.

Az egybeírás
Az egybeírás három alapesete: 
•  a jelentésváltozás miatt (pl. tízórai), 
•  a hiányzó viszonyrag, tehát a jelöletlen nyelvtani viszony miatt (pl. kéményseprő),
•  a hagyomány miatt (pl. kétnyelvű).
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„– A �toplankton kifejezés vízben úszó növényi szervezetet jelent?
– Az úszás nem szerencsés szó. A �toplankton vízben lebegő életmódú algák összefoglaló neve – ez annyit jelent, hogy sok 
közülük tud ugyan saját maga is úszni, de olyan kis hatásfokkal mozog, hogy a víz áramlásaihoz képest az úszása elhanya-
golható. Ezért is mondjuk azt, hogy lebegő életmódú algák. Amikor 1978-ban elkezdtem a Duna �toplanktonját kutatni, 
elsősorban a Budapest feletti gödi szakaszt vizsgáltuk. Azt tapasztaltam abban az időben, hogy az ottani �toplanktonban 
mennyiségi vonatkozásban és fajösszetétel szempontjából is legnagyobb szerepe a sugaras szimmetriájú kovaalgáknak 
van. Ezeket úgy képzelhetjük el, mintha picurka, mindössze néhány század milliméter átmérőjű Petri-csészék lennének. 
Egy-egy ilyen kis Petri-csészében él maga az alga. A hasonlat azért sem rossz, mert a kovaalgák váza elsősorban szilícium-
dioxidból áll, és ugyanez az anyag az üvegnek is a fő alkotórésze. A kovaalgák tavasztól őszig általában a �toplankton 
tömegének 40-50 százalékát adják, de nagyon sokszor előfordul, főként kora tavasszal és késő ősszel, hogy ez az érték 
70-80 százalékot is elér. A dunai �toplanktonfajok – így a kovaalgák is – nagyon gyors szaporodásúak, valamint meglehe-
tősen tág ökológiai feltételek mellett tudnak élni.
– Ide kapcsolódik, hogy miért is fontos ez a terület az emberek nézőpontjából. Ha jól tudom, az Európai Unió Víz Keret-
irányelvében (EU VKI) az egyik indikátorcsoport a �toplankton, illetve a kovaalgák. Hogyan működik egy ilyen indiká-
ció, és mit tudhatunk meg a víz minőségéről az algákon keresztül?
– Nagyon rövidre fogva: az EU VKI által előírt, felszíni vizekre vonatkozó vizsgálatsorozat elsősorban az élőlény-együttesek 
vizsgálatára vonatkozik. Öt élőlénycsoportot emelnek ki ebből: a �toplanktont, a bevonatlakó algákat, a makro�tont, tehát 
a vízi edényes növényeket, a makrozoobentosz szervezeteket – itt a makroszkopikus állatokra gondoljunk – és a halakat. 
A �toplankton éppen a Duna esetében nagyon fontos élőlénycsoport, hiszen ebben a folyóban a fotoszintézisnek jelentős 
részét ezek a szervezetek végzik.
– Erre épül utána az egész tápláléklánc?
– A tápláléklánc részben a �toplanktonra, rész-
ben a bevonatlakó algákra épül. Ugyanúgy, mint 
a szárazföldön, ha növények nem lennének, akkor 
élet sem lenne ilyen formában a Földön, mert az 
általuk felépített szerves anyag az, amit aztán az 
összes többi élőlény hasznosít. A Dunát az 1980-
as, 1990-es években az jellemezte, hogy kisvizes 
időszakokban a �toplankton számára igen ked-
vező időszakok adódtak – kicsi, 1-1,5 m/s-os volt 
a folyó sebessége, alacsony volt a lebegő anyag 
koncentrációja, és ennek köszönhetően jutott 
fény a lejjebb lévő rétegekbe is. Ilyenkor gyors 
szaporodásnak indult a �toplankton. A Centrales-
kovaalgák, ezek a szép, sugaras szimmetriájú szer-
vezetek nyáron akár naponta kétszer is képesek 
osztódni. Erre vonatkozóan is végeztünk kutatáso-
kat. A lényeg az, hogy a Centrales-fajok már kora 
tavasszal nagy számban megjelentek a 3-4 fokos 
Duna-vízben. Később aztán mások is előtűntek 
mellettük a nyári időszakban, májustól augusz-
tus végéig: elsősorban a zöldalgák közé tartozó 
Chlorococcales-fajok. Bizonyos aprócska ostoros algák is nagyobb számban fordultak elő ilyenkor a �toplanktonban.
 A �toplankton mennyiségi alakulására az volt a jellemző a ’80-as, ’90-es években, hogy tavasszal hirtelen nagy tömeget ért 
el, majd ősszel csökkent, viszont az áradások jelentős mértékben befolyásolták a mennyiségüket. Ilyenkor a víz sebessége 
megnő, zavarossá válik a folyó, ez mind kedvezőtlen a �toplankton szaporodása szempontjából. Tehát egy áradás során 
hirtelen csökkent a mennyiségük. Aztán ha az ár levonult, megint csak gyorsan, egy hét, 10 nap alatt szépen el tudták érni 
a korábbi mennyiséget. ”

(Bajomi Bálint: Újra gyönyörködhetünk a kék Dunában. 
Interjú Kiss Keve Tihamérral. Forrás: www.eletestudomany.hu)

Példaszövegek a  szövegtani tudás fejlesztéséhez

Elektronmikroszkópos kép egy kovaalgáról
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(Forrás: www.72ora.hu)

OH-MNY10TA_Nyelvtan-10.indd   116 2022. 05. 25.   16:34:08



117

Tudományos konferencia Szent Mártonról és örökségéről

2016-ban ünneplik Szent Márton születésének 1700. évfordulóját. A keresztény ókor és középkor e kiemelkedő szentjét 
választotta Géza fejedelem 996-ban az ország első bencés apátsága védőszentjének.

Pannonhalma monostora, Szent Márton magyarországi tiszteletének e legősibb helye ezer éven keresztül őrizte a szent 
szerzetespüspök emlékezetét. A Márton oltalma alatt álló bencés szerzetesközösség 2016-ban a Szent Márton-év rendez-
vénysorozatával üli meg patrónusa születésének ezerhétszázadik évfordulóját.

A Kar Vallástudományi Központja, a Szent Márton-év és a Pannonhalmi Főapátság ez alkalomból 2016. április 14-én 
és 15-én Martinus pauper et dives – Szent Márton öröksége címmel tudományos konferenciát szervez Budapesten és Pan-
nonhalmán. A konferencián a Bölcsészettudományi Karról is számos neves kutató tart előadást, többek között klasszika-�-
lológusok, művészettörténészek, történészek, nyelvészek és néprajzkutatók. Az előadók részletes listáját, illetve a programot 
ITT lehet megtekinteni. 

Szent Márton alakja összeköti a szerzetességet a pásztori szolgálattal, Pannóniát és Galliát, az ókort és a középkort a 
jelennel; és összeköti elsősorban azokat az embereket, akik emlékével kapcsolatba kerülnek. A pannonhalmi Szent Már-
ton-év éppen ezért a közösségépítés és a kulturális párbeszéd gyújtópontjai köré épül.

Programok

Tudományos konferencia Szent Mártonról és örökségéről
2016. április 14. 9.00–17.00, Budapest, ELTE BTK, Múzeum krt. 4/A, Kari Tanácsterem

Ünnepi koncert 
2016. április 14. 19.30, Budapest, Egyetemi templom, V. ker. Papnövelde u. 5–7.

Tudományos konferencia Szent Mártonról és örökségéről
2016. április 15. 11.15–13.00, Pannonhalma

Szent Márton-olvasatok. Kiállításmegnyitó és kötetbemutató
2016. április 15. 14.30–16.00, Pannonhalma

Főszervezők: Dejcsics Konrád OSB, Déri Balázs.
Tudományos tanácsadók: Madas Edit, Szovák Kornél.

Regisztrációs felület

Facebook-esemény

Részletes program
(Forrás: www.btk.elte.hu)

Jelzőfény

Ha az Ön készüléke jelzőfénnyel rendelkezik, azok a következőket jelzik:
•  zöld = kontrollfény: A készülék csatlakoztatva van az elektromos hálózathoz, és működik.
•  sárga = a gyorsfagyasztás (SUPERFROST) funkció működik, a termosztát pedig kikapcsolt állapotban van.  

A kompresszor addig működik, amíg a gyorsfagyasztás (SUPERFROST) funkciót újra ki nem kapcsolja.
•  piros = RIASZTÁS: A fagyasztó belső hőmérséklete túl magas.
Amíg a készülék csatlakoztatva van az elektromos hálózathoz, és bekapcsolt állapotban van, addig a zöld jelzőfénynek 

mindig világítania kell. Erre fokozottan ügyeljen, mert áramkimaradás esetén a piros és sárga jelzőfények nem működnek.

A piros jelzőfény az alábbi okok miatt világíthat:
• A fagyasztó első beindításakor
• Leolvasztás utáni újraindítás esetén
• A fagyasztót friss étellel töltötték fel
A fenti esetekben normális, ha világít a piros jelzőfény. Amikor a belső hőmérséklet eléri a –18 ºC hőmérsékletet, a jel-

zőfény automatikusan kialszik.
(Részlet egy fagyasztó használati utasításából)
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„NNÁ: – […] Máskor is előfordult már velem, annak ellenére, hogy eszem ágában sincs különleges szavakat keres-
gélni, hogy néha-néha egy-egy szokatlan szót beleejtettem a szövegbe. Például beleírtam egy versembe azt, hogy 
dobrokol, mert azt hittem, hogy ezt mindenki ismeri. A lovak dobrokolnak, sokszor, ismételten dobognak, a táncosok is 
dobrokolhatnak. És mi történt? Egy csomó ember megkérdezte, mi az, hogy dobrokol. Vagy tudja maga, hogy mit jelent 
az: sutrál?
LL: – Én véletlenül tudom, minthogy ugyanoda való vagyok, ahova maga.
Azt jelenti, hogy súrol valamit.
NNÁ: – Úgy van, tudtam én azt, hogy maga tudja. De hát ez véletlen. Szóval
a sutrál az valami átmenet a súrolás, az erős érintés és a gyönge érintés között. 
rál. És erről is azt hittem – gyerekkoromból hozom ezt a szót, mint a dobrokol-t –
hogy közismert. Beleraktam egy versbe, annak ellenére, mondom, hogy nem célom…”

(Nemes Nagy Ágnes: Ekhnáton éjszakája. A versről a költővel Lator László beszélget [Elhangzott a Magyar Rádióban. Szerkesztő-rendező: Lajta 
Kálmán] In: Jelenkor, 23 [1980], 9. 838–839.)

Győri Törvényszék
6. P. 23.704/2014/26

dr. Zsiga Zsigmond ügyvéd (1022 Budapest, Empátia u. 3.) által képviselt Filip Ferenc (1054 Budapest, Falk Miksa u. 5. 
II/4.) felperesnek – a nem védekező Kovács Kolozs (9300 Csorna, Fő tér 6.) alperes ellen adásvételi szerződés létrehozása 
iránt indított perében a bíróság meghozta az alábbi

V é g z é s t :

A bíróság az alperes kézbesítési vélelem megdöntése iránti kérelmét hivatalból elutasítja.

A végzés ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Győri Ítélőtáblához címzett, de jelen bíróságon írásban, 3 pél-
dányban fellebbezést lehet benyújtani.

I n d o k o l á s

A bíróság 2013. december 9. napján eljárást befejező érdemi határozatot hozott. Az alperes részére megküldött, az ítéle-
tet tartalmazó postai küldemény „Nem kereste” jelzéssel érkezett vissza, ezért a bíróság a Pp. 99. §-a alapján a kézbesítési 
vélelem beálltáról értesítette az alperest.
A kézbesítési vélelem beálltának időpontja 2014. február 12. napja volt, ezen időponttól több mint hat hónap telt el.

A Pp. 99/A. § (1) bekezdése szerint a 99. § (2) bekezdésben szabályozott kézbesítési vélelem megdöntése iránt – a (3) be-
kezdésben meghatározott okokból – a címzett mint kérelmező a kézbesítési vélelem beálltáról való tudomásszerzésétől 
számított tizenöt napon belül terjeszthet elő kérelmet annál a bíróságnál, amelynek eljárása alatt a kézbesítés történt.  
A kérelem benyújtásának a kézbesítési vélelem beállta napjától számított hat hónap elteltével – a (2) bekezdésben, illetve a 
99/B. §-ban foglalt kivétellel – nincs helye. E határidő elmulasztása miatt igazolással élni nem lehet.

Figyelemmel arra, hogy az alperes a kézbesítési vélelem megdöntésére nyitva álló 6 hónapos objektív határidőt elmu-
lasztotta, amely esetben az igazolási kérelmet a törvény zárja ki, a bíróság a rendelkező rész szerint határozott.

Budapest, 2015. január 17.

 Képes-Kiss Eleonóra s.k.
 Bírósági ügyintéző
Kiadmány hiteléül:

 Kikerics Katalin
 írnok

(Forrás: www.jak.ppke.hu)
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Gazdagítsd tudásod, kutass a világhálón!

  Anyanyelvápolók Szövetsége • www.anyanyelvapolo.hu

  Digitális Tankönyvtár • www.tankonyvtar.hu

119

OH-MNY10TA_Nyelvtan-10.indd   119 2022. 05. 25.   16:34:11



120

  Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda • www.e-nyelv.hu

  A Magyar Nyelv Múzeuma • www.nyelvmuzeum.hu
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   helyesírás.mta.hu – Helyesírási tanácsadó portál
Itt megtalálhatod az érvényben lévő helyesírási szabályokat és az online helyesírás-ellenőrző program is segítségedre lehet!
• www.helyesiras.mta.hu
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  Országos Széchényi Könyvtár • www.oszk.hu

  Magyar Irodalmi Emlékházak • www.mire.hu
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  Pető�  Irodalmi Múzeum • www.pim.hu 

  Édes Anyanyelvünk folyóirat
• http://edesanyanyelvunk.anyanyelvapolo.hu
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A szöveg
A szöveg a nyelvi kommunikáció alapegysége. Olyan, 
részben vagy egészében nyelvi egységekből álló alakulat, 
amely üzenetként kapcsolatot teremt a kommunikáció 
résztvevői között. 
Ahhoz, hogy egy megnyilatkozást szövegként értelmezzünk, 
szövegértékűnek és összefüggőnek kell lennie. A  szövegösz-
szefüggés fajtái: 

•  koherencia (a szöveg beszédhelyzethez való kapcso-
lódása),

•  kohézió (a szöveg jelentésszintű kapcsolódása),
•  konnexió (a szöveg egységeinek nyelvtani összekap-

csolódása). 

A szöveg kohézióját biztosító jelentésbeli kapcsolóelemek: 
•  a cím,
•  a kulcsszó,
•  az izotópok (a szöveg ugyanazon elemére vonatkozó 

kifejezések),
– szinonimák,
– tulajdonnevek,
– névmások,
– alá- és fölérendelt fogalmak,

•  a téma és a réma viszonya
•  a szövegfókusz és a szövegtopik.

A szövegösszefüggés mindhárom fajtájában fontos szere-
pe van:

•  az anaforának (visszautalás a szöveg egy korábbi ele-
mére), 

•  a kataforának (előreutalás egy olyan elemre, amely 
követ kezni fog a szövegben), 

•  a deixisnek (rámutatás, a beszédhelyzet valamely 
elemé re/elemeire való utalás).

A szöveg konnexióját biztosító nyelvtani kapcsolóelemek:
•  a névmások,
•  a viszonyszók,

–  a névelők,
–  a kötőszók,

•  a toldalékok (pl. egyeztetés).

A koherenciát biztosító elemek:
•  a szövegszándék,
•  az értelmi folytonosság,
•  a gondolkodási folyamat, amely a beszédtársak tuda-

tában végbemegy.

Szövegpragmatika és a szövegvilág 
Szövegalkotáskor és -értelmezéskor számtalan dolgot fi-
gyelembe kell vennünk az elhangzó szavakon, mondato-
kon kívül. A szövegben a különféle kapcsolóelemek elő-
re- és visszautalhatnak, információkat helyettesíthetnek. 

A pragmatika azt vizsgálja, hogyan használjuk a nyelvet 
különféle beszédhelyzetekben. A szövegpragmatika e te-
kintetben kifejezetten a szövegre fókuszál. 
Leglényegesebb összetevői: 

•  Szövegvilág: az a kommunikációs tartomány, amely 
a szöveg nyelvi összetevőit, a beszélői létrehozást és 
a hallgatói megértést határolja körül. 

•  Nézőpont: az a helyzet, ahonnan az aktuális beszélő 
a szövegvilág dolgait szemléli, és végrehajtja feldol-
gozásukat. 

•  Fogalmi séma: mentális modell, amely megmutat-
ja, milyen összetett elrendezésű az elmebeli tudás. 
A séma kétféle lehet: tudáskeret vagy forgatókönyv. 
A tudáskeret egy központi fogalom köré elrendezett 
tudáselemek összességét jelenti (az előfeltételek, a 
szerepviszonyokra vonatkozó ismeretek stb., azaz 
a szituációról való tudás). A forgatókönyv ezzel szem-
ben az eseménysort, a nyelvi interakció lefolyásának a 
menetét rögzíti. 

•  Előfeltevés: olyan bennfoglalt jelentés, amelyet a be-
szélő nem mond ki, ám adottnak, igaznak tekint. 

•  Bennfoglalás (implikáció): ha egy kijelentés az adott 
beszédhelyzetben többletjelentést is kap. 

•  Következtetés: olyan mentális művelet, amelynek ré-
vén felfedhetjük valaminek az okát vagy általánosít-
hatunk. 

•  Intertextualitás vagy szövegköziség: a különféle szö-
vegek közötti kapcsolódást, kapcsolatot jelöli (ez le-
het akár célzás, utalás, hasonlóság is). Mindig felidéz 
más szövegeket, amelyek jelentése, tartalma hozzá-
adódik az aktuális szöveg értelmezéséhez. A két szö-
veg kapcsolatba kerül egymással, kölcsönhatás alakul 
ki közöttük. 

Nem nyelvi jelek a kommunikációban
A nem szavakkal való közlés, a nonverbális kommunikáció 
nem szándékos, nem tudatos közlésmód. A nem nyelvi 
jelek egyik része nyelvspeci�kus, (pl. a mondat- és szöveg-
fonetikai eszközök), másik részük (pl. a testbeszéd) inkább 
kultúraspeci�kus. Nem nyelvi jelek például: 

•  Zenei, azaz mondat- és szövegfonetikai eszközök: át-
fogják, egységbe rendezik a szöveg egészét, segítik 
a megértést, kiemelik a lényegi elemeket, színesítik a 
közlést (hangsúly, hangerő, hangszín, hanglejtés, be-
szédtempó, szünet). 

•  Testbeszéd elemei: mimika (arcjáték), tekintet (szem-
kontaktus), gesztusok (a fej, a kezek és a karok mozgá-
sa), testtartás (a beszédpartnerrel való viszonyunkat, 
szubjektív értékítéletünket fejezi ki), térközszabá-
lyozás (proxemika): intim zóna (0–60 cm), személyes 
zóna (60–120 cm), társadalmi zóna (120–360 cm) és 
nyilvános zóna (>360 cm); emblémák (külső megjele-
nést meghatározó tényezők): öltözködés, hajviselet, 
megjelenés stb. 

Nyelvi és kommunikációs enciklopédia
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Szövegtípusok a kommunikáció résztvevőinek száma 
alapján: 

1.  monologikus szövegek: egy személy vesz részt a szö-
veg megalkotásában (egyirányú kommunikáció), a 
teljes szöveget ő határozza meg; 

2.  dialogikus szövegek: jellemzően párbeszédes for-
májúak (dialógus) két résztvevő között (kétirányú 
kommunikáció); fontos mozzanata a szerepváltás, 
amelynek során a szövegalkotóból befogadó lesz, és 
fordítva; a dialogikus szövegekre a szerepek állandó 
váltogatása jellemző; 

3.  polilogikus szövegek: többségükben szintén kétirá-
nyú kommunikáció zajlik, ám jellemzően nem két, 
hanem több résztvevője van a kommunikációnak, és 
mindannyiuk között megvalósul a szerepváltás. 

Szövegtípusok a meghatározó kommunikációs funk-
ció alapján: 

1.  elbeszélő szövegek: legfőbb céljuk a tájékoztatás az 
események, történések valamilyen szempontból tör-
ténő elbeszélése révén; legtöbbször lineáris szerke-
zetűek, időrendiségre épülnek; 

2.  leíró szövegek: valamilyen tárgyat, személyt, ese-
ményt, környezetet, jelenséget, állapotukat vagy a 
köztük lévő viszonyt tulajdonságaik felidézésével 
jellemezve írnak le; jellemzően nem időrendiségen, 
hanem térbeliségen alapulnak; többnyire tárgyila-
gos szövegek; 

3.  érvelő (elemző-meggyőző) szövegek: céljuk a meg-
győzés; nem időrendiségre vagy térbeliségre, hanem 
logikai viszonyokra épülnek; általában tételmonda-
tokban tartalmazzák azokat az állításokat, amelyeket 
a szövegben megfogalmazott érvek segítségével 
alátámasztani vagy cáfolni igyekszünk. 

Szövegtípusok a jellemző kommunikációs színterek 
alapján: 

1. társalgási, 
2. közéleti, 
3. hivatalos, 
4. tudományos, 
5. publicisztikai, 
6. szépirodalmi.

A szövegszerkesztés elvei, lépései 
A szövegszerkesztés során mondanivalónk alapos végig-
gondolása után döntünk arról, hogy gondolatainkat mi-
képpen rendezzük el. Főbb lépései: 

1.  téma- és címválasztás (utóbbi lehet későbbi lépés is), 
2. szövegtípus kiválasztása, 
3. anyaggyűjtés, 
4.  az anyag elrendezése hat fő elv mentén (egység; ha-

ladás és folyamatosság; logikus és arányos elrende-
zés; fokozatosság; teljesség és befejezettség), 

5. a szöveg megfogalmazása, kidolgozása, 
6.  előadás esetén: emlékezetbe vésés, próbaelőadás; 

írott szöveg esetén: formai szerkesztés, átolvasás. 

Stilisztika, stílusérték és stílushatás 
A stilisztika a nyelvi stílus tudománya, a nyelvi elemek stí-
lusértékét vizsgálja. Vizsgálatának középpontjában a nyel-
vi elemek felhasználási módja, valamint a stílusrétegek és 
stílusárnyalatok tipikus nyelvi kifejezőeszközei állnak. 

A stílust meghatározó legfontosabb tényezők 
A stíluselem stílusértékkel bíró nyelvi elem. A stílusérték 
a nyelvi elemeknek az eredeti jelentés mellett, azon felül 
nyert többlettartalma. Két típusa van: állandó és alkalmi 
stílusérték. A stílusminősítés a nyelvi elemek állandósult 
stílusértéke, amely különbözik a közömbös stílustól. 

A stílusréteg a társas érintkezés során, bizonyos kom-
munikációs szituációkban jellemzően használt kifejezőesz-
közök rendszere. Hat stílusréteget különböztetünk meg: 
tudományos, publicisztikai, hivatalos, irodalmi, társalgási 
(magánéleti) és szónoki (nyilvános, közéleti). 

A stílusárnyalat a stílusrétegeken belüli fogalom, amely 
kifejezheti a beszélő nyelvi réteghez való tartozását, érzel-
mi állapotát, vagy utalhat a választott műnemre, műfajra. 
A stílushatás egy nyelvi elemnek a különleges, általában a 
megszokottól eltérő használatát jelenti. 
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