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4 Kommunikáció – Magyar nyelv és irodalom 5

Osztálykönyv, ismétlő tudáspróba 4.1
1  Ebben a tanévben 3 projektfeladat kíséri végig a munkátokat. Az első projekt az osztálykönyv készítése. 

Feladataim

Címe

Formája

Egyéni tartalmi elemei

Az osztály egészéről

A szerkesztés módja

Egyéb emlékeztetők:  _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

2  Fogalmazás. Írj egy bekezdésben (4-5 folyamatos mondatban) egy emlékezetes magyaróráról vagy színházi elő-
adásról, moziélményről! Arra koncentrálj, hogy miért volt érdekes! 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

3  Válaszd a pontos defi níciót az alábbi fogalmakhoz! Indoklásodban hivatkozz konkrét példákra!

művészeti ág:

a) a művészetek hagyományos felosztása az adott terület sajátos anyaga szerint

b) a művészet egyik alapkategóriája a szokásos felosztás szerint

c) a művészetek ágai leszármazásuk rendjében

műnem: 

a) az irodalom felosztása műfajok szerint

b) az irodalom területei az alkotó személyiségjegyei alapján elkülönítve

c) az irodalom egyes területei az alkotás tartalma és előadásmódja szerint

műfaj:

a) az irodalmi művek csoportosítása a poétikai jegyek alapján

b) az irodalmi művek változatai a versforma és a ritmus szerint

c) az irodalmi alkotások meghatározottságai a hagyomány szerint
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4 Kommunikáció – Magyar nyelv és irodalom 5

Projektbevezető – 1 . félév

vers: 

a) irodalmi alkotások műformája a ritmuseszközök megválasztása révén

b) a vers mindaz, ami nem próza

c) a vers a nyelv fennkölt használata, a stíluseszközök bravúros alkalmazása

novella: 

a) az elbeszélés még rövidebb változata, fordulattal végződik, egyívű cselekménye van

b) az elbeszélő kispróza másik műfaja, a narrátora mindentudó

c) a kisepika egyik alapműfaja: a terjedelme különbözteti meg az elbeszéléstől

4  Múzsák. A múzsa többjelentésű szó: általában azt a személyt nevezik múzsának, aki a művészt alkotásra inspirálja 
(ösztönzi), ihletet ad számára. Legtöbbször egy hölgy, akibe a poéta szerelmes lett, s ami folytán költemények 
írására adta a fejét. Csokonai Vitéz Mihály múzsája például Vajda Julianna, Lilla volt. A múzsák ugyanakkor istennők 
is, az ókori görögök kilenc múzsát különböztettek meg.

a)  Párban, váltogatva alkossatok mondatokat! Pl.: Kalliopé az epikus költészet és a � lozó� a meg a tudományok mú-
zsája, viasztáblával és íróvesszővel szokták ábrázolni.

A múzsa neve Szerepe Ismertetőjegye (attribútuma)

Kalliopé  epikus költészet, fi lozófi a, tudományok viasztábla, íróvessző

Terpszikhoré  tánc táncoló póz, lant

Thaleia (Thália)  komédia, színház álarc, komikus maszk

Melpomené  tragédia, dráma, gyászének tragikus maszk

Polühümnia  elégiaköltészet elgondolkodó arc

Euterpé  lírai verselés, zene fuvola

Erató  szerelmi költészet, dalok kithara (pengetős hangszer) és rózsakoszorú

Kleió  történetírás papirusztekercs

Uránia  csillagászat és asztrológia földgömb

b)  Kérdezzétek egymást! Pl. Ki a szerelem múzsája? Kinek az is mer tetőjegye a tragikus álarc? Miről lehet felismerni a 
történetírás mú zsáját?

c)  Melyek azok a szerepkörök, amelyeket ma nem tekintünk mű vészetnek? Egy múzsa részben, kettő teljesen 
elvesztette a mű vészetekkel való kapcsolatát. Kik ők? 

5  Szövegértés – emlékezet és információkereső olvasás. Vála szol já tok meg minél hamarabb emlékezetből vagy 
a két oldal gyors áttekintésével a kérdéseket! Aki kész, tegye le az íróeszközt, és üljön egyenesen, hogy látsszon, 
ki végzett!

Milyen terjedelemben kellett írni egy magyaróráról vagy színházi élményről?  ______________________________________

Mi a szobrászat, az építészet és a festészet közös neve?  _______________________________________________________________

Melyik stíluskorszakra jellemző a szenvedélyesség, hősiesség, rendkívüli kalandok?  ________________________________

Ki volt Csokonai múzsája?  _______________________________________________________________________________________________

Mely művészet múzsájának ismertetőjegye a lant?  ____________________________________________________________________
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6 Kommunikáció – Magyar nyelv és irodalom 

4.2 Az iskola, a tanulás és én

Ne feledjétek, hogy tankönyvetek, munkafüzetetek és füzetetek jól kiegészíti egymást. Együttes használatuk 
hozzájárul ahhoz, hogy jobban megjegyezzétek, amit tanultok, és többet fejlődjetek.

1  Mit tudtál meg osztálytársadról? Írd le emlékezetből, kezdd a nevével!

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

2  Rajzold is le! Ha egyből sikerült, akkor rajzolj le valaki mást vagy saját magadat is! Rajzolj a képre egy jellemző 
tárgyat is! A jól sikerült képeket fotózzátok le, és tegyétek be az osztály könyvébe!

3  Mit jelent? Tankönyved alapján, lehetőleg emlékezetből határozd meg, mit jelent a „portré” és a „toposz” szó!

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

4   Időmértékes verselés. Petőfi  Sándor: Szeptember végén

a) Írd le a következő sort szótagolva, majd jelöld be a hosszú és a rövid szótagokat az első sor jelölései alapján!

Még nyíl- nak a völgy- ben a ker- ti vi- rá- gok,

– – ∪ ∪ – ∪ ∪ – ∪ ∪ – ∪/–

b) Írd le az első négy sort, és tagold ütemhangsúlyos verselés szerint!

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________
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7

Kommunikáció 

5  Te miben szeretnél fejlődni? Jelezd a megfelelő fejecskével, hogy állsz az egyes fejlesztendő képességekkel! 
Tűzz ki célokat az első tíz lecke idejére! A fejezet végén térj vissza ide, és jelöld másik arccal, ha fejlődtél! 
Különösen azokat a területeket fi gyeld, ahová most szomorú fejet vagy egyenes szájat rajzolsz!

Hogy állsz most? És 10 lecke után?

Fejlesztendő képességek, gyarapodó 
tudás

Szóbeli kommunikáció 
(helyes, kifejtett beszéd)

Kulturált véleménynyilvánítás

Írásbeli kommunikáció (fogalmazás)

Helyesírás

Hangos olvasás (technika, megértés)

Néma olvasás (technika, megértés)

Az olvasás öröme, szépirodalom: regények, 
novellák, versek, színdarabok

A képzőművészet, a zene és a fi lmművészet 
élvezete

Páros és csoportos együttműködés

Tanulási képesség, tudásvágy

6  Fogalmazz meg célokat a magad számára a tantárggyal, a tanulással kapcsolatban!

Három hónap múlva:   ____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

Három év múlva:  _________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

Tanulási céljaim erre a 10 leckére (a fenti táblázatból indulj ki!):

 Pl.: Szeretnék jobban fogalmazni, ezért mindig gondosan fogom megírni a fogalmazási feladatokat, és kérem a ta ná-

ro mat, hogy javítsa ki.  ____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

7  Írj magadról bemutatkozó fogalmazást számítógéppel! Küldd el tanárodnak véleményezésre! Ennek a bőví-
tett változata is bekerülhet majd az osztálykönyvbe.
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4.3 Az élővilág kommunikál

1  Figyelem és pontos írás. Másoljátok le ide a könyvbeli lecke összefoglalóját a 197. oldalról! Ellenőrizzétek és ja-
vítsátok egymás munkáját a padszomszédoddal!

„A kommunikáció a közlésfolyamat másik neve.”  _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

2  Fogalmazás – szóban és írásban

a)  Mondjatok minél több igaz mondatot a padszomszédotoknak az egyik képről úgy, hogy minél később jöjjön 
rá, melyik kutyáról beszéltek!

b)  Válasszátok ki az egyik kutyát, és mutassátok be egy bekezdésben, 3-5 összefüggő mondatban! Ne írjátok új 
sorokba a mondatokat! Nevezzétek el a kutyákat!

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

3  A kommunikáció tényezői

a)  Feliratozd az ábra elemeit! Szükség esetén 
használd a tankönyvedet!

b)  Értelmezzétek az ábrát párban, azaz mond-
játok el összefüggően, hogy mit ábrázol! 

beszélő
vagy

feladó
vagy

közlő

8 Kommunikáció – Magyar nyelv és irodalom 

OH_SZK09M4_KOMA_mf_9evf_NT.indd   8OH_SZK09M4_KOMA_mf_9evf_NT.indd   8 2021. 06. 23.   12:372021. 06. 23.   12:37



Kommunikáció

4  Helyesírás. Diktáljátok le egymásnak az alábbi szöveg egy-egy bekezdését! Aki ír, az takarja le a szöveget. 
Ellenőrizzétek magatokat, majd egymást is! 

„Napjainkban nemritkán olyan kommunikációs helyzeteket is megélünk, amelyekben a kommunikációs partnerek 
eltekintenek a helyesírási szabályok szigorú betartásától. A közvetlen barátainknak címzett üzenetváltásban 
nem számít udvariatlanságnak, ha elmarad a megszólítás vagy a mondatvégi írásjel, és az sem, ha rövidítéseket 
alkalmazunk. 

Ha közeli ismerősünknek küldünk sürgős SMS-t, előfordul, hogy eltekintünk a nagybetűs írástól, mert a 
nagybetűs gomb bekapcsolása lassítja a kommunikációt. Ha olyan partnerrel kommunikálunk írásban a Skype-
on, akivel jól ismerjük egymást, és feltételezzük egymásról, hogy alapvetően képesek vagyunk alkalmazni a 
helyesírási szabályokat, nem feltétlenül javítjuk ki a gépelési hibákat.”

(Forrás: Anyanyelv-pedagógia, Antalné Szabó Ágnes)

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

A hibás szavak javítása:  __________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

Milyen SMS-rövidítéseket ismersz? Írd le őket jelentésükkel együtt! Ki tud többet?  _________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

5  Mulatságos mondatok. Nevezzétek meg az alábbi szófajcsoportokat, majd alkossatok néhány mondatot úgy, 
hogy minél többet használtok belőlük! Ne használjatok halmozott mondatrészeket! (Mit is jelent ez?)

 Selypít, pelyhedzik, pólyál, viszolyog, folyik, segélyez, bolyong, akadályoz, gombolyít, gömbölyít, gereblyél, segélyez, 

bolygat, befolyásol… A szófaj neve:  ___________________________

 Pólya, gálya, kályha, esztergályos, vályog, zsindely, golyó, gólya, ibolya, kölyök, erkély, király, ölyv, bagoly, karvaly, 

borbély, fogoly, moly, bivaly, súly, hely…  A szófaj neve:  ___________________________

Korhely, pelyhes, pólyás, erkélyes, golyós, kölykös, helyes, kedélyes, hülye, helytelen, golyvás, súlyos, hólyagos, …

 A szófaj neve:  ___________________________

ilyen, olyan, milyen, melyik, amely, amilyen, amelyik, amilyen… A szófaj neve:  ___________________________

tavaly… A szófaj neve:  ___________________________

Pl.: Egy hólyagos arcú borbély befolyásolta a kölyköt.  _________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

9
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10 Kommunikáció – Magyar nyelv és irodalom 11

4.4 Nyelv és beszéd

1  Alapvető érzelmek. 

Az alapvető érzelmek megnevezése

Magyarul boldogság bánat meglepődés megvetés harag félelem szomorúság

A kép száma

a)  Töltsd ki a fenti táblázatot! Párosítsd a képeket a szavakkal! Ha idegen nyelvet tanulsz, írd a képek alá a megfelelő 
idegen szót!

b) Rajzolj néhány maszkot, amelyek az alapérzelmeket fejezik ki!

2  Testbeszéd és fogalmazás 

a)  Válassz néhány helyzetet, és írd le, mi történhet a képen ábrázolt jele-
netben! 

A kiválasztott jelenetek száma és az ábrázolt történés:

 _______________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________

b) Illeszd a kiválasztott jeleneteket egy kerek történetbe! Adj címet is!

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

megvetésmegvetés

OH_SZK09M4_KOMA_mf_9evf_NT.indd   10OH_SZK09M4_KOMA_mf_9evf_NT.indd   10 2021. 06. 23.   12:382021. 06. 23.   12:38



10 Kommunikáció – Magyar nyelv és irodalom 11

Nyelvtan

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

Milyennek találod fogalmazásod írásképét? Szerinted mit mondana róla egy grafológus? __________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

3 a) Miért mondják pl. a latinra, hogy holt nyelv? 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

b) Mit jelent ez a kifejezés? 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

4  Számos olyan foglalkozás, hivatás – kommunikációs helyzet – van, ahol szükséges vagy elengedhetetlen 
a nem nyelvi jelek tudatos használata. 

Sorolj fel ilyen szakmákat, munkaköröket, mint pl. a tanár vagy a színész! Válaszodat támaszd alá érvekkel!

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

5  Mit gondolsz arról, ha valaki elpirul? Felfogható-e nem nyelvi kommunikációs jelként, vagy csak egyszerűen 
egy biológiai (ösztönös) reakció, aminek nem kell nagy jelentőséget tulajdonítani? 

Fejtsd ki, hogy kik pirulnak el a legkönnyebben, milyen szituációban, milyen interakcióban!

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________
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12 Kommunikáció – Magyar nyelv és irodalom 13

Nagy kincs a szókincs4.5
1  Írd le tömören a bábeli torony építéséhez kapcsolt bibliai történetet!

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

2  Szókészlet és szókincs. Az aktív és a passzív szókincs

a)  Új szót alkotnak-e az igekötők? Magyarázzátok meg az alábbi szavak jelentését, majd válasszatok egy új igét, és 
fűzzetek hozzá annyi igekötőt, amennyit csak tudtok!

Elolvas, leolvas, kiolvas, beolvas, beleolvas, felolvas, átolvas, összeolvas, végigolvas, 
visszaolvas, hozzáolvas, ráolvas, megolvas (régies, népies)… 

Válassz hármat és írj velük olyan példamondatot, amiből kiderül az igekötős ige saját jelentése!  __________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

Saját választott igéd igekötős alakjai:  ___________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

b)  Becsült szókészlet, becsült szókincs. A nyelv szavainak 
száma a szókészlet, az egyén által ismert szavak alkotják 
az egyes emberek szókincsét. Ennek aktív része az, 
amit használunk, passzív az, amit csak megértünk, de 
nem használunk. A kettő között nincs szigorú határ. 
A szókészlet és a szókincs nagysága nem határozható 
meg pontosan. Például az sem mindegy, hogy az 
igekötős szavakat egyenként beszámítjuk-e. Töltsd ki az 
alábbi táblázatot a tankönyv és az alábbi szöveg alapján! 
Hasonlítsátok össze az adatokat és a becsült értékeket! 

Mit nevezünk adatnak?  ______________________________________

Az egyén szókincse nagymértékben függ életkorától, társadalmi környezetétől, iskolázottságától és olvasott-
ságától. Szókincsünk gyarapodása 2–7 év között, a beszéd fejlődés intenzív szakaszában és az iskolába kerülés 
idején a leggyorsabb. 

A nagycsoportos óvodások átlagosan kétszer annyi szót ismernek (kb. 5000), mint a kiscsoportosok, és 10 
éves korra ez a mennyiség is megkétszereződik. Az 1920-as években egy magányos hegyi pásztor kb. 200 szót 
használt, de bizonyára jóval többet ismert. (Forrás: Kiss Gábor, Tinta Kiadó)

Arany J. Petőfi  S. Jókai Mór 4 év 6 év 10 év Te Átlagos felnőtt

Aktív 
(művekben 
használt)

Nincs adat

Passzív Nincs adat 40-45000

Hány különböző szót írtak le íróink?

Petőfi  Sándor (próza is) 22 000 szó

Arany János 23 000 szó

Arany János: Toldi  2 700 szó

Jókai Mór (nehéz szavai)  20 000 szó

Katona József: Bánk bán  2 800 szó

Juhász Gyula 12 000 szó
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12 Kommunikáció – Magyar nyelv és irodalom 13

Nyelvtan

3  Rokon értelmű szavak
 A rokon értelmű szavak változatosabbá, árnyaltabbá teszik nyelvhasználatunkat. Milyen rokon értelmű szavak 
illenek a kipontozott helyre a „megy” ige szinonimái közül? Kettő nem illik egyik mondatba sem!

A kisbaba oda_________________ édesanyja kinyújtott karjaiba. Hosszú órákig _________________ a városban 

céltalanul. Egyik faluból a másikba _________________ a koldus. Lassan _________________, nem tudta, hová 

is mehetne. _________________, _________________ a legkisebb � ú, míg egyszer egy folyóhoz ért. Óvatosan 

_________________ hosszú ruhájában, hogy meg ne botoljon. Kényesen _________________ első magas sarkú 

cipőjében. Óvatosan _________________, botjával a járdát tapogatta. Iskola után egyből _________________ is haza. 

A róka oda_________________ a tyúkólhoz. 

rohant, ment, mendegélt; sompolygott, menetelt, totyogott, vándorolt, baktatott, 
barangolt, tipegett, botorkált, lépkedett, bandukolt

Melyek a kakukktojások? _________________________________________________________________________________________________

Vajon miért nevezik ezeket hangulatfestő szavaknak?  _________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

4  A nyelvújítás „vadhajtásai”
 A 18. század végén kezdődő magyar nyelvújításnak sok-sok új szót köszönhetünk. Ezek egy részét mindennap 
használjuk, mások viszont nem honosodtak meg nyelvünkben. Az alábbiakban pár ilyen „vadhatást” láthattok. 
Próbáljátok megtalálni a jelentéseiket! Húzzátok alá egy „hosszátával” (vonallal), melyek nektek leginkább 
tetszenek!

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Megoldás:

 1. éleny 
 2. szénéleg 
 3. körlég
 4. csucsag
 5. hangbetűzet
 6. popont
 7.  gőzpöfögészeti 

tovalöködönc
 8.  nyaktekerészeti mellfekvenc 
 9.  egyen-billengészeti 

körduplány 

10.  megkönnyebbülészeti 
körguggolda 

11.  orrfuvolászati négyzetrongy 
12. foltos nyakorján
13. fi ahordó górugrány
14. delej
15. napirmány
16. szemintet
17. táncadalom
18. mondolat
19. anybeszélet
20. lovanc

A. anyanyelv
B. piramis
C. mágnes
D. kerékpár
E. oxigén
F. kenguru
G. zsiráf
H. gőzmozdony
I. kotta
J. levegő

K. huszár
L. árnyékszék
M. beszéd
N. napilap
O. nyakkendő
P. zsebkendő
Q. kettőspont
R. kacsintás
S. szén-dioxid
T. bál 

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.

ESJBIQHODLPGFCNRTMAK
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14 Kommunikáció – Magyar nyelv és irodalom 15

Jelek erdejében4.6
1  Mit jelölnek az alábbi vizuális jelek?

1. ________________________________________   5.  ___________________________________________

2.  ________________________________________   6.  ___________________________________________

3.  ________________________________________   7.  ___________________________________________

4.  ________________________________________   8.  ___________________________________________

2  Gyűjtsetek jeleket a környezetetekben, rajzoljatok le néhányat!

3  Szimbolikus jelek
  Mi a jelentésük, jelentőségük az alábbi jeleknek? Keress még olyan jeleket, amelyeknek a magyar történelemben,

kultúrtörténetben jelentős szerepük van! 

4  Egyetemes üzenet 
  Mi a jelentése a jobb oldali  jelnek? Keressetek további, egye-

temes, az egész emberiség számára egyértelmű jelentéssel 
bíró jeleket!

HH H

1. 

H

2. 

5. 

H

3. 

6. 

H

4. 

7. 8. 
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14 Kommunikáció – Magyar nyelv és irodalom 15

Kommunikáció

5  Hangalak és jelentés viszonya

a) Nevezd meg az alább defi niált szócsoportokat! 

Egy hangalakhoz egy jelentés tartozik.  _________________________________________________________________________________

Egy hangalakhoz több, összefüggő jelentés tartozik.  __________________________________________________________________

Egy hangalakhoz több, egymástól független jelentés tartozik.  _______________________________________________________

Több hangalakhoz egy azonos vagy hasonló jelentés tartozik.  _______________________________________________________

b)  Válassz egy-egy aláhúzási módot mind a négy csoporthoz, és a megfelelővel húzd alá a következő szavakat! 
Mindegyikből egyforma számút kell találnod.

hall, csésze, cserép, parányi, vontatott, radiátor, ég, pipa, háló, lomha, karom, lassú

6  Jelek a világnak, magunkról
 Padtársaddal vagy kis csoportban beszéljétek meg, melyik ifj úsági szubkultúrát, jellegzetes csoportot ismeritek! 
Miről lehet felismerni őket? Válasszatok egyet, és jellemezzétek! Lehetőleg különbözőket válasszatok!

rokker, emós, hippi, anarchista, gothic/dark

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

7  Helyesírás1

a)  Köznevek betűrendben. Először számozd be betűrend szerint, kezdd a legelöl állóval, majd írd le betűrendben 
a következő tíz köznevet! Ügyelj a kis kezdőbetűkre!

___ karácsony, ___ május, ___ anyák napja, ___ magyar, ___ béke, ___ szabadság, 

___ húsvét, ___ történelem, ___ szervezeti és működési szabályzat, ___ anya 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

b)  A tulajdonnevek. A több szóból álló kifejezések alaposabb meggondolást igényelnek! Jelöld a kezdőbetűket 
egyértelműen! Minden szó az első hat Koma-leckéből származik.

___eonardo ___a ___inci; ___ona ___isa ___osolya; ___eptember ___égén; ___ugat; 

___anár ___r ___érem; ___agyar ___udományos ___kadémia; ___icimackó; ___eromos

A tulajdonneveket hét csoportba soroljuk. Írjatok egy-egy példát mindegyikhez! Ha nem szerepel megfelelő szó 
a felsorolásban, akkor írjatok példát magatoktól!

személynév:  ______________________________________________________________________________________________________________

állatnév:  ___________________________________________________________________________________________________________________

földrajzi név:  ______________________________________________________________________________________________________________

intézménynév: ____________________________________________________________________________________________________________

cím (egyedi vagy állandó):   ______________________________________________________________________________________________

márkanév:  ___________________________________________________________________________________

kitüntetések, díjak neve:  _________________________________________________________________________________________________

1 Beszéljétek meg tanárotokkal az, új helyesírási szabályzat (12. kiadás) legfontosabb változásait!
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16 Kommunikáció – Magyar nyelv és irodalom 17

Művészeti ágak, műnemek, műfajok4.7
Művészeti ágak

1  Soroljátok fel, hogy milyen művészeti ágakat ismertek! Nézzétek meg a képeket, és állapítsátok meg, hogy 
milyen művészeti ághoz kapcsolódnak! Írjátok a vonalra! Beszélgessetek a műalkotásokról! Melyik tetszik, 
melyik nem? Miért?

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________
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16 Kommunikáció – Magyar nyelv és irodalom 17

IrodalomIrodalom

2  Töltsétek ki mindkét táblázatot a beszélgetés után!

Műalkotások, amelyek tetszettek Miért tetszettek?

Műalkotások, amelyek nem tetszettek Miért nem tetszettek?

_________________________ __________________________ _____________________________________________

__________________________________________________ __________________________________________________
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18 Kommunikáció – Magyar nyelv és irodalom 19

Korstílusok – internetes vagy könyvtári kutatómunka

3  Töltsétek ki a táblázat második oszlopának rovatait a következő szavak felhasználásával: klasszicizmus, roman-
tika, impresszionizmus, gótika, reneszánsz, illetve a negyedik oszlopot! Segítségül használjátok a netet, vagy ku-
tassatok a könyvtárban! Keressétek meg a művek alkotóit! Keressetek a korstílushoz további jellegzetes műveket!

Korstílus jellemzői Korstílus megnevezése Jellemző műalkotás További művek

Legkiemelkedőbb alkotói: 
Francesco Petrarca, Leonardo 
da Vinci, Balassi Bálint, 
Michelangelo, Raff aello .

Szemléletében, ízlésében a 
klasszikus ókor mintáit követi .

Az addigi tömör falas, 
nyílásokkal áttört épületek 
helyett nyílásokat közrefogó 
vázas szerkezeti rendszert 
hozott létre . Fénnyel 
elárasztott, hatalmas, 
magasba törő épületeket 
alkotott .

A korstílus neve a „roman” 
szóból származik, aminek 
jelentése: regény . Az irányzat 
a „regényességet”, festőiséget 
szegezi szembe az 
egyéniséget megkötő, merev 
társadalmi normákkal .

A benyomásokat, az impresz-
sziót próbálták megragadni, 
ábrázolni . Festészetben a 
leghíresebb alkotói: Monet, 
Manet, Degas, Renoir .
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18 Kommunikáció – Magyar nyelv és irodalom 19

Irodalom

4  Állapítsátok meg a szöveg képe alapján, hogy melyik műnemhez tartoznak a következő részletek, és mik 
a műnem legfontosabb formai jellemzői! Aztán keressétek meg a Szöveggyűjteményben a szöveget, és ol-
vas sátok el!

Szabadság, szerelem!
E kettő kell nekem.
Szerelmemért föláldozom
Az életet, 
Szabadságért föláldozom
Szerelmemet.

Augusztus tizenharmadikának éjszakája volt. Barad-
l  ay Ödön a világosvári úrilak ablakából nézte a csil-
laghullást az égen. Régi talány, miért hull augusztus 
tizenharmadikán ezer meg ezer csillag alá, miért 
jön elő ezen az éjszakán ama csodás tűzijáték me-
teorokkal? Ödön most már tudta, miért van ez éj sza-
kán e sűrű csillaghullás. Ahány csillagot látott le esni, 
még meg is tudta nevezni, „ki” volt az, „mi” volt az.

És azután elmélkedett felőle tovább. Azon égő 
aszteroidok közül, melyek az égen végigrepülnek, 
tűzvonalat rajzolva az álló képletek közé, nem 
mindenik hull le a földre. Sok csak meggyullad 
a föld gőzkörének erős súrlásától, s aztán tovább-
repül az égen. Van saját körpályája. Vajon a mos-
tani éj futó csillagai közül hány van olyan, mely 
továbbfut az égen, mely nem esik alá, földbe, ten-
gerbe temetkezni; hanem útjára megy, ismét meg-
jelen egy új találkozáskor? Saját csillagát nem szá-
mí totta azok közé. Az bevégezte futását. Mikor az 
ember szükségtelenné vált a földön, akkor lemenni 
jó. A magyar hadsereg e napon lerakta a fegyvert. 
Ödön nem tartozott azok közé, akik önámítással 
ússzák meg a délibábot.

Tudta, hogy vége van mindennek. Csak az esz mé-
nek nincs. Ez a generáció lejátszotta szerepét.

AZ ÚR
Be van fejezve a nagy mű, igen.
A gép forog, az alkotó pihen.
Évmilliókig eljár tengelyén,
Mig egy kerékfogát ujítni kell.
Fel hát, világim véd-nemtői, fel,
Kezdjétek végtelen pályátokat.
Gyönyörködjem még egyszer bennetek,
Amint elzúgtok lábaim alatt.

(A csillagok védszellemei különböző nagyságú, 
színű, egyes, kettes csillaggömböket, üstökösö-
ket és ködcsillagokat görgetve rohannak el a 
trón előtt. Szférák zenéje halkan.)

ANGYALOK KARA
Milyen büszke láng-golyó jő
Önfényében elbízottan,
S egy szerény csillagcsoportnak
Épp ő szolgál öntudatlan.

Mind a négy pejlovam törje ki a lábát,
Vessen a hintómnak négy kereke szakát,

Üssön le az útra tüzes istennyila,
Horkolva térjenek a lovaim vissza!…

Mennek, mendegélnek Déva vára felé.
Sem hintót, sem lovat semmi baj nem lelé.

– Jó napot, jó napot tizenkét kőmives,
Tizenkettő közül Kelemen kőmives!

– Jó napot, jó napot asszony feleségöm!
Hát ide mért jöttél a veszedelmedre?

Műnem:  ____________________________________________

Legfontosabb formai jegyei: _________________________

______________________________________________________

Műnem: _____________________________________________

Legfontosabb formai jegyei: _________________________

______________________________________________________

Műnem: ______________________________________________

Legfontosabb formai jegyei: _________________________

______________________________________________________

Műnem: ____________________________________________

Legfontosabb formai jegyei: _________________________

______________________________________________________
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20 Kommunikáció – Magyar nyelv és irodalom 21

A nyelvi szintek. A nyelv építőkövei4.8
1  A nyelv és a beszéd építőkövei

Melyik ábrát találod kifejezőbbnek? Mely építőköveknél helyeznéd el a morféma fogalmát az ábrán? Melyikhez 
illik a fonéma? Megoldásodat indokold!

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

2  Bizonyítsd példamondattal a fonéma helyesírásának jelentésmegkülönböztető szerepét a szópárokban!

 szabja – szablya  ______________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 estélye – estéje  _______________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 személyjel – személlyel _________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

3  Mássalhangzótörvények jelölése a helyesírásban.
a)  Válaszd ki azokat a szóalakokat – a helyes ejtésüket jelöltük betűkkel kapcsos zárójelben –, amelyek esetén a 

helyesírás eltér a szóbeli alaktól. Írd mellé a helyesírásnak megfelelő alakját!

 1. [taníccsa]  _______________________________________________________________________________________________________ _______  2. [taníttya]    _______

 3. [higgyétek]  ________________________________________________________________________________________________ _______  4. [haggyátok]   _______

 5. [fenséges]  ____________________________________________________________________________________________________ _______  6. [fenkölt]   _______

 7. [jáccanak]  _____________________________________________________________________________________________________ _______  8. [tessenek]   _______

 9. [külömbség]  ____________________________________________________________________________________________ _______ 10. [közömbös]   _______

11. [ahoz]  __________________________________________________________________________________________________________________ _______ 12. [éreccségi]   _______

mondatokmondatok hangokhangok

szószerkezetekszószerkezetek szóelemekszóelemek

szavakszavak szavakszavak

szóelemekszóelemek
szószerkezetekszószerkezetek

hangokhangok

1. 2. 

mondatokmondatok
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20 Kommunikáció – Magyar nyelv és irodalom 21

Nyelvtan

b)  Jelöld számmal, hogy a helyesen jelölt szavak után az alábbi hangtörvények közül melyik érvényesül a kiej-
tésben!

Zöngésség szerinti részleges hasonulás __________ Képzés helye szerinti részleges hasonulás __________

Teljes hasonulás __________ Összeolvadás __________

c) Készíts hasonló feladatot a tanulópárod számára!

1. [_____________________________]  ___________________________________________  ________________________

2. [_____________________________]  ___________________________________________  ________________________

4 Melyik toldalékra igazak az alábbi kijelentések? Jelöld a választásodat! A: képző – B: jel – C: rag

Ez a toldalék szerves részévé válik a szótőnek, megváltoztatja annak alapjelentését. __________

Ebből a toldalékból kettőnél is több kapcsolódhat a szótőhöz. __________

Ha mindhárom toldalék felbukkan egy szóalakban, akkor ez áll középen. __________

Ha mindhárom toldalék felbukkan egy szóalakban, akkor ez áll a szó végén. __________

Egynél több ebből a toldalékból nem lehet egy szóban. __________

Ez a toldalék az esetek többségében megváltoztatja az alapszó szófaját. __________

5 Írj további analóg sorokat! Alkalmazd ugyanazt a képzőt! Segítségképp körülírjuk a jelentést.

irodalom, forradalom, _____________________ ’uralkodó, kisebb, mint egy király’, _____________________ ’sokaság’

kegyenc, küldönc, ______________________ ’rab’, ______________________ ’perverz alak’, ______________________

’inas, ipari tanuló’

iromány, vélemény, _____________________, ’stafírung’, _____________________ ’igénytelen festmény’

6 Képezd a melléknévi igenév három változatát a megadott igetövekből az alábbi mintára!

olvas: olvasott olvasó olvasandó

ír: _______________________ _______________________ ____________________________

néz: _______________________ _______________________ ____________________________

tanul: _______________________ _______________________ ____________________________

javít: _______________________ _______________________ ____________________________

Melyik oszlopban érzékelsz főnévi jelentést? 

7 Mi az alany és az állítmány az alábbi példamondatokban?

Budapest Magyarország fővárosa. alany: _________________________ állítmány: _________________________

Magyarország fővárosa Budapest. alany: _________________________ állítmány: _________________________

Mi a szerepe a különbségtételben a szórendnek? 
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4.9 Sokszínű világ. A megértés nehézségei

1  Másnak lenni és elfogadni a másságot
Lázár Ervin A Négyszögletű Kerek Erdő című mesekönyvében csupa 
külön leges állat él. Ismerkedjetek meg Ló Szerafi nnal! Bár lehet, hogy 
többen már ismeritek is.

„Itt él Ló Szera�in is, a kék paripa. Ő, tudod, kéknek született. Ami nem 
csoda, mert Ló Szera�in lócsoda. Vagyis hogy csodaló. Csakhogy az 
emberek nem hisznek a csodákban, a kék lovakban meg még kevésbé. 
Mosták, dörzsölték, szappanozták, sikálták szegény Ló Szera�int. 
Persze kék maradt. Erre befestették szürkére, pejre, feketére, sárgára. 
De egykettőre levedlette a festett szőrt, és újra kéken ragyogott. 
Akkor aztán minden kezdődött elölről. Majd náthát kapott szegény Ló 
Szera�in a sok mosdatástól. Megszökött hát, s nekivágott a világnak. 
Bujkált, vándorolt, igen szomorú volt.”

a) Miben áll Ló Szerafi n mássága?  _______________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

b) Hogy fogadták ezt az emberek? Miért?  ______________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

c) Honnan lehet tudni, hogy Mikkamakka – ő mutatja be Ló Szerafi nt – kedveli a különös állatot?  _________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

2  Szókincsbővítés

a)  Számos megnevezés létezik arra, ha valaki nem vagy nem jól lát, hall, nem tud a megszo kott módon mozogni. 
Mára kialakult a fogyatékossággal élők speciális csoportjainak elfogadott, nem sértő meg nevezése. Keressétek 
meg a megfelelő szót az alábbi fogyatékossággal élő emberek megnevezésére! Ha szükséges, keressetek
utána az interneten!

Látásprobléma és ennek fokozatai:  _____________________________________________________________________________________

Hallásprobléma és ennek fokozatai:  ____________________________________________________________________________________

Értelmi probléma:  ________________________________________________________________________________________________________

b) Tanulási és viselkedési zavarok. Emlékezz vissza, vagy keresd ki a tankönyvedből, hogy nevezik, ha valakinek

olvasási és írási nehézségei vannak:  ____________________________________________________________________________________

főként írási nehézségei vannak:  _________________________________________________________________________________________

számolási nehézségei vannak:  __________________________________________________________________________________________

c) Nézz utána, kik az autisták!  ____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________
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Irodalom

3  Közösségi szolgálat. Az érettségivel záruló képzési formákban kötelező az ötvenórás közösségi szolgálat. 
Beszéljétek meg, mit tudtok erről! Írjatok egy kifejtett érvet, egy bekezdésnyi állítást és magyarázatot arról, hogy 
jó lenne-e, ha ezt a ti iskolátokban is bevezetnék! 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

4  Műelemzés röviden
Válasszatok egy képet vagy egy verset, regényrészletet a leckéből, és igyekezzetek bemutatni a következő 
szempontok alapján!

A szerző neve és a mű címe:  _____________________________________________________________________________________________

Tények, azaz mit látni a képen, illetve miről szól a mű röviden:  _______________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

Milyen hatása van rád, és ezt hogyan, milyen eszközökkel éri el:  _____________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

Milyen formai sajátosságokat fedezel fel? (színek, formák, ecsetvonások, mondatok és sorok hossza, szókincs; 

azonos-e az író és az, akiről ír stb.):  ______________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

5  Helyesírás – Az írásjelek szerepe a közlésben
Pótold a hiányzó írásjeleket!

Megkérdeztem tőle miért nem akarja elolvasni a könyvet  Megkérdeztem tőle miért nem akarja elolvasni a könyvet      

Arra utasította hogy kerülje meg a Négyszögletű Kerek Erdőt  Arra utasította hogy kerülje meg a Négyszögletű Kerek Erdőt    

Mit értesz az alatt hogy hígagyú  Mit értesz az alatt hogy hígagyú    

A kiállítás szeptember 8 és 15 között van nyitva  A kiállítás szeptember 8 és 15 között van nyitva    

Kíváncsi vagyok a Fradi  Újpest meccsre   

Milyen szabály vonatkozik a mondatvégi írásjelekre az 1–2. mondat esetében?  _____________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

Miért mondhatjuk, hogy az írói szabadság érvényesül az erdő nevének írásmódjában?  ____________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________
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4.10 Az irodalmi nyelv

Milyen volt a nyelvújítási mozgalom? (Szövegértési feladatok)

1  A nyelvújítási mozgalom komoly hatással volt a nyelv állapotára, jelentős változásokat idézett elő, azonban 
nemcsak a nyelvben, hanem a kulturális életben is. Olvassátok el a következő idézetet, amely arra ad választ, 
miért volt szükség a nyelvújításra, majd válaszoljatok a kérdésekre!

„A magyar nyelv állapotára a felvilágosodás eszméinek terjedése irányította az érdeklődést. Felismerték, hogy 
a szellemi élet csak akkor lendülhet fel, ha művelése a majdan mindenki számára érthető anyanyelven történik, 
a korabeli magyar nyelv viszont egyelőre nem volt elég árnyalt ahhoz, hogy a hivatalos latin vagy a mellette 
használatos (és 1784-ben II. József által hivatalossá tett, majd 1790-ben visszavont) német helyébe léphessen. 
Bár korszakunk elején a magyar nyelvet mint kötelező tárgyat bevezették a közép- és felső iskolákban (1792), 
még sok mindennek kellett addig anyanyelvünkkel történnie, amíg alkalmassá vált arra, hogy az országgyűlés 
hivatalos nyelvvé tehesse (1844), illetve hogy a szabadságharc utáni idők németesítő hatásainak ellene tudjon 
állni, akkor is, amikor a német lett a közigazgatás, majd a gimnáziumi tanítás és − a latin mellett − az egyetemi 
oktatás nyelve.” (http://mek.oszk.hu)

Mi volt a hivatalos nyelv Magyarországon 1844 előtt?

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

Mi a kapcsolat a szellemi élet és az anyanyelv között?

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

Miért volt szükség a nyelvújításra?

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

2  A nyelvújítási harc időszakában komoly elméleti küzdelem folyt, írásokban vitatkoztak, küzdöttek egymással 
az újítók (neológusok) és a maradiak (ortológusok). A két leghíresebb szöveg a Mondolat (1813) és Felelet 
a Mondolatra (1815) volt. A Mondolat a túlzó, túlburjánzó nyelvújítást mutatja be és gúnyolja ki, míg a Kölcsey 
Ferenc és Szemere Pál által írt Felelet a maradiaknak szól, bár nem kíméli a nyelvújítási mozgalom túlzásait 
sem. Íme egy-egy példa(mondat) mindkét műből:

„Te pedig oh, Fébosz! ezen alkalommal éles szabású szemedet és arculatodnak kemény és való vonásait a vidámság 
enyhítvén; s a Mondákságnak mosoly szádat elfutotta bugygó cseppjeiből néhányat lihegő ajkimra bájolván − 
engedd: hogy beszédem tiszta és bökkenős hangja, nem valamely hínáros heverőhez, hanem a csiklándlágyságot 
nyaló, vadonc locsmoj tajtékot mammoló tiszta folyam löllyedékjéhez hasonlítson!” (Mondolat)
„Képjáték vagy álommúlám? a korán egy édes hajnal pólyáit bontja, a komor setét felhőit szélyt űzi és a boncolt 
humorványok közül fejti ki a piros világosságot. − Úgy van, most születik a nap a terhes éj pongyola méhéből − 
milyen fehérség látszik aláereszkedő felhő csomójába hempelyegni? Ez az örömgyerek a szépelődők táborából 
választva − né! mint bontja széjt magáról tüzes fátyolleplét!”  (Felelet a Mondolatra)
 (Forrás: mek.oszk.hu)

Olvassátok fel hangosan, tagoltan a szövegrészleteket! Értelmezzétek, majd foglaljátok össze saját szavaitokkal az 
olvasottakat!  Mi okozhatta a nehézséget? Próbáljátok jellemezni a nyelvhasználatot és a stílust!

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________
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Nyelvtan

Gyűjtsetek a szövegekből olyan szavakat, amelyeket ma nem használunk! Mit jelentenek vajon? Magyarázzátok 
meg! Milyen stíluseszközök mutatják a túlzásokat? Mi a humor forrása a szövegekben?

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

3  Olvassátok el a tankönyv 4. feladatában található példákat, és próbáljátok megmagyarázni, hogy milyen 
nyelvi és logikai szabályok alkalmazásával, illetve milyen ötlettel születhettek az új szavak:

pénzkereskedő:  ____________________________________________________________________________________________________________

hosszas négyszeglet:  ______________________________________________________________________________________________________

rögtön verselő:  ____________________________________________________________________________________________________________

teegez:  _____________________________________________________________________________________________________________________

Mit gondoltok, ezek a hangsorok miért nem épültek be a nyelvhasználatba, ezzel pedig a nyelv szókincsébe?

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

Szóképek és alakzatok

4  Az irodalmi nyelv egyik alapvető jellemzője a „képes beszéd”, vagyis az a tulajdonság, hogy szóképeket és 
alakzatokat használ, ezek segítségével éri el a kifejezés érzékletességét. Olvassátok el a következő idézeteket, 
és nevezzétek meg, hogy milyen alakzatot vagy szóképet tartalmaznak!

„Bírom végre Juliskámat, /  Mindörökre bírom őt, / Az enyémnek vallhatom már /

Isten és világ előtt.”  (Pető� ):   ______________________________________________________________________________________________

  „hogy béke, béke! /  béke, béke már!” (Babits):   ___________________________________________________________________________

„Szívemnek gyöngyháza, lelkem Iluskája” (Pető� ):  ________________________________________________________________________

 „Mikor a nap fölkelt, s a holdat elküldte” (Pető� ):   ________________________________________________________________________

„tűz / te gyönyörű / jegeken győztes-örömű, / ne tűrd, hogy vénhedjünk sorra / lélekben szakállasodva, / hűlve latoló 

józanságban, / ahol áru és árulás van, / öltöztess tündér-pirosba, / röptess az örök tilosba, / jéghegyek fölé piros bálba, 

/ i� úság királya, / tűz! (Nagy László):   ______________________________________________________________________________________

5  A hétköznapi nyelv is használ szóképeket. 
Alkossatok szóképeket és alakzatokat! Néz-
zétek meg a következő képet, és segít sé-
gével alkossatok mondatokat, amelyek me-
ta   forát vagy megszemélyesítést, ismét lést 
vagy rímet, illetve ellentétet tar tal maz nak!

 _____________________________________

 _____________________________________

 ____________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________
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26 Kommunikáció – Magyar nyelv és irodalom 27

Irodalmi arcképcsarnok I.4.11
1  Időszalag

Írd be a stílusirányzatok nevét időrendben, alulra pedig az írók-költők monogramját születési sorrendben a 
megfelelő cellákba!

Stílusirányzat 
neve

barokk

Stíluskorszak
ideje hazánkban

18 . sz .

Írók, költők 
monogramja

J . P ., B . B .,

2 Próbáltatok már idegen nyelvből magyarra fordítani? Szerintetek észre lehet venni egy szövegen, ha 
fordítás, s nem eredetileg magyar nyelven írták? Hasonló kérdések már Pázmány Pétert is foglalkoztatták 
a 17. század elején. Olvasd el a fordítás nyelvhelyességi alapelveivel kapcsolatos pázmányi gondolatok alábbi 
összefoglalását!

 A fordítandó szöveg tartalmához hűnek kell maradni, azt a fordító saját szempontjai, érdeke ne befolyásolja, 
tehát a fordítás során sem elvenni, sem hozzátoldani, sem az eredetit megváltoztatni nem tanácsos. A fordítás 
során praktikus a célnyelv már meglévő, hagyományos szókincsét, közismert szavait használni, nem érdemes az 
olvasót az idegen nyelv helyett, bár anyanyelvű, de szintén nem érthető, vagy nem ismert kifejezésekkel terhelni. 
Ugyanúgy felesleges egy dolgot túlságosan bőven visszaadni, az értelem nélkül kerengő szavakra semmi szükség. 
Ügyelni kell arra is, ha ugyanaz a fordulat többször fölbukkan, ugyanabban az értelemben szerepeljen végig a 
fordítás során. Ha az eredeti szövegnek több változata is van, a leginkább elfogadottat kell kiválasztani, és azt 
kell lefordítani, hogy ezáltal is a fordítás a forrásszöveg eredeti szándékával leginkább egyező legyen. Ha ezeket 
megfogadja, aki fordítani készül, akkor az eredmény egy olyan jól sikerült fordítás lesz, amely olyan, mintha nem 
is idegenből való fordítás, hanem az adott nyelven való „költés” volna.

Fogalmazz meg öt rövid tanácsot a fordításokkal kapcsolatban a fentiek alapján!

1.  __________________________________________________________________________________________

2.  __________________________________________________________________________________________

3.  __________________________________________________________________________________________

4.  __________________________________________________________________________________________

5.  __________________________________________________________________________________________

3  Irodalomtörténeti kvíz
a)  Játszhatjátok egyedül és párban is, használhatjátok a kvízt a lecke feldolgozására, de a tanultak ellenőrzésére is. 

Mit jelent a reneszánsz? Melyik nagy királyunkhoz köthetjük magyarországi elterjedését?

 ____________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________

Kik voltak katonák hosszabb-rövidebb ideig a lecke írói, költői közül?

 ____________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________
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26 Kommunikáció – Magyar nyelv és irodalom 27

Irodalom

Kik voltak papok a lecke írói, költői közül? 

Ki tanult közülük itáliai egyetemeken? 

Melyik költő írt latinul? 

Kinek a múzsája volt Lilla, és mi volt Lilla igazi neve? 

Melyik költő ismerte Mátyás királyt? 

Mi az eposz szó magyar megfelelője? 

Ki írta Az estve című verset? 

Főleg milyen épületek épültek barokk stílusban Magyarországon? 

Mi lett a sorsa az eredetileg 1635-ben, Nagyszombatban felállított magyar egyetemnek? 

Melyik stíluskorszakban igyekeztek leginkább szabályok szerint alkotni? 

Melyik stíluskorszak a nemzettudat megszületésének időszaka? Mi jellemzi ezt a korszakot?

 ____________________________________________________________________________________________

Melyik korszak gondolkodását jellemezte az értelem fénye? _____________________________________________________________________________________

Kihez köthető, és milyen néven vonult be a hazai irodalomtörténetbe Bányácska? Mi indokolhatta a „névvál toz-

tatást”?  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ki és mikor alapította az első magyar színtársulatot?  __________________________________________________________________________________________________

Ki volt Déryné Széppataki Róza?  __________________________________________________________________________________________________________________________________

Kinek a nevéhez kötjük leginkább a Magyar Tudományos Akadémia megalapítását?  _____________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________

Kit tartunk a magyar nemzeti opera megteremtőjének? Mi köti Katona Józsefhez?  ________________________________________________

b) Fogalmazzatok meg három-három saját kérdést is a többiek számára!

1. kérdés: 

Válasz: 

2. kérdés: 

Válasz: 

3. kérdés: 

Válasz: 
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Kommunikáló társadalom – tömegkommunikáció4.12
Kommunikáló társadalom

1  Milyen tényezőit ismeritek a kommunikációnak? Gondoljatok a kommunikáció modelljére! Rajzoljátok le és 
elevenítsétek föl, beszéljétek meg az egyes elemeket! 
Gondolkodjatok el azon, hogy a kommunikációs modell egyes elemei hogyan változnak meg, ha a 
tömegkommunikációról van szó! Gondoljatok végig minden tényezőt! A megbeszélés eredményét rögzítsétek a 
táblázatban is!

Tényező Jellemzője a tömegkommunikációban

Üzenet

Feladó

Vevő

Kód

Csatorna

Visszacsatolás

Zaj

2  Mit gondoltok arról, hogy egy társadalom tagjai mikor, hogyan, milyen célból kommunikálnak egymással? 
Beszélgessetek erről! Soroljatok fel olyan példákat, amikor társadalmi kommunikációban vettetek részt! 
A beszélgetés kulcsszavait rögzítsétek, és készítsétek el az emlékeztetőjét (rövid tartalmi összefoglalás) is!

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

3  Mit gondoltok, van-e a társadalmi és a személyközi kommunikáció között még egy lépés?
 Beszélgessetek arról, amikor emberek meghatározott csoportokban kommunikálnak! Ezt csoportkommuniká-
ciónak hívjuk: valamilyen elv alapján egy csoportba tartozó emberek kommunikációja.
 Írd le egy-egy magyarázatban, hogy mit közölnél a partnereddel, illetve a barátoddal előre vagy utólag – hogy 
ti a családban milyen titkos jelekkel kommunikáltok – azért, hogy ne érezze kirekesztve és így sértve magát a 
társaságotokban!

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________
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28 Kommunikáció – Magyar nyelv és irodalom 29

Kommunikáció

4 Milyen tömegkommunikációs eszközöket ismertek? Gyűjtsétek össze mindet, és írjátok mellé legfon-
tosabb jellemzőiket is! Néhány kép segítségül:

Tömegkommunikációs eszközök Jellemzői

Média

5  Miben különbözik a rádiózás alapvetően a televíziózástól? A nonverbális kommunikáció teljesen hiányzik 
a rá dió műsorokból? Beszélgessetek erről! Mi segít a megértésben, ha rádiót hallgattok? Írjátok le a rádiózás 
során érzékelhető metakommunikációs eszközöket!

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

6  Mit gondoltok, milyen hatással van a média a társadalomra? Beszélgessetek erről!
Segítségül a média funkciói – határozzátok meg, hogy melyik mit jelent, írjatok rá példákat, és használjátok fel 
a beszélgetésben!

A média tájékoztat:  ___________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

A média véleményt formál: _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

A média közösséget, közösségtudatot alakít/épít: ___________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________
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A média tudományos, kulturális ismereteket, javakat terjeszt: _________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________

A média szórakoztat: __________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________

7  Sokáig a tömegkommunikáció legfontosabb médiuma a nyomtatott újság volt.
Milyen újságokat ismertek? Soroljátok fel! Csoportosítsátok a megjelenés szerint: napilap, hetilap, folyóirat!

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

8  Csoportokat alkotva dolgozzátok fel (írjátok meg és adjátok elő) a következő információt úgy, mintha egy 
közszolgálati televízióban, illetve egy kereskedelmi televízióban látnátok!

 Az információ: Iskolád egymillió forint támogatást kapott egy cégtől (kitől, hogyan, hogyan adták át, mire 
költi az iskola stb.).

Osszátok ki a szerepeket, adjátok elő, mintha valóban a televízióban menne! Ha tudjátok, vegyétek videóra, mint 
egy valódi hírt/tudósítást/interjút stb. Válasszatok műfajt! Írjátok meg a szöveget! Vegyétek fel okostelefonnal 
vagy kamerával, nézzétek meg közösen egymás felvételeit! Beszéljétek meg, hogyan sikerültek a tudósítások, mi 
volt a különbség a közszolgálati és a kereskedelmi típusú feldolgozás között! Mit gondolsz, miért?

Választott műfaj:  _____________________________________________________________________________

A műfaj jellemzői: _____________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________

Feladatok kiosztása: ___________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________

9  Gyűjtsétek össze azokat a szempontokat, amelyekre fi gyelnetek kellett a munka során!

Mi volt a legnehezebb feladatelem? ______________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________

Mit gondolsz, miért sikerült jól/rosszabbul a munkátok? ______________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________

Legközelebb mit csinálnál másképp? _____________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________

J  Ugyanezt a témát dolgozzátok fel az írott sajtó számára is! Alkossatok csoportokat, mindegyik csoport 
válasszon egy műfajt: hír, tudósítás, jegyzet, sajtófotó. Használjátok segítségül a tankönyv meghatározásait!

 ____________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________
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Kommunikáció

K  Az internet, a közösségi média, a cset, az SMS nyelvhasználata speciális, sok rövidítés, sajátos szó- és jel-
hasz nálat jellemzi. Fellazulnak a helyesírási szabályok, a metakommunikációt úgynevezett emotikonok, azaz 
hangulatjelek biztosítják.

Írj példákat a rövidítésekre, az írásjel-használati szabályokra, olyan szavakra, amelyeket csak ilyenkor használtok! 
Ha sokat gyűjtötök, egy szótárt is összeállíthattok belőle!  

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

Melyik hangulatjeleket (emotikonokat) használod gyakran? Miért pont ezeket? Rajzold le őket!

L  Életünknek részévé vált a közösségi média. Soroljátok fel azokat a felületeket, amelyeket rendszeresen 
használtok!

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

Indokoljátok meg, miért pont ezeket használjátok, és kikkel vagytok kapcsolatban a segítségükkel!

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

M  Ábrázoljátok egy jól érthető rajzon, hogy a közösségi média és az internet milyen kapcsolatban vannak 
egymással. Jelezzétek az ábrán a hírportálok és a közösségi média kapcsolatát is!
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4.13 Irodalmi arcképcsarnok II.

1  Rejtvények. Mindegyik kép a a 4.11-es vagy a 4.13-as leckéhez kötődik. Írjátok le egy-egy névvel, fogalommal, 
hogy kihez vagy mihez!

 ______________________________ ______________________________ ______________________________

 ______________________________ ______________________________ ______________________________

2 Nézzetek utána, mit jelent a parainesis szó! Milyen hagyományai vannak irodalmunkban? 

 ____________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________

Mi Kölcsey Parainesisének legfőbb üzenete?

 ____________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________

3  Olvassátok el Vörösmarty Mihály Liszt Ferenchez (1840) című versének részletét a Szöveggyűjteményben! 
Milyen szerepe van a zenének életünkben, történelmünkben Vörösmarty szerint?

 ____________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________

Nézzetek utána, ki volt Liszt Ferenc! Írjatok 5-6 összefüggő mondatot róla és kultúrtörténeti szerepéről!

 ____________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________

Nézzetek utána, hogyan folytatódik a vers! Milyen toposzokat idéz meg művében a költő?

 ____________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________
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Irodalom Irodalom 

4  Olvassátok el Arany János Mátyás anyja című versének részletét, majd válaszoljatok a kérdésekre a füze-
tetekben! Írjátok le saját szavaitokkal, milyen kommunikációs problémát jelenít meg a vers szövege! (Milyen 
történet bontakozik ki? Mikor játszódik? Mi jelenti az információ célba juttatásának akadályát?

 Nehéz feladat lesz a szöveg olvasása. Találjátok ki, hogy mi a versszakok helyes sorrendje, ezt jelöljétek is, 
számozással! Segíthet a Szöveggyűjtemény! Próbáljatok ki más sorrendeket is! Mi történik, ha rossz sorrendben 
olvassátok? Beszélgessetek arról, hogy miért fontos az irodalmi művek formája, mi a szerepe a versek esetében a 
szöveg strófákba, versszakokba való rendezésének! Keressétek meg a szövegben, hogy ki mennyi idő alatt tudná 

vállalni a levél kézbesítését! Mit gondoltok, hogyan utazna?  __________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 Készítsetek illusztrációkat a vers szövegéhez, de úgy, hogy az elképzelt (meg nem valósult) kézhez juttatási lehe-
tőségeket rajzoljátok le! Ma milyen kommunikációs eszközt választana/választhatna Mátyás anyja? 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

5  Egészítsétek ki a táblázatot a művek szerzőinek nevével! Minden szerző, de nem minden mű szerepel a 4.11-es 
vagy a 4.13-as leckében!

Műcím Szerző neve

János vitéz

A Reményhez

Szigeti veszedelem

Egy dunántúli mandulafáról

Himnusz. A magyar nép zivataros századaiból

Szózat

Szondi két apródja

Nemzeti dal

Pannónia dicsérete

Bánk bán

Tetemre hívás

Szeptember végén

››Szilágyi
Örzsébet
Levelét megirta;
Szerelmes
Könnyével
Azt is telesirta.

„Ki viszi
Hamarabb
Levelem Prágába?
Száz arany,
Meg a ló,
Teste fáradsága.”

„Viszem én,
Hozom én
Válaszát három nap.”
„Szerelmes
Szivemnek
Három egész hónap.
(…)

Lecsapott,
Lecsapott
Fekete szélvészből,
Kikapá
Levelét
Az anyai kézből.
(…)

„Ki kopog?
Mi kopog?
Egy fekete holló!
Nála még
A levél,
Vagy ahhoz hasonló.

Fiának
A levél,
Prága városába,
Örömhírt
Viszen a
Szomorú fogságba:
(…)

„Viszem én,
Viszem én,
Hét nap elegendő.”
„Szerelmes
Szivemnek
Hét egész esztendő!”

S ahol jön,
Ahol jön
Egy fekete holló;
Hunyadi
Paizsán
Ül ahhoz hasonló.

Napestig
Az erdőn
Űzeti hiába:
Éjfelen 
Kocognak
Özvegy ablakába.

Piros a 
Pecsétje,
Finom a hajtása:
Oh áldott,
Oh áldott
A keze-írása!‹‹

(1854)
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Egy kis segítség a projektfeladathoz: hogyan épül fel egy történet?

1  A Szöveggyűjteményben egy rövid részletet találtok Szabó Magda Régimódi történet című regényéből. Olvas-
sá  tok el, és megtudjátok, hogyan gyűjtötte  a szerző az anyagot saját családjáról, hogy megírhassa édesanyja 
tör té netét!
Milyen tárgyakat kellett megtalálnia, mik segítettek a múlt eseményeinek rekonstruálásában?

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

Miért hasonlította munkáját egy nyomozóéhoz?

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

Ha saját történetedet szeretnéd megírni, milyen tárgyakat választanál, amelyek segítenének ebben? Mely tár-
gyai dat őrizted meg? Miért?

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

2   Egy-egy korszakot, szituációt, társadalmi csoportot, életstílust jól jellemeznek a tárgyak. Nézd meg a képeket, 
és találd ki, hogy kinek a történetét mutathatják!

             

Mi a történet?

3  Próbáljátok megfogalmazni, mit jelent a történet szó! Hányféle jelentését ismeritek?

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

4.14 Történet írása

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________
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A magyar nyelv értelmező szótárának szócikke segítheti munkátokat.
történet [e] főnév -et, -e [ë, e]
1. Megtörtént v. kitalált esemény, ill. vmely szempontból összetartozó események sorozata, élőszóval előadva v. írásba 
foglalva. Érdekes, izgalmas, szomorú történet; a történet szenvedő hőse. Elmondott egy régi történetet. Olvastam 
egy érdekes történetet. [Dobozy Mihály és hitvese.] Ezer ilyen történetek | Dúlták Árpád nemzetét. (Kisfaludy 
Sándor) || a. Vminek a története: az a folyamat, amelynek során vmi eljut első, kezdetleges állapotából végső v. 
mostani állapotába, ill. ennek élőszóval v. írásban való előadása. Egy család, élet, iskola, szerelem, találmány, város 
története; története van a dolognak: megértéséhez ismerni kell az események bizonyos kapcsolatát, láncolatát. 
Nagy története van…rabságának. Bíró uram benne a ludas. (Mikszáth Kálmán) Legbelül, a lelke mélyén hánytorog 
valami, talán egy egész élet története. (Nagy Lajos)
2. Történelem (1). Márványlapra tettüket… A történet Komoly szavú Múzsája vési fel. (Bajza József) Mi az emberiség 
története? vérfolyam. (Pető�i Sándor) Oh, a világ története Szomoru egy tanulmány. (Arany János)
3. (régies) Vaksors, véletlen. Kiki ott maradt hálásra, ahová őtet a történet ejtette. (Csokonai Vitéz Mihály) Menj, 
menj, hová a történet viszen! (Katona József) || a. (régies) Történetből, történettel v. történet szerint: történetesen. 
Jön elébb egy, aztán kettő, Mintha csak úgy történetből. (Arany János) Valóban magam sem sejthettem volna, ha 
szolgája történetből nem dadog. (Gyulai Pál)

Valódi események elbeszélése vagy fi kció?

4  Biztosan hallottatok már a Titanic sorsáról, elsüllyedt az első útján 1912. április 14-én. Ha nem ismeritek a tör-
ténetét, olvassatok utána! A történetet többször is fi lmre vitték, a talán leghíresebb feldolgozása 11 Oscar-
díjat kapott (Titanic, 1997, rendező: James Cameron). Az alábbiakban a hajón készült valódi fotókat láthattok, 
az utasok felvételeit. Nézzétek meg jól a képeket, és írjatok minden képhez egy-két mondatot! Kivel történik, 
mikor, hol és mi? Ezekre adjatok választ! Használjátok a képek részleteit és a fantáziátokat! Mit gondoltok, 
milyen lehetett az élet a hajón? Erről szóljanak a történetek!

 ____________________________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

Projektbevezető – Fogalmazás
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5  Képzeljétek el a katasztrófa éjszakáját! Nézzétek meg hozzá az előző oldal képeit és a következő képeket is!
  

Beszélgessetek a képekről, illetve idézzétek fel fi lmes élményeiteket, ha láttátok a fi lmet!
Írjatok egy fogalmazást arról a bizonyos éjszakáról és a későbbiekről egyes szám első személyben! A címe az 
legyen: Egy túlélő emlékei
Készítsetek vázlatot is!

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

Egy túlélő emlékei

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________
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36 Kommunikáció – Magyar nyelv és irodalom 37

Projektbevezető – Fogalmazás

6   Minden fi lmhez készül plakát. Mit gondoltok milyen a jó plakát? 
Gyűjtsétek össze azokat a tulajdonságokat, amelyek szerintetek egy jó 
plakátot jellemeznek! Nézzétek meg hozzá a Titanic című fi lm plakátját!
Beszélgessetek róla! Aztán csoportokban dolgozva szedjétek össze a 
jó plakát jellemzőit, egyeztessétek a szempontjaitokat, majd írjátok
a vonalakra!

Jó plakátok jellemzői:

 ____________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________

Ezen jellemzők segítségével készítsetek plakátot a Titanic című fi lmhez!

Projektbevezető – Fogalmazás
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A „beszélő”

1  Minden közösség kultúrájában rendkívül nagy a tör té-
netek szerepe. Jól rávilágít erre egy idézet, amely Mario 
Vargas Llosa perui író A beszélő című regényét mutatja 
be. Először nézzétek meg a regény két kiadásának 
eltérő borítóit! Miben különböznek és miben ha son-
lítanak a bo rítóképek? Figyelj a mintázatra, és kap-
csold össze a ké peket az idézettel!

 _______________________________________________________________

 _______________________________________________________________

 _______________________________________________________________

A történet jórészt a perui Amazónia mélyén játszódik, egy időtlen idők óta fennálló, a természettel tökéletes 
összhangban lévő, s ma is ősi körülmények között élő indián kultúrában. Az írást nem ismerő macsigengák között 
a „beszélő” az, aki történeteivel a létezés és a kultúra folyamatosságát és a közösség összetartozását biztosítja. 
Amit törzsükről, a múltról, a világról meg a túlvilágról tudnak, azt a „beszélőtől” tudják: az örökké vándorló, 
az amazóniai őserdőben szanaszét kószáló népnek ő az élő emlékezete, szótára, mesetára, hírügynöksége. 
S szól a történet a szerző egyik i�júkori barátjáról is, akinek arcát szörnyű folt csú�ítja el, s elhatározza, hogy 
a macsigengák közé költözik, és „beszélő” lesz. 

(http://moly.hu)

Olvassátok el a szöveget, és válaszoljatok a kérdésekre!

Kik a macsigengák, és hol élnek?

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

Mi a beszélő, és mi a történetek szerepe a macsigengák számára?

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

Miről szólnak a beszélő történetei? Gyűjtsd ki a szövegből!

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

2  Tudtok olyan történeteket, amelyek hasonló szerepet kapnak, és ti is találkozhattok velük? Gondoljatok például 
a mondákra, esetleg saját településetek nevének történetére! Gyűjtsetek ilyen meghatározó történeteket, 
akár saját családotok életéből! Minden családban vannak olyan személyek, akiknek „vannak történetei”, akik 
ismerik a család múltját. Jegyezzétek le ezeket! Gyűjtsetek hozzájuk kapcsolódó tárgyakat, fotókat is!

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

A „beszélő”

4.15 A világ mint történet – a történetmesélés hatalma

38 Kommunikáció – Magyar nyelv és irodalom 
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IrodalomIrodalom

Játék a történettel

3  Olvassátok el a következő részletet Szerb Antal Utas és holdvilág (1937) című re gényéből! 

– Úgy beszélsz, mintha tudnád, miért haragudtam rád.
– Hát persze, hogy tudom – mondta Mihály, és megint elpirult.
– Ha tudod, mondd meg – mondta Szepetneki harciasan.
– Nem akarom itt … a feleségem előtt.
– Engem nem zavar. Csak mondd meg bátran. Mit gondolsz, miért nem álltam veled 
szóba Londonban? 
– Mert eszembe jutott, hogy valamikor azt hittem, hogy te loptad el az aranyórámat. 
Azóta már tudom, hogy ki lopta el.
– Látod, milyen szamár vagy. Az aranyórádat én loptam el.
– Hát mégis te loptad el?
– Én hát.

Kik szerepelnek a beszélgetésben? Hányan és hol beszélgetnek? Ki van még jelen a beszélgetésnél?

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

Találj ki egy 2-3 mondatos bevezetőt, amelyben ismerteted a beszélgetés körülményeit!

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

Képzeld magad Mihály helyébe, és az ő szemszögéből meséld el a történetet!

Képzeld magad Szepetneki helyébe, és az ő szemszögéből meséld el a történetet!

Zárd le a párbeszédet 3-5 mondattal úgy, mintha egy novella utolsó bekezdését, a befejezést írnád! Írásod ban 
ne a szereplők, hanem az elbeszélő hangján szólalj meg! A következő szavaknak feltétlenül szerepelniük kell 
a mondataidban: csalódás, megkönnyebbülés, soha!

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________
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4.16 Kultúrák és emberek, irodalmi hagyomány

Ikonikus szövegeink: a Himnusz és a Szózat

1  Két olyan szövege van a magyar kultúrának, amely mindenki számára a nemzeti összetartozást, a közös 
történelmi és kulturális gyökereket jelenti. E szövegeket mindenki ismeri valamennyire, gyakran hallunk is 
belőlük részleteket, nagyon fontos azonban, hogy értőn és részletesen megismerkedjetek velük. 
 Olvassátok fel Kölcsey Ferenc Himnusz (A magyar nép zivataros századaiból) és Vörösmarty Mihály Szózat
című költeményét a Szöveggyűjte ményből! Figyeljetek az értelmes, kifejező olvasásra! Hallgassátok meg 
mindkét művet megzenésítve is!

2  Mit tudtok arról, hogyan kell viselkedni a Himnusz hallgatása közben? Miért? Minden nemzetnek van himnusza?

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

3  Mit jelent ez a mondat: „a Himnusz a magyar nemzet imádsága”? Hogyan jelképezi a közösséget a Himnusz
közös előadása?

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

4  Mit jelent az alcím: „A magyar nép zivataros századaiból”?

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

A Himnusz és a Szózat összehasonlítása

5  A két vers születése között 13 év telt el, éés a két korszak meglehetősen különbözik egymástól. A Himnusz a reform-
kor küszöbén keletkezett, a Szózat pedig egy megtorpanó időszakban. Pontosan mikor keletkeztek a költemények?

Himnusz:  __________________________________________________________________________________________________________________

Szózat:  _____________________________________________________________________________________________________________________

6  Kit szólítanak meg a költemények? Mit jelent ez az eltérés a hangvételt és a tartalmat tekintve?

Himnusz:  __________________________________________________________________________________________________________________

Szózat:  _____________________________________________________________________________________________________________________

7  A múlt szenvedéseire hivatkozva egy jobb jövőért fohászkodik a Himnusz beszélője. Mit kér Istentől? Figyelj 
a keretes szerkezetre, az első és az utolsó versszak tartozik össze nagyon szorosan!

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

Azonban hangvételében nem azonos a keretet adó két versszak. Miért és hogyan változik meg a fohászkodás?

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________
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Irodalom

Magyarázzátok meg, hogy mit jelentenek az ismétlődő sorok: „Bal sors akit régen tép, / Hozz rá víg esztendőt, / 
Megbűnhődte már e nép / A múltat s jövendőt!” Értelmezzétek, hogy mit jelent a „bal sors” kifejezés!

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

Értelmezzétek, hogy mit jelent az, hogy: „Megbűnhődte már e nép / A múltat s jövendőt!”

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

Mit gondoltok, miért bünteti Isten a magyar népet a költő szerint? Válaszoljatok erre a füzetben!

8  Milyen történelmi eseményeket említ a szöveg? Írd le ezeket, és határozd meg, hogy mikor történtek! Melyek 
a dicső, és melyek a tragikus események? Válaszaidat a füzetbe írd!

9  Keress olyan szavakat, kifejezéseket a szövegben, amelyek valamilyen fontos értéket jelentenek! Magyarázd 
meg ezeket!

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

J  A Szózatban mire szólítja fel a lírai alany a magyar nemzetet? Mit jelent a hűség fogalma a vers beszélője 
számára? Válaszodat a füzetbe írd!

K  Milyen két végső lehetőséget lát a Szózat beszélője, és ezekhez milyen cselekvésformákat rendel? Mit jelent 
a „jobb kor” és a „nagyszerű halál”? Hogyan jellemzi ezeket a költő? Válaszodat a füzetbe írd!

L  Hasonlítsátok össze a Szózat első és az utolsó két versszakát! Milyen hasonlóságot találtok a Himnusz szerke-
zetével? Milyen jelentést hordoznak a változtatások az első és az utolsó versszak között?

M  Hogyan mutatja be Vörösmarty a múltat? Mire szolgál ez a bemutatás a vers szövegében? Keresd ki azo-

kat a szavakat, kifejezéseket, képeket, amelyek a múltat mutatják:

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

Keresd ki a jövőre vonatkozókat!  ________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

Költészet és képzőművészet

N Nézzétek meg Delacroix híres képét: A Szabadság vezeti a népet (1830)!
Keressetek azonos jegyeket a két vers témája, fogalmazásmódja, képei és a festmény között!

Tematikai azonosságok:  ___________________________________________________

 _______________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________

Képek azonossága:  _________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________

Kifejezésmódjának azonossága:  ___________________________________________

 _______________________________________________________________________________
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4.17  Irodalmi arcképcsarnok III. 

Magyar prózaírók

1  Fejezzétek be a táblázat kitöltését az alábbi adatok segítségével! Írjátok be a képek mellé a szerzők nevét, a mű-
vek címét, az idézetek betűjelét! Nem adtunk meg minden szükséges adatot, az üresen maradó cellákat tölt -
sétek ki a tankönyv, a Szöveggyűjtemény és az internet segítségével! 

Írók: Gárdonyi Géza, Jókai Mór, Krúdy Gyula, Mikszáth Kálmán, Szabó Magda
Mikor élt: 1825–1904, 1847–1910, 1863–1922 (két szerzőhöz neked kell megkeresned az adatokat)
Címek: Abigél, Egri csillagok (három mű címét neked kell megkeresned)
Idézetek:
a)  „Baradlay Ödön a világosvári úrilak ablakából nézte a csillaghullást az égen. Régi talány, miért hull augusz -

tus tizenharmadikán ezer meg ezer csillag alá, miért jön elő ezen az éjszakán ama csodás tűzijáték meteo-
rok kal.”

b)  „Négyszáz és egynéhány esztendeje múlt már, ahogy ez a szó komolyan hangzott ezekben a völgyekben, 
mikor Szentmiklósi Pongrácz, a nagy oligarcha, üzente a hadat Ulászló királynak, meg azután később az 
öreg Hunyadinak… Azok az ős tölgyfák a felvonóhíd mellett még talán hallották csemete korukban.”

c)  „Szindbád csak nézte, nézte azt a repkedő fehér kötényt a tűz körül, amelynek környékén most mindenféle 
régi ízek, zamatok, szagok jutnak eszébe… Régi fogadók, amelyek előtt alkonyattal állott meg a postakocsi 
az utazókkal, és a konyhában már nagy piros láng emelkedett, mint a beteg ember előtt a jó egészség képe.”

d)  __________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

e)  __________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

Fotó Név Mikor élt? Mű címe Idézet betűjele

1825–1904 a)

Régimódi történet

Abigél

Mikszáth Kálmán Beszterce ostroma b)

Gárdonyi Géza

A vendéglátás
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Irodalom

2  „Odafönt másképp tudódott ki az igazság” A Szöveggyűjteményben megtaláljátok Mikszáth Kálmán Bede 
Anna tartozása című novellájának egy hosszabb részletét. Olvassátok el, majd fejezzétek be a történetet! Mit 
gondoltok, mi történik a lánnyal, mikor kiderül, ki is ő valójában?

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 Keressétek meg Mikszáth művét a Magyar Elektronikus Könyvtár oldalán, s vessétek össze az író befejezését 
a saját elgondolásotokkal. Hasonlít a kettő?

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

Mit gondoltok, mit jelentenek az elnök következő szavai:
 „Odafönt másképp tudódott ki az igazság. Eredj haza, lányom, tisztelem édesanyádat, mondd meg neki, hogy 
Anna nénéd ártatlan volt.”

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

3  Fogalmazzátok meg saját szavaitokkal, hogy mit nevezünk epikának, és jellemezzétek ezt a műnemet!

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

4  A tankönyv segítségével jellemezzétek a következő prózai műfajokat, és írjatok mindegyikre 2-2 példát!

regény: ____________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

mese: ______________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

novella:  ___________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

5  Írjatok a füzetetekbe fogalmazást: Legkedvesebb prózai olvasmányélményem címmel!
A részletes vázlatot ide írjátok!

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________
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4.18 Ugyanaz, de mégsem – történetek változatai

Memóriajáték

1   Alkossatok 10-12 főből álló csoportokat, és játsszátok a következő játékot!
A csoport tagjai egymás mögé állnak. Az első ember egy papírra leír egy 3 mondatból álló történetet úgy, hogy senki 
ne lássa. A papírt valaki, aki nem játszik, elteszi. Az első ember a történetet fejből megsúgja a következőnek, hogy 
a többiek ne hallják, majd egymás után mindenki így tesz. Az utolsó pedig hangosan elmondja, hogy mit hallott. 
Ezt a szöveget aztán hasonlítsátok össze a papírra leírtakkal! Beszélgessetek arról, hogy mennyire torzult az ere -
deti szöveg, és vajon miért! Ismételjétek meg többször is a játékot! Hogy ne feledjétek, rögzítsétek az eredményt!

Eredeti szöveg:  ___________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

Általad hallott szöveg (hányadik voltál a sorban?): _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

Végső szövegváltozat: ____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

Lényegi eltérések: ________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________
Ismételjétek meg a játékot úgy is, hogy a csapatban csak 4-5 ember van! Milyen különbséget tapasztaltok? Mit 
gondoltok, milyen tényezők okozzák az információ torzulását? Gyűjtsétek össze ezeket a tényezőket! (Olyasmikre 
gondoljatok, mint hangerő, távolság stb.!)

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

Mesemondók

2  Gyűjtsetek általatok ismert népmeséket, népdalokat – mondjátok el egymásnak! Találtok-e eltérő változatokat 
közöttük? Soroljátok fel, hogy milyen tulajdonságokkal kell, hogy rendelkezzen egy jó mesemondó! Keres-
setek példákat a az interneten! (pl. Berecz András)

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

3  Olvassátok fel hangosan a Szöveggyűjteményben található 3 meseváltozat szövegét! Figyeljetek arra, hogy 
megfeleljetek az általatok felsorolt mesemondói kritériumoknak!

4  Alkossatok 3 csoportot! Mindegyik csoport válasszon ki egy változatot, és játsszátok el! Alaposan készüljetek 
fel: tervezzétek meg a fi gurák mozgását, gesztusait, beszédmódját! Figyeljetek arra, hogy a tájnyelvi jegyeket 
is megőrizzétek az előadásban! Használjátok hozzá a következő táblázatot!

Szereplő Jellemző beszédmód Jellemző gesztusok Mozgások

Cinkotai kántor

Mátyás
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Irodalom

5  Készítsetek díszlet- és jelmezterveket (cinkotai kántor és Mátyás) a füzetetekbe az általatok kiválasztott vál-
tozathoz! Ügyeljetek a tárgyi világ megjelenítésére is!

Milyen tárgyi elemekkel elevenítitek meg a két főszereplőt?

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

Tájnyelv – nyelvjárások

6  Felsős diákokat kértek meg, hogy határozzák meg a nyelvjárás/tájszólás fogalmát. Többek között ezeket a 
vála szo kat adták:

–  Hát igazándiból tájszólás, hogy... valamilyen akcentussal beszél, tehát hogy nem a teljes magyar nyelvet beszéli, 
hanem valamilyen egyes népnek a nyelveit vagy (nevet) nem tudom.

–  Nem igazán lehet érteni a beszédét, nehezebben lehet értelmezni.
–  Vidéken beszélnek úgy. [...]
– Nem úgy ejti ki a szót, ahogy kéne.
–  Hát nem az, amikor valaki így messziről jött így a tanyáról és ilyen érdekes akcentusa van meg ilyen furcsa 

kifejezéseket használ? [...]
–  Hát szerintem is valami ilyen beszédtípusszerű cucc, ami így nem olyan, mint a megszokott nyelv, hanem így 

ilyen igen, szóval ilyen más kifejezések.
Forrás: nyest.hu

Soroljátok fel a tévedéseket (legalább hármat) a válaszokból, és cáfoljátok meg azokat!

Tévedés Cáfolat

Határozzátok meg a nyelvjárás fogalmát saját szavaitokkal (és a tankönyv segítségével)!  __________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

Gyűjtsetek nyelvjárási szavakat, legalább ötöt, adjátok meg a szavak jelentését is, foglaljátok mondatba is őket!

Nyelvjárási szó Jelentése Mondatba foglalása

Osszátok meg egymással a gyűjtött szavakat, tanuljatok is meg néhányat belőlük!
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4.19 Így írtok ti – a 20. század első harmadának irodalma

Internetes vagy könyvtári kutatómunka, forrásellenőrzés gyakorlása

1  Nézzetek utána, kik voltak a Nyugathoz tartozó legnevesebb alkotók! Segítenek a képek is!

Kiket ismertek fel a képeken? Nevezzétek meg őket!

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

2  Internetes keresés, forrásellenőrzés! Soroljatok fel 4 költőt-írót a Nyugat 3. nemzedékéből, kapcsoljátok 
hozzájuk néhány híres művük címét!

Alkotó (költő–író–kritikus) neve Mikor élt? Művei

3  Internetes keresés, forrásellenőrzés! Egészítsétek ki a táblázatot! Keressétek meg, hogy kik és mikor szerkesz-
tették a folyóiratot!

Név Mikor volt szerkesztő?

1908–1929

Ignotus

Ady Endre

Fenyő Miksa

1917–1939

1939–1941
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Irodalom 

Gellért Oszkár

Móricz Zsigmond

1933–1941

1937–1941

4  Nézzetek utána, hogy milyen, a Nyugathoz tartozó költőket tűzött tolla hegyére Karinthy Frigyes Így írtok ti 
című kötetében! Írjátok ide a parodizált költők, írók nevét! 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

5  A Nyugat folyóirat története szorosan kapcsolódik a korabeli kávéházi élethez. Török Sophie írónő (Babits 
későbbi fe le sége) így írta le találkozását Babits Mihállyal a Centrálban:

„Merészen nekivágtam, hogy bemegyek a Centrálba, hiszen 
végre az egy nyilvános kávéház, ahova bárki bemehet, titkos 
reményem pedig az volt, hogy legalább egy távoli asztaltól 
látni fogom az írókat, a híres embereket, s talán beszélhetek 
(Babits) Mihállyal is. Annyira imponáltak nekem, hogy nem 
is mertem gondolni rá, hogy csekély személyem feltűnő 
vagy fontos lehet nekik, vagy, hogy befogadnak maguk 
közé. Meglehetősen szívdobogva nyitottam be, szememet az 
ismert sarokasztal felé irányozva, azonban oly sok ember ült 
ott egy csomóban, hogy zavartan kerestem helyet egy közeli 
asztalnál – de még le sem ültem, Mihály már jött, izgatottan 
és örvendezve – drága kis emberem!” 

A szöveg alapján mit gondoltok, mennyire ismerték és tisztelték az irodalmat szerető emberek ebben az idő-
szakban a költőket, írókat? Mára vajon ez hogyan változott meg, és miért? Beszélgessetek erről!

Nézzetek utána, hogy milyen női alkotók kapcsolódtak a Nyugathoz! Milyen jelentősége van ennek?
Ismertek költő- és írónőket a 19–20. századból? Kortárs (ma élő) költő- és írónőket ismertek?
Soroljatok fel néhányat! 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

6  Kávéház és irodalom
Az alábbi szövegrészlet elolvasása után próbáljátok megvitatni, milyen funkcióik miatt játszhattak fontos szerepet 
irodalmi életünkben a kávéházak!

„Sikerének titka, hogy van benne valami állandótlan. Régebben törzskávéházuk volt az embereknek. [...] 
A kávéház az otthon egy válfaja volt e szomorú, izgatott, kevéssé alápincézett, amerikásan felépített, nyugtalan 
és rétegezetlen, ügynökölő régi Budapesten, a kávéház telefonszám is volt, családi kör is volt, üzlethelyiség is volt, 
sőt parnasszus és Olympos. [...] El tudod képzelni Adyt az espressóban, amint éppen a jövőbe lát és kétségbeesik, 
vagy Osvátot, amint ítéletet hirdet a sarokasztalnál egy kézirat felett, vagy Kosztolányit, amint éppen belép, 
révedező, zöld pillantással, s keresi Karinthyt, mert eszébe jutott egy kecskerím?… Nem, �iam, mindehhez kávéház 
kellett. A kávéházban még alkottak, az espressóban már csak beszélgetnek.”

(Márai Sándor: Espresso – részlet)
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4.20 Helyesírási kisokos

1  Figyeljétek meg, hogy az alábbi igékhez kapcsolódó -j toldalék mikor a felszólító mód jele, és az igerag része! 
Karikázzátok be más-más színekkel! Soroljatok fel olyan igéket, amelyekben a -j teljesen hasonul!

A 
cselekvés 

módja

A 
cselekvés 

ideje
Ragozás igető E/1 E/2 E/3 T/1 T/2 T/3

kijelentő              jelen alanyi vár várok vársz vár várunk vártok várnak

kér kérek kérsz kér kérünk kértek kérnek

kijelentő jelen TÁRGYAS vár várom várod várja várjuk várjátok várják

kér kérem kéred kéri kérjük kéritek kérik

kijelentő múlt alanyi vár vártam vártál várt vártunk vártatok vártak

kér kértem kértél kért kértünk kértetek kértek

kijelentő múlt TÁRGYAS vár vártam vártad várta vártuk vártátok várták

kér kértem kérted kérte kértük kértétek kérték

kijelentő jövő alanyi vár várni fogok várni fogsz várni fog várni fogunk várni fogtok várni fognak

kér kérni fogok kérni fogsz kérni fog kérni fogunk kérni fogtok kérni fognak

kijelentő jövő TÁRGYAS vár várni fogom várni fogod várni fogja várni fogjuk várni fogjátok várni fogják

kér kérni fogom kérni fogod kérni fogja kérni fogjuk kérni fogjátok kérni fogják

feltételes jelen alanyi vár                   várnék várnál várna várnánk várnátok várnának

kér kérnék kérnél kérne kérnénk kérnétek kérnének

feltételes jelen TÁRGYAS vár várnám várnád várná várnánk várnátok várnák

kér kérném kérnéd kérné kérnénk kérnétek kérnék

feltételes múlt alanyi vár vártam volna vártál volna várt volna vártunk volna vártatok volna vártak volna

kér kértem volna kértél volna kért volna kértünk volna kértétek volna kértek volna

feltételes múlt TÁRGYAS vár vártam volna vártad volna várta volna vártuk volna vártátok volna várták volna

kér kértem volna kérted volna kérte volna kértük volna kértétek volna kérték volna

felszólító jelen alanyi vár várjak várj – várjál várjon várjunk várjatok várjanak

kér kérjek kérj – kérjél kérjen kérjünk kérjetek kérjenek

felszólító jelen TÁRGYAS vár várjam várd – várjad várja várjuk várjátok várják

kér kérjem kérd – kérjed kérje kérjük kérjétek kérjék

2  Szerkesszetek névsort a következő 14 névből, de csak az első tízet kell leírni! Előbb pótoljátok a hiányzó ke-
resztneveket! Az idegen nevekben vegyétek előre a vezetéknevet, és vesszővel elválasztva írjátok utána a 
keresztnevet!

____________________ Verne,  Jókai ____________________,  Karinthy ____________________, 

Lakatos ____________________,  Bari ____________________, ____________________ Pannonius, 

Balassi ____________________,  Pázmány ____________________,  Katona ____________________, 

Erkel ____________________,  Egressy ____________________,  Zrínyi ____________________, 

Kölcsey ____________________,  Széchenyi ____________________

1. ________________________________________   6.  ___________________________________________

2.  ________________________________________   7.  ___________________________________________

3.  ________________________________________   8.  ___________________________________________

4.  ________________________________________   9.  ___________________________________________

5.  ________________________________________  10.  ___________________________________________
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Nyelvtan

3  Tagoljátok írásjelekkel a következő, ismert idézetet úgy, hogy a tartalma ellentétes legyen az eredetiével!
„A királynőt megölni nem kell félnetek jó lesz én nem ellenzem.”

Egyetértő:  _________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

Tiltó:  _______________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

4   Írjatok tiltó mondatokat egyes szám második vagy többes szám második személyben a következő igekötős 
igék kel: megmond, kifordít, alábecsül, szétszakít, eltéved, elfogad. Például: T/2.: Össze ne koszoljátok a fris sen 
mosott ruhátokat!

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

5  Írjatok egy-egy mondatot, amelyben szerepel a kell, lehet, szabad, szokott, tud szó egy-egy igekötős igével 
együtt! Pl.: El kell mennem az orvoshoz.

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

6   Írd le annyi ünnep nevét, amennyi csak eszedbe jut!

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

7   Írj -aj és -aly, valamint -éj és -ély végződésű szavakat! Ellenőrizd A magyar helyesírás szabályai szószedetében 
vagy a magyar helyesírási szótárban (a neten is ellenőrizheted)!

-aj:  _________________________________________________________________________________________________________________________

-aly:  ________________________________________________________________________________________________________________________

-éj:  _________________________________________________________________________________________________________________________

-ély:  ________________________________________________________________________________________________________________________

8  Írj múlt idejű tárgyas szószerkezeteket a megadott számban és személyben! Pl.: T/2: virágot vettek (ne is mét-
lődjenek a szavak!)

E/1. _______________________________________  E/2.  __________________________________________

E/3.  ______________________________________  T/2.  __________________________________________

T/ 1.  ______________________________________  E/3.  __________________________________________

T/3.  ______________________________________  T/1.  __________________________________________
Próbáljátok ki https://helyesiras.mta.hu szolgáltatásait!
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4.21 Történet – kép – tér – idő

Kép és történelem

1  A vérszerződés: a magyarok esküje
 Tudtad, hogy Anonymus Gesta Hungaroruma szerint hét fejedelmi férfi  vérszerződést kötött egymással szkíta 
szokás szerint? Kik voltak ők?

Az eskü első szakasza így hangzott: Hogy ameddig csak az ő életük, sőt az utódaiké is tart, mindig Álmos vezér 
ivadékából lesz a vezérük. Az eskü második szakasza így hangzott: Hogy ami jószágot csak fáradalmaik árán 
szerezhetnek, mindegyiküknek része legyen abban. Az eskü harmadik szakasza így hangzott: Hogy azok a fejedelmi 
személyek, akik a tulajdon szabad akaratukból választották Álmost urukká, sem ők maguk, sem �iaik soha, semmi 
esetre ki ne essenek a vezér tanácsából és az ország tisztségeiből. Az eskü negyedik szakasza így hangzott: Hogyha 
valaki utódaik közül hűtlen lenne a vezér személyéhez, vagy egyenetlenséget szítana a vezér és rokonai között, 
a bűnösnek vére omoljon, amint az ő vérük omlott az esküben, melyet Álmos vezérnek tettek. Az eskü ötödik 
szakasza így hangzott: Hogyha valaki Álmos vezér és a többi fejedelmi személyek utódai közül az esküvel kötött 
megállapodásokat meg akarná szegni, örök átok sújtsa. Ennek a hét fér�iúnak a neve volt: Álmos, Árpád apja; 
Előd, Szabolcs apja, kitől a Csák-nemzetség származik; Kend, Korcán apja; Ond, Ete apja, akitől a Kalán- és Kölcse-
nemzetség származik; Tas, Lél apja; Huba, akitől a Szemere-nemzetség származik; a hetedik Tétény, Horka apja, 
s Horkának a �iai voltak Gyula és Zombor, akiktől a Maglód-nemzetség származik, amint alább majd szó lesz róla. 
De elég! Haladjunk a történelem útján!

(Anonymus: Gesta Hungarorum – részlet)

Székely Bertalan melyik pillanatot ábrázolja a történések közül? Próbáljátok leírni a hét vezér öltözetét, testtartását! 
Miről árulkodik a fi gurák testbeszéde? Honnan tudjátok, hogy mi történik a képen? A festmény melletti üres 
négyzetbe rajzoljátok le azokat a jellegzetes tárgyakat, amelyek a vezéreket jellemzik! 

Foglaljátok össze saját szavaitokkal, hogy mi történik a képen! Meséljétek el a történet résztvevőjeként! 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

Beszélgessetek a kép kompozíciójáról! A kompozíció a műalkotás szerkezeti felépítését, elemeinek elrendezését, 
egymáshoz való viszonyát jelenti. Mutassátok be, hogyan épül fel a kompozíció, magyarázzátok meg, hogy mit 
akar ezzel sugallni a festő!

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________
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Irodalom

Történetek fotókon

2  A fotók is képesek megragadni a pillanatot, egy-egy fénykép nagyon sokat „mesél” nekünk. Nézzétek meg 
a következő fotókat, beszélgessetek róluk!
A képek Londonban készültek, különböző pillanatokat, hangulatokat mutatnak meg, mutatnak be nekünk. 
Megismerhetünk egy várost, országot akkor, ha csak fotókat látunk róla? Ismeritek a Google street view funk-
cióját? Bejárhattok vele városokat, országokat, mintha utaznátok. Próbáljátok ki! A fotók ábrázolásmódjára 
is igaz, hogy a termékeny pillanatot kell megragadnia, de a művészfotót az egyéni, lemásolhatatlan 
látásmód, az egyediség is megkülönbözteti a többitől. Az itt látható képek nem művészfotók, sokkal inkább 
turistacsalogatók, illetve a turisták által hazavihető emlékek. Nem művészi, hanem érzelmi értékük van.

Az utolsó képen található ikonokat összekapcsolva a fotókkal, képzeljetek el egy londoni városnéző sétát! 
Írjatok fogalmazást Egy napom Londonban címmel!

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________
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Hogyan mesél a képregény?

1  Az egyik legismertebb képregényhős Garfi eld, a lusta, de nagyon szerethető macska. Keressétek meg neten!

Garfi eld, Jim Davis fi gurája, 1978. június 19-én jelent meg először az újságokban, azóta rendkívül kedveltté 
vált nemcsak a gyerekek, de a felnőttek körében is, köszönhetően ironikus hangvételének, amellyel az emberi 
természetet kezeli. Milyen fi gurák szerepelnek a képregényben? Nézzetek utána a neten!

Írjátok le a humor forrásait a képregényben:  ___________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

Készítsetek 3 képkockányi képregényt, amely valamilyen emberi tulajdonság kifi gurázására épül! Vigyázzatok
arra, hogy csupán vicces, ne pedig bántó legyen!

Párbeszédek helyesírása

A párbeszéd mondatainak leírása gondolatjellel kezdődik, és a mondatvégi írásjellel zárul.

Például:
– Hazajössz a hétvégén?
– Még nem tudom.
vagy:
– Hazajössz a hétvégén? – kérdezte az édesanyja.
– Még nem tudom – válaszolta Péter.
– Gyere haza, nagyon hiányzol! – ismételte meg kérve.

Ilyenkor a pontot nem tesszük ki a gondolatjel elé, de a kérdő- vagy felkiáltójelet igen.

Az előző feladatban készített képregénykockák szövegbuborékba került dialógusait írjátok le párbeszédként, 
fi gyelve a párbeszéd helyesírási szabályaira!

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

Miért van szükség a képregényekben a szövegbuborékokra? Fogalmazzátok meg saját szavaitokkal!

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

Írjatok más párbeszédet az előző feladatban készített képregénykockákhoz! A képeken ne változtassatok!

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

4.22 Beszélő képek – a képregények világa
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Irodalom

Határozzátok meg, hogy mi a humor forrása a ti alkotásotokban!

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

2   Mit gondoltok, Dunai Tamás miért az internet használatához hasonlítja a képregényolvasás tevékenységét? 
Olvassuk vagy nézzük a képregényt? Inkább kép, vagy inkább szöveg? Mit gondoltok erről? Beszélgessetek 
a témáról, felhasználva a tankönyv 3. feladatában megadott kulcsszavakat! Írjátok be az alábbi táblázatba a 
kulcsszavak mellé azokat a szavakat, kifejezéseket, amelyek elhangzottak az adott kulcsszóval kapcsolatban!

az irodalom határterülete

pop kultúra

kép és szöveg

szórakoztató műfaj

színek

szavak

Művészet-e a képregény?

Irodalom vagy inkább képzőművészet?

Képregény és művészet

3   Nézzétek meg Roy Lichtenstein képregénykockáit a tankönyvben! Címe: Whaam! Mit gondoltok, mit jelent 
a cím? Írjátok le saját szavaitokkal, hogy milyen történetet, eseményt mutat be Lichtenstein!

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

Mit tudtok a hangutánzó szavakról? Soroljatok fel 5 hangutánzó szót, illetve 5 hangulatfestő szót (olya -
nok legyenek, amelyek kapcsolhatók a képekhez)!

Ehhez tudnotok kell: Míg a hangutánzó szavak hangalakjukkal valamilyen hanghatást idéznek fel, pl. zümmög, 
fütyörész; addig a hangulatfestő szavak valamilyen mozgás, történés, cselekvés hangulatát képesek felidézni, 
pl. piszmog, hebehurgya, tutyimutyi.

4  Próbáljátok megfogalmazni, hogy az általatok talált hangutánzó és hangulatfestő szavak hogyan, milyen 
eszközökön keresztül jelennek meg a képeken!

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

A vizualitás eszközei hogyan segítik a mondanivaló kifejtését? Például a színek, vonalak? Miben különbözik az 
első és a második képkocka ebből a szempontból? Miért mondhatjuk, hogy erős lélektani hatással bír ez a mű? 
Fogalmazzátok meg, hogy milyen hatással van rátok! Keressetek hozzá illeszkedő zenét, és hallgassátok meg!
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5  Alkossatok 4-5 fős csoportokat, és készítsetek csoportonként 1-1 három kockából álló olyan képregényt, 
amely eseményt mesél el! Előzetesen határozzátok meg a következőket!

Hányan és kik szerepelnek benne? ______________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

Hogyan tudjátok jellemezni a fi gurákat? ________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

Mi történik? _______________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

Mi lesz a csattanó?  _______________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

Mit mondanak? Írjátok le a buborékok szövegét!

Első képkocka:  ____________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

Második képkocka:  _______________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

Harmadik képkocka:  _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

6  Milyen irodalmi műveket ismersz, amelyekből képregényt csináltak? Sorolj fel néhányat!

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________
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Irodalom

7  Állítsatok össze egy rövid történetet a következő szavak felhasználásával! Nézzétek hozzá a két képet is! 
Adjatok címet is a történetnek, legyenek benne párbeszédek is! A vázlatot és a fogalmazást is írjátok le!

menyasszony, utazás, térfogat, könyv, hálózsák, fut, alszik, kéken, szellős, nyári
      

Vázlat:  _____________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

Párbeszédek szereplői:  ___________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

Szereplők jellemzői:

Szereplő (1.):  ______________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

Szereplő (2.):  ______________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

Történet:  __________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________
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4.23 Néhány mondat a mondatokról

Nyelv és kommunikáció

1  Magyarázzátok meg, hogy mit jelentenek a következő mondatok/állítások! Mielőtt megfogalmazzátok, 
beszélgessetek róla együtt, hozzatok példákat, amelyek segítségével jobban megértitek, miről van szó!

A mondat a kommunikáció egysége, kapcsolatot teremt a beszélő, a hallgató és a valóság között.

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

A mondat jelentése tartalmazza azt a szándékot is, amelyet a beszélő a kimondásával meg akart valósítani (pl. 

információátadás, érzelemkifejezés).  ___________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

A mondat a beszéd egysége, az anyanyelvünkön képesek vagyunk általunk korábban soha nem mondott 
mondatokat mondani annak érdekében, hogy megértessük magunkat.

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

A beszélőnek (és a hallgatónak) a valósághoz való viszonya, elvárásai, szándékai, előzetes tudása egyaránt 
megjelennek a mondatban (és a mondat megértésében/értelmezésében).

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

A mondat modalitása a beszélő szándékát fejezi ki.

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

A mondat a szónál nagyobb, a szövegnél kisebb egysége a beszédnek.

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

A mondat a nyelv szabályaival a nyelv elemeiből létrehozható.

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

Próbáld saját szavaiddal is megfogalmazni, hogy mit nevezünk mondatnak!

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

2  Állapítsd meg, hogy milyen típusúak az alábbi mellérendelő szószerkezetek!

a) okos, mégis hiszékeny d) fi gyelmetlen, mert álmos

b) kávé, tea, csokoládé e) csúszós, ezért veszélyes

c) a pirosat vagy a zöldet f) új, sőt korszakalkotó
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Nyelvtan

3  Keresd meg az alábbi mondatokban a szószerkezeteket a tanult módon! Készítsd el az ábrájukat füzetedben 
a megfelelő sablon felhasználásával!

a) Pali és Annamária látta Zalánt a pályaudvaron.
b) Annamária a lábtörlő alá vagy a virágcserépbe tette a lakáskulcsot.
c) Pali látta, hallotta, felismerte Zalánt a pályaudvaron

A mondatok szerkezete

4  a)  A következő összetett mondatok közül határozzátok meg, hogy melyik alárendelő és melyik mellérendelő 
összetett mondat, keressétek ki a kötőszót is! Töltsétek ki a táblázatot!

Mondat Alárendelő 
összetett mondat

Mellérendelő 
összetett mondat Kötőszó

Tegnap elmentem a moziba, és megnéztem egy jó fi lmet .

Olyan a kezed, mint egy ág .

Amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra!

Elutaztam, pedig maradni szerettem volna .

Maradok, vagy elutazom veled .

Elutazom, ezért nem maradhatok veled .

Nem maradhatok veled, mert elutazom .

Szerettelek, de te elhagytál .

b)   Mi volt vagy mi lehetett volna az utalószó azokban a mondatokban, amelyeket alárendelt összetett mondat-
ként értelmeztél?

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

2.1. – –

3.

–
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4.24 A Gutenberg-galaxistól az információs szupersztrádáig

Az információátadás története

1   Ismeritek ezeket a szavakat: postagalamb, kisbíró, lovas futár, pecsét, hírnök, kidobol? 

Magyarázzátok meg a szavakat, és azt is, hogy mi közük van a tömegkommunikációhoz, milyen szerepet játszottak 
a kommunikáció történetében! Segítenek a képek is, használjátok a netet vagy a könyvtárat a kutatáshoz! Keres-
setek olyan irodalmi műveket, amelyekben szerepet kapnak az említett „tömegkommunikációs eszközök”!

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

2   Beszélgessetek az információátadás szóbeli formáiról! Hogyan és miért sérül ilyenkor könnyen az információ? 
Milyen változást jelentett az írás megjelenése? Az írott információ vevőhöz juttatása milyen nehézségekkel 
járt? Használjátok a következő szavakat, és írásban is fogalmazzátok meg gondolataitokat: memória, távolság, 
veszély, idő, az információ pon tossága, hozzáférés az információhoz, sokszorosítás, egyediség!

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

3  Olvassátok el a Szöveggyűjteményben közölt Mátyás anyja című Arany János-művet! Értelmezzétek a kom-
munikáció nehézségei tekintetében! Mi az üzenet? Kinek szól? Ki tudhat róla? Mennyi idő kell a korabeli 
viszonyok közt egy jó futó legénynek? Mi a realitása az oda-vissza útra ígért hét napnak, illetve a háromnak? 
Milyen nemzeti-családi tragédia van az adott történelmi szituációban? Gondoljatok a Hunyadi László siratása 
című festményre, és arra, hogy Madarász Viktort és Arany Jánost ugyanaz a drámai történelmi helyzet 
készteti történelmi tárgyú alkotásra.

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________
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Kommunikáció

Vörösmarty Mihály: A Guttenberg-albumba

4  Olvassátok el a verset! Olvassátok fel hangosan, kifejezően is! Milyen metakommuniká ciós eszközöket 
használtok ilyenkor? Gondoljatok a beszédfonetikai eszközökre is (hangerő, hang sú lyozás, be széd tempó stb.)!

A Guttenberg-albumba
Majd ha kifárad az éj s hazug álmok papjai szűnnek
S a kitörő napfény nem terem áltudományt;
Majd ha kihull a kard az erőszak durva kezéből
S a szent béke korát nem cudarítja gyilok;
Majd ha baromból s ördögből a népzsaroló dús
S a nyomorú pórnép emberiségre javúl;
Majd ha világosság terjed ki keletre nyugatról
És áldozni tudó szív nemesíti az észt;
Majd ha tanácsot tart a föld népsége magával
És eget ostromló hangokon összekiált,
S a zajból egy szó válik ki dörögve: „igazság!”
S e rég várt követét végre leküldi az ég:
Az lesz csak méltó diadal számodra, nevedhez
Méltó emlékjelt akkoron ád a világ.
 (1839. szeptember 5. előtt)

Milyen képet fest, milyen látomást mutat a jövőről Vörösmarty, amelyet Gutenberghez is méltónak vél?

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

Sorold fel, hogy minek kell megváltoznia, hogy e jövő megvalósulhasson!  __________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

Mi jellemzi a jelent Vörösmarty szerint?  ________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

Keresd meg azokat a szavakat, kifejezéseket a szövegben, amelyek az „áltudományhoz” kapcsolódnak, és keresd 

ki azt a szót, amelyik éppen az ellentettje! ______________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

Miként jelenik meg a szövegben Gutenberg? Jellemezd néhány jelzővel! (Azért válhat Gutenberg jótevővé, mert 
az addig keveseknek szánt irodalmat és tudományt közkinccsé tette a könyvnyomtatás feltalálásával.) Érdekes 
a név helyesírása, ma Gutenberg-nek írjuk, Vörösmarty még Guttenberg-nek írta.

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

5  Írjatok fogalmazást a következő címmel: Az interneten néztem utána a könyvnyomtatás történe tének 
(Ne maradjon ki a fogalmazásból az sem, hogy mi adja a szituáció érdekességét!) A vázlatot együtt beszéljétek 
meg, és azt is írjátok le a füzetetekbe!
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4.25 Osztályújság készítése

Az új projekt

1  Alakítsatok szerkesztőséget! Ahhoz, hogy egy újság elkészüljön, nagyon komoly és sokféle tudással rendelkező 
csapatnak kell felállnia. Ezt a csapatot hívjuk szerkesztőségnek. A szerkesztőség tagjai készítik a lapot. Ti is vá-
lasszátok meg a saját szerkesztőségeteket, írjatok neveket a tisztségek mellé! Alaposan vitassátok meg, hogy ki 
mit szeretne csinálni, mihez ért a legjobban, kikkel szeretne szorosan együttműködni! Beszélgessetek az egyes 
munkakörökről is, hogy tisztában legyetek vele, mit vállaltok!

Főszerkesztő (a lap minden kérdésében döntő, meghatározó felelősséggel bír):

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

Szerkesztők (egy-egy területért felelnek):  ______________________________________________________________________________

Újságírók:  _________________________________________________________________________________________________________________

Fotósok:  ___________________________________________________________________________________________________________________

Tördelő:   __________________________________________________________________________________________________________________

Képszerkesztő:   ___________________________________________________________________________________________________________

Olvasószerkesztő:  ________________________________________________________________________________________________________

2  Határozzátok meg a lap profi lját! Beszéljétek meg azokat a témákat, amelyekkel foglalkozni szeretnétek! Az is 
fontos, hogy milyen formában valósul meg a lap: interneten, elektronikusan, nyomtatva vagy kézzel írva készítitek-e
el a lapot. Határozzátok meg, hogy életetek és iskolátok milyen híreivel foglalkozzon a lap, milyen rovatok le gye-
nek benne! Mennyi legyen benne a fotó, netes lapnál a videó, legyenek-e hirdetések, szépirodalom stb.?

Rovatok: ___________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

Tematika: __________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

Fotórovat: _________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

3  Találjátok ki a lap nevét, tervezzétek meg a logóját, esetleg szlogent is készíthettek!

Lap neve:  _________________________________________________________________________________________________________________

Szlogenje (ha van):  _______________________________________________________________________________________________________

Logója:
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Projektbevezető – 2 . félév

4  Tervezzétek meg saját szerkesztőségi működéseteket, a szerkesztés menetrendjét! Beszéljétek meg, hogy mi-
lyen sűrűn tartotok szerkesztőségi megbeszélést, milyen lesz a munka menete! Nézzétek meg a tankönyvben 
a le het séges műfajokat, keressetek hozzá témákat, készítsetek időtervet! Töltsétek ki hozzá a következő táb-
lázatot (minden esetben csak a releváns rovatokat töltsétek ki)! A táblázatot bővíthetitek is, kedvetek szerint.

Feladatok Felelősök Határidő Műfaj Téma

Lap profi ljának 
meghatározása

Rovatok meghatározása

Témák meghatározása

Egyes írások 
megbeszélése

Fotók elkészítése

Képszerkesztés

Olvasószerkesztés

Tördelés

Kész lap 

Munkám a projektben

5  Készítsetek egyéni munkatervet a közös időterv alapján!

Feladataim Határidő Segítők, együttműködők

6   Határozzatok meg tanulási célokat saját magatok számára! Miben szeretnétek fejlődni abban az időszakban, 
ami kor a projektben dolgoztok? Ne feledjétek, a projekt témája, feladatai szorosan kapcsolódnak az órák 
és a tan könyv témaköreihez, így egyre többet tudtok majd a tömegkommunikáció elméletéről is, ez segíti 
a munkátokat. Cél jaitokat írjátok le a füzetbe, hogy a projekt végén vissza tudjatok térni rá, ellenőrizni tudjátok 
a megvalósulásukat!
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4.26 Film és irodalom

A néma� lm és a képregény

1  Láttatok már néma� lmeket? Keressetek kapcsolatot a néma� lm és a képregény között!
Kis segítség: a néma� lmben a szereplőknek nem volt hangja, zongoraszó kísérte a vetítést. Voltak feliratok, ame-
lyek a szövegbuborékokhoz hasonlítanak, azonban nem teljesen feleltek meg azoknak. Mit gondoltok, miért?
Azonosságok a képregény és a néma� lm között:

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

Különbségek a képregény és a néma� lm között:

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

2  Keressetek a neten vagy a könyvtárban híres néma� lmes alkotókat és a nevükhöz kapcsolódó � lmcímeket!

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

3   Mi az a camera obscura, mi a laterna magica, az árnyjáték, kinetoszkóp, fázisrajz? Mindegyik fogalom a moz-
gókép történetéhez kapcsolódik. Keressétek meg a neten vagy lexikonban! Nézzétek meg a képeket is, azo-
nosítsátok őket!

 __________________ ___________________ ___________________ ______________________ _________________

4  Próbáljátok elmagyarázni, hogyan működik a mozgó� lm!

5  A Lumière � vérek 1895-ben mutatták be az első mozgóképet, nevükhöz fűződik a mozgókép  rögzítésére 
és vászonra történő kivetítésére, továbbá másolásra is alkalmas kinematográf elkészítése. A vonat érkezése
című egyik első rövid� lmjük azt mutatta be, ahogyan egy vonat megérkezik az állomásra. Nagy riadalmat 
keltett, mert az emberek megijedtek a közeledő vonattól. Ezeket a � lmeket csak alig néhányan látták, de a 
� lmek iránti hatalmas érdeklődés hamar életre hívta a mozit. Jöttek a néma� lmek, majd a hangos� lm, színes 
� lm, mozik, multiplexek, a 3D mozi, és úgy tűnik, a fejlődés megállíthatatlan. A � lmgyártás komoly iparággá 
vált, de a mozi beköltözött a lakásunkba is.

3D, Surround, FullHD, D-box, médialejátszó, streaming (streamelés)  – nézzetek utána, hogy mit jelentenek ezek a kifejezések!

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________
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Irodalom

Filmezés és az okostelefon

6  Ma már néhány perces, de akár hosszabb fi lmeket is könnyedén készíthet bárki, kamerával vagy okostelefonnal 
megörökíthetitek a pillanatot! Készítsetek telefonotokkal olyan rövid felvételeket, amelyek az osztály életébe 
engednek bepillantást! Hogyan fogtok hozzá? Készítsetek cselekvési tervet, majd egy rövid forgatókönyvet!

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

Adjatok címet is a fi lmeteknek, mutassátok be egymásnak, és beszélgessetek az elkészült művekről! Hogyan 
tudjátok megőrizni ezeket a fi lmeket? Miért fontos a digitális anyagok archiválása, és hogyan történhet?
Írjatok fogalmazást a füzetetekbe, amely a következő mondat tartalmát fejti ki: 
A ma élő emberek rengeteg digitális szemetet hagynak maguk után, a jövő történészei megnézhetik majd, hogyan 
éltünk.
A vázlatot ide írjátok!

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

Filmek és közönség

7  Melyek a kedvenc fi lmjeitek?  Vitassátok meg csoportokban úgy, hogy minden csoport meg tudjon egyezni 
4-4 kedvenc fi lmben! Írjátok le a címüket!

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

8  Írjatok az egyik kiválasztott fi lmhez szöveges ismertetőt/aján-
lót, készítsetek plakátot!

 _______________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________
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Valóság és média4.27
Digitális kultúra és virtualitás

1   Magyarázd meg saját szavaiddal, hogy mit jelent a „virtuális világ”, a „virtualitás” fogalma, s hogy ez miért 
a digitális kultúra megjelenésével került előtérbe! A hétköznapokon hol és hogyan találkozol vele?

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

2   Soroljátok fel, hogy milyen tevékenységeitekhez használjátok az internetet! Gondoljátok át alaposan, ne 
felejtsetek ki semmit!

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

Közösségi média

3  Az internet egyik legáltalánosabban használt eleme a közösségi média: Facebook, Twitter stb. Olyan közösségi 
hálózatok kialakítását és állandó, kölcsönös kommunikációt tesz lehetővé, amely példátlan a kommunikáció 
történetében. Kinyitja a világot, elérhetővé, láthatóvá, megszólíthatóvá tesz mindenkit. Ez az erénye, de a 
veszélye is. Miért? Beszélgessetek erről! Hogyan kapcsolódik az okostelefon és a közösségi média? Biztosan 
sokat és sokféle dologra használjátok a telefonotokat! Írjátok le, hogy a híváson és a hívásfogadáson kívül mire!

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

4  Próbáljátok megfogalmazni, hogy az okostelefon hogyan változtatta meg a hétköznapi szokásainkat, 
tevékenységeinket, információszerzési szokásainkat!

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

5  Milyen funkciói, lehetőségei vannak a közösségi médiának? Beszélgessetek a veszélyeiről is! Milyen adatokat 
érdemes megadni magadról? Mi az, ami már veszélyes lehet? Hogyan lehet az adatokkal visszaélni? Gondoljatok 
a regisztrációkor kért adatokra is!

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________
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Kommunikáció

6  Állapítsd meg, hogy az általad nézett műsorok mely műfajokba tartoznak (fi lm, hírműsor, magazinműsor, 
szappanopera, valóságshow, bulvármagazin, sport, vetélkedő, zenés műsor stb.)! Ennek alapján töltsd ki a kö-
vetkező táblázatot! Olvasd el azt az indoklást is, amit az első táblázatba írtál, hogy miért nézed vagy hallgatod!

Műsor címe Műfaja

A média működése

7   A média nagy jelentőséggel, „hatalommal” bír, képes nagyon hamar ismertté tenni valamit vagy valakit, de 
ennek az ellenkezőjére is. Gyakran mondják, csak az létezik, akit, amit a tévében látni lehet, illetve napjainkban 
még elterjedtebb, ha valaki, valami nincs fenn a Facebookon vagy az Instagramon, az nem is létezik, amiről nem 
posztolunk, az meg sem történt. Ugyanakkor az érték és a pillanatnyi érdekesség nem különül el, az értékek 
általában nem kapják meg a médiában az őket megillető helyet. Különösen igaz ez a kulturális értékekre.

  Soroljatok fel celebeket, illetve magyarázzátok meg, hogy mit jelent a kifejezés! Miben különbözik a híres ember és 
a művész? Milyen értékeket tulajdonítotok a celebségnek?

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

8   Sorolj fel érveket, hogy miért nem jó celebnek lenni! 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

A reklámok hatásmechanizmusa

9   Állapítsd meg a következő állításokról, hogy igazak vagy hamisak! Választásodat indokold is meg 1-1 mon-
datban!

A reklám egy kommunikációs forma.  Igaz / Hamis

 Indoklás: 

 A reklámnak nincs köze a tömegkommunikációhoz. Igaz / Hamis

 Indoklás: 

 A reklám nem akarja a viselkedésünket befolyásolni. Igaz / Hamis

 Indoklás: 
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1  Melyek a különböző szövegtípusok? 

Csoportosítsd az alábbiakat a következő kategóriák szerint: a) magánéleti (privát), b) hivatalos, c) publicisz-
tikai, d) tudományos-ismeretterjesztő, e) szépirodalmi. Választásod indokold egy-egy mondattal!

vicc 

esszé 

kérvény 

nyílt levél 

monográfi a 

fi ktív levél 

értekezés 

kommentár 

tárcanovella 

2  Mi a különbség az elbeszélő, a leíró és az érvelő-meggyőző szövegtípusok között?

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

3  Mivel továbbítanád, milyen műfajban fogalmaznád meg a következő üzeneteket? A továbbítás mód-
jainak lehetőségei, amelyek közül választhatsz: SMS, telefon, e-mail, cset, személyes beszélgetés.

a) gratuláció – egy távolabbi rokonod családjába új jövevény érkezett  

b) köszönet – esküvőre kaptál meghívást nyomtatott formában 

c) felmondás – a munkahelyeddel közlöd a szándékod 

d) szakítás a pároddal – eltökélt szándékod közlöd 

e) részvétnyilvánítás – egy közeli családtagod házastársa halt meg 

4  »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 beszippantson minket � ktív világába. Néhány héttel 
ezelőtt azt teszteltük, hányan emlékszünk a nagy regények kezdő mondataira, most pedig a záró mondatokkal 
próbálkozunk. Elvégre egy regény vége legalább olyan jelentőségteljes, mint a kezdete.«

Mely irodalmi művek kezdődnek vagy fejeződnek be a következő mondatokkal? Ha a szerzőt is odaírod, 
még büszkébb lehetsz!

Ég a napmelegtől a kopár szík sarja…

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

A patakban két gyerek fürdött.

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

Mai napig János vitéz őkegyelme / Szép Tündérországnak boldog fejedelme. 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

A szöveg szövete4.28
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Nyelvtan

Jól rendelték azt az istenek, hogy a szegény ember is tudjon nevetni. 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

Az napról kezdem, mikor a felhők elé harangoztak Bodokon. 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

A kis Baló Borcsa könnyhullatásával még tisztábbra mosta. 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

Dicső híre-neve fennmaradt örökre.                                 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

Borozgatánk apámmal / Ivott a jó öreg …                    

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

…és most először kezdett derengeni egyszerű gyereklelkében a sejtés arról, hogy tulajdonképpen mi is az élet, 
amelynek mindnyájan küzdő, hol bánatos, hol vidám szolgái vagyunk.

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

Szövegek hálójában

5  Olvassátok el az alábbi betűcsoportokat, és döntsétek el, hogy közülük melyik szöveg! Döntéseteket indo-
koljátok is meg!

Szöveg-e? 
(Tegyél x-et, ha igen!)

Elmentem Péterrel moziba. Egy nagyon izgalmas �ilmet néztünk meg. Mozi után 
tanultunk, majd be szél gettünk.

– Halló!
– Halló!
– Kérem, segítsen!
–

ló kagyló lóval addigra alfa kutya nyár tél fű fa kenyérszállító vastányér képeslap 
almárium kenyereskosár favágó

„Vegyetek újságot. Vegyetek ollót. Válasszatok ki az újságban egy olyan hosszú cikket, 
amilyen hosszúnak a köl te ményt szánjátok. Vágjátok ki a cikket. Gondosan vágjátok 
ki belőle a cikk szavait és az összest tegyétek bele egy zacskóba. Gyengéden rázzátok 
össze. Egymás után húzzátok ki a szavakat és olyan sorrendbe rakjátok le, amilyenben 
előjött ek. Lelkiismeretesen másoljátok le őket. A költemény rátok fog hasonlítani. Íme 
végletesen eredeti  és elbűvölő érzékenységű íróvá váltok…” (Tristan Tzara)

Egri csillagok

6  Húzzátok alá Tolcsvai Nagy Gábor szövegében a nyelvtani összetartó elemeket!

Az ókori „szövegtudományok” a középkor során s később is fennmaradtak, sőt tovább bővültek az iroda lom-
tudománnyal, a történettudománnyal, majd a 18. század után egy sor olyan szaktudománnyal, amelyek valamilyen 
formában szövegekkel foglalkoztak. E megközelítéseknek azonban egyike sem tekinthető szövegtannak, hiszen 
a szöveget (a szövegeket) nem önmagáért, a szöveg általános vagy egyedi jellemzőinek a feltárásáért vizsgálták, 
hanem valamilyen más, bár a szövegtől egyáltalán nem független szempontból.

 (Forrás: Sulinet)
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Velünk élő irodalom – kortárs írók4.29
Kortárs költők

1  Nézzetek utána, majd írjátok le saját szavaitokkal, mit jelentenek a következő idegen szavak! 

redukció: 

parafrázis: 

 Próbáljátok megfejteni, mik lehettek a Szöveggyűjteményben található Orbán János Dénes versek/versrészletek
„eredetijei”!

Egy ballada redukciója 

Véremnek elég volt egyetlen átok

2  Olvassátok el Parti Nagy Lajos Ujjaim kibogznád című versét a pim.hu/dia oldalon. Nézelődjetek ezen az 
oldalon, ismerkedjetek vele! A kortárs szerzők művei közül nagyon sokat találtok meg ezen az oldalon. Remek 
lehetőség arra, hogy megismerkedjetek kortárs szerzőkkel és művekkel. A pim a Petőfi  Irodalmi Múzeumot 
jelenti, a dia pedig a Digitális Irodalmi Akadémiát.
Milyen a vers hangulata? Mit gon doltok, miért nem használt írásjeleket a költő?

Majd olvassátok el József Attila Óda című versének részletét a Szöveggyűjteményből, és a tankönyvben talál-
ható Nagy Gáspár-idézetet! Utána válaszoljatok a kérdésekre!
Próbáljátok meghatározni, hogy ki Parti Nagy Lajos, ki József Attila és ki Nagy Gáspár versének beszélője, és 
kihez szól!
Milyen tematikai egyezések vannak a három szövegben? Keresd meg, és másold ki a szövegből!
Távolság leküzdése/közeledésre vonatkozó elemek :

Parti Nagy Lajos:  __________________________________________________________________________________________________________

József Attila: _______________________________________________________________________________________________________________

Mit remél a vers beszélője a találkozás bekövetkezésekor?

Parti Nagy Lajos:  __________________________________________________________________________________________________________

József Attila:  ______________________________________________________________________________________________________________

Nagy Gáspár:  _____________________________________________________________________________________________________________

Keressétek ki a színekre utaló szavakat a versekből!

Parti Nagy Lajos:  __________________________________________________________________________________________________________

Nagy Gáspár:  _____________________________________________________________________________________________________________

Keressétek ki a jelzőket mindhárom versből!

Parti Nagy Lajos:  __________________________________________________________________________________________________________

József Attila: _______________________________________________________________________________________________________________

Nagy Gáspár:  _____________________________________________________________________________________________________________

Keressétek ki a cselekvéseket mindhárom versből, és határozzátok meg, hogy ki viszi ezeket véghez!

Parti Nagy Lajos:  __________________________________________________________________________________________________________

József Attila: _______________________________________________________________________________________________________________

Nagy Gáspár:  _____________________________________________________________________________________________________________
Próbáljátok megfogalmazni, hogy ezek a versek hogyan fejezik ki a szerelem érzését, a kedves hiányát, a vágya-
kozást, illetve az egymásra találást! Keressetek még számotokra kedves szerelmes verseket! Nevezzétek meg 
a költőt is! Írjátok a válaszokat a füzetbe!
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3  Írjatok 10 soros fogalmazást a kortárs költészetet témájában. Említsetek leg-
alább két kortárs költőt, s hivat kozzatok verseikre is! Adjatok címet írásotoknak!

 __________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

4  Képes ajánló
 Készítsetek „képes ajánlót” egymásnak, A/4-es méretben egy kortárs, magyar novelláról. Az elkészítés tech-
nikájáról, a kivitelezés módjáról szabadon dönthettek – tanárotok biztosan segít, ha szükségetek lenne rá! 
A művet osztálytársaidnak ajánlod – segíthet a megvalósításban az alábbi leírás az ajánló műfajáról.

 Az ajánló szövegtípus egy könyv elolvasását, műsor, �ilm, előadás vagy program megtekintését, zenei 
CD, �ilm DVD megvásárlását javasolja. Az ajánlás ismertető és egyúttal meggyőző műfaj. Úgy mutatja be 
a mű legfontosabb jellemzőit, hogy az érdeklődést is felkeltse iránta. A tárgyat személyes ismeretek és 
vélemények alapján mutatja be. Az ajánlás lényegre törő, tömör, adatszerű, de �igyelemfelkeltő, ötletes. Fontos 
szempont, hogy kihez szól a szöveg (kinek ajánlunk), s meghatározó az ajánlott tárgy jellege. Míg például 
a szórakoztató tárgyú ajánlásokban a hatásos eszközök, addig az ismeretterjesztő tárgyúakban inkább az 
információk kapnak hangsúlyt. Elsősorban újságokban, ajánló műsorokban fordul elő, nagy szerepe van a 
műveltség terjesztésében: felhívja a �igyelmet az információszerzés lehetőségeire.

Irodalom
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Velünk élő irodalom – az irodalom határterületei4.30
1  Mi jellemzi a detektívregényeket? Sorold fel legalább 5 ismertetőjegyüket! 

2   Hallottatok már a YA (young adult) és a NA (new adult) irodalmi kategóriákról? Nézzetek utána az interneten, 
mit jelentenek ezek a fogalmak, s próbáljátok saját szavaitokkal megfogalmazni! Írjatok példákat is!

YA (young adult):  ________________________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________________________________________

NA (new adult):  __________________________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________________________________________

3  Mit jelent a mém szó?

 ____________________________________________________________________________________________________________________________

Készítsetek irodalmi, irodalommal kapcsolatos mémet a következő minta segítségével, majd készítsetek sajátokat 
a tanév leckéiben olvasottakhoz kapcsolódóan!

4   A Szöveggyűjteményben olvashattok egy rövid részt Süveg Márk Saiid: A tehetetlen ember című kortárs 
szövegéből. Szerintetek milyen a tehetetlen ember? Írjátok meg 4 sorban!

A tehetetlen ember   _____________________________________________________________________________________________________

A tehetetlen ember   _____________________________________________________________________________________________________

A tehetetlen ember   _____________________________________________________________________________________________________

A tehetetlen ember   _____________________________________________________________________________________________________

Keressétek meg az interneten Saiid eredeti, teljes szövegét! Megtaláljátok benne saját ötleteiteket?
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IrodalomIrodalom

5   Olvassátok el a következő, kortárs magyar dalszövegeket, majd próbáljátok elemezni őket – akár egymással 
összehasonlítva. (Segíthet, ha az „éjszaka” irodalmi toposzából indultok ki.)

Péterfy Bori & Love Band: Fehér éjszakák
(Dalszöveg: Hujber Szabolcs)

hamuszürkén omlanak
körülöttem a házfalak
ködbe vesznek a fények
sűrű az éj, a hold se lát
a szeme két ópiát
és én mégse félek

lassan ölő fegyverek
az emlékek, így megyek
nem tudom meddig de meddig de meddig
csak az a perc érdekel
mert a halál élve kell
és nem bánok semmit de semmit

ha egyszer az éjszaka megkísért
elvisz mindent a semmiért
amikor véget ért
újra magányos leszek de szomorú nem
ha egyszer az éjszaka megkísért
elvisz mindent a semmiért
akkor se bánom
mert a világ egy percre a szívembe fért
a világ egy percre a szívembe fért

a hold világít mint a nap
bámulom, de nem halad
megőrjít de tényleg
elaludni nem szabad
amíg látom az arcodat

lassan ölő fegyverek
az emlékek, így megyek
nem tudom meddig de meddig de meddig
csak az a perc érdekel
mert a halál élve kell
és nem bánok semmit de semmit

ha egyszer az éjszaka megkísért
elvisz mindent a semmiért
amikor véget ért
újra magányos leszek de szomorú nem
ha egyszer az éjszaka megkísért
elvisz mindent a semmiért
akkor se bánom
mert a világ egy percre a szívembe fért
a világ egy percre a szívembe fért

a világ egy percre a szívembe fért!

Road: A bátrak éjszakája
(Dalszöveg: Molnár Máté)

ma éjjel újra feltámad a tenger
ma éjjel végre láncot tép az ember
álmodjunk most egy sokkal szebb világot
írjuk hát vérrel a szabadságot
nem adjuk mások kezébe a sorsunk
nem várunk tovább tudjuk mi a dolgunk
mert akiben remény él az dicsőségre talál
ma itt a jelszó: győzelem vagy halál

eljött a mi időnk mutassuk meg végre
harcolunk és ha kell meg is halunk érte
édes szabadság ez mindannyiunk álma
ez itt ma éjjel a bátrak éjszakája

mostantól nem fogunk az ördögtől se félni
nem fogunk elfutni se mellébeszélni
nem lesznek árkok és ledőlnek a falak
mondtam aki szabad annak mindent szabad

rabok voltunk mostanáig
de úgy tanították apáink
láncok helyett mást akarjunk
ide veled régi kardunk

Hosszú évek óta számoljuk a percet
ennyi elég volt tegyünk végre rendet
szembe fordulunk megküzdünk az árral
leszámolunk ma minden hazugsággal

rakjunk nagy tüzet és hagyjuk porig égni
ha van miért meghalni van értelme élni
holnaptól a világ a nevünket kiáltja
hősöket szül majd a bátrak éjszakája

lehet megint felül a gálya
de alul ott a víznek árja
az ember soha nem tanul
úgyis mindig a víz az úr

szabadság  vérrel írjuk fel
harcolunk – érted meghalunk ha kell
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