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6

Kedves Diákok!

Első középiskolai nyelvtankönyveteket tartjátok a kezetekben, amely feleleveníti, összefoglalja és gaz-
dagítja eddigi nyelvtani ismereteiteket.

Az anyanyelv nem csupán egy tantárgy, hanem ember voltunk lényege, mivel általa tudunk kapcso
latot teremteni másokkal és közelebbről megismerni a világot. A nyelvi rendszer jeleit és szabályait 
tanulmányozva rádöbbenhetünk arra is, milyen logikusan felépülő és lenyűgöző szépségű a magyar 
nyelv. Az állandóság mellett azonban sokrétű változás is jellemzi, hiszen a világ fejlődése nyomot hagy 
az emberi kommunikáción. Elég, ha csak az új technikai eszközök megjelenésére és az ezekkel kapcso-
latos kifejezésekre vagy a fiatalok által létrehozott modern nyelvi érintkezési formákra gondolunk.

Nyelvtankönyvetekben mindezek az ismeretek és szempontok megjelennek. Ezenkívül nagy hang-
súlyt kap a szövegértés és szövegalkotás fejlesztése is. Hiszen ezekre a képességekre az iskola mellett 
az élet számos területén szükségünk van, amikor például egy jó állást szeretnénk elnyerni, vagy szám-
lát nyitnánk egy bankban. A könyvben lévő ismeretek elsajátítása pedig nemcsak az önérvényesítés 
szempontjából kiemelkedően fontos, hanem a sikeres érettségihez is kellő alapot nyújt.

A könyv négy fejezetének leckéi hasonló módon épülnek fel:
1.  A felvezető, ráhangoló feladatok az általános iskolai vagy a saját nyelvi tapasztalatokból szerzett 

tudást elevenítik fel.

2.  Az anyanyelvi ismereteket tárgyaló részben
–  a legfontosabb fogalmakat, meghatározásokat vastag betűvel, illetve sárga háttérrel emeltük ki;
–  a hatékony tanulást, megértést segítik a színes keretekben megjelenő
•  táblázatok, ábrák;
•  a nyelvi elemzést megkönnyítő magyarázatok;
•  nyelvhelyességi tanácsok;

–  a lecke témájához kapcsolódó érdekességek színesítik, gazdagítják a tanultakat. 

3.  A gyakorló feladatok az ismeretek elmélyítésén túl a nyelvi leleményesség, az önkifejezés fejlesz-
tését segítik. A közösen, csoportban és párban elvégzendő feladatok alkalmat nyújtanak a társak-
kal való együttműködésre.

Bizonyos feladatokban a hiányzó szavak, mondatok helyét kihagytuk. Ezeket a feladatokat azonban 
nem szükséges a könyvben megoldanotok, hanem átmásolva őket, a füzetetekben is dolgozhattok.

Az egyes témaköröket összefoglaló oldal zárja, az emelt szintű érettségi tudnivalóit pedig a leckék 
végén találjátok. A tankönyv végén kapott helyet az új szakszavak jegyzéke. A könyvben *gal jelöl-
tük meg azokat a fogalmakat, amelyek a középszintű érettségi követelményrendszerében szerepelnek,  
**gal pedig azokat, amelyek az emelt szintű érettségiében. 

Remélem, a nyelvtanórák amellett, hogy sok hasznos ismerettel gyarapítják tudásotokat, szórakoz-
tatóak és érdekesek is lesznek számotokra! 

A szerző
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Gondold végig, mivel telik egy napod! Felkelsz, meg-

reggelizel… megérkezel az iskolába, majd edzésre vagy 

könyvtárba mész… Az este egy részében családtagja-

iddal beszélgetsz, esetleg a számítógép elé ülsz, vagy 

találkozol a barátaiddal. Késôbb talán megnézel egy 

filmet a moziban vagy a tévében. Internetezel, chatelsz, 

rádiót hall gatsz, újságot vagy könyvet olvasol… Azaz 

a nap nagy részét kommunikációval töltöd. A társas 

élet során az in formációk, gondolatok, érzések közös 

értelme zésé re törekszel. A beszédpartnerekkel való si-

keres együttmûködés titka pedig, magad is tapasztal-

hatod, nem va rázslat. Hiszen ha betartasz néhány alap-

szabályt, kiváló beszélgetõtárssá válhatsz.

Ebben nyújt neked segítséget a következô fejezet. 

Mindezeken felül az is kiderül majd, hogy miért és ho-

gyan kommunikál az ember, milyen intézményei vannak 

a médiának, és azok hogyan befolyásolhatják a nyelvet 

és a gondolkodást.
Milyen gondolatok, élethelyzetek jutnak eszetekbe 

a képrôl? Beszéljétek meg!

kommunikáció
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kommunikáció
A tömegkommunikáció hatása a gondolkodásra és a nyelvre

a)  Csoportokban dolgozzatok! Minden csoport hozzon egy-egy politikai napilapot és egy 
bulvárlapot ugyanarról a napról! Hasonlítsátok össze az újságokat az alábbi szempontok 
alapján!
• Melyek az érintett témák?
• Hogyan próbálják felkelteni az olvasók érdeklõdését?
• Mi jellemzi a szövegek nyelvezetét (pl. címadás, szóhasználat, stílus)?

b)  Mit gondoltok, miért olvassák annyian a bulvársajtót? Osszátok meg egymással gondola-
taitokat!

1

Alakítsatok párokat! Érveljetek az egyik, illetve a másik állítás mel-

lett!
•  Az internet magányossá tesz.

•  Az internet összeköt a világgal.

2

a)  Válassz ki egy gyerekmondókát vagy egy ismert versbôl egy részletet, és írd át „SMS-
nyelvre” (pl. 1 +érett a m1)! Ha nincs jobb ötleted, akkor válaszd a következõ szöveget!
Egyszer volt egy ember,  
szakálla volt kender. 
Elégett a kender, 
megmaradt az ember.

b)  Készíts tíz szóból álló SMS-szótárat az általad legszellemesebbnek, legérdekesebbnek 
ítélt SMS-es rövidítésekbõl!

3

a)  Nézd meg a képet! Válassz ki egyet az alábbi tömeg-
kommunikációs eszközök közül, és írj a képrõl három-
négy mondatos szöveget
• egy politikai napilapba,
• egy bulvárlapba,
• egy tudományos folyóiratba,
• egy szórakoztató hírmûsorba a televízióban,
•  egy kereskedelmi rádiócsatorna reggeli beszélgetõs 

magazinjába!

b)  Mire figyeltél a szavak kiválasztásánál és a szöveg meg-
fogalmazásakor?

4
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A tömegkommunikáció hatása 
a gondolkodásra
Ismereteinknek csak töredékére teszünk szert 
közvetlen tapasztalás útján. Tudásunk elsődle
ges forrásai a szüleink, tanáraink és más embe-
rek, akikkel életünk során kapcsolatba kerü lünk. 
A tömegkommunikációs eszközök rohamos fej-
lődésével és elterjedésével a média is egyre fon-
tosabb szerephez jut a világról való tájékozó-
dásunk során. Gyakran át is veszi a tájékoztató 
szerepet a személyközi kommunikációtól. Mi-
után a média eszközeinek használata minden-
napjaink szerves részévé vált, természetes, hogy 
hatással van életünkre, gondolkodásunkra. 

Általánosan hangoztatott aggodalom, hogy 
a média nagy és káros hatással van a társada-
lomra, felelős az elharapózó erőszakért, helyte-
len magatartásformák bemutatásával helytelen 
viselkedési mintákat közvetít. 

Ezek a sokszor és sokféleképpen megfogal-
mazott félelmek azonban mégsem akadályoz-
zák meg a társadalom tagjainak döntő többsé-
gét abban, hogy szabadideje nagy részét a tévé 
vagy a számítógép képernyője előtt töltse. Pedig 
legtöbbször éppen ezt a két médiumot tartják 
különösen kártékonynak, függőséget okozónak, 
szembeállítva például a könyvekkel és a szín-
házzal.

A tömegkommunikáció hatását – egyszerűb-
ben: a médiahatást – vizsgáló kutatások közös 
megállapítása, hogy nem lehetséges egyértelmű 
megállapításokat tenni ebben a tárgykörben. 

Ennek okai a következők:
•  A médiahatást nem lehet elválasztani más, 

az emberek viselkedésmódját alakító egyéb 
társadalmi tényezőktől, mert azok hatásai-
val együttesen jelentkezik. Ilyen egyéb társa-
dalmi tényezők például az iskola és a család.

•  A médiahatás csak korlátozottan és közve-
tett módon érvényesülhet, mert a befogadók 
köre nem egységes. Soksok tényező befolyá-
solja, hogy az egyes befogadók hogyan értel-
mezik az olvasottakat, hallottakat, látottakat; 
véleményük kialakítása több lépcsőben törté-
nik (pl. megbeszélik tapasztalataikat a családtag-
jaikkal vagy osztálytársaikkal).

•  A befogadó passzív nézőből („médiafogyasz-
tóból”) egyre inkább aktív, a médiumok kí
nálatából tudatosan válogató felhasználóvá 
(„médiahasználóvá”) vált.

•  A médiahasználó maga is alakíthatja a tö
meg médiumok tartalmi kínálatát (pl. te le fo-
nálhat, kommentelhet, feltölthet tartalmakat a kö-
zösségi oldalakra). Ezzel a médiumok és a be fo
gadók viszonyának bonyolult kölcsön ha tása 
jön létre, melynek vizsgálata a modern mé dia
tudomány számára még nagyon sok meg vá la
szolandó kérdést tartogat.

Ennek ellenére mégis van értelme a média ha
tásáról beszélni, vitázni. Hammer Ferenc média
kutató megfogalmazása szerint az ilyen viták 
„[...] alkalmat adnak a mindenkori kultúrának, 
illetve a tár sadalomnak arra, hogy újradefiniáljon 
alap vető értékeket és szokásokat. Hogy például 
mi a szülők vagy az iskola szerepe a nevelésben, 
mi a média szerepe a világban, mi a felelősség, 

28

Jó-e, hogy sokféle tévé-, rádiócsatorna közül választ-
hatunk? Beszéljétek meg!
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mi a veszély, mi a kockázat, mi a kockázatnak 
az a szintje, amivel a mi kultúránk itt és most 
együtt akar élni stb. Ennek megfelelően – afféle 
látens, nem szándékolt funkcióként – mégis 
nagyon hasznosak a médiahatásokról való viták 
a társadalomban, ugyanis fontos adalékkal szol
gálnak a társadalom önmegismeréséhez, és elő
segíthetik, hogy a társadalom dönté se ket hoz
zon saját sorsáról.” (A közvetlen médiahatásokról 
való beszéd természetéről) 

A tömegkommunikáció hatása 
a nyelvre
Elõnyök és hátrányok

A tömegkommunikáció nemcsak a világról 
alkotott véleményünket befolyásolhatja, hanem 
hatással van a nyelvhasználatunkra is. Ez a ha-
tás lehet kedvező, de kedvezőtlen is.

A színvonalas sajtószöveg előnyös hatással 
lehet szövegalkotásunkra azáltal, hogy köve-
tendő példát nyújt. Igényes szóhasználatával, 
világos mondatszerkesztésével és szövegformá-
lásával pontosságra és közérthetőségre törek-
szik.

A média meghatározó célja a tömegek szó-
rakoztatása, az emberek érdeklődésének fel kel
tése. Ezért a jó sajtószöveg színes, változatos, 
egyes műfajok esetében (pl. beszélgetős műsor, 
riport) gyakoriak az érzelmi töltésű szavak, 
mon datok. Jellemző rá a hatáskeltő elemek 
hasz nálata (pl. ismétlés, fokozás, ellentét, szó já té-
kok, nyelvi újítások). A szöveg stílusát befolyá-
solja az adott szöveg tárgya, műfaja, a közvetítő 
eszköz és a célközönség is. Például eltérő stí-
lusban fogalmaz a műsorvezető egy időseknek, 
illetve egy tizenéveseknek szóló műsorban. 

Az újságokban, hirdetésekben olvasható, a te-
levízióban, rádióban hallható bizonyos szavak, 
kifejezések használata azonban kedvezőtlenül 
is befolyásolhatja a köznyelv szóhasználatát, 
elszürkítheti a beszédet, nehezítheti a megér-
tést. 

A nyelvészet ilyenkor arra próbál választ ke
resni, miért és hogyan kerültek ezek a kifeje-
zések a nyelvbe, mi a természete ezeknek az új 
nyelvi fejleményeknek. Minden kornak meg-
vannak például a maga divatszavai (pl. shop-

29

Jó-e, hogy sokféle tévé-, rádiócsatorna közül választ-
hatunk? Beszéljétek meg!

A média egyfajta függõséget 
 is okozhat: az általa  közvetített valóság 

 átveheti saját valóságos környezetünk helyét, 

elhanyagolhatjuk miatta családunkat, barátainkat, 

feladatainkat. Ez a függõség különösen az internet 

úgynevezett „virtuális valóságában”, a hálózati 

játékok, közösségi oldalak stb. világában 
 tud kialakulni.

pingolás, celeb), közhelyei (pl. szürke hétköznapok, 
pestiesen szólva), terjengős kifejezései (pl. három 
óra magasságában, ha és amennyiben, lebonyolításra 
kerül), képzavarai (pl. légvárakat kergetnek, a párt 
megugrotta a parlamenti küszöböt).

Mivel a média nyelvhasználata sokak szá-
mára minta, ezért nagy felelősség hárul a tö-
megkommunikációs üzenetek feladóira.

A digitális kommunikáció nyelvhasznála-
tának jellegzetességei

Az új kommunikációs lehetőségek új fajta nyelv-
használati módot teremtettek. A közösségi web 
oldalakon, a telefonüzenetekben használt SMS-
nyelvnek, valamint a chatelés (internetes cse ve gés) 
nyelvének sajátos szabályai vannak: az üzenet-
küldés gyorsabbá tétele érdekében sok rövidítést 
használnak, és a helyesírási szabályokat is sokkal 
szabadabban alkalmazzák. Az internetes csevegés-
ben az emotikonok (hangulatjelek) és a változatos 
írás jelek a szóbeli megnyilatkozásokhoz teszik 
hasonlóvá az írásbeli üzeneteket. Sok a vita arról, 
hogy mindez rontjae a nyelvet: pongyolábbá vá-
like az ifjúság stílusa, szűküle a szókincse, rom-
like a helyesírása, vagy pedig ez a nyelvhasználati 
mód nem hat ki az írásbeliség más területeire. 
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gyakorló feladatok

Párban vitassatok meg az alábbiak közül egy-egy kérdést, majd véleményeteket osszátok 
meg az osztállyal! Állításaitokat példákkal igazoljátok!
 a) Valóságos helyzeteket ábrázolnak-e a valóságshow-k, kibeszélôshow-k?
 b) Szerinted miért mennek el a kibeszélôshow-k szereplôi elmondani magánéleti gondjaikat?
 c) Miért kedvelik annyian a televíziós sorozatokat?
 d) Milyen szerepet játszanak a sztárok a médiában?
 e) Milyen az ideális férfi és nô a média egyes mûsorai és cikkei szerint?
 f) Megváltoztatja-e az internetes kommunikáció (pl. blogok, közösségi oldalak, chat) a felhasználók 

nyelvhasználatát?

1

4

6

Keresd meg az alábbi sajtószövegek nyelvhelyességi, stilisztikai hibáit!
•  A rendezvény feloszlatása során a rendôrség elsô intézkedésként igazoltatásokat foganatosított.
•  A tanácskozáson három fontos napirendi pont is megvitatásra került a magyar sportot illetôen.
•  A tegnapi nap folyamán hálózati problémából kifolyólag leállt a központi szerver.
•  A vállalat vezetôsége joggal veti fel a felelôsséget az építésvezetôk felé.
•  Mindenkiben élt a gyanúper, hogy önrablásról van szó.
•  A ranglista élén továbbra is Brazília vezet.
•  Sikerült gátat szabni az autólopások terjedésének.
•  A folyamatos támadások miatt a cég megfontolás tárgyává teszi a sportklub további támogatását.
•  Közösen kell vállalni a kockázatot és a rizikót.
•  Hamis lábbeliknek parancsoltak megálljt a pénzügyôrök. 

3

Csoportokban válasszatok ki egy-egy reklámot, és tárjátok 
fel, mivel próbálnak hatni! A csoportmegbeszélés után valaki 
röviden foglalja össze az eredményt a többiek számára is!

2

Figyelnek bennünket?

George Orwell [dzsordzs orvel] híres regényében, az 1984-ben egy képzeletbeli diktatúrát mutat be, ahol 
a vezetõk az emberek minden lépését ellenõrzik. Ennek érdekében a kommunikációs és tömegkommunikációs 
formákat is átalakítják. A nyelvbõl például kiirtanak minden kifejezést, amely a szabadságra, a demokráciára 
utal. Ettõl azt várják, hogy az emberek elõbb-utóbb gondolni sem tudnak majd ezekre a fogalmakra, hiszen 
nem lesz rá szavuk. Így a nyelven keresztül a gondolkodást próbálják befolyásolni. Létrehoznak egy külön-

leges médiumot is, a teleképet, amely minden lakásban megtalálható. 
A telekép egyszerre adó- és vevõkészülék. Vagyis nemcsak egyszerû 

televízió, amely az uralkodó párt nézeteit népszerûsíti, hanem egy-
ben kamera is, amely rögzíti a lakásban tartózkodók mozdulatait  
és szavait. A készüléket nem lehet kikapcsolni, így a befolyásolás 
és az ellenõrzés folyamatos.

Beszéljétek meg, hogy milyen elõnyei és hátrányai lehet-
nek, ha az utcákon és az intézményekben térfigyelõ kame-
rák mûködnek!
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Állítsatok össze „médiaszótárat”! Gyûjtsetek minél több olyan ma divatos szót, kifejezést, 
amely gyakran elôfordul a médiában! Adjátok meg a jelentésüket, és ahol szükséges, java-
soljatok helyettük más szót vagy kifejezést!

4

Készíts magadról reklámot! Írd meg a forgatókönyvet, tervezd meg 

a látványt, vagy rajzolj plakátot, készíts fotómontázst! Mit tudnál 

magadról elmondani így? Miben vagy jó? Miért „érdemes” szeretni 

téged, barátkozni veled?

5

Olvasd el az alábbi idézeteket! Válaszd ki az egyiket, és írj róla egy támogató vagy egy 
ellenvéleményedet tükrözõ érvelõ fogalmazást! Írásod terjedelme kb. 20 mondat legyen!
A szövegalkotás javasolt lépései:

1.  Az elsô bekezdésben fogalmazd újra, foglald össze a saját szavaiddal az idézetben olvasottakat! 
(Pl. Az idézetben arról olvashatunk... ; a szerzô mindezt azzal indokolja...) Ezután jelentsd ki, 
egyetértesz vagy nem értesz egyet (esetleg részben értesz egyet) az idézet írójával! 

2.  A következô bekezdésekben fejtsd ki a véleményed! Mivel csak rövid esszét kérünk, elég két-
három érv véleményed alátámasztására. Minden érv legyen egy külön bekezdés! A gondolataid 
kifejtésekor használj átkötéseket (pl. elôször is, másodszor; egyrészt, másrészt; ennek ellenére; 
ebbôl következik; ugyanis)! 

3.  Az érveket bizonyítsd, esetleg illusztráld valamilyen példával!
4.  Az utolsó bekezdésben foglald össze gondolataidat (pl. a következô szavakkal indítva a monda-

tokat: Összegezve az elmondottakat...)!

1.  „Képi megjelenítés hiányában az olvasott vagy hallott (felolvasott) események, emberi viselkedések  
kevésbé tûnnek fizikailag azonosnak a valós eseményekkel, így az írott médiumok esetében ko-
ráb ban és könnyebben történik meg a bemutatott tartalom és a valóság elkülönítése. Ha azon-
ban az ábrázolás képi és hangelemeket is használ, az megnehezíti ezt a folyamatot. […] Az élô 
szereplôket tartalmazó mûsorok esetén az emberek és az állatok általában úgy viselkednek, ahogy 
a való életben. A szereplôk többnyire a mindennapi élet problémáival küzdenek, vagy legalábbis 
a mindennapi élet drámai és érdekesebb oldalát képviselik. A nem-animációs mûsorok formája 
minden tartalomnak a realitás légkörét kölcsönzi. […] A kisebb óvodáskorúak esetében gyakori, 
hogy a televíziót valóban egy „mágikus ablak”-nak tekintik, amelyen keresztül a valóság egy darab-
káját lehet látni. Õk hajlamosak azt hinni, hogy a televízióban látható emberek a tévédobozban 
élnek, és ugyanúgy ismerik a nézôt, mint ahogy ôk a szereplôket. Nem értik meg, hogy a tévémûsor 
lehet „kitalált”, és a szereplôk színészek.” (Kósa Éva: A média szerepe a gyerekek fejlôdésében)

2.  „Töretlenül hódít világszerte – így Magyarországon is – a blogolás, az internetes naplóírás, a web-
napló. Ezek többnyire eseménytelen sorok, amelyek az íróik sivár életérõl árulkodnak. A bloggerek 
kiteregetik személyes ügyeiket a világ nyilvánossága elõtt. A nyilvános kitárulkozásnak önkéntes 
szervezõi vannak, akik mindenféle akciókkal próbálják naplóírásra ösztönözni az internetes társa-
dalmat. […] A társadalomtudósok már évtizedekkel ezelõtt jelezték, hogy a modern ipari társa-
dal makban aggasztó elmagányosodás figyelhetõ meg. A személyes kapcsolatok helyett sokan 
a tömeg médiumokban keresik és találják meg azokat az élményeket, amelyek miatt az embert  
társas lénynek tekintjük. Mások életének, konfliktusainak kifürkészése szolgáltatja az elmagányoso-
dott ember élményanyagát – a saját élete helyett (ez a Való Világ típusú mûsorok alapja is).”

(Dr. Rodé Magdolna: Az internet árnyoldalai: problémák és megoldások)

6

Csoportokban válasszatok ki egy-egy reklámot, és tárjátok 
fel, mivel próbálnak hatni! A csoportmegbeszélés után valaki 
röviden foglalja össze az eredményt a többiek számára is!
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Mire jó a nyelv rendszerének megismerése?

•  Segít a szövegek megértésében és megfogalmazásá-

ban. Egy bonyolultabb szöveg értelmezésében és al ko-

tá sában segítséget jelent, ha tisztában vagyunk a szö-

veg alkotórészeivel és felépítésének szabályaival.

•  Megkönnyíti az idegen nyelv elsajátítását. A hatékony 

nyelvtanulás egyik alapvetõ feltétele, hogy pontos 

isme retekkel rendelkezzünk az anyanyelvünk rõl.

•  Olyan, mint egy rejtvényfejtés. Csak akkor értjük meg 

pontosan a nyelvi rendszer mûködését, ha rendelke-

zünk az összes részismerettel, illetve azok kapcsoló-

dási szabályaival.A következõ fejezetben megismerheted a magyar nyelv 

hangrendszerét, a szóelemeket, a szókészletet, a szó-

fajokat, a szószerkezeteket és a mondatrészeket, illetve 

az egyszerû és az összetett mondatok fajtáit.

a nyelvi szintek grammatikája
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a nyelvi szintek grammatikája
A magyar szókészlet és a szóalkotás módjai

Az alábbi szavakat ma már nem használjuk, de néha találkozhattok velük. Válasszátok ki 
a helyes jelentéseket!

kravátli régimódi cipô nyakkendô virág bokréta

kacska furcsa kövérkés világosszôke görbe

móres vidám színdarab illendôség kosárfajta kemencepadka

hapták katonai ôrházikó tésztás étel népi bútordarab vigyázzállás

lajstrom jegyzék harisnya sebtapasz öblös kancsó

lator lépcsô ostoba bûnözô zárféleség

papramorgó kutya gyomnövény pálinka az ördög tréfás neve

csúz betegség énekesmadár ragasztó ekevas

megkövet agyonüt kémkedik utána bocsánatot kér aranyba foglal

serken vérezni kezd ébred viszket lóra ül

kies üde, kellemes kopár kedves elhagyatott

1

Készíts egy listát olyan szavakból, amelyeknek számodra különleges jelentôsége van, vagy 
amelyekrôl úgy érzed, hozzád tartoznak! Tízet írj, és legalább ötnél indokold is választásod!

3

Az alábbiakban néhány, a magyar szókészletbe nemrég került szót olvashattok. Mit jelente
nek? Hogyan és miért kerülhettek nyelvünk szókészletébe?
parlagfûkommandó, tök (jó), becsekkol, telcsi, wellnesscentrum, kutyapiszokgyûjtô zacskó, örömzenél, 
punnyad, zoomol, kátyúvonal, parázik, édi-bédi, agyelszívás, szobrozik, taj szám, furmányos, 
blo gozik, pézsé, blama, baró, laptop, posztol

4

a)  Alkossatok csoportokat! Az alábbi versszak kiemelt szavai, kifejezé

sei helyett válasszatok egyegy rokon értelmû szót vagy körülírást!

Ejh, mi a kô! Tyúkanyó, kend

A szobában lakik itt bent?

Lám, csak jó az isten, jót ád, 

Hogy fölvitte a kend dolgát! 

(Petõfi Sándor: Anyám tyúkja)

b)  Készítsetek feladványt egy ismert népdallal vagy gyerekvers sel! 

A többieknek az lesz a feladatuk, hogy kitalálják az eredetit. 

2
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A szókészlet
Amikor a szó fogalmát kell meghatároznunk, 
akkor a dolgunk csak látszólag egyszerű. A szó 
ugyanis összetett fogalom. Jelentheti a beszéd-
ben a mondatokban megjelenő szóalakokat, 
melyekről már olvashattál. De jelölhetjük vele 
a nyelv jelrendszerének egységeit is, azaz a szó-
készletben szereplő szavakat. Amikor a szóról 
mint nyelvi elemről beszélünk, a lexéma kifeje-
zést használjuk.

A magyar szókészlet nyelvünk lexémái-
ból és állandósult szókapcsolataiból áll.  

A lexémák legalább egy tőmorfémából állnak 
(pl. virág). A több morfémából álló képzett sza-
vak (pl. virágzat) és az összetett szavak (pl. mák-
virág) is önálló lexémák.

Az állandósult szókapcsolatok** (frazémák) 
rögzült formájú szókapcsolatok vagy monda-
tok. Az állandósult szókapcsolatok típusai:
•  szokványos kifejezések: társalgási fordula-

tok (pl. Hogy vagy?), metaforikus kifejezések 
(pl. fő a feje), körülírások (pl. bukfencet vet);

•  szólások* (pl. a jég hátán is megél); 
•  szóláshasonlatok* (pl. iszik, mint a gödény);
•  közmondások* (pl. Aki mer, az nyer.);
•  szállóigék* (pl. Nyelvében él a nemzet.). 

A szókészlet csoportosítása

A magyar szókészletet különböző szempontok 
alapján csoportokba sorolhatjuk.

1. A szavakat csoportosíthatjuk eredetük sze-
rint (pl. finnugor eredetű szavak; idegen sza-
vak, jövevényszavak; szóösszetétellel, szókép-
zéssel alkotott szavak), a nyelvváltozat alapján 
(pl. tájszavak, szakszavak, köznyelvi szavak, 
szleng), a szófajuk szerint (pl. főnevek, igék).

2. A szavakat szócsaládokba is sorolhatjuk. 
Szócsaládokat azonos tőmorfémát tartalmazó 
képzett és összetett szavak hoznak létre: a kék 
szócsaládjába tartoznak többek között a kékít, 
kékítés, kékül, elkékül, elkékülés, kékes, Kékestető, 
kékvérű, tengerkék szavak.

3. A szókészlet szavait a szavak jelentése* is 
összefűzi. Egy szó jelentéséhez kapcsolódó más 
szavak jelentésének rendszere a jelentésmező**. 

A jelentések között találhatunk összefüggése-
ket az aláfölérendeltségi viszony alapján (pl. 
élőlény > állat > gerinces > hüllő > krokodil).

A szavak jelentései összekapcsolódhatnak 
valamilyen közös tulajdonság alapján is:
–  ugyanolyan anyagból készülnek (pl. levélpa-

pír, boríték, papírcsákó); 
–  ugyanazon a helyen találhatók (pl. mászóka, 

hinta, homokozó); 
–  ugyanannak a dolognak a részei (pl. gyökér, 

szár, levél, virág);
–  ugyanolyan formájuk van (pl. labda, alma, 

kristálygömb); 
–  ugyanarra a célra használják őket (pl. ceruza, 

golyóstoll, kréta);
–  okai vagy következményei egymásnak (pl. nap-

fény – árnyék,  futás – edzettség).

A szavak jelentésének ilyen összekapcsolódá-
sát a jelentésmezők összefüggésének vagy egy-
szerűen csak mezőösszefüggésnek nevezzük.

A szókészlet változása 
A szóalkotás módjai
A szókészlet igen változékony, hiszen szoro-
san összefügg a társadalom anyagi és szellemi 
környezetével. Ha egy fogalom eltűnik a köz-
tudatból, akkor az őt jelölő szóra sincs szükség 
(pl. kalucsni, tanácselnök). Előfordul az is, hogy 
egy szó azért tűnik el, mert ugyanarra a foga-
lomra egy másik szót kezdünk használni (pl.  
lajstrom, okuláré). 

A szókészlet bővül is. Az új szavak egy részét 
más nyelvekből vesszük át: ezek a jövevénysza-
vak, illetve az idegen szavak (pl. málna, haver; 
fájl). A nyelvben már meglévő elemekből is hoz-
hatunk létre új szavakat. E módszert szóalko-
tásnak* nevezzük. A leggyakoribb szóalkotási 
módok a szóképzés és a szóösszetétel.

a)  Alkossatok csoportokat! Az alábbi versszak kiemelt szavai, kifejezé

sei helyett válasszatok egyegy rokon értelmû szót vagy körülírást!

Ejh, mi a kô! Tyúkanyó, kend

A szobában lakik itt bent?

Lám, csak jó az isten, jót ád, 

Hogy fölvitte a kend dolgát! 

(Petõfi Sándor: Anyám tyúkja)

b)  Készítsetek feladványt egy ismert népdallal vagy gyerekvers sel! 

A többieknek az lesz a feladatuk, hogy kitalálják az eredetit. 
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Szóképzés

Szóképzéskor* az alapszóból képző segítségé
vel hozunk létre egy új szót. Vannak termé
keny képzők, melyekkel ma is képezhetünk 
új szava kat (pl. internetezik, blogol, allergizál, 
ka jál da, szörföl), és vannak terméketlen képzők, 
amelyeket ma már nem használunk új szavak 
létrehozására (pl. dugattyú, kacaj, tákolmány).

Szóösszetétel

A szóösszetétel* esetében két vagy több szó 
összekapcsolásával hozunk létre egy új szót. 
Az új szó alkotóelemeit előtagnak és utótagnak 
nevezzük (pl. a csokitorta szóban az előtag a cso-
ki, az utótag a torta). Az előtag lehet képzővel, 
jellel vagy raggal ellátott szóalak is (pl. akarva- 
akaratlan, izgő-mozgó, ugrókötél, felsőbbrendű, hasz-
navehetetlen, fülbemászó, arculcsapás). 

Az összetétellel alkotott új szó jelentése tö
mörebb, sőt akár egészen más is lehet, mint 
a ha sonló tagokból álló szókapcsolaté (pl. ma-
gyar tanár / magyartanár, drága kő / drágakő, földön 
túli / földöntúli). Vannak olyan ún. jelentéssűrítő 
szóösszetételek, amelyek esetében az új szó je-
lentését csak több szóval lehet megmagyarázni 
(pl. fekvőrendőr, ke resztanya, cukorbeteg, jeltolmács, 
kátyúvonal). Össze tett szavakból létrehozhatunk 
többszörösen összetett szavakat is (pl. mással-
hangzó + törvény = mássalhangzótörvény, vízilabda 
+ világkupa = vízilabda-világkupa).

Az előtag és az utótag közötti viszony alap-
ján megkülönböztetünk szervetlen és szerves 
összetételeket. A szervetlen összetételekben 
a két tag között nincs nyelvtani kapcsolat, ha
nem csupán gyakran egymás mellett szereplő 
szavakból keletkeztek (pl. miatyánk, mihaszna, 
viszontlátásra, csakhogy, nemhiába, keljfeljancsi). 
A szerves összetételekben az előtag és az utó-
tag között valamilyen nyelvtani viszony van.

A szerves összetételek közötti kapcsolat lehet 
alárendelő és mellérendelő.

1. Alárendelő szóösszetételek
Az alárendelő szóösszetételek* esetében 
az előtag az utótagnak valamilyen bővítménye. 
Ennek alapján beszélhetünk
–  alanyos szóösszetételekről (pl. lélekszakadva, 

magyarlakta, divatjamúlt);
–  tárgyas összetételekről (pl. ellentmond, idejét-

múlt, citromfacsaró, állatvédő, egérfogó);
–  határozós összetételekről (pl. rosszullét, tenger-

alattjáró, jóváhagy, gyorsúszás, sorsüldözött);
–  jelzős összetételekről (pl. képeskönyv, hátizsák, 

könnyűzene, négyszög, fűmag, alkotóelem).
Az előtag és az utótag közötti viszony lehet 

jelölt: ilyenkor az előtag ragja jelzi a kapcso-
lat típusát (pl. mellbevágó, fejenállás, nagyothall). 
A viszony lehet jelöletlen is (pl. fejcsóválva, 
magasugrás, napbarnított, faág).

Az jelentéssűrítő összetételeket szintén az 
alá rendelő szóösszetételek közé soroljuk, bár itt 
az előtag és utótag közötti viszonyt nem lehet 
visszavezetni a két szó közötti alaptag–bővít-
mény kapcsolatra.

2. Mellérendelő szóösszetételek
A mellérendelő szóösszetételek* lehetnek 
is mét léses mellérendelések (pl. már-már, las-
san-lassan, nőttön-nő, akarva-akaratlan, körkörös), 
valódi mellérendelések (pl. ág-bog, csurran-csep-
pen, szegről-végről, hegy-völgy, ímmel-ámmal, had-
sereg, búbánat), és álikerszók (pl. csillog-villog, 
ázik-fázik, súg-búg). Az álikerszók két tagja alaki-
lag ugyan hasonló, de önállóan létező szóalak.

A népetimológia olyan 

 szóalkotási mód, melynek során 

 a nyelvhasználó egy számára értelmetlen 

idegen szót átalakít, és így értelmessé tesz. 

Ilyen szavak például az emil (angol e-mail), 

pufajka (orosz fufajka: vattakabát),  

durrdefekt (német durch: keresztül),  

hóhányó (cigány hohano: hazug).
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Szóképzéssel és/vagy 
szóösszetétellel össze

kapcsolt 

szórövidülés*
(a szót rövidítjük)

elvonás
(a szóról leválasztunk egy valódi

vagy annak vélt morfémát)

i kerszók
(az egyik tag az eredeti szó saját, hangrendileg módosult válto-

zata, mely önállóan nem létezik) 

Szóalakvegyülés
(két rokon értelmû szó ele-
jét és végét vonjuk össze)

mozaik-
szó- 

alkotás*
(több szó 
elemeibôl 
építjük fel 

a szót)

Egyszerû 

Egyszerû 

labor (< laboratórium), kösz (< köszönöm), 
fotó (< fotográfia), irtó (< irtózatos)

föci (< földrajz), uncsi (< unalmas),
oszifô (< osztályfônök), koviubi (< kovászos 
uborka), gyógyszer (< gyógyítószer), mûegye-
tem (< mûszaki egyetem)

hôszigetel (< hôszigetelés), rágcsa (< rágcsál),
gépezik (< számítógépezik), autó (< az auto-
mobil jelentése: ön(magától) mozgó) 

izeg-mozog, dirmeg-dörmög; csigabiga, zene-
bona

csokréta (csokor + bokréta),
rémiszt (rémít + ijeszt),
csupasz (csupa + kopasz)

citrancs (citrom + narancs),
csalagút (csatorna + alagút),
füstli (füstölt + virsli)

APEH (Adó- és Pénzügyi Ellenôrzési Hivatal),
tb (társadalombiztosítás)

számtech (számítástechnika), Pofosz (Politikai 
Foglyok Szövetsége), viszlát (viszontlátásra)

A ritkább szóalkotási módok egyes eseteit az alábbi táblázat foglalja össze.

Jelentésbõvülés és jelentésszûkülés
A szókészlet az eddig megismerteken kívül egy harmadik módon is bôvülhet: a már meglévô szavak jelen-
tése bôvül. Így keletkeznek a többjelentésû szavak mellékjelentései. Az asztal, ablak, 
ikon, világháló, egér, vírus, trójai ló, szörfölés számítógépes kifejezések is így 
jöttek létre. Egy-egy szó jelentése teljesen át is alakulhat egy nyelvben: 
a trágya szó például régen fûszert jelentett, és a régi szakácskönyvek 
szerint a levest meg kell trágyázni.
Egy szó jelentése szûkülhet is: a fahéj régebben bármilyen fa kérgét 
jelentette, ma csak egy bizonyos fa kérgét. Az állat szó az áll igébôl 
származik, és a 14. században még általánosan a világban létezô dol-
gokat jelölte. Az idôk során jelentése fokozatosan leszûkült. Elôször az 
élôlényekre használták (ha az emberrôl volt szó, akkor lelkes állatként 
beszéltek róla), végül megkapta ma is használatos jelentését.

Hozz példát olyan sporttal kapcsolatos szakszavakra, amelyek 
jelentésbôvüléssel jöttek létre! 

köznevesülés
(egy tulajdonnév köznévvé válik)

mecénás (< Maecenas), dízel (< Diesel), rönt-
gen (< Röntgen), pasztõröz (< Pasteur), huligán 
(< Hooligan londoni bandavezér)

szóhasadás
(egy szó több alakváltozata, ahol az egyes alakváltozatok 

különbözô jelentést kapnak)

kamara – kamra, fô – fej, jó – jav(a),
só – sav(a), nô – nej – né 

Szóösszerántás
(két különbözõ jelentésû szó 
elejét és végét vonjuk össze) 

Betûszók
(a több szóból álló kapcsolat kezdôbetûit 

használjuk)

Szóössze
vonás

(az alapul 
szolgáló 

többszavas 
kapcsolatból 

nagyobb 
egységeket 
használunk)
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Alkossatok csoportokat! Gyûjtsetek össze minél több szót a vár ige és a vár fônév szócsalád
jából! A szavakat csoportosítsátok aszerint, hogy szóképzéssel vagy szóösszetétellel jöttek 
létre!

1

a) Találd ki, mely közös szavak hiányoznak az alábbi szokványos kifejezésekbôl!

•
 veszi a várost /

 van a bajban

• hazahúzza a /odanôtt a 

•
 verô hazugság /megnyílnak az  csatornái

• derûs  látja a világot /  vall

• két  közé kerül /szítja a 

• a  minden kincséért sem /egy  omlik össze benne

b) Az alábbi közmondásokban a malac szó helyettesít állatneveket. Melyek ezek?

• Malacot melenget a keblén.

• Malacot tesz valakinek a fülébe.

• Ordít, mint a fába szorult malac.

c) A mondatokban összekeveredett kétkét közmondás. Melyek ezek?

• Addig üsd a vasat, míg nem lesz szalonna.

• Ki szelet vet, holtig tanul.

• Jó bornak nyögés a vége.

2

• Várja, hogy a sült malac a szájába repüljön.

• Malacból nem lesz szalonna.

• Alamuszi malac nagyot ugrik.

• Éhes disznó partot mos.

• Ki mint él, úgy alussza álmát.

• Ha megdobnak kôvel, betörik a fejed.

Foglald mondatba a következô kifejezéseket! Bizonyítsd be, hogy 
a szóösszetételek jelentése tömörebb vagy más, mint az ôt alkotó 
szavakból álló szószerkezet jelentése!

• gyors vonat /gyorsvonat
• tönkre megy /tönkremegy
• görög dinnye /görögdinnye

3

5

a)  Az alábbi szócsoportok elôtagja vagy utótagja azonos. Alkossatok párokat, majd egészít
sétek ki a szavakat!

b) Készítsetek három hasonló feladványt a többiek számára!

4

7

6

• egyet ért /egyetért
• talpra esett /talpraesett
• mentô autó /mentôautó

gyakorló feladatok

8

meleg-
köröm-   
virág-







-fenék
  -bogár

-üveg







hold-
világító-   
baromfi-







-folt
  -rendszer

-kitörés
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a)  Válassz egyet az alábbi képek közül, és gyûjts róla minél több kifejezô szót: fôneveket, 
mellékneveket, igéket! A legtalálóbb szavak segítségével írj egy rövid, 34 soros verset! 
A soroknak nem szükséges rímelniük.

b)  Elkészült versedbe keress metaforákat, hasonlatokat! Alkoss egy hosszabb verset, melyben 
költôi képek is szerepelnek!

a) Találd ki, mely közös szavak hiányoznak az alábbi szokványos kifejezésekbôl!

•
 veszi a várost /

 van a bajban

• hazahúzza a /odanôtt a 

•
 verô hazugság /megnyílnak az  csatornái

• derûs  látja a világot /  vall

• két  közé kerül /szítja a 

• a  minden kincséért sem /egy  omlik össze benne

b) Az alábbi közmondásokban a malac szó helyettesít állatneveket. Melyek ezek?

• Malacot melenget a keblén.

• Malacot tesz valakinek a fülébe.

• Ordít, mint a fába szorult malac.

c) A mondatokban összekeveredett kétkét közmondás. Melyek ezek?

• Addig üsd a vasat, míg nem lesz szalonna.

• Ki szelet vet, holtig tanul.

• Jó bornak nyögés a vége.

Illeszd össze az alábbi összetett szavak elôtagját és utótagját! 
Állapítsd meg, szervetlen vagy szerves összetételek, illetve mellé
rendelô vagy alárendelô szóösszetételeke!

5

ugri mászó 

szem bélelt

búval ugatta

csúszó lesütve

eb bugri 

gör homlok

hál törõdöm

hanyatt korcsolya

kapaszkodó istennek

nem sáv

Keressetek összefüggéseket az alábbi szavak, kifejezések között minél több, általatok válasz
tott szempont alapján!
a hegy leve; a tanulás fellegvára; agyra gyúr; becuppant; Bill Gates; panírozva; bor; burkol; cse-
tel; csiszolja az elméjét; DÖK; étkezik; ezerhuszonnégy; fuszujka; gasztronómia; gyík; höfö; kajás; 
kiókumlálni; kíváncsi; kocka; kolompér; kommunikáció; koptatja az iskolapadot; ubi; még a vasszö-
get is megenné; megtanulandó; Mutasd a háttérképed, s megmondom, ki vagy!; oskola; ötös; plaj-
bász; szoftver; tesi; tömi a buráját; Városmajori Gimnázium; WiFi; Jó pap is holtig tanul.

7

Gyûjtsetek szóösszetételeket és képzett szavakat az általatok tanult idegen nyelvbôl, és cso
portosítsátok az összetétel típusait és a képzôk fajtáit! Milyen ritkább szóalkotási módokra 
találtatok még példát?

6

8
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