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Kedves hetedikesek!

•

Ebben az osztályban tovább folytatjuk a beszédkészség fejlesztését:
elmélyítjük az elózó osztályokban tanultakat, elemi ismereteket
szerzünk a publicisztikáról, a tárgyak, a természeti dolgok leírása
után megtanuljuk, hogyan kell jellemezni az embereket, leírni külsejüket. Ezeknek az ismereteknek a késóbbiekben az irodalomórákon veszitek majd hasznát.
A nyelv elsajátítása komplex feladat, az osztályok tananyaga egymásra épül - ha az elózó osztályokban nem fordítottunk kelló gondot a tanulásra, itt az ideje, hogy bepótoljuk az elmulasztottakat,
mert a hetedikben az igével befejezzük a szótan tanulását. Az ige
az egyik legnehezebb, de egyben a legérdekesebb és a leggazdagabb
szófaj, melynek segítségével a legpontosabban kifejezhetjük érzelmeinket, gondolatainkat, véleményünket.
Az elózó osztályokban már szereztetek némi ismereteket erról a
szófajról, de igazán itt tudtok majd elmélyedni sokrétüségének tanulmányozásában.
Jól tudjuk, hogy nem mindenkinek egyforma az érdeklódési kóre:
egyesek a matematikát, mások a torténelmet, míg ismét mások a
biológiát vagy a kémiát kedvelik. Nos, a nyelvtanban mindegyikból
találunk valamit: a matematika pontosságát és logikáját, fejlódésének torténelemmel kapcsolatos korszakait, a változást, a nyitottságot minden újra.
A nyelvet, külónósen anyanyelvünket mindenkinek kótelessége képességeihez mérten a legjobban elsajátítani. A nyelv ismerete nélkül nem tudjuk jól kifejezni gondolatainkat, érzelmeinket, s így
azok elvesznek, rejtve maradnak még azok számára is, akikkel kózólni szeretnénk azokat.
A nyelv tudatos elsajátításában szeretne segítséget nyújtani nektek
ez a tankónyv, mely lehetóséget kínál a nyelv iránt érdeklódó tanulóknak a nyelv tudatosabb és mélyebb megismeréséhez, a más tantárgyakat inkább kedvelóknek pedig arra, hogy megfeleló szintü
nyelvtudás birtokába jussanak.
A szerzó
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1. A magyar nyelv helye a nagyvilàgban
A tudomány mintegy háromezer nyelvet tart nyilván.
Vannak közöttük olyanok, amelyeken nagyon sokan beszélnek
(angol, kinai, spanyol, orosz), de olyanok is, amelyeket csupán néhány száz vagy ezer ember használ (vepsze, vôt, liv).
A beszélok számát tekintve a magyar a huszonkilencedik helyet
foglalja el a vilàg nyelvei között. Európában pedig a tizedik helyet
(az angol, orosz, német, francia, olasz, ukràn, spanyol, lengyel, ro
mán után).

A magyar nyelv a Magyar Koztársaság államnyelve, annak területén mintegy tízmillió ember beszéli, de jelentos magyar nyelvu
nemzetiség él Romániában, Szlovákiában, Szerbiában, Horvátországban, Ukrajnában és Ausztriában, valamint a Kárpát-medencén
kívül az Amerikai Egyesült Allamokban, Kanadában, Ausztráliában, szórványosan más államokban is. Mindennek alapján a ma
gyar nyelv beszélóinek számát mintegy 15 millió fóre tehetjük.
De elókeló helyet foglal el a magyar nyelv a világ nyelvei kôzôtt
fejlettség és gazdagság tekintetében is: a legmagasabb fokra eljutott
emberi kultúra hordozója, bármely emberi gondolatnak és érzésnek
alkalmas kifejezóje.
Jellegzetes erényei - Bárczi Gézával szólva - a „színes, változatos hangzás, rendkívüli metrikai rugalmasság; tomorség, szoros loA

gikus kapcsolâs; finom ârnyaltsâg, képszerüség; pontos fogalomalkotâsra valô képesség” .
Ez az Eurôpâban târstalan, rokontalannâ szigetelôdôtt nyelv
az idegen nyelvek szoros gyürüjében nemcsak megôrizte eredetiségét, hanem folyton szinesedett, gazdagodott, rugalmasan idomult a
gondolkodâs bonyolultabbâ vâlâsâhoz, mégpedig ônmagâhoz hü
maradva, ûgy, hogy a benne rejlô lehetôségek ki tudtak bontakozni
és a fejIodés kôvetelményeinek eleget tenni.
A magyar nyelv mindent ki tud fejezni, amit a mai ember érezhet, elgondolhat és elképzelhet.
1. Olvassâtok el figyelmesen az alâbbi verset, majd feleljetek a kérdésekre!

I
A magyar nyelv
Ô szép magyar nyelv! Aki egyszer téged
Ajkâra von, tôbbé nem dobjbat el!
Szentség gyanânt, hogy befogadja éked,
Orzô oltârrâ vâlik a kebel.
P^jzân, derüs vagy, mint nôink szeme,
S
erôs, szilârd, mint hôsôk jelleme!
Gyôngéd vagy és lâgy, mint mennybolti kék,
S dôrôgni ûgy tudsz, mint villâmos ég!
Minden, mi fejben vagy szivben fakad,
Tôled nyer pompât, szindus szavakat.
Nagy eszme, érzés oly ragyogva hord,
Mint egy kirâly az ünneplô bibort!
Bir-e mas nyelv ûgy epedni,
Annyi bâjjal, annyi kéjjel?
Olvadôbb, mint lant zenéje
Holdvilâgos langyos éjjel,
Mely virâgot s dalt terem,
Mikor ébren~semmi sincs mas,
Csak a fâk sôtét bogân:
Haï. gos, boldog csalogâny
S boldog néma szerelem...

o'

ni
Hát a csapongó
Gyorsszavu tréfák
Játszi szôkését
Festi-e más nyelv
Oly remekül?

m

Pattog a víg élc,
Am sebe nem fáj,
Mert csak enyelgés,
Tarka bohóság
Volt az egész! ...
....................................................................................................................................

Hatalmas szép nyelv,
Magyarnak nyelve!
Maradj ôrôkké
Nagy és virágzó!
Kísérjen áldás,
Amíg világ áll!
S legyen megáldott
Az is, ki téged
Ajkára vesz majd:
Elsót rebegve,
Végsot sohajtva!
Abrányi Emil, 1885

®

Mi a vers témája?

( 2) Hogyan viszonyul a koltó a vers tárgyához?
(3 ) Mely alapérzés késztette a kóltót a vers megírására?
©

A vers több részre tagolódik. Mi a tagolás oka?

©

A magyar nyelv mely sajátosságait emelik ki az egyes részek?

(6 ) Különbözik-e egymástól az egyes részek szóanyaga? Mit akar ezzel a koltó
kifejezni?
(7 ) Milyen mondatfajták dominálnak a versben? Hát az egyes részekben?
> Miért és hogyan változik az egyes részek ritmikája?
(9 ) Van-e az egyes részeknek jellegzetes „hangszerelése”? Segítik-e a jellegzetes
hangok a mondanivaló érzékeltetését?
( j g ) Mi a Vx

^egkicsengése? Mit akart kifejezni a koltó? 1/
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2. Olvassatok el figyelmesen es fejtsetek ki bovebben az alabbi boles gondolatokat!

Az a teny, hogy anyanyelvem magyar, es magyarul beszelek,
gondolkodom, irok, eletem legnagyobb esemenye, melyhez
nines foghato... Naponta sokszor gondolok erre. Epp annyiszor,
mint arra, hogy sziilettem, elek es meghalok. (Kosztolanyi Dezso)
(2 j A nyelv az legyen, aminek lennie illik: hiv es kesz es tetszo magyarazoja mindannak, amit a lelek gondol es erez. (Kazinczy Fe
renc)

( 3) A nyelv: isteni lampas keziinkben. Igen, de ezzel a lampassal
utra is kell kelniink. Mi tobb: vilagossagaban a let, eletlink
naprol napra rank meredo kerdeseivel kell szembekenilniink.
(Pilinszky Janos)

(5 ) A nyelv nem lehet egyszeru, mert az ember nem egyszerii, aki
beszeli. (Kosztolanyi Dezso)
(5 ) Mit tehet arrol a draga hegy, ha kincseit belole nem szedik, mit
tehet rola a magyar nyelv is, ha fiai otet sem ekesiteni, sem nagyltani, sem felemelni nem akarjak? (Bessenyei Gyorgy) \(
@

Nem eleg magyar anyanyelvunek sziiletnunk, tanulnunk kell
magyarul a sirig. (Nagy Laszld) ^

( 7) Azt a lelket es nyelvet, melyet rovid idore orokbe kaptunk, uj
szellemmel fenyezve, csorbitatlanul at kell adnunk utodainknak. (Kosztolanyi Dezso) \/
[ Sj Haza es nyelv egyforma rangban alio ket nevezet minden
nepre nezve, ha a tiszteletben alio nemzetek sorabol kitaszittatni nem akar. Nemzeti eletet nemzeti nyelv nelkul gondolni
lehetetlen. (Kolcsey Ferenc) ^
(d j Meleg szeretettel fuggj a hon nyelven, mert haza, nemzet es
nyelv harom egymastol valhatatlan dolog; s ki ez utolsoert
nem buzog, a ket elsoert aldozatokra kesz lenni nem fog. Tiszteld s tanuld mas muvelt nepek nyelvet is ..., de soha ne feledd,
mikeppen idegen nyelveket tudni szep, a hazait pedig lehetsegig mivelni kotelesseg. (Kolcsey Ferenc)
9

—

(JLOj Teljes birtokaban lenni a nyelvnek, melyet a nep beszel: ez az
elso s elengedhetetlen feltetel. De erre meg nem eleg azon
nyelvismeret, amely dajkank karjai kozt reank ragadt; s azt
hinni, hogy gyermekkori nyelvimkkel az elet es tudomany legmagasb s legtitkosb targyait is tisztan s eroben eloadhatjuk,
nevetseges elbizakodottsag. (Kdlcsey Ferenc)
15

Nem a nep mennyisege, hanem minosege hervaszt vagy viragoztat valamely hazat... (Szechenyi Istvan)

3. Fejtsetek ki, mit mondanak nekiink a kovetkezo idezetek!

;n

Ki az a szerencses szerencsetlen, aki egeszen ki tudta volna fejezni azt, ami lelkeben volt? Szerencses azert, mert a nyelvnek
oly nagy tehetsegevel birt. De szerencsetlen azert, mert csak
oly paranyi volt lelkeben, mit meg emberi nyelv is el tudott rebegni. (Szechenyi Istvan)

[2

Nem erez, aki erez szavakkal mondhatot. (Vordsmarty Mihaly)
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Beszédfejlesztés
2. Ismétlés: A kózlésfajták. A stílusrétegek.
A szóveg
4. Olvassátok el az alábbi szóveget! Határozzátok meg a stílusát és a kózlésfajtáját! Foglaljátok ossze róviden a tartalmát, majd feleljetek a kérdésekre!

Ha van is tudománya, maga a nyelv nem tudomány. Elsórendüen: kozlés és osszekottetés. Kimeríthetetlen eszkoz arra, hogy
hírt adjak magamról másoknak, s azonos szinten híreket szerezzek
másokról a magam számára. A beszéd tehát: adás és befogadás.
Nyitottság. Szeretet.
Ahol visszaélnek a szeretettel, vagy ahol megszünik a szeretet,
ott nyilvánvalóan elhal a beszéd eredendó értelme is, és visszájára
fordul a müvészete. Ahol a beszéd a tagadást, az elkülonülést, az
elidegenedést szolgálja - elóbb vagy utóbb maga is elhal, elnémul, s
ha tovább él is, ez az élet aligha lesz tóbb rákos burjánzásnál.
A szeretet elhalása minden nyelvromlás igazi gyokere, s az így
támadt betegséget nem gyógyíthatja meg semmiféle tudós kezelés,
nyelvészkedó gond, szerkezeti elemzés.
Mindez azt is jelenti azonban, hogy a beszéd véghetetlenül tobb
is, mint a szigorúan filológiai értelemben vett nyelvi kifejezésformák. A világ is „beszél” , csak meg kell hallanunk a szavát. Sót: ezzel kezdódik minden beszéd. Hallgatással. Meghallgatással. Tehát
újra csak: nyitottsággal, vagyis szeretettel...
A nyelv elsórendüen nem a nyelvészet, még csak nem is a kóltészet, hanem az ember megszentelódésének, a szeretet teljességének és kiteljesítésének a gondja.
Pilinszky János
Melyek a fenti írásmü szerkezeti részei?
(2 ) Van-e egyetlen tételmondat, vagy egy egész szerkezeti rész fejti ki a tételt?
(3 ) Mi az írásmü tétele?
(T) Hány érwel támasztja alá a tételt a szerzó? Melyekkel?

(5) Társul-e az érvekhez bizonyítás? Miért?
®

Mi a kóvetkeztetés, a konklúzió?

©

Egyetértesz-e a szerzó kóvetkeztetésével?
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Hogyan érted azt, hogy az emberi érintkezés, a beszéd inditéka a mâsok
irânti nyitottsâg, szeretet?

fi* ) Lehet-e visszaélni a szeretettel?
{ I<JH Mi az elidegenedés?
f l l j Miért és hogyan okoz nyelvromlâst a szeretet elhalâsa?
( î 2 ; Mit tart a szerzô a nyelv, a beszéd lényegének?
f l .'? ) Milyen értelemben hasznâlja a szerzô az utolsô elôtti mondatban a „gond”
szôt? Milyen rokon értelmüvel helyettesithetnôk?

5. Hatârozzâtok meg az alâbbi szemelvény stilusât!

I

..... ....................... ............................. . ...........................................
Ukrajna éghajlatânak egyik jellemzôje a kôd. A kodôs napok
szâma évente 37-113 kozôtt ingadozik, a területi eltérések jelentôsek. Kôd leggyakrabban az orszâg délkeleti részében figyelhetô
meg. A legtôbb kodôs nap december-januâr folyamân van. Ezekre
a hônapokra esik a hideg idôszakban elôfordulô kodôs nappaloknak
csaknem a fele. Majus-juniusban alig van kôd.
II

...............................................................................................................................

- Hol késtetek ennyi ideig, lelkeim?
- Hat a kôd miatt.
- Kôd? De hiszen nincs is kôd!
- Itt nincs. De Huszt kôrnyékén olyan sürü kôd volt, hogy csak
lépésben tudtunk haladni a kocsival.
- Még ilyet! Itt meg, lâm, ragyog a nap.
III
....................................... .......................................................
Ma késô délutân az Ungvâr-Munkâcs autôpâlya Rakoson tuli
utszakaszân a sürü kôdben két gépkocsi egymâsnak ütkôzôtt. Személyi sérülés nem tôrtént. Az anyagi kâr jelentôs. A helyszinelés
még tart. A fél sâvot lezârtâk. A forgalmat rendôrôk irânyltjâk.
Kérjük a jârmüvezetôket, legyenek ôvatosak.
IV

.................................■»:•■■■....................... » •••..................................

Borûs, kodôs ôszi idô;
A nap nem is pillant elô.
Hidegen jâr a nap
Sôtét felhôk megett;
A kandallô tüze
Ad egy kis meleget.
Mely jegyek alapjân hatâroztâtok meg a stilusokat?

10

6. Olvassatok el figyelmesen az alabbi szemelvenyt, majd feleljetek a kerdesekre!

Arrol, mi az elet igazi elmenye
Az igazi elmeny az ember szamara elsorenduen ennyi: onmaganak megismerese. A vilag megismerese erdekes, hasznos, gyonyorkodteto, felelmes vagy tanulsagos; onmagunk megismerese a
legnagyobb utazas, a legfelelmetesebb felfedezes, a legtanulsagosabb talalkozas. Romaban vagy az Eszaki-sarkon jarni nem olyan
erdekes, mint megtudni valami valosagosat jellemunkrol, tehat hajlamaink igazi termeszeterol, a vilaghoz, a johoz es a rosszhoz, az
emberhez, a szenvedelyekhez valo viszonyunkrol. Mikor ertelmem
elegge megerett erre, mar csak ezt az elmenyt kerestem az eletben.
Marai Sandor
• ' ) Melyek a fenti szoveg szerkezeti eg>7segei?
-

Mi a szoveg temaja?

^

r I Melyek a szovegben az ismetlodo kifejezesek? Miert?
Mi a szerepe az utolso mondat nevmasainak? A szoveg mely reszeire utalnak
vissza?
r* Milyen a szoveg hangneme (hangvetele) es stilusa?
Mi a szoveg mondanivaloja?
7. Az alabbi szemelveny is onmagunk megismeresenek sziiksegessegerol szol! Ol
vassatok el figyelmesen, majd mondjatok meg, melyiknek tobb, sulyosabb a mon
danivaloja? Miert?

Ismerd m eg magadat!
Apollon a feny, a vilagossag istene a gorog mitologiaban. Jelkepezi a szellem vilagossagat is es a messzire latas kepesseget is,
ezert lett a joslas es a lantos kolteszet istene. Hires joshelyen, Delphoiban szentelyenek felirata ez volt: „Ismerd meg magadat!” azaz lasd az ertelem fenyevel azt is, amit a legnehezebb: onmagadat; ismerd meg magadat, gyarlo, torekeny emberi mivoltodban!
Az okori feliratbol szalloige lett.
T„
... ,,

Waczuhk Margit

8. Milyen nyelvtani kapcsoloelemek segitik a szoveg mondatainak osszefuzeset?
Jeloljetek meg a szovegben az alabbi nyelvtani kapcsoloelemeket!
• utalo nevmasok
• mondatkapcsolo kotoszok
• egyezteto toldalekok (igeragok, birtokos szemelyragok)
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A husveti iinnepkor zaronapja a husvetot koveto fehervasarnap. Ehhez a naphoz fuzodik a Dunantulon a lanyok szertartasos
baratsagkotesenek hagyomanya, a „komalas” , a „matkazas” . Ezt a
napot nepiesen „matkazo” vagy „matkavalto vasarnapnak” neveztek. A nagylanyok ekkor valasztottak maguknak „holtig tarto baratnot” , vagy ezen a napon pecseteltek meg iinnepelyes keretek
kozt a mar korabban megkotott baratsagot.
A komatal- vagy matkatalkiildest fokent fiatal lanyok gyakoroltak. De elofordult az is, hogy leany fiunak kiildte, vagy a fiuk egymasnak kiildtek. A komatalat kuldok egymast testveriikke
fogadtak, sirig tarto baratsagot kotottek. Ezutan magaztak, es a
fiuk komanak, a lanyok pedig matkanak szolitottak egymast. A
moldvai magyarok koreben is volt ilyen nepszokas.
Az iinnep reggelen diszes komatalat keszitettek. Ennek tartalma tajankent valtozott. De sehol sem hianyzott belole a husveti tojas, a kalacs, a kis iiveg ital. Es vittek a talat a komanak, a
matkanak. Az, aki kapta, kivett a talbol egy tojast, es ket masikat
rakott a helyebe a talba cserebe. Voltak olyan videkek, ahol az
egesz talat elvettek, s helyebe egy masik talat kiildtek. A komatalat
egy hagyomanyos viseletbe oltozott kisebb lanyka vitte el es adta at
a kivalasztott baratnonek, ennek a versnek a kisereteben:
„Komatalat hoztam, fel is aranyoztam,
Koma kiildte komanak, hogy valtsa ki maganak.
Ha nem tetszik maganak, kiildje vissza komanak.”
Kis magyar neprajz
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3. A magán- és a nyilvános élószóbeli és írott
kommunikáció
A magánélet nyelvhasználata
A magánéletbeli kommunikáció az emberek egymással való mindennapi érintkezése, nyelvi kapcsolatai: a társas érintkezés.
A mindennapi beszédünk kultúrájának vannak írott és íratlan szabályai.
Az alkalomhoz, eseményhez, sajátos szituációhoz kötött kommunikációs normákat az illemtankönyvek tárgyalják. (Ezek tórténelmi
korok, társadalmi rendszerek és osztályok, csoportok szerint sokat
változnak.)
A magánélet nyelvhasználatának azonban vannak a beszédhelyzettól, az alkalomtól független általános íratlan szabályai is.
• Csak akkor beszéljünk, ha beszédünknek van valami értelmes célja. Ha nines fontos mondanivalónk, inkább hallgassunk.
• Olyasmirol beszéljünk, ami a hallgatót is érdekli. Vegyük tekintetbe a beszédtárs életkorát, jellemét, érdeklódési kórét.
• Ne hozzunk szóba a beszédtárs számára kínos témákat.
• Legyünk szerények, kerüljük a feltünést, a pózolást.
• Ne vitatkozzunk ok nélkül.
• A vitában legyünk tárgyilagosak. Uralkodjunk az érzéseinken, ne szolgáltassuk ki magunkat másoknak. Tartsuk tiszteletben a beszédtárs ellenérveit.
• Ne legyünk érzékenyek. Legyünk elnézoek a beszédtárssal
szemben. Ne sértodjünk meg komoly ok nélkül, vagy ha a
beszédtársnak nem volt bántó szándéka.
• Legyünk tekintettel a beszédtárs hangulatára, kedélyállapotára, esetleges rosszkedvünket ne éreztessük másokkal.
• Személyes problémáinkkal ne terheljünk másokat.
• Legyünk udvariasak! Az udvariasság szebbé, kellemesebbé
teszi az emberi kapcsolatokat, sót eszköze a sikernek, az érvényesülésnek is.
• Soha ne használjunk durva szavakat, obszcén kifejezéseket.
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A magânerintkezesben fontos szerepe van a târsalgâsi keszsegnek. Kialakitâsâra ime nehâny tanâcs.
A beszelgetes inditâsa szölhat a helyzetröl, egy esemenyröl, a
mâsikröl vagy önmagunkröl. Közölhetünk tenyeket, velemenyt, tehetünk fel kerdest.
A kerdezö irânyitja a beszelgetest. Csak akkor kerdezzünk, ha valöban kivâncsiak vag>mnk valamire.
A beszedtârs meghallgatâsa aktiv figyelmet igenyel, ezt szemkontaktussal es egyeb nem verbâlis eszközökkel is kifejezhetjük.
A pozitiv reagâlâs, helyesles, dicseret, bok segiti a beszed folyamatât, a negativ tartalmu kijelentesek akadâlyozzâk.
Ha kritika er bennünket, m erlegeljük a szândekât es megertoen, higgadtan reagâljunk ra.
Ha a beszedtârs befolyâsolni, manipulâlni akar bennünket, feltünes
nelkül vâltsunk temât.
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9. Értelmezzétek az alâbbi bôlcs mondâsokat!

(J ) Okosok, irjatok ugy, hogy szeressenek, értsenek benneteket, s
mosolyogva, kônnyezve csodâlkozzanak rajtatok. (Bessenyei
Gyôrgy)

2 , Magâra vessen az udvariatlan, ha barâtjâbôl ellensége lesz.
(Lope de Vega)

3

Inkâbb semmit, mint rosszat. (Veres Péter)

1 l J Ügy beszéljünk, ahogy érzünk, és ugy érezzünk, ahogyan beszélünk; szavunk és életünk fedje egymâst. (Seneca)
f5 ) Régi tanâcs; minden tudja azt, de kevés kôvefi: eszed jârjon
elôbb nyelvednél s tetteidnél. (Kôlcsey Ferenc)
>

©

Az udvariassâg olyan, mint a nulla a szâmtanban. Egymagâban semmit sem jelent, de sokat vâltoztat azon, amihez hozzâtesszük. (Freya Stark)

10. Jâtsszâtok el a kôvetkezô szituâciôkat!

( F) A csalâd nyaralni készül a hegyekbe, de a 16 éves lâny a barâtaival kerékpârturâra menne. A két ût idôben egybeesik.
S zereplôk: az egyik szülô és a lâny.

( 2 ) Otthon festeni kell a lânyok szobâjât. A két lâny nem ért egyet
a marna ajânlotta szinnel, de egjnnâs vâlasztâsât sem helyeslik.
S zereplôk: a marna és a két lâny.

A virâgboltban elôtted valaki feltartja a kiszolgâlôt, a kozos ismerôsük esküvôjérôl mesél neki, mikôzben neked mâr sietned
kell egy születésnapra.
S zereplôk: a kiszolgâlô és a két vâsârlô.

Egy osztâlytârsunk két mâsik jelenlétében becsmérlô kifejezéseket tesz az ôltozkôdésedre és a viselkedésedre.
S zereplôk: négy tanulô.
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11. Az alábbi kérdésre négyféle választ kaptatok. Kóssétek óssze a válaszotokat a
megfeleló minósító jelzóvel!
- M eg tetszene tudni m ondani, m erre van a városi kórház?

- Nem én!

gúnyos

- Nem tudom, nem vagyok idevalósi.

udvarias

- Nem tetszene tudni.

udvariatlan

- Sajnos, én sem tudom, még sohasem voltam ott.

kózonyós

A nyilvánosság elótti beszéd kóvetelményei
Emberek nagyobb csoportja elótt mindig igényesen kell megszólalnunk. Beszédünk csak így lesz meggyózó és eredményes. Mondandónk legyen fontos, érdeklódésre számot tarto: mindig valamely
igaz ügy érdekében éljünk a nyilvános megszólalás lehetóségével.
Nyilvánosság elótt csak az beszéljen, akinek van kózérdeku mondanivalója és van valamely kózhasznú célja a beszéddel. A
beszéd értékét mindig a mondanivaló súlya méri meg. Mondanivalónk logikus kifejtése, újszerúsége, átéltsége nóveli a beszéd érté
két. A tómóren kifejtett mondanivaló mindig hatásosabb, mint a
hosszadalmas.
A nyilvános elóadás, felolvasás, szónoklás társas tevékenység: az
elóadónak, a szónoknak úgy kell tennie a dolgát, mintha beszélgetne a hallgatósággal, amelyet együttgondolkodásra, állásfoglalásra osztónoz. Az esetleges nézetkülónbségektól a szónoknak nem
szabad elzárkóznia, mivel az árnyaltabb gondolkodást tesz lehetóvé,
más, újabb megvilágításba helyezheti a problémát.

12. Az alábbi epigrammának egyik mondatából szállóige lett. Melyik az? Fejtsétek ki részletesebben a szállóige és az egész epigramma tartalmát!

Szólj! S ki vagy, elmondom. - Ne tovább! Ismerlek egészen,
Nékem üres fecsegót fest az üres fecsegés.
Kazinczy Ferenc
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ISJ Iskolai diäkgyüles keszül. Milyen problemäkat, milyen formäban es kinek ciniezve mondanätok el? Beszeljetek meg az osztälyban, jelöljetek ki a szönokot es
a hozzäszölökat! Keszitsetek el a felszolaläs es a hozzäszöläsok szöveget, majd
beszeljetek meg es ertekeljetek!

14.

Fejtsetek ki bövebben, mire tanit bennünket az aläbbi vers!

Intes
Jö költöktöl azt tanultam
S adom intesül neked:
Sose färadj sok cifräval
Elboritni eneked:
Szölj erövel es nevezd meg
On-neven a gyermeket;
Szölj gyöngeden, hol az illik, S ne kerits nagy feneket.
Olykor egy-ket szö is jobban
Helyreüti a szeget,
Mint az olyan, ki belehord
Földet, poklot es eget,
S ordit, amig elreked.
Arany Jänos

15. Tartsatok csoportos beszelgetest a következö temäk valamelyikeröl! Välaszszatok valakit, aki iränyitja a beszelgetest, a temära pedig mindenki keszüljön fei!

l)

Tehet-e valamit az osztäly a környezetvedelemert

(2 ) Älarcos bäl legyen-e szilveszterre vagy egyszerü buli
(3 ) Erdemes-e puskäzni az örän
fT) Ki ervenyesül jobban az iskoläban: az egyeniseg vagy az ätlagdiäk
( 5) Nyelvi környezetszennyezes is van
V" A sok penz nem feltetlenül äldäs
Ha lehetseges, vegyetek magnöra a beszelgetest, hogy visszahallgatva elemezhessetek, kinek milyen a beszedkultüräja!
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A szóbeli és az írásbeli kôzlés jellemzöi
16. Olvassátok el figyelmesen az alábbi táblázatot, hasonlítsátok össze és fejtsétek ki részletesebben a szóbeli és az írásbeli kózlés jellemzo sajátosságait és külónbségeit!

A szóbeli kózlés

A z írásbeli kózlés

Hallható (akusztikai), idöhöz, helyhez kötött, mulandó

Látható (vizuális), idóben nem korlátozott, helyhez kevésbé kótódik,
állandó

Változatos hanglejtésú mondatok
alkotják

Nem a hanglejtésnek, hanem az
írásjeleknek van tagoló szerepük

Nem nyelvi kifejezó eszközök (arcjáték, taglejtések, testtartás, hanghordozás) kísérik

Csak nyelvi eszközökkel jut kifejezésre

A kózlésfolyamat részvevóinek a
kózlést befolyásoló visszajelzési lehetóségei vannak

Visszajelzési lehetóségek nincsenek, vagy csak késóbbiek, korlátozottak, a kózlést nem befolyásolják

Gyors gondolkodást igényel, mert
azonnal kell fogalmazni

Idót hagy a gondolkodásra, kórültekintobb kifejezést tesz lehetóvé

Ösztönösebb, igénytelenebb szóhasználat, lazább szerkezetú mon
datok jellemzik

Tudatosabb, igényesebb szóhasználat és szabályosabb mondatszerkesztés jellemzi

Nyelvi illemszabályokhoz kevésbé
igazodik, azoktól kisebb-nagyobb
mértékben eltérhet

Nyelvi illemszabályai szigorúbbak
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4. A dialogikus es a monologikus szöveg

A mindennapi kommunikäciö leggyakoribb formäja a dialögus vagy pärbeszed.
A pärbeszed minimälisan ket, de
akär több beszelö megnyilatkozäsäböl
ällö szöveg, amely valamilyen kom
munikativ feladatot old meg (peldäul
kerdes - välasz, kerdes - elutasitäs,
ällitäs - cäfolat stb.). A dialögusban
van egy kezdemenyezö es egy reagälö fei, de a szerepek folyton cserelödnek. Az elkezdett beszelgetest
toväbbfüzhetjük, visszakerdezhetünk,
a välaszt pontosithatjuk, kiterö megjegyzeseket tehetünk, söt temät is
välthatunk.
A beszelgetes kezdemenyezeset, a kapcsolattartäst, kilepest, odafigyelest illem szabälyokböl tanuljuk meg az idösebb generäciötöl.
A pärbeszedet gazdagitja, kifejezöbbe teszi a nem nyelvi, nem verbälis eszközrendszer (testbeszed) is: a tekintet, a mimika, a testtartäs, a taglejtes, a tävolsägtartäs, a hanghordozäs, a hangerö
kiegesziti, aläfesti, olykor helyettesiti a beszedet. Felfogäsukhoz,
megertesükhöz gyakorlat es a beleeles kepessege, empätia szükseges, meg a szokäs, a hagyomänyok ismerete (a testbeszed kulturälis hagyomänya ugyanis nepenkent igen elterö).
Jö tärsalgök akkor lehetünk, ha megtartjuk a következö alapelveket:
Beszedünk legyen minel tartalmasabb!
Mondjunk mindig igazat!
Kapcsolödjunk a beszelgetes celjähoz!
Vilägosan es pontosan fejezzük ki magunkat! (Kerüljük a zavarossägot, a ketertelmüseget, a homälyt, a böbeszedüseget!)
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A m onológ vagy magánbeszéd olyan
beszédforma, amikor egyedül hoszszabban beszélünk. Ezt is az illem és
a szokások szabályozzák.
A monologikus szövegalkotâs követelményei a következök:
(T) Egység: a témáról keli beszélnünk, attól ne térjünk el.
(2J Haladás: mondandónkat fokozatosan elöre haladva fejtsük ki.
(3 ) Folytonosság (folyamatosság):
a szövegben ne legyenek tartalmi
hézagok.
( Î ) Arányosság: a kifejtés mértékét, terjedelmét a téma fontosságához igazítsuk.
( 5) Teljesség-lezártság: ha minden fontosat elmondtunk, a szituációnak megfelelóen le kell zárnunk a kozlést.
@

Tôrlés: az írott szövegben lehetséges az utólagos javítás, a folösleges elemek kihagyása.

17. Mit fejeznek ki a kôzlés alábbi nem verbális eszközei?
bólintás

a szemöldök felhúzása

homlokráncolás

fejrázás

a vállak felhúzása

kacsintás

a fej ingatása

vállrándítás

szemmeresztés

legyintés

dobbantás

a szempillák leeresztése

kézfogàs -

<puşzıj> C 7

vállveregetés

18. Mi a hiba a következö párbeszédben? Értékeljétek a párbeszédeket a megadott szempontok szerint!
• Milyen fontosságú témáról és igazat beszélnek-e a kommunikációs partnerek?
• Mennyit beszélnek a témáról?
• Hogyan kapcsolódnak a témâhoz?
• Kifejtik-e a témât?
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< ® ......................
- Szia, Pali!
- Szevasz! Hogy kerülsz te ide? Mit csinälsz itt?
- Hat csak ügy köszälok. De beszeljünk inkäbb rölad. Igaz,
hogy a növeredet felvettek orvosira?
ff

••......... .................................................... ..............................;

---------

- Öcsi, seglts, bajban vagyok. Mär ket napja keresem a fenykepezögepemet, es megigertem a länyoknak, hogy ma lefotözom öket.
- Mondd, nem lättad a vonalzomat?
- Nem tudod, hoi lehet a fenykepezogepem?
- Nem igaz, hogy ebben a rendetlensegben semmit sem lehet
megtalalni. Pedig meg kell csinälnom a mertani rajzot. Hoi lehet az
a fränya vonalzo?

19. Fogalmazzatok pärbeszedet a hobbitokröl! Jätsszätok el az egyik pärbeszedet
többfelekeppen:

• az egyik kommunikäciös partner nem a temäröl beszel;
• az egyik partner szändekosan homälyosan, felreerthetöen välaszol a kerdesekre;
• az egyik partner tülsägosan terjengös, eröszakosan magänäl
tartja a szöt;
• az egyik partner mindig a mäsik szaväba vag;
• a beszedtärs nem kapcsolödik a beszed celjahoz, nem eli bele
magät a beszedbe.

20. Mi helyettesiti a nem verbälis kifejezo eszközöket az aläbbi vicces pärbeszedben? Figyeljetek meg az iräsjelhasznälatot!

9 .............................................................................................

- Papa - meseli lelkesen a sköt kisfiü
hogy adtäl egy hatost.
- Oke, fiam - mondja kegyesen az apa

azt almodtam ma ejjel,
megtarthatod.

© .....................................................................

- Drägäm - lelkendezik a sköt felesege. - Születesnapodra vet
tern neked ket sorsjegyet.
- Megbolondultäl? - ripakodik rä a ferj. - Ket sorsjegyet venni,
amikor csak egy fonyeremeny van!
21

21. Az irott pârbeszéd pusztân verbâlis. Honnan szerzünk tudomâst a beszédet
kisérô nem verbâlis eszkôzôkrôl? Vâlaszoljatok a kérdésre az alâbbi szemelvény
elemzése utân!

A falu végén gyermekkiâltâst hallok môgôttem:
- Hé, hé! Szolga!...
Megfordulok. A kis rableânyt lâtom, aki Emôke elôtt az utat
hintette. Nekem integet.
- Ertesz-e hunul? - lihegi.
- Ertek - feleltem, mint aki âlombôl ocsûdik - , keveset.
- A kisasszony azt mondja, hogy jer vissza: ad valamit a szolgâlatodért. - Es nevetett...
%
- Mondd meg a kisasszonynak - feleltem méltôsâgosan -, hogy
én szolga nem vagyok. Ur se vagyok, az igaz, de szolga se vagyok.
Az én nevem Zêta.
S nagy büszkén elléptem.
Gârdonyi Géza: A lâthatatlan ember
22. Olvassâtok el a verseket! Melyik a monolôg, és ki mondja a szôveget? Mirôl
folyik a pârbeszéd és kik a szereplôi, van-e narrâtor?

Ô, hânyszor lâtlak mégis bennetek,
kis testvérkéim, rongyos gyermekek.
Deres kertekben, ablakom alatt,
ott lâzadoztok ti, ijesztve, némân,
kékzubbonyos, halâlra-szânt csapat,
a hôba, kodbe, fenyvesek ârnyékân.
A pici kômüves mily csatakos,
milyen fakô a pôttôm lakatos,
az âcs fia, mint Jézus, oly csodâs,
porôlyt emel a kicsike kovâcs,
sir a bognâr, az asztalos fia,
egész, egész gyermek-ârmâdia.
Apâmat hivnâm, de ô alszik mélyen,
a messzeség zenél a messze éjen.
Es nézem ôket és siratom ôket,
az éjjeli, makrancos zendülôket.
Harcolva ârnnyal és meleg szobâval,
nyitott szemmel velük szovetkeztem,
és ablakon és véren-sorson âltal
ônékik nyujtom ûri, kis kezem.
Kosztolânyi Dezsô
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Hadnagy uram
‘Hadnagy uram, hadnagy uram!
„Mi bajod van, édes fiam!”
‘Piros vér foly a mentére!’
„Ne bándd, csak az orrom vére.”
‘Hadnagy uram, hadnagy uram!
El ne essék itt az útban’ .
„Belebotlám egy nagy köbe;
Szegezz szuronyt, csak elöre!”
Megy a honvéd, áll a hadnagy,
Mély sebében összeroskad.
‘Hadnagy uram, hadnagy uram!’
„Csak elöre, édes fiam!”
Gyulai Pal, 1849

23. Olvassátok el az alábbi szôveget! Határozzátok meg a párbeszéd témáját és
mondanivalóját! Mondjátok el rövid tartalmát!

Párbeszéd
- Min nevetsz? - kérdezte.
- Ezen - mondtam.
A kórházfalra mutattam. Azon fehér zománctábla volt, rajta
nagy, kék betúk.
RENDELÉS
szegény kedély- és idegbetegeknek
naponta reggel 8-tól 10-ig
Elolvasta, aztán vonogatta a vállát.
- Mi van ezen nevetséges?
- Mindössze egy szó. Ez: szegény. Mihelyt megpillantottam,
viszketni kezdett a tüdom. Végül kacagnom kellett.
- Miért?
- Azért, mert azt a képzetet keltette bennem, hogy a kórház személyesen - sajnálja a szegény kedély- és idegbetegeket. Máris
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lattam a korhazat - ezt a komoly es hivatalos intezmenyt
amint
konnyel szemeben, redobe vont homlokkal folsohajt: „Szegeny kedely- es idegbetegek, mennyire szanlak benneteket. Szanlak eloszor
azert, inert kedely-idegbetegek vagytok, de szanlak masodszor azert
is, mert epp ide jottok, szerencsetlenek, ahol sohase gyogyultok
meg.”
- Bocsass meg, ez rosszhiszemuseg. A szegeny itt ahelyett van,
hogy szegeny sorsu. En a szoveget hibatlannak tartom. Vagy maskepp irnad?
%
- Aligha. A szegeny sorsu valoban pontoskodo es fontoskodo
megkiilonboztetes. Aki szegeny, az szegeny sorsu is.
- Hat akkor mit kifogasolsz?
- Semmit. Csak magyarazom lelkiallapotomat, s - engedelmeddel - csodalkozom azon a csodan, amelyen nem lehet eleget csodalkozni: a nyelv rejtelyes mivoltan. A szegeny eredetileg minden
nyelvben azt jelentette, hogy szukolkodo, ehenkorasz, agrolszakadt,
tengodo, nincstelen, inseges, nyomorgo stb. Vagyis eleinte mindeniitt targyi es targyilagos itelet, ertelmi megallapitas. Aki szegeny,
annak nines penze, hajleka, kenyere...
A szegeny szanando. Ennelfogva, aki szanando, szegeny. Amikor a XIII. szazad elejen eloszor irjak le nyehdinkon a Halotti
Beszed-ben, mar ebben a masodik, atszellemiilt, erzelmi alakjaban
tunik fob „Imadjomok ez szegin ember lilkiert” - mondja az ismeretlen szerzetes, imadkozzunk ennek a szegeny embernek a lelkeert. Hogy ki volt ez a szegeny ember, nem tudjuk. Eppugy lehetett
dusgazdag foldesur, mint robotolo jobbagy. Minden halott szegeny.
Altalaban mindenki szegeny, aki szerencsetlen. Ha egy milliomos
gyomorrakot kapott, vagy elgazolja ot a vonat, folkialtunk: szegeny.
A vak is szegeny, vagyoni helyzetere valo tekintet nelkiil.
- Mit akarsz ezzel mondani?
- Csak azt, hogy a szavak mellekzongeje - kedelyi velejaroja neha fontosabb, mint alapertelmiik. Ezek a mellekzongek ugy harsognak, hogy alapertelmet se hallunk toliik. Velem is ez tortent.
Nehany masodpercig nem ertettem a szoveget. Amuldoztam, hogy
a szegeny csakugyan szegeny is lehet. A felreertes gyarlosag. Ezert
nevettem.
Kosztoldnyi Dezso

24. Irjatok egy 8-10 mondatos monologot arrol, hogy mit jelent nektek a baratsag! Tartsatok szem elott a monologikus szovegalkotas kovetelmenyeit!
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5. A beszédmú cime

VU. évfolyam, 46. (357.) szam 2007. november 16.

¿ra^hrivnya

S PESTIHIIîLAP

« i:ivori: |

A beszédmûnek szerves tartozéka a dm .
A címnek fontos rámutató szerepe van: a szôvegre mint egészre
utal, jelezve, hogy ami utâna következik, az miröl szól, mi a témája, mi a mondanivalójának a lényege. A cím rendeltetése az is, hogy
felkeltse a hallgatók, az olvasók érdeklódését.

25

A mü cime lehet:
fl

Megnevezö cim, amely megnevezheti:
• a föhös nevét: Kadar Kata, Kömives Kelem enné; Kosztolânyi:
Édes A nna;
• a föszereplö(ke)t: Möricz: A betyâr; Jökai: A köszivü ember
fiai;
• a mü târgyât: Madâch: Az ember tragédiâja; Tolsztoj: Hâborû
és béke;
• szimbolikus çimek: Möricz: Fâklya, Ârvâcska, Tündérkert.
Lehet egyetlen szö vagy szökapcsolat (lâsd a fenti cimeket), de
lehet egész mondât: Möricz: Forr a bor, Rôzsa Sândor a lovât
ugratja stb., söt akar félmondat, önâllösult mellékmondat: Jö
kai: M ire megvénülünk, Akik kétszer halnak m eg; Hemingway:
Akiért a harang szôl stb.

r2

Kiragadott cim - a müböl kiragadott sor, mondât vagy kifejezés:
• kezdösor: Petöfı: Befordultam a konyhâra, M egy a juhâsz szamâron;
• refrén: Petöfı: Akasszâtok fel a kirâlyokat!
• egyéb kifejezés: Möricz: Kivilâgos kivirradtig, Hét krajcâr
stb.
A kordivattöl fiigg, hogy a szerzö mit, mennyit és milyen mödon kivân sejtetni a tartalomböl. Régen a hosszû, részletezo ci
meket kedvelték. Napjainkban viszont a szerzök inkabb rövid,
de talânyos, tôbbféleképpen értelmezhetô cimet adnak alkotâsaiknak {Bun, Fâklyalâng, Rozsdatem etö), felismerve a tömörség rendkivüli hatâsât.

25. Olvassâtok el az alabbi szöveget! Keressétek meg a tételmondatat! Adjatok a
szôvegnek a tartalmanak megfelelô cimet!

Azok a könyvek, amelyek kônyvtârad polcain szunnyadnak,
még nem készek, vâzlatosak, magukban semmi értelmük. Ahhoz,
hogy értelmet kapjanak, te kellesz, olvasö. Bârmennyire is befejezett remekmüvek, csak utalasok vannak bennük, célzâsok, âkombâ-
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komok, melyek pusztán egy másik lélekben ébrednek életre. A kónyvet mindig ketten alkotják: az író, aki írta, s az olvasó, aki olvassa. Éppen ezért ne is kólcsonózz nekem kónyvet. En nem
olvashatom ki belóle azt, amit te. Mert mit tudom, milyen vegyületet hoz létre a kónyv és az ember? Tenálad ez pezsgó volt. Nálam
talán csak limonádé lesz.
Raátz Judit
26. Miról szólhatnak a kóvetkezó címü szóvegek? Fogalmazd meg az egyiket!

Virágesó
Zóld hírcsokor
Pálfordulás
Zenemámor
27. Alább olvashatjátok Mikes Kelemen levelei 1794-es kiadásának címét! Milyen
jellegú a cím és miben külónbóznek a mai címadási szokástól?

Torók országi
LEVELEK
mellyekben
A Ildik Rákótzi Ferentz
Fejedelemmel Bújdosó Magyarok’ Torténetei
más egyéb emlékezetes dolgokkal együtt
barátságossan elóadatnak

6. A leíró kózlés
28. Az alábbi két szóveg ugyanannak a témának más szempontú megkózelítése.
Határozzátok meg a kózlésfajtáját, a stílusát! Hasonlítsátok óssze a szóvegek
szerkezetét, szókincsét, szóhasználatát és kifejezésmódját!

A pacsirta
(Részlet)

Ismeritek-e a kis pacsirtát? Noná, nem ismeritek. A koltók annyit áradoznak rola, hogy muszáj az embernek ismerni. Még az
olyan becsületes városi ember is ismeri, aki külonben azt hiszi,
hogy a búzát kapálják, a szarka pedig négylábú állat, mely a víz
felszínén csúszkál.
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A pacsirta énekló madár, ami alatt azt értjük, hogy órült csiripelést végez, amikor a magasba száll. Valamivel nagyobb a verébnél, de jóval kisebb a vérebnél, s tolla olyan szürke, mint a veréb
tolla, de szurokba mártva a pacsirta is fekete.
%
Ha tavasszal járkálunk a mezón, pacsirtát mindig láthatunk,
amennyiben pedig nem látnánk, vagy vakok vagyunk, vagy pechünk van. A pacsirta jókor ébred, s mire a munkások a mezóre
érnek, s dühos morgás kózt megkezdik a napi munkájukat, a pa
csirta már éktelen vígsággal csiripel, azaz zenél, sót danál, vagy
másképp, csicsergi reggeli énekét. Néha olyan magasra repül,
hogy csak akkorának látszik, mint egy darázs - ebben hasonlít a
repülógéphez.
Nagy Lajos: Képtelen természetrajz

Pacsirtafélék
Európában, Azsiában és Afrikában éló, mezókón gyakori, barnás tollazatú énekesmadarak családja a verébalakúak rendjéból.
Fákon nem tartózkodnak. Hosszuk 17,5-19,5 cm. A mezei pacsirta
a kultúrterületek gyakori énekesmadara. Tollazata barnás, szélsó
faroktollai fehérek. Már februárban megérkezik Magyarországra
Dél-Európa felól, a néphit szerint Zsuzsanna napján, február 19-én
hangzik fel a pacsirtaszó. A him a magasban keringve énekel. A
pacsirta a talajon fészkel, évente kétszer nevel fiókákat. Osszel, októberben indul dél felé.
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29. Milyen kommunikaciös célok jellemzök a fenti két szövegre az alabbiak közül? Keressétek meg a szövegben az egyes megfelelö részeket!

A leirö szöveg kommunikaciös célja lehet:
• tâjékoztatâs
• érzelemkifejezés
• gyönyörködtetös
• felhivâs

30. A müvészi leirâs mely tipusait lâtjuk az alâbbi szemelvényekben?

I

.......................................................................... ......................
A földön, a fâk között és a kastély felett eluralkodott lassan a
csend. Kiderült aprânként az éjjeli ég, és a csonka hold fényében
üdén derengtek a part havas foltjai. A nyomokban megkörmödzött
a viz, és fagyni kezdett a sâr.
Mint a megnyugodott tenger, dermedten pihent a vilâg. Csak tizenegy ora fêlé fodrozta meg valami tâvoli zaj. Nagyon tompa volt és
olyanforma, mintha kurtâkat lihegne a föld. De ahogy egymâsra hulltak a pillanatok, mindjobban ritmikus dôrgéssé keményedett a moraj.
Katonâk jöttek.
II

....................................... ............................................................................

Bementek a szobâba, amely szintén hofehér volt. Kôzepén egy
kerek asztal âllott, virâgokkal gazdagon, körülötte sor szék és a
két tûlso sarokban alacsony hevero. Olyan volt az egész, mintha sovâny, elökelö leânyok a noi felsobbrendüségrol szoktak volna itt
rengeteget târsalogni.
Két percig vârtak. Akkor egy no jelent meg tiszta fekete ruhâban. Szikâr volt, barna, félig mâr osz. Az area sâpadt, a szemei
szürkék és hidegek, és ûgy nézett, mint aki mindig messze van az
emberektöl, mint aki nem ôrvend és nem haragszik, csak van.
Tamâsi Aron: Cimeresek

III

......... ............................................................. ...........................
Érdekes természeti tünemény a délibâb. Akkor keletkezik, amikor a pusztân hirtelen fölmelegszik a levego. A tâvoli târgyak képét
megfordltottan, közel kerülve lâtjuk a magasban. A délibâb a meszszi pâsztorkunyhokat palotâkkâ növeli, s a tâvolban legelészo teheneket tizszeres nagysâgban toronymagasba emeli a levegobe. Forro
nyâri napokon ma is jâtszadozik a délibâb a hortobâgyi legelökön.
Antalffy Gyula: Hortobâgy
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7. Az ember külsejének, jellemének leirô âbrâzolâsa

A leirâs az irodalmi âbrâzolâs egyik alapformâja, amellyel egy-egy
târgyat, jelenséget, személyt vagy ezek kôzôtti viszonyokat, ôsszefüggéseket tulajdonsâgaik felidézésével jellemez az irô.
A leirâsnak az a szerepe, hogy az irô eszmei és erkôlcsi âllâsfoglalâsât megelevenitse, megtestesitse azâltal, ahogyan a târgyak személyes tulajdonsâgait megjeleniti, egy meghatârozott elv szerint
rendezi és a maga lâtâsmôdjât azokba belevetiti.
A leirâs két tipusâval, a tâjleirâssal és a târgyi kôrnyezet vagy in
térieur leirâsâval és azok szerepével mâr foglalkoztunk a 6. osztâlyban.
Az irodalmi müvekben fontos szerepe van az ember külseje, jelleme, lelkiâllapota leirô âbrâzolâsânak. Ez lehet részletezôbb
vagy elnagyoltabb, csak a lényeges vonâsokra koncentrâlô, az irô
szândékâtôl és az âbrâzolâs céljâtôl fuggôen.
Az ember külsejének és jellemének leirâsa lehet:
a az irô szemléletétôl fuggetlen, târgyilagos, objektiv leirâs
(irodalmi müvekben ritka);
b az irô szemléletétôl fuggô, annak érzelmeitôl âthatott szubjektiv leirâs.

31. Olvassâtok el a szemelvényeket! Mondjâtok meg, mi a leirâs târgya! Megâllapithatô-e, mi a szerzô viszonya a leirtakhoz?

®

.....................................................................................• • • • • • ...............................................................................................................................................

Ez mâs lâtogatâs volt, mint az ûjesztendei... Sanyi ünnepélyesebb volt. Most nem az a gyürôttre râncolt fekete ruha volt rajta,
hanem egy szabôszagû, sôtétkék zakô, a friss fehér gallérja meg
szinte kifehérlett a gyorsan szürkülô szobâbôl... Nem lehetett rajta
semmit sem kifogâsolni: a zoknija szine is az volt, ami a nyakkendôjéé; csak mintha a ruha meg az ember még nem keveredtek volna ôssze... Mint a ruhâjânak, a beszédjének is az volt a tôrekvése,
hogy a mûltkorinâl komolyabb benyomâst ébresszen magârôl...
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M .................................................... ; .....................................................
Imre egészen más fiú volt, mint a bátyja. Jóval nyurgább, és
olyan seszínü. Szakálla is szürkébb, a haja is fakóbb, mint Sanyinak, akiból bó, bam a saijadással dólt minden: szó, hajzat, szemsugár, meleg. A szája korül egy kis kényszeredett mosolygás
feszengett, amilyennel vad, szemérmes fiúk szoktak asszonyok kózt
ülni. A szürke szeme azonban értelmesen, majdnem hogy gúnyosan
csillogott a cigaretta fátyolán keresztül. Nehéz volt elhinni, hogy
ezek ketten egy anyán termettek.
Német László: Iszony

32. Az alábbi leírás Zrínyi liona szépségét órókíti meg. A hós nagyasszony mely
tulajdonságait emeli ki a szerzó? Kiérezzük-e a leírásból a szerzó magatartását?

Az orcái rózsák, nyaka alabastrom,
Maga kelletése szívet gyózó ostrom.
S ahhoz szép beszéde mero orvos-flastrom,
Istenes élete majd szerzetes-klastrom.
Homloka liliom, az ajaka kláris,
Helenán sem talált ennél szebbet Páris.
Amelynek hervadni magányosan kár is,
Bár csókod harmatja érte volna máris.
Cédrug az dereka, tekintete ráró,
Mint vadász Diana, gyors lába úgy járó,
Dolgaiban rendes, az üdótól váró,
Neme királyi vér, nemcsak egy kózbáró.
Gyóngyósi István:
Thokóly Imre és Zrínyi liona házassága

Hogyan tükrozi a vers szókíncse, hogy a szerzó igényes, a tárgyhoz méltó leírást
akart adní?

33. Mílyen leírásokat találunk az alábbi szemelvényben? Miben témek el az elózóktól?

I

.............................................................................................................
Attila király sotétbarna színü, fekete és villámló szemü, széles
mellü, büszke járású, alacsony termetü ember volt... A merészségben mértéket tartott, a harcban ügyes és korültekinto volt, és azt
tartották, hogy testében megvolt a kelló eró. Akaratában pedig
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nagyszabâsû, fegyvere fényes, sâtra tiszta és csinos volt... Megvetésre méltô dolognak vélte, hogy kincstârâban pénzt tartogasson,
szerették is az idegenek, mert bôkezü volt, és mâsokkal szivesen
érintkezett.
Kézai Simon Krônikâja

Ilj •••..... ......... ................. ........... .
Legszebb jellemzése a magyar pâsztornak az, hogy értelmes, jozan: nyelvében, szemlélôdésében pedig ât meg ât tiszta magyar. A
magyar pâsztor ismeri a kezére bizott jôszâgot, egyenként és minden tulajdonsâga szerint, innen tudja, hogy melyik kié legyen. A
legaprôbb részletekig ismeri a jôszâg életmôdjât, rendjét, tâplâlékât,
még kedélyhangulatât, kedvét is. Szigorû, de egyben kôvetkezetes,
innen van az, hogy arânylag nagy tômeget biztosan terelhet, rendje
nem bomlik fel. - Ismeri a csillagok jârâsât, mely ora neki; ismeri
a madarat, mely barâtja, ismeri a füvet, amely a râbizott jôszâgnak
jôlesik, ismeri az ârtalmasat is. - Inkâbb szükszavû, hallgatag és
szemlélôdve figyelô.
Herman Ottô: A magyar nép area és jelleme
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34. Mi az alábbi leírás tárgya, és milyen a hangulata? Milyen formai megoldásokkal éri el a kívánt hatást a költö?

Komor, mogorva férfiú
Volt Orbán,
Bár oly vidám hajnal pirulí
Az orrán.
De hisz mogorva épp azért
Volt Orbán,
Mert oly vidám hajnal pirulí
Az orrán.
Oka egyébiránt maga
Volt Orbán,
Hogy oly vidám hajnal pirulí
Az orrán.
Temérdek borfélét ivott
Meg Orbán,
Vidám hajnal azért pirulí
Az orrán.
Petöfi Sándor: Orbán

35. Moricz Zsigmond Tragedia cimu novellajanak szegenyparaszt a hose. Kis Ja
nos a gazda lanyanak lakodalman eloszor lakik jol eleteben, de dragan fizet erte:
megfullad. A fohos kulsejenek leirasaban talaltok-e olyan vonasokat, amelyek
arra utalnak, hogy az iro a fohoson keresztiil az egesz szegenyparasztsag sorsat
abrazolja?

Kis Janos amolyan lathatatlan ember volt, akit senki sem lat
meg. Igy elte le az egesz eletet, sohase volt egy percig sem erdekes
ember. Se nem eros, se nem gyenge, nem kicsi, nem nagy; nem San
ta, nem begyes; mi lett volna, ami feltunt von rajta? Olyan volt,
mint egy ember; ket szeme volt, meg orra. Bajusza is volt. Es sohasem jutott eszebe semmi. Ha reggel volt, felkelt, este lefekiidt; mikor eljott az ideje, meghazasodott. Akkor lakott utoljara jol, beteg
is lett tole. Katona nem volt, a falubol tizszer sem volt kinn, akkor
is csak a vasaron. Nevetni csak egyszer nevetett eleteben joizuen,
akkor, amikor az apja le akarta ot iitni, amert megette az egesz tal
galuskat, s amint feleje sujtott, a sajat iitesetol megtantorodott, felbukott s falba vagta a fejet. Bele is halt.
Moricz Zsigmond: Tragedia
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36. írjatok az ember külsejét és jellemét ábrázoló leíró fogalmazást C. Pissaro
Pásztorlány c. festménye alapján!
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8 A szépirodalmi stilus
A szépirodalmi stilus képszerüsége
A szépirodalmi stilus a legválasztékosabb, nyelvi és esztétikai szempontból a legigényesebb, müvészi célú stílusréteg. Nyelvi jellemzói a
képszerúség, a szemléletesség, a változatosság, az élénkség, a sürítettség, az eredetiség.
A szépirodalmi stílusnak lényegi vonása a képszerúség. Az író, a
kóltó láttatni akarja, amit gondol, amit érez: szemléletes formát
keres a kifejezendó tartalomnak.
A szépirodalomban a kóltói kép kifejezést kétféle értelemben használjuk: szókép és fantáziakép.
; : A szókép az >eredeti jelentésén túlmutató, tobblettartalmat
hordozó, jelképszerü szóhasználat. A fontosabb szóképek:
• a m etáfora hasonlóságon alapuló névátvitel: valakit, valamit valamivel azonosít:
Kikelet a lány, virág a szerelem. (Petófi)
Hé, fiúk, amott ül egy túzok magában.

(Arany)

• a m etonim ia térbeli, idóbeli, anyagbeli érintkezésen, ok-okozati kapcsolaton épüló névátvitel:
Alszik a város. (= azok, akik a városban laknak)
Volgyben ül a gyáva kor. (Kólcseyj (= a kor emberei)
Megpendül egyszerre Izsák száraz faja. (Csokonai) (= hegedüje)

• a m egszemélyesítés élettelen tárgyakat, elvont dolgokat, jelenségeket az élókre jellemzó cselekvéssel, érzéssel, tulajdonsággal ruház fel:
Elért az Osz és súgott valamit,
Szent Mihály útja beleremegett. (Ady)
Hálót fon az est, a nagy barna pók. (Juhász Gyula)•

• a hasonlat két külónbozó fogalom egymás mellé állítása abból a célból, hogy az egyiket a másikkal szemléletesebbé tegyük vagy valamely hangulatot ébresszünk:
Mint komor bikáé, olyan a járása,
Mint a barna éjfél, szeme pillantása. (Arany)
Szeretlek, mint anyját a gyermek. (József Attila)
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A fa n ta z ia k ep az iroi kepzelet altal a valosag elemeibol
megalkotott terjedelmesebb kep. Abban kulonbozik a szokeptol, hogy nem egyszeri jelenseg, hanem fokozatosan, idoben
bontakozik ki. Ilyen fantaziakepek a muvekben szereplo szemelyek, egyeb elolenyek, a kornyezet, a taj, a targyak, a cselekmeny stb. A fantaziakep el, mozog, alakul, sokszor csak az
irasmu vegere teljesedik ki elottunk. Nemelyik kozel van a valosaghoz, masokban az iroi kepzelet van tulsulyban. Fantazia
kep peldaul az elozo szovegek kozul Orban, Zrinjn Ilona
jellemrajza, a pacsirtarol Nagy Lajos adta leiras.
A szokep gyakran eszkoze a fantaziakepnek.
Egy-egy rovidebb irasmu, vers lehet egyetlen fantaziakep.
A fantaziakepet ,,ki kell bontanunk” , hogy megerthessiik a szokepekkel kifejezett mondanivalot, azt, amit sugallni akar az
iro: a kep mogotti tartalmat.

37. Keressetek meg a metaforakat az alabbi versben!

A banat? Egy nagy ocean...
S az 5rom?
Az ocean kis gyongye. Talan
Mire folhozom, ossze is torom.
Petofi Sandor
38. Bizonyitsatok be, hogy az alabbi vers fantaziakep! Milyen mondanivalo rejlik
mogotte? Meljnk az uralkodo szokep a versben?

Parisban jart az Osz
Parisba tegnap beszokott az Osz,
Szent Mihaly utjan suhant nesztelen,
Kanikulaban, halk lombok alatt
S talalkozott velem.
Ballagtam eppen a Szajna fele,
S egtek lelkemben kis rozse-dalok:
Fustosek, furcsak, busak, biborak,
Arrol, hogy meghalok.
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Elért az Ösz és sûgott valamit,
S^ent Mihâly ûtja beleremegett,
Züm, züm: röpködtek végig az uton
Tréfâs falevelek.
Egy perc: a Nyâr meg sem hökölt bêlé,
S Pârisbol az Osz kacagva szaladt.
Itt jârt, s hogy itt jârt, én tudom csupân
Nyôgô lombok alatt.
Ady Endre, 1907

39.

Hatârozzâtok meg a szoképek fajât az alâbbi versidézetekben!

; ! Gyônyôrû szép kis violâm, élj sokâig, szép Jûliâm! (Balassi)
! Gyöngy vagy, rözsam, gyôngy vagy, gyôngynél is gyôngyebb
vagy. (Népdal)
(3j Mondjad, hogy rab vagyok, szegedi foghâzban térdig vasban vagyok. (Népdal)
( î ) Ram tekint, pârtfogon, e szâzad. (Jôzsef Attila)
@

Az örök idö halk lépte kopog. (Vajda)

Î6j Hovâ repül az ifjûsâg? Feleljetek, bûs lombü fâk. (Kosztolânyi)
( 7) Fekete a szeme, akâr az éjszaka. (Kôznyelu)

40. Az alâbbi vers egyik része is fantâziakép. Melyik? Fejtsétek ki részletesen, mi
rejlik a fantâziakép mögött?

A kirâlyii hârom bânata
Amikor születtem, nem jeleztek nagyot
messias-mutatö különös csillagok,
csak az anyâm tudta, hogy kirâlyfi vagyok.
A többiek lâttak egy siro porontyot,
de anyâm ûgy rakta ram a polyarongyot,
mintha babusgatnâ a szép napkorongot.
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Maga adta nekem edessege teljet,
ugy ajandekozta anyasaga tejet,
hogy egyszer a foldnek bennem kedve teljek.
Isten tudja honnan, palastot keritett,
aranyos palastot vallamra teritett,
fejem foie egszin mosolygast deritett.
Ma is ugy foltozza ingemet, ruhamat,
ma is ugy szolgal ki, fozi vacsoramat,
mint kiralyi ember kiralyi uranak.
Amerre en jartam, kovek enekeltek,
mert az edesanyam izent a koveknek,
szive ment elottem elore kovetnek.
Amig 6 van, vigan elnem a vilagom,
nem hianyzik nekem semmi a vilagon,
harom banat teszi boldogtalansagom.
Az egyik banatom: mert nem tudja latni
egymast a sok ember, a sok-sok kiralyfi,
ugy, ahogy az anyjuk tudja oket latni?
A masik banatom: hogy ha 6 majd holtan
fekszik a fold alatt viragga foszoltan,
senki se tudja majd, hogy kiralyfi voltam.
Hogyha minden csillag csupa gyemant volna,
minden tavaszi rugy legtisztabb gyongy volna:
kamatnak is keves, nagyon keves volna.
Hogyha minden folyo lelkemen atfolyna,
s ezer hala-malom csak zsoltart mormolna,
az en koszonetem igy is keves volna.
Hogyha a fold minden szinmezet atadom,
az 6 edesseget meg nem halalhatom,
ez az en banatom, harmadik banatom.
Mecs Laszlo, 1930
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41. Iıjatok ki a fenti versböl tiz szökepet, es hatârozzâtok meg a fajukat!
42. Sok szölâsunk metaforikus, pi.: bakot 16, tükön ül, felszedi a sâtorfâjât stb.
Gyüjts hasonlökat!
43. Gyüjts diâknyelvi metaforâkat az elegtelen osztâlyzatra!

A hatâskeltes stiluseszközei
44. A szövegkörnyezetben a hangoknak hangulati hatâsuk, kifejezö erejük van.
Milyen hangoknak milyen kifejezöeröt tulajdonithatunk az alâbbi idezetekben?

1) ............................................................................................... ..............
A lomha szel szeliden szâllong
S messzi hegyek aromâit hozza.
Töth Arpâd

Jaj, hogy csörömpöl, zajlik a dagadt ar,
ropog a jeg es elreped fönn es lenn,
minthogyha csillârt, tükröt törne barbar
dühebe sokszâz örült forradalmâr
egy öriâs üvegkereskedesben.
Kosztolânyi: Jegzajlâs a Dunân

i

Az erdö hallgatag,
nyugosznak a vadak,
lankadt âllal hevernek
âgyân a hüs avarnak,
mit a szelek levernek,
majd ûjra felkavarnak.
Babits Mihâly: Alkony

TV

Ott ficânkolsz te a csillagok között,
onnan megrugdosod az en szivemet,
minden remenyünket befodi a hö,
siratlak, siratlak, bârsony kiscsikö.
Nagy Ldszlö: Kiscsikö-siratö
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45. Melyik szó érzelmi tôltése erósebb? Hasonlítsátok össze a szópárok jelentését! Fogalmazzatok velük egy-egy mondatot!
szerenese

nép

mázli

náció

dirigál

bírálat

kritika

ravaszság

fifika

kôzlés

kommunikáció

rendetlen

slampos

összeg

summa

fosvény

smucig

parancsolgat

besúgó

spieli

46. Milyen stílusértékúnek érzitek az alábbi szavakat? (Ha szükséges, használjatok értelmezó szótárt!) ~7~777
■)
\>>ÇjpÇovLvvA. (

are - orea - pofa
-száj - ajak - bagólesó
öregasszony - nénike - banya

fej - fó - kobak
kéz - kacsó - manes
nö - hölgy - dáma

47. Milyen jelentéstani és stilisztikai szerepe van a képzóknek az alábbi szóváltozatokban?
boldog

boldogságos

tapsol

fényes

fényességes

döng

szép
kellemes
szemérmes
félelmes

dôngicsél
alukál

kellemetes

száll

szállong

szemérmetes

hull

hullong

félelmetes

sápadt

sápatag

lenge

lengeteg

alkalmas

alszik

szépséges

tapsikol

alkalmatos

csörög

csörömpöl

sir

siránkozik

ordít

ordítozik

rikolt

rikoltozik

48. Hogyan változik az összetett szó, illetoleg a tóismétló kifejezés a toszóhoz képest?
régen
tele
végig
szüntelen
folyvást
nó

réges-régen

kér

kérve kér

telis-tele

vár

várva vár

sir

sírva sir

véges-végig
szünös-szüntelen

szebb

folyton-folyvást

jobb

jobbnál jobb

tudja

tudni tudja

nöttön-nö

szebbnél szebb

49. Hasonlítsátok össze a rokon értelmú szavak jelentését az alábbi szövegben!
Hogyan módosítja a jelentést és a szóhangulatot a szituáció?

- Rémes, tôkéletesen elrontotta a cipómet!
pész - ez egy..., ez egy suszter!

Ez nem egy ci-

Karinthy Frigyes: Naplójegyzet
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50. Ertelmezzetek az alabbi mondatok metaforikus koriilirasait!

CD Amikor Lazar elrugta az esztendds kort, mar ki kellett venni a
bolcsobol. © Arra biztatott, hogy nagyokat harapjak a tudomdnyokbol. © Hiaba rejtegetned bizonyos szandekodat, mert elottem
nincsen az agynak es a szivnek lakatja. ® (A pap) Szepen a’lelkere
beszelt a megtert dreg ju hnak, es nagy bekessegben feloldozta biinei
alol. ® Ahogy meghallottam, kicsi banatfelhok tiintek fel elottem,
de aztan elusztak hamar. © Sari neni csendes es jo kereszteny
modjara elkdltdzott az elok vildgabol. © „Uljon le nalunk, komam!” - mondta az asszony, s ugyanabban a percben az urdra
ugrott a ket szeme. ® A kicsi sarga ajto ismet nyllott a szobabol,
kilincse nem volt, de a kilincs helyen ott fiityoreszett egy lik. ‘
Tamasi Aron miiveibol

9. A publicisztikai stílus
A publicisztikai stüus az újságírás nyelve. A publicisztika fogalomkorébe tartozik az írott és elektronikus sajtó, a média (rádió, televízió).
A sajtó legfontosabb feladata a tájékoztatás, mint azt a szô jelentése is mutatja (a latin publicare eredeti jelentése ‘kôzhirré tesz,
kozhasznâlatra ad’).
A publicisztika emellett erós hatásra, érzelmi befolyásolásra, meggyozésre tôrekszik.
A sajtó írásai, a média músorai általában aktualitdsokhoz kapcsolôdnak, kiterjednek az élet minden területére. A publicisztika ezért
igen sokféle múfajt fejlesztett ki. Ezek elsósorban tájékoztató múfajok: hir, kôzlemény, riport, interjú, n^latkozat, hírmagyarázat vagy
kommentár, cikk, vezércikk, jegyzet, ismertetés, bírálat, glossza.
A hir legfontosabb kôvetelménye az aktualitâs, a kôzérdekûség és a
rovidség.
A kommentár vagy hírmagyarázat idószerú eseményeket értelmez, azok hátterének megvilágításával.
A kôzlemény hivatalos szervek jelentése megtôrtént vag>^ várható
dolgokról.
A tudósítás, a riport helyszíni információkat ad valamely eseményrol.
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Az interjú ismert személyiséggel folytatott nyilvánosságnak szánt
beszélgetés.
A cikk valamely idószerú kozérdekü téma kifejtése.
A glossza rovid, ironikus hangvételü, vitázó vagy bíráló szándékú irás.
A publicisztika szókincse igen változatos, tóbb nyelvi rétegból me
rit. Kedveli a hatásos, figyelemkeltó szavakat, divatszókat, szenzáció ízú kifejezéseket, külónosen a címekben alkalmaz ilyeneket.
Jelentós szerepe van az új nyelvi kifejezések elterjesztésében.
A publicisztikai szóvegek szerkesztésének alapkovetelménye a világosság és az érthetóség.
51. Olvassátok el az alábbi szóveget! Határozzátok meg a stilusát és a müfaját!

Godzilla hízik
Továbbra is rettegésben tartja a dél-ukrajnai Mariupol városát
a Godzilla névre keresztelt nílusi krokodil, amely még májusban
szokótt meg gondozóitól egy vándorállatkertból.
A hülló az Azovi-tenger part menti vizeiben vert tanyát. Ott a
tengert a kózeli acélkombinát hóerómüvének hütóvize melegíti, s
még ilyenkor is hemzseg benne a hal. A Rendkívüli Helyzetek Minisztériumának speciális egységei nemegyszer rajtakapták már,
amint a szerintük napról napra kovérebb ragadozó békésen napozik
a kombinát vízelvezetó csóvein, ám elkapni még nem sikerült - írja
az Ijicseve c. helyi lap. Godzi ugyanis ravasz: azonnal vízbe veti magát, ha észreveszi a rá vadászó tüzoltók tüzpiros autóit, s gondosan
kerüli a legftirfangosabb csapdákat is. A krokodilvadászok most abban reménykednek, hogy sikerül beszerezniük mintegy 200 méternyi
megfeleló hálót. Ezzel talán elkaphatják a már egészen otthonosan
mozgó vadállatot, amely új lakhelyén majd akár ki is telelhet.

52. Olvasd el figyelmesen az alábbi szóveget! Megfelel-e a tartalma a címnek? Válaszodat indokold meg!

‘

Hír

Agyában dohányzott borsodbányai lakásán Haris Márton vájár.
Miután végigszívta cigarettáját, lámpát oltott, falnak fordult és elaludt.
Órkény István
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53. Olvassatok el az alabbi szoveget! Hatarozzatok meg a stilusat es a mufajat!

„Szerencsere csak sofor”
(Reszlet)

Liberalis napilapban olvastam a kis hlrt, melynek cime
„Horthy Jeno autobalesete” , s a kis hirekben e nehany szot: „... de
szerencsere csak a sofor serult meg” .
A hir cimet csak a konkretizalas kedveert irtam ide, kiilonben
mindegy, hogy kinek az autojarol, mely urnak a baleseterol volt
szo. Fontos csupan annyi, hogy „szerencsere csak a sofor” .
Bizonyos, hogy maga az autos ur levelben nem irna ezt le, tarsasagban ki nem mondana, sot ha kezebe kerul a hirecske, hat
rosszallolag csovalna a fejet. Az is valoszinii, hogy egy indiai maharadzsa nem ir igy a szolgajarol, akit eltaposott az elefant ... De a
zsurnaliszta szerint Magyarorszagon, 1929-ben, szerencsere csak
sofor.
Mit varhatunk meg? „Az iskola fala bedolt, de hal’ isten csak
egy napszamos gyereke tartozkodott az epiiletben” ; vagy „A kavehazba becsapott a villam, de szerencsere egy vendeg sem serult
meg, csupan a pincer es a trafikos gyerek” ... Nem mondom, hogy
hasonlokat fognak irni, mert mar irtak es irnak...
Nem kell, nem is lehet ezt ilyen tragikusan felfogni! - mondhatna valaki. Azt valaszolnam, hogy ez nem kiragadott dokumentum a korrol, hanem tipikus mozzanat es az 6 irasaiban is talalok
hasonlokat.
Igen, nem hiszem, hogy otvennel tobben vagyunk ma, akik ilyeneket le nem irunk. Nehez ott immunisnak maradni, ahol az infekcio altalanos.
Nagy Lajos nyoman, 1929
54. Hatarozzatok meg a sajtonyelv jellemzoit az alabbi kerdesek alapjan a kovetkezo glosszaban!

A karomkodasrol
(Reszlet)

... Nem kell a magyar embert karomkodasra tanitani, mert veliink sziiletik a tehetseg mindnyajunkkal. Etel, ital, alom, sziikseges e harom - mondja a kisiskolai poezis. A karomkodas mind a
haromnal sziiksegesebb, csakhogy arra nem tudott kadenciat az a
selma poeta. Nem gondolunk mink olyankor semmi rosszat, csak
karomkodunk, mert jolesik. Mikor az alsovarosi magyar egyeb nem-
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zeti virtusok kôzt a kâromkodâst is meggyônta, az aranyszâjû lelkiatya szeliden megfeddette:
- Le kell rôla szokni, édes fiam. Viseld türelemmel az élet keresztjét. Kovesd a szentek példâjât!
Okulni vâgyo felebarâtunk mohon kapott az igén:
- Hat hogy kâromkodnak a szentek, lelki atyâm?
Magyar ember még a mennyorszâgot sem tudja kâromkodâs
nélkül elképzelni. Ott is lesz hetvenhârom fêle ado, ott is lesz egzekûcio, ott is lesz német - hât melyik szent âllnâ ezt meg kâromko
dâs nélkül?...
Tôbbet is mondok: a sziv szerint valô kâromkodâs nemcsak
szükséges, hanem szép is. Ki nem lehet mondani rejtett szépségeit.
A finom lélek csak megérzi azokat, de elemezni nem tudja. Mennyi
talâlékonysâg, mennyi széditô otlet, milyen isteni tarkasâga az arcâtlansâgnak, trâgârsâgnak, mosdatlansâgnak! Igy nem tud a nimôt, ha meggebed is, s ez teszi nemzeti kinccsé a kâromkodâst.
Hajrâ, magyarok, csak azért is!
Mora Ferenc
kâdencia - talâlô, elmés mondas; mindenre tud kâdenciât = mindenre kész a

felelete
selma - huncut, csalafinta ember, csinyt kedvelô gyerek
egzekuciô - végrehajtâs
Alsovâros - szegedi vârosrész

• Mi a glossza témâja?
• Mi a szerzô âllâsfoglalâsa a témâval kapcsolatban: helyesli-e vagy elutasitja?
• Milyen a glossza hangvétele (târgyilagos, humoros, ironikus)?
• Valôban szükségesnek tartja-e a szerzô a kâromkodâst?
• A szerzô szerint mi a kâromkodâs oka?
• Mi a szerepe az anekdota-betétnek? Csupân humorizâlni akart a szerzô?
• Valôban szép dolog a kâromkodâs? Büszkék lehetünk-e arra, hogy az „nem
zeti kincsünk”?
• Hogyan kell értenünk a glosszât zârô felhivâst?
• Mi a glossza mondanivalôja?
55. Készits egy rôvid hirt és egy tudôsitâst valamely iskolai rendezvényrôll Miben fog hasonlitani és miben fog eltémi egymâstol a két szôveg?
56.

Készits egy humoros uti jegyzetet a vârosba tett legutôbbi utazâsodrôl!
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57. Képzeld el, hogy egy riporter interjút készít veled! Hogyan válaszolnál a kérdéseire?

• Kérlek, mutatkozz be a rádióhallgatóknak!
• Mesélj gyermekkorodról! Milyen családban születtél?
• Milyen emlékeid maradtak az elso iskolai évekrol?
• Mi a kedvenc tantárgyad? Miért?
• Mivel töltöd legszívesebben a szabadidódet?
• Mik a terveid a közeli és távolabbi jövöre vonatkozóan?
• Sok sikert terveid valora váltásához! Köszönöm az interjút.
Játsszátok el az jnterjút!
58. A sajtó nyelvében, különösen a rögtönzött müfajokban (tudósítás, riport, interjú) gyakori a pongyolaság, a helytelen szóhasználat. Az alábbi kifejezések közül melyik helyes és melyik helytelen? Miért?
közös nevezöre hoz

egységes nevezöre hoz

közös malomban örölnek

egy malomban örölnek

kudarcot(vai?

kudarcot szenved

hitetlen Tamás

kételkedo Tamás

védi a mundér tisztaságát

védi a mundér becsületét

torténelmi léptékkel számol

torténelmi léptékkel mér

egy kalap alá vesz

egy kalap alá von
Hajas liona példái

59. Milyen magyar szavakat ajánlanátok a sportcikkekben eloforduló alábbi idegen szavak helyett?
meces

ofszájd

tréner

szörf

dressz

taces

boksz

hoki

start

korner

ring

badminton

pentatlon

half

knock out

dzsúdó

60. Helyettesítsétek egyetlen szóval a publicisztika nyelvében gyakori terpeszkedó kifejezéseket!

intézkedést foganatosít, befejezést nyer, javaslatot tesz, gyanúba fog, váddal illet, helyszínéül szolgál, felhatalmazásra került, tárgyalásokat folytat, elintézést nyer, kifogást emel, vállalást tesz,
befolyást gyakorol.
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A szofajok
10. Ismetles

61. Iijatok ki az alabbi szovegbol kiilon oszlopokba es elemezzetek az eddig tanult szofajokat!
f

Meg delben semmi se volt, ebed utan ket ora tajban elkezdett
borulni az eg, A tavasz nagyon zavaros az iden. Sohase szokott jeg
lenni a mi tajunkon, s most mar negyszer volt. Igaz, hogy csak
egyszer szamitott, akkor komoly bajt is csinalt...
Ez a szombati vihar megint jeggel fenyegetett. Elobb eros szel
jott, aztan rohanva torlodtak fel a felhok, s a vegen olyan eso zudult le minden elokesziilet nelkiil, mintha a zsilipet szakitottak volna fel.
Moricz Zsigmond: Utjavitas

62. Elemezzetek szerkezetileg az alabbi szoalakokat, meghatarozva a szoelemek
fajat es a szotovek tipusat!
M inta: mergesebbek: merg - hangzoveszto mellekto;
-s- - melleknevkepzo kotohangzoval;
-bb - a kozepfok jele kotohangzoval;
_________ _
-k - a tobbes szam jele kotohangzoval

mergesebbek, riyarakat, madarainknakj kapasok, idejeben, fiamat, lovasok, szavaimmal, darvakat, odvaban

63. Elemezzetek az alabbi szoalakok birtokos szemelyragjait, meghatarozva a szo
szofajat is!
M inta: valakid: valaki - fonevi hatarozatlan nevmas;
-d - egy birtokra utalo egyes szamu 2. szemelyu birtokos
szemelyrag

valakid, barataink, ezrei, mije, konyveitek, szovegei, szomszedaitok, iskolajuk, kedveseim, sargaja
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64.

Fokozzátok az alábbi mellékneveket!

éles, szép, érdekes, halványsárga, nagyszerü, jóindulatú, magas
termetü, piros arcú, jószívü, világoskék

"sak stilisztikai, vagy jelentésbeli külónbség is van-e az alábbi alakpárok tagjai kozótt? Foglaljátok óket mondatba!
faluk

falvak

halvány

daruk

darvak

fátylas

fátyolos

fiúja

magas

magos

aluszik

hamus

hamvas

fia
alszik

halovány

Feleljetek a kérdésekre!
(T) Mi a szófaj?
[2 ) Mely szempontokat kell figyelembe venni a szó szófajának
meghatározásakor?
( 3) Melyek a tartalmas szófajok (vagy fogalomszók)?
(5 ) Mely szófajok tartoznak a névszók kórébe?
( 5) Mi a fónév?
(6^ Mi a melléknév?
(7 ) Mi a számnév?
(8 ) Mi a névmási jelentés legfontosabb jellemzóje?
( 9 ) Milyen szófajokat nevezünk viszonyszónak?
(líT) Melyek a mondatszók?

11. Az ige
66. Kerdesek alapjân hatârozzâtok meg a kiemelt szavak alapalakjât, jelenteset,
es az egyes szöalakok közötti jelenteskülönbseget!

(T) Nemcsak ti mondotok igazat, en is mindig igazat mondok.
Mindig igazat mondtam es fogok mondani. Ha nem mondanek iga
zat, mondjatok bâtran hazugnak. © Tegnap is esett, ma is eşik, s
ugy lâtszik, holnap is esni fog. Ha eşik, hadd essen, bâr inkâbb ne
esne. ® En nem jârok feketeben, nem is jârtam es soha nem is
jârnek, jârjon az, akinek tetszik a fekete.
A fenti mondatokban a mond, jâ r ige cselekvest, az eşik ige törtenest fejez ki. Ezek az igek azonban nem csupân megnevezik a cse
lekvest, hanem mindig megjelölik a cselekvö szemelyet es szâmât
0mondok, mondanek, jârok, jârtam - egyes szâmu elsö szemelyü a
cselekvö, mondotok - többes szâmû mâsodik szemelyü a cselekvö,
eşik, essen, esne - egyes szâmû harmadik szemelyü a cselekvö); a
cselekves mödjât (mondok, eşik, jârok - valöban törtenik a cse
lekves, kijelentem; mondanek, esne, jârnek - felteteltöl függö cse
lekves; mondjatok, essen, jârjon - felszölitâs a cselekvesre, akart,
kivânt cselekves); a cselekves idejet {mondok, jârnek, essen - a cse
lekves akkor törtenik, amikor beszelünk röla; mondtam, esett, jâ r 
tam - a cselekves megtörtent mâr a beszeles elött; mondani fogok
- a cselekves csak a beszeles utân fog törtenni).
Az ige tehât ûgy fejezi ki a cselekvest, hogy együttal megjelöli a cse
lekvö szemelyet es szâmât, a cselekves mödjât es idejet, neha utal a
cselekves târgyânak szemelyere is.
Ezert mondjuk, hogy az ige a hatârozott cselekvest fejezi ki.
Az ige jelentese

A z ig e szem elyek , d o lg o k cselek v eset, letezeset, a v e lü k v a lö
tö rte n e st k ife je z o szöfa j.
Kerdesei: mit csinâl? , mi törtenik? , mi van?
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Az ige tehát kifejezhet:
c s e le k v é s t, amit az alany végez, tesz: ad, kér, ir, fut;
tô r té n é s t, ami az alannyal tôrténik: hervad, lehull, ázik;
']■ létezést, amiról állítjuk, hogy létezik: van, létezik, lehet, nincs.
Az ige jelentését gyakran igekotó módosítja: e/kap, megkap, kikap,
bekap, felkap, lekap, osszekap, visszakap, oc/akap, félrekap, utánakap, /'ákap stb.
Az ige alakja kifejezi:
a cselekvés módját (kijelentó, feltételes, felszólító mód);
a cselekvés idejét (jelen, múlt, jovó ido);
(JT) a cselekvó személyét (elsó, második, harmadik személy);
QíJ a cselekvó számát (egyes vagy tóbbes szám);
-j a cselekvés határozott vagy határozatlan tárgyra való irányulását, illetóleg tárgytalan voltát (tárgyas ragozás, alanyi ragozás).
Az ige a m ondatban mindig állítmány. (Az állítmányt azonban
más szófajokkal, névszókkal is kifejezhetjük.)
Az igei jelentés nem puszta fogalmi jelentés, hanem viszonyjelentés:
az ige ugyanis viszonyt teremt a cselekvó, a cselekvés és a cselekvéstól érintett személyek, dolgok kozott, sót, csak ebból a viszonyból határozható meg az ige pontosabb jelentése.
P éldául: kikerül valaki valakit, valamit = elkerül: A fiú kikerülte a pocsolyát;
kikerül valami valamit = nem tôrténik meg vele: Az auto kikerülte
az ôsszeütkôzést;
kikerül valaki, valami valahová = kijjebb levó helyre kerül: A fotel
kikerült a konyhába;
kikerül valaki valamiból = kiválik: Pali már kikerült az intézetból;
kikerül valami valahonnan = forgalomba kerül: A gyárból jó szerszámok kerülnek ki;
kikerül valami = akad, adódik: Néha kikerül valamicske pénz is.

Az ige egyes viszonyjelentéseiben szerepló bóvítményeket az ige
vonzatainak nevezzük.
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' 67. írjátok ki a versrészletból az igéket csoportosítva aszerint, hogy cselekvést,
tôrténést vagy létezést fejeznek-e ki!

Vak volt a hajnal, szennyes, szürke. Még
Üveges szemmel aludtak a boltok,
S lomhân söpörtek a vad kovidék
Felvert porában az álmos vicék,
Mint lassú dzsinnek, rosszkedvú koboldok.
Egyszerre két túzfal között kigyúlt
A keleti ég váratlan zsarâtja:
Minden üvegre szàz napocska hullt,
S az aszfalt szennyén szerteszét gurûlt
A Végtelen Fény milliom karâtja.
Tóth Arpád: Kôrûti hajnal
vice - házmester (régies)
dzsinn - emberi vagy àllati alakban megjelenó pajkos vagy rosszindulatù szel-

lem a keleti mesékben
kobold

karát

- tréfás, gonoszkodó, de ártalmatlan tôrpének elképzelt szellem,
manó
- drágakóvek mérésének súlyegysége (0,2 g); az arany ötvözetek
mértékegysége (egy huszonnegyed rész aranytartalom); itt: sziporka, fényszikra

68. Határozzátok meg az alábbi mondatokban az igék cselekvójének személyét és
számát!

(T) ) Elmegyek, elmegyek, hosszú útra megyek, hosszú út porából
köpönyeget veszek.
vagy a legény, Tyukodi pajtás.
Már minálunk rostán szórják a búzát, hátrafelé fújja a szél a
pelyvát.
f.
,
r -~.
£/ i
(j£¡ Erre gyere, amerre én, majd meglátod, hol lakom én.
@

—

Gyertek ide, kakastollas legények: magam vagyok, százatoktól
nem félek! /

fß

! 6J Ez a kislány gyöngyöt fúz, ég a szeme, mint a túz.
c*
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(T) Ha folyöviz volnék, bânatot nem tudnék, hegyek-völgyek között
vigan folydogâlnék.
(8 ) Csillagok, csillagok, szépen ragyogjatok, a szegény legénynek
utat mutassatok!

69.

Irjâtok le az alâbbi igékhez ellentétes jelentésü pârjukat!

hoz - ...
ad - ...
hûz - ...
70.

lefekszik - ...
dolgozik - ...
felmegy - ...

kitâr - ...
növekszik - ...
kinyit - ...
hallgat - ...
felvesz - ... " sir - ...

Irjatok rokon értelmüeket az alâbbi igékhez!

halad; kacag; eşik; szalad; csörög
71. Értelmezzétek az alâbbi szölâsokat!

fözik a kapcâjât kiteszik a szürét kilög a lölâb olajat önt a tüzre felhuzza az orrât benne marad a pâcban nincs ki a négy kereke -

megkeni mogyorôfahéjjal inâba szâll a bâtorsâga kiugratja a nyulat a bokorböl nem öli meg az ördögöt nyeregben érzi magât pâlcât tör valaki fölött köti az ebet a karöhoz -

72. Alâbb megadtuk a gondol ige viszonyjelentesenek vâzât es pontosabb jelenteset. „Oltöztessetek fel” az ige mondatba foglalâsâval!

(T) gondol valaki valamit: elmejeben forgat, tudatâban felmerül
gondol valaki valamilyet: valamilyen elhatârozâsra jut
(3 ) gondol valaki valakire, valamire: ertelmi tevekenysege râirânyul
(4 j gondol valaki valakit valaminek: valakinek tart valakit
(5 ) gondol valaki valakiröl, valamiröl valamit: valamilyen velemenyt formâl röla
o j gondol valaki valakivel, valamivel: gondot fordit râ, törödik

vele.
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73. Az alábbi mondatokból kôvetkeztessétek ki az igei viszonyjelentés vázát és
határozzátok meg az ige pontosabb jelentését!

; ) Havonta fizetjük a lakbért.
2

Borsos árat fizetett a kocsiért.

(S ) Fizetek neked egy mozijegyet.
1 Fizethetek forinttal?
(J5

Hanyagságodért fizetni fogsz!

* Állatoknak tartották a népet: hátha most mint állat fizet tinéktek? (Petöfi)
(7 : Az idén jól fizet a búza.

Az igék osztályozása
Az igéket három szempont szerint osztályozhatjuk:
( l ! a cselekvés és a cselekvo viszonya szerint az ige lehet:
a) cselekvo;
b ) múvelteto;
c) szenvedo;
d) visszaható;
e) hato;
^2 ) a cselekvés irányulása szerint az ige lehet:
a) tárgyas;
a) tárgyatlan;
[3 j a cselekvés minosége (lefolyásának módja) szerint az ige lehet:
a) tartós-huzamos torténésú:
1) folyamatos;
2) gyakorító;
b ) pillanatnyi cselekvést jeloló:
1) mozzanatos;
2) befejezett;
3) kezdö.
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12. Az ige fajai a cselekvés és a cselekvó viszonya
szerint
A cselekvó ige
A cselekvó ige azt fejezi ki, hogy:
• az alany cselekszik, tesz valamit:
K ati tanul.

• az alannyal tôrténik valami: H u ll
a szilva a fáról.

• az alany létezik, vagy nem létezik:
N a g y hó van. N in es j ó ido.

A cselekvó igék szerkezetileg:
• tószók: ir, néz, olvas, fu t;
• névszóból képzett szók: szám ol, cukroz, hetegeskedik, kékül;
• ósszetett szók: jó n -m e g y , ireg-forog, rúgkapál, elszám ol, m egsóz;

• szó értékú szókapcsolatok: szert tesz, szerét ejti, m ód ot ad,
tótágast áll stb.
74.

Határozzátok meg az igék faját és mondjátok meg, mit fejez ki!

Andrissal is baj van. Folyton szegény lány után néz. Pedig jól
él, folyton mulatság van kórülótte... Szeret enni, inni, mulatni,
mégis olyan utolsó szegény emberekhez pártol, mint Darázsék, aki
ezelótt talyigás volt, de mikor a lova megdóglótt, nem tudott tóbbet
lovat szerezni. Egy városi úrnak a szólójében lakik, akkora putriban, mint egy sufni, az igaz, hogy kónnyen él, semmire sines gondja, csak a zsákot tartja, lakása, fútése megvan, kap lisztet, zsírt,
hagymát, szalonnát és még egy kis pénzfizetést is, és neki más
gondja nines, csak hogy minél kevesebbet lendítsen, csak épp kiszúrja az urak szemét. Ilyenekhez jár Andris.
Móricz Zsigmond: Pillangó
75.

Elemezzétek az igéket szerkezetük szerint!

J ! Száll a madár ágról ágra, száll az ének szájról szájra. (Arany)
(2 j Vasútnál lakom, erre sok vonat jón-megy. (József Attila)
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(3 ) Nem szól a harsogó haris a fú közül, még csak egy kicsiny kis
prücsök sem hegedül. (Petöfi)
©

A gyerek állandóan izeg-mozog.

iJ5 ) Mit ugrabugráltok itt, mintha búcsú volna? (Jókai)
íJJ) Tüstént az ijedség rémképe alászáll, maga is hol zöldül, hol
sárgul a császár. (Arany)
(TI Visszapillant a nap a fold pereméról, visszanéz még egyszer
mérges tekintettel... (Petöfi)
(8 ) Jársz-kelsz a világban boldogan. (Szabó L.)
(JjT) Hazafelé menet útba ejtem a kónyvtárat.
Ç ift Véghez vittem immár nagy hírú munkámat. (Zrínyi)
76. Fejezzétek ki egyetlen szóval azokat a cselekvéseket, amelyeket az alábbi szó
értékú szókapcsolatok jelentenek! Melyik színesebb, szemléletesebb: a szó vagy a
szókapcsolat?

bakot lo lóvá tesz olajra lép kótélnek áll -

dugába dól túvé tesz kereket old ölre megy -

nyakára hág (valaminek) nyélbe üt (valamit) fúija az oldalát napvilágot lát -

A múveltetó ige
A múveltetó ige azt fejezi ki, hogy az alany a cselekvést téteti,
mással végezteti, vagy okozza, eloidézi.
P éldául: V arratok egy új öltönyt a szabómmal. ( - a szabó fogja végezni a
cselekvést)
K ih ú zatom a fájós fogamat. ( - más fogja kihúzni)
A színész m egn evetteti a kôzônséget. ( - okozza, elóidézi, hogy nevessen a kózónség)
Petöfi neve a szabadságharcra em lék eztet. ( - okozza, hogy mi emlékezzünk)

Szerkezetileg a múveltetó igék mind képzett igék: cselekvo igék
származékai.

Kepzöik:
• -at, -et - egyszötagü igekhez järul, kiveve azokat a -t vegüeket, amelyekben a -t elött magänhangzö van: a d a t, h o za t,
k eret, n ezet, ta rta t, bon ta t, ron ta t, h in tet, fe s te t stb.;
• -tat, -tet - többszötagü igek kapjäk, meg a magänhangzö + -t
vegüek: olva sta t, szd m olta t, figyeltet, n eveltet; Ultet, uettet,
fü ttet, lä tta t stb.;
• -aszt, -eszt: m e g ije s z t, u g r a s z t, b o m la s z t, fa g y a s z t, fü g g e s z t stb.;
• -t: kelt, csökkent, terem t, tenyeszt, veszt, durran t, lebbent,
loccsant, k izökkent stb.;
• -it: ä llit, h a jlit, veszit, leszä llit stb.
Sok müveltetö kepzös igenknek mär cselekvö igei jelentese van:
vägtat, tüntet, jd rta t, füröszt.

77. Elemezzetek az aläbbi mondatok igeit, meghatärozva, hogy a cselekves teteteset vagy okozäsät fejezik-e ki!

(11 Rözsa Sändor a lovät ugratja. (Möricz)
(2 ) Fejfät csinältatok, egyszerü fejfämra csak egy sort iratok. (Petöfi)
@

Särga szöget veretek a csizmämba. (Nepdal)

( i ) Kongatjäk a harangot, üzik mär a farsangot. (Csokonai)
®

Szügyenek fesziti nagy öklelö fäjät, ügy buktatja hanyatt a lovat s gazdäjät. (Arany)

iJT) A falra iuggesztjük a hirdetmenyt.
(7 ) A forgöszel nagy homokzsäkot täncoltatott. (Mora)
_0 Kerettek nenemet szep kiräly fiänak, engem is keretnek egy
koldus fiänak. (Nepköltes)
(9 ) A szoba falät särgära festetjük.
©

Öszi vad szel zörgeti a fäkat.

( U ) Lobog a gyertya, - a fal hosszän csatäztat köver ämyakat,
mint künn a viläg: azert vivnak, hogy engem mulattassanak.
(Illyes Gyula)
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78. Képezzetek müveltetó igéket az alábbi cselekvó igékból!

• ad, jár, néz, vág, fog, küld, bont, ront, ránt, tart, fest, sejt
• felel, dolgozik, épít, felemel
• vet, üt, hüt, lát, fut, füt
79. A müveltetó ige sokszor terméketlen szótóvekból képzett -ul, -ül, -ad, -ed,
-odik, -edik, -ódik képzós cselekvó igékkel áll szemben. Irjátok le az alábbiak
mellé müveltetó megfelelójüket!

borul - ...
derül - ...
szédül - ...
kerül - ...
h á r u l- ...

lázad - ...
hasad - ...
szakad - ...
szárad - ...
sza la d -...

csillapodik
gyarapodik - ...
betelepedik
kificamodik - ...
m egfutam odik- ...

80. Iijatok ki az alabbi szovegbol az igeket es elemezzetek a cselekves es a cselekvo viszonya szerint!

Az livegfestes nemes muveszetet a sziikseg hozta letre.
A kozepkorban ugyanis nem tudtak meg osszefuggo iivegtablakat ontetni, hanem kenyszeriisegbol kisebb uvegtablakbol allitottak
ossze az ablakokat. A templomok epitoi hamar rajottek, hogy kulonfele szinu es alaku iivegdarabokbol szep kepeket lehet osszerakni. Az elenkpiros, kek, zold es sarga iivegdarabokat olompantok segitsegevel illesztettek eg>7mashoz. A pantokat ugy
hajlitottak, hogy vastag fekete savjuk korvonalkent
irja koriil az abrazolt szentek alakjat.
A tarka uvegablakokon
atszurodo feny a nap jarasa
szerint percenkent valtoztatja a szinek arnyalatait.
A
szivarvanyos sugarak
ozone meseszerii hangulatot teremt a lebego gotikus
mennyezetii epiilet sziveben.
Artner Tivadar:
A kózépkor müvészete
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81. Pötoljâtok az alâbbi igekben a hiânyzö betüket, es indokoljâtok meg az igek
helyesirâsât!

(T) A nagybâcsim minden gyereket tanir ; atja.
(2 ) F e s h e t a fiâröl egy portret a piktorral.
(3 ) Az igazgatö minden tantermet fü
( î ) A szomszed lebon

et.

atja a düledezö fatartöt.

(5J Elvi ^etjük a haz elöl a szemethalmot.
®

A jö zene elfelej

eti velünk a gondokat.

(7 ) A mernök ütemtervet keszi ( e t a munkavezetövel.
A vad alanyt beok atjuk a kertesszel.

A szenvedö ige
A szenvedö ige azt fejezi ki, hogy az alany nem vegzi, hanem
elszenvedi a mâstöl kiindulö cselekvest. (Az alany ertelem szerint
a cselekves târgya.)
P eldâul: A level megiratik a barâtom âltal. (= a levelet megiıja a barâtom)
A rendelet kifüggesztetik a uârosban. ( = a rendeletet kifuggesztik)

A szenvedö igek mind kepzett igek.
Kepzöjük az -atik, -etik, -tatik, -tetik - ugyanugy kapcsolodik az
igekhez, mint a müveltetö -at, -et, -tat, - tet: a d a t ik , k ü ld e tik , inditt a t i k , rerıd eltetik , e lte m ette tik , k ik ü ld e tik stb.
A szenvedö ige mâr elavult forma, ritkân hasznâljuk.
A szepirodalomban regies-ünnepelyes stfluserteke van.
82. Elemezzetek az alâbbi mondatok igeit, nevezzetek meg a cselekvest elsze nvedö alanyt.
\

(T) Amely fa gyümölcsöt nem terem, az kivâgattatik es a tüzr§^ vettetik. (Biblia)
Aldassâl, emberi Verejtek! (Ady)
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:3

Adassék a levél Hunyadi Mátyásnak tulajdon kezébe... (Arany)

[ 4 j Sosem lesz másképp: igy rendeltetett. (Ady)
(o ) Szomorú az ido, meg akar változni; talán a rózsámtól kelletik
elválni. (Népdal)
©

Legyózetett a gaz ellenség!

©

Kozhírré tétetik: a bukfencet most vetik, lehet boronálni, kikelését várni. (Weóres)

(j$) Kérjetek, és adatik nektek, ...zorgessetek, és megnyittatik nektek. (Biblia)
®
( íl

Elvégeztetett: de semmi sem tisztáztatott. (Móricz)
Szent lázadások, vágyak s ifjú hitek órókos urának maradni:
nem adatik meg ez mindenkinek. (Ady)

83. Alakítsátok át az alábbi mondatokat úgy, hogy a szenvedó ige helyett cselekvó ige álljon, és mondjátok meg, mi tortént a szenvedó ige alanyával!

(D A zászló magasba emeltetett a zászlótartó által. ® A bíróság
által kihirdettetik az ítélet. @ A munka nemsokára elvégeztetik.
> Kineveztetik az új igazgató. ® A híd fónév hosszú í-vel íratik.
( í? A mondat végére pont tétetik.
84. Olvassátok el az alábbi szemelvényt! Határozzátok meg a kózlésfajtáját és a
hangvételét! Feleljetek a szoveget kóvetó kérdésekre!

- Melyek a stilus kellékei? - Szinte ma is látom rám meredni
magyar professzorok bütykós mutatóujját.
Es hallom csengeni a magam félénk szopránját:
- A magyarosság, szabatosság, világosság, széphangzat és elóadásbeli kellem.
A magyarosság orvén akkor állították elóttem pellengérre elószór a tatik-tetik-et. A száraz, keszeg ember csak úgy reszketett a
dühtól, mikor elénk állította ezt a fortelmes állatot, akit én addig
igazán csak a Miatyánkból ismertem, de észre se vettem:
- Szenteltessék meg a Te neved ...
Azota, a jó Isten bünül ne vegye, itt se sokat találkoztam vele.
Kózgyuléseken, tórvénykónyvben, hivatalos tósztokban, hol: igen.
De semmi ember elejbe való írásban vagy beszédben nem...
Azt hittem, a tatik-tetik is csak a stilisztikában találtatik már.
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A napokban azonban a kezembe keriilt valami kultuszminisztériumi irás. Abból a házból került ki, ahol hivatalból vigyáznak a
magyar nyelvre. Szép, nagy akta volt, négy-ot árkus. S minden oldalnak az alján ott acsargott az emberre a szíves figyelmeztetés:
- Fordíttassék!
Az ez, amit eddig úgy írtunk magyarul - már aki írta - , hogy:
Fordíts! S amit nagyon udvariasan úgy kellene mondani, hogy: Tessék fordítani! Ambár sok kónyvben láttam már ilyen rovidítéseket:
v. o., 1. - ami mindenek tudomása szerint annyit jelent, hogy: vesd
ossze és lásd. De azt még nem hallottam, hogy valaki az ilyen kónyvet íoldhóz vágta volna, mondván:
- A firkantyúját ennek a szemtelen fráternek, hogy mer ez énvelem tegezódni!
A minisztériumi irkafirka alá valami osztálytanácsos úr neve
tétetett. A név, mint láttatik, szégyelltetik, azért íraték olvashatatlanul. Csorba-e, sorba-e, ordóg-e, pokol-e: nem tudatik. Kárnak ítéltetik általam. Mert külonben az indítványoztatnék tólem, hogy
függesztessék fol ez a gentleman mindaddig, míg meg nem tanultatnak általa a stilus kellékei.
Addig pediglen üttessék meg a magas mennykó által a mi egész
kozoktatásunk, ... amelynek nagyságos és méltóságos intézói hóbortosságból vagy nyegleségból kényük-kedvük szerint tôrik kerékbe a
magyar nyelvet.
Mora Ferenc: Fordíttassék
kultuszminisztérium

- vallás- és kózoktatásügyi minisztérium Magyarországon 1945 elótt

gentleman (ejtsd: dzsentlmen)

- úriember

• Mi a szoveg témája?
• Miért helytelenítették a nyelvmúvelók a szenvedó ige használatát?
• Milyen érvet hoz fel a szerzó amellett, hogy a „tatik-tetik” használata nem
magyartalan?
• Miért háborítja fel mégis a minisztérium osztálytanácsosa által használt
„fordíttassék” igealak?
• A szoveg melyik része gúnyolja a minisztériumi nyelvhasználatot és hogyan?
• Mi a nyelvészek mai álláspontja a szenvedó ige használatát illetóen?
Irjátok át a fenti szoveg utolsó két bekezdését úgy, hogy a szenvedó igék helyett
használjatok cselekvó igéket! Mi tórténik a mondatok alanyával?
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A visszaható ige
A visszaható ige azt fejezi ki, hogy a cselekvés az alanytól indul
ki és visszahat magára az alanyra. Az alany tehát nemcsak végzóje a cselekvésnek, hanem elszenvedóje is.
P éldául: Zoli mosakodik. (= ónmagát mossa)
A gyerekek kergetóznek. (= kergeti egyik a másikat)

A visszaható igék között vannak:
Qf) igazi visszaható igék - azt fejezik ki, hogy amit az alany
tesz, azt magával teszi. Ezek mindig felbonthatók cselekvó
igére és visszaható névmásra.
P éldául: fésülkôdik (fésüli magát), bezárkózik (bezárja magát), rejtözködik (rejti magát), tolakodik (tolja magát), törülközik, öltözködik, tollászkodik, vakaródzik, nyomul stb.;

(2 ) álvisszaható igék - cselekvésbeli kólcsónósséget vagy belsó
(lelki) tórténéseket fejeznek ki.
P éldául: verekedik (veri egyik a másikat), tegezödik (tegezik egymást),
ölelkezik, csipkelödik - kölcsönös cselekvések,
bánkódik, vívódik, gyönyörködik, gondolkodik, vágyódik, tépelödik - belsó tórténések.

A visszaható igék mind képzett igék: cselekvó igék származékai.
Képzóik:
• -ódik, -ódik: húzódik, vetödik, kötödik, sértodik, gyötrödik,
kitudódik;
• -kodik, -kedik, -ködik: ruházkodik, tolakodik, osztozkodik,
kötekedik, gondolkodik, bizakodik;
• -kozik, -kezik, -közik: borotválkozik, kínálkozik, ígérkezik,
ütközik, találkozik, vagdalkozik, gyülekezik, költekezik;
• -kózik, -kózik: zárkózik, mérkozik, vetközik;
• -ózik, -ózik, -ódzik, -ódzik: nyújtózik, rejtözik, burkolózik,
mentegetozik, akarózik vagy akaródzik, hallgatózik vagy hallgatódzik, fogódzik, lopódzik;
• -ul, -ûl: gurul, tágul, feszül, merül, nyomul, térül, ellenszegül.
A visszaható jelentést néha csak korülírással: cselekvó ige + visszaható
névmás szerkezettel tudjuk kifejezni: jó l érzi magát, feláldozza magát.
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Hasonlokepp nehany muvelteto
igebol is: kereti m a ga t , kinaltatja
m agat, varatja m a g a t ; a j o bor
itatja m a g a t , szeretteti m a ga t ,
m agat stb.
Elofordul, hogy a cselekvo igehez
akkor is kapcsolodik visszahato
vagy kolcsonos nevmasi targy, ha
van visszahato szarmazeka. Ilyenkor a nevmasos szerkezetben erosebb a visszahato jelleg; gyotri
m aga t - gyotrodik , kinozza m agat
-

kinlodik, j o l viseli m agat - j o l

uiselkedik, gyu lblkod n ek

- gyu lolik

egym ast.

Neha a ketfele szerkesztes kozott jelenteskiilonbseg van: baratunk(= annak bizonyult) - baratunknak m utatta m agat
(= szinlelte a baratsagot).

nak m utatkozott

85. Hatarozzatok meg az igek fajat es pontosabb jelenteset!

CD Jdl

teszi, aki melegen oltozkodik ebben a huvos idoben. ® A
rendes gyerek orizkedik a rossz tarsasagtol. © Jo, ha ovakodunk
attol, hogy megbantsunk masokat. ® Peti erosen fogadkozik, hogy
ilyesmi tobbe nem fordul elo. ® Ne csak szanakozzunk a karvallottakon, segitsiink is rajtuk. © Azon ragodom, bosszankodom,
hogy nem sikeriilt a dolgozatom. © Osszecsap a ket versenyzo,
birkoznak, dulakodnak, marakodnak. ® A terv megvalositasa akadalyba iitkozik. @ Miert vonakodunk attol, hogy masoknak segitsegere siessunk? Q o) Erosen fogadkozik, hogy tobbe nem vetkezik.
86. Namely cselekvo igenek tobb visszahato szarmazeka van. Ertelmezzetek
oket, s mondjatok meg, van-e kozottiik jelenteskiilonbseg, vagy csak stilisztikai*
lag kiilonboznek!

vet: vetodik, vetkozik
huz: huzodik, huzakodik
raz: razodik, razkodik
vesz: veszodik, veszkodik
mos: mosodik, mosakodik

lop: lopodzik, lopakodik
fog: fogodzik, fogodzkodik
ker: keredzik, keredzkedik, kerkedik
kot: kotodik, kotekedik
felfuj: felfujodik, felfuvalkodik
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87. Képezzetek visszaható igéket az alábbi cselekvö igékból! Négy származékot
foglaljatok mondatba!

csodál, csúfol, gyötör, toi, von, vonz, óriz, bízik, zár, ígér
88. Az alábbi visszaható igék közül melyik helyettesíthetó cselekvó ige + vissza
ható névmás szerkezettel, és melyik nem? Miért?

dörgölödik, vágyódik, készülódik, rázkódik, fésülkódik, gondolkodik, bizakodik, törülközik, vagdalkozik, nyújtózik, hallgatózik,
akaródzik.

A hato ige
89. Mondjátok meg, miben különbözik a kiemelt igék jelentése az alábbi mondatokban!

CD Adok neked egy jó tanácsot, egyebet nem adhatok. Q¿)

Ha elutazol, majd írok neked levelet, akár mindennap is írhatok. , 0 Nem
beszélek, mert nem beszélhetek az esetröl. Q ) Nem turöm, nem
túrhetem ezt a kihívó viselkedést. ( ) Aki vállalkozhat, az vállalkozik is erre a feladatra. Q. Elhalasztjuk, amit elhalaszthatunk.
A hato ige a cselekvés lehetóségét jelöli.
Képzóje: -hat, -het.
Hato igét képezhetünk:
• cselekvó igéból: m oshat, köthet, húzhat, írhat;
• múveltetó igéból: mosathat, köttethet, húzathat, írathat;
• visszaható igéból: mosakodhat, kötekedhet, húzódozhat, íródhat.
A hato ige azt fejezi ki, hogy:
• valaki képes, tud cselekedni: adhat, dolgozhat, írhat;
• valakinek módja, lehetósége, joga van cselekedni: tanulhat,
elmehet, vadászhat, utazhat;
• a cselekvés valószínúleg bekövetkezik: eshet az esö, eljöhet,
kitudódhat;
• szerény, udvarias kérés kifejezóje: Kaphatnék egy pohár uizet?
Mondhatok valamit? Megállhatna itt?
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90. Hatârozzâtok meg a hato igék pontosabb jelentését!

f l ) Nem tudhatom, hogy mâsnak e tâjék mit jelent... (Radnôti)
(2 ) Örömböl, keservböl dalforrâs fakadhat. (Arany)
( d) Toronytetökön nézvén nynghelyet: tüzes üszôkbe léphetsz, ugy
lehet. (Tompa)
(4 ) Nincsen pénzem, se dohânyom, vedd meg, pajtâs, a dolmânyom: jârhatsz benne télbe-nyârba... (Kurucnôta)
( 5 ) Nem fozhetek mindig hust - esztendeje foztem. (Népdal)
fß ) Vârhatsz, babâm, elvârhatsz, mig csak bele nem fâradsz! (Népdal)
7J Kerülhetsz még oly keserves idokre: kijônnél még az én üzenetemre. (Népdal)
( 8 j Leülhetek ide melléd?
9 ) Hazâm, hazâm, édes hazâm, bârcsak hatârod lâthatnâm! (Népdal)
(1 0 ) De szeretnék babâm ablakâban rözsabimbö lenni! Nem lehetek én rözsa: elhervaszt Ferenc Jöska... (Katonadal)
91. Iijâtok ki az alâbbi szövegböl az igéket, és elemezzétek jelentésüket a cselekvés és a cselekvo viszonya szerint!

Amiota Ferko ûr a sogorânâl tartozkodott, egyik lâtogato a mâsik kezébe adta az ajtokilincset. Egész Bées szemtol szembe klvânta
lâtni a sokat emlegetett ifjut, akinek mâr olyan mozgalmas és érdekes multja volt. Különösen a fonemesség leânyos anyâi érdeklodtek melegen a birodalom leggazdagabb örököse irânt.
Bées, miota a török veszedelem elvonult, nagyot nynjtozott, és
kibontakozott kôzépkorias és vidékies merevségébol. Es csakhamar
folfedezte magâban a kônnyed élvezetek fényes és szeretetremélto
metropolisât.
Komor és kopâr az élet mâr csak a csâszâri udvarban volt,
amelyet nyomott az örökös pénzzavar és megfagyasztott a spanyol
etikett. Az urak azonban, kôztük a magyarok is, akiket miutân a
török kitakarodott, ismét oriâsi földbirtokhoz juttattak, nagyszerü
palotâkat épittettek Bécsben, ahol fényes udvart tartottak, a vâros
pedig megtelt jokedw el, harmoniâval és szépséggel.
Herczeg Ferenc nyomân
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Ferkö ür - az ifjü II. Raköczi Ferenc
metropolis - vilägväros, egymilliönäl több lakosü väros, amely politikai, gaz-

dasägi es müvelödesi szempontböl is jelentös szerepü
etikett - illemszabälyok rendszere

92. Iijätok ki az aläbbi szövegböl az igeket, csoportosltva a cselekves es a cselekvo kölcsönös viszonya szerint!

Ukrän nemzeti jelkepek
Gyakran mondjuk: erös, mint a medve, szep, mint a viräg, ravasz, mint a röka. Itt a medve az erö, a viräg a szepseg, a röka a
ravaszsäg jelkepe.
A jelkepek ältal egyetlen szöval gazdag tartalmat fejezhetünk ki.
A legregibb jelkepek a termeszet öseröihez füzödnek. Egyes
törzsek a Nap fiänak vagy valamely nagy folyö, hegy, villäm fiainak
tartottäk magukat, vagy valamely, az eletükben fontos szerepet
jätszö ällattöl szärmaztattäk magukat. Ma is beszelünk meg brit
(angol) oroszlänröl, gall (francia) kakasröl, orosz medveröl.
Egy orszäg, egy nep szimböluma lehet valamely termeszeti kepzödmeny: az egyiptomiake a Nilus folyö, az örmenyeke az Ararat
hegy, a japänoke a Fudzsijama tüzhänyö.
Az ukränsäg legjellemzöbb nemzeti szimböluma a szämtalan
nepdalban megenekelt Dnyeper folyö, amely vegigvonul Ukrajna
egesz területen es törtenelmen is. De ilyen a Hoverla, a Karpätok
legmagasabb hegye, vagy a Hortica sziget, amely Zaporizzsja väros
resze, az ukrän kozäksäg diesö törtenelmenek jelkepe.
Ukrän szimbölum a känyafa, a füzfa, a juhar, a napraforgö.
A hires epitmenyek is lehetnek jelkepek. Gondoljunk csak az
egyiptomi hires piramisokra, a kinai falra, a römai Colosseum vagy
az atheni Parthenon romjaira. Pärizs jelkepe az Eiffel-torony, Londone a Big Ben, New Yorke a Szabadsägszobor, Budapeste a Parla
ment epülete.
Ukrajnänak is van sok, jelkeppe nemesült epiteszeti emleke: a
kijevi Szöfia-szekesegyhäz. A törtenelem viharai sok müemleket elpusztitottak. Becsüljük hät meg azt, ami megmaradt - akär nagy
szekesegyhäz, akär kis hucul falusi templom.
N. Bibik nyomän
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13. Az ige fajai a cselekves iränyuläsa szerint
A tärgyas es a tärgyatlan ige
93. Az aläbbi mondatok mely igeihez tehetö fei a kit?, mit? kerdes, es melyekhez
nem?

(X) Az egi rönän bailag mär a hold. (Juhäsz Gyula)
(2J Ö csillagok, ismertek-e meg engem? (Kosztolänyi)
(J5) Zöld dombok tärjäk eg feie premes mezöjüket. (Bdbits)
[4 j

S ki hallja meg a költö eneket? (Arany)

! 5J Bus, ätkos emberhomlokomhoz erve nem reszket hüs kezed fehere? Nem felsz-e, hogy fellobban, s füsttel eg el? (Töth Ärpäd)
6) Nem ertitek, hogy itt semmi sem el? (Illyes Gyula)
I
Ha az igehez feltehetö a k it ? m i t ? kerdes, akkor tärgyas jelentesü,
ha nem, akkor az ige tärgyatlan.
A cselekves iränyuläsa szerint az ige lehet tärgyas es tär
gyatlan.
(T) A tä rg y a s ige olyan cselekvest fejez ki, amely az alanytöl indul ki, s mint nyelvtani tärgyra mäsra iränyul, mäsra hat.
(Ezert tehetö fei hozzä: a k it ? m it? kerdes.)
P eldäul: ir (mit ir?), lät (kit, mit lät?), nez (kit, mit nez?)

Tärgyas minden müveltetö ige es a cselekvö igek egy resze.
(2 j A tä rg y a tla n ige azt fejezi ki, hogy az ige cselekvese az alanyon kivül mäsra mint nyelvtani tärgyra nem vonatkozik
(Nem tehetö fei hozzä a kit?, m it? kerdes.)
(..... .
.......................... ........ — ... ......... ——
......... —......j I
P eldäul: ül, all, farad, alszik, mosakodik, talälkozik, esik stb.

Tärgyatlan minden szenvedö es visszahatö ige (amelyeknek az
alanya ertelemszerüen tärgya is a cselekvesnek, tehät nem le
het külsö tärgyuk), valamint a cselekvö igek jelentös resze (elsösorban a mozgäst, törtenest jelentök).

A târgyas igéket gyakran hasznâljuk târgy nélkül: j ô l lât, rosszul
hall, m ind jâ rt kitakarit, a p énztâros visszaad, öt szem élyre terit stb.
Sok târgyas igénknek bizonyos vonzataiban târgyatlan jelentése is
van.
P éldâul: lât valakit, valamit - târgyas, de: lât vmihez (munkâhoz lât) - târ
gyatlan; kap valamit - târgyas, de: kap valakin, valamin (kap az alkalmon), kap valamire (lôra kap), kap valamibe (azt sem tudja,
mibe kapjon) - târgyatlan;
fog vkit vmit, de: fog vmibe - târgyatlan stb.

Néha a târgyatlan ige is elofordul târgyas hasznâlatban: Jârja a
vârost. E li a vilâgât. J ô t alszik.

94. Hatârozzâtok meg az alâbbi versrészletben az igék fajât a cselekvés irânyulâsa szerint!

ï £$JJU Q
ff)

T^U
^

?oyçfw':r

Hajrâ, hogy.zeng, j;u g a viharî
Megcsapja orjâs szârnyival
A reszketo tekét.
Hogy sâpad, szepeg most a gyâva,
Hogy buvik sôtét odûjâba,
Hogy fâïti ïTitvâny életét!
J c } IFQKjLC
T é p je i mi korhadt, gyôkerestül,
Törj a korcs lelkeken keresztül,
Zûzd testüket izekre szét!
Komjâthy Jeno: Viharének

teke - itt: foldteke, foldgolyo

95. Hatârozzâtok meg, hogy a maguk eredeti jelentésében hasznâlatosak-e a târ
gyas és a târgyatlan igék!
M inta: élek - târgyatlan ige, târgyatlan hasznâlatban;
törnek - târgyas ige târgyatlan hasznâlatban, mert a valamire tör
vonzatban mâr nem szerepelhet târgy

CD

Ifjû szivekben élek, s mindig tovâbb, hiâba törnek életemre vén
huncutok és gonosz ostobâk. (Ady) !
Csak én vagyok, ki veled érzek (Komjâthy)
A malomnak ninesen köve, mégis lisztet jâr, tiltjâk tôlem a rozsâmat, mégis hozzâm jâr. (Népdal)
Beszélgettük
apâm âlmât, a volt s a jövö idöket. (Juhâsz Ferenc) ( \) Ködös emlékek
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rezegtek ät a szivemet. (Mora) (( A teli nap arany nyirettyüi alatt
halk nötat reszkettek a meztelen fäk. (Szabö Dezsö) Q ) Amikor megevett Izmenyi ür, elterpeszkedett az asztal mellett. (Gergely Sändor)
(£> Ilyen csekelysegekre nem adunk! ( 9) Hajts, kocsis! Nem tied
sem ostor, sem a lö. (Arany) (To) Hol vagy, te durva zsarnok? Hol
vannak nepeid? Romoknak sülya fekszi mindnyäjuk testeit. (Vörösmarty) (TD A gyerek felenken lapitott a sarokban. ( j 2 j Senki sem
tudhatja, milyen jövö vär rä. Cis) Hallgass arra, aki okosabb, aki
tapasztaltabb!
96. Értelmezzétek az alábbi állandósult kifejezéseket, elemezzétek az igéjüket
irányulásuk szerint!

tóbbre nem futja
idejét múlta
a bolondját járja
vért izzad
nagyokat alszik
orült eleget
sokat búsul

állja a sarat
éli világát
hósi halált hal
féli az Istent
az igazak álmát alussza
táncot jár
ünnepet ül

97. Határozzátok meg az alábbi szemelvény stílusát! Mondjátok meg, mitöl van
olyan nagy kifejezo ereje a kiemelt kifejezéseknek!

A cigányok dáridós, víg nótát rángtak. Nagy fekete szemeik panaszoS' szájak voltak, és örök éhséget sírtak. Sápadt arcukban didergett a megkorbácsolt rabszolga. De kezük piros csuhajokat tépett
eló a fekete fából, de tagjaikat legényesen illegették, de ajkuk mosolygóst verejtékezett. Hadd mulassanak azok, akik fizetnek.
Es mulattak azok, akik fizettek. Mohón, rohanva töltöttek ételt
és italt magukba. Lelkendezve, gyorsan megmelegített, kifényesített szavakat dobáltak egymásba. Itt-ott kacagás-gyongyoket is füztek a villany fényes cérnáira... Némelyek kidobálták karjaikat a
levegobe, némelyek utána dudorásztak a zenének...
A nota kibontott hajjal ropta orült táncát. A cigányok, siró szemü, siró kacagású szegény ördögök tiportak a hangok fekete gerezdjeiben. A mámor vastag bora befolyta a uendégeket. - Jaj,
lelkem van, lelkem van, bizonyisten órókkévaló vagyok! - vacogta
bennük az élet. Es a kocsma óráján rohant tova a percmutató.
Szabó Dezsö: Különös utazás
A kiemelteken kívül mely igéknek van még stílusfesto szerepe a szemelvényben?
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14. Az ige fajai a cselekves minosege
(lefolyäsänak mödja) szerint
A cselekves minösegen a cselekves vegbemenetelenek, lefolyäsänak,
a törtenesnek a mikentjet, mödjät ertjük, azt, hogy huzamosabb
vagy pillanatnyi ideig, megszakitäs nelkül vagy megszakitäsokkal,
elaprözva törtenik-e a cselekves.
A cselekves minosege szerint az ige lehet:
• tartös-huzamos törtenesü: folyamatos es gyakoritö;
• pillanatnyi törtenesü: mozzanatos, kezdö, befejezett.

A tartös-huzamos törtenesü ige
Azt fejezi ki, hogy az alany tartösan , h u za m osa n cselekszik.
Lehet folyamatos vagy gyakoritö.
(TT) A folyamatos ige azt fejezi ki, hogy a cselekves folyamatos, nem
befejezett: ir, olvas, takarit, kapäl, bandukol, ballag, fu t stb.
A folyamatossägot kifejezheti:
• a puszta ige: A tikkadt fecskek älm osan repülnek. (Kosztolänyi)
• a kepzö:
-g: csobog, cincog, m ekeg, zü m m ö g , berreg, kopog, zörög,
-ong, -eng, -öng: csapong, hullong, terjeng, feszeng, d ü höng, füttyöng,

-ol, -el, -öl: kortyol, kuruttyol, kelepel, p ü fo l;
• a hätravetett igekötö: Ereszkedik le a felh ö. (Petöfi)
fjT) A gyakoritö ige azt fejezi ki, hogy a cselekves gyakran, ismetelve vagy megszakitäsokkal, elaprözva törtenik: repked, szurkäl, lökdös, csapkod stb.

A gyakoritö jelentest kifejezheti:
a) gyakoritö kepzö. A fontosabb gyakoritö kepzök:
• -gat, -get: o lv a sg a t, iro g a t, fe sü lg e t, ü zen get, csa lo g a t,
szerep elg et;

• -oz, -ez, -öz: hordoz, toldoz, küldöz, epedez(ik), eledez;
• -kod, -ked, -köd: c sa p k o d , k a p k o d , c s ip k ed , lep k ed ,
köpköd, röpk öd ;
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• -gâl, -gel, -igâl: kapargdl, keresgel, rongal, huzigal;
• -doz(ik), -dez(ik), -döz(ik): âjuldozik, hüledezik, lengedez, remüldözik, jâtszadozik;
• -dos, -des,-dös: csapdos, kapdos, csipdes, repdes,
verdes, lökdös;
• -dokol, -dekel, -dököl: b u jd o k o l, f u ld o k o l, n y e ld e k e l,
tü n d ö k ö l, ö l d ö k ö l ;,

• -doğal, -degel, -dögel: â lld o g d l, fu jd o g â l, e ld e g e l, üld ö g e l , j ö d ö g e l , m e n d e g e l;

• -ongat, -ingat, -inget: k u r jo n g a t, s z ö lo n g a t, s ik o n g a t , k a c s in g a t, te k in g e t;

• -âsz(ik),- esz(ik): nyargalasz, kotorâsz(ik), heveresz, legelesz(ik), kacarasz.
b) gyakoritö jelentest fejez ki a megismetelt igekötö is: megmegâll, fel-felrıez, el-elmegy, bele-belekottyarı, ki-kitekint stb.
98. Hatârozzâtok meg az igek fajât a cselekves minösege szerint! Mondjâtok
meg, mi a cselekves minösegenek a kifejezoje!

;I

Dühöng a leckerites leheletünktol, mint ha vihar dühöng. (J6zsef Attila)

@

Zûg-bûg a szel, kipked-kapkod, ablakot es ajtöt csapkod. (Möricz)

(3 ) A pusztâk tava zsibong hangosan; ezer madâr csapdos, hâpog,
riad. (Tompa)
(4 j Lâgy, hizelgo szellök lengedeznek. (Jökai)
( ¿ ) Csillanö tükren a tönak, mint az ârnyek, leng a csönak. (Vajda)
1^6) Fel-felnezek csendben a csillagos egre. (Nepdal)
7 j Kiâllok a kiskapuba, arra jârnak a fonöba a lânyok, jaj, de bu-

san nezegetek, szomoruan
mindegyiket. (Frâter Bela)

tekingetek utânuk:

el-elnezem

®

Be-bejârok a faluba edes Iluskâmhoz. (Heltai Jenö)

®

Kerestem öt, ahol csak ember el; kerestem, ahol a vad bujdokol. (Vörösmarty)

(TÖJ Bujdosik az eren, bujdosik a nâdon, nines hovâ lehajtsa fejet a
vilâgon. (Arany)

99. Hatârozzâtok meg az igek es szârmazekaik fajât a cselekves minösege szerint! Ertelmezzetek öket!

csap - csapdos, csapkod, csapong
szâll - szâlldos, szâlldogâl, szâllong, szâllingözik
âli - âlldogâl, âllong, âcsorog
ül - üldögel, ücsörög
dül - dülöng, dülöngel, düledezik
vâg - vagdal, vagdos
ront - rontogat, rongâl, roncsol
szür - szüröget, szürcsöl, szüremlik
fut - futkos, futkârozik
süt - sütöget, sütkerezik
100. Kepezzetek gyakoritö igeket az alâbbi folyamatos igekböl! Nevezzetek meg
a kepzöt!

ver, szab, tör, dalol, fârad, esip, bujik, kapar, karmol, âmul

A pillanatnyi törtenesü ige
A pillanatnyi törtenesü ige azt fejezi ki, hogy amit az alany tesz,
azt csak egyszer, egy pillanatnyi ideig teszi, vagy a cselekves kezdö,
illetöleg befejezö mozzanatät jelöli.
A pillanatnyi törtenesü ige lehet mozzanatos, kezdö es befejezett.
JL i A mozzanatos ige az egyszeri, pillanatnyi cselekvest jelöli.
P eldäul: csörren, esobban, zörren, szökken.

A mozzanatos jelentest rendszerint kepzö fejezi ki:
• -an, -en: durran, villan, csattan, lebben, csörren, dörren;
• -int: csauarint, kanyarint, pödörint, sodorint, suhint;
• -ant, -en t: horkant, kortyant, kurjant, köhent, tüsszent,
csippent.

A mozzanatos ige rendszerint azonos tövü folyamatos igevel all
szemben:
kopog - koppan, reeseg - reccsen, dörög - dörren; horkol - horkant, köhög - köhint, kortyol - kortyint stb.
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( 2 ) A kezdö ige azt fejezi ki, hogy a cselekves elkezdödik, hirtelen
beäll: gyu lla d , kigyül, ebred, elm osolyodik , felzü g stb.
A kezdö jelleg kifejezöje lehet:
a) kepzö:
• -ad, -ed: fu lla d , g y u lla d , lä za d , ebred, g e r je d , terjed ;
• -dul, -dül: csen d ü l, p e n d ü l, rezd ü l, k o n d u l, m o z d u l,
p er d ü l;
• -dit: in d it, csen d it, k o n d it, m o z d it, p e z s d it, fo r d it;
• -od(ik), -ed(ik), -öd(ik) (rendszerint igekötövel): irarnod ik ,

m e g fu ta m o d ik ,

lek u p o ro d ik ,

e lm o s o ly o d ik ,

elpi-

ty e r e d ik ;

• -all, -eil: r iv a ll, szö k ell, fu v a ll, lö v ell, n yila llik ;
b) igekötö: felzüg, felharsan, m egvillan, fellebben, m egk on dul, m egdobban, elindul, k igyül stb.
(3 ) A befejezett ige azt fejezi ki, hogy a cselekves befejezödik, bekövetkezik a zärö, befejezö mozzanata.
A befejezettseg kifejezöje az igekötö: elolv a s, m e g ä ll, m e g fo r dul, k im eg y, m eg m o sa k szik , felöltözk öd ik , m egcsin ä lta t, m e g irat

stb.

101. Határozzátok meg az igék faját a cselekvés minosége szerint, megnevezve
az igei minoség kifejezojét!

CD Elvágtat a falka szélnél sebesebben, utána fehér köd, a fold
pora lebben. (Arany) ( 2) A bogrét két kezébe fogta, úgy estefelé egy
vasárnap, csendesen elmosolyodott. (József Attila) 0 0 Elrepül a szép
kikelet, s örömeink elmúlnak. (Berzsenyi) Q ) Felbukkan a várt nap
kéklo hegyek ormán. (Arany) (5 1 Hát megöl most nagy-sok süru
daru rebben, vadlúd rivall. (Arany) @ Amott kerekedik egy fekete
felho, abban tollászkodik egy fekete holló. (Népdal) ( 1 Ektelen
dühre gerjedt, arca kivörösödött. (Kosztolányi) (s ) Ebredj, hazám,
mert ha most nem ébredsz, soha tobbé nem lesz ébredésed. (Petöß)
»/ S ha az álom, ez a balzsam leragasztja a szemet, álomhajók
kürtje harsan. (Juhász Gyula) ( ip Még egy darabka hó itt-ott kivillan, de a tavon nem látni már jeget. (Arany János) ( n A legények
kurjongatnak, szinte reng belé az ablak. (Petöß) QO A majszternek
egyszerre elsavanyodott az ábrázata, végigméregetett a szemével,
aztán kelletlenül legyintett. (Mora)
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102. Az alâbbi folyamatos igékhez irjâtok le mozzanatos tôrténésü megfelelôjü-

dobog
csavar - ...
csobog - ...
pôdôr - ...
kopog - ...
kôhôg - ...
rezeg
pillog - ...

csattog cseng - ..
pattog p e n g - ...
villog - ..
kong - ..
durrog zeng

103. Értelmezzétek az alâbbi igepârokat! Van-e kôzôttük jelentéskülônbség, vagy
csak a cselekvés minôsége szerint külônbôznek?
robog

robban

zuhog

zuhan

pôfôg

pôffed

pereg

perdül

lôvell

szôkik

szôkell

lô
szipog

szippant

kocog

koccan

riog
rebeg

riad
rebben

104. Elemezzétek az alâbbi versrészlet igéinek jelentését mindhârom szempont
szerint!

Este van, este van, ki-ki nyûgalomba!
Feketén bôlingat az eperfa lombja,
Zûg az éji bogâr, nekimegy a falnak,
Nagyot koppan akkor, azutân elhallgat,
Mintha lâba kelne valamennyi rognek,
Lomha foldibékâk szanaszét gôrognek,
Csapong a denevér, az ereszt sodorvân,
Rikoltoz a bagoly csonka, régi tornyân.
Ballag egy cica is - bogarâszni rested Ovakodva lépked, hosszan elnyûlt testtel,
Meg-megâll, kôrülnéz: most kapja, hirtelen
Egy iramodâssal a pitvarba terem.
Arany Jânos: Csalâdi kôr
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Az ige fajai jelentése szerint
cselekvo
a cselekvés
és a cselekvo
viszonya
szerint

müveltetô
hato
szenvedó
visszahatô

Az ige faja

tárgyas

a cselekvés
irányulása
szerint

tárgyatlan

folyam atos
tartós-huzamos
gyakorító

a cselekvés
minosége
szerint

m ozzanatos
pillanatnyi
tôrténésu

n

kezdo
befejezett

105. Másolás kozben pótoljátok a hiányzó betúket, megindokolva a helyesírást!
Elemezzétek az igéket jelentésük szerint!

1 ) Verecke híres útján jotten én, fulembe még osmagyai' dal riva -- i (Ady)
{ 2 j Még nem r io g d ft az órségen a kürt, mikor már ébren volt a nép.
(Tômôrkény)

SJ Volt erdók és ó-nádasok láncolt lelkei riadoznak. (Ady)
4J Korán reggel ritkán r ^ iá n t a rigó. (Mondôka)
[yt

A sarokban valami egér m oO orog.
Ülj meg itten az ôlemben, de ne mck ^ n j. (Petôfi)
A toronyban baglyok nyH ogtak.
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A vad olykor hátra horkol, majd mint vert eb, szûköl és ny

.

(Arany)

(İT) Dörgött, villámlott, nagy csöppekbe po
(TÔ) Ne nyi
il l )

Nyi

ogott a zápor. (Kosztolányi)

ogj, mint a kis csikó. (Mikszáth)

ákolnak a kis kutyakölykök.

fÍ2J Mindjárt megfojtalak, ha egyet nyi
(TT) Künn a diók zajjal po

ansz! (Jókai)

annak a íoldre. (Babits)

(1 4 ) Az erdót mosó eso csendesen po
avart. (Bársony)

olja a falevelet, a száraz

106. Az alábbi szemelvényból írjátok ki az igéket és elemezzétek óket jelentésük
szerint!

Pöhöly apa egyik barázdát másik után hasította. Az eke vasa
olykor vakítóan csillámlott ki a fekete foldból. A Szegfü dologértó
lassúsággal húzta az ekét. Csendes volt a táj. Szabó Örzsi a szomszédos fbldön hajladozott, vetette a kukoricát...
A szántófoldek nedves illata fol-foláramlott olykor a levegóben,
s odahallatszott hozzájuk Pöhöly apának a szelíd biztatása:
- Gyí, Szegfú, gyí!
De nini, elborult az ég. Hamuszínú felhok tolongtak egymásba a
magasságban. A fecskék nagy kanyarulatokban szálldosnak. Az ég
megdördül. Az Istennek tüzes nyila általcikázik a felhökön. Egy földet
rendíto harsanás, dôrgés, s a kovetkezó percekben már zuhog a zápor.
Gárdonyi Géza: Pöhölyek
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15. A hangutánzó és a hangulatfestó igék
A hangutánzó igék beszédhangokkal érzékeltetik emberek, állatok, természeti jelenségek hangját vagy eszközök, tárgyak keltette
jellemzó hangokat.
P éldául: gügyög, gagyog - kisgyermek szavakat nem alkotó hangokat ejt ki;
dadog - beszédzavar miatt a szavak elso tagját akadozva, megismételve ejti ki;
gágog - liba eros, elnyújtott hangot hallat;
csörög - több apró tárgy egymáshoz ütödve zörgö hangot ad;
serceg - tüz, égó fa, forró zsír pattogva sziszegö, percegó hangot ad;
ketyeg - az óra, vagy más hasonló müszer tik-tak hangot ad.

A hangutánzó igék tóbbsége szerkezetileg képzett szó: hangutánzó
tóvek (indulatszók) származékai.
Sok hangutánzó tóból a cselekvés folyamatosságát vagy mozzanatosságát jelóló párhuzamos alakok képezhetók.
P éldául: kopog - koppan, recseg - recesen, pattog - pattan, esobog - csobban
stb.

De sok ikerszó is van a hangutánzó igék kozótt.
Például: csireg-csörög, hebeg-habog, ripeg-ropog, dirmeg-dörmög, tiktakkol,
irkafirkál

A hangulatfestó igék a puszta hangalakjukkal érzékeltetnek valamely cselekvést.
P éldául: ballag - lassan, kényelmesen lépegetve halad;
bandukol - lassan, tétovázva, gondolatokba merülve megy;
cammog - lustán, nehézkesen, meg-megrogyadozva, lassan megy;
vánszorog - lassan, testét csak nehézkesen vonszolva, alig mozogva
jár;
gürcöl - fáradságos, megerólteto, nem kedvére való munkát végez;
villog - szaggatott, éles fénnyel fel-felragyog.

Közöttük is találunk ikerszókat: illeg-billeg, izeg-m ozog, ireg-forog,
irul-pirul, kitteg-kattog, valamint hozzájuk hasonló álikerszókat:
csillog-villog, csurran-cseppen.

A hangutánzó és hangulatfestó szavaknak igen fontos szerepük van
a stílus árnyalásában.
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107. Elemezzétek és értelmezzétek az alábbi mondatok hangutánzó és hangulatfestó igéit!

f í ) Ropog a tüz, messze süt a vidékre. (Arany)
(2 ; Kicsi fejsze csitteg-csattog, bükkfa lángja pitteg-pattog. (Móricz)
(3 ) Szánt az ökör, sej, haj, csörög, csattog a járom. (Népdal)
( i ) Láncra akasztva fortyogott egy nagy rézüstben valami. (Jókai)
) Zörög a kocsi, pattogtat Jancsi - talán értem jönnek. (Népdal)
(f? J Szívünk nyugtalanul zakatol, mint hajszolt szerkezet. (Babits)
[ j ) Megkávánta a természete, hogy folyvást tébláboljon a szobában. (Jókai)

(8 ) Zümmög a hegedü, brümmög a bogo. (Gárdonyi)
í 9 ) Akkor zizegtek halkan búcsút a sárgult hulló levelek. (Ady)
(JO^ Édesapám is csetlett-botlott, szédült, morgott... s türelmetlen
volt. (Móricz)
í ;!

Ne irkafirkálj a falra!

( l 2 j Nézd, hogy fickándoznak a kis csikók!
108. Határozzátok meg az alábbi szemelvény kózlésfajtáját és stílusát! Elemezzé
tek a hangutánzó és hangfestó igéket!

- Halál -/¿phájbotta a levél, és elvált az ágtól. Egy-két percig libogettdeñgetTpzosz titkos sóhajtásai szerint. Aztán lehullt az irgatmattan sárW. Mindjárt nagy buzgón oda is ragadt. Hogy
rothadjon, hogy sarrá legyen o is, hogy új szerepben vegyen részt a
nagy világ-mókában...
- Halál - nyögte halk neszezéssel az ágacska. Es eltört, mintha
láthatatlan kéz roppantotta volna meg. Aztán már o is ott volt a
sár súlyos hullámai közt...
- Halál - sziszegte a csipkebokor. Megreszketett didergö feje,
és a vörös bogyók hulltak a sárba. Apró vércseppek az ósz felmarcangolt testén.
Es millió levél, millió ágacska, bokor, füszál, haldokló virág
mondta: - halal.

Szoóó Dezsó: A kótél legendája

Az igéken kívül vannak-e egyéb hangutánzó szavak a szövegben? Milyenek?
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109. Képezzetek hangutánzó igét (lehetóleg többet is) az alábbi indulatszó-tóvekböl és elemezzétek öket a cselekvés minosége szerint!

csiv-, kopp-, csob-, rez-, zör-, tip-top-, kip-kop-, csir-csörr, zimmzümm
110. Az alábbi vers egy tarka, hangos kép: a hangjukkal mutatja be a madarakat. Iijátok ki a hangutánzó szavakat, és gyújtsetek más madarak hangját utánzókat!

Madárszó
Kertünk ma hangos tengelic-tanya,
az erdön pintyszó cseng és cinkeszó
csetteg, de már notât indítana
a barkás füzön egy hevült rigó.
A mandulafán víg szajkó rikolt.
A zöld harkály ívelve látogatja
fáim tôrzsét, de még egyet se szólt.
Vajon milyen rémségre tartogatja
az örült tavaszi sikolyt?
Aprily Lajos
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16. Az igék stilusértéke
Az igek legfobb sajatossaga a nevszokkal szemben, hogy erzekeltetik a valtozas, a mozgas folyamatat, s igy hasznalatuk aktivitast,
mozgalmassagot visz a stilusba.
P eldaul: Szinte sercent, hogy nott a fu,
Zengett a feny, tiizelt a Nap.
Szokkent a lomb, virult a fold,
Tancolt a Fold, tancolt az eg...
Ady Endre: Majusi zapor utan
Masnap reggel mar az egesz falu kunn volt a foldeken. Hasogattak,
cirogattak, teptek a jo oreg foldet, s az fakadott, csirazott, viragzott
ajandekozo os boseggel, mintha most csinalna eloszor tavaszt.
Szabo Dezso: Kell a kereszt

Az igének igen nagy tömörito lehetoséget és kifejezésbeli sokszinüséget ad a belesüritheto tartalmi gazdagsâg (cselekvo, müveltetô,
szenvedô, visszahato, hato jelleg, a tôrténés minoségének, a cselekvés târgyânak megjelôlése). Az igeképzok, az igekôtôk sokasâga
hihetetlenül gazdag ârnyalatnyi finomsâg kifejezését teszi lehetôvé.
Az ige jelentoségét még növeli az, hogy âllitmânyként a mondât kôzéppontja, s igy a többi mondatrész is - a jelzo kivételével - hozzâ
kapcsolodik, tovâbb gazdagltva a jelentéstartalmât.
Az ige tovâltozatai, ragozâsbeli alakvâltozatai sokféle szinezetet
kölcsönöznek a stflusnak. Ime néhâny példa:
Régies, ûnnepélyes hangulatot keltenek:
• a régies igeidôk:
Monda az IJr: legyen vilâgossâg, és lôn vilâgossâg. (Biblia)
Mar ho takarâ el a bérci tetôt. (Petöfi)
Vadat üzni feljôvének hôs fiai szép Enéhnek.

(Arany)•

• a régies tovâltozatok (a hi-hiv, vi-viv, ô-ôv alakpârok rövidebb formai):
Hogy

v itt

ezerekkel! hogy

v itt

egyedül!

(Arany)

Ugy anyâm! kecsegtesd ölbeli ebedet,
Ojad fuvo széltül drâga gyermekedet. (Arany)
Râkocziak, Bethlenek
Ide s tova mâr mesévé lettenek. (Arany)
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Választékossá teszik a stílust:
• a mássalhangzó-torlódást feloldó formák a mondta-mondotta,
szólt-szólott, küldte-küldötte alakpárok közül:
Mondottam, ember: Küzdj és bízva bízzál!
Edes anyámasszony ezt neked küldötte,
Maga dagasztotta, maga is sütötte. (Arany)

(Madách)

• az ikesen ragozott alakok:
Mintha ó is ennék, úgy mozgott a szája. (Arany)
Be szép vagy, be nagyon illel leventének. (Arany)

A muvészi hatást fokozzák:
• a hangutánzó, hangulatfestó igék:
A Tiszaparton halkan ballagok.
Es hallgatom, mit sírnak a habok.
Nyár-éjszakán a grófi szérün
Recesen a deszkapalánk,
S asztag-városban pirosan
Mordul az égre a láng. (Ady Endre)

(Juhász Gyula)

• a zenei hatáskeltésre alkalmas, azt fokozó igék:
Osz húija zsong,
Jajong, busong
a tájon... (P. Verlaine - Tóth Árpád)
A szeptemberi bágyadt búcsúzónál
Szeme színére visszarévedek. (Juhász

Gyula)

Játékos, tréfás, vidám hangulatot vihetnek a stñusba:
• a hangutánzó igék:
Málhás szekerektöl csörömpöl az utea.

(Arany)

A szoknyája ha mozdult, csicsogott a csataktól.

(Mikszáth)

• az ikerigék:
Muzsika szól, eseng-bong a levegó.

(Mikszáth)

A párok táncoltak, iregtek-forogtak.

(Mikszáth)

Népies ízt, családias-bizalmas jelieget kölesönöznek a stílusnak:
• a köznyelvi, népnyelvi formák (például a kellene mellett élo
kéne, kén}):
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El kene indulni, meg ken' hazasodni,
csak meg az a kerdes, kit kene elvenni (Nepdal)
Megyen mâr a hajnalcsillag lefele,
Az en edes galambom most megyen hazafele. (Nepdal)
A juhâsznak ûgy is nagy meleğe vagyon.

(Petöfi)

111. Mondjatok meg, mely igeknek es milyen stilusfestö szerepe van az alabbi
versben!

Nyirfa voltam
Azt almodtam, hogy nyir vagyok,
s ezüst kereg boritja testem,
tövemnel forras-er gagyog,
levelem a fenybe feresztem.

Egy karcsû kez hajlik feiern
s a kerget kessel megcsapolja,
s forrâst buggyant a kes helyen,
minthogyha bor kutföje volna.

Csucs-agamon rigö fütyül,
eröm feszül a mely gyökerben,
s finomlombos gallyamba gyül s kergem alatt zsong-zsong a verem

Sebemböl friss öröm fogan:
szep, szomjas szaj csökolja nedvem,
S ejjel suhogok boldogan
egy vad tavaszi fergetegben.
Aprily Lajos

fereszt - füröszt

112. Hatärozzätok meg az igek hangulatät es stiluserteket az alabbi mondatokban!

(j j Nep, mel}7 diesöt, magasztost igy magasztal, van elni abban hit,
jog es erö! (Arany) ( 2) Edesanyäm a maga naiv kis szivevel csak lelkendezett, nem tudott hovä lenni a boldogsägtöl. (Möricz) © Lelkemtöl lelkezett g>7önyöi'ü magzatom, csakhogy szep orcädat meg
egyszer läthatom! (Arany) ® Esik eso, szep csendesen csepereg,
Rözsa Sändor a csärdäban kesereg. (Nepdal). © A kishegedü, amely
eddig egyhangü zenevel cincogott, bizonyos idöre elhallgatott.
(Krüdy) © Hullamzik a viz, reng a könnyü sajka, reng, mint a bölcso, melyet räncigäl szilaj kezekkel a harag\7ö dajka. (Petöfi) ( j j Nezzetek: izzad tar mezokön, sarcol a rögböl eletet, ... tepäzza eg es
föld viharja, csökolja eg es fellegek. (Juhäsz Gyula) ® Az en eletem
nem eiet... Es ahogy ezt ätgondoltam, szinte vert verejtekeztem.
(Gärdonyi) @ Sokäig tepelödött azon, hogy mitevö legyen.
( © Aladär elkezdett korhely lenni, ivott, dorbezolt, tivornyäzott
egesz ejszakäkon ät. (Mikszdth)

17. Az igetövek
113. Elemezzétek szerkezetileg az igéket, figyeljétek meg az igetöveket az igei
származékokban is!

CD Dombon

lakom, ott van az én lakásom. @ Sokat olvasok, olvaSQ ember lett belölem, érdekel minden olvasnivaló. ® Csak járt,
csak járkált, pedig nehezére esett a járás. ® Amit más ^érez, én is
érzem. © íjeszto a dorgés, ha az ég dörög. @ Alszik a ház, aludj
telsV az alvás pihentet. © Vettern két könyvet,“dé- vészek még többet is. ® Arramégyek, amerre te m enté!

Mint látjuk, egyes igék töve a toldalékok elott változatlan marad,
másoké viszont bizonyos toldalékok elott megváltozik. Tehát az ige
tövek között is vannak egyalakú és tobbalakú tövek.
Az igetövek tobbsége egyalakú, és mássalhangzóra végzodik. Ezek
a toldalékok elott változatlanok maradnak, nincs továltozatuk (melléktovük).
P éldául: fél - félek, féltem, félj, félelem;
néz - nézek, néztél, nézne, nézés, nézeget;
hall - hallom, hallottad, hallani, hallás stb.

Mint a szótovek általában, az igeto is lehet:
• abszolút szóto, amely további elemekre nem bontható:
néz, olvas, vigyáz stb;

• relativ szóto, amely több szóelembol áll, de még kaphat to
vábbi toldalékot:
nézeget, olvasgat, számol, mosolyog, vizez, hegedül stb.

Az igetövek egy kisebb csoportja azonban tobbalakú: két vagy
több továltozatuk, melléktovük van.
P éldául: mozog - mozgok, m ozgott, mozgás;
sodor - sodrok, sodrás;
jön - jövök, jöttem, jövedelem;
nyugszik - nyugodj, nyugvás, nyugtat, nyugalom.
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18. A tôbbalaku igetôvek
A tôbbalakû igetôvek tipusai a kovetkezôk:
a) hangzôhiânyosak: pezseg - pezsgett, pôtol - p ô tlâ s;
b ) hangrôviditôk: ir - irkâl, hûz - huzakodik, tür - türelem ;
c ) d-t sz-szel vâltakoztatôk: melegszik - m elegedtem ;
d) gy-t ra-nel vâltakoztatôk: megy - mentem, van - vagyok;
e) y-s tôvâltozatuak:
• csupân y-s tôvüek: nô - nôvôk, nôvés, lô - lôvôk, lôvô;
• sz-v-s tôvâltozatuak: tesz - tevés, tevékeny, eszik - evés;
• sz-d -v -s tôvâltozatuak: alszik - aludtam , alvâs.

(T) A hangzôhiânyos igetôvek
Jellemzôjük, hogy az alaptôvük (szôtâri tôvük) utolsô szôtagjânak magânhangzôja a melléktôbôl hiânyzik:
• alaptô: mozog
• melléktô: mozgEbbe a csoportba csak két- vagy tôbbszôtagû igék tartoznak: -l,
-z, -g, -r képzôs, tôbbnyire elhomâlyosult szârmazékok:
• énekel, pôtol, tékozol, irigyel;
• érez, sebez, himez, jegyez;
• rezeg, andalog, tévelyeg, tâmolyog, csâmborog;
• tipor, sodor, seper, gyôtôr, kotor stb.
Az ide tartozô ikes igék szôtâri alakjâban a hangzôhiânyos tôvet talâljuk:
ugrik - ugorjon, hajlik - hajoltak, csuklik - csukoljék, ômlik - ômôljôn, rom lik - romolna stb.

A hangrôviditô tôvek i , u , ü hangja a melléktôben rôvidre vâlt, de csak egyes képzôs szârmazékokban (a ragozâsi
sorban vâltozatlan marad):
• alaptô: ir
• melléktô: ir-

82

Az ide tartozö igek egyszötaguak: sir - sirat, siralom, hiv - hivatal, hivalkodik, esip - esipdes, esipeget, nyilik - nyiladozik,
nyilatkozik, fûl - fullad, fuldokol, fur - furakodik, furdal,
füz-füzer, füzet, gyür - gyürközik, hül - hüledezik, szünik szüntet, szünet, szünös-szüntelen, tunik - tüntet, tünemeny
stb.
(3 ) A -d-t sz-szel v â lta k o z ta tö tövek : ket tövâltozatuk van:
öregedık - öregszik, melegedik - melegszik, verekedik - verekszik,
veszekedik - veszekszik, megelegedik - megelegszik, gazdagodik gazdagszik stb.

Mindkét tövük szötâri tö: pârhuzamos szöalakok.
Az sz-es tö hasznâlata korlâtozott: csak a személyragok elött
talâljuk (a többes szâm 2. személy kivételével: ti m elegedtek ).
Ebbe a csoportba csak -od, -ed, -öd, -kod, -ked, -k öd képzos igék
tartoznak.
( î ) A g y -t n-nel vâltakoztatö tövek:
Ebbe a tötipusba mindössze két ige tartozik: m egy, va n .
A m eg y tövâltozatai: m eg y (alaptö), m en -, m é- (melléktôvek).
Ragozâsa: m egyek, m égy, m egy, m együ n k, m entek, m en n ek ;
m e n te m ...; m e n n e k ...; m e n jek ...

A van tövâltozatai: van (alaptö), va gy-, val-, vol- (melléktôvek).
Ragozâsa: vagyok, vagy, van, vagyunk, vagytok, vannak; vol
t a m ...; v o ln e k ...; vala.'

5^ A v - s tövâltozatu igék

Ezeknek az igéknek v -s melléktôve van: az -as, -és, -ô, -ö képzo
elött mindig, mâsutt csak elvétve:
• lö: lovés, lövö, lövök, lövünk;
• eszik: evés, evö, evett;
• fekszik: fekvés, fekvö.
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a) A csupân v -s vâltozatuak alaptôve hosszu magânhangzôra végzôdik, ez a melléktôben rôvidre vâlt.
Kilenc ige tartozik ide: fô, lô, nô, szô, ri, rô, nyi, nyü, valamint a
j ô n (régiesen: j ô ) .
Tôvâltozataik: alaptô: lô: lôsz, lônek, lôttem, lôjôn ;
melléktô: lôv-: lôvôk, lôvünk, lovés.
A régi nyelvben ide tartozott a hi, szi, ô, vi, fu, bu ige is, de ezek
ma mâr egyalakuak, f-re vagy j - re végzôdnek: hiv, sziv, ou, viv,
fuj, bûjik. A régi v -s tôvük csak egy-két szârmazékban maradt
meg: fu vôs, fu va lom , buvôhely.
A nô, fô ige nôl, fol alakja tâjnyelvi, a vâlasztékos nyelvhasznâlatban kerülendô.
b) Az s z - v -s tôvüek kôzé hét ige tartozik: lesz, tesz, vesz, visz, hisz,
iszik, eszik.

Négy tôvâltozatuk van:
• alaptô: lesz : leszek, leszel, leszünk;
• melléktôvek: lev -: levés, levô;
le-: lettem, legyen, lenne ;
lé-: lét, létezik, légy.
c ) Az s z - d - v - s vâltozatuak kozé csak néhâny ikes ige tartozik: alkuszik, alszik, esküszik, fekszik, haragszik, n yu gszik, valamint
tôbb -kod(ik), -ked(ik), -kôd(ik) képzôs pârhuzamos alak: cselekedik - cselekszik, dicsekedik - dicsekszik, gyan a kod ik - gya n a kszik, nôvekedik - nôvekszik, tôrekedik - tôrekszik

stb.

Hârom tôvâltozatuk van:
• alaptô: alszik: alszom , alszol, alszunk, alszotok]
• melléktôvek: a lu d -: aludtam , aludna, alu d jon ;
a lv -: alvâs, alvô.
Egynéhânyuknak van még egy csonka tôve is: altat, esket, fe k tet, nyugtat.
A v -s és az s z -e s tôvâltozat elôtt (régiesen) megjelenhet egy magânhangzô: aluszik, aluvâs, nyugoszik, n yu govô, esküvô.

84

114.

m

Hatârozzâtok meg az igetövek tipusât!

..................................................................... ............

( \J Mozogjunk minel többet: a mozgâs frissit.
(2 ) Ven almafânk mâr alig terem, mâr termett eleget.
(3 j Meghivtak a Kati nevnapjâra, te is hivatalos vagy?
©
}

A szinesz tünemenyes volt az uj szerepeben, nekem csodâlatosnak tünt.

f») Ha mentek moziba, en is veletek megyek, mehetek?
(6 ) Nem vagyok mâr az, aki voltam.
(T ) Gyülnek, gyülekeznek az emberek a meghirdetett gyıilesre.
(İT] Rugjâk a labdât a fiuk, de inkâbb csak rugdaljâk, nem merközest jâtszanak.
\

fö ) Kotorjâk a folyo medret, de a nagy vizâllâs miatt most szünetel
a kotrâs.
ÇlÖ) Ne verekedj: aki verekszik, kikaphat.

m

..................................................................................................... ....................................................

fT ) Hiszem, hogy a hit boldogitja a hivö embert.
(2 J Nem eszem forrön az etelt, nem zörgök az evöeszközzel.
Megesküdött nagy esküvessel, hogy többe nem hazudik.
©

A rovâsirâs jeleit fâba, köbe röttâk.
Egyre nö, növekszik a zürzavar.

(6 j Ha eddig nem jöttek, mâr nemigen jönnek lâtogatök ilyen kesoi
orâban.
(7 j Mint oroszlân, vi a szekely, megszorltva, meg nem törve. (Arany)
(8 j Mâr sosem leszek az, aki lehettem volna.
[Tî) Mindig elteszem valahovâ a könyvet, s aztân nem tudom, hovâ
tettem.
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©

Szomjas vagyok, innek valami iidito italt, te is iszol velem?

©

Nyugtasd a gyereket, amig meg nem nyugszik.

( l 2 ) Bus gozosok nyinak s kutyaim uvoltenek. (Ady)
115. Bizonyitsatok peldakkal, hogy az alabbi igek tobbalakuak! Hatarozzatok
.meg a totipusukat! (Peldaitokat ellenorizzetek a helyesirasi szotarban!)

I ................................................................................................................
becsiil, rabol, vadol, szagol, irigyel, mersekel, vezekel, erdemel,
sebez, szerez, celoz, kepez, vegez, lelegzik, viragzik, jegyez, buzog,
mozog, rezeg, nyiizsog, sajog, inog, andalog, gozolog, imbolyog, seper, tipor, sodor, podor, ugrik.

®

..................................................................................

Bir, bizik, csip, hiv, hizik, ir, nyllik, nyir, sir, sziv, bujik, dul, ful,
fur, gyul, huz, rug, sug, szur, tur, uszik, fuz, fulik, gyul, gyur, hul,
szunik, szur, tur, uz

116. Az alabbi mondatokbol irjatok ki az igeket es az igebol kepzett nevszokat,
valasszatok le a toldalekokat, es hatarozzatok meg az ige totipusat! Ha mellekto,
irjatok oda az alaptovet!
M inta: gyul - toszo, alapto, hangrovidito;
felnyilik - osszetett szo, utotagja: nyilik, szotove: nyil - alapto, hang
rovidito;
birodalma - szoto: bir- - mellekto, hangrovidito; alaptove: bir

(T j A lâmpa vilâga derengve ha gyûl, felnyilik a lelek titkos biro
dalma. (Levay Jozsef)
(2J E lâgy enyelgest mert is hallgatom? CMaddch)
(3 ) Ez a sok szep szö csak puszta hizelges.
( î ) Bizalommal nezünk a jövöbe.
(5 ) Türelem, te a bir kak s szamarak dicsö erenye, ...menj a pokol
fenekere! (Petöfi)
(6 ) Az en bânatomnak ninesen nyugovâsa. (Kurucnöta)
r ■ E szep sziget etelt, italt terem. (Arany)
(8 ) Hej, kocsmâros, hova lett kend? Furcsa rovâs megy odabent!
(Arany)
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c v
(9 ) Iszonyü lövedek szorta fol a földet. (Babits)
( l_9j Anyäm dalolt, legtöbbször szomorü szövegeket. (Szabö Lörinc)
( l \j Tanyän lakom^inost, mely ü gyelt, ügy el emlekeimben, mint
vihatatlan szep sziget. (Illyes Gyula)
117,

an
esküszik, jön,
hisz, szö, bizik, viszonoz, hizeleg, pattog, romlik, tesz, hiv, büjik,
fekszik, törekszik, klnoz, pärolog, szämol, ingerel, cselekszik, gyarapodik, vesz, hüz, rüg, nö, eszik, nyü, hül, növekedik
118. Elemezzetek az aläbbi mondatokban az igetöveket, meghatärozva a tötipust!

(T) Talpra magyar, hi a haza. (Petöfi)
( 2) A nagy viläg minket hiäba hiv. (Jözsef Attila)
(3 ) Hogy vitt ezerekkel! Hogy vitt egyedül! Mint bästya, feszült
meg romlott torony aljän... (Arany)
(4 ) Csatäz, viv, izzad ej s nap, s mig nem gyöz, nincs nyugalma.
(Czuczor)

(5 ) Egen-foldön nem lesz egy rokon, nem egy barät, aki biztasson,
ovjon. (Madäch)
, 6 ] Este, mikent gyermek, büvik az anyjähoz. (Arany)
(7 j Öreg könjrvekbe büjtam beteg gyertyaläng alatt. (Juhäsz Gyula)
•;j Mint a sertett vadkan, fü veszett düheben. (Arany)
(9 ) Megint jonek, kopogtatnak: „Csendesebben vigadjanak!” (Petöfi)
(T o) Van egy semmi kis furulyäm..., azt ha füvom, hüll a makk, a
fäk täncra ällanak. (Jözsef Attila)
• *1

Hortobägyi pusztän füj a szel. (Nepdal)

( l2

„Jön az ärviz! Jön az ärviz!” - hangzek, s tengert lättam,
ahogy kitekintek. (Petöfi)
Mosolyogtak, eddegeltek, iddogältak, nevetgeltek. (Tolnai)
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19. Az igeképzés

119. Bontsátok szóelemekre az alábbi mondatok igéit! Határozzátok meg a szótó
gzófaját!

(T) Itt már a tavasz, mert énekel a csalogány. (Petófi)
(2 ) Hullatja levelét az ido vén fája. (Arany)
@

Utak mentén virágzik mind az ákác. (Radnóti)

(4 ) Az almafáról sziromesó záporoz.
(5 ) Ejtegeti levelét az akácfa. (Népdal).
(G) Szép idóben szívesen gyalogolok.
( j j Városunk egyre épül, szépül.
|Jf) A toban a gólya békákra halászik.
Í9) Az ido langyosodik, a felhó rongyosodik. (Szabó Lórinc)
©

A bajt csak nagyobbítjuk, ha titkoljuk.
i

Az igék kozótt nagyon sok a képzett szó. Igéket képezhetünk
igékból is, névszókból is.
Igékból müveltetó, szenvedó,
visszaható,
hato, folyamatos,
gyakorító, mozzanatos és kezdó
igéket tudunk továbbképezni.
Ezeknek a képzóivel már megismerkedtünk az ige fajainak vizsgálatánál.
A névszókból cselekvó igéket képezhetünk.
A névszókhoz járuló igeképzók a kovetkezók:
• -z(ik): ágyúz, kanalaz, sároz, bokázik, cimbalmozik, gyóngyózik;
• -l(ik): tálal, vasal, talpal, szolgál, csodál, hírlik, porlik, hajnallik;
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• -ll(ik), -all, -ell: barnáll, rosszall, sokall, zöldell, sárgállik,
feketéllik;
• -ász(ik), -ész(ik): halász(ik), bogarász(ik), eprész(ik), egerész(ik);
• -ít, -sít: bátorít, nagyít, frissít, karcsúsít, állandósít, sokasít;
• -ul, -ül: drágul, ja vu l, gyorsul, vakul, bövül, szépül, zöldül;
• -odik, -edik, -ödik g a z d a g o d ik , iz m o s o d ik , lo m b o s o d ik ,
fé n y e s e d ik , e r ö s ö d ik , fe lh ö s ö d ik , h ü v ö s ö d ik ;

• -kodik, -kedik, -ködik, -skodik, -skedik, -sködik, -lkodik, -lkedik, -lködik: in a s k o d ik , g y á m k o d i k , le g é n y k e d ik ,
ö r k ö d i k ; d iá k o s k o d ik , b ír á s k o d ik , r a b o s k o d ik , m érn ôk ôsk ö d ik ;

n a g y o lk o d ik ,

b ö v e lk e d ik ,

s z ü k ö lk ö d ik ,

lu stâ lk o -

d ik , g y e n g é lk e d ik .

• -lal, -leí, -lál, - l é
szem lél.

l : gyom lál, számlál, ízlel, kémlel,

A képzok sokféle jelentéssel gazdagítják az alapszó jelentését.

120.

Határozzátok meg a képzó jelentését az alábbi származékokban!

• cukroz, sóz, borsoz, paprikáz, vizez, vajaz;
• kanalaz, csákányoz, fékez, ágyúz, ostoroz;
• babázik, kártyázik, labdázik, fogócskázik;
• futballozik, kajakozik, teniszezik, sízik, korcsolyázik;
• kocsizik, vonatozik, hajózik, kerékpározik;
• bácsiz, magáz, tegez, uraz, kegyedez, néniz;
• kávézik, fagylaltozik, söröz, boroz, szalonnázik;
• éjszakázik, szilveszterezik, bálozik, gyúlésezik.

121. Képezzetek igéket az alábbi névszókból és határozzátok meg a képzó jelen
tését!

« talp, sarok, nyereg, abrak, lakat;
• borotva, fúrész, lapât, kapa, vas, korbács;
• dajka, tolmács, szónok, bugyborék, forgács, füst;
• csoda, érték, helyes, csúf
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122. Értelmezzétek az alábbi, azonos tóból képzett igéket! Ót szópárt foglaljatok
mondatba!
porol

porlik

kormol

poroz

porzik

ural

sorol

soroz

szemel

1

szemez

keresztel

keresztez

sugároz

sugárzik

kormoz
uraz

nagyol

nagyoll

sarkal

sarkall

szól

szaval

hamuz

hamvaz

123. írjátok ki a szóvegból és elemezzétek a névszókból képzett igéket! Határozzátok meg a szótó szófaját s a képzó jelentését!

Europa más tájain még
sok helyütt magasították az
állványokat az épüló román
dómok falai korül, amikor
Franciaországban megszületik, kialakul a gótikus stilus.
Néhány évtized alatt mindenfelé elterjedt, és a nyugati országokban a kózépkor végéig uralkodott.
Nézzük, milyen is a gó
tikus templom.
Karcsú tornyai merészen tórnek az ég felé,
csúcsos sisakjukat finom
kócsipkék díszítik. A homlokzaton tágas kapuk nyílnak,
folóttük
kózépütt
óriási
kerek
rózsaablak
ékeskfedik. Oldalt hatalmas
méretú csúcsíves ablakok
tagolják a falat, amelyet
karcsú támpillérek sora erósít meg.
Ellentétben a nehézkes formájú román templommal, amely komor hangulatot áraszt, a gótikus templom csupa kónnyedség, falai
derüs órómet sugároznak.
Artner Tivadar nyomán
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20. Az ige jelezése és ragozása
Az ige mód, ido, szám, személy és ragozás szerint változtatja
az alakját jelek, személyragok és segédigék segítségével.
Az igealakok egységes ragozási rendszert (paradigmát) alkotnak.
Az igealakok között vannak egyszerú és összetett igealakok.
Az egyszerü igealakokban az igetövet (a puszta vagy képzovel
létrehozott igetövet) módjel vagy idöjel követi, majd személyrag
zárja le a szóalakot: ir + j + unk, ad + ná + nak.
Az összetett igealakokat segédigével szerkesztjük: adtam volna,
írni fogok.

Az

igemódok

124. Figyeljétek meg az alábbi mondatok kiemelt igealakjait, és mondjátok meg,
milyen a viszony a cselekvés és a valóság között, vagyis hogy valóban tôrténik-e
a cselekvés!

(T) Levelet írok a barátomnak. Neked is írnék levelet. Te is írj
majd nekem!
¡jf) Fúj a szél, szárad az út. Ha fújna a szél, hamarabb szárad na az út. Csak fújjon a szél, hadd száradjon az út!
.i) Mi sokat olvasunk, ezáltal gazdagodik a szókincsünk. Ha ti
is többet olvasnátok, gazdagodnék a szókincsetek. Olvassatok sokat, hógy gazdagodjék a szókincsetek!

Az írok, fúj, szárad, olvasok, gazdagodik igék azt fejezik ki, hogy
amit a beszélo kijelent, az valóságosan tôrténik, reális cselekvés.
Az írnék, fújna, száradna, olvasnátok, gazdagodnék igék cselekvésének megtorténte bizonyos feltételtol fíigg, a beszélo ezt óhajtja.
Az írj, fújjon, száradjon, olvassatok, gazdagodjék igék cselekvése
sem tôrténik a valóságban, de szükségszeru: a beszélo erre felszólít,
akarja, kívánja.
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Az igékben tehát kifejezésre jut a cselekvés és a valóság, valamint a
beszéló és a cselekvés közötti viszony. Ezt a kettós viszonyt fejezi ki
az ige módja.
Az igemód a cselekvésnek, tôrténésnek, létezésnek a valósághoz való viszonyát, valamint a beszélonek az ige jelentéstartalmához való viszonyát fejezi ki.

1
V

P éldául: megyek - a cselekvés valóban tórténik, a beszéló kijelenti;
mennék - a cselekvés feltételtól függ, a beszéló óhajtja;
menj - a cselekvés szükségszerú, a beszéló felszólít rá, akarja.

Nyelvünkben három igemód van: kijelento, feltételes és felszólító mód.
Az igemód kifejezóje a módjel vagy annak hiánya (zérus jel).

*

(T) A k ije le n to m ód azt fejezi ki, hogy az igei cselekvés, tórténés,
létezés a valóságban végbemegy, végbement vagy végbe fog
menni, ahogyan azt a beszéló kijelenti, megállapítja.
P éldául: rajzol, havazik, van; rajzolt, rajzolni fog.

A kijelento mód alaki kitevóje a zérus módjel (0 ).
( 2 ) A fe lté te le s m ód azt fejezi ki, hogy az igei cselekvés, tórténés,
létezés valamely feltételtól függ, megtórténtét a beszéló óhajtja.
Például: rajzolna, havazna, lenne; rajzolt volna.

A feltételes mód alaki jelólóje:
• az egyszerü igealakokban a -na, -ne, -ná, -né módjel: írna,
nézne, adná, kérné;
• az ósszetett igealakokban a volna segédige: írt voln a, adott
voln a .
^

A fe ls z ó lító m ód a szükségszerú cselekvést fejezi ki, amelyet a
beszéló akar, kíván vagy megenged, amelynek elvégzésére fel
szólít.
P éldául: rajzolj, adj, taníts, fuss.

Alaki jelólóje a -j felszólító módjel.
A -j módjel gyakran változtatja alakját: hasonul az elótte álló mássalhangzóhoz vagy ósszeolvad vele. Ezek egy részét írásban is jelóljük.
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1

A -j mödjel iräsban is jelölt vältozäsai:
a) Hasonul a mödjel az s, sz, z, dz vegü igehez:
mos + j - moss, masz + j - massz, nez + j - nezz, edz + j = eddz.
b) Osszeolvad a -j az igek -t veghangjäval. Az összeolvadäs lehet:
• s-ezo, ha a tövegi -t elött rövid a magänhangzö: vet + j vess, fut + j = fuss, üt + j - üss, hat + j - hass;
• cs-zö, ha a -t elött hosszü magänhangzö vagy mässalhangzö
van. Helyesiräsunk ezt ts betükapcsolattal jelöli: - füt + j füts, hüt + j - hüts, tarnt + j - tanits; tarts, honts, hints;
Kivetel: lass, bocsdss, loss ( lät, bocsät, löt);
• ha a -t elötti mässalhangzö s vagy sz, akkor a stj, sztj hangkapcsolatböl a -t kiesik, es a mödjel hasonul:
fest + j - fess, halaszt + j - halassz, ragaszt + t - ragassz.
Nem jelöljük iräsban:
• az l, ny, gy + j = jj, nny, ggy hasonuläst: szoljon, älljon,
hänyjon, hunyjon, hagyjon;
• az n, d + j = nny, ggy összeolvadäst: bdnjon, kenjen, adjon,
tudjon.
Az sz-v tövü igek felszölitö mödja rendhagyö: legyen, tegyen, vegyen, vigyen, egyen, igyon, de: higgyen.
A tetszik, latszik, metsz igek felszölitö alakja vagylagos: tessek, lassek, messen vagy (üjabban) tetsszen, latsszon, metsszen.
125. Hatärozzätok meg az igek mödjät az aläbbi szemelvenyben, megnevezve az
igemöd jelölöjet is!

Hät itt Jiagynäl minket, sok derek cseledet,
Kik, mint gyermekünket, ügy szeretfünk teged?...
Itt hagynäd sokfele kedves mulatsägod?
Pärjäval malomba ki emelne zsäkot?
A malomkövet ki öltene karjära
Molnärlegenyeknek älmelkodäsära?
Ne menj, edes szolgäm, jaj, ne menj messzere,
Egesz Nagyfalunak keserüsegere;
Jaj, ne hagyd bitangul az ös Toldi häzat,
Ne taszitsd a sirba jö edesanyädat.”
Arany Jänos: Toldi
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Az alábbi mondatokból írjátok ki az igéket, határozzátok meg az igemódot,
húzzátok alá a módjelet és mondjátok meg, hol van a helye az igealak szerkezetében! (Ha a módjel zérus, azt is jelóljétek meg!)

© A dolgaim márfmegmaradnak) s én is unegmaradoi¿ (D Pedig
most kellene \lQbognom, úgy szalad az ido. (3) Támadjatoy fól, figyeló ósok... ® Tavasz jor^ nagy útra(kelek.X.skészítsétek>az úti
ládát. © .Adjajmeg az Isten, mit a d,ni ;nem szokott/ száz bús vasárnap helyett sok víg hétkoznapot. ® (Kiálthatnék,/ hallgattany'mégis. ® ySzeretnéni/ hogyha (szeretnének¿ s [lennéky^valakié.
Istenem foldben, fuben, kóben, ne bántsuk égymást mostanában. ® Órzók, (vigyázzatok a strázsán! (1 ® De jaj, nem(tudok így
maradni, szeretném magam megmutatnk hogy látva ' lássanaik^
C u) ÍNéz^, drágám, kincseimre, ...ószüló tincseimre.
Ady Endre verseiból
Másoláskor az alábbi kijelentó módú igék mellé írjátok le megfeleló felté
teles és felszólító módú alakjukat (a szám és személy megváltoztatása nélkül) és
mondjátok meg, hová kerül p, módjeli n v 1
0
r

állok ~CX^b(\Sijir
viszek- V Í
mosok - \
bánunk fekszem
kacsintotok
kacagnak +
l

hozok - bjO'&JX&'ty' 1
varrsz
lósz vetünk féltek - *
megyek
mulasztanak - VL- — ¿—
zjX k Q k.

128. Elemezzétek az alábbi szemelvény igéit jelentésük szerint, határozzátok
meg a cselekvés módját is!

Ott essem el én, a harc mezején,
Ott folyjon az ifjui vér ki szivembül,
S ha ajkam oromteli végszava zendül,
Hadd nyelje el aztazacéli zorej,
A trombita hangja, az ágyudórej,
Holttestemen át
Fújó paripák
Száguldjanak a kivivott diadalra,
S ott hagyjanak engemet osszetiporva, Ott szedjék ossze elszórt csontomat,
Ha jon majd a nagy temetési nap...
Petófi Sándor: Egy gondolat bánt engemet

^H^Mondjâtok meg, milyen hangváltozás tôrtént az alábbi igealakokban, és állítsátok vissza eredeti szóelemeiket!
fussunk - s-ezö osszeolvadás: fut + j + unk.

fussuhk rázzatok nézzünk halásszanak -

szakítsak húts bontsunk hintsenek -

□

fessek halassz repesszetek szalasszanak -

Cx^)Figyeljétek meg az alábbi mondatok kiemelt igéit! Hogyan viszonyul a cselekvés, tôrténés a beszélés idejéhez: azonos-e a cselekvés és a beszélés ideje, vagy
nem? fía nem, miért nem?

Most éppen egy hóembert rajzolok, de rajzoltam már egy téli
tájat, és rajzolni fogok egy madáretetot is.
Ma ismét havazik, tegnap is havazott, s valószínúleg holnap is
havazni fog.
- ) Meghívlak a szülinapomra; már tegnap meghívtalak volna, de
nem találkoztunk.
Most énekelnék egy dalt, énekelj te is velem.
A fenti mondatok rajzolok, havazik, meghívlak, énekelnék, énekelj igéi
olyan cselekvést, tôrténést fejeznek ki, amely egyidejú a beszéléssel.
A rajzoltam, havazott, meghívtalak volna, találkoztunk igék cselekvése már megtôrtént a beszélés elött, a múltban.
A rajzolni fogok, havazni fog igealakok pedig azt jelölik, hogy a ese- j
lekvés csak a beszélés után, azt követöen, a jovóben fog tôrténni.
Az ige tehát a cselekvést a beszélés idejéhez viszonyítja, s ez a vi- >
l'<
szony háromféle lehet: jelen ido, múlt idö, jö v ö ido.
Az igeido az igében megnevezett cselekvést,
létezést a beszélés idejéhez viszonyítja.

tôrténést,
İ4j'

Három igeidó van: jelen, múlt és jóvó ido.
Az igeidó jelólóje:
• az egyszerü alakokban az idójel: -t, -tt; -a, -e, -á, -é; zérus jel;
• az ósszetett igealakokban a segédige: volna, vala, fog.
(T) A j e l e n id o a beszéléssel egyidejü cselekvést fejez ki, vagyis
azt, hogy a cselekvés akkor tórténik, amikor beszélünk rola.
Például: Itt ülók csíllámló sziklafalon. (József Attila)

Tenger virág nyílik tarkán kóriilótte.

(Petófi)

De kifejezheti a jelen ido a minden idóben meglevó folyamatot,
a cselekvés idótlenségét:
Ki korán kel, aranyat leí. (Kózmondás)
Szeretnek az istenek engemet. (Petófi)

_________ |

A jelen idónek jele nines (zérus jele van). Az idójel hiánya mutatja, hogy az ige jelen idejü.
A jelen ido mindhárom módban megvan. Például:
• kijelentó módban: Most itt ü l ó k roppant hegyek kózt. (Tóth
Arpad)

• feltételes módban: Melléd ü l n é k a padban.
• felszólító módban: U lj, hitvesem, ü l j az ólembe ide! (Petófi)
(2 j A m ú l t i d o azt fejezi ki, hogy a cselekvés, tórténés már
a beszélés elótt végbement.
Például: Fólfelé vágytam én. Ah, úgy irigyeltem sorsáért a napot. (Petófi)

Hívott a titkok rtagy mezeje, kellette magát száz sima út.

(Ady)

Múlt ido csak kijelentó módban és feltételes módban van:
• kijelentó módban: H a l l o t t a m sírni a vasat... (József Attila)
• feltételes módban: Isten a d t a v o l n a , ne l á t t a l a k v o l 
n a . (Népdal)

A múlt ido jelólóje:
• az egyszerü alakokban az -t, -tt idójel (mássalhangzó
után -t, magánhangzó utan -tt);
• az ósszetett igealakokban a volna segédige (az egyszerü
alakhoz kapcsolódva).
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A régies m ûlt ideju alakok.
A régi nyelvben tôbb mûlt idejü igealak volt, ezek stiluseszkôzként még a mûlt szâzad szépirodalmi nyelvében is fel-felbukkannak. Ilyenek:
a) az -a, -e, -a, -é jeles elbeszélo mûlt:
Mondâd, anyâm, hogy âlmainkat éjente festi égi kéz. (Petôfi.)
Elmulasztâ a menekülésre alkalmas pillanatot. (Babits)
Erdélységben letelepedének. (Csâti Demeter)

b) az ôsszetett mûlt idejü alakok:
• jelen idö + vala: Megijede szôrnyen, imâdkozik
vala. (Népballada)
• mûlt idö + vala: Ertek vala éjtszakâra Kur vizének
a partjara. (Arany)
• elbeszélo mûlt + vala: Es mondâk vala a férfiak: Ki
van még itt hozzâd hasonlô ?
• mûlt idô 4- volt: Adtam volt neki egy szakajtô lisztet.
(Népnyelv)

A jö v ö idö a beszélés utân végbemeno cselekvést jelôli.
Jövö idö csak a kijelento modban van.
A jövö idejü igealak ôsszetett igealak: a cselekvést jelölö ige
fonévi igenevébol és a fog segédige ragozott alakjâbol alakult
szerkezet.
Példâul: Azokon a szép kék hegyeken tul fogsz te élni, kedvesem ezen-

tûl. (Petôfi)
Gyozni fogtok: a nép gyozhetetlen.

(Madàch)

Jönie keli ûj Dozsa Györgynek, s fog is jönni.

(Ady)

A van igének nincs jövö ideje, helyette a lesz ige jelen idejü
alakjait hasznâljuk: Vidam voltam, vagyok és leszek.
Régi nyelvünkben egyszerü, -and, -end jeles alak fejezte ki a
jövö idöt, de mâr a reformkorban csak tréfâs, szatirikus hangulattal hasznâljâk iroink:
Kari, vigyâzz! Kedved majd kôvetendi gyâszl
A postas haragosan jôvend...

(Babits)
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(Petôfi)

(= fog jönni)

( = követni fogja)

131. Irjatok le az alabbi igek kijelento modu mult ideju ragozasi sorat! Mondjatok meg, mi tortenik a szotovel a mult ido jele elott!

erez eszik eskiiszik -

jon cselekszik vegez -

fekszik didereg lesz -

mozog iszik van -

132. Elemezzetek az alabbi szemelveny mult ideju igeit! Nevezzetek meg a mult
ido jelet!

Kivant idoszak az osz a gyermekeknek,
Mint anya jon ele,
Aki fiainak szamara kosarat
Gyumolccsel terhele.
En ellensegeiniil neztem az oszt, s szolek,
Ha gyiimolcsot hozott:
Tartsd meg ajandekod, ha kedves madaram,
A golyat elcsalod.
Szomorodott sziw el lattam gyulekezni,
Midon tavozanak;
Mikent most eltuno iQusagom utan,
Ugy neztem utanok,
S milyen bus latvany volt a hazak tetejen
A sok tires feszek,
Szello lehelt ream, sejtes halk szelloje,
Hogy jovombe nezek.
Petofi Sandor: A golya
133. Hatarozzatok meg az ige modjat es az igeidok fajat az alabbi szemelvenyben!

A baro egy napon arra gondolt, hogy minek neki az a rengeteg
nagy erdo a magyar foldon, mikor 6 mindig Becsben lakik, s a birtokat joforman csak a mapparol ismeri. Leirt tehat a tiszttartojanak, hogy vagassa le az erdot: vessek be gabonaval.
Ettol az idotol kezdve heteken, honapokon at nem hallatszott
egyeb a csendes salyi volgyben, mint a fejszek tavoli kattogasa.
• Majus vege fele egy sapadt, Krisztus-szakallu urfele erkezett a
faluba. A tiszttarto hozatta be az ispan kocsijan, es a lakatlan kastelyban adtak neki szallast.
Azt mondtak rola, hogy lengyel ember. Ez fogja kiszorni a foldbol a tuskokat.

No, a faluban volt is bamulas. Hat ilyen a lengyel? Ilyen orias?
No, furcsa mesterseg, hogy puskaporral ropiti ki a tuskokat. Az
ember nem is gondolna, hogy ebbol is elnek. Van ember mindenre!
Gardonyi Geza: A banyasz
134. Figyeljetek meg az alabbi mult ideju igealakokat, es mondjatok meg, mikor
-t es mikor -tt a mult ido jele!

jartam, jartal, jart; jartunk, jartatok, jartak;
adtam, adtal, adott; adtunk, adtatok, adtak;
neztem, neztel, nezett; neztiink, neztetek, neztek;
futottam, futottal, futott; futottunk, futottatok, futottak;
nottem, nottel, nott; nottiink, nottetek, nottek;
vittem, vittel, vitt; vittiink, vittetek, vittek.
135. Irjatok 6 mondatot felteteles modu mult ideju igekkel!

Az atkepzeleses igeido-hasznalat
Gyakran megtortenik, hogy az igeidoket nem a maguk eredeti jelenteseben hasznaljuk, felcsereljiik eg>^massal.
Az igeidok cserejet atkepzeleses idoliasznalatnak nevezziik.
Jelen idot hasznalhatunk multbeli cselekvesek kifejezesere, ha elenkebbe akarjuk tenni az elbeszelest, mintegy a jelenben jatszatni az
esemenyeket.
Peldaul: Tegnap ejjel felrettentem almombol. Figyelni kezdek, hallom,
hog>7valaki jar a szobaban.

Tegnap a varost jartam. Nezegettem a kirakatokat, s mit latok?
Eg>7 kocsi behajt a setaloutcaba, rendor meg nines sehol.

A jelen ido kifejezheti a jovoben torteno cselekvest, g>7akran jovore
utalo idohatarozoval egyutt.
Peldaul: Holnap meg>rek a fogorvoshoz.
Holnaputan vendegek jonnek hozzank.

Mult idovel fejezziik ki a kozvetleniil a kozles elhangzasa elott tor
teno cselekvest.
Peldaul: Most jottem en Gyularol, abbol az idegen varosbol.
Most akartam veled beszelgetni. (Nepdal)
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(Nepdal)

136. Hatarozzatok meg az atkepzeleses idohasznalat eseteit az alabbi szemelvenyben!

Hanem a kutya nem volt sehol. Mar be is rakodtunk, el is helyezkedtiink, megismerkedtiink az egesz pusztaval; egyik nap ment
a masik utan, s a Zordonnak se hire, se hamva...
Hat egy este, amikor eppen lefekiidtiink, doromboznek am az
ajtonkon.
- Ki az, mi az?
- En volnek - mondja egy vastag ferfihang -, meghoztam a kutyat.
Az anyam mindjart ajtot nyit... Az ajto elott egy gubas ember all.
- Tessek vigyazni - mondja az ember - , hogy ki ne szokjek.
Azzal cipeli befele az osszevissza kotozott allatot...
Hat amint nagy keze vigyazva eloldozza a kutyat, az egyszerre
felszokik a foldrol, es vegignyalintja az anyam kepet, ugral es tancol koriilotte bolondul... Aztan hirtelen egyet fordult: mint a vil
lain, atnyilamodik a mi szobankba, ahol mi gyerekek feksziink.
Egyik agytol a masikhoz szokdecsel, tancol, nyihol es nyaldos benniinket, s mi meg az oromtol szinte konnyezve olelgetjuk:
- Zordon, kedves Zordon, csakhogy megjottel.
Gardonyi Geza: A kutyank
137.

Mondjätok meg, melyik mondatban atkepzeleses az igeido-hasznälat!

lT ) Hull a szilva a färöl, most jövök a tanyäröl.
( 2) Ügy elmegyek, meglätjätok: soha hirem nem halljätok.
( 3) Häzasodj meg, ha meg aikarsz, vegy el engem, ha el akarsz,
mert ha engem elszalajtasz, ilyen rözsät nem szakajtasz.
( ? ) Este van mär, tizet ütött az öra; nem csavarog senki mär a faluba.
( ? ) Megkötöm lovamat piros almafähoz; megkötöm magamat
gyönge violämhoz. Lovamat eloldom, mikor a hold jön fei, de
toled, violäm, csak a haläl old el.
(6 } Kek ibolya büra hajija a fejet, mert a harmat nem öntözte a tövet.
Szallj le, harmat, kek ibolya tövere! Most talältam egy igaz szeretore.
Felszäntatom a szegedi nagy utcät, vetek bele piros pünkösdi
rözsät. Magamat is belevetem virägnak; aki szeret, majd leszakit magänak.
Mogyar
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Az igemôdok és az igeidôk kapcsolata
Az igemôdok és az igeidôk kapcsolatânak lényege az, hogy nines
meg minden môdban mindhârom igeidô:
Igemôdok

Igeidôk
mult

jelen

jôvô

kijelentô

+

+

+

feltételes

+

+

—

felszôlitô

-

+

-

A kijelentô môdban megvan mind a hârom igeidô: mult, jelen és jôvô:
labdâztam, labdâzom, labdâzni fogok.

A feltételes môdnak csak jelen és mult idejü alakjai vannak:
labdâznék, labdâztam volna.

A felszôlitô môdnak csak jelen ideje van:
labdâzz!

A môd- és az idôjelek egyazon igealakon egyszerre nem fordulhatnak elô, kôlcsônôsen kizârjâk egymâst: egy igealakhoz vagy csak
môdjel, vagy csak idôjel kapcsolôdhat. Igy a môdjel egyûttal az idôt
is, az idôjel pedig a môdot is jeloli. PL az im a igealakban a -na
môdjel azt is mutatja, hogy az ige jelen idejü; az irtam igealakban
a -t idôjel azt is, hogy az ige kijelentô môdu.
A zérus jel kijelentô môdot és jelen idôt jelôl: ir0ok.
Az ige jelei tehât komplex môd- és idôjeleknek tekinthetôk.
138. Hatârozzâtok meg az alâbbi mondatok igéinek môdjât és idejét, bizonyitsâtok az ige jeleinek komplexitâsat (osszetettségét)!

© Neked virâgoznak bokrok, szép violâk, folyô vizek, kutak csak
neked tisztulnak. © Üjul még a fold is mindenütt tetôled, tisztul
homâlyâbul az ég is teveled. ® Konyorülj mâr rajtam, légy kegyelmes hozzâm. f f i Idôvel palotâk, hâzak, erôs vârak, vârosok elromolnak. ® Egy szegény zarândok, régi barâtotok éneklette ezt
nektek, ... kit a nagy hamissâg és hâlâdatlansâg fold szélére kergettek. @ Most adâ virâgom nekem bokrétâjât. CD Hallâm egy ifjû101

nak minap éneklését, egyedül lévén egy kertben tôrodését, hol hallgatja vala méheknek zengését. (D Azért ne bánkódjál, én jó vitéz
társam. ( 9) Vajha te hallhatnàd gyönyörû beszédét! (Tôj Trójának
mi rontà el erös kofalát? (U ) Keserítette sok bú és bânat az én szivemet.

Balassi Bâlint verseiböl

139. A môdjelek, idojelek és személyragok segitségével szerkesszétek meg az
alábbi igék megadott alakjàt!

kér - kijelento mód, múlt idö, többes szám 2. személy: ...
hiv - feltételes mód, jelen ido, egyes szám 2. személy: ...
lát - felszólító mód, jelen ido, egyes szám 3. személy: ...
akar - feltételes mód, múlt ido, többes szám 3. személy: ...
vezet - felszólító mód, jelen ido, egyes szám 1. személy: ...
repeszt - felszólító mód, jelen ido, egyes szám 3. személy: ...
140. írjátok ki az alábbi szövegböl az igéket igeidök szerint csoportosítva. Határozzátok meg az igék tótípusát!

Kôrmére ég
A szólásmondások egyikemásika torténelmi múltunk beszédes emléke. A kérdore von például a hajnali kínvallatás hirhedt
módszerének, a kinpadra vonásnak az emlékét órzi. A gyanúsítottakat valóban vonták, kezükre
és lábukra hurkolt kötelekkel
húzták, hogy kicsikarják belólük
a vallomást. (Ime egy másik érdekes szólás!)
Kôrmére ég szólásunk a középkori szerzetesekról valí. A haj
nali miséken, istentiszteleteken
apró viaszgyertyát ragasztottak
körmükre és annak fényénél olvasták imáikat. Ha már rövidre
égett a gyertya, sietniük kellett,
mert ha nem fejezték be idejében
az olvasást, megsütotte ujjukat a
körmükre égett gvertyacsonk.
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Regi-regi hiedelemre vet vilagot ez a szolasformank: kigyot-bekat kialt valakire. Oseink valamikor hittek a boszorkanyok letezeseben, de ugy kepzeltek, hogy azok neha beka vagy kigyo kepeben
vegzik arto mestersegiiket. Ha tehat kigyot-bekdt kialtottak vala
kire, tulajdonkeppen azzal vadoltak az illetot, hogy a bun megtestesitoje, arto, ronto boszorkany. Ezert jelent szolasunk meg ma is
sulyos vadaskodast, kimeletlen ragalmazast. Emiatt sem szabad
osszeteveszteni a tilcskot-bogarat dsszehord (= hetet-havat osszehord) szolasunkkal.
Hernadi Gyula

Az ige szemelye, szama es ragozasa
Az igenek h d ro m sze.mp.lve van egyes szdmban (elso szem^ly
masodik szemely: te, harmadik szemely: 6 es minden fionev es fonevi
nevmas) es hdrom'tobbes szdmban {m i} ti, ok), valamint ket teljes,
minden modra, idore, szamra es szemelyre kiterjedo ragozasrendszere: az alanyi es a targyas ragozas:
Az igealak szemelye es szama tulajdonkeppen a cselekvo alany szemelyet es szamat jeloli. Peldaul: az irsz igealak -sz szemelyragja azt
jeloli, hogy a cselekvest az egyes szamu 2. szemely (te) vegzi.
Az igealakon a szam, a szemely es a ragozas jelenteset az alanyi es
a targyas szemelyragok fejezik ki: adok, adsz - alanyi szemelyragok, adorn, adod, adja - targyas szemelyragok.
Az alanyi szemelyrag jeloli a cselekvo alany szamat es szemelyet,
valamint az ige ragozasat (vagyis harom jelentes kil'ejezoje).
AjtAngyas,szemelyrag^jeloli a cselekvo alany szamat, szemelyet, a
cselekves hatarozott targyanak szemelyet es az ige ragozasat (vagy
is negy jelentest hordoz).
Alanyi ragozasa minden igenek van (iktelen vagy ikes valtozatban).
Targyas ragozasa csak a targyas igeknek van.
A targyatlan igeknek csak alanyi ragozasuk van.
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A tárgyas igéknek van alanyi ragozásuk is (ha nines kitéve a tárgyuk vagy az határozatlan) és tárgyas ragozásuk is (ha a tárgyuk
határozott).
P éldául: írok, levelet írok - írom a levelet.

Az ige ragozása az igének jelekkel és személyragokkal való
rendszerszerú toldalékolása.
A magyar igeragozási rendszer teljes rendszer: mindhárom módban,
mindhárom idóben, mindkét számban, mindhárom személyben és (a
tárgyas igéknek) mindkét ragozásban megvannak a megfelelo alakjai.
(A ragozás szónak két jelentése van: jelenti 1) a ragozásrendszert
(alanyi és tárgyas), és 2) azt a múveletet, hogy az igét ragozzuk,
azaz a jelekkel és személyragokkal toldalékoljuk.)

141. íijátok ki az alábbi szemelvényból az igéket, határozzátok meg számukat,
személyüket és ragozásukat!

Kip-kop, köveznek.
Itt van a tavasz.
Hajnalba száz kalapács zaja ébreszt.
Es hallgatom ágyamból a zenés neszt.
Mily csiklandó és édes és ravasz.
Tavasz, tavasz. Az utcánkat javítják.
Mostan folajzzuk a csigát, parittyát.
Tavasz. Libeg az udvarunk egén font
a sárga, kék és rózsaszínú léggomb.
Kip-kop, zene az élet, muzsika,
láng ég a fákon, a bokor zöld oltár.
Mostan miséznek a kis madarak,
és a szobánkban is ezer titok vár.
Dal zeng, ha megütöm a képet, asztalt,
zenél az élet, a cipöm, az aszfalt.
Most mint a léggomb, szállani szeretnék.
Mily csiklandó és édes és ravasz
a zöldbe bújni s enni a eseresznyét.
Cseresznyepiros, zöldarany tavasz.
Kosztolányi Dezsö:
A szegény kisgyermek panaszai

n
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142.

Határozzátok meg az alábbi igék módját, idejét, számát, személyét és ragozását!

láttál küldenék kérném lássam küldötök kéijétek -

kérek láttad volna küldenéd kérjetek lássatok külditek -

21. Az alanyi igeragozás
(
Alanyi ragozása minden igének van, mindhárom módban és mindhárom idóben.
Az alanyi ragozásban két változatot tartunk számon:
• a teljes iktelen ragozási sort;
• a csonka ikes ragozási sort, amely csak az alanyi ragozás
egyes számában tér el az iktelen változattól (s ma már csak
ajelen idóben).
Az alanyi személyragok megjelölik a cselekvó (az igealany) személyét és számát, valamint magát az alanyi ragozást.
Az alanyi személyragok a kóvetkezók:
Egyes szám
személy

Iktelen változat

Ikes változat

1.

-k; -m

2.

-sz; -1, -ál, -él

-1 (-sz)

3.

0 ; -on, -en, ön

-ik (-ék)

T öbb es szám
•

■;

személy

1.

-unk, -link, -nk

2.

-tok, -tek, -tök

3.

-nak, -nek, -ak, -ek
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Az alanyi ragozás alaksora
Iktelen változat

Kijelentó mód

A cselekvó száma
és személye

Igeidok

múlt

je le n

jo v ó

Egyes szám

1. személy

mond-ok
néz-ek

mod-t-am
néz-t-em

mondani fogok
nézni fogok

2. személy

mond-asz
néz-el

mond-t-ál
néz-t-él

mondani fogsz
nézni fogsz

3. személy

mond0
néz0

mond-ott
néz-ett

mondani fog0
nézni fog0

1. személy

mond-unk
néz-ünk

mond-t-unk
néz-t-ünk

mondani fogunk
nézni fogunk

2. személy

mond-otok
néz-tek

mond-t-atok
néz-t-etek

mondani fogtok
nézni fogtok

3. személy

mond-anak
néz-nek

mond-t-ak
néz-t-ek

mondani fognak
nézni fognak

T öb b es szám

F eltételes m ód
Jelen ido

M últ id ó

Egyes szám

1. személy

mond-ané-k
néz-né-k

mond-t-am volna
néz-t-em volna

2. személy

mod-aná-1
néz-né-1

mond-t-ál volna
néz-t-él volna

mond-ana0
néz-ne0

mond-ott volna
néz-ett volna

1. személy

mond-aná-nk
néz-né-nk

mond-t-unk volna
néz-t-ünk volna

2. személy

mond-aná-tok
néz-né-tek

mond-t-atok volna
néz-t-etek volna

3. személy

mond-aná-nak
néz-né-nek

mond-t-ak volna
néz-t-ek volna

13. személy
T öb b es szám
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Felszólító mód
J elen id o
Egyes szám
1. személy

mond-j-ak

néz-z-ek (néz-j-ek)

2. személy

mond-j0, mond-j-ál

néz-z0 néz-z-él

3. személy

mond-j-on

néz-z-en

1. személy

mond-j-unk

néz-z-ünk

2. személy

mond-j-atok

néz-z-etek

3. személy

mond-j-anak

néz-z-enek

T óbb es szám

Ikes változat
K ijelen tó m ód
J elen id o
Egyes szám
1. személy

alsz-om

esz-em

lak-om

játsz-om

botl-om
(botl-ok)

2. személy

alsz-ol

esz-el

lak-ol

játsz-ol

botl-asz

3. személy

alsz-ik

esz-ik

lak-ik

játsz-ik

botl-ik

Feltételes m ód
J elen id o
Egyes szám
1. személy

alud-ná-m

lak-ná-m

játsz-aná-m botl-aná-m

e-nné-m

2. személy

alud-ná-1

lak-ná-1

játsz-aná-1

botl-aná-1

e-nné-1

3. személy

alud-nék

lak-nék

játsz-anék

botl-anék

e-nnék

F elszólító m ód
J elen id o
Egyes szám
1. személy

alud-j-am

lak-j-am

játsszam
(játsz-j-am)

botol-j-am

e-gye-m

2. személy

alud-j-ál

lak-j-ál

játssz
(játssz-ál)

botol-j-ál

e-gy-él

3. személy

alud-j-ék

lak-j-ék

játsszék

botol-j-ék

e-gy-ék
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Jegyezzük meg!
Az egyes szâm 2. szemely âltalânos szemelyragja az -l.
Az -sz vâltozat csak a kijelentö möd jelen idejeben hasznâlatos.
Ezt kapjâk:
• az iktelenek, ha a szötövük nem s, z, sz, dz hangra vegzödik:
jârsz, tanulsz, epitesz, tanitasz (de: mosol, nezel, mâszol, edzel - a rossz hangzâs elkerülesere);
• a j (ly), l, r vegü ikesek: bûjsz, csuklasz, ugrasz.
Nehezen kiejthetö mâssalhangzö csoportok keletkezesenek
megelözesere a jeleket es szemelyragokat kötöhangzöval kapcsoljuk: jârok, nagyitasz, küldötök, rejtenek, adott, keltene,
mondjatok stb.
A keli ige toldalekos alakjai mind kötöhangzösak (a felszölitö
formâk kivetelevel): kellek, kellesz, kelletek, kellettem, kellenek
stb.
Az âli, szâll, hull alakjaiban ingadozâs van: âllsz - âllasz, szâlltok - szâllotok, hullna - kullana, âllnek - âllanek stb.
3
©

A szjokik iget ‘szokasa valami’ jelenteseben csak muit idöben hasznâljuk: szoktam setâlni, nem szoktâl busulni, el szokott kesni stb.
A telik muit ideje: telt vagy tellett.

5} A felteteles möd, jelen idö, egyes szâm 1. szemelyeben a mely
hangrendü igekben nines illeszkedes: adnek, tudnek, akarnek,
mondanek.
{lf) A felszölitö möd egyes szâm 2. szemelyeben a ragtalan adj,
kerj, hivj, maradj stb. alakok mellett az igenytelen nyelvhasznâlatban elnek a teljes -l szemelyragos alakok: adjâl, kerjel,
hivjâl, maradjâl stb. Ez utöbbiak hasznâlatât kerüljük!
®

Egyes ikes igek csak a 3. szemelyben ikesek - felemâs ikesek:
bûjok, bûjsz, bûjik\ ugrok, ugrasz, ugrik; megtörök, megtörsz,
megtörik stb.

{jf, Nehâny igenknek ikes es iktelen ragozâsa is van - vâltozö ike
sek: omol - omlik, tündököl - tündöklik, szivaroz - szivarozik,
hull - hullik, citerâz - citerâzik, haldokol - haldoklik stb.
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143. írjátok le az alábbi igék teljes ragozási sorát!

vág, hint, hoz, mosakodik, juttat
144. Ragozzátok el feltételes módban az alábbi igéket!

halad, marad, szakít, tanít, alakít
145. írjátok le az alábbi igék felszólító módú alaksorát!

vet, hút, fest, halaszt, fogyaszt
146. írjátok le tollbamondásra az alábbi mondatokat, ügyelve az igealakok
helyesírására!

Alpinisták

Az alpinisták bátor, elszánt emberek,
akik szeretik a kihívásokat. Eletelemük a
hegymászás: megmásszák a meredek
sziklacsúcsokat is. Altalában csoportosan
igyekeznek elérni a magas hegycsúcsokat
és vigyáznak egymásra, nehogy lecsúszszanak közben. Figyelmeztetik a kezdóket,
hogy ne játsszanak az életükkel, megfelelo felkészülés nélkül ne próbálkozzanak
megmászni veszélyes hegyoldalakat.
Akiben nines elég bátorság, ne válassza ezt a veszélyes sportot. Amíg nines
kelló edzésben, halassza el a túrát, ne
hozzon elhamarkodott dóntést. Eddzen
tovább kitartóan.
147. Másolás közben tegyétek a megfeleló alakba a kiemelt igéket, és elemezzétek a kapott igealakot!

CD Én

mindig igyekszik , hogy ne mulaszt el egyetlen edzést
sem. © Ha én is tud táncolni, szívesen jár tánckórre. ( i) Tel
jes öszi pompájukban áll a fák, de itt-ott már hull a sárgult levelek. OD En nem szokik autóbuszra ülni, inkább gyalog j á r .
Te se marad le, tart a többiekkel! ( h) Ne fut elólem, nem
esálek meg! © Mit ért te ahhoz, hogy mi a jó zene! (D Te is
küld -e Orsinak üdvózló lapot? © Nyerni fog a csapat, ha ti nem
ront sokat a játékban. QÔ) Ok sem mond semmi rosszat rám,
mert úgy viselkedik , hogy ne is mondhat .

CD
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148. Másolás közben pótoljátok a múlt idö jelét, indokoljátok meg a jelváltozat
használatát!

Mi hárman indul unk el, úgy uzsonna tájban.
Kellemes idöt kap unk, de a nap meleğe már egy kicsit boles
vol . A gyenge szélben csipkefelhók úsz ak az égen, a bokrokon
és a vadfákon csillámlo ak a pirosló levelek, s halkan zizzenve
muzsikál ak a kukoricaszárak. Felérve a hegyre, iramló nyulat is
lá unk három izben, sas kering
simán a magasban, s néha egyegy holló is elvonul
a hallgatag, vén erdö fölött.
S mire mozdul 1 volna az alkony, már meg is érkez ünk.
Tamási Aron: Intelem
149. Allítsátok vissza az alábbi igealakok eredeti szóelemeit! Milyen hangváltozás tôrtént a szóelemek találkozásakor?

alkossunk - futsünk - játsszunk fussatok - kerítsetek - hallatsszék vessek - ránts - akasszák üssenek - hintsenek - riasszatok 150. Másolás közben pótoljátok a feltételes mód hiányzó jelét! Indokoljátok meg
a jel használatát!

(T) Mi újat mondhat k én neked? @ Nagyon ihat m, mit nem
ad k egy pohár friss vízért! ® Ha akar k, se szaladhat k el,
mert megsérült a lábam. @ Ha itt maradhat k, szurkol k nektek a mérkozésen. © Választa k a kettó közül, ha tud nék.
151. Elemezzétek az alábbi versrészlet igealakjait!

Oh szabadság, hadd nézzünk szemedbe!
Oly sokáig vártunk rád epedve,
Annyi éjen által, mint kísértet
Bolygott lelkünk a világban érted.
Megszúnt végre hosszú bujdosásod,
Sírba esett, ki neked sírt ásott.
Bevezettünk, s uralkodás végett
Elfoglaltad a királyi széket.
Oh tekints ránk, fonséges szabadság!
Vess reánk egy éltetó pillantást,
Hogy eronk, mely fogy az órómláztól,
Szaporodjék szemed sugarától.
Petöfi Sándor: A szabadsághoz
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22. A tárgyas igeragozás
Tárgyas ragozása csak a tárgyas igének van.
A tárgyas igét akkor ragozzuk tárgyasan, ha a mondatban határozott tárgya van.
Tárgyas ragozáskor az igéhez tárgyas személyragokat kapcsolunk.
A tárgyas személyragok a következök:
1. személy:
Egyes szám

Többes szám

-m

2. személy:

-d

3. személy:

-ja, -i, -a, -e

1. személy:

-juk, -jük, -uk, -ük

2. személy:

-játok, -itek, -átok, -étek

3. személy:

-ják, - ik, -ák, -ék

A tárgyas személyrag utal az alany személyére és számára, valamint a tárgy személyére (de a számára már nem): látlak, kérlek
(téged, titeket), látom, kérem (öt, öket).
Teljes ragozási sora csak 3. személyú határozott tárgy esetén van
az igének.
Második személyú határozott tárgyra csak egyes számú 1. személyú
igealak utalhat a -lak, -lek személyraggal: nézlek, néztelek, néznélek, nézzelek (téged vagy titeket).
Határozott a 3. személyú tárgy, ha:
• tulajdonnév: várom Karcsit;
• névszó, amelynek határozott névelóje van, birtokos személyragos vagy -é birtokjeles: írom a levelet, kezét nyújtja, elveszi
a másét;
• 3. személyú személyes névmás: öt kéri, öket várja;
• visszaható, kölcsönös, birtokos névmás: magát szidja, egymást nézik, az enyémet javítja;
• fónévi mutató névmás: ezt teszi, ugyanazt akar j a ;
• a mind, valamennyi általános névmás: mindet megveszi, viszi
valamennyit;
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• -ik végú névmás: melyiket választja, akármelyiket viheti;
• olyan jelzós szerkezet, amelyben a jelzö az itt felsorolt szófajok valamelyike: Szabó Pál tanulót hivatják, egyik könyvet
odaadja.

A tárgyas ragozás alaksora
K ijelen tó m ód
A cselek vó szám a
és szem élye

Igeid ók
J elen ido

M últ id o

J ó v ó id o

Egyes szám
1. személy

vár-om
kér-em

vár-t-am
kér-t-em

várni fog-óm
kémi fog-om

2. személy

vár-od
kér-ed

vár-t-ad
kér-t-ed

várni fog-od
kérni fog-od

3. személy

vár-ja
kér-i

vár-t-a
kér-t-e

várni fog-ja
kémi fog-ja

1. személy

vár-juk
kér-jük

vár-t-uk
kér-t-ük

várni fog-juk
kémi fog-juk

2. személy

vár-játok
kér-itek

vár-t-átok
kér-t-étek

várni fog-játok
kérni fog-játok

3. személy

vár-ják
kér-ik

vár-t-ák
kér-t-ék

várni fog-ják
kérni fog-ják

T öb b es szám

Feltételes m ód
J elen ido

M últ ido

Egyes szám
1. személy

vár-ná-m

kérné-m

vár-t-am volna kér-t-em volna

2. személy

vár-ná-d

kér-né-d

vár-t-ad volna

kér-t-ed volna

3. személy

vár-ná0

kér-né0

vár-t-a volna

kér-t-e volna

1. személy

vár-ná-nk
(vár-nók)

kér-né-nk
(kér-nók)

vár-t-uk volna kér-t-ük volna

2. személy

vár-ná-tok

kér-né-tek

vár-t-átok
volna

3. személy

vár-ná-k

kér-né-k

vár-t-ák volna kér-t-ék volna

T öb b es szám

kér-t-étek
volna

I
Felszólító m ód
Jelen ido
Egyes szám

1. személy

vár-j-am

kér-j-em

2. személy

vár-j-ad, vár-d

kér-j-ed, kér-d

3. személy

vár-j-a

kér-j-e

1. személy

vár-j-uk

kér-j-ük

2. személy

vár-j-átok

kér-j-étek

3. személy

vár-j-ák

kér-j-ék

Többes szám

Jegyezzük meg!

A felszólító mód egyes szám második személyében a teljes alakok (várjad, kérjed)
mellett a róvid alakok (várd, kérd) is használatosak, amelyekból hiányzik a -j
módjel.
Az s, z, sz, dz végú igék véghangjához a személyragok -j hangja ugyanúgy hasonul, mint a -j módjel: mossa (mos-ja); vesd óssze: mossam, mossad, mossa
(mos-j-a).
A -t végú igékhez járuló személyragok j -je azonban nem hasonul és
nem olvad össze: látjuk, vetjük, fütjük, tartjuk, bontjuk, akasztjuk stb.

A feltételes módú, jelen idejú, többes szám 1. személyú várnók, kérnôk, tudnók,
hinnök alakok igen választékosak; régiesek, bár egyes nyelvjárásokban ma is élnek (akár zártabb várnuk, kérnük, tudnuk, hinnük alakban is). A beszélt nyelvben az alanyi ragozással egybeesó várnánk, kérnénk, tudnánk, hinnénk stb.
alakokat használjuk helyettük.

152. íijátok le az alábbi igék teljes tárgyas ragozású alaksorát!

hagy, néz, edz, szakít, tapaszt
153. írjátok ki a szemelvényból külón oszlopba az alanyi és a tárgyas ragozású
igealakokat, és elemezzétek mód, idó, szám és személy szerint!

A pirosan lángoló alkonyi égbolt alatt fekete árnyéklovasok vonulnak az osztrák határ fêlé. Amerre a szem ellát, mindenfelöl jönnek, és mind egy irányban loholnak... Fölöttük beláthatatlan
varjúcsapatok, mintha fekete hópelyhek kavarognának a levegöben;
a seregek nyomán farkascsordák kullognak.
A császáriak folégették a védtelen Pápát és Tatát, Heister mar
sall asszonyok és gyermekek vérével itatja a magyar rögöt... „Ta-
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nulják meg a rebellisek, hogy nem gyerekjáték a háború!” A kormány úgy tesz, mintha nem tudna ezekról az égetésekról; ha majd
megelégelte, akkor meg fogja fogatni és el fogja csapni a vén hóhért. Ok így szokták.
Egy nap azonban Rákóczi kiadta a parancsot: „Menjetek rá
Ausztriára, tanulják meg ók is, hogy nem gyerekjáték a háború!”
Kaján orómmel kaptak lora fiatalok és oregek - de sok mindenért kellett megfizetniók!...
A németek dehogy is sejtik, hogy útban vannak az apokaliptikus lovasok.
Tudják, hogyne tudnák, hogy a szomszédban háborús világ
van. A torok idók óta megszokott dolog, hogy kergetik és olik a magyarokat; azoknak talán ez a rendeltetésük, mint az erdei vadnak.
Lehet, hogy meg is szokták már...
Herczeg Ferenc: Pro libertóte

rebellis - lázadó, felkelö, zendülö
apokaliptikus - végítéletszerü, szomyúséges
török idök - Magyarország török megszállásának évei

154. írjátok le két oszlopba az alábbi igék alanyi és tárgyas ragozású sorát a kijelentó mód mindhárom idejében! Húzzátok alá a személyragokat!

húz, tagad, elront, szépít
155. Ertelmezzetek az alabbi szölasokat es közmondâsokat! Elemezzetek alakilag
a targyas ragozâsu igeket!

Nem tudja a jobb kez, mit csinâl a bal.
Ha a kutya megvesz, elhagyja a hâzat.
Ki idejen kezdi, idejeben vegzi.
Amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra!
Addig üsd a vasat, mig meleg!
Ne csak tudd a jöt, hanem tedd is!
Gazda szeme hizlalja a jöszâgot.
Nezd meg az udvart, s latod a gazdât.
Szeresd a beket, ha soka akarsz elni.
Gyakorlat teszi a mestert.
Sok szakâcs elsözza a levest.
t t A

156. írjátok le az alábbi igék felszólító módú alanyi és tárgyas ragozású alaksorát! Húzzátok alá a személyragokat!

vés, ráz, ragad, vet, hút, tart, fest, füröszt
157. Allítsátok vissza az alábbi igealakok eredeti szóelemeit, és mondjátok meg,
milyen hangtani változás tórténik a szótó és a toldalék határán!

mossátok, szeressük, keressék, rántsad, ragasszam, fessed, vessük
158. Az igealakok közül melyek kijelentö és melyek felszólító módúak? írjátok le
csoportosítva! Négy igepárt foglaljatok mondatba!

hallgassuk, hallgatjuk, nézegetjük, nézegessük, mondhatjátok,
mondhassátok, lássák, látják, meresztjük, meresszük, horpasszák,
horpasztják, zaklatjátok, zaklassátok, halogatjátok, halogassátok,
bocsássátok, bocsátjátok
159. A felszólító módú 2. személyú tárgyas alakok mellé írjátok le róvid párjukat!
Indokoljátok meg a helyesírásukat!

adjad szedjed védjed szidjad áldjad 160.

mondjad küldjed oldjad toldjad hordjad -

szeressed keressed mossad rázzad eddzed -

lássad fessed fárasszad ébresszed fagyasszad -

Elemezzétek alakilag az alábbi versrészlet igéit!

Az új tavasz játékos ujja
Rügyet sodort az ághegyen,
S most lágyan enyhe szája fújja,
Hogy szétnyíljék és lomb legyen.
Már bús bivaly ballagva rázza
Igáját, s barnul új barázda,
S zeng a pacsirták éneke:
A szíveket is újra vágja,
Már mélyre szántja újra, fájva...
A vágy, a vágy, a vén eke.
Tóth Arpád: Az új tavaszra
161.

Másolás kózben pótoljátok a hiányzó betúket! Indokoljátok meg a helyesírást!

Éle d a tüzet, éle d a kardot! d Rago d el a van igét!
(3 Raga d le a borítékot!
S zín e ^ d ki az ábrát! QL Forra d
össze a csövet! (i») Terje d az újságot! © Ere d el a kötelet!
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(S) Fejleğöl a
(TÔ) OlvaSíd
(î£ ) Uğrala d
széklábat! ¡

képességeidet!
Ne ébre/Td fel az alvo oroszlánt!
meg a faggyút! QT) Ne i j e £ d meg a gyereket!
ki a nyulat a bokorbôl! U i S zeged d meg a logó
M agyará^ d meg a szóalakok helyesírását!

23. A v s tövu igék ragozása
A csupán

vs

tovú igék ragozása

Kijelentô mód
Jeten ido
A la n y i r a g o z á s

T á rg ya s ra g ozá s

növök

rivok

lövök

rovok

lövöm

rovom

2.

nösz

risz

lósz

rósz

lövöd

rovod

3.

nö

ri

lö

ró

lövi

roja

növünk

rivunk

lövünk

rovunk

löjük

rójuk

2.

nötök

ritok

lotök

rótok

lövitek

rójátok

3.

nönek

rinak

lónek

rónak

lövik

róják

róttam

Tárgyas ragozás
róttam
lóttem

E. 1.

T. 1.

M últ id o

nöttem

A lanyi ragozás
löttem
rittam

2.

nóttél

ríttál

lóttél

róttál

lotted

róttad

3.

nött

ritt

lött

rótt

lótte

rótta

T. 1.

nöttünk

rittunk

löttünk

róttunk

lóttük

róttuk

2.

nöttetek

rittatok

löttetek

róttatok

lóttétek

róttátok

3.

nöttek

rittak

löttek

róttak

lótték

rótták

E. 1.

JÖV0 ido
A la n y i r a g o z á s

T á rgya s ra g ozá s

E. 1.

nóni, ríni, lóni, róni fogok

lóni, róni fogom

2.

nóni, ríni, lóni, róni fogsz

lóni, róni fogod

3.

nóni, ríni, lóni, róni fog

lóni, róni fogja

T. 1.

nóni, ríni, lóni, róni fogunk

lóni, róni fogjuk

2.

nóni, ríni, lóni, róni fogtok

lóni, róni fogjátok

3.

nóni, ríni, lóni, róni fognak

lóni, róni fogják
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Feltételes m ó d
Jelen idö
T á rg ya s ra g ozá s

A la n y i r a g o z á s

nónék

rínék

lónék

rónék

lóném

rónám

2.

nónél

rínál

lónél

rónál

lónéd

rónád

3.

none

riña

lóne

róna

lóné

róná

T. 1.

nónénk

rínánk

lónénk

rónánk

lónénk

rónánk

2.

nónétek

rínátok

lónétek

rónátok

lónétek

rónátok

3.

nónének

rínának

lónének

rónának

lónék

rónák

E. 1.

M últ id o
A kijelentó módú múlt idejú alakok + a volna segédige

F e ls z ó lító m ó d
T árgyas ra gozá s

A la n y i r a g o z á s

nójek

ríjak

lójek

rójak

lójem

rójam

2.

nój(él)

ríj(ál)

lój(él)

rójfál)

lójed,
lódd

rójad,
ródd

3.

nójón

ríjon

lójón

rójon

lóje

roja

T. 1.

nójünk

ríjunk

lójünk

rójunk

lójük

rójuk

2.

nójetek

ríjatok

lójetek

rójatok

lójétek

rójátok

3.

nójenek

ríjanak

lójenek

rójanak

lójék

róják

E. 1.

A v-s melléktó csak a kijelentó mód jelen idejében, az alanyi ragozás egyes és többes számának 1. személyében jelenik meg szabályosan, valamint a tárgyas ragozás néhány alakjában.
A többi alakot az alaptóból hozzuk létre.
A múlt idejú alakokban -tt van, mivel a tó magánhangzóra végzodik.
A felszólító alakokban rövid a -j\ (szótó + j )
A tárgyas 2. személyú rövidebb felszólító alakokból elvész a -j, de
megnyúlik a személyrag: lödd, szödd, ródd, nyüdd.
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A j ö n ig e ra g o z á sa
A jön ige ragozása csak a kijelentö mód jelen idejében és a felszólító
módban tér el a többi v-s tövû ige ragozásától.
Kijelentö mód

Feltételes mód

Felszólító mód

jelen ido

múlt idö

jelen ido

jelen ido

jövök

jöttem

jonnék

jöjjek

jössz

jottél

jonnél

jöjj

jön

jött

jönne

jöjjön

jövünk

jöttünk

jónnénk

jöjjünk

jöttök

jöttetek

jonnétek

jöjjetek

jönnek

jöttek

jonnének

jöjjenek

Továltozatai:
• jön - a kijelentö mód jelen ido egyes és többes 3. személyében
és a feltételes módú alakokban;
• jöv - - a kijelentö mód jelen ido egyes és többes 1. személyé
ben;
• jö - - a kijelentö mód jelen ido egyes és többes 2. személyében,
valamint a múlt idejü és a felszólító módú alakokban.
A jö s s z , j ö t t ö k alakban megnyúlik a személyrag mássalhangzója,
a felszólító alakokban pedig a módjel: jö jjö n .
Jelentésük szerint a jö n igéhez tartoznak a gyere (gyer), gyerünk,
gyertek felszólító alakok, amelyeknek nines más módban is ragozható töve.
A jö n ige gyövök, gyössz, gyön stb. nyelyjárási alakjait kerüljük!

162. Másolás kózben pótoljátok a hiányzó betüket! Indokoljátok meg a helyesírást!

CD Én északi ember vagyok, aki útját zord gonddal ró a. (Ady)
(D Székely hegyekböl messze Ázsiában, az oshazába vándorolt ki o
(Körösi Csoma Sándor), ott ró a a betüket és kereste puszták
homokján vérei nyomát. (Juhász Gyula) © Mennyi mogyoróvesszot
fdnvü em rajtad, e rút hajlandóság kiírtása céljából. (Jókai) C0 Itt

f

a nyilam, mibe lo em? (Petöfi) ® Távol puska durrant. Farkasra
lo ek, piros vér csöpög a fehér hora. (Kosztolányi)]® Sírva mentem
ki az <51'mogér^S' a~bbdzafa atatT^rí am ki magamat. (Mora)
® Húzd, ne sajnáld a hegedút, hadd r í3 o n ! ® Ha te fellengós,
képzelgó vagy, ha te ábrándokat szó él, az a te dolgod. (Ambrus Z.)
® Ej Petikém, szép fiam, hát ez a baj! Gondom lesz rá, hogy nagyot n o ® s meg ne hal . (Vömsmarty) Q ô ) Hej, Jancsika, Jancsíka,
mért nem no |él nagyobbra? (Népdal) Cil) Nagy ünnep az nekünk,
ha te jö
el hozzânk. (Népdal) ( I 2) Jö
velem! Eh, mit is vârsz jö _ -e vagy elragadlak. (József A.) ( I 3) A kávé is elfo B e a habjât s
megülepedett. (Jókai) (TT) Tégy a tûzre, hadd fö ön a leves!
163. íijátok le a szó és a nyü ige teljes alanyi és tárgyas ragozásí sorát!

Az

s z -v

tövu igék ragozása

Kijelentó mód
Jelen idö
Alanyi ragozás

E. 1.

Tárgyas ragozás

leszek

hiszek

eszem

iszom

hiszem

eszem

iszom

2.

leszel

hiszel

eszel

iszol

hiszed

eszed

iszod

3.

lesz

hisz

eszik

iszik

hiszi

eszi

issza

leszünk

hiszünk

eszünk

iszunk

hisszük

esszük

isszuk

2.

lesztek

hisztek

esztek

isztok

hiszitek

eszitek

isszátok

3.

lesznek

hisznek

esznek

isznak

hiszik

eszik

isszák

T. 1.

Múlt ido
Alanyi ragozás

E. L

Tárgyas ragozás

lettem

hittem

ettem

ittam

hittem

ettem

ittam

2.

lettél

hittél

ettél

ittál

hitted

etted

ittad

3.

lett

hitt

evett

ivott

hitte

ette

itta

T. 1.

lettünk

hittünk

ettünk

ittunk

hittük

ettük

ittuk

2.

lettetek

hittetek

ettetek

ittatok

hittétek

ettétek

ittátok

3.

lettek

hittek

ettek

ittak

hitték

ették

itták

Jövo ido
A la n y i r a g o z á s

T á rg ya s ra g ozá s

E . 1.

lenni, hinni, enni, inni fogok

enni inni fogom

2.

lenni, hinni, enni, inni fogsz

enni inni fogod

3.

lenni, hinni, enni, inni fog

enni inni fogja

lenni, hinni, enni, inni fogunk

enni inni fogjuk

2.

lenni, hinni, enni, inni fogtok

enni inni fogjátok

3.

lenni, hinni, enni, inni fognak

enni inni fogják

T. 1.

Feltételes mód
Jelen ido
A la n y i r a g o z á s

T á rg ya s ra g ozá s

E. 1.

lennék

hinnék

enném

in n á m

hinném

enném

innám

2.

lennél

hinnél

ennél

innál

hinnéd

ennéd

innád

3.

lenne

hinne

ennék

in n é k

hinné

enné

inná

innánk

hinnénk ennénk

T. 1.

lennénk hinnénk ennénk

innánk

hinnétek ennétek innátok

2.

lennétek hinnétek ennétek innátok

3.

lennének hinnének ennének innának hinnék

ennék

innák

Múlt ido

A kijelentö módú múlt idejü alakok + a volna segédige

Felszólító mód
A la n y i r a g o z á s

T árgyas ra gozá s

E . 1.

legyek

higgyek

egyem

igyam

higgyem egyem

igyam

2.

legyél,

higgyél,
higgy

egyél

igyál

higgyed, egyed,

igyad,

lé g y

h id d

edd

id d

legyen

higgyen

egyék

igyék

higgye

egye

igya

legyünk

higgyünk együnk

igyunk

higgyük együk

igyuk

legyetek higgyetek egyetek

igyatok

higgyétek egyétek

igyátok

legyenek higgyenek egyenek

igyanak

higgyék

igyák

3.
T. 1.

23.
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egyék

Az sz-es alaptövet csak a személyragok elótt talâljuk.
A mód- és idójelek elött a rövid magánhangzós to all: le-, hi-, e-, i-.
A feltételes mód jelének mássalhangzója megnyúlik: lennék, hinnék stb.
A felszólító mód j jele mindenütt gy-re vált: legyen, tegyen, a hisz
ige alakjaiban még meg is nyúlik: higgyek, higgyél, higgyen stb.
A tárgyas ragozás 2. személyú rövidebb felszólító alakjaiban meg
nyúlik a személyrag: hidd, edd, idd.
A v-s tóváltozat a ragozás során csak az elbeszéló múlt idejú alakokban fordul eló: levék, lev él, leve ~ Ion, levénk, levétek, levének;
tevék, tevél, teve ~ tön, tevénk, tevétek, tevének.
A feltételes mód jelen idö többes 1. személyú hinnök, ennök, innók
alakok ma már régiesen hatnak.
A lesz, tesz igének a kóltói nyelvben elófordulnak egyéb régies alakjai is:
E. 2. leszesz, lészesz, léssz; teszesz, tészesz, téssz;
E. 3. leszen, lészen, teszen, tészen

164.

Másolás közben pótoljátok a hiányzó betúket. Elemezzétek az igealakokat!

Háromszor te em fogadást, hogy kózrebocsátom a furfangos
eszú Lúdas Matyi tetteit. (Fazekas M.)
Te
Te
Q

Vi

ünk tórvényt a nép tórvénye szerint! (Madách)
az igét múlt idóbe!
e ót két lába erdó kózepébe. (Petöfi)

íj[) Másra vi
'

ük a beszédet. iAcUL—----------

Fecském, fecském, édes fecském, vi

el az én levelecském.

(Népdal)

Bölcsen hi
S

Hi

etek, de kemény ököllel! (Ady)

ük és tudjuk, hogy szebb jövot épitünk magunknak.
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)

(jT) Ki gondolnâ, ki hi

é, hogy ilyen teljesitményre képes.

(TÖ) Toldi György meg, amint torkig i
székbe ur-magât vetette. (Arany)
(TT) E

énk, i

a, e

e, egy öreg kar-

ank, csak lenne mit!

( 12) Virâgozz, fa, s dolgok, ti igazsâgot te

etek! (Ady)

165.

Irjâtok le a tesz, vesz, visz igék teljes ragozasi sorat!

166.

Elemezzétek az igék alakjât, hatarozzâtok meg a stilisztikai szerepüket!

(T j Lâbât az ajtö és a küszöb kôzé tevé, amiböl megint az lett,
hogy odacsuktâk a sarkât. (Jokai)
(2 J Ho va lettél, ho va levél, 6 lelkem ifjûsâga! (Petöfi)
( 3) A fiû Szôllosyné asszonyom becsületes hajlékâba eljövendö lé*
szen leânynézobe. (Vas Gereben)
(T ) Monda az Ur: legyen vilâgossâg - és lôn vilâgossag. (Biblia)
(5 ) Két par ökör tevé a fogatot. (Petöfi)
(jö) S valamennyi égitestet homâlyossâ tön a szégyen, hogy mint az
[mint Hunyadi], nem ragyognak. (Arany)
( 7) Mert az én érdemem nâlad annyit tészen, mennyi vizet kis
fecske szâjâba veszen az megmérhetetlen tengermélység eilen.
(Zrinyi)

0
( ';

Sirt a vad poroszlô, szemei könnyeztek; azt hivém, nem bântja,
azért âll oly veszteg. (Arany)
Szomjazo szemekkel mért nem jôvél magad?

5 - Megfogtak szép gyôngén, bétevék a tüzbe, az ö gyônge hamvât keverék a mészbe. (Népk.)
Mit téssz, uram isten, fiadnak életével? (Szegedi Kis Istvân)
Ideje lészen mâr néked is, uristen, mirajtunk könyörülni. (SzeJj)

Az

s z -d -v

tovú igék ragozása

Az sz-d -v tovú igék ragozása csak a kijelentó mód jelen idejében
tér el a szokásostól.
Ezeket a jelen idejú alakokat az -sz végú alaptóbol hozzuk létre,
amely azonban egyes személyekben - a többes 2. és 3. személyben
mindig - régiesen egy magánhangzóval is bövülhet.
Kijelentó mód
J e le n i d o

E. 1.

esküszöm

alszom
(aluszom)

fekszem

nyugszom

2.

esküszöl

alszol
(aluszol)

fekszel

nyugszol

3.

esküszik

alszik
(aluszik)

fekszik
(feküszik)

nyugszik
(nyugoszik)

esküszünk

alszunk
(aluszunk)

fekszünk

nyugszunk

2.

esküsztök

alszotok
(alusztok)

fekszetek
(feküsztök)

nyugszotok
(nyugosztok)

3.

esküsznek

alszanak
(alusznak)

fekszenek
(feküsznek)

nyugszanak
(nyugosznak)

T. 1.

A zárójelbe tett alakok választékos, régies-ünnepélyes hanglatúak.
Közülük tárgyas ragozása csak a cselekszik igének van (a többi
ugyanis tárgyatlan):
cselekszem, cselekszed, cselekszi, cselekesszük (cselekedjük), cselekszitek, cse
lekszik.
_________________!

Az alszik is elöfordul tárgyas ragozásban az álmát alussza tóismétló szólásban.
Az összes többi ragozási alakot a d-s melléktóbol képezzük.
Múlt ido: alszik: aludtam, aludtál, aludí stb.
fekszik: feküdtem, feküdtél, feküdt stb.
nyugszik: nyugodtam, nyugodtál, nyugodott stb.
A feltételes és a felszólító mód jelen idejének egyes számában eze
ket a beszélt nyelvben inkább iktelenül ragozzuk.
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Feltételes mód jelen ido:
E. 1. aludnám ~ aludnék, feküdném ~ feküdnék, nyugodnám ~ nyugodnék stb.
2. aludnál, feküdnél, nyugodnál stb.
3. aludnék ~ aludna, feküdnék ~ feküdne, nyugodnék — nyugodna stb.

Felszólító mód:
E. 1. aludjam ~ aludjak, feküdjem ~ feküdjek, nyugodjam ~ nyugodjak stb.
2. aludj(ál), feküdj, feküdjél, nyugodj(ál) stb.
3. aludjon feküdjön, nyugodjék — nyugodjon stb.

A u-s továltozat a ragozási sorban csak az elbeszélo múlt alakjaiban
jelenik meg: aluuám, aluvál, aluvék...; nyugovám, nyugovál, nyugovék...; esküvém, esküvél, esküvék...

167. írjátok le az alábbi igék teljes ragozási sorát!

dicsekszik, gyanakszik, törekszik
168. Elemezzétek az igealakokat, meghatározva a stílusértéküket is!

(T)

fm, nyugszik a természet is már, s nyugszik övele minden állat.
Nyugosznak ok, a hosfiak, dúló csaták után, nyugosznak ok, sírjuk felett zöldell bokor, virány. (Bajza) ® Gyönge violának letörött az ága, az én barátomnak nincsen nyugovása. (Erdödi I.)
© En vagyok az..., aki annyit szenvedék? Akinek a szívén, ahány
nap, annyi átok feküvék? (Petöfi) © Puha fejér ágyam hullámos redoin mily szépen alusztok, én szép csecsemóim: édes-é az álom?
(Arany) © Az alvo aluszik, a bujdosó buvik. (Arany) © Kínja lángi
el nem aluvának jéggyóngyétol szeme harmatának. (Petöfi) ® Ha
tórvény s szokás szerint cselekszetek, nem csak én, hanem minden
magyar segító kezét sietve nyújtaná. (Ratona) ® Ezért a leányért
mit nem cselekedném, Hernádból a vizet kanállal kimerném! (Népdal) C ® Leülék egy zöld fa alá nyugodni; nyugvásimban elaluvám
oly szépen! (Népdal)
(Batsányi) ©

169. Másolás közben pótoljátok a hiányzó betüket! Indokoljátok meg a helyesírást!

(T) Tisza partján elalu
©

Ne dicseke

am, jaj be szomorút álmo

am! (Népdal)

en az ember a szennyesével. (Móricz)

(®! Keij fel, betyár, ne alu

ál, éjfél után hármat ütött az óra. (Népdal)

i i j Mindig csak jora töreke

etek!

(5J Fájt a szívem az én tündéremért, akiért már annyit töre^

ke

e m . (Móricz)

it) Nem bíztak meg bennünk, folyton gyanako

ak.

(7 j (A gólyát) Tán azért szeretem annyira, mert vele együtt növeke em. (Petöfi)
®

Voltak, akik megeskü ek rá, hogy az, aki beszélt, dehogy is
volt az paraszt. (Móricz)

(jT| Ne haragu

, rózsám, azért hogy a kezem kezedhez ért. (Népdal)

fîÖ j Nem irigyked

em, nem haragu

am soha senkire.

24. A gy-n tövu igék ragozása

Ebbe a tötipusba mindössze két ige tartozik: a megy és a van.
A megy ragozása:
K i je l e n t ó m ó d , je l e n i d o

megyek

(nyelvjárási: mék)

2.

mégy

(nyelvjárási: mész)

3.

megy

(nyelvjárási: mén, megyen, menyen)

E. 1.

T. 1.

megyünk

2.

mentek

(nyelvjárási: mégytek)

3.

mennek

(nyelvjárási: megynek)

Az összes többi alak az n-es melléktóból képzódik.
Kijelentó mód,
múlt idö:

mentem, mentél, ment, mentünk, mentetek, mentek.

elbeszéló múlt:

menék, menél, mene, menénk, menétek, menének.

Feltételes mód,
jelen ido:

mennék, mennél, menue, mennénk, mennétek, mennének.

Felszólító mód:

menjek, menj, menjen, menjünk, menjetek, menjenek.
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A van ige ragozasa

F e lt e t e le s
m od

K i je l e n t o m o d

J e le n id o

m u lt i d o

e lb e s z e lo
m u lt

je le n id o

vagyok

voltam

valek

volnek

2-

vagy

voltal

valal

volnal

3.

van
(nyj.: vagyon)

volt

vala

volna

vagyunk

voltunk

valank

volnank

2.

vagytok

voltatok

valatok

volnatok

3.

vannak
(nyj.: vagynak)

voltak

valanak

volnanak

E . 1.

T. 1.

A van igenek jovo ideje nines, helyette a lesz jelen idejii alakjait
hasznaljuk.
Felszolito modja nines, helyette a lesz felszolito alakjaival eliink.
A felteteles mod mult ideje is a lesz mult ideju alakjaibol es a volna
segedigebol alakul: lettem volna, lettel volna, left volna.... (A voltam
volna, voltal volna, volt volna... regies-nepies hangulatu.)

170.

Elemezzetek az igealakokat, hatarozzatok meg a stilusertekiiket!

(T ) Megyen mar a hajnalcsillag lefele, az en edes galambom most
megyen hazafele.
(2 ) Hej, halaszok, halaszok, merre men a hajotok?
(5 ) Julia szep leany egykoron kimene buzavirag szedni a buzamezobe.
(4 ) Hova mesz, te harom arva?
1 oa

(5 ) Nâlunk jö ujsâg van, de neked rossz vagyon, mert Kadar Katânak immâr vege vagyon.
(ö ) Megyen Gyula Mârton hegyeken, völgyekön, egyszer vâltozâst
lât a cifra keszkenön.
(7 ) A kocsmâba keli menni, verekedes fog lenni.
@

Elmenek a zöld erdöbe setâlni, leülek egy zöld fa ala nyugodni.

(9 ) Egy asszonynak vala hârom szep lânya, hârmat ada feıjhez
hârom orszâgba. (Nepköltes)
171.

Az alâbbi szemelvenyböl irjâtok ki az igeket es elemezzetek alakjuk szerint!

Volnek kis pacsirta, hogy zenghetne dalom
Harmatos, viragos, illatos hajnalon;
Hogy magasztos enek szârnyain lebegve
Merülhetnek melyen a fenyes egekbe;
Hogy lerâzvân a fold minden szennyet, porât,
Innâm egy dicsöbb let isteni mâmorât;
Majd elszenderülve boldog csalödâson,
Edes âlom lenne - ne fâjna bukâsom.
Arany Jânos: Hiû souârgâs*•
172. Az alâbbi igekböl szerkesszetek meg a megadott alakokat!

• m ozog - kijelentö möd, muit idö, egyes szâm 1. szemely, alanyi ragozâs;
• gyanakszik - felteteles möd, muit idö, többes szâm 2. sze
mely, alanyi ragozâs;
•

horpaszt - felszölitö möd, többes szâm 1 . szemely, târgyas
ragozâs;

• füröszt - kijelentö möd, jelen idö, többes szâm 1 . szemely,
târgyas ragozâs;

• jâtszik - felszölitö möd, egyes szâm 3. szemely, târgyas rago
zâs;
/
• haragszik - felteteles möd, jelen^ıdö, egyes szâm 1. szemely,
alanyi ragozâs;
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25. Az ikes ragozas megbomlasa

Az ikes ragozasu igek eredetileg nemcsak alaki, hanem jelentesbeli
kiilonbseget kepviseltek: az ige szenvedo, visszahato vagy targyatlan jelenteset kiilonitettek el a targyas jelentestol. Lasd peldaul ma
is:
targyas iktelen

targyatlan (szenvedo) ikes

tor (valamit)

torik (valami)

erez (valamit)

erzik (valami)

hall (valamit)

hallik (valami)

szagol (valamit)

szaglik (valami)

Ez a jelenteskulonbseg azonban fokozatosan megsziint, es a szabalyos ragozas megbomlott.
Ikesek lettek az eredetileg iktelen alvisszahato igek (bizakodik, szanakozik, epekedik, csufolodik, kotekedik stb.), sok targyatlan ige ifolyik, uszik, csuszik, maszik, bujik, vagyik, valik stb.), sot nehany
targyas ige (eszik, iszik, hazudik, almodik stb.)
Kulonosen azok az igek voltak hajlamosak az ikesedesre, amelyek
csak 3. szemelyben hasznalatosak: gyiilik, folyik, omlik, hullik, koppanik.
A bomlast elosegitette, hogy a rossz hangzas elkeriilesere a masodik szemelyben az s, sz, z vegii ikteleneket az ikes -l szemelyraggal
kezdtek hasznalni {mosasz, vesesz, teszesz, viszesz, hozasz, uzesz helyett: mosol, vesel, teszel, viszel, hozol, uzol), az l, r vegu ikeseket
pedig az iktelen -sz szemelyraggal (illel, botlol, csuklol, ugrol helyett: Mesz, botlasz, csuklasz, ugrasz).
Mivel mar nem hordozott jelentesbeli kiilonbseget, az ikes ragozas
tiszta tipusa megbomlott, es a XIX. szazad elejere a ketfele ragozas
osszekeveredett. Az akademia vissza akarta allitani az ikes ragozast, az iskolaban tanitottak, az irok-koltok szentesitettek azt, a
beszelt nyelv azonban - a 3. szemelyt kiveve - nem hasznalta es
nem is igen hasznalja az ikes formakat, s kulonosen nem a felteteles es a felszolito modban, sot ma mar a valasztekos irodalmi
nyelv is akarhanyszor ikteleniil ragoz bizonyos ikeseket.

A nyelvi norma esak az ugynevezett allando ikesek szabalyos ikes ragozasat koveteli meg a valasztekos nyelvhasznalatban.

Az ikes igeknek harom csoportjat kiilonboztetjuk meg.
(T j Allando ikesek - a mindharom szemelyben ikesen ragozandok. Ide tartoznak:
• tortenest jelento szenvedo ertelmu igek: azom, fazom, tetszem, latszom, elkarhozom stb.;
• lelkiallapotot kifejezo alvisszahato igek: aggodom, bankodom, csodalkozom, emlekszem, elszomorodom, haragszom,
unatkozom, vagyodom stb.;
• igazi visszahato igek: alkalmazkodom, borotvalkozom, dorgolodzom, gyotrodom, hanykodom, mosakodom ~ mosakszom, szegyenkezem, rejtozom, vedekezem stb.;
• kolcsbnosseget kifejezo visszahatok: dulakszom, verekszem,
merkozdm, talalkozom, tolakszom, veszkodom, kotodom,
olelkezem stb.;
• az sz-d-u tovuek: alszom, fekszem, eskuszdm, gyanakszom stb.;
• egy-ket cselekvo targyas ige: eszem, iszom, dolgozom, almodom.
A -d veguek azonban a 2. szemelyben -sz ragot kapnak: mosakodsz, eligazodsz, kotekedsz, odahuzodsz, okoskodsz stb.
A szokom, szokol, szokik ‘hozzaszokik vkihez, vmihez’ jelenteseben
allando ikes. Nepnyelvi szok ‘az a szokasa’ valtozatat csak mult idoben hasznaljuk: szokott panaszkodni, szoktam enekelni, szoktal labdazni.
2J Felemas ikesek - az 1., 2. szemely ingadozo, a 3. szemely
ikes. Ide tartoznak:
• targyatlan cselekvo igek: lakom ~ lakok, lakol — laksz, lakik; koltozom ~ koltozok, koltozol, koltozik; tauozom ~ tavozok, tavozol, tauozik; pipazom ~ pipazok, pipazol; szokom ~
szokok, szokol stb.;
• l, r vegu ikesek: bottom ~ botlok, botlasz; csuklom ~ csuklok, csuklasz; illek, illesz; doglok, doglesz; vedlek, vedlesz;
bujok, bujsz; ugrok, ugrasz stb.
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A bânik, illik, vâlik, hazudik, kimûlik, eltünik az 1. személyben
mindig -k ragot kap!
(j3) Vâltozo ikesek - a 3. személyben ikes és iktelen alakjuk is
van, inkâbb az iktelenek modjâra ragozödnak: hull(ik), idoz(ik),
lârmâz(ik), mâsz(ik), megjelen(ik), fuldokol ~ fuldoklik, esdekel
~ esdeklik, omol ~ omlik, citerâz (ik), sziporkâz (ik), tündököl
~ tündöklik, haldokol ~ haldoklik, egerész ~ egerészik, gitâroz
~ gitârozik, labdâz ~ labdâzik stb.
A szépirodalmi stllusban az ikes forma finomabb, vâlasztékosabb,
ünnepélyesebb, de lehet régies, népies stilushangulatu is, söt szolgâlhatja a vâltozatossâgot.
Az ikes igék -hat, -het képzos alakjai ma mâr iktelenek: eszik - ehet,
iszik - ihat, mosakodik - mosakodhat, lakik - lakhat stb.
173. Hatârozzâtok meg az ikes igék tipusât!

CD Minden ingöbingö tövel-heggyel össze, szegény Jöka csak ûgy
csetlik-botlik knztp (Arany) ( 2) Karjait feje körül fonva fuldokol
erthetetlen szavakat. (Jökai) Gö Az utca fényben tündököl. (Tolnai
Lajos) (T) Ez a dolog nem i artozik rad. (Köznyelv) Ci) Nem tolakgdom. én idegeneknek a nyakâra. (Katona) G» ) Nines otthona, csak hânvödik-vetodik ,a vilâgban. (Köznyelv) 7 y Hamu alatt lakik. a tüz.
(Szôlâs) ® Gyönge labam fazik, köpönyegem âzik. (Népdal) ( 9 ) Maradi, aki nem alkalmazkodik a kor kôvetelményeihez. (Köznyelv)
1 Nagyabonyban csak két torony I4tS?ik> de Majlandban harminckettö Jâtszik. (Népdal) (JD Bujdosik, a kedves rözsam valahol,
ahoi még a dalos madâr sem dalol. (Népdal) Q 2) Csikös, gulyas gyülekezik, a menyecskét körülveszik. (Arany) (Ï
Megv az eke, szaporodik a barâzda, mintha egy nagy könyv n^idnék olvasâsra. (lllyés Gyula)
174. Irjâtok ki az alâbbi igék közül a vâltozo ikeseket!

sziporkâz, koronâz, cimbalmoz, fékez, gitâroz, csâkânyoz, teniszez, furulyâz, zongorâz, kötöz, kotorâsz, nyargalâsz, fütyôrész, kacarâsz, szaglâsz, eprész, egerész, haldokol, indokol, érdekel, fuldokol,
esdekel, tündököl, öldököl, bujdokol, hull, szâll, hajol, szâjal
175. Elemezzétek az igéket, hatârozzâtok meg a stilusértéküket!

Duna vizén lefelé ûsz a ladik, a ladik, rola muzsikaszo, guzlicaszô, csimpolyaszo hallatik. (Arany)
Bekopognak az ablakon: „Ne

zügjatok olyan nagyon, azt üzeni az urasäg, mert lefeküdt, aludni
vägy” . (Petöfi) Cs) Mindenki lepik egyet. (Mikszäth) GO Faluvegen
nyäja mig szerte legelesz, ö addig subäjän a füben heveresz. (Petöfi)
Gl) Csipogva gyül köreje, ha meglätja, a sok baromfi. (Mikszäth)
CjT) Foly a bor egesz nap, a lakoma, enek. (Arany) CT) Hej kocsmäros,
eb az inget! Elszeretik a menyecsket! ...El van az mär reges-regen,
afelöl mär alhatik ken’. (Arany)
176. Az aläbbi igealakok közül melyek ikesek es melyek iktelenek? Hatärozzätok
meg az iktelenek alakjät (mödjät, idejet, szämät, szemelyet, ragozäsät)!

häramlik, beszelik, nezik, illik, hajlik, fuldoklik, velik, szemlelik, furulyäzik, szemezik, gitärozik, kerdezik, bujdosik, tepdesik,
idezik, vältozik, välik, mällik, kenik
177. A vâltozö ikes huK~ hullik alakpar melyik tagja helyettesithetö be az aläbbi
kifejezésekbe?

...sürü pelyhekben ... a hö
...a zäpor
...a fâröl a levél
...a fâröl az alma
...a harmat

a falröl .... a vakolat
..., mint összel a légy
térdre ... az oltâr elött
... a szekérrol a szalma
... a kutya szöre

178. Az ikesség-iktelenség néha jelentéskülônbséget hordoz. Pötoljâtok be a
mondatpârokba az odaillö, utânuk zâröjelben megadott ikes vagy iktelen igét. Értelmezzétek a jelentésüket!

Mindent megbânt, mâr semmit se ... - Emberségesen ... a foglyokkal. bânik - ban
... a jegenye, pereg a levele. - Az alâzattal foldig ... ( hsgol - hajlik
[3 ) ... a méreg, hogy igy lèpre mentem. - Napok ôta fâj a gyomra,
alig .. .valamit. eszik - esz
i * ! A tavozö a kalapja utan... - A kötött holmi kônnyen... nyulik - nyul
j Kati pruszlikot ... - A pohârban ... a bor. gyöngyözik - gyöngyöz
« ) Az ember sose ... jöt! - A tâvolböl zeneszö ... hallik - hall
7 I Barâtom a diâktârsâval ... - Âgazik-bogazik, még se...
levelezik - levelez
-

A barackfânk nemsokâra ... - Minden ablakot ...
kivirâgoz - kivirâgzik
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26. Az egyszemélyes igék
Vannak olyan - tôrténést jelento - igéink, amelyek a jelentésük
miatt csak harmadik személyben hasznâlatosak.
Példáu?

áramlik, ömlik, özönlik, tôrténik, gomolyog, alkonyodik, havazik,
zuhog, csepereg, villámlik, nyikorog, csikorog stb.

Tôbbszemélyes használatuk csak átvitt értelemben (a költöi nyelvben) lehetséges:
Pehely vagyok, olvadok a hóval.

(Babits)

Pénz volnék, pendülnék, karika volnék, gurulnék.

(Népkôtés)

27. A személyteien igék
A kell, lehet, illik, tetszik igék egyes számú 3. személyú (bármilyen
módú és idejú) alakjait gyakran hasznàljuk személytelenül, fonévi igenévi alannyal. Ilyenkor nem teheto ki melléjük a személynévmási vagy más fonévi alany. A cselekvo legfeljebb -nak, -nek
ragos határozóval vagy abbôl alakult személyragos határozószóval
lehet megnevezve.
Hasonlitsuk össze:
személyteien formâk:

személyes formâk:

én kellek a jâtékhoz (= ki kell?)

jâtszani kell (nekem) (= mi kell?)

te kellesz a jâtékhoz

jâtszani kell (neked)

ó, Pali kell a jâtékhoz

jâtszani kell (neki, Palinak)

P éldául: A sál illik a blùzhoz. (=személyes forma, fonévi alany)
Illik ismerni a szabâlyt. (= személyteien forma, igenévi alany)

Személyteien igeként használatos a tobbszófajú (fónévként és melléknévként is élo) szabad és muszàj:
Szabadna tudni a nevét? (mi szabadna?)
Szabadjon megjegyezni, hogy ez helytelen. ("Mi szabadjon?)
Muszájna indulni: sürget az ido. (Mi muszàjna?)
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Az udvarias kifejezesekben (kerdesekben, közlesekben) hasznâlatos
tetszik is mindig egyes szâmban marad, akkor is, ha a cimzett
többes szâmu:
Hogy tetszik lenni (a bâcsinak, a bâcsie&nak)?
Tessek helyet foglalni (az ûrnak, az ura/mak)!
El tetszett felejteni (valamennyiüknek)!

28. A tagado igek
Az igeket a nem, sem tagadöszöval tagadjuk: nem irok, te sem irsz.
A letige van, vannak alakjainak tagadâsâra azonban külön tagado
igeink vannak: nines, ninesenek, ismetelt tagadâs eseten: sines,
sinesenek.
Peldâul: Van idöd vagy nines idöd? (De: Volt idöd vagy nem volt idöd?)
Nines idöm, söt kedvem sines.
Ninesenek mâniâim, meg rossz szokâsaim sinesenek.
179. Az alâbbi igek közül iıjâtok ki az egyszemelyes igeket!

terjed, terjeszkedik, gomolyog, tâmolyog, hömpölyög, mosolyog,
hullâmzjk, habzik, habozik, havazik, hamvad, szenved, senyved,
porlik, hirlik, hiresztel, hajlik, lobog, csattog, csobog, cşobban,
bugyborekol, buzog, bizsereg, csurran, csordogâl, folyik, folytat, kigyul, esteledik, hajnallik
180. Szemelyes-e vagy szemĞlytelen az ige az alâbbi mondatokban?

© Vigyetek esemyöt, mert esö lehet. @ Mâr nagy a hö, lehet szânközni. © N em kell mijıdent l^omolyan venni! © Nem keli penz a „
boldogsâghoz.(©X,IlIik boz zam a pârom. © Nem illik igy viselkedni!
© Szabad a madârnak âgröl âgra szâllni. ® Szabad ez a hely?
® Muszaj a vendegek miatt kitakaritani.
181. Îıjâtok le az alâbbi mondatok tagadö vâltozatât, s mondjâtok meg, mi fejezi
ki a tagadâst!

® Van testverem, van barâtom is. d ) Volt idöm ellâtogatni a muzeumba. @ Erdö is van, makk is van. @ Lesz eleg idö a vârosnözesre. © Büszke vagyok a teljesitmenyemre. ( o ) Bârcsak fürge
volnek! © Legyetek mindig övatosak!

29. Az ige teljes nyelvtani elemzésének menete
Az ige elemzésekor meghatározandó:

(T) Az ige jelentése:
• a cselekvó és a cselekvés viszonya szerint (cselekvó, müveltetó, szenvedó vagy visszaható, illetóleg ezek hato alakja);
• a cselekvés irányulása szerint (tárgyas vagy tárgyatlan);
• a cselekvés minósége szerint (folyamatos, gyakorító, mozzanatos, kezdó vagy befejezett).

(2) Az ige alakja:
• módja (kijelentó, feltételes vagy felszólító);
• ideje (jelen, múlt, elbeszéló múlt vagy jovó ido);
• száma (egyes vagy tóbbes szám);
• személye (elsó, második vagy harmadik személy);
• ragozása (alanyi (iktelen vagy ikes) vagy tárgyas ragozás).

( » Az ige szerkezete:
• szerkezeti típusa (tószó, képzett szó vagy osszetett szó);
• a szótó (abszolút vagy relatív tó, alaptó vagy melléktó);
• a szótó típusa (egyalakú vagy tóbbalakú, konkrétan milyen);
• a toldalékok faja (képzó, jel vagy személyrag).

182.

Elemezzétek a szemelvény igéit jelentésük szerint!

Óbuda szívében további meglepetés várt a kutatókra, akikkel
ásatásokat végeztettek. Mondani sem kell, itt is sokat vizsgálódtak,
sok munka, nyomozás elózte meg a sikereket. Számtalan római
maradvány került eló, azonban az óbudai utcákon, amelyeket sürún beépítettek, csak nagy üggyel-bajjal, kis területeken haladhatott az ásatás. Ha egy-egy alkalommal vastagabb római kófalba
ütkozott a kutatóárok, a munkát nem folytathatták a lakóépületek
miatt.
A Királydomb elnevezésü házcsoport régóta foglalkoztatta a régészek képzeletét, mivel a házak ellipszis alakban épültek egy
enyhe folddomborulaton. A tapasztalt régészek ebból arra kóvetkeztettek, hogy talán egy régebbi - talán római - épület falaira
épültek, annak vonalát kovetik.
Halász Zoltán nyomán
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183. Elemezzetek az alabbi szemelveny igeit alakjuk es szerkezetiik szerint!

u

Az uj vallas gyozott: a Romai Birodalom kereszteny allamma
lett, de ez sem menthette meg a pusztulastol. Erejet feloroltek azok
a kiizdelmek, amelyeket tobb mint harom evszazadon at vivott a
hataraira zudulo barbarok meg-megujulo hullamaival.
Templomaiban mar tobb mint szaz eve az uj istenhez fohaszkodtak, amikor Europaban term ettek a hunok, es rettegett
kiralyuk, Attila vezetesevel elindultak, hogy felduljak es fosztogassak a mar addig is sok csapasnak kitett nyugati tartom anyokat es Italiat. Pusztulasat a birodalom akkor sem tudta volna
elkerulni, ha nines a hunok tamadasa. Annyira legyengiilt, hogy
a kiilonfele german torzsek konnyen megvethettek labukat Ita
lia foldjen.
Artner Tivadar nyoman

184. Végezzétek el irâsban az alabbi versrészlet igéinek teljes nyelvtani elemzését!

Ôklômet râztam és fenyegetôztem
a nép nevében: cselekedjetek!
mert hogyha... s elborult szemem vôrôsben
furdette mâr a tâjat, felleget.
Nem fenyegetôzom, az ôklômet sem
râzom tôbbé, legyintek csôndesen.
Egy sôhajtâs bujt ott ki ujjaimnal,
gyâvân, hogy észre mâr én se vegyem.

Ha lâzithatnék, oh ha volna még kit,
életre téged, nemzetem, magyar! Mâr panaszolja az idô ütésit
reesegô kâromkodâsaival
az ôszi erdô, - népem hangtalan hull,
repül az ôszi ârokba, az égre mint rôt levél, mely lent még, utolsôul:
remeg, dadog a sziv a semmiségbe Illyés Gyula: A semmiségbe
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30. Az igekotó
Az igekotó az igével (vagy igéból képzett más szóval) tóbbé-kevésbé
szoros egységben használt szófaj, amely jelólheti:
• a cselekvés térbeli irányát: kinéz, benéz, felnéz, lenéz, ósszenéz, visszanéz, átnéz, keresztülnéz, utánanéz;
• a cselekvés minóségét (lefolyásának módját): jón le, lejón, le-lejón.
Az igekotó átmeneti szófaj: egyrészt ónálló szó, amelynek megvan
az állandó hangalakja és jelentése, másrészt csak jelentésmódosító
szóelem, illetóleg ósszetételi elótag, melynek kapcsolata az igével
meglehetósen laza: el is válhat az igétól.
Az igekotó lehet:
J

egyenes szórendü - ha kozvetlenül az ige elótt áll, azzal egybeírva: elmegy, hátrafordul, félrenéz, hozzásimul stb.;
megszakított szórendü - ha kózé és igéje kózé más szó kerül: el is megy, hátra sera fordul, félre aera néz, hozzá is sim ul;

3

fordított szórendü - ha az ige után áll: megy el, nem fordul
hátra, nem néz félre, simul hozzá.

Az igekotó tárgyassá teheti a tárgyatlan igét: no - kinóvi a ruhát; él
- átél sok nehéz órát; halad - meghaladja az átlagot a teljesítmény;
áll - kiállja a próhát; mulat - átmulatja az éjszakát; ül - jó l megüli
a lovat stb.
Az igekotó alakját nem változtatja.
Nines ónálló mondatrészi szerepe. Igéje nélkül csak eldóntendó kérdó mondatokra adott igenló válaszként vagy az ismétlódó ige helyett fordul eló.
Megtanultad a leckét? - Meg. (= igen, megtanultam).
Elfelejtett mindent, el a hút, el a hánatat.
Az igekotó gyakran hoz létre tómórító kifejezéseket: az igekotós ige
két ige cselekvését süríti magába. Például: elheszélgeti az idót =
beszélget, és ezzel eltólti a másra szánt idót, elissza az eszét = anynyit iszik, hogy elveszti a józan eszét, leimádkozza a büneit = imádkozik, s így levezekli, kialussza magát, kimerészkedik az uteára stb.
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Nyelvünkben mintegy 130 igekötö van (többsegük azonban többszötagû).
Leggyakoribb igekötoink: el, meg, ki, le, fel, be, össze, vissza stb.

185. Hatârozzâtok meg az igekötö szerepet es szörendi helyet az alâbbi mondatokban!

(T) Befordultam a konyhâra, râgyujtottam a pipâra.
! 2) Meglâsd, öçsem, az isten megsegit.
(5 ) Mi 6 nekünk, azt el nem mondhatom, mert ninesen ra szö,
ninesen fogalom; de megmutatnâ a nagy veszteseg: ha elszölitâ
tölünk öt az eg.
(i)

E nehâny sorral erd be most, öçsem.

(5 ) Legyen egy kis embersege, s nezzen kelmed neha be.
( 6 J Kicsapott a folyo..., elvitte az ârviz a töltest, a hidat.
\JJ Elbeszelünk neha a letünt idökröl.
¡Jf) Legmagasabb hely a pusztân e gem vege, azert ült fel a sas ennek tetejebe.
[9 ) S hol a ven csaplâr, hogy ezert fol nem pattan?
QÜ)

De mit tür a szolgasâgnak nepe? Mert nem kel fol, hogy lâncât letepje? Arra var, hogy isten kegyelmeböl azt a rozsda râgja le kezeröl?

! 11 1 Szabadsâgert küzdött az ifju, s börtönbe dobtâk, ottan ül, es
meg-megrâzza es âtkozza bilineseit kegyetlenül.
f l 2 l Örömmel vâgom en magam föl paripâmra a nyeregbe!
fÎ 3 ) Ott essem el en a hare mezejen, ott folyjon az iQui ver ki szivembül...*
*

El ne repülj, megtollasodott fa, hadd üljek rözsâmmal ârnyekodba!
Petöfi Sândor verseiböl
137

186. Mondjátok meg, hogyan módosítja az igekótó az alábbi igék jelentését! (Ha
a meghatározás nehézséget okoz, foglaljátok az igét mondatba!)

• mos: megmos, elmos, kimos, lemos, felmos, átmos, osszemos
• mosakodik: megmosakodik, kimosakodik, bemosakodik
• ad: megad, elad, felad, lead, kiad, bead, osszead, visszaad, belead, átad, ráad, túlad
• néz: megnéz, elnéz, kinéz, benéz, felnéz, lenéz, ósszenéz,
visszanéz, belenéz, átnéz, utánanéz, keresztülnéz
• rúg: megrúg, elrúg, felrúg, lerúg, kirúg, berúg, belerúg, félrerúg, átrúg, túlrúg

187. Az alábbi igékhez tegyetek igekotóket - minél tobbet - és értelmezzétek a
kapott ósszetett igéket!

üt, ver, dob, rak, olvas, számol

188. Keressétek ki az alábbi mondatokból és értelmezzétek a tomórító igekótós
kifejezéseket!

1) Húzd rá, cigány, húzzad jobban, táncolni való kedvem van, eltáncolom a pénzemet, kitáncolom a lelkemet! (Petófi)
2

Ha a lábam térdig eljárom, úgy is megkeresem. (Kóznyelv)

'

A detektívek elállták a kocsma ajtaját és hátsó kijáróját. (Nagy L.)

i

A foglyokból kegyetlenül kiverték a vallomást.

“

Elcsavargom itt Pesten ezt a rovid életet. (Tolnai Lajos)
Az óreg kényelmetlenül kezdett pislogni, hogy így apróra kitapogatom a tudományát. (Gárdonyi)
A gyerek elmosolyogja az ember baját. (Mora)
Én, tollavesztett vén madár, ki átdideregtem a telet, talán
utolszor üdvozollek: szervusz, te kedves kikelet! (Heltai Jenó)
Nem fogadták be a társaságba, sót kinézték maguk kozül. (Kóz
nyelv)

Az éljenezni kezdóket lepisszegték. (Petófi)

, JÉ

189. Ugyanaz az igekötö meg egyazon igenek is igen sokszinüen ärnyalhatja az
alapjelenteset. Bizonyitsätok az aläbbi kifejezesek ertelmezesevel!

feladja
feladja
feladja
feladja
feladja
feladja
feladja
feladja
feladja
feladja

a zsäkot a kocsira a vendegre a felöltöt a levelet a lecket a tanär az ügyet a birösägra a körözött szemelyt a jätszmät a remenyt a värat a mäsodik fogäst -

kiadja az ablakon a kulcsot kiadja a järandösägot kiad egy nagyobb összeget kiad egy szobät kiadja az üj regenyt kiadja a tüszokat kiadja az ütjät a kerönek kiadja magät orvosnak kiadja az utasitäst kiadja, amit megevett -

Az igekötö es a hangsüly
Az igekötö szörendje a hangsülytöl fiigg.
Az igevel egybeirt igekötö mindig hangsülyos, mivel az összetett
szö az elsö szötagjän kapja a hangsülyt:
Elindultam szep hazämböl, hires kis Magyarorszägröl. (Nepdal)
Nyäri napnak alkonyulatänäl megällek a kanyargö Tiszänäl. (Petöfi)

Elvälik azonban az igekötö, es forditott szörenddel az ige möge kerül:
• ha az igei ällitmäny eie hangsülyos mondatresz vagy egyeb
hangsülyos szö - peldäul tagadö- vagy tiltöszö - kerül:
Engem vigyen fei a padläsra. (JözsefAttila)
Hovä merült el szep szemed viläga? (Vörösmarty)
Anyäm, älmodtam en is egyet, nem fejtened meg, mit jelent?
Ne menj el, maradj itt, majd meglätod, jobb lesz itt.

(Nepdal)

• ha maga az ige kapja a hangsülyt:
Ereszkedik le a felhö, hüll a täjra öszi eso.
Teszem el a könyveket.

(Petöfi)

• a semleges hangulatü felszölitö mödü alakokban:
Ällj meg, hollö, ällj meg, hadd üzenjek töled...
Felejtsd el, hogy bäntottalak.
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(Nepdal)

(Petöfi)

Szigorú parancs esetén azonban az igekötö kapja a hangsúlyt, s
egyenes szórendú:
Megállj, megállj, egész foldet neked adom, csak e két fát kerüld.
Iskolában a Juliskát elfeledd! (Vörösmarty)

(Madách)

Megszakított szórendú az igeköto, ha külön nyomatékot kap:
El is megyek hozzá, meg is kérem. (Népdal)
Meg nem állíthatjuk az ido múlását... (Népdal)
El kéne indulni, meg kén házasodni.

I

(Népdal)

Néhány igének nem válik el az igekótóje: kirándul, kifogásol, befolyásol, ellenöriz.
190. Indokoljátok meg az igeköto szórendjét!

Megáradt a patak, elmosta a partot. (Népdal)
S ki hallja meg a költö énekét? (Arany)
Légy te szabad! Hídd sorsodat bátor versenyre ki! (Komjáthy Jenö)
Kinn a világ haddal tele, de nem abba halunk bele. (Balázs Béla)
[5

Jól megjegyezd: ma szürke szók ezek, de élni fognak, hogyha
már nem élek. (Karinthy Frigyes)
Nem hallgatsz el? Egy szót se többet, elhallgass! (Köznyelv)
Sej, még a búza ki sem hányta a fejét, sej, páros galamb mind
elhordta a szemét. (Népdal)
Bárcsak meg se ismertelek volna! (Köznyelv)

i9

Ha majd a szellem napvilága ragyog minden ház ablakán, akkor
mondhatjuk, hogy megállj unk, mert itt van már a Kánaán. (Petófi)

191. írjátok le az alábbi igék tagadó alakját! Mi tôrténik az igekötövel?

megfordul, felkiált, beköszöntött, kialudt, hozzáfogna, rákérdez, alábecsüli, rajtakapta, mellébeszél, rápirít
192. írjátok le az alábbi igékhez felszólító módú alakjaikat (a szám, személy és
ragozás megváltoztatása nélkül)!

elolvasom lelövöd eljátszom -

megnövök megvetjük megtartjátok - felkeresi kiejtjük eljön -

r
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megtoldod felrója elrepeszted -

Az igekotók kettós szófaja
Igekótói szerepü szavaink kettós szófajúak, sót az igekótói jelentésük csak másodlagos.
Eredetileg határozószók, s ma is élnek ónálló határozószóként:
Elindultak fel a hegyre. (Hová indultak el?)
Ki innen! (Hová?)
Itt az étel, be vele! (Hová?)

Onálló mondatrészi szerepüket elvesztve osszetapadtak az igével,
igekótóvé váltak, s ha egyes kifejezésekben még érzik is a határozószói jelentés (kimegy, bejón, felmászik, odauész, hazajón stb.), az
esetek tobbségében ez a határozószói jelentés teljesen elhomályosult (kimos, kikészít, kiválaszt; begyúl, beforr, bemutat; felfog, felragyog, felkel stb.), és az igekótó csak a cselekvés minóségét
módosítja: elolvas (befejezett), jó n le (folyamatos), meg-megáll (gyakorító), felharsan (kezdó) stb.
Kónnyen igekótóvé válnak az egyes számú 3. személyü személyragos határozószók (fóként a hová? kérdésre felelók: belebotlik, nekimegy, ráfórmed, melléfog, hozzászól, kózécsap, rajtaüt stb.).
Igekótóvé válásukat bizonyítja, hogy nem személyragozhatók (nines
például mellém fog, melléd fog, mellénk fog) és nem nyomósíthatók
személynévmással (nines ómelléfog).

193. Értelmezzétek az alábbi szólásokat! Meghatározható-e mindig egyértelmüen, mi az igekótó szerepe?

vagy megszokik vagy megszókik
kiteszik a szürét
ellátják a baját
ráhúzzák a vizes lepedót
felkótik az állát
felkopik az álla
felviszi isten a dolgát
194.

elszalasztja az alkalmat
benó a feje lágya
jár, mint akit besóztak
behúzza a farkát
elveti a sulykot
elverik rajta a port
kiugratja a nyulat a bokorból

Határozzátok meg az alábbi mondatok kiemelt szavainak szófaját!

CO Nyisd ki, rózsám, kapudat, hadd kerüljem váradat. (Gyermekdal)
Ki a síkra a kunyhóból, miljomok! (Petófi) (y Fel, gyermekek,
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tanulásra! (Ady) @ Hát ezért csak iddogálunk, míg fel nem kotik
az állunk. (Petófi) ® Hegyekbe fel, vólgyekbe le hanyatt-homlok
nyargaltam. (Kisfaludy S.) © Szakadt a zápor, villámok cikáztak,
tóbb helyütt le is csapott. (Kosztolányi) © Ha van Isten, ne kónyorüljón rsyta: veréshez szokott fajta. (Ady) ® Ne hazudj, vigyázz,
rajta ne csípjenek! (Kóznyelv) @ Az utcákon nagy volt a sár, az ég
egészen nekikeseredett. (Jókai) Qlo) A z erényes nemzet jutalma
nem égi: fóldón jut dicsó és hosszú élet n ék i. (Arany)

Az

igekótók helyesírása

Egybeíijuk az igével az egyenes szórendü (a kózvetlenül az ige elótt
álló) igekotót:
elindul, megérkezik, bezárkózik, felkel stb.

Külonírjuk az igétól a megszakított szórendü és a fordított szóren
dü igekotót:
el sem indul, meg is érkezik, be is zárkózik, fel sem kel;
indul el, érkezik meg, zárkózik be, kel fel stb.

Kótójellel írjuk:
• a megismételt igekotót:
meg-megáll, fel-felsóhajt, be-bejár, vissza-visszanéz stb.

A nyomósítva megismételt igekótók kózül azonban elmarad a
kótójel:
Fel is felszántotta aranyos ekével,
Be is bevetette tiszta igazgyónggyel. (Népkóltés)

• a régies hangulatú halmozott igekótóket:
el-szétszórják, el-felkészültek, el-bevitték stb.

• kotójelet teszünk az igekótó után, ha elmarad mellóle az ige,
amely egy más igekótóvel utána megismétlódik:
ki- és bejárnak, oda- és visszautaznak, fel- és legórdül stb.;

Nem igekótók és nem írandók egybe az igével:
• az ellentétes viszonyú ósszetett határozószók:
ki-be jár, fel-le sétál, ide-oda rópkód stb., de: ósszevissza;
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• a fokozott határozószók:
feljebb emel (de: felemel), beljebb húzódik (de: behúzódik), kijjebb toi
(de: kitol), lejjebb ereszt (de: leereszt), ôsszébb húz (de: osszehúz) stb.;
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• a szabadon személyragozható (és személynévmással nyomósítható) személyragos határozószók:
I
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(én)rám néz, (te)rád néz, (ó)rá néz (de: ránéz a társára);
(én)hozzám szól, (te)hozzád szól, (ó)hozzá szól (de: hozzászól a kérdéshez);
(én)utánam jár, (te)utánad jár, (o)utánajár (de: utánajár a dolognak).

195. Indokoljátok meg az igekotók helyesírását az alábbi mondatokban!

D A csendes folyóvíz télen megaluszik, de az én bánatom soha
meg nem nyugszik. ® Istenem, Istenem, áraszd meg a vizet, hadd
vigyen el engem apám kapujára. ® Fújd el, szelló, fújd el hosszú
útnak porát, hogy ne lelje senki fakó lovam nyomát! ® El is indulának bé Törökorszâgba. ® Fól ís foltekinte a magas egekre: egy
szép gyalogósvény onnan jódógél le. © El-elnézem mindegyiket,
de nem látom az enyémet. ® El is elindula, reá is talála. @ Igazán szólj és meg ne bánd! ® Víz elótted megáradjon, sár utánad
felfakadjon, lovad lába megbotoljon, foldre téged agyonnyomjon.
Népdalokból
196. íijátok le az alábbi igék tagadó alakját! Mi torténik az igekotóvel?

megfordul, felkiált, beköszöntött, kialudt, hozzáfogna, rákérdez, alábecsüli, rajtakapta, mellébeszél, rápipál
197. íijátok le az alábbi igék felszólító módú alakjait (a szám, személy és ragozás
megváltoztatása nélkül)!

elolvasom megtoldod felkeresi kiejtjük 198.

®

megnövök lelövöd felrója eljón -

íijátok le a mondatokat átalakítva úgy,

EHndult szerencsét próbálni, ©
Kímentem-a^folyópartra sétálni.
Élmennék hozzátok tévézni. ®
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megvetjük megtartjátok eljátszom elrepeszted az igekotó elváljék az igétól!

lvastam kedves leveledet.
AÆ^jocsàsd, ha tévedek.
a madárka.

31. A hatarozoszo

A hatarozoszo igek, ritkabban nevszok vagy hatarozoszok jelentesenek valamely koriilmenyet - helyet, idejet, modjat, fokat, allapotat,
okat, celjat stb. - kifejezo szofaj.
P eldaul: Az edesanyam k in t mosott a kutnal. (a cselekves helyet jeloli)
A k k o r szep az erdo, m i k o r zold. (a tulajdonsag ervenyenek az ide
jet jeloli)
M e s s z e mentel, n a g y o n messsze. (a messze a cselekves helyfele
koriilmenyet, a nagyon pedig e koriilmeny fokat jeloli)

A hatarozoszoi jelentes
A hatarozoszoknak nines pontos fogalmi jelentesiik, mint az
igeknek vagy a nevszoknak. Jelentesiik esak viszonyitott je
lentes.
Peldaul a fent hatarozoszo jelentesebol esak annjdt tudunk meg,
hogy az a beszelohoz kepest egy magasabb helyet jelol, de hogy pontosan hoi, az nem deriil ki belole. Ezert szoktuk valamely ragos
vagy nevutos fonew el pontositani: fent az emeleten, fent a fan, fent
a toronyban, fent az eresz alatt stb.
Vagy: a masodik emelet mint hely fent annak, aki a foldszinten van,
de aki a harmadik emeleten van, annak az lent.
Vagy:
- Gy ere ide az ablakhoz!
- Miert menjek oda?
Az adott beszedhelyzetben az ide es az oda hatarozoszo ugyanazt a
helyet, az ablaknal levo helyet jeloli, de aki az ablaknal all, annak
itt, aki attol tavolabb van, annak ugyanaz a hely ott.
A hatarozoszok viszonyitott jelentesenek oka az, hogy raggal vagy
nevutoval viszonyitott nevszokbol keletkeztek (bar ez a mai nyelverzek szamara nem mindig ismerheto fel): elore, hatra, ujbol, ejjel,
tavasszal, akkor (az + kor), delelott, rendszerint, ezalatt, amiatt, itt,
ott (vesd ossze: Pecsett, Gyorott) stb.
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A hatärozöszok alaki sajätossägai
Mivel a hatärozöszok viszonyitott fogalmak, toväbbi viszonyitö eszközöket - ragokat, nevutökat - rendszerszerüen nem kaphatnak,
azaz nincs ragozäsrendszerük.
Nemely hatärozöszö azonban viszonyjelentesenek toväbbi mödositäsära felvehet egy-ket ragot: messze, messziröl, messzire, alul, alulröl, alulra, fent, fentröl, oda (hovä?), odäig (meddig?), most(an),
mostantöl, mostanäig, delutänra, tavalyelöttröl stb.
Nemely hatärozöszö fokozhatö: közel - közelebb - legközelebb, tova toväbb - legtoväbb, hamar - hamarabb - leghamarabb, le - lejjebb,
ide -idebb, oda - oddbb ~ odebb stb.

A hatärozöszok mondatbeli szerepe
A hatärozöszö a mondatban mindig hatärozö (mint a hatärozöragos
es nevutös nevszök):
Lätni t ä v o l kis falucska tornyät.

(Petöfi)

(Hol lätni? - helyhatärozo)

Mäskeppen lesz h o ln a p , mäskeppen lesz v e g r e . (Ady) (Mikor lesz? - idöhatärozök)
Kesö ejjel ertem a tanyära.

(Petöfi)

(Mikor ertem? - idöhatärozö)

Mäs mondatresz <^sak ügy lehet a hatärozöszö, ha fönevesül vagy
melleknevesül.
P eldäul: A harangszö a t ä v o l faluböl meghalni jär ide.
böl? - minösegjelzö)

(Petöfi)

(Milyen falu-

Ne felj, hajöm, rajtad a h o ln a p höse. (Ady) (Minek a höse? - birtokos jelzö)
Egyre rövidebbek a z e jje le k . (Mik rövidebbek? - alany)

199. Keressetek meg az aläbbi mondatokban a hatärozöszökat, es mondjätok
meg, milyen körülmenyt fejeznek ki!

( l j Most jö lenni katonänak, mert Kossuthnak verbuvälnak.
(Nepdal)

( i:) Kinn a bäräny, benn a farkas. (Gyermekdal)
(3 ) Alant repül a nap, mint a färadt madär. (Petöfi)
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Qi 1 Van szâllâsom itten s ennem, innom ingyen. (Petôfi)
(5J Majdnem hanyatt estem a csodâlkozâstôl.
6

Macskâja vén, mâr régen nem dorombol. (Jôzsef Attila)

( ? ) Éhen maradt a jôszâg, nem volt kinek megetetni.
(8 ) Egyedül hallgatom tenger mormolâsât. (Lévay Jôzsef)
®

Oh, a szârnyas idô hirtelen elrepül. (Berzsenyi)

(jLÔ) Az ôsszeesküvôk alattomban cselt szôttek.
(TT) Suttyomban ôsszehâzasodtak, a szülôk tudta nélkül.

200. Hatârozôszôk-e vagy ragos, illetôleg névutôs névszôk az alâbbi mondatok
kiemelt szavai? (A meghatârozâsban segitségetekre lesz, ha râkérdeztek.)

(T) Kopott régi kabâtjât egy szebb ûjra cserélte. - Üjra itt a szép
tavasz.
@

Ne erre a székre ülj, hanem arra. - Erre gyere, ne menj

arra.
fjfj Senki sem szâmitott ilyen csufos végre. - Végre megjôtt az
eszed!
( î ) Nappai kellemes az idô, de éjjel mâr hüvôs van. - Megtoldotta az ott-tartozkodâsât két nappai és két éjjel.
Î5J Felszedtük a hullott aimât, a nagyjâbôl kompôt lesz, az aprajât kidobjuk. - Nagyjâbôl mâr kész a takaritâs.

(tT Huzzatok egy egyenest meg egy pârhuzamos vonalat! - Amint
hazaértem, egyenest a telefonhoz rohantam.
©

Igyekezz haza még dél elôtt! - Egész délelôtt tanultunk.

(JB) Ezutân minden mâsképp lesz. - Ez ut an az ôra utân a tornaôra kovetkezik.

0

A szokâsos rend szerint zajlott le az ünnepség - Vacsora utân
rendszerint tévét nézünk.
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32. A hatârozöszök fajai
A hatârozöszökat hârom szempont szerint osztâlyozhatjuk:

i) Fogalmi tartalmuk alapjân:
• tartalmas hatârozöszök: kint, bent, fent, oldalt stb.
• nevmâsi hatârozöszök: hol, itt, ahol, valahol, bârhol, sehol stb.

( 2 ) Jelentesük szerint:
• helyhatârozöszök: kint, bent, itt, ide, sehonnan stb.
• idöhatârozöszök: regen, holnap, mikor, neha, soha stb.
• elvontabb körülmenyt kifejezök: nagyjâböl, vaktâban, jocskân, suttyomban, igy, valahogy, sehogyan, bârhogy stb.
(3 ) Az irânyhârmassâg szerint, azaz a terbeli es idobeli szemlelet hârom irânya szerint:
• tartamjelentesüek - a hol, mikor kerdesre felelök: itt, most;
• elözmenyjelentesüek - a honnan, rnettol, miota kerdesre fele
lök: alulröl, mögülem, regtöl, miota stb.
• vegjelentesüek - a hovâ, merre, meddig kerdesre felelök: fel,
ala, hozzâ, mögem, mâra, akkorra, meddig, semmikorra stb.

A tartalmas hatârozöszök
A tartalmas hatârozöszöknak van viszonylag pontos hatârozott jelentestartalmuk. Jelölhetnek:
a) helyet: kint, bent, oldalt, körös-körül, veges-vegig, tâvol, messze,
otthon stb.
b ) idöt: most, rögtön, tavaly, tegnap, reges-regen, koran, maholnap,
ismet, ûjra, ûjböl, jövet, menet stb.
c) elvontabb körülmenyeket: jöl, vaktâban, inkâbb, hirtelen-vâratlan, valoban (mödhatârozöszök), igen, nagyon, jöcskân (fokhatârozöszök), örömest, egyedül, hanyatt (âllapothatârozöszök)
stb. - ezek gyakran egynel több körülmenyre is utalhatnak.
A tartalmas hatârozöszökhoz soroljuk a szemelyragos hatârozöszö
kat - a szemelyes nevmâs hiânyzö ragos es nevutös alakjait helyettesitö szavakat is: (en)bennem, (te)nâlad, (ö)hozzâ, (mi)mellettünk,
(ti)szerintetek, (ö)nelkülük.
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A melléknevek -lag, -leg, -n, -an, -en, -ul, -ill ragos alakjait nem tekintjük határozószónak! A szépen, boldogan, rosszul, remekül, házilag, kézileg - ragos melléknevek!
A tartalmas határozószók közül a helyet és idót jelölök tóbbé-kevésbé pontosan tükrözik az irányhármasságot. Ha nines meg mindhárom alakjuk, akkor a megfeleló irányulás kifejezésére ragot kap a
határozószó. Az elvontabb határozószók tóbbsége tartamjelentésú.
A szemléleti irányhármasság a tartalmas határozószók rendszerében
e l o z m é n y je le n t é s

h e ly h a t á r o z ó s z ó k

id ó h a tá r o z ó s z ó k

t a r ta m j e le n t é s

v é g je le n t é s

fentról

fent, fenn

fel

kintról

kint, kinn

ki

messziról

messze

messzire

kozelról

közel

közelre

belólem, belöled

bennem, benned

belém, beléd

mögülem,
mögüled...

mögöttem,
mögötted...

mogém,
mogéd...

mostantól

mostan

mostanáig

tegnaptól,
tegnapról

tegnap

tegnapig,
tegnapra

estétól

este

estig

régtól

rég, régen

-

-

korán

-

-

újra

-

-

egyszeriben
egyszerre

148

-

201. Elemezzétek az alábbi mondatok tartalmas határozószóit jelentésük és a
szemléleti irányhármasság szerint!

í j Elmennék én haza, itt hagynám ezeket, örömest itt hagynám,
de most már nem lehet...
(IT) Hát hogymint vagytok otthon, Pistikám?
‘ í ) Egész úton - hazafelé - azon gondolkodám: miként fogom szólítani rég nem látott anyám.
Q

Utóbb, midón a bornak edénye kiürült, én írogatni kezdtem...

(5 ) Tele pénzzel ez a kôvér erszény.
(6 j Itt benn vagyok a férfikor nyarában.
Közel s távolban semmi fény, csak mécsvilágom s honszerelmem ég.
(8 j S mindig tovább mennek, tovább, s ki legszebben hízelg, az
boldog.
Egy nemzet és két ország hallja meg, mi bennem eddig titkon
forra csak!
Kívül-belül szomorú csárda ez a Kutyakaparó, éhen-szomjan
szokott itt maradni a jámbor utazó.
(T l ) A csatajelt, a csatajelt zajongó lelkem alig várja.
2 Mit állsz itt hiába?
Petöfi Sándor uerseiböl
202. Rajzoljatok három rubrikát a szemléleti irányhármasságnak megfeleloen!
Irjátok be az alábbi határozószókat a megfelelo rubrikába és pótoljátok a hiányzó
alakokat úgy, hogy teljes legyen (ha lehet) az irányhármasság!

tíe, Işnt, távol, lépten-nyomon, otthon, ma, holnap, reggel,
unos-untalan, rögtön

A névmási határozószók

A névmási határozószók csak utalnak valamely helyre, idóre vagy
elvontabb kórülményre.
Jelentésük lehet kérdó, mutató, vonatkozó, határozatlan vagy általános névmási jelentés.
A n é v m á s i h e ly h a t á r o z ó s z ó k
Irá n y h á rm a ssá g /
e ló z m é n y je le n t é s
n év m á si je lle g

t a r t a m je le n t é s

v é g je le n t é s

kérdó
névmásiak

honnan, merról, mettól

hol

hová,
merre,
meddig

mutató
névmásiak

innen,
eminnen
innentól

itt, emitt

ide, emide
idáig

onnan,
ugyanonnan
onnantól

ott, ugyanott

oda, ugyanoda
odáig

vonatkozó
névmásiak

ahonnan,
amerról
amettól

(a)hol

(a)hová,
(a)merre
(a)meddig

határozatlan
névmásiak

valahonnan,
valamerról
néhonnan

valahol
néhol

valahová
néhová

általános névmásiak
ósszefoglalók

mindenünnen,
mindenhonnan

mindenütt
mindenütt

mindenüvé
mindenhova

megengedók

bárhonnan
akárhonnan

bárhol,
akárhol

bárhová
akárhová

tagadók

sehonnan
semerról
semettól

sehol

sehová
semerre
semeddig
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A névmási idóhatározószók
Irá n y h á rm a ssá g /
e ló z m é n y j e le n t é s
n év m á si je lle g

t a r t a m je le n t é s

v é g j e le n t é s

kérdó
névmásiak

mióta,
mikortól

mikor

meddig,
mikorra

mutató
névmásiak

ekkortól

ekkor,
ugyanekkor

eddig, ekkorra

akkortól
azota

akkor,
ugyanakkor
ilyenkor

addig, akkorra

(a)mióta

(a) mikor
amint

(a)míg,
(a)mikorra
mire

valamikor
néha, néhanap
egyszer
olykor-olykor
egykor

valamikorra

mindig,
mindenkor

mindörökre
mindôrôkké

vonatkozó
névmásiak
határozatlan
névmásiak

általános névmásiak
osszefoglalók

mindöröktöl

megengedök

bármikor
akármikor

tagadók

soha
semmikor

Az elvontabb kôrülményekre utaló névmási határozószók:
a) kérdók: hogy(an), miként, miképpen, miért, minek stb.
b ) mutatók: így, úgy, ekképp(en), ekként, akként, emígy, amúgy,
ugyanígy, ugyanúgy, éppígy, éppúgy, ezért, azért, emiatt,
amiatt, eszerint stb.
c) vonatkozók: ahogy(an), (a)mint, (a)miképp(en), (a)miért stb.
d) határozatlanok: ualahogy(an), valamiképpen, némikképp(en),
némileg stb.
e) általános névmásiak:
• osszefoglaló értelmúek: mindenhogy(an), mindenképp(en),
• megengedö értelmúek: bárhogy(an), akárhogy(an), bármiképp(en),
• tagadó értelmúek: sehogy(an), semmiképp(en).
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203.

Elemezzétek az alâbbi mondatok névmâsi hatârozoszoit!

(T) Ott essem el én, a harc mezején... (Petöfi)
( 2 ) Hol kedves a vendég, ebe sem éhezik. (Arany)
(3 ) Hol a boldogsâg mostanâban? (Petöfi)
(7 ) Ha kérdik, hogy vagyok, mondd meg, hogy rab vagyok. (Népdal)
(J ) Valaha tan 0 is hozzâm édesedik... (Arany)
(J ) Ö érzem én, hogy mindörökre vége. (Juhâsz Gyula)
ijO Bârhovâ visz szerencsétek, ezt a hazât szeressétek! (Szâsz
Kâroly)

@

Betyârlegény ül a lovon, fel-felsöhajt olykor-olykor. (Népdal)

(1T) A felhök kôzt néhol mâr lâtni az eget. (Kôznyelv)
©

A kâr mégis némiképpen haszonra fordult. (Jôkai)

©

Mire az ora egyet üt: üres a hid, csend mindenütt. (Arany)

(TÊT) Kicsi vagyok, nagy az eszem, mikor adnak, akkor eszem.
(Népkôltés)
204. Potoljâtok az alâbbi hatârozoszokhoz a hiânyzo megfelelôiket ugy, hogy teljes legyen az irânyhârmassâg! Elemezzétek a hatârozoszokat!

ugyanitt, éppoda, amiota, addig, onnan
205. Irjâtok ki az alâbbi népdalbol a hatârozoszokat és elemezzétek a tanult
szempontok szerint!

Elszaladt a csikos lova,
Gyalog maradt a gazdâja.
Mit ér a csikos 16 nélkül?
Csak ugy téblâb, esze nélkül!
Haszna neki csak addig van,
Mig a lova alatta van!
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33. A hatarozoszok helvesirasa

(T) Nehany hatarozoszonk ket alakban hasznalatos: lenn - lent,
fenn - fent, (tajnyelvi a fonn - font), benn - bent, kinn - kint (a
kiinn - kiint regies vagy tajnyelvi forma).
[2 j A ki, ie hatarozoszok kozepfokat a kiejtes szerint irjuk: kijjebb,
lejjebb. A fel, be kozepfoka: feljebb, beljebb.
[ 3) A hatarozoszok utan alio tagadoszot kiilonirjuk: sehol sem,
semmikor sem, sehogy sem. Kiveteb sohasem - sohase.
(4 ) Egybeirjuk a szoros osszetetelle valt hatarozoszokat: maholnap, minap, nehanap(jdn), korulbeliil, csudamod, szemlatomast
stb.
~) Egybeirjuk a nevutos nevszokbol alakult hatarozoszokat:
tavalyelott, tegnapelott, delelott, delutan, holnaputan, egyfelol,
masfelol, egyfele, masfele, mindenfelol, mindenfele, regota, naphosszat; igy a mutato nevmasok nevutos alakjaibol alakultakat
is: ezelott, azelott, ezutan, azutan, emellett, amellett, efelol, afe161, ekozben, akozben stb. (de: ez elott a haz elott (melyik haz
elott?); az utan az eset utan (melyik eset utan?); e mellett a fal
mellett (melyik fa mellett?) stb.)
( )

Egybeirjuk az egy- elotagu osszeteteleket: egyaltalan, egyarant,
egyhuzamban, egykettore, egykonnyen, egyreszt, egyszoval, egyuegbol, egyvegteben. Ugyeljiink azonban, mert ezek tagjai onallo
nevszok is lehetnek:
h ata rozoszo:

'o n a l l o n e v s z o : \

foz, mos, takarit, egyszoval mindent megcsinal

csak ennyit mondott, egy szoval se
tobbet

egyreszt oriilok, hogy eljottek, masreszt viszont sok problemat okoztak

az osszegbol egy reszt en kaptam,
ket reszt pedig a sziileim

ha mar itt vagy, egyuttal intezziik
el ezt az ligyet is

jo, ha nem kell odamennem: legalabb egy uttal kevesebb

7) Egybeirjuk a mind-, minden- elotagu osszeteteleket: mindeddig, mindorokke, mindegyre, mindinkabb, mindjobban, mindmaig, mindennap, mindenaron, mindenekelott, mindenhogyan,
mindenhol stb. (de: mind ez ideig).
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De ezek tagjai is lehetnek onálló szók:

®

h a tá rozószó:

o n á l ló n é v s z ó :

mindjobban belejött a gyaloglásba

a fiúk mind jobban szerepeltek,
mint tavaly

mindenáron dolgozni akar

rossz piac volt: minden áron alul
kelt el

Néhány határozószóval egybeírjuk a nem módosítószót: nemigen, nemhiába, nemkülönben, nemrég(en), nemsokára (de: nem
sokáig).

® ¡ Kotójellel írjuk az ellentétes tagokból alakult ósszetételeket:
fel-le, oda-uissza, ide-oda, innen-onnan, imitt-amott, elore-hátra, derüre-borúra, télen-nyáron, úgy-ahogy, hébe-hóba (eredetileg: hévbe-hóba), csára-hajszra, jobbra-balra, lépten-nyomon
stb.; de: összevissza.
f í o ) Kotójellel írjuk a változatlan vagy módosított alakban való
kettózéseket: alig-alig, olykor-olykor, néha-néha, nagyon-nagyon, 7'éges-régen, végestelen-végig, unos-untalan, folyton-folyvást, szünös-szüntelen, telis-tele, egyes-egyedül stb.
206. Értelmezzétek a határozószók jelentését az alábbi kifejezésekben, indokoljátok meg a helyesírásukat!
nemigen töri magát

mindenáron el akar utazni

szemlátomást emelkedik a vízszint

mindinkább a fizikára osszpontosít

még jóformán gyerek

folyton-folyvást zavar a munkámban

hovatovább mindegyre jobban van

csak sóhajtozik egyre-másra

derúre-borúra vásárol, költekezik

maholnap itt a tél

hébe-hóba jön el hozzánk

már itt-ott húsz éves vagy

lépten-nyomon új adatokat talál

hívogatják nyakra-fóre, de ó nem megy

207. Másolás közben írjátok helyesen a zárójelbe tett szavakat, indokoljátok meg
a helyesírásukat! (Segítségetekre lesz, ha rákérdeztek!)

(Minderu-nap) meglátogatom a nagymamát. - (Minden nap)
munkában telik el. @ A sok gyerek (mind addig) maradt a teremben, míg el nem állt a zápor. - Pali (mincUaddig) olvasott, míg el
nem fáradt. < (Egy könnyen) megoldható feladat nem sok idót
vesz igénybe. - Ezt a feladatot (egydiönnyen) megoldjuk.
Kózü-

154

liik egy sem akar tanulni: (mind inkabb) kapalni menne. - Kati
(mind inkabb) belatta, hogy ez igy helyes. ® Ez a szabaly, (e szerint) kell eljarnunk.- Mar nines laza, (e- szerint) nines is ok aggodalomra. ® Alljunk meg (ez alatt) a fa alatt - Van meg egy jo hetem,
(e^-alatt) elkesziilok a munkaval. © (Hova-tovabb) egyre huvosebb az ido. - Eddig mar eljutottunk, de most (hova tovabb)?
208. Irjatok ki a szovegbol es elemezzetek a hatarozoszokat!

A csodaszarvas
Tortent e^szer, hogy Hunor
es Magyar vadaszat kozben messze
elkalandoztak, es mar jocskan a
Meotisz moesarai kozt bolyongtak.
Ekkor hirtelen egy nosteny szai»
4m bukkant fel elottiik, ok pedig
mindjart iildozobe vettek.
Futott a szar^ape, majd nagy
hirtelen nyom nelkiil vegleg elenyeszett a vadaszok szeme elol.
Sokaig kerestek, de sehogy sem
tudtak megtalalni.
Ahogy a szar&pjfct kerestek, az
egesz moesaras helyet keresztiilkasul bejartak, es barmok legeltetesere nagyon alkalmasnak talaltak.
Ezutan visszatertek atyjukhoz,
engedelyt kertek tole, es amint azt
megkaptak, minden joszagukkal a
meotiszi moesarak koze koltoztek.
Meotisz tartomanyat mindenfelol tenger veszi koriil, egy igen
keskeny gazlot kiveve. Folyoi
egyaltalan nincsenek, de fuvekben,
fakban, halban, vadban egyarant
bovelkedik.
Hunor es Magyar ott megtelepedett, es ot even at onnan ki sem
mozdult.
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A hatodik évben elindultak, és a pusztâban véletlenül râbukkantak Belâr kirâly fiainak feleségeire... Éppen a kürt ünnepét ülték: a zene hangjâra tâncot jârtak. Ekkor ôket elfogtâk és minden
jôszâgukkal együtt magukkal ragadtâk a meotiszi mocsarak kôzé.
Az alânok fejedelmének, Dulânak két lânyât is elfogtâk, az egyiket
Hunor, a mâsikat Magyar vette feleségül. Az ôsszes hunok és magyarok tôlük szârmaznak.
Jordanes és Kézai Simon krônikâja nyomân
H u n o r és M a gy a r

M e o t is z

- mondai hôsôk, Enech fiai, az onogur és a magyar népnév megszemélyesitett megjelenitôi

- az Azovi-tenger ôkori neve

34. Az igenevek
Az igenevek ätmeneti szöfajok: egyreszt igei, mäsreszt fonevi,
melleknevi, illetöleg hatärozöszöi sajätossägaik vannak, vagyis az

igei jelentest fonevi, melleknevi, illetöleg hatärozöszöi jelentesse alakitva fejezik ki a kepzöik segitsegevel.
Valamennyi igenev igeböl kepzett szö. Minden igenevnek sajät kepzöje van, amely meghatarozza az igenev toldalekoläsi lehetösegeit is.
Az igeneveket szöfaji ertekük alapjän csoportositjuk (ami mondatreszi szerepüket is megszabja):
• fonevi igenev - bärmilyen mondatresz lehet, mint a fönev;
• melleknevi igenev - ugyanolyan mondatresz lehet, mint a
melleknev;
• hatärozöi igenev - mindig hatärozö, mint a hatärozöszö.
Igei sajätsäguk viszont, hogy ugyanügy bövithetök, mint az ige: le
het tärgyuk (ha tärgyas ige az alapszavuk), hatärozöjuk, de nem le
het jelzöjük.
Az igenev a bövitmenyeivel együtt igeneves szerkezetet alkot,
amely mellekmondattal egyenertekü (ätalakithatö mellekmondattä,
ha az igenevet visszavältoztatjuk igeve).
Peldäul: Kimentünk a hegyre le s z ü r e te ln i a k o r a i s z ö lo t. (igeneves szerkezet)

Kimentünk a hegyre, h o g y le s z ü r e te ljü k a k o r a i s z ö lö t. (mellekmondat)
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35. A fonevi igenev
A fönevi igenev -ni kepzös igei szärmazekszö, amely az e lv o n t cselekvest, tö rten est, letezest fe je z i ki, azaz ügy, hogy nem utal
sem a cselekvö szemelyere, sem a cselekves mödjära es idejere: dolgozni, enekelni, irni, aludni stb.
A tiincs, sincs kivetelevel minden igeböl letrehozhatö, de a van, le
bet igek fönevi igenevet ritkän hasznäljuk, csak ezekben a töismetlö
szerkezetekben: vanni van, lehetni lehet.
A fönevi igenev jelentese leginkäbb az igeböl kepzett -äs, -es kepzös
elvont fönevek jelentesehez hasonlö:
Dohänyozni tilos. - A dohänyzäs tilos.
Kihajolni veszelyes. - A kihajoläs veszelyes

A mondatban bärmilyen mondatresz lehet, mint a fönev (bar jelzö
csak ritkän), de ugyanügy (tärggyal, hatärozöval) bövithetö, mint
az ige:
M egism em i a kanäszt fürge järäsäröl. (ällitmäny)

Nem keil mindent mellre szivni. (alany)
Tudok örülni a madarak dalänak.

(tdrgy)

Elindult szerencset pröbälni. (hatärozö)
Ideje hazamenni. (birtokos jelzö)

Alaki viselkedeset tekintve kiilonbozik a fonevtol: nem kaphat sem
viszonyragokat, sem jeleket, csak nevszoi szemelyragok jarulhatnak
hozza, s csupan akkor, ha alanykent szerepel.
A fonevi igenev alanykent leginkabb a kell, lehet, illik, tetszik, szabad szemelytelen igekkel, az illo, lehetseges, szukseges, lehetetlen,
szuksegtelen stb. melleknevekkel kifejezett allitmany mellett szere
pel. Mivel az allitmany is szemelytelen, a fonevi igenev jelolte cselekvest ugy tudjuk szemelyre vonatkoztatni, hogy az igenevet
szemelyragozzuk: Indulnod kell (neked, a 2. szemelynek).
A fonevi igenev szemelyragjai az egy birtokra utalo birtokos szemelyragokkal azonosak (azzal a kiilonbseggel, hogy a 3. szemelyben
nines j - s valtozat). Az 1. es 2. szemelyben elvesz a -ni kepzo maganhangzoja.
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A fonevi igenev szemelyragozâsa:
Egyes szâm:

Többes szâm:

1. szemely

vârnom

kernem

vârnunk

kerniink

2. szemely

vârnod

kerned

vârnotok

kernetek

3. szemely

vârnia

kernie

vârniuk

kerniük

A többes 3. szemelyü lâtniok, kerniök alakok regiesek.
A fönevi igenev szemelytelen cselekveset ûgy is szemelyre vonatkoztathatjuk, hogy a cselekvöt -nak, -nek ragos hatârozöval nevezzük meg. Hasonlitsd össze:
szemelyragos alak:

hatârozös szerkezet:

dolgoznom kell

nekem dolgozni kell

tanulnod kell

neked tanulni kell

lâtnia kell

neki. Palinak lâtni kell.

A ketfele szemelyre vonatkoztatâs együtthasznâlata (nekem dolgoznom keli) folösleges. Csak akkor igazolt, ha a cselekves irânya nem
vilâgos.
Peldaul: Belanak segiteni kell. (= Bela szorul segltsegre)
Belanak segitenie kell. (= Bela tartozik segiteni)

A fonevi igenev gyakran igekotos. Igekotoje szorendi szempontbol
ugy viselkedik, mint az igealakokban: leirni vagy nem irni le, le fogja irni, le kell irni stb.
A fonevi igenev es igekotoje koze sokszor ige ekelodik be: el akarom
mondani (mit akarok? - elmondani), ki tudod szamitani (mit
tudsz? - kiszamitani), el talalja vinni, meg szeretnenk kerdezni, ki
birjatok fizetni stb. Ugyeljiink az ilyen szerkezetek helyesirasara!
A fonevi igenevnek fontos szerepe van az igeragozasban: az osszetett jovo ideju alakokban az alapige cselekveset jeloli: elmegyek - el
fogok menni, megbanod - meg fogod bdnni stb.
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209. Keressetek ki a Kosztolânyi Dezsö verseiböl vett szemelvenyekböl a fönevi
igeneveket, hatârozzâtok meg mondatreszi szerepüket! Ha az igenev igeneves
szerkezet alaptagja, hatârozzâtok meg a bövltmenyeket is!

Beh jö nekem, hogy nem keli elni,
csak az üllöre râalelni,
engedni szepen, mit se tenni,
csak fâjni igy es vârni, lenni.
A vad kovâcs

Mâr megtanultam nem beszelni,
egy âgyban hâini a közönnyel,
dermedten, elet nelkül elni,
nevetni ket szememben könnyel.
Tudok köszönni ostobâknak,
bökolni is, örjöngve, dultan,
hajrâzni, ha fejemre hâgnak,
az eletet mâr megtanultam.
Mâr megtanultam

Jobb is nekem nem nezni az egeszbe,
belefogözni egy-egy csonka reszbe,
es âlini ottan
jegge fagyottan.
Ketsegbeeses
210. Elemezzetek szerkezetileg az alâbbi fönevi igeneveket, hatârozzâtok meg a
szötö tipusât!

fenni, kenni, lenni, tenni, hinni, enni, aludni, nyugodni, verekedni, menni
211. Az alâbbi igekböl kepezzetek fönevi igenevet, es irjâtok le a kapott igenevek
szemelyragozott alaksorât!

nez, vesz, ugrik, csuklik, esküszik, nö
212. Szükseges-e vagy fölösleges a fönevi igenev szemelyragozâsa az alâbbi mondatokban?

Lehet indulnotok a vonathoz. ij Vâlaszolnod keli a kerdesre.
GD Neked keli vâlaszolnod a kerdesre. @ Nekem is levelet keli irnom a barâtunknak. C Kati mâr reg nem irt nekem, ideje lenne

irnia. © Nekem adnom kell a baratomnak egy jo otletet. © A
tarsamnak segitenem kell. © A tarsamnak segitenie kell nekem.
213. Masoljatok le az alabbi mondatokat, indokoljatok meg a kiemelt igekoto
egybe- vagy kulonirasat!

J
Meg d;udtam a gazszerelo lakcimet. @
Meg tudtam oldani a
problemamat. @ Majd le^ tudjuk valahogy a vizsgakat is! ® A
szoveget le ^tudjuk forditani angolra. ®
EJU^fog a remiilet, ha
eszembe jut. © Az iigy el fog rendezodni. © A halasz naponta
sok halat J d ffo g . ® Az igazsag vegiil ki <fog deriilni. ® Sokat
k ij blr az ember, ( l o ) Apo meg ki * bir menni az utcara. CTD A
kuzdelemben la birta az ellenfelet. C12) Le birta kuzdeni az indulatat.

36. A melleknevi igenev
A melleknevi igenev ige es melleknev kozott atmenetet kepezo szofaj: igebol -6, -6; -t, -tt; -ando, -endo kepzovel letrejott szarmazekszo, amely az alapige cselekveset tulajdonsagkent nevezi
meg.
Peldaul: zugo szel - olyan szel, amelynek az a tulajdonsaga, hogy zug;
nyilo virag - olyan virag, amely eppen nyilik;
fdradt ember - olyan ember, aki elfaradt;
irott szdveg - olyan szoveg, amelyet leirtak stb.

A melleknevi igenev jelentesenek idovonatkozasa is van: a mondat
allitmanyanak idejehez viszonyitva kifejezhet:
• egyidejuseget: Setalunk a s z ita lo esoben. Ultiink a sza g u ld o
autoban.
• eloidejuseget: Ulok a te r ite tt asztalnal. A s z a lt gyumolcsot
vettem. ( © a gyiimolcs meg volt aszalva mar azelott, hogy
megvettem)
• utoidejuseget: Varom a jo v e n d o eveket. (f= csak ezutan fognakjonni)
u
E viszonyitasnak megfeleloen a melleknevi igenevnek harom faja van:
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A folyamatos melléknévi igenév -ó, -o képzos, a tulajdonságként megnevezett cselekvést folyamatosnak, az állítmánnyal
egyidejúnek jelzi:
Ragyogó napfényben fürdik az ószüló táj.
Zümmogó méhek szálltak az illatozó virágokra.

A befejezett melléknévi igenév -1, -tt képzos, a tulajdonságként megnevezett cselekvést befejezettnek, a mondât állítmányához képest elóidejúnek jelzi:
Lehunyt szememre nem jött álom.

Meglocsoltam a kiültetett palántákat.

;

A beálló melléknévi igenév -a n d o , -en d o képzos: a tulajdonságként megnevezett cselekvést beállónak, az állítmányhoz ké
pest utóidejúnek jelzi:
Összeszedtük a kidobandó kacatokat.' (^am elyeket ki fogunk dobni)
A leendó sógorommal utaztam. ((=)csak ezután lesz sógorom)

Átmeneti szófaji jellegéból következik, hogy a melléknévi igenév
ugyanolyan mondatrész lehet, mint a melléknév, de ugyanúgy bóvíthetó, mint az ige (lehet tárgya, határozója, sót alanya is).
A mondatban tehát leggyakrabban:
• jelzó:
Alomba ringató zenét hallgattunk. (a tárgy jelzöje, amelyet határozó
bovít)
Búsulnak a lombjukat hullató fák. (az alany jelzöje, melyet tárgy
bovít)
A szél kidöntötte fákat eltakarították a munkások. (a tárgy jelzöje,
alany bovíti)

• határozó:
Halálra rémülten nézett rám. (hatái'ozó, határozói bovítménnj^el)
A barátom helyeslóleg bólogatott.

• állítmányként inkább csak a folyamatos és a beálló mellékné
vi igenév használatos:
Ez a dolgozat kitunó. A becsület nem eladó.
A jó tanács megszívlelendo. A jó példa követendö.
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f

A befejezett melleknevi igenev allitmanykent fura, mivel alakja egybeesik az ige mult idejevel, s igy ez az alany cselekvesekent ertheto
felre, annak tulajdonsaga helyett:
A problema megoldott. (Helyesen: A problemat megoldottuk, vagy: A problema meg van oldva.)
A szallas b iztositott a vendegeknek. (Helyesen: biztositva van vagy a szallast
biztositjuk)

Alaki tekintetben a melleknevi igenev ugy viselkedik, mint a
melleknev:
Kaphat tobbes jelet, viszonyragokat, de nem fokozhato (s igy a kije1616 -ik jel sem jarulhat hozza):
• szalado gyerek (de nines szaladobb, legszaladobb!)
• megirt level (de nines megirtabb, legmegirtabb level!)
Fokjelet esak akkor kaphat, ha melleknevesul:
• riaszto jelzesek - riasztobb, legriasztobb jelzesek;
• unott hangulat - unottabb, legunottabb hangulat.
Mindharom melleknevi igenev lehet:
• cselekvo ertelmu, ha az igenev jelolte cselekvesnek alany a
a tulajdonsaghordozo:
olvaso gyerek (gyerek az, akinek tulajdonsaga, hogy olvas), rohano ido,
erett gyumolcs, kipirult arc, siilt hus, felfordult vilag, megaradt patak,
jovendo evek, leendo anyos, adando alkalom stb.;

• szenvedo ertelmu, ha az igenevi cselekvesnek targya a tu
lajdonsaghordozo:
kiado szoba (szoba, amelynek az a tulajdonsaga, hogy kiadjak), elado
lany, megoldhato feladat, eheto gomba, vart vendeg ((=>akit vartak),
adott szo, kifogasolt szohasznalat, feldiszitett fenyo, megoldando fela
dat, kiegeszitendo felelet, leirando szoveg stb.
l!

Melleknevi igenevet minden igebol kepezhetunk (kivetel: nines,
sines).
A van igenek esak folyamatos es befejezett melleknevi igeneve van:
vald dolgok, reg volt idok.
A lesz melleknevi igenevei: levo, lett, leendo.
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214. Elemezzétek az alábbi mondatok melléknévi igeneveit! Határozzátok meg
mondatrészi szerepüket!

1

Fájdalmasak a fák. Osszebújt testük sótét és hideg.
Szemembe gyüjtöm össze egy szelíd távol csillag remegó
sugarát.
Látjuk virágzó ifjúságodat, mely büszkén és bízón néz a jóvóbe.

i) Addig? Ó, addig folytassuk tovább átkozott, áldott magyar életünket.
Büvólten állt az utca.
Bús gyársziréna búgott, majd kopott sínjén villamos jajdult ki a
térre.
' Figyelsz-e még a tespedt, tompa csendre?
Országunk csorbult, tépett a gúnyánk.
Már oly kusza a tünde rajz, mint visszafényló, kedves are szétrezgo képe vad vizen, mint lázálomkép, lenge árny, cikázó galambsziluett lánggal égó város felett, füst közt vonagló gyenge
szárny.
(T o) Ism eritek a fájó muzsikát, mellyel szelíden száll az esti
szelló?...
Szúró zaj sir a légben, arcomba mintha fájó cseppeket so
póme.
Tóth Arpád verseiböl

215. Képezzetek folyamatos és befejezett melléknévi igenevet az alábbi igékból!
Miért változik meg a szótó a származékokban?

mozog, érez, szo, lo, tesz, visz, alszik, nyugszik
216. Irjátok ki az alábbi szemelvényból a melléknévi igeneveket, határozzátok
meg a fajukat! Mindegyik mellé irjátok oda azt az igét, amelynek származéka az
igenév!

A zord szilágysági síkságon ósz és egyedülvalóság volt. Nem
volt külón út és tarló: végtelen sártenger folyta be a horizontot. Az
ég, didergo szürke ég cseppekbe nem veródo finom sírása mint
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hideg verejtek verte ki a testet. A nyomorult, kopott testet, melynek rozoga, osszeszorult ketreceben a falank kutya, a halal marta
a szetmallo, zihalo tiidot, a vonaglo szivet, s oblds hangjan ki-kiugatott... Az agyagos, gonosz, cuppogo sar ugy megfogta majdnem terdig siippedo labait, hogy minden lepese elkeseredett hare volt az
ellenseges folddel.
Szabo Dezso nyomdn

217. Irjatok rovid tajleiro fogalmazast Slito Janos „Osz a hegyekben” c. festmenye alapjan! Fogalmazasotokban hasznaljatok melleknevi igeneveket!

37. Melleknevi igenevek fonevesulese
es melleknevesulese

A melleknevi igenev konnyen fonevesul, ugy, hogy az igenevi jelzos szerkezetbol elmarad a fonevi jelzett szo, s az igenevi jelzo magara veszi annak szofaji szerepet:
• ebedlo szoba (milyen?) - ebedlo (mi?)
• tanito mester (milyen?) - tanito (ki?)
• iildozott szemely (milyen?) - iildozott (ki?)
• fagylalt edesseg (milyen?) - fagylalt (mi?)
Peldaul: iro, kolto, szerzo, konyvelo, kereskedo, futo, uszo, vivo, bokszolo,

sportolo, vonalzo, belyegzo, emelo, legyezo, vadlott, korozott, halott,
jottment, kisemmizett, stilt, porkolt, felvagott, jovendo, osztando,
halando, teendo stb.

Melleknevesul a melleknevi igenev, ha benne hatterbe szorul a
cselekves tortenes kepzete, es felerosodik a tulajdonsagjelentes. Pel
daul a sapadt arc nem biztosan azert olyan, mert elsapadt: lehet,
hogy sosem volt piros, a rakott szoknya lattan is a tulajdonsag otlik
szemiinkbe, nem is gondolunk arra, hogy azt valaki berakta.
Kiilonosen konnyen melleknevesiilnek az igekoto nelkiili mellekne
vi igenevek, ha nines bovitmenyuk. Melleknevesiilve akar fokozhatok is.
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P eldaul: sapadt arc - sapadtabb, legsapadtabb arc;
hodito kiilso - hoditobb, leghoditobb kiilso;
hajlott koru - hajlottabb, leghajlottabb koru;
kopott ruha - kopottabb, legkopottabb ruha;
gyurott sal - gyurottebb, leggyurottebb sal stb.

A fbnevesult vagy melleknevesult melleknevi igenevek ugyanakkor
eredeti jelentesukben is elnek a nyelvben;
a viragokat p o rz o mehek (igenev) - a virag p orzd ja (fonev);
old o tt keve (igenev) - oldott(abb) hangulat (melleknev).

218. Az alabbi mondatok koziil melyekben fonevesiil vagy melleknevesiil a mellek
nevi igenev? Valaszotokat indokoljatok meg!

Cl J Szep volt a mult, varjon ragyogva ratok meg szebb jovo, meg
dusabb jutalom. (Toth Arpad)
L?,; Ven gulyas iil a karszeken, mult idokre emlekeztet. (Arany)
(3 ) Ha ehseg veri eletem: felzug belolem az ehezok banata. Ha
szomjusag csavarja lazba testem: sirason a szomjazok vitorlaja
a megenyhito jovo fele! (Szabo Dezso)
!

Etessetek telen az ehezo, fazo madarakat!

(5 ) Rabolni kezdtek a gyamolatol elesett hazat. (Petdfi)
f6^ A szegenynek, elesettnek minden faj, ami nyomorusagara emlekezteti. (Tolnai Lajos)
(7 j Mint az orult, ki letepte lancat, vagtatott a Tisza a ronan at.
(Petdfi)

¡^8

A szalonokban a konyv is hamis, az utcan hii az oriilt kacaj is.
(Ady)

(9 ) A szekrenybe teendo konyveket le kell porolni.
( i d) Beszeljiik meg gyorsan, hogy mi holnapra a teendo.
( i f ) Az elok meglapulnak, megszolalnak a holtak. (Illyes Gyula)
(T 2 ) A kodbol kinyulo havas csucsok, mint egy veszteglo kikoto.
(Illyes Gyula)
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219. Eredeti funkciójukban szerepelnek-e vagy melléknevesülnek a melléknévi
igenevek az alábbi kifejezésekben? Válaszotokat indokoljátok meg!

ffi..............................................................

az úton halado szekér - halado nézetek
élesen csengó telefon - csengó hang
szemére húzott sapka - húzott szoknya
félrerántott kormány - rántott leves
a polcra rakott üvegek - rakott krumpli
az újságban olvasott hirdetmény - olvasott ember

©

............................. ................. ....... •••••••

a tegnap elmaradt órák - elmaradott nézetek
a táblára írt mondat - írott szóveg
a sor végére állt gyerek - állott víz
kézzel szótt szónyeg - szovott pamutáru
a kóbe rótt betük - rovott múltú egyén
a zakóra varrt gombok - varrott talpú cipo
az ótven évet meghaladt korosztály - meghaladott álláspont

220. Foglaljátok mondatpárokba az alábbi szavakat úgy, hogy egyikben igenévként, másikban fónévként szerepeljenek!

kóltó, evezó, sportoló, felvágott, mondando
221. Olvassátok el az alábbi szóveget, határozzátok meg a kózlésfajtáját! Irjátok
ki a szovegból és elemezzétek a melléknévi igeneveket, határozzátok meg, milyen
igei alapszóból vannak képezve! A fonevesülteket húzzátok alá!

Hogyan készül a vaj
A házilag készítendó vaj eszkóze a kopüló, amelyben a tejfelt
függóleges irányban mozgó veróvel ütógetik, kopülik.
A kopüló dongákból ósszeállított, két részból álló csonka kúp
alakú faedény, amelynek teteje egyetlen, kózépen kilyukasztott deszkalap, ezt felfelé szélesedó csonka kúp alakú palást veszi kórül és
szorosan beilleszti az alsó rész szájába. A kopüló veróje hosszú nyél
végére erósített, átlyuggatott kerek deszkalap, mely a fel-le torténó
ritmikus mozgás során kicsapja a tejfelból a zsiradékot, ez áll óssze
vajjá. A megmaradó tejszerú savanykás folyadék a frissító hatású
iró.
A kopüló neve tájanként változó. Eszakkeleten zurbolónak, zürbólónek, Erdélyben vajverónek, a Dunántúlon vajrázónak nevezik.
Folyóiratból
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38. A határozói igenév
A határozói igenév -va, -ve, -ván, -vén képzos igei alapú származékszó, az alapszóban megnevezett cselekvést, torténést, létezést korülményként fejezi ki. Szófaji értéke tehát azonos a
határozószóéval.
P éldául: Zúgva, bögve törte át a gátot...
(= üyen állapotban)
Rám gondol, szántván, a paraszt.

(Petöfi)

(JózsefAttüa) (= amikor szánt)
A méhek zümmögve szállnak virágról virágra. (= miközben szállanak)

Határozói igenév a nines, sines és a
hato igék kivételével minden igéból képezhetó: állva, ülve, futva, ázva-fázva,
látván, tudván, érezvén stb.
A van ige határozói igeneve a lévén (a
lesz ige származéka):
Ebren lévén, hallottam, mit beszélnek.
I .. r ■

■

-■

-

■»— — — ■ ■

A határozói igenév alakja mai nyelvünkben változatlan: jeleket, ragokat nem kaphat. A mondatban rendszerint állapot- vagy módhatározó, ritkábban ido- vagy okhatározó. Ugyanúgy bóvíthetó, mint
minden igenév.
Lemenvén a nap, hazaballagtunk. (= amikor lement vagy mert lement)

Gyakran alkot fokozó szerepü toismétlo szerkezetet: kérve kér (= nagyon kér), sírva sir (= nagyon sir), tudván tudta (= nagyon jól tudta), látván látta, zengve zeng, szállva száll stb.
Mai nyelvünkben ritka a -vást, -vést képzos határozói igenév: szaladvást jön, rohanvást igyekszik befelé, ne já rj az uteán évést (= úgy,
hogy kózben eszel), sietvést jön stb.
A -val-vel képzos határozói igenév csak egyes nyelvjárásokban él:
futval, ütvel, csinálval, adval, nézvel stb.
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Néhány határozói igenevünk kettós szófajú: elófordul határozószói
szerepben: lopva, nyilván, folyvást, úgyszólván, néhány pedig névutóként: múlua, kezdve, fogva.
222. Elemezzétek az alábbi mondatok határozói igeneveit!

(D Alusznak némán a faluk, múltat álmodván dideregve. (Ady)
( 2) Kis pej lovam arra van rászokva, tobbet szalad éhen, mint jóllakva. (Népdal) ( 3) Erkezék is sok had, nem sok ido telvén. (Zrínyi)
© Futkosok, mint anyját-vesztett csibe, sírva-csipogatva. (Juhász
Ferenc) © Sírván siratjuk, hogy vagyunk. (Ady) ® Szerelem van itt
elvetve, reá búbánat ültetve. (Népdal) © Gábor Aran rézágyúja fel
van virágozva. ® Járom a mezót, járva járom, ... os bánatát
esengve lesem, de a nótáit csupán várom. (Ady) ® Szünj, fájdalom,
szünj, kínok kínja már! Halj meg te is, ha minden ósszezúzva.
(Komjáthy) (Tp) Kékló virággal hímzett ligetben rejtezve csattog a
csalogány. (Bajza József) (IT) Fóldi utunk sírva járva így érünk meg
a halálra. ( Szabó Lórinc)
223. Mely igék határozói igeneve szerepel az alábbi mondatban?

(1 ) Hanyatt a füben fekve bámulja a felhóket.
[2 ) Mélyen alva találtam a gyereket.
(Tf) Küszobon lévén a vakáció, a gyerekek lázasan tervezgették a
nyári programot.
(T) Kalapját levéve mélyen meghajolt.
( 5) Mély lélegzetet vévén, beugrott a medencébe.
©

Kotelességének eleget téve elégedetten távozott.

(7 ' A lejtón lejóve tábort ütottünk a volgyben.
® ! Feljovén nap, eloszlott a kód.
224. Alakítsátok át az alábbi kifejezéseket úgy, hogy az egyik cselekvés a másiknak a kórülményét fejezze ki!
ül és dolgozik

fekszik és olvas

áll és várja
a parancsot,

úgy jón, hogy rohan

reszket és belép
a szobába

elmúlt a vihar
s hazajóttünk
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\Az igenevek dsszefoglaló táblázata:
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,
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225. Elemezzetek az alabbi szemelveny igeneveit!
/

Otthon turelmetleniil leselkedve vart ram a mezei munka. Abban pedig ugy kellett reszt vennem, mintha telen altal nem varosban lako diak lettem volna, hanem akkor is falusi gazdanak
kesziilo legenyke.
Hat dolgozbj kezdtem jo remenyseggel, gondolyan, hogy majd
evek multan amugy is a fejem fog feliilkerekedni. A negyedik osztalyt elvegezve azonban igen megcsalt a jo remenyseg. Az akkor
nyaron kiiitott elso haboru a mezei munkat vastagabban, fokozottabban rotta ram, mint ahogy gondolni lehetett volna. A haboruba
elvitt ferfiakat az itthon hagyott zsenge es oregebb maradeknak potolni kellett.

Tamasi Aron: Szabadsag madara c. elbeszelese nyoman

226V/Az alabbi mondatokban hatarozzatok meg az igenevek fajat es a hozzajuk
tartozo bovitmenyeket! Alakitsatok at mellekinondatta az igeneves szerkezeteket!

® Elhivtuk a szerelot a vizcsapot megjavitani. ® Nagy zsivajt
csaptak az udvaron jatszo gyerekek. CC) A patakon atkelve az erdohoz ertiink.
A gyerekek igyekeztek lepest tartani a turavezetovel. © Visszavisszuk a konyvtarba a kiolvasott konyveket.
?S?' Lemosvan magunkrol az ut porat, asztalhoz iiltunk. @ ] Befejezodven a nagygyules, a tomeg oszladozni kezdett.
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39. A kôtôszô

A kôtôszô mondatrészek vagy tagmondatok, sot ônâllô mondatok kôzôtti nyelvtani és logikai viszonyt jelôlô szôfaj, viszonyszô.

Fogalmi jelentése nines, csak viszonyjelentése van.
Alakjât nem vâltoztatja: nem kaphat toldalékot.
Mondatrészi szerepe nines.
A kôtôszôkat tôbb szempont szerint osztâlyozhatjuk.

(T) A kapcsolt tagok jellege szerint lehetnek:
• mondatrészeket és tagmondatokat kapcsolôk;
• csak tagmondatokat kapcsolôk.
(1T) Viszonyjelentésük alapjân megkülônbôztetünk mellérendelô
és alârendelô kôtôszôkat.
a) A mellérendelô kôtôszôk azonos mondatrészeket vagy
független tagmondatokat kapcsolnak; lehetnek:

• kapcsolatosak: és, s, meg, is, sem..., sem, nemesak,
hanem...is:
én m e g a barâtom; s e m ma, s e m holnap; n e m e s a k jô, olcsô is;
Zôrg az âg é s zûg a szél. (Babits)
Erdô is van, makk is van. (Jôzsef A.)

• vâlasztôk: vagy; vagy...vagy; akâr...akâr:
engem v a g y téged; v a g y ma, v a g y holnap; a k â r itt, a k â r
ott;
V a g y igaz vilâg lesz, v a g y nem lesz itt semmi. (Ady)•

• ellentétesek: de, âm, pedig, mégis, mégse, ellenben, azonban, csak, csakhogy:
Esik a hô, m é g is fekete az utca.
Hivlak, d e ne gyere!
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(Arany)

• következtetök: tehât, hat, tgy, ezert, ennelfogva,
következeskeppen, ûgyhogy:
olcsö, t e h â t megfelelö; jöllakva, e z e r t vidâman; hibâtlan,
igy kitünönek minösithetö;
Gondolkodom, t e h â t vagyok.
Hivtâl, h â t eljöttem.

(Descartes)

• magyarâzök: hiszen, ugyanis, tudniillik, ugyis,
ugyse, különben, vagyis, azaz:
ajânlok valakit, v a g y i s gondolkodom rajta; jö, h i s z e n nekem valö;
Fölnevelem szegenyt, h i s z ugysincs gyermekem. (Petöfi)
Râgyujtottam a pipâra, a z a z râgyûjtottam volna...

(Petöfi).

b ) Az alârendelö kötöszök mellekmondatot kapcsolnak a
fömondathoz. Ilyenek: hogy, mint, ha, mintha, mert, mivel, bâr, noha, jöllehet.
Csak ugy virâg, h a tarka, csak ûgy asszony, h a barna.

(Petöfi)

S en csüggtem ajkân... szötlanul, m i n t a gyümölcs a fan. (Petöfi)
Gazdag most mâr a szegeny is, m e r t egyenlö es szabad. (Vajda Jânos)

A hasznâlat mödja szerint megkülönböztetünk:
• egyes hasznâlatu kötöszökat: es, meg, de, âm, avagy,
mert, hogy, noha stb;
• egyes vagy pâros (többszörös) hasznâlatban is elöfordulökat: is, sem, vagy, akar;
• pâros kötöszökat: nemcsak..., hanem...is; mind..., mind;
hol..., hol.

Szöfaji ertekük alapjân megkülönböztetünk:
• valödi kötöszökat - ezeknek csak viszonyjelentesük van
(ilyenek mind az eddig târgyaltak);
• nevmâsi kötöszökat, amelyeknek a viszonyjelentes mellett
van fogalmi jelentesük, ragozhatök es mondatreszi szerepük
van. ilyenek a keresztezödö szöfajû vonatkozö nevmâsok (aki,
ami, amely, amilyen, ahâny) es vonatkozö nevmâsi hatârozöszök (ahol, ahonnan, ahovâ, amikor, amig, ahogyan stb.)
Ezek azonban csak tagmondatokat kapcsolnak, tehât alârendelök.
P eldâul: Megvan, a m i t keresek. Megy, a m e r r e a szeme lât.
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Szerkezete szerint a kotószó lehet:
• egyszerü szó: és, m eg, de, pedig, hiszen stb.
• összetett szó: hogyha, mintha, csakhogy, hogysem, ennélfogua, tudniillik, azaz stb.

Ezek helyesírására ügyeljünk, mert tagjaik egymás mellett külön szóként is elófordulhatnak:
Tud írni, m é g s e m ir. De: Még sem írni, sem olvasni nem tud.
Szép, c s a k h o g y drága. De: Nem azért mondtam, c s a k h o g y tudd!
Jó lenne, h o g y h a eljönne. De: Mondtam, h o g y h a akarod, elviheted.

A kotoszók és az írásjelhasználat
A kótószóval kapcsolt tagok kózé vesszót teszünk.
A tagmondatokat kapcsoló kotószó elé csak akkor teszünk vesszöt,
ha a tagmondat élén áll. Ha a tagmondat belsejében áll, a vesszó a
mondathatárra kerül:
Hát menj, várni tovább h a nem bírsz.

A mondatrészeket kapcsoló és, s, meg, vagy elótt nem teszünk vesszót.
Ha közbevetett mondât esetén két kotószó kerül egymás mellé, kózéjük nem teszünk vesszót:
Mondtam, hogy ha szükség van rám, üzenj. (A 3. tagmondat beékelódik a másodikba. Egyenes mondatrenddel: Mondtam, hogy üzenj, ha szükség van rám.)

A kapcsolt mondatrész után álló páros is,...is, sem ,...sem esetén az
elsó kotószó után teszünk vesszót:
Elmegyünk ma is, holnap is csapatostul.
Füzetet s e m , tollat s e m hoztam magammal.

227. Elemezzétek az alábbi mondatok kótószóit a lehetséges szempontok szerint!
Indokoljátok meg az írásjelek használatát!

QJ Jóról és rosszról nem gondolkozom, csak szenvedek én és csak
dolgozom. (József Attila)
(2j Vagy sikerül végre bevennünk a várat, vagy kiontott vérünk e
kóvekre szárad. (Arany)
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3

Leveies dohänyät a beres leveszi a gerendärol, es a küszöbre
teszi, megvägja nagyjäbul, s a csizma szäräbul pipät hüz ki, rätölt, es lomhän szipäkol. (Petöfi)
Feit az üldözöknek tävoli zajätöl, de legeslegjobban Toldi nagy
bajätöl. (Arany)

(5 j Hogy volna a katona az oka a häborünak, hiszen 6 szenved
benne legtöbbet. (Gärdonyi)
( 6j A fiü nem közönseges lelek. Tehät nem is jär közönseges utakon. Tehät nem is lehet megtalälni. Tehät hiäbavalösäg keresni. (Mikszäth)
f 71 Meg ker a nep, most adjatok neki! Vagy nem tudjätok, mily
szörnyü a nep, ha fölkel, es nem ker, de vesz, ragad? (Petöfi)
(8J Haj, ne hätra, haj elöre! Vermezöröl vermezöre! Mert ott az a
viräg terem, melynek neve gyözedelem. (Arany)
i)j O, hogyha tudnäm, hogy lesz, ami üjra röpülni keszti lelkem
szärnyait, mi öt egykor viharkent fölragadja, hät ülnek gyäva
aggalomba itt?! (Darmay Viktor)
228.

Mäsoläs közben pötoljätok a hiänyzö iräsjeleket!

A nap velem kelt es feküdt es fütött nekem es vilägitott. (Szabö
Lörinc)

Eiert az ösz es sügott valamit. (Ady)
Tüz van-e vagy ärviz vagy vijäk a värat? (Arany)
Szereted-e a csillagok ha hullanak? (Ady)
Az en apäm ha nem akarnä^nem volnänak a gazdagok^ olyan
volna minden kis tärsam mint en vagyok. (Ady)
:

Ne m csoda eyätek ha neked nem tetszö. (Arany)
7

Sokä a falombra ha nezett a galamb odarakta a feszket. (Väci
Mihdly)

Sj Minden hazugsäg földön ami szep. (Arany)
Örvendezzel derek viläg te meg vagy vältva tudniillik. (Ady)
173

( 10 ) Ösi joggaj ósi házban éltemet ha elpipáztam mennybe visznek
angyalok. Én magyar nemes vagyok! (Petöfi) ^
(T i ) Szívünk is már olyan terhes folemelni hogy nem tudjuk. (Ady)
___________________________________________ )_______
229. Másolás közben írjátok helyesen a zárójelbe tett szavakat, ügyelve az egybevagy külonírásra!

(T) Rémlik, mint ha látnám termetes nóvését. (Arany)
( 2)

Mint ha pásztortúz ég ószi éjszakákon..., Toldi Miklós képe
úgy lobog fel nékem ... (Arany)

(3 ) Úgy elfogy a magyar, mint ha nem lett volna.
(T) Felrepülne, messze szállna..., csak hogy el van metszve szárnya. (Arany)
(5 ) Nem kérek tóled mást, csak hogy légy jelen az ünnepségen.
@

Ludas Matyi... képét igazára leírni nem lehetett,
mindég más színbe jelent meg. (Fazekas)

mint hogy

(T ) Nem tehetsz mást, mint hogy beleegyezel.
(8 ) Ó hallgass engem békén,... a végzet eilen harcra
szállhatunk. (B abits)_____________

úgy sem

Úgy sem lesz jó, ahogyan te csinálod.
[TÔT) Ha nem tanulta meg , az az o baja.
i•

Géza úrfi lovagolna az az

hogy ha lova volna. (Gyulai Pál)

( Î 2 ) Jobb nekem meghalnom, hogy sem élnem. (Babits)
f Í 3 ) Tudtam hogy sem levelet, sem táviratot nem fog küldeni.
230. Iijatok olyan mondatpárokat, amelyek egyikében az alábbi kotószók mondatrészeket, másikában tagmondatokat kapcsoljanak!

meg; vagy..., vagy; de; csakhogy; is..., is; sem..., sem
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40. A módosítószók
A módosítószó a beszélónek a beszéd, a mondat tartalmával kapcsolatos egyéni állásfoglalását kifejezó szófaj.
Ezt b i z o n y megtanulom.
Ezt n e m tanulom meg.

(bizonyosság)

(tagadás)

T a lá n megtanulom. (kételkedés, bizonytalanság)
B á r c s a k megtanulnám! (óhaj)

Megtanulom-e én ezt?

(érdeklódés, bizonytalanság)

Allhatnak ónálló tagolatlan mondatként (egy-két alfajuk kivételével), vagy be is épülhetnek a mondatba szerv etlen ü l, azaz mondatrészi szerep nélkül.
P éldául: Eljossz hozzánk? - N em . N e m megyek. E s e t le g . T a lá n .

A módosítószók a mondanivalónak külónféle értelmet adnak. Kifejezhetnek:
a) Bizonyosságot, nyomósítást, valószínüséget: igen, igenis, bizony, hogyne, persze, úgyis, nyilván, valószínüleg, csak.
B iz o n y c s a k meghalok, anyám, édesanyám.

Góróg Ilonáért, karcsú derekáért. (Népballada)
Megígéri, h o g y n e , p e r s z e , pedig alig van rá mersze.
b)

Bizonytalanságot, kételkedést: talán,
aligha, alighanem, hátha (egyúttal kérdó is).

(Móricz)

tán,

esetleg,

En beléptem, ó rám nézett, a lig h a meg nem igézett. (Petófi.)
Arra is gondoltam, hogy h á t h a ez a no gondolatolvasó? (Gárdonyi)

c) Tagadást, tiltást: nem, ne, sem, se, dehogy, dehogyis,
úgysem.
Eszébe jut, kotkodácsol, s n e m verik ki a szobából.
D e h o g y verik, d e h o g y verik! Mint a galambot etetik. (Petófi)

d) Keveslést vagy sokallást: alig, alig-alig, csak, már, még,
bár, csupán, ha, pusztán, be, beh, de.
Egy, c s a k egy legény van talpon a vidéken.

(Arany)

Hajh! De minden században ilyen szív h a ketto van.
B e szép vagy! B e nagyon illel leventének. (Arany)
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(Kisfaludy S.)

e) Ó h ajtást: bárcsak, bár, vajha.
Óh mi drága e lakocska nékem!... B ár maradtam volna benne végig!
(Petöfi)

Vajha volnék az örömnek fája, mely virágát soha el nem hányja!
(Vörösmarty)

f) É rd ek lód ést, k érd ést: vajon, -e, ugye, ugyebár,:
... Ugye, tudjátok, hogy szent a verejték,
Hogy minden nagyság abból eredö? (Juhász

Gyula)

Vajon felébred valahára a szolga-népek Bábele?

(Ady)

Az -e módosítószót mindig az állítmányhoz kapcsoljuk: Okos-e a
gyerek ? Tudsz-e várni ?
Az összetett igealakokban az -e a segédigéhez kapcsolódik: Hitted
volna-e, hogy ilyen jó l sikerül ? El fog-e jönni ?
Más mondatrészhez csak akkor kapcsolható, ha az onálló szómondat:
Rókát fogott. - Rókát-e?; Ennek itt lesz a legjobb. - Itt-e?

Igekótóhóz és a nem módosítószóhoz is csak akkor kapcsolhatjuk,
ha az onálló mondatszó:
Elintézodôtt az ügy. - El-e?; Nem fogja megcsinálni. - Nem-e?
Nem tudom, érted-e, nem-e, ami itt tôrténik.

231. Határozzátok meg, hogy mit fejeznek ki a módosítószók az alábbi mondatokban!

CD Szülóanyám, te szép Magyarország, hogyne lennék holtig igaz
hozzád? (Arany) © Járjatok be minden foldet, ... s nem akadtok bizonyára a magyar nemzet párjára. (Petöfi) @ Talán az élet munkáinkért nem fog fizetni semmivel. (Petöfi) CD A diák odakünn van,
ugye? - Igenis, odakünn járkál. (Mikszáth) © Beh jó nekem, hogy
nem kell élni... (Kosztolányi) © Még csak egy kicsiny kis prücsók
sem hegedül. (Petöfi) © Szegényember, hejh, csak egyet szólna, a
király már katonákért szólna. © Anyám, édesanyám, szólj bár
egyet hozzám! (Népkôltés) ® Mindez alig tíz perce tórtént és alig tíz
perc alatt. (Kosztolányi) Cío) O, bár fedezné még sótét a hajnal csillagüstókét! (Arany) C il) A virágé bús óróm: egy évig ha bírja. (Weöres)
G X Az országút melletti akácok csak úgy ontották az illatot. (Mikszáth)
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232. A módosítószók közt is sok a tobbszófajú szó. Határozzátok meg a kiemelt
szavak szófaját!

í

Feleletet egyik sem ad. (Petöfi)
... Sem rokona, sem ismeróse nem vagyok senkinek. (Ady)

(2 )

Nyilván elutazott, ezért is nem jött el.
i Titkon is, nyilván is folyt a nagy készülés. (Arany)
o j A faluban nines több kislány, csak kettó. (Népdal)
0^ Nem is felelt mindjárt, csak jó ido múlva. (Arany)
' ) A csatajelt, a csatajelt zajongó lelkem alig várja. (Petöfi)
Látom füstjét, de csak alig, hogy az égen fodorodik. (Népdal)
(ö j Ha összeszakad Ég és Fold, mégis más lesz Magyarország.
(Ady)

Ezer között ha egyet találsz ilyet! (Köznyelv)
Megfogyva bár, de törve nem, él e nemzet a hazán. (Vörösmarty)

Bár el se jöttem volna!
233. Pótoljatok módosítószót az alábbi mondatokba úgy, hogy más-más egyéni állásfoglalásotokat fejezze ki!

1 ...
...
...
...
234.

meg tudom oldani,
meg tudom oldani.
tudom megoldani.
meg tudom oldani?

2 ...
...
...
...

írna
írna
írna
írna

nekem.
nekem.
nekem.
nekem?

Nyomósítsátok -e módosítószóval az alábbi kérdó mondatokat!

CD El

QD

fogsz jönni hozzám?
ÍÑem) láttad a szemüvegemet valahol?
Alkalmas lettgl__volna erre a munkára?
JNÍem tudtad
volna inkább ot megkérni erre? ® Nem fog kiderülni a turpisság?
(-J>) KLtudták volna fizetni az összeget?
tudod, meghívták
a barátomat is?
Hát ez mi a csuda: eszik vagy isszák?
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41. Az indulatszök
A z in d u la tszö a b e s z e lö e rzelm e it v a g y ak aratät k ife je z ö
szöfaj, önällöan hasznält vagy a mondatba szervetlenül (mondatreszi szerep nelkül) beilleszkedö mondatszö.
Peldäul: Jaj, a hätam, jaj, a hätam oda van!
Szomszed bäcsi kiporozta csüfosan. (Petöfi)
Hess, legy, ne szällj räm, beteg vagyok en.

(Nepköltes)

Az indulatszönak fogalmi jelentese nines, sot erzelmi tartalma is
csak a beszedhelyzetben konkretizälödik, mivel egyazon indulatszö
sokfele erzelmet kifejezhet.
Mivel nines mondatreszi szerepe, alakjät sem vältoztatja.
Az indulatszönak härom esoportjät különböztetjük meg:
t ) E rz e le m k ife je z ö k - ezek jelenthetnek:
• örömet, jökedvet: hej, haj, sej-haj, ja j;
• fäjdalmat, szomorusägot: jaj, 6, oh, ah, aj;
• csodälkozäst, meglepetest: ej, ejha, ejnye, ni, nini, c-c-c;
• meghökkenest, rosszalläst, felhördülest: aha, na, ejnye, oho;
• öhajt, vägyakozäst: 6, oh;
• undort, megvetest: pfuj, fuj, pifia, brr.
Ide sorolhatök a rejäk , a nepdalokböl ismert jätszi hangulatü ritmikus felkiältäsok: ihaj-esuhaj, tillärom haj, diri-diri dongö, zimezum, ladi-ladi-lom, recefiee stb.
Peldäul: Kek a kökeny, recece, ha megerik fekete.

2

(Nepdal)

A k a ra tn y ilv ä n itök :
• buzditö, biztatö, nögatö szök: no, he, hajrä, uccu, nosza,
hoppsza stb.
• csillapitö, fekezö, figyelmeztetö szök: csitt, pszt, nono, nana,
kukukk;
• altatök: tente, csicsija, häju-hdj;
• ällathivogatö es -terelö szök: pipipi, cicic, buzsi-buzsi, sicc,
hess, küss, coki, gyi, curukk stb.
P eldäul: Hajrä! ma vigadjunk, ma legyen egy jö nap.

(Arany J.)

Hess, legy, ne szällj räm, beteg vagyok en. (Nepköltes)
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fjjT| Hangutânzok:
• munkazaj, târgyak keltette zörejek, gepi hangok: durr, kippkopp, tiktak, töf-töf (autöduda), reccs, tratata (fegyverropogâs), giling-galang, bim-bam (harangszö), trarâ (trombitahang) stb.;
• âllathangok: hâp-hâp, gâ-gâ, kukurikû, kotkodâcs, nyihaha,
bee, züm-züm, csivi-csivi, hu-hu, kakukk, pittypalaty (fönevek is!)
Peldâul: Tik-tak ... Falon az inga lassu fenye villan. (TöthÂ.)
Kikiriki, török csâszâr, ugye, jö az ingyen vâsâr? (Kovacs V.)

Ezek egyike-mâsika a dajkanyelvben fönevkent is el: töftöf (autö),
sisi (vonat), uau-vau (kutya), tütü (ital, viz), stb.
Az indulatszökböl gyakran kepezünk hangııtânzö igeket: jajgat,
hümmög, pisszeg, lıâpog, zümmög, kopog, zizeg stb.

235. Irjâtok le az âllatok neve melle a hangjukat utânzö indulatszökat!

kutya: ...
bârâny: ...
medve: ...
kecske: ...
malac: ...

kaçsa: ...
liba: ...
tyûk: ...
kakas: ...
pulyka: ...

fecske:
gölya:
varju:
bagoly:
beka: .

236. Elemezzetek az alâbbi mondatok indulatszöit!

,^1) Az elet az nagyon rövid, de, jaj, oly lassan mulik el. (Kosztolânyi)
■2) Piros hajön vidam kormânyos, hahö, nem mehetnek veletek?
(Ady)

Ejha, en tan eppen lakodalomra erkeztem? (Jökai)
[4 j Lakoma Ladânyban, - muzsika, mulatsâg: ,,Ej haj! Dinom-dânom: mienk az igazsâg...” (Arany)
(jf) Hess, te rossz âlom! (Krûdy)
( ö j Gyi, te fakö, gyi, te szürke, gyi, ket lâbam, fussatok! (Petöfi)
(T) Züm, züm: röpködtek vegig az uton trefâs falevelek. (Ady)
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Virageknal eg a vilag: siitik mar a rantott bekat, zime-zum,
zime-zum, recefice, bum-bum-bum. (Nepdal)
Nosza, rajta, jo katonak, igyunk egeszseggel! (Kuruc nota)
©

Uccu, banda, tancoljunk, enekszoval vigadjunk! (Nepkdltes)
Reggel megszolal a kakukk a bujdosok kertjeben...: ku-kukk!
ku-kukk! (Mora)
A csonak folborult, es zsupsz, mind a negyen belefordultak a
vizbe. (Ambrus Zoltdn)

237. Kepezzetek igeket az alabbi indulatszokbol! Hatarozzatok meg a kapott
szarmazekszo fajat a cselekves minosege szerint!

kukk, reccs, kip-kop, rip-rop, tiktak, sipirc, hiim, kar, rof, hajra,
nosza, kuss, hurra, jaj
238. Mit fejeznek ki az alabbi sajatos hangulatu indulatszok? Miert sajatos a
hangalakjuk?

pszt, ssz, brr, c-c, hm, sss
239. Milyen erzelmet fejez ki az indulatszo az alabbi mondatokban? Mibol tudjuk ,
megallapitani?

Jaj, de nyilall az oldalamba!
2

Jaj, de lassan mozogsz!
Jaj, de csunyan beszelsz!
Jaj, de jo, hogy eljottel!
Jaj, ki van ott?
Jaj, de szep ido van!

7 Jaj, de jo hogy mar elmentek!
^
'

Jaj, csak tavasz lenne mar!
Jaj, vidd innen azt a macskat!

10

Jaj, tanito neni, nem volt idom elkesziilni!

11

Jaj, de csuda kedvem van!
ISO

A szóalkotás
42. A szóalkotás módjai
A változó, fejlódo világ egyre behatóbb megismerésével együtt fejlödik az emberi gondolkodás. Új fogalmak keletkeznek, az ezek megnevezésére alkotott új szavakkal állandóan gyarapodik, gazdagodik
a nyelv szókészlete.
A szókészlet gazdagodásának legjelentösebb módja a szóképzés és a
szóósszetétel.
De vannak a szóalkotásnak ritkább módjai is. Ilyenek: a ragszilárdulás, az elvonás, a szóhasadás, a szóvegyülés, a mozaikszók alkotása.

43. A szóképzés
A szóképzés olyan szóalkotásmód, amellyel valamely szóból képzo
segítségével ónálló jelentésu új szót hozunk létre.
A képzéshez alapul vett szót alapszónak, a képzóvel létrehozott új
szót képzett szónak vagy származékszónak nevezzük.
P éldául: kert (alapszó) + -ész (képzo) = kertész (származékszó);
véd (alapszó) + -elem (képzó) = védelem (származékszó).

A képzett szó szófaja az alapszóhoz képest megváltozhat, de maradhat változatlan is. Például:
P éldául: üt (ige) + - és = ütés ( fónév)
üt (ige) + -közik - ütközik (ige)

Származékszó is kaphat újabb képzot, ilyenkor továbbképzésról beszélünk: kertészkedik, védelmez, ütköztet, ütési.
A képzett szó jelentése mindig valamely szószerkezet jelentését süríti magába: fiúcska = kis fiú (jelzós szerkezet), halászik = halat
fog (tárgyas szószerkezet), emelkedik = felfelé száll (határozós szó
szerkezet), szépít = széppé tesz (határozós szószerkezet) stb.
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Az alapszó
Az alapszó adja a származékszó jelentésének magvát.
P éldául: a piros melléknév minden származékában az alapszó jelólte tulajdonság dominál: pirosít = pirossá tesz, pirosodik = pirossá válik,
piroslik = pirosnak látszik, pirosság = piros tulajdonrág, pirosas
= kissé piros stb.

Szerkezete szerint az alapszó lehet tószó, képzett szó vagy ósszetett
szó.
P éldául: ad - adag, adás, adat, adó (az alapszó tószó);
adag - adagol; adó - adós, adózik (az alapszó származékszó);
ósszead - ósszeadás, felad - feladat, feladvány (az alapszó ósszetett
szó).

Tóváltozata szerint az alapszó lehet alaptó vagy (tóbbalakú tóvek
esetén) akár melléktó is.
Például: szó: szózat, szótlan, szól (az alaptó az alapszó);
szaval, szavaz, szauas (a melléktó az alapszó);
érez: éreztet, érezhet, érezhetó (az alaptó az alapszó);
érzés, érzelem, érzékeny, érzeleg (a melléktó az alapszó).

Szófaját tekintve az alapszó lehet ige (kérés, kéreget) vagy névszó
(kertész, kertel, sárgaság, sárgít, otos, miféle, mindenség), ritkábban
egyéb szófaj is (kózelség, távolodik, aláz, alatti, mógótti, jajong, hajrázik) stb.
Sok régebbi származékszavunkban ma már nem éló szótóveken is
találkozunk képzókkel: ker-ít, ker-ül, ker-ing, ker-get; herv-ad,
herv-aszt; moz-og, moz-dul; rep-ít, rep-des, róp-kód stb.
Ritkábban egy-egy ragos, jeles alapszóhoz is kapcsolódik képzó; kézbesít, nagybani, falumbeli, láttamoz, kónnyebbül, kisebbít, éljenez,
futólagos, ónkéntes, nagyobbacska, félszeg stb.
A képzó
A képzó szerepe az új szók alkotása.
A képzók lehetnek:
(T) igeképzók:
• igéhez járulók: adat, adatik, adódik, adakozik, adogat;
• névszóhoz járulók: sóz, sípol, sokall, bogarászik, nagyít,
hüvósódik, vakul;
1 Q9
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névszóképzók:
• igéhez járulók: futás, félelem, fájdalom, segítség, felelet,
vélemény, ásvány;
• névszóhoz járulók: boltos, jósá g, müvész, szabóék, pékné,
leányka stb.

Az ige- és a névszóképzókkel már megismerkedtünk a megfeleló
szófajoknál. A képzo jelentése nem ónálló jelentés (mint például a
szóé): azt a jelentésmozzanatot értjük rajta, amellyel az alapszó jelentését megváltoztatja.
A képzo jelentése csak az alapszó és képzo együtteséból határozható meg, és így sokféle lehet.
Például: a -z(ik) igeképzó jelentései: az alapszóban jelólt
• dologgal ellát: sóz, foltoz, keretez;
• azzal végez valamit: gereblyéz, csákányoz, botoz;
• azon muzsikál: zongoráz(ik), csellóz(ik), cimbalmoz(ik);
• azon megy, utazik: autózik, motorozik, uillamosozik, kerékpározik;
• azt létrehozza: jövedelmez, lármáz(ik), csatázik, sebez, virágzik;
• olyanná tesz; színez, dupláz;
• annak ne vez: magáz, bácsiz, néniz, uraz;
• attól megfoszt: hernyóz, hámoz, belez;
• azt fogyasztja: söröz, fagylaltoz(ik), szalonnáz(ik), reggelizik;
• abban részt vesz: bálozik, ülésezik, fogócskázik, vitázik;
• azt az idót tólti: éjszakáz(ik), túlóráz(ik) stb.
Nem változtatják meg a szó jelentését, csak a hangulatát az -i, -csi,
-ka, -he, -cska, -cske, -ikó kicsinyító-becézó képzók:
Pali, Teresi, leányka, levélke, fiúeska, szépecske, házikó, ládikó, (de: fogóeska,
bújócska).

Ugyanazt a jelentésmódosítást több különbözö képzóvel is véghezvihetjük, az ilyeneket rokon értelmü képzoknek nevezzük. Ilyen rokon
értelmúek például a múveltetó, a visszaható, a gyakorító igeképzók.
Vannak ellentétes jelentésü képzóink is. Ilyen például a gyakorító -g és
a mozzanatos -an, -en: kattog - kattan, csillog - csillan, a múveltetó
-ít és a visszaható -ul, -ül: feszít - feszül, térít - térül, repít - repül.
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Van több azonos alakü kepzönk is: hangalakjuk azonos, de a jelentesük egymästöl független. Peldäul az igehez järulö -at, -et nevszökepzö (dolgozat, epület, tapintat, becsület) es müveltetö -at, -et
igekepzö: {bontat, küldet, festet), a müveltetö 4t (terit, repit) es a
nevszökhoz järulö cselekvö igeket kepezö -it {szepit, nagyit, vilägit,
alakit), az -i melleknevkepzö {erdei, hazai) es az -i kicsinyltö kepzö
{Mari, Evi, Feri, Kari), stb.
Szerkezete szerint a kepzö lehet:
• egyszerü, egy elemböl ällö: -äs, -es, -it, -g, -z, -at, -et stb.
• összetett, ket elemböl összetapadt kepzöbokor:
• -sägos, -seges: jö-sägos (nem: jösäg-os!), szepseges, nagysägos, (de: egeszseg-es);
• -ias, -ies, -sias, -sies: gep-ies, harc-ias, väros-ias, leg-ies;
• -hatö, -hetö: lät-hatö (nem: läthat-ö!), velhetö, olvashatö;
• -hatatlan, -hetetlen: ved-hetetlen, mer-hetetlen, halaszt-hatatlan;
• -lagos, -legest vagy-lagos, veg-leges, nem-leges, erdem-leges,
futö-lagos;
• -atos, -etes: alkalm-atos, felelm-etes, kellem-etes, szemermetes, szerelm-etes\ stb.
Aktivitäsuk szerint, a mai szöalkotäsban valö reszvetelük szerint a
kepzök lehetnek:
• termekeny kepzök- -äs, -es, -säg, -seg, -z, it, -gat, -get stb.
• termeketlen kepzök, amelyek ma mär nem hoznak letre üj
szavakat: -äly, -ely (dagäly, veszely), -däcsol, -decsel (bukdäcsol, szökdecsel).
Elöforduläsuk gyakorisäga alapjän megkülönböztetünk:
• gyakori kepzöket: -äs, -es, -säg, -seg, -i, -hat, -het, -ni, -6, -6
stb.;
• ritka kepzöket:
-dek: ajändek, järadek, menedek;
-lek: moslek, äzalek;
-kol, -köl: torkol, prüszköl;
-äcsol, -ecsel: kopäcsol, köhecsel;
-däcsol, -decsel: bukdäcsol, nyögdecsel, szökdecsel stb.
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240. Irjätok ki az aläbbi mondatokböl a kepzett szavakat es elemezzetek az
alapszöt szerkezete (töszö, kepzett vagy összetett szö), tövältozata (alaptö vagy
mellektö) es tötipusa (egyalakü, s ha többalakü, konkretan milyen) szerint!

QJ Lement a nap nyugaton, feljött a nap keleten. (Jözsef Attila)
CD Nyugodalmas jö ejszakät, kedveskeim! (Jökai) CD Ätmeneti evszakban ügyeljünk a helyes öltözködesre. Q.) Egy soväny, barna ruhäs fiatalember hevert a kövezeten, veres, säpadt arccal.
(Kosztolänyi) © A honvedseg vitezül megällta helyet a csäszäriakkal
szembeni harcban. (jf) Alkalma volt fitogtatni irodalmi müveltseget. (Babits) . © Minden olyan mozdulatlan ...Mult, jövendö, tan
együtt van ebben az egy pillanatban? (Vajda Jänos) ( ¿) Osvilägi ällatokat lättunk kitömve a müzeumban.
241. Az aläbbi szavakböl kepezzetek elöbb foglalkozäst jelentö föneveket, majd
cselekvö igeket!
^v

munka, seb, szem, kasza, ber, ir, väj, olvaszt, büjik, hord
242. Mäsoläs közben hüzzätok alä a kepzöt (ha van)!

• csillagzat, levelzet, huzat, öltözet, ösi, värosi, falusi, sunyi, tenyernyi, keso, szelso, utolsö, äsö;
• leäny, nyitäny, regeny, szegeny, asztalka, poloska, siräly, szabäly, uszäly, engedely, lapäly, söska, täska, järda, labda, sirva,
ärva
243. Kepezzetek szavakat az aläbbi alapszök alaptöveböl es mellektöveböl (mellektöveibol)! Hatärozzätok meg a szärmazek szöfajät!

fekete, barna, nyär, tel, szamär, kanäl, erdö, ido, 16, szö, jön,
tesz, lesz, eszik, iszik, erez, seper
244. Bontsätok szerkezeti elemeire az aläbbi többszörösen összetett szavakat!
Elemezzetek a kepzöket!

lätvänyossäg, vednökseg, felelmetesseg, vältozekonysäg, mosakodtatäs
245. Irjätok ki az aläbbi szövegböl es elemezzetek a kepzett es a toväbbkepzett
szavakat!

Lenn a fold alatt különös eiet volt, edes es gyötrelmes erjedesek
mentek vegbe. A messze Nap izent melegevel, es a kis magvak
mind tudtäk, hogy itt az ideje fölpattintani forrongö hejacskäikat s
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kifakadni a jó párás foldból az ismeretlen, izgalmakkal, messzeségekkel teli levegóbe.
Ezt a sorsot senki el nem kerülhette, ha életerós volt, már téltól fogva tépódtek ezen, borzongva és mégis vágyakozva.
Egy kis ismerós világ tenyészett itt, alig egy tenyérnyi, s jól
összetartottak: kicserélték egymás közt a mély íoldból folszivott titkos táplálékot, megérezték egymás borzongásait, egyforma vágyaik
voltak, s makacsul küzdöttek hüvelyknyi terekért. Sótétben éltek, s
csak a közvetlen szomszédságot ismerték ...
Babits Mihály: Tenyérsziget

44. A szóosszetétel
A szóosszetétel olyan szóalkotásmód, amelynek során két szót új
szóvá illesztünk össze:
hó + virág = hóvirág
nap + sugár = napsugár
A szóosszetétel során két ónálló alakú és jelentésú szót kapcsolunk össze
(ház+teto), vagy - ritkábban - egy
szót saját változatlan vagy módosított
alakjával: már-már, (= majdnem),
réges-rég (= nagyon regen).
A szóosszetétel kétféle módon mehet
végbe:
(T) a mondatban, lassú összetapadással: egyszeregy, ágrólszakadt,
szemrevaló, miatyánk, hiszekegy,
csaknem, hogyha, nemcsak stb.;
( 2) a
mondaton
kívül,
tudatos
osszekapcsolással (ez a gyakoribb): asztalláb, széktámla, alapszó, fauágó, versláb stb.
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Az összetett szó szerkezete
Az összetett szó két részre - elötagra és utótagra - tagolódik, még a
többszörösen összetett szó is, azaz ha az elötag vagy az utótag,
vagy mindkettó maga is összetett szó:
vasúthálózat: vasút + hálózat (nem: vas + úthálózat);
ütöhangszer: ütö + hangszer (nem: ütöhang 4- szer);
rendörjârör: rendör + járor;
honuédzenekar: honuéd + zenekar.

Az összetett szó jelentése nem csupán a tagok jelentésének
puszta összege, hanem annál mindig több vagy egészen más.
Például: aranygyürü - aranyból készült gyúrü;
aranyesö - díszfa (amely esóként hullatja sárga, pillangós virágait);
csirkefogó - csintalan, huncut (nem az, aki csirkét fog);
tüzrolpattant - eleven, ügyes, fürge (nö).

Alaki sajátosságuk. hogy a toldalékokat az utótagon kapják (szókincs-e, ugrabugrá-l, vérszegény-ebb), de a lazább szerkezetúeket
mindkét tagjukon toldalékoljuk (jár-kel: járnak-kelnek, járás-kelés,
ég-fóld: eget-földet, égre-fôldre stb.)
Az összetett szók osztályozása
Az összetett szókat az eló- és utótagjuk közötti viszony alapján csoportosítjuk. Eszerint vannak:
I

(T) Szerves összetett szók, amelyeknek tagjai között van mondattani - alá- vagy mellérendeló - viszony.

@

Szervetlen összetett szók, amelyeknek tagjai között nines
mondattani viszony:
minthogy, ugyanis, hiszekegy, miatyánk stb.
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A mellérendeló ósszetett szók fajai
Keletkezésmódja alapján a mellérendeló ósszetett szó lehet:
Kettóztetés - ugyanazon szónak változatlan vagy módosult
alakban való megismétlése új jelentésben: már-már (= csaknem), olykor-olykor (= néha), egy-egy (= néhány), réges-rég,
véges-végig, unos-untalan stb.
Ikerítés - valamely szónak hangalak tekintetében módosított változatával való ósszekapcsolása: gizgaz, dirib-clarab, izegmozog.
Píz ikerszók tagjai külónbózhetnek:
• magánhangzó tekintetében: limlom, girbegórbe, dirmeg-dórmog, dimbes-dojnbos, mis-más;
• mássalhangzó tekintetében: ejnye-bejnye, icipici, irkafirka,
irul-pirul, cserebere,
• magán- és mássalhangzó tekintetében: izeg-mozog, ireg-forog, idres-fodros, sebbel-lobbal, zenebona stb.
Vannak olyan ikerszóink is, amelyeknek egyik tagja sem él
ónálló szóként: cókmók, incifinci, tutyimutyi, csihi-puhi, csetepaté, egyedem-begyedem stb.
f s ) Valódi mellérendeló ósszetétel - két ónálló szó ósszetétele.
Fajai:
• álikerszók: dúl-fúl, sír-rí, csurran-cseppen, csillog-villog,
súg-búg, ront-bont, ken-fen, ága-boga stb. (mindkét tagjuknak van jelentése);
• laza ósszetétel: üt-vág, süt-fóz, eszik-iszik, jón-m egy, élhal, ország-uilág, híres-neves, égen-fóldón, ide-oda, tóbbékevésbé stb. (Ide tartoznak a zászlószín-elnevezések, ezek
kózótt háromtagúak is vannak: kék-sárga, piros-fehérzóld stb.);•
• szoros ósszetételek: árvíz, búbánat, hírnév, rúgkapál, dúsgazdag, hányaveti, maholnap, kórülbelül, jóttm ent stb.
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Az alárendeló ósszetett szók
Tagjaik kózótt alárendeló viszony van: az elótag alárendeltje az utótagnak. (Az utótaggal kérdezhetünk az elótagra.) Például: háztetó
(minek a teteje?), sárgarépa (milyen répa?), távolleuó (hol levó?).
A tagok kózótti viszony lehet jelólt: égbenyúló, egetueró, de leggyakrabban jelóletlen: munkaképes (mire képes?), favágó (mit vágó?),
zsebkendó (zsebbe való kendó).
Vannak kózóttük:
( l ) alanyos ósszetételek - az elótag alanya az utótagnak: napsütótte (mi sütotte?), porlepte (mi lepte?), szélfútta, istenverte,
ügyefogyott (mije fogyott?), eszeveszett, agyafúrt, maguauáló,
farkasordító, szívszorongva, szíurepesue stb.;
2 ) tárgyas ósszetételek:
• jelóletlenek: foldmüveló, hóméró, fiahordó, hószigeteló, színjátszó, naplopó;
• jelóltek: egyetért, jótáll, számotteuó, semmitrnondó, semmittevés stb;
(3) határozós ósszetételek:
• jelóletlenek: életerós (= életre erós), szolgálatkész, életvidám, élethü, vérszegény, kárórvendó, messzelátó, mélyhütótt,
gyorsfagyasztott stb.;
• jelóltek: kózbelépés, újjáépítés, újraolvasás, rendbehozatal,
tejbekása, fóldhózragadt, fóldonfutó, szemrevaló, nagyravágyó, százszorszép.
Ezek kózé soroljuk a határozószói elótagú és igekótós ósszetételeket is: együttérzés, általút, táuollét, elótag, kijón, felmegy,
elindul stb;
4

jelzós ósszetételek:
• minóségjelzósek: diófa, gyermekkor, vándorlegény, sárgaréz,
vasfazék, égitest, jegyespár, képeskónyv, mosógép, olvasóterem stb.;
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• mennyiségjelzosek: haromszög, öttusa, tizperc, sokszög, haromnegyed stb.;
• birtokos jelzösek: hegycsûcs, lampaernyö, narancshéj, tökmag - jelöletlenek: tojâsfehérje, vâsârfia, vâroshâza, ereszalja, bolondokhâza, napnyugta, napkelte, hazankfia,
falufarka - jelöltek: az utötagjukon birtokos személyrag jelöli a birtokviszonyt.

246. Elemezzétek az alabbi mondatok összetett szavait, meghatarozva az összetétel tipusât!

ï ) ................................................. ....... .................................... ............

CD És elkezdett az

eso cseperészni, de mintha mindegy volna, el is
âllt. (Jôzsef A.) @ Mintegy el akarja ellenét gâzolni, csakhogy nem
ereszti am oly közel Toldi. (Arany) © Szülöanyam, te szép Magyarorszâg, hogyne lennék holtig igaz hozzad! (Arany) GD En mâr érettebb vagyok, hogysem âlmodozâsok irânyoznâk az életemet.
(Gârdonyi) (j£) Voltak vlg és szomorû napok, de mindig megvoltunk
valahogy. (Krüdy) ® ... Valahol talân utolsöt âlmodik a nyomor.
(Ady)

© Istenadta fényes napom, süss mâr egyszer vilâgoson, ne csak
mindig homâlyoson. (Népddl) © Szétnézett, s nem lâtott mâst,
mint néma erdöket végestelen-végig. (Jôkai) CD Hivogat a höpehely,
a jég, rohanni kônywel, ungon-berken âltal röpülni régi, szârnyas
korcsolyâkkal. (Kosztolânyi) © Unos-untalan ismételgeti, hogy menynyit segitett nekem. ® Homlokât letörli porlepte ingével. (Arany)
® Lélegzetvisszafojtva lestük, megszületik-e az elso gôl. ® Keresett téged valami kikent-kifent ficsur. ® Dûlt-fult Iluskânak gonosz mostohâja. (Petôfi) ® Sej, dinomdânom, mig élek is, bânom ...
(Népdal)

247. Irjâtok ki az alâbbi szövegböl és elemezzétek az összetett szavakat!

A körömvirag kiemelkedö helyet foglal el hazai gvogvnrtvényeink között. A nép ajkân tôbbféle elnevezése él: kenvérbélviragr
borongoyirâg. gyuruvirâg, nâthavirag. tüzyjx é g , sargayirâg^ Minthogy gyôgyereje a nép kôrében is elismert, nemcsak kertekben, Jia*
Q££û. szântoifçldeken is termesztik. Virâgzata ^sârga-narancssârga
szinben pompâzik, szâra és levelei nedvdusak, és ragacsos tapintâ-

súak. Különbözö változatai lehetségesek: van, amelyiknek sótét,
van, amelyiknek világos a por&ótakia, gyógyhatását tekintve azonban teljesen egyforma mind. Ha virágai reggel hét óra után még
csukva vannak, aznap eso lesz. Régebben ezért esojósként szerepelt.
A köröm virâgfozetiavitia a vérkeringést, elosegíti a sebek gyógyulását. Mint vértisztító. igen nagy segítséget nyújt fertozéses sárgaságnál. A körömvirâgkenöcs kitünö segítség lábgombásodás ellen.

\Az összetett szók-hely.esírása f
Egybeírjuk:
A 1 Az alárendelo osszetételeket, a többszöröseket is, ha alapalakjukban nem hosszabbak hat szótagnál: egérút, szénakazal, rézdombormü, rokkantnyugdíj stb.;
A szoros mellérendelo osszetételeket: búbánat, árvíz, dúsgazdag, jöttment, szerteszét;
A csak az utótagjukon toldalékolt vagy toldalékolható ikerszókat: gizgazos, limlomos, cókmókja, irkafirka, tutyimutyi, csigabiga, zenebona stb.
Kötöjellel írandók:
(T) a kettoztetések: néha-néha, már-már, véges-uégig, nöttön-nö,
fogyton-fogy stb.;
@

a mindkét tagjukon toldalékolható vagy toldalékolt ikerszók:
izeg-mozog, icuri-picuri, dirmeg-dörmög, ireg-forog stb.;

H ; az álikerszók: súg-búg, dúl-fúl, zúg-búg, csillog-villog, ázik-fázik stb.;
Q

a laza ósszetételek: él-hal, jön-megy, ország-világ, apraja-nagyja, ide-oda, tobbé-kevésbé, szegrol-végrol stb.;

(5 ) az olyan ósszetételek, ahol a tagok határán három azonos mássalhangzó kerül egymás mellé: sakk-kör, balett-táñeos, hosszszámítás, meggy-gyanta, váll-lap, vádlott-társ, futball-liga, samott-tégla, ott-tartózkodás stb.;

©

az alapalakjukban hat szótagnál hosszabb, három elemból álló
tóbbszóros osszetételeket: magánhangzó-illeszkedés, mássalhangzó-hasonulás, lakosságcsere-egyezmény, készáru-forgalmazás, mükedveló-színvonal stb.

A négy vagy tóbb elemból álló ósszetett szókat ót szótagig írjuk
egybe, ennél nagyobb szótagszám esetén kótójellel: honvédlaktanya, de: müszerész-tanfolyam, motorkerékpár-gyár, gépkocsi-alkatrész, munkamódszer-átuétel. (Az igekótók kózül csak a két-

vagy tóbbszótagúak tekintendók külón ósszetételi tagnak):
vámmegállapodás.

!J7J Ha tóbb azonos eló- vagy utótagú ósszetett szó kerül egymás
mellé, az elótagot csak az elsón, az utótagot csak az utolsón
tesszük ki, az elmaradó tag helyén kótójelet teszünk. Például:
lámpagyújtás és -oltás, tégla- és cserépgyár, orr-, fül- és gégegyógyász stb.
Nagykótójellel írjuk az igen laza szerkezetü, két vagy tóbb elem

ból álló osszetételeket:
• népnevek kapcsolatát: magyar-francia egyezmény, ntagyarlatin szótár, magyar-szlovák-lengyel csúcstalálkozó;

• két vagy tóbb tulajdonnév kapcsolatát: Belgrád-BudapestMoszkva gyors, Volga-Don csatorna, Babes-Bólyai egyetem

stb.
C23S) Másolás kózben tagoljátok eló- és utótagra (két függóleges vonallal) az alábbi tóbbszórósen ósszetett szókat, és jelóljétek meg (egy függóleges vonallal), hány
elemból állnak az egyes ósszetételi tagok!

nyugdíjkorhatár, kónyvtárlátogatás, kórbonctan, atomkorszak,
kómüveskalapács, kónnygázbomba, díszkózgyülés, védjegytórvény,
vámellenór, valutaárfolyam, vaddisznóvadászat, vadgesztenyefa,
ügyrendmódosítás, kózoktatásügy, utászzászlóalj
^49^ Elemezzétek az alábbi mondatok ósszetett szavait az ósszetétel típusa szerint!

® Elintéztem végre minden ügyes-bajos dolgomat. ® Ügyefogyott király volt az a második Endre, papúes alatt szuszogott az istenteremtette. (Petófi) (D Szánt az ókór, sej haj, csireg-csóróg a
járom. (Népdal) GD Az asszony szívdobogva, órómrepesve rohant ki
eléjük. (Mikszáth) GD Szívderító látvány volt a gyerekek szereplése.
O A tájegységek szerint tagolt nyelwáltozatot tájnyelvnek nevez-

zük. CIJ Az apa csodálkozása ennyi rokonság láttán nöttön-nött.
(Kosztolányi) (
Jönnek a fecskék szállton-szállva az afrikai országokon által. (Gárdonyi) Q Lótott-futott fühoz-fához, hogy elintézze az
ügyet. jo ) Egyedem-begyedem rókatánc, hajdú sógor, mit kívánsz?
(Népkôltés)
250. Kapcsoljatok az alábbi szavakhoz hozzájuk illö ôsszetételi utótagot (vegyétek a zárójelból), és határozzátok meg a kapott öşszetett szó típusátí
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(kötö, barát, tôrés, kôtés, barnította, szóró, ablak, vak, hullás, szereplö)

251. Összetett szók-e az alábbi szavak? Válaszotokat indokoljátok meg!

napló, nyakló, gyeplö, csépló, színész, tengerész, kárász, galambász, tyúkász, lépcsó, félszeg, félos, félelem, korhely, kegyelem, kalapács, irodalom
252. Az alábbi szavakhoz azonos elótag kapcsolódhat (minden oszlopban más!)
Melyik az és milyen ôsszetételt alkot?

...cél
...erosség
...mester
...fú
...kár
...eladás
...hullám
...sor
...intézet
...veszély
...kimerülés
...másolás

...kutatás
...forrás
...hullám
...eredmény
...forrás
; 3*.orzó
...hatás
...védelem
...rendelet
...kor
/..tartás
...szertár

...érzékeny
...akar at
...érzékeny
...nép
<* ...íurdó
...pont
...búcsú
...kép
...szám
...kezelés
...halál

253. Másolás közben írjátok helyesen a külön írt ikerszókat! Indokoljátok meg az
egybe- vagy kotójeles írásukat!

I

Csiga biga gyere ki, ég a liázad ide ki!

d

De a kislány nem szólt semmit, csak irult pirult.
Egy ici picit még biceg.

(j4J Volt egyszer egy icuri picuri házikó.
(J5J Cica mica kergeti az inci find egérkét.
Í6 j Szétzilálta a szél az idres bodros frizurát.
Í7 j Ne irka firkálj a falra: elrútítja a falat a sok irka firka.
(J[) Mi ez a nagy zene bona?
(9) Telezsúfolta mindenféle lim lommal, honnan hordott ossze enynyi limet lomot?

(To) Kelletlenül, immel ámmal végzi a munkáját.
254. Másolás kózben pótoljátok az osszetett szók hiányzó utótagját, ügyelve a helyesírásukra! Ertelmezzétek a jelentésüket!

( ( ) Kiderült, csak imitt

úszik egy felhócske az égen.

(2) Panaszkodik mindenkinek úton
. ) Gyártja a kérvényeket nyakra
> Az alma színe

már ki van válogatva.

( T A humor az élet sava
@

Vége

nines a lármának.

Mindennek megvan a maga oka
Beszélgetés kózben okkal
tózni.
Esett az eso, de csak hellyel

.

elóhozta, hogy ide szeretne kól.

Vásárolja az új ruhákat derüre
Végre

megkaptam a leveled.

Hébe

el-eljón hozzánk.

.

255. Mikor onallo szo, es mikor osszeteteli utotag (tehat egybeirando!) a valo igenev? Valaszotokat indokoljatok meg!

(T) A hosszu utra valo felkesziiles nem tartott sokaig. ( 2) A becsiilet a legjobb utra valo, amellyel elindulunk az eletbe. © A varoskaban nines kiilonosebb latni valo. (D Latni valo volt, hogy
zavarban van. ( 5 ) Nem keslekedhetem, nines veszteni valo idom.
@ A dolog kockazatos: sok lehet a veszteni valo. (T) A konyvben
sok a hasznos tudni valo. (sj Tudni valo dolog, hogy a nagyratoro
rafizet. ( 9 ) A dolgozatban nines kifejtve a mondani valo. u o ) Talalunk-e meg valami enni valo gyumolcsot? Ci.L Enni valo poiikaja
van. f © Van itthon valami enni valo? Q 3) Szemre valo kislany, az
mar igaz. QD Keszen van-e a szemre valo borogatas? ClD Meg
maradt sok tenni valo munka. (To) Mi ilyenkor a tenni valo?
256. Ertelmezzetek az alabbi osszetettszo-parokat!
disztoll

tolldisz

fafej

fatalp

talpfa

repacukor

fejbor

borfej

sirko

vizar

arviz

parrim
porhinto
fajallat

rimpar
hintopor
allatfaj

porken
tetocserep

fejfa
cukorrepa
kosir
kenpor
cserepteto

munkaspart

partmunkas

tisztaszoba

szobatiszta

bankjegy

jegybank

vegszo

ruhajegy

jegyruha

jegyszam

szamjegy

lemezszel

szellemez

zoldborso

borsozold

szoveg

rajzszen

szenrajz

fakereszt

keresztfa

kretarajz

rajzkreta

mudal

dalmu

muemlek

emlekmu

rajztoll

tollrajz

nyelvrokon

berhaz

hazber

nyelvszak

szokoz

kozszo

rokonnyelv
szaknyelv

257. Helyesen vannak-e irva az alabbi szavak? Indokoljatok meg!

valosagabrazolas, valoszinuseg-szamitas, vadirat-eloterjesztes,
iitoerszukulet, vadgesztenye-csemete, utomegmunkalas, utcakeresztezodes, kozut-karbantartas, vasaru-vedjegy, harsfatea-kura, cserfaerdo-irtas, gepkocsi-feljaro, gazlo-atkelohely, mozgokepszinhaz,
tuzolto-laktanya, honvedlaktanya, rendor-orszoba

45. A ragszilârdulâs
A ragszilârdulâs a hatârozôszôk létrejôttének leggyakoribb modja.
Lényege az, hogy valamely ragos alak kiszakad a névszo ragozâsi
sorâbôl, elveszti azt a képességét, hogy a szotô és a rag kozé jel, jelek, személyragok illeszkedjenek be, megszilârdul az adott alakban, és megvâltoztatja a jelentését is.
Hasonlitsâtok ôssze:
szabad on ra gozh a tô n évszo:

r a g s z ilâ r d u lâ s o s h a t â r o z ô s z ô :

kicserélte régi kabâtjât ujra, régi
bûtorait ûjakra, ujabbakra

ujra itt a nyâr ( = ismét, megint)
mikor?

milyenre?

milyenekre?

a szemben (szememben, szemedben...) is vannak idegek
miben?

a szemben levé hâz (= âtellenben,
a tulsô oldalon)
hol?

egybôl elvesziink egyet
hânybôl?

egybôl râvâgja a vâlaszt (= azonnal, gondolkodâs nélkül, kapâsbôl)
hogyan?

két nappai, vagy tôbbel, napokkal késôbb

nappai nagy a hôség (= a reggeltoi estig terjedô idôn belül)
mikor?

mivel késôbb?

a gyiimôlcs aprajât eldobjuk, a
nagyjâbôl kompôt lesz
mijébôl?

borogatâst tesz a fâjôs szemre
(szememre, szemedre...)
mire?
egyszer volt Budân kutyavâsàr
hânyszor?

nagyjâbôl elkészültünk a munkâval (= nem alaposan, nem minden
részletében) hogyan?
szemre megfelelônek lâtszïk
(= rânézve, elsô lâtasra)
hogyan?

volt egyszer egy ember
(= valamikor) mikor?

Ragszilârdulâssal keletkeztek olyan hatârozoszôink is, amelyeknek
ragos névszo volta a mai nyelvérzék szâmâra nem vilâgos, mivel szotove is, ragja is elhomâlyosult, vagy elhomâlyosulôban van. Ilyenek:
kint, bent, alul, felül, hoi, itt, ott, ide, oda, haza, messze, tâvol, mindeniitt,
egyebütt, megint, részint stb.

Ragszilârdulâsosak a laza szerkezetü ôsszetett hatârozôszok tagjai is:
jobbra-balra, ideig-ôrâig, ûjra-fogytâra, nyakra-fôre, lépten-nyomon, szegrôlvégrôl stb.

258. Hatârozzâtok meg, hogy a kiemelt szavak kôzül melyek ragos névszôk, melyek ragszilârdulâsos hatârozôszok!

Az éjjel együtt bekôszôntôtt az elsô fagy is. - Egész éjjel ébren virrasztott.
2 ) Ügyeljetek a rendre és a tisztasâgra! - A hâzigazda rendre

megnevezte a vendégeket.
(3 J Jobbâra otthon tartôzkodom. - A hâziasszony a jobbjâra ültette a vendéget.
4 ) Hâtra fekve bâmulja a felhôket. - Âlljunk hâtra, ott nines tolongâs.
¡J5) Végre itt a szünidô! - Mi végre ez a nagy hajcihô?
H Ahogy lefeküdtem, nyomban elaludtam. - Abban a nyomban
hajts, amelyet a teherkocsi kereke vâgott.
[ l j Ez az ôsszeg részben fedezi a kôltségeket. - Szép a regény
nyelve, az elsô részben sok a szép leirâs.
8 1 Szük barâti kôrül azok jôhetnek szâmitâsba, akik velem azonos nézeteket vallanak. - Kôrül csillagos az ég.
(jT| Sokat tanul, azért tud annyit. - Azért a kônyvért jôttem,
amelyet igértél.
flO) Gyorsan elbûcsuzott, s azzal mâr induit is. - Kérges a tenyerem, azzal keresem a kenyerem.
(il)
Iv

A keresztben a keresztény vallâs szimbôlumât tiszteljük. - A
kidôlt fa keresztben fekszik az ûton.

Hazaértünk épen és egészen. - A hâz egészen leégett.

259. Foglaljâtok mondatpârokba az alâbbi szavakat ûgy, hogy egyszer ragos név
szôk, mâszor hatârozôszok legyenek!

ezért, azzal, ûjbôl, nagyban, nagyjâban, alapjâban, oldalt

46. A szóalkotás ritkább módjai
(T) A szóelvonás. Egységes, szerkezetileg elemezhetetlen szava-

kat a beszélók képzett vagy összetett szónak éreznek, s a képzónek vélt szóvéget elhagyva a megmaradt szódarabot vagy az
ósszetételi tagnak érzett szórészt külön szóként használják.
Igy jött létre a kapa a kapál-ból, a vád a vádol-ból, a roñes
(< roncsol < rontsol), rom (< romlik), séta (< sétál), kóbor (< kóborol), kósza (< kószál), gyár (< gyárt), dac ( < dacol) stb.

Összetett szavakból: monda (< mendemonda), zür (< zürzavar), szoroz (< sokszoroz). Ma is divatos módja: gyorsír (< gyorsírás), nagytakarít (< nagytakarítás), szabadrúg (< szabadrúgás), föigazgat (< foigazgatás), gyomírt, mübírál stb.

(2 j A szóhasadás. A szóhoz létrejon egy hangrendileg módosult
alak - hangrendi párhuzam - új jelentéssel. Például: kever kavar, tömpe - tompa, forgatag - fergeteg, köröm - karom, ez az, ilyen - olyan, csehel - csahol; ikerszókban: dimbes-dombos,
dirmeg-dörmög, gizgaz, mismâs.

Szóhasadás eredménye az ébren - éberen, elmaradt - elmaradott,
idótlen - idétlen, neje - nöje, fia - fiúja, daruk - darvak stb.
(3) A szóvegyülés: két szó hangalakjának ósszevegyülése: csokréta
(< csokor, bokréta), rémiszt (< rémít, ijeszt), vizsgáment (< vizsga, egzáment), lábbusz (< lab, autóbusz), csupasz (< csupa kopasz), ordibál (< ordít, kiabál), zargat (< zavar, kerget) stb.
(4J A szórovid ítés - a szó rövidebbre koptatása: kéne (< kellene),
tán (< talán < talám < találom), hisz (< hiszen < hiszem), kend
(< kelmed < kegyelmed), tésúr (< ténsúr < tekintetes úr) stb.

í 5J A szócson kítás - a szavak végének vagy egy részének
elhagyása: tulaj (< tulajdonos), dedo (< kisdedóvó), könnyelmü
(< könnyü elméjü), csipesz (< esipö eszköz), esor (< eso orr) stb.
Gyakori a szócsonkítás kicsinyító képzók elótt: Józsi (< József),
Teri, Teresi, Terka (<Teréz), Feri, Ferkó, Fercsi (< Ferenc);
nyuszi, vacsi (<vacsora), csoki, diri (< direktör), doli (< dolgozat), ovi (< óvoda), zaci (< zálogház), foci, pulesi stb.

A szócsonkítás a gyermek- és ifjúsági nyelv kedvelt szóalkotási
módja. Ne éljünk vele vissza!
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fe) Mozaikszók és betuszók alkotása

A mesterséges szóalkotásnak ma leginkább divatozó módja.
A mozaikszó többszavas név egyes elemeinek - rendszerint
elsó szótagjainak - leválasztása és osszevonása új szóvá. Például: kôzért (Kôzségi Élelmiszerkereskedelmi Részvénytársaság), GyÜMÉRT (Gyün olcsértékesíto Vállalat), Fidesz (Fiatal
Demokraták Szôvetsége), viszlát (viszontlátásra), becsszó (becsületszó), kôszszépen (köszönöm szépen), szocdem (szociáldemokrata), szociofotó (szociográfiai fotográfia), leulap (levelezólap), sebváltó (sebességváltó) stb.
A betuszó többszavas név betúinek egybemondása: MAV (Ma
gyar Államvasutak), ENSZ (Egyesült Nemzetek Szervezete),
áfa (általános forgalmi adó). A tiszta mássalhangzós sorból állók esetén a betúk külön nevét mondjuk ki: MSZP (ejtsd:
emeszpé - Magyar Szocialista Párt), ABC (élelmiszerbolt), Rt.
(ejtsd: erté - részvénytársaság), kft. (ejtsd: káefté - korlátolt felelosségú társaság). Egyeseknek kétféle írásmódja is meghonosodott: abe ~ ábécé, tsz ~ téesz (termelöszövetkezet), tu ~ téué,
tbc ~ tébécé (tuberkulózis), kb. ~ kábé (körülbelül), kp. ~ kápé
(készpénz), puc ~ pévécé (polyvinilchlorid) stb.
A csupán betúkbol állókhoz a toldalékot kötöjellel kapcsoljuk: a
-val, -vel, -uá, -vé ragot hasonult alakban: tsz-szel, KMKSZ-szel.
A kiejtés szerint írottakkal a toldalékokat egybeírjuk: tévében,
tévézik, pévécébol, ábécének stb.

260. Értelmezzétek a szóhasadással létrejott hangrendi párhuzamokat, és pótoljátok be a megfelelót a megadott mondatokba.

®

forgatag - fergeteg : Hatalmas ... pusztított végig a tájon. - A

városban a nagy... miatt elszakadtak egymástól.
^ rengeti - ringatja : A vihar ... a fákat. - A hullám ... a esónakot.
(3) keveri - kavarja : Ügyesen ... a kártyát - A légesavar ... a levegöt.
köröm - karom : A kutya lábán már nagy a .... - Ujjain lakkoz-

va van a ... .
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) gömböc - gom böc: Szilvâs ... lesz vacsorâra. - A ... az egyik legfinomabb disznösâg.
! 6 j tipeg - topog: Egy helyben .... - Mâr ... a kis baba.
©

lebeg - lobog: ...a gyertya lângja. - A sas kiteıjesztett szârnnyal
... a levegöben.

;

göndörödik - kondorodik: Mâr ... a salata. - Vâllâra ... a haja.

(9 ) nyekereg - nyikorog: A szomszedban egy hegedü ... . - A szek ...
alatta.
m

ömlik - omlik: A falröl ... a vakolat. - ... az esö.

4

261. Szöhasadâs utjân jöttek-e letre az alâbbi szavak? Vâlaszotokat indokoljâtok meg!

röppen - roppan
teker - takar
csepel - csâpol
bodül - bödul

rebeg - robog
pite - pata
szegel - szagol
csipog - csepeg

262. Ertelmezzetek az alâbbi szavakat, es hatârozzâtok meg letrejöttük mödjât!

bicaj, nyugi, köszi, szobi, töresi, matek, doli, nagyi, suli, cuki,
ciki, mozi, repesi, tanesi
263. Kapcsoljatok -ual, -vel ragot az alâbbi betüszökhoz!

ENSZ, tsz, KÖZERT, SORTEX, SZOT, OTI^ ABC
264. Mit jelent a szakâllas es szakâlltalan szö az alâbbi versben?

Szavak
Szakâllasak
szegeny szavak:
rözsa, remeny,
erköles, ereny...
De van köz tük
szakâlltalan
iickö, kinel
borotva van.

A cüce, szia,
kaja, pia,
mind ujdonsült
atyânkfıa.
Tetszik vagy nem,
itt vannak ök,
szâkâllat meg
nem lengetök....
Weöres Sândor
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47. Az egyéni szoalkotâs
A szépirodaJmi nyelvben sok olyan szô van, amefy egy-egy irô, koltô
egyéni alkotâsa, s amelyet alkotôjân kivül mas nem hasznâl, nem
vâlik kozkeletüvé: „egyszeri olvaSat” .
Még ifjû szivemben a l â n g s u g a r u nyâr...

(Petôfi)

Fel, fel hozzâd forr, fények istennéje, e l â n g s ô h a j t â s , e vivo remény.
(Kôlcsey)

Egtek szivemben kis r ô z s e - d a l o k . . .

(Ady)

Stilisztikai szempontbôl ezek hasznâlata igazolt, mert erôteljesebben megéreztetik a kifejezendô logikai, érzelmi tartalmat, fokozzâk a kifejezés müvésziességét. (Ôncélû hasznâlatuk azonban
nem indokolt!)

265. Melyek az egyéni szoalkotâs termékei, az egyszeri olvasatok az alâbbi mondatokban?

Cl Fürtidben tengervészes éj, szemekkel, mint a csillagtüz, hol
annyi gôg és annyi kéj; ki vagy te, mârvânykeblü szüz? (Vôrôsmarty) @ Gûnyol a gôg téged âlnokul, vesd meg ôket lelked szép
hevében: âlragyogvâny fénye, mely kimul. (Kôlcsey) Q f) Tolongva
zûgunk tâncpalotâk fêlé. (Kôlcsey) Q ) En is ôromre születtem Arkâdia
berkében,
rôzsapârnân
szenderegtem...
(Berzsenyi).
© Uram, hatalmad eldült, hazâdon nem kormânykodol... (Czuczor
Gergely) ©
Paris, Paris, ember-sürüs, gigâszi vadon. (Ady) ( 0 Ez
a gyalâzatos jelen, ez a kicifrâlt kod-jôvendô tâncol egy boros asztalon s ôs Kajân birkôzik velem. (Ady) (y. Van egy par âlom-villanâsom, egy két hivem. (Ady) ® Pipacsot éget a kovén hatârra a
lângolô magyar nyâr tüzvarâzsa. (Juhâsz Gyula) ÇTô) Petôfi lângol
a vilâgviharban. (Juhâsz Gyula)
o h a vér s kônny m odem
ôzônvizébe vetve mily szôrnyü sors a sok szegény emberhajôé...
(Tôth Ârpâd) QiD (Rekettyevirâgok) Ti ringtok csendesen s hüs,
ezüst zâporok s a sürü napsugâr forrô arany verése gond nélkül
gazdagulô mélyetekig csorog, méz- s illatrakomânnyal teljülvén
gyenge rése. (Tôth Ârpâd)

ŒD
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Az irás és a helyesírás
48. Az irás
Az irás a beszédnek látható alakban való rógzítése valamely eszkózzel, erre alkalmas felületen.
Ósi kezdetleges formái:
• a képírás: a fogalmaknak egyszerüsített képekkel, piktogramokkal való ábrázolása, jelólése;
• az ékírás: külónféle elrendezésü ék alakú jegyek, amelyeket
hegyes eszkózzel agyagtáblákba véstek és utólag kiégettek;
• a hieroglif irás: egy-egy szónak, mássalhangzók csoportjának
vagy egy-egy mássalhangzónak az írásjegyeiból, a hieroglifákból álló (óegyiptomi) irás;
• a rovásírás: egyenes vonalakból alakult, hangokat vagy szótagokat jelóló jegyek, rúnák, amelyeket éles eszkózzel valamely
szilárd anyagba (kóbe, fába, botra) véstek, róttak.
Az irás legfejlettebb rendszere a betüírás vagy hangírás, amelyben az írásjegyek, a betük hangokat jelolnek (nem pedig szavakat, szótagokat). Az Európában legelterjedtebb betüírások: a latín
betüs, a góróg betüs, a gót betüs és a cirill betüs irás.
A hangjelolés módja szerint megkülónbóztetünk:
a) fonetikus írásmódot, amely a szavak hangzását, a kiejtést
kóveti: ad, aggyon, attain, athat; vad, vattól, vaggya, vacscság; hagy, haggyunk, hatyta; hüt, hüttyük, hüccse stb. (ezt
az írásmódot csak tudományos céllal használjuk);
b) ortografikus írásmódot, amely a helyesírási elveken alapul és tükrózteti a szó külónféle alakjainak az egybetartozását: ad, adjon, adtam, adhat; vad, vadtól, vadja, vadság;
hagy, hagyjon, hagyta; hüt, hütjük, hütse stb.
Technikai kivitelezése szerint az irás lehet:
• kézírás - valamely íróeszkózzel kézileg végzett irás;
• gépírás - írógép vagy számítógép segítségével kivitelezett irás;
• nyomtatás - nyomdailag, nyomógéppel rógzített irás.
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A magyar rovásírás írásjegyei
266. Olvassátok el az alábbi szöveget! Tagoljátok bekezdésekre! Adjatok neki címet! Mondjátok el a tartalmát!

A képírás nem kötödik egyetlen nyelvhez sem, más nyelvet beszélók is megértik. Ugyanakkor rendkívül sok jel kell ahhoz, hogy
ilyen módon gondolatokat lehessen közölni. Ezért a legtöbb nép
csak az élet bizonyos területein és behatárolható ismeretkörben
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használ piktogramokat (pl. a kózlekedés jelzéseiben, a ruhák használati utasításaiban, feliratok helyett). A magyar ábécé betüírást alkalmaz. A latín ábécé betüit használja fel, de az eredeti latín
betükészletet módosításokkal vettük át. Magánhangzóink egyjegyüek, és mellékjeleket is kaphatnak, míg a mássalhangzók tobbjegyúek is lehetnek, de mellékjel nélküliek. Az egyes írásfajták
egymáshoz képest nagy változatosságot mutatnak haladási irányukban. Az egyiptomi sírkamrákban például are vagy madáresór
mutatja az irás haladási irányát. A kínai irás koznapi müfajai balról jobbra halado jeleket alkalmaznak, míg a tudományos és koltói
szóvegeket felülról lefelé és jobbról balra írják. Az arabok jobbról
balra és alulról fólfelé írnak. Az európai írásokban a góróg irás hatására terjedt el a balról jobbra haladás.
Antalné Szabó Agnes

49. A helyesírás
A helyesírás (ortografía) azoknak az elveknek és szabályoknak az
ôsszessége, amelyek szerint a szavakat, szókapcsolatokat, mondatokat írni, az írásjeleket használni kell.
A helyesírás az írásnak a kozmegállapodáson alapuló és kózérdekból szabályozott módja, illetóleg az ezt tükrozó, irányító és rogzító
szabályrendszer.
A magyar helyesírás jellemzói:
• betüíró rendszeru, mivel legkisebb egységei hangokat jeloló
betúk, nem szót vagy szótagot rogzító írásjegyek;
• latin betus irás, mivel a magyar betúsor, az ábécé a latin betúkészletból alakult ki;•
• hangjeloló, mert betúi legtôbbszôr a szóelemekben valóban
kiejtett hangokat jelólik, a leírt forma nem tér el jelentósen a
kiejtéstól;
• értelemtükrôzô, mert ragaszkodik a szóelemek feltüntetéséhez, kózszavak és tulajdonnevek, szókapcsolatok és ósszetett
szók megkülónboztetéséhez stb., ami elósegíti a kozolnivaló
pontos kifejezését és gyors felfogását.
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50. A magyar helyesírás alapelvei
Helyesírásunk egységes rendszere ôt alapelvre épül. Ezek:
1

a kiejtés elve;

2 j a szôelemzés elve;
Q'>

a hagyomâny elve;

©

az egyszerûsités elve;

(ô ) a megkülënbëztetés elve.
A kiejtés szerinti írásmód

A kiejtés szerinti irás azt jelenti, hogy a szavak, szóelemek írása a
kikristâlyosodott këznyelvi formâkat rëgziti: kisér, zöld, volt, akâc,
négy, ismer, üzen (a nyelvjárási késér, zod, vót, ákác, nigy, ôsmer ~
üsmer — esmér, izen alakok helyett), így a toldalékokét is: lâtni,
inni, házból, keletröl, addig, fáért ( látnyi, innya, házbul, keletrül,
addég, fáér helyettj.
Kiejtés szerint írjuk:
• a magánhangzókat: kor, kór, csap, csáp, nyit, tanít, kút, húz,
gyoz, tüz stb.;
• a mássalhangzókat, két magánhangzó këzëtt a hosszúakat:
bor, por, rág, rák; addig, vittem, állok, kollektiv, kommentál
stb.;
• a szótoveket és változataikat: kéz, kézben, kezet; szív, szívbol,
szívet; erö, eröt, ereje; ifjú, ifjút, ifjak; kö, köböl, követ stb.;
• a képzóket, a viszonyragokat (kivétel: -val, -vel, -vá, -vé);

♦

• az elhomályosult szóelemeket: kesztyü (< kéz + tyú); lélegzik
(< lélek + zik), lélegezzék; nyaggat (< nyak + gat); lyuggat
(< lyuk + gat); az aggat, faggat, szaggat, gyakorító alakokat
(jelentésbeli ësszefüggésük az akad - akaszt, fakad - fakaszt,
szakad - szakít alakokkal már nem világos: mai gyakorító
megfelelójük már az akasztgat, fakasztgat);
• a ki, le, be, fel határozószók fokozott alakjait: kijjebb, lejjebb,
és csak részben a beljebb, feljebb alakokat;
• az sz-v tovú igék felszólító alakjait: legyen, tegyen, igyon,
higgyen stb.;

_____

í
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• a köznyelvben ketfelekepp hasznâlatos alakvâltozatokat: fel fol, csepeg - csöpög, veder - vödör; csoda - csuda, csorog csurog; döl - dul; houa - hovâ; tornâzik - tornâszik, gombâzik - gombâszik, fogözik - fogödzik, akarözik - akarödzik,
hallgatözik - hallgatödzik, mentegetözik - mentegetödzik stb.;
A szöelemzo irâsmöd

A szöelemzo irâsmöd biztosltja a szöalakoknak - a szö toldalekos
alakjainak - az összetartozâsât, vagyis azt, hogy a toldalekolt szavakban mind a szötö, mind a toldalek, az összetett szavakban pedig
minden tag vilâgosan felismerhetö legyen.
A szöelemzes elve alapjân irjuk:
• a szavak toldalekos alakjait: vetseg, szabadsâg, tudja, vedjük,
mondtam, küldtem, hânyjuk, hagyjâtok stb.; ezek egy reszeben azonban a szöelemeket nem eredeti alakjukban, hanem
mödosult vâltozatokban tüntetjük fel: kezzel (= kez + vel),
hazza (= haz 4- vâ), moss (= mos + j), fuss (= fut + j), tanits (= tanit + j); •
• az összetett szökat: reges-reg, gizes-gazos, csillog-villog, ajtöszârny, vilâgkörüli, rozsszalma, nagygyüles, sakk-kör; dzseszszânı, balett-tâncos stb.
A hagyomânyos irâsmöd

Bâr egesz helyesirâsi rendszerünket a hagyomâny alakitotta ki, a
hagyomâny elvenek ervenyesiteseröl csak akkor beszelünk, ha a
mâig megörzött irâsmöd sem a kiejtes, sem a szöelemzes elvevel,
sem a mai hangjelölessel nem magyarâzhatö.
A hagyomâny elve ervenyesül a következö esetekben:
• a csalâdnevekben, amelyek megöriztek eg}res regies betüket:
Batthyâny (e.: battyânyi)
Châzâr (e.: csâszâr)
Desseıvffy (e.: dezsöfi)
Hajnoczi (e.: hajnöci)
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Kossuth (e.: koşut)
Szechenyi (e.: szecsenyi)
Thököly (e.: tököli)
Weöres (e.: vörös); stb.;

• nem kettózzük a szotövek dz, dzs betúit akkor sem, ha hoszszú hangot jelölnek: bodza, madzag, edz, fogódzik, pedzi, maharadzsa, bridzs, hodzsa stb.; a toldalékok hasonulásából
következö hosszúságot azonban ezekben is feltüntetjük: edzdzük, fogóddzék, peddze, briddzsel ( = 'bridzs + vel);
• a j hang ly-nal való jelôlésében: lyuk, folyik, gólya, csigolya,
gereblye, szegély, aszâly, milyen, olyan stb.;
• néhàny, ma már nem világos eredetü szavunk órzi a régebbi
írásformát: kapzsi (kap + si), esd (az esdekel = gyakran
térdre esve kér szócsonkítása), játszik, metsz (vö.: játék, metél), tetszik, mindjárt, ósdi, rögtön, pünkösd stb.
Az egyszerusító írásmód

Egyszerúsít a helyesírásunk a következo esetekben:
• a többjegyü betúk kettozésekor töszavakban és toldalékos
alakokban a betúnek csak az elso jegyét ismételjük meg:
hosszú, meggy, fütty, loccsan, szisszen, ésszerü; illetoleg: jegygyel, mésszel, rosszal, briddzsel, eddzen, eljátsszuk stb.; (nem
egyszerusítünk azonban az ôsszetétel határán: kulcscsomó,
jegygyürü, fénynyaláb, díszszázad stb. és elválasztáskor:
hosz-szú, locs-csan stb.);
• ha toldalékoláskor három azonos mássalhangzót jelölö
betu kerül egymás mellé, csak kettot írunk: tollal (= toll
+ lal), orra (= orr -4- ra), vádlottól (= vádlott + tól), fütytyel (= fütty + tyel), nagyobban (= nagyobb + ban), hallak
(= hall + lak), Ivettel (= Ivett + tel), Mariannal (= Mariann +
nal) stb.
Ez a szabály azonban nem vonatkozik a magyar családnevekre, az
idegen tulajdonnevekre és a szóosszetételekre: ezekben a hosszú
mássalhangzó betühöz a vele azonos újabbat kötöjellel kapcsoljuk,
hogy a szóto eredeti alakja világos legyen: Kiss-sel, Széll-lel, Tarrról, Hefmann-nál, Mann-né stb.; illetoleg: sakk-kör, futball-liga, balett-táncos, makk-kupak, makk-kávé, toll-legyezo, ott-tartózkodás,
váll-lovés stb.
Nem egyszerüsítünk akkor sem, ha a -szerü kettözött sz-re (ssz-re)
végzodo szavakhoz járul: dzsessz-szeru, expressz-szerü.
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A megkülónbóztetó írásmód

A megkülónbóztetés elve érvényesül:
• a tulajdonnevek nagy kezdóbetüs írásában: meg kell külónbóztetni az azonos kóznevektól, melléknevektól: juhász - Juhász, kovács - Kovács, kis ibolya - Kis Ibolya, szatmári Szatmári, orosz - Orosz, rác - Rác stb.;
• az ósszetételek egybeírásában és a velük azonos tagokból álló
szókapcsolatok külónírásában: meleg ágy - melegágy, kis
asszony - kisasszony, sok szóg - sokszóg, tíz perc - tízperc
(= szünet), fold alatti (járatok) - fold alatti (= metro), gyors
futás - gyorsfutás (= sportág), igaz mondás (= mondás,
amely igaz) - igazmondás (= az igazság megmondása), a fóldón futo (inda) - fóldónfutó (= hontalan, hazátlan) stb.;
• az azonos tagokból alakult, de szófajukban külonbózó óssze
tételek kótójeles, illetóleg egybeírásában: jótt-m ent (= múlt
idejü ige) - jóttm ent (= fónevesült igenév); járó-keló, szántóvetó (= melléknévi igenevek) - járókeló, szántóvetó (= fónevek), csihi-puhi, hu-hu (= indulatszók) - csihipuhi, huhu
(= fónevek), csip-csup (= melléknév), csipcsup (= fónév), dínom-dánom (= indulatszó) - dínomdánom (= fónév) stb.

267. Értelmezzétek az alábbi szavakat és szópárokat! Mely helyesírási elv szerint
írjuk óket?

I¡

........................................................ ..................................................
bár, bor, bór, bér, bír, búr
kar, kár, kér, kor, kór, kór, kür
tar, tár, tér, tor, tór, túr, tür

II

............................................................... .................................................................

ál - áll, ép - épp, fed - fedd, hal - hall, kasza - kassza, lap lapp, len - lenn, megy - meggy, meny - menny, sarkal - sarkall,
szál - száll, tol - toll, var - varr, veszteség - vesztesség
268. Mely helyesírási elv érvényesül az alábbi kifejezések kiemelt szavainak írá
sában?

a lámpán eltórótt a búra - búra termett ido
éppen hazaérkeztünk - épen érkeztünk haza
esküvójére készül az ara - arra ébredtem, hogy csengettek
valahol tüz van - virágot tüz a hajába

208

a két ablak kôzé teszi a tükröt - rendeletet tesz kôzzé
a hidra mitológiai szörny - râhajtottunk kocsival a hidra
lyukas a híd, vigyázzatok - rosszul lettem, hidd gyorsan az orvost
havat hord a szél - hordd halomba a tôrmeléket
kezd esni az esö - kezdd az elején a mondandódat
a rikkancs árulja az esti lapot - rikkants egy nagyot
mar megfött a lebbencs - lebbents meg egy âgat - s sziromesö hull rád
még mindig itt van a roñes - tânc közben ne ronts lépést
269. Milyen és hány szoelemböl tevödnek össze a kiemelt szóalakok?

a sivatagban vizet kutat - a szomszédban kutat fúrnak
bore sikerült a ruha - hâmlik a bore
kiszakadt a szûröm ujja - éppen a tejet szûröm
magasan szárnyal a sas - kiterjesztett szârnnyal lebeg
a viz a partot mossa - mondd, hogy mossa meg a kezét
a fejünket rázzuk - rázzuk erósebben, hadd hulljon az alma
felhangzott a koneerten a kardal - ne hadonâssz a karddal
az indoeurópai nyelveket árja nyelveknek nevezték - sebes a viz árja
még nem olvas, csak betuzi a szavakat - betúzi a virágot a gomblyukába
egyre jobb a kozellátás - a kozellátás szemüveggel korrigálható
mindent eiöl a gyom - elöl állnak a kicsik, hátul a nagyobbak
a sôrét apró ólomgolyócska - megitta a sôrét
270. Elemezzétek az alábbi igealakokat, határozzátok meg a szóelemeiket, és
mondjátok meg, melyik helyesírási alapelv szerint írjuk öket!

lödd, nödd ki, ródd, szodd
tegyél - tedd, vigyed - vidd, vegyed - vedd, egyed - edd, igyad idd, higgyed - hidd
jöjjek, jöjj, jöjjön; bújjak, bújj, bújjon
lennék, tennék, vinnék, hinnék
lenni, tenni, venni, enni, hinni
aludjak, feküdjek, nyugodjak
271. Mely helyesírási elv szabja meg az alábbi alakpárok tagjainak helyesírását?
Ertelmezzétek a szóalakokat!

játszunk - játsszunk, metszetek - metsszetek, tetszenek - tetsszenek
hord - hordd, kezd - kezdd, old - oldd, küld - küldd, ad - add
kertel - kerttel, rendel - renddel, tárgyal - tárggyal, gépel - géppel
elcseni - elcsenni, megfeni - megfenni, elkeni - elkenni
ezüsté - ezüstté, kedvencé - kedvenccé, gyereké - gyerekké

209

272. Pótoljátok az alábbi mondatpárokban a megadott szavak megfeleló jeles
vagy ragos alakját!
'

©

egy: Minden ága
tetés sem lehet csak

fonódott. - Ha a vétség közös, a bün-

(2 ) rekedt: A szólószám a sztáré, azé a
( d j különb: Igyekszik másoknál
versenyzoé, a másoknál

. - A hüléstol vált

válni. - A jutalom a legjobb

szegény: Gazdagé a dozsolés,

a nyomor. - Gazdagból lett

273. Értelmezzétek az alábbi igéket, és másolás közben pótoljátok a hiányzó betüket! Mely helyesírási elv szerint írjuk óket?

ruháíZkodik
vitéí kedik
ere ‘/k edik
foháA /k odik
alá£T kodik

panal/ kodik
raga £ kodik
rá -kódik
támaiTkodik
nehé (T^^kedik
Vk

cicomá kodik
csimpa "kodik
tollá¿ kodik
terpe 5£kedik

274. Másolás közben pótoljátok a j hang hiányzó betüjét! Mely helyesírási elv
szerint jártok el?

apá
homá
zsiva
gere
kedé
szemé
kevé
he
éme eg
sar ad
re t
szala t
hó ag
fák a
mu a
mág a

szabá
tava
eserme
sóha
mordá
kese B
konko
se -ha
sompo og
vi og
fo t
há as
má us
kop a
poeso a
tar a

dagá
hodá
déva
guzsa
karabé
é
mo
ha
zsiva og
téve eg
gyü t
se pít
má as
gu a
pozdor a
tu a
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szerá
tolva
fo g o ®
mé
veszé
osztá
iha -csuha
gomo og
ter ed
ku torog
fele t
há og
bó a
lajtor a
szó a

275. Indokoljatok meg a mondatparokban kiemelt szavak kulon-, illetoleg egybeirasat! Mely helyesirasi elv igazit el benniinket?

(T) Vacogva bujunk be a hideg agyba. - Sok palanta hidegagyba
is kiiiltetheto.
( 2) Szegeny haz, mar a fala is diiledezik. - Oregsegere a szegenyhaz lett az otthona.
( 3) Negy szog all ki a deszkabol. - A negyszog mertani sikidom.
( i ) A hazbol kijott egy merges kis ember. - A kisember letbizonytalansaga ma is nagy tarsadalmi problema.
( 5) A fizikat is egy angol tanar tanitja. - Az angoltanar tokeletes angolsaggal beszel.
®

A hazhoz egy kis kert is tartozik. - Minden haz elott kiskert,
illatozo viragokkal.

( 7) Kivertiik az ablakot, nagy cirkusz lett belole. - Varosunkba
jon a fovarosi nagycirkusz.
(8J A macska leesett a farol, de talpra esett. - Ugyes, talpraesett gyerek, mindig feltalalja magat.
( 9) A szilard talpon alio oszlop tetejen angyalszobor all. - Ittam
volna egy teat, de meg zarva volt a sarki talponallo.
[T o) Latni valo volt, hogy nem ert a szereleshez. - A vasarban
sok volt a latnivalo.
276. Ertelmezzetek az alabbi szokapcsolatokat es a beloliik alakult osszeteteleket! Kozuliik otot foglaljatok mondatparba!

szaraz fold - szarazfold
szaraz teszta - szarazteszta
szaraz fa - szarazfa
tis^ta szoba - tisztaszoba
felso fok - felsofok
kaves csesze - kavescsesze
szep fro - szepiro
szep iras - szepiras

also haz - alsohaz
feher cseled - fehercseled
zold vendeglo - zoldvendeglo
v5ros katona - voroskatona
voros begy - vorosbegy
kek nyelu - keknyelu
szep fiu - szepfiu
szep historia - szephistoria
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Ismetles

277. Olvassatok el es iijatok ki az alabbi szovegbol az igeket es elemezzetek a jelentesiiket a cselekvo es a cselekves egymashoz valo viszonya, a cselekves iranyulasa es minosege szerint!

A trefa a hirtelen elcsattano elettol a szinpadi bohozatig szazfele modon, szazfele mufajban jelentkezhetik. Az embernek konnyu
fegyverrel vivott harca ez az elet szomorusaga vagy rutsaga ellen
... A trefa csak mulattatni akar, javito vagy rombolo szandek nelkiil, amikor egy pillanatra feledteti velunk, vagy legalabbis mulatsagosnak tiinteti fel az elet gondjat. A nepmesenek van egy fajtaja,
amely nem az elnyomott legkisebb fiu vagy a szemeten tengodo
koszos csiko alakjaban vetiti ki a nep vagyait, hanem egyszeriien
mulattatni akar, megpedig azzal, hogy keptelenseget keptelensegre
halmoz.
Hadd mondjam el egyik legregebbi gyerekkori elmenyemet. Betegen fekiidtem, nyilvan a torkom fajt, s apam bejott hozzam, hogy
mulattatasomra azon frissiben felolvassa eppen elkeszult mesejet.
Gacsera volt a clme. A mese szegeny emberekrol szolt, akik fold
alatti lyukakban laktak. Egyetlen vagyonuk egy diofabokrocska s
egy Gacsera nevii meh volt. Dion es mezen eltek. A meh egyszer
megszokott, s az apa elkiildte a fiat, hogy keresse meg valahol a vilagban. Hosszu kalandozasok utan meg is talalja, amint igaba fogva
szantogat egy okor mellett. Visszakonyorgi a gazdatol, s viszi haza,
de kozben a meh nyakabol egig ero eperfa no ki. Bekialt apjanak,
hogy hazahozta Gacserat.
Itt kovetkezik az, amit apam beletoldott a mesebe, s amin konynyezesig kacagtunk mind a ketten:
“ De a szegeny ember nem tudott kijonni, mert amig a fia oda
volt, a sok banattol s a sok ehezestol ugy meghizott, hogy nem fert
ki a lyukon.”
Benedek Marcell

278. Az alabbi cselekvo igekbol kepezzetek muvelteto igeket! Huzzatok ala a kepzot es indokoljatok meg alakvaltozatanak hasznalatat! Milyen valtozas tortenik a
szotoben?

hoz, uszik, furdik, zorog, mozog, alszik, nyugszik, iszik, 16
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279. Kepezzetek visszahatö igeket az alâbbi cselekvö igekböl! Igazi visszahato
iget kaptatok-e vagy âlvisszahatöt?

hûz, gyötör, teker, ban, vesz, üt, erdekel, fog
280. Hatârozzâtok meg az alâbbi igek fajât a cselekves minösege szerint!

i jön, jön le, jöddögel, le-lejön
©

szalad, elszalad, el-elszalad, szaladgâl, szaladozik

©

pattog, pattan, elpattan, el-elpattan

©

villog, villan, megvillan, meg-megvillan, villödzik

281. Hatârozzâtok meg az alâbbi szöalakokban a szötö tipusât!

neztünk, hoztunk, vittem, hittek, növekedtünk, fözök, fekvestöl, cselekvessel, mozgâsban, erzekenyen, szakitott, jövevenyek
282. Târgyas-e vagy târgyatlan az ige az alâbbi mondatokban?

CD Hös embersegem, vârakozz, szep âlmokat aludj. (Ady) ® Palota, kunyhö, teged tündököl ma! (Juhâsz Gy.) ® Ködös emlekek rezegtek ât a szivemet. (Mora F.) ® Beszelgettük apâm âlmât, a volt
s a jövö idöket. (Juhâsz Gy.) © Amikor megevett Izmenyi ur, elterpeszkedett az asztal mellett. (Gergely I.) @ Tâvoztatni senki halâlât
nem birja, bâr kerülje, fussa. (Zrinyi M.) © Napom nem elhetem,
ejem nem alhatom, hullö, nehez fejem zugâsât hallhatom. (Weöres S.)
® Atmâszta a palânkot, pedig nyitva volt a kiskapu is. (Közny.)
® Sok pulykapecsenyet elelhetsz te, Palkö - mondom neki egyszer
az öszön - , hogy ilyen bazsarözsaszinü vagy. (Mora F.) (Tep Szegeny
Klârika is hogy fâjta a nenje szomorûsâgât. (Szabö Dezsö)
283. Olvassâtok el es irjâtok ki a szövegböl elöbb az alanyi, majd a târgyas ragozâsû igeket! Hatârozzâtok meg az igek szâmât es szemelyet!

Szeretek nyâron az erdöben lakni. Hallgatom a madarak eneket.
Este meg ejjel csak fülemüle szöl. Meg pitymallani sem kezd,
mâr hallom a völgyböl a fiirj pitj^palattyolâsât ... Hârom ora van.
Fel örâval kesöbb ebred a vörösbegy, utâna mindjârt a rigö.
Hej, a rigö az en kedves madaram! Különösen a sârgarigöt szeretem. Az ûgy furulyâzik, mintha tiszta ezüstböl volna furulyâja, pe
dig semmilyen sem keli neki.
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Legkésobb ébred a veréb. Van mâr néha ôt ora is, amikor kidugja buksi fejét a lombok kôzül, és elkiâltja magât: csiri-biri, ami
bizonyosan azt jelenti, hogy: szerencsés jo reggelt kivânok!
Hat ilyen lust a a veréb!
Hat te, aki ezt olvasod vagy hallgatod, hâny ôrakor szoktâl jô
reggelt kivânni?
Gârdonyi Géza: A madarak ébredése
284. Olvassátok el az alàbbi szôveget, íijátok ki az igeneveket és határozzátok
meg a fajukat!

Nagyon hosszú idónek, évmilliôknak kellett eltelniük, hogy az
állandóan változó kôrnyezeti viszonyok kôzott a nôvények, megküzdve minden nehézséggel, akár életmódjukat is átalakítva fenn
tudják tartani létüket. Ilyen hosszú fejlódés eredménye a szárazságturéshez való alkalmazkodás is.
A szárazságtúréshez alkalmazkodó pozsgás nôvények igazi hazái a sivatagok. Ezek lényeges és kôzôs tulajdonsága a kevés és rendszertelenül hulló csapadék és a tobbnyire magas hómérséklet. A
sivatagok kialakulását azonban a csapadékot felfogó magas hegyek
is elóidézik.
Fôldünk legnagyobb sivatagjai a szubtrópusi klímaovben találhatók. Itt találni csaknem teljesen esómentes, száraz részeket, ahol
jellemzó az erós felmelegedés és a sokszor el is maradó gyenge téli
fagy. A szubtrópusi és a hegységek kozé zárt sivatagok és félsivatagok mellett a külonbózó pozsgásokat megtalálhatni a szavannákon,
a mediterrán vagy füves kontinentális területeken is. Az itt éló novényeknek az idónként ismétlódó nagy vízhiányt átvészelni nagy
problémát jelent. Víz nélkül pedig élet nem létezik. A nôvények létének ez az egyik alapfeltétele.
Ezért kénytelenek alkalmazkodni a kôrülményekhez.
N. Szentirmay Teréz
285. Olvassâtok el az alâbbi szemelvényt és irjâtok ki a hatârozôszôkat, jelentésük szerint csoportositva!

Néha arccal a füben feküdve maradtam, mintha meg volnék
halva. A kutyânk ilyenkor keresztül-kasul ugrâlt rajtam, tépâzott,
szaglâszott, azutân, ha sokâig nem mozdultam, nyihakolva âllott
mellettem, és az ajtô fêlé tekingetett. Késôbb aztân, hogy sokszor
bolonddâ tettem, addig turkâlt az orrâval a fejem alâ, hogy végre is
râ kellett csapnom, és akkor a versenyt ûjra kezdettük.
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... Az udvarunknak olyan jó öre volt ö, hogy emberböl nem vált
volna olyan. A mi aprómarhánkat mind ismerte és számon tartotta.
...E s micsoda éber és vitéz védelmezoje volt mindig a csirkés tyúkoknak! Amikor a héja megjelent a tájékon, o már akkor magasra
emelt fejjel vigyázta: nem jön-e mifelénk. Amint aztán a mi házunk
irányában kóválygott a gonosz madár, a Zordon erós ugatással
ugrált a magasba, és bizonnyal mondom, nem egyszer láttam, hogyan kerengett tova-távolabb a héja az ó haragos ugatásától.
Gárdonyi Géza: A kutyánk
286. Irjátok ki a fenti szövegböl a személyragos határozószókat és egészítsétek ki
azokat a teljes ragozási sorukkal!
287. Irjátok ki az alábbi mondatokból a névutós szerkezeteket! Elemezzétek a
névszókat!

(D Magyarország szélén vagyon egy almafa, az alatt énekel két lovas katona. (Népkóltés) © Borünk alól kisüt lobogva már vérünk.
(Ady) ® Mikor vályú elé hajtják este felé, egy-egy bozontos, bús
tiñó el-elbödül. (Petöfi) © Hitté vált, hogy az irás felemel az átlagemberek folé. (Ady) © Gyalázatunk, keservünk már ezer év óta rokon. (Ady) @ Mert - de’jszen tudja ezt az ö gonosz lelke, óccsét
rangja szerint miért nem nevelte. (Arany) ® Ezer felé bús harcmezo a hon. ... Százezrek jajától zúg a lég; s halál, rablás mind a király
miatt. (Petöfi) ® Fontos tárgyak iránt, értekezés végett hozzád küldene egy tábori segédet. (Arany) ® Elszállt az esthajnal a hegytetok felett, bó harmatot síra búcsúkónnyek helyett. (Arany)
288. Olvassátok el és határozzátok meg az alábbi szöveg minden szavának szófaját!

Anyanyelvünkón kifogástalanul beszélni, mint mondtuk, ez az
izgalmas elmesport a fóld minden részén hódít. Semmi kétség, a civilizáció egyik tünete, olyan értelemben, hogy a civilizáció egy-egy
kózósség tagjainak, a civileknek, már békén, szóértésen - tehát
nem fegyveren - alapuló rendjét jelenti. A nyelvmüvelés világjelensége a szerencsések kózül való. Megszállottjainak buzgalmát csak
helyeselhotjük, még akkor is, ha a kártyajátékosok vagy meccslátogatók szenvedélyességébe esnek. Mükódésük - még akkor is, midon
egymás haját markolásszák - a jövöt szolgálja. Szerszámokat és
eszközöket tisztítanak. Az eszmecsere közlekedö eszkózeit, a megértés és egyetértés szerszámait. Nyelvérzékünk finomulásával eszméink finomodnak, így van. Sot: fülünket élesítve agyunkat élesítjük.
Illyés Gyula
2 15

Tanuljunk beszélni
Szovegek az élóbeszéd gyakorlására, tartalommondásra

A magyarok szimfóniája
... Nem hiszem el, hogy a magyar dalosegyleteknek még százéves múltjuk sines. Van annak ezeréves is. A dal az elsó lélegzetvétele egy kezdó nemzetnek... A dal nem ünnepek fehér kalácsa volt,
hanem mindennapos kenyér. Vele kezdódótt és vele végzódótt minden, rítus volt, mint késóbb a keresztvetés, s kár, hogy kiment a divatból. Mert a dalozó ember mind jó ember, s a világ annál jobban
romlott, minél kevesebbet dalolnak benne. A mi eleinknek egész
életét végigkísérte a dal. Dalolva mentek a tanáesba és a csatába,
dallal áldották és kérlelték a Hadurat, dallal avatták a Boldogasszony ágyát fekvó új anyát, és dallal dombolták a sírt a vezérnek,
aki lova hátán ülve, jobbján szíve szerelmével, balján leghívebb
szolgájával átkóltózótt a mennyég füvelló mezóire.
Külónós játéka a véletlennek, hogy az innen-onnan ezeréves
elsó írott fóljegyzés a magyar dalról a szegényember daláról szól.
Szent Gellért életiratában van loljegyezve, hogy a szent püspók
egy dunántúli útjában valami majorságban szállt meg, s mikor elalvás elótt belemerült a breviáriumba, minduntalan megzavarta ájtatoskodásában valami monoton hang, ami kívülról szüródótt be.
Egy súrlódó kónek a hangja s az azt kíséró énekhang.
- Micsoda furesa zaj ez, Valter? - kérdezte a püspók a diakónusát.
- A szolgálólány órli odakint az eresz alatt a holnapra való búzát a kézimalmon - felelte a diakónus - , s dalol mellé, hogy ébren
tartsa magát.
- Ugy? - mosolyodott el a szent, aki a dal hazájából, a vájt fülü
olaszok foldjéról került a barbár szittyák kózé. - Akkor hát ez a
magyarok szimfóniája. Külónós szimfónia, Valter! De mit csinálnának a szegények, ha nem is dalolnának? Nagy áldás a dal, Valter
fiam!
A dal valóban nagy áldás, és ezer esztendón át mindig külónós
szimfónia maradt, az élet malmát szüntelenül húzó-vonó, szegény
magyarok szimfóniája, akik fáradt szemüket dallal tartják nyitva
az éjszakában. A dolgozók szimfóniájának az alapmotívumai minde-
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niitt egyformak a fold kereken, de egyikben sines annyi sotet tonus,
annyi fojtott, dalban sem kimondhato fajdalom, mint a magyarok
szimfoniajaban...
Herczeg Ferenc: Magyarok szimfoniaja Ireszletl

Szent Margit legendaja
V

Eros fogadassal megfogadta IV Bela kiraly, hogy ha Isten meg
egyszer orszagaba visszavezeti es nepet ismet felemeli, egyetlen leanyat neki ajanlja, apacanak nevelteti. Fogadasarol nem is feledkezett meg, es amikor egyetlen leanya, a kicsi Margit a tizedik evet
betoltbtte, kolostorba kiildte.
Ahogy nott, novekedett, Margit egyre inkabb tavolodott a vilagi
hiusagtol es kozeledett az egyhazi tanitasokhoz. Az apacak klastromaban elt a Nyulak szigeten, amelyet kesobb rola Margitszigetnek
neveztek el.
Hire jart a kozeli orszagokban, de meg a tavoli tartomanyokban is, hogy van Bela kiralynak egy szepseges szep leanya, s egymas utan erkeztek a kerok Magyarorszagra. Megkerte Margitot a
cseh kiraly es sokan masok is, de 6 annyira utalta a vilagi hiusagokat es gyonyorusegeket, hogy hallani sem akart hazassagrol.
Messze foldrol jottek szerzetesek es apacak, de jottek nagy
nemes asszonyok, nagy uraknak es fejedelmeknek felesegei is, hogy
a kiralykisasszony szent eleteben gyonyorkodjenek.
Mert Szent Margit mindig terdre ereszkedett Jezus es Sziiz
Maria kepe elott, ugyhogy a sok terdeples miatt terde kalacsai megdagadtak es megkemenyedtek. Eletenek minden napjan oriilt, ha
magat megalazhatta es az apacanovereknek szolgalatot tehetett.
Amennyivel felulmulta oket meltosagaval es nemessegevel, ann}dval inkabb iparkodott magat megalazni elottiik.
A kiraly egyetlen leanya, az orszag biiszkesege ott fozott a
konyhan, elmosta a talakat es fazekakat, hordta a tiizelot.
A szent szuz a kolostor ebedlojeben is szolgalt: felsoport, kiszolgalta a novereket, s egy falatot sem evett addig, amig a tobbiek az
asztaltol fel nem keltek. De kiilonben is, hogy magat megalazza,
mindig a masodik asztalnal evett, mint a szolgalolanyok.
Ilyen szeretet es alazatossag elt a sziveben.
De hire jart egyszerusegenek es engedelmessegenek is. Az etel
hitvanyat valogatta, s panaszat ember soha nem hallotta. Amit a
fonokasszony parancsolt, elsonek teljesitette.
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Nagyon szerette a szegényeket, és maga is szegénységben akart
élni. Ruhâja mindig szakadozott és foltos volt. Agya csak egy foldre
vetett gyékény volt, erre néha egy kôdarabot tett pârnânak.
Vezeklôôwel, korbâcsolâssal testét erôsen gyôtôrte, soha pihenést magânak nem engedett. Ezért mâr kora ifjûsâgâban nagyon
elgyengült, és érezte, hogy a halâla kôzeledik. Amikor megbetegedett, âtadta lâdâja kulcsât a fônôkasszonynak. De milyen kincsek
voltak a magyar kirâly lânyânak lâdâjâban? Vezeklôôvek a derék
sanyargatâsâra; az egyik megszakadozott mâr a gyakori viseléstôl,
a mâsik pedig vasbôl készült, hogy nagy keménységgel szoritsa a
testét. Egy vesszô is volt ott, melyre a szent szüz sündisznobôrt
erôsitett, s azzal ostorozta magât. Talâltak két nemezkapcât, melyek kétfelôl hegyes vasszegekkel voltak kiverve, ezeket viselte a lâbân.
Ezek voltak Margit kincsei, melyekkel érdemeket gyûjtott, és
ezekkel az érdemekkel segiti most a hozzâ folyamodô bünôsôket.
Betegségének tizenharmadik napjân, huszonkilenc esztendôs
korâban a szent szüz elnyugodott az Urban. Legottan a szentséges
szüznek az orcâja csodâlatos fényességgel megfényesedett, s olyan
szép vilâgossâg tâmadt a szeme alatt, mintha egész arcât megaranyoztâk volna.
A Margit-legenda nyomân

Lehel kürtje
A honfoglaläs utäni idökben a magyarok több rablö, „kalandozö” hadjäratot szerveztek Nyugat- es Del-Euröpa fejlettebb orszägai
eilen. Eieinte sikereket ertek el. Idövel azonban az euröpai nepek
kiismertek a magyarok harcmodorät, s ezutän több vereseg erte
öket. A legsülyosabbat Augsburgnäl szenvedtek a nemetektöl. Ezt
a kudarcot a kesöbbi krönikäsok a Lehel kürtjeröl szölö mondäval
igyekeztek szepiteni.
Lehel vezer kürtjet a jäszberenyi müzeumban örzik. Az elefäntcsontkürtön, mely diszes faragäsü, csorba es repedes läthatö. A
kürt törteneteröl a következöket tartja a hagyomäny.
955-ben a magyarok nagy sereggel törtek Nemetorszägra. A velük szövetseges Konräd herceg hlvta be öket, ki utöbb ärulöjuk lett,
mert Otto nemet csäszärhoz pärtolt ät.
A magyar sereg több reszre oszolva pusztitotta a nemet birodalmät. Egy jelentekenyebb sereg Bulcsü es Lehel vezetesevel

218

Augsburgot fogta ostrom alá. Kônnyen bevehették volna, mert a
városnak nem voltak valami magas és eros falai. A magyarok azonban lovon harcoltak. Lóhátról meg még egy olyan gyenge keritéssel
védett várost sem lehetett bevenni, mint amilyen Augsburg volt.
Ottó nagy sereggel kozeledett a város felmentésére; éppen akkor ért oda, amikor a város már-már elveszett.
Augusztus 9-e volt. A magyarok abbahagytâk az ostromot, és
Ottó elé siettek. Ejjel megkerülték a németeket, és tôbb német csapatot megvertek. A császári seregból azonban kivált a magyarok
harcmodorát ismeró Konrád herceg egy nagyobb csapattal, és szétszórta a németeket hátba támadó magyarokat. Másnap reggel Ottó
oly hirtelen támadt rà a magyarokra, hogy azok legfélelmetesebb
fegyverüket: nyilaikat sem használhatták. A páncélos lovassâggal
meg a nehéz fegyverzetú gyalogsággal szemben kézitusâban a védtelen testú magyarság nem gyózhetett. Az egész nap tarto ütkozet
után kénytelenek voltak megfutamodni.
A csatavesztésnek maguk a magyarok voltak az oka. Mint lo
vas nép várat ostromoltak, nem vették észre az ellenük vonulô ellenséges hadat. Elbizakodottak voltak az addigi sok harci sikertol,
s így keserves árat fizettek. Ottó császár parancsára egész a ma
gyar határig üldôzték óket. Kôzben kit levâgtak, kit vizbe fullasztottak.
Akiket meg élve fogtak el, azokat vagy megkínozták, vagy élve
eltemették. Elfogtâk menekülés kôzben Bulcsút, Lehelt és Azúr vezért, és Regensburgba vitték óket.
A kôzvitézek kôzül a németek csak .hetet hagytak életben, hazàjukba küldték:
- Menjetek a magyarjaitokhoz, mondjâtok meg nekik, hogy a
klnok e helyére tôbbé ne jôjjenek!
Ezek a szerencsétlenek azután itthon nagyon szomorù sorsra
jutottak, amiért nem akartak meghalni bajtàrsaikkal. Elvették vagyonukat, nejüket, gyermekeiket, még a nevüket is. Sátorról sátorra mezítláb járva koldultak, gyászdalokat énekelve a nagy nemzeti
szerenesétlenségról. Még utódaikat is üldôzték. Lázár szegényeinek
nevezték óket, mert késóbb Szent István, megszànva az üldôzôtteket, az esztergomi Lázár-kórház gondviselésére bízta óket.
A három vezért pedig, mielott kivégezték volna, a forma szerint
bíróság elé állították a németek.
A császár azt kérdezte tolük, hogy miért olyan kegyetlenek a
keresztényekkel szemben.
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- Mi Hadûr bosszûja vagyunk! Minket ostorul küldött râtok.
Ha nem üldôznénk benneteket, rabjaitok lennénk! - vâlaszoltâk.
Otto csâszârt szerfelett feldühitették e kevély szavak. Azonnal
kimondta râjuk a halâlos itéletet. Csak annyit engedett meg, hogy
olyan halâlt vâlasszanak maguknak, amilyet akarnak. Lehelnek
csupân egy ohaja volt halâla elott:
- Egyebet nem kivânok, csak hozzâk elo a kürtömet, hadd fûjjam meg utoljâra.
Kivânsâgât teljesitették. Kezébe adtâk a kürtjét.
Lehel belefujt utoljâra. Fûjta gyönyörüen, hosszan, meghatoan.
A birâk, kôztük a csâszâr meg a poroszlök is, elbüvölten hallgattâk, s még sokâig elhallgattâk volna. De Lehel vezér hirtelen
elöre ugrott poroszlöi kôzül, s a kürttel ûgy fejbe sujtotta az ârulo
Konrad hereeget, hogy az holtan bukott elöre.
- Nesze! - kiâltotta. - Eredj elottem a mâsvilâgra, hogy engem
szolgâlj!
(A régi magyarok azt hitték, hogy akiket megöltek, azok a mâsvilâgon szolgâik lesznek.)
A rettenetes ütéstol Lehel kezében megrepedt és kicsorbult a
kürt.
Feleszmélt kâbultsâgâbol a csâszâr. Intett a fegyveres szolgâknak, akik a vesztohelyre hurcoltâk Lehelt és târsait.
Hogy aztân hogyan került haza a kürt, arrol nem szol a kronika. A XVIII. szâzadban âstâk ki a földböl Jâszberény kôzelében.
Besnyô Miklôs nyomân

A munkâcsi var vedelme
Thököly Imre szerencsecsillaga leâldozott, de felesege, a hös
lelkü Zrinyi Ilona bâtran vedelmezte Munkâcs vârât a nemetek el
len. Asszony letere pâncelinget öltött, ellâtta a vârat hadiszerrel,
megerösitette az örseget, ûgy vârta az ostromot.
Arra sokâig vârni nem kellett: a vâr alâ erkezett Caprara tâbornok nagy seregevel es ostromâgyûival.
De Caprara meg asszony vezerrel sem szivesen csatâzott, hare
nelkül akarta megszerezni a vârat. Jöl tudta, hogy Zrinyi Ilona ket
gyermeke, Juliânka es Ferenc ott van a vârban. Ezert levelet irt
Zrinyi Ilonânak: biztositja a ket gyermek eletet, ha edesanyjuk a
vârat feladja.
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A tâbornok ûgy szâmitott, hogy az anyânak tôbbet ér a gyermekek élete, mint Munkâcs vâra.
De Zrinyi Ilona nem hâtrâlt meg: kockâra tette életét, gyermekei jôvôjét, mert kôtelességének érezte, hogy a vârat a kurucoknak
megôrizze. A levélre levéllel vâlaszolt Caprara tâbornoknak:
„En, mint I. Râkôczi Ferenc fejedelem ârvâinak anyja vontam
meg ma gamat gyermekeimmel ezeknek vârâban, melyet mint
ôrokségüket kôteles vagyok szâmukra megoltalmazni. Sem én, sem
kiskoru gyermekeim nem vétettünk semmit a csâszârnak, miért
foglaljâk el mégis vârainkat egymâs utân? En nem ellenségeskedem
senkivel, de a bântôknak ellenâllok, s ha a csâszâr fegyvereit egy nô
ellen fogjâk forditani, nem hiszem, hogy az ilyetén harc akâr ôfelségének, akâr tâbornokainak valami nagy dicsôségére vâlnék ...”
Caprara lâtta, hogy alkudozâssal semmire sem megy. Felhûzatta a faltôrô âgyûkat, és meginditotta a tüzelést. Naponta tobb mint
ôtven bomba hullott a vârra. A falaknak keveset ârtott a bombâzâs,
de Zrinyi Ilona és gyermekei mindig életveszedelemben forogtak. A
tüzes golyôk lângba boritottâk Zrinyi Ilona lakosztâlyânak tetôzetét, de az ôrség a padlâson kâdakban tartott vizzel, vizbe mârtott
bivalybôrrel elfojtotta a tüzet.
Egy nagy bomba Juliânka szobâjânak boltozatât tôrte ât; szerencsére a kislâny nem volt a szobâban.
Még tôbb gondot okozott a kis Râkôczi Ferenc, akit nevelôje
nem tudott visszatartani; mindig ott jârt, ahol nagy volt a veszedelem: a csata, az âgyûzâs, a csapatok mozgâsa mindennél jobban foglalkoztatta.
Amikor a bombâzâs elkezdôdôtt, Zrinyi Ilona kôrôs-kôrül kitüzette a vôrôs zâszlôkat a vâr bâstyâira, egy hü szolgâjât elküldte
Thôkôlyhez, hogy segitséget kérjen tôle, aztân ôsszehivta a vâr katonasâgât, és igy beszélt hozzâjuk:
- Asszony vagyok, gyermekeim vannak - mégsem félek az ellenségtôl. Ti katonâk vagytok, fegyverben âlltok, ti se féljetek!
Amig uratok, Thôkôly Imre megjôn, mindig itt lâttok engem, mert
én halâlig védelmezem ezt a vârat. Ha pedig a felmentô sereg itt
lesz, s ez rôvidesen bekôvetkezik, ûgy elkergetjük a németet, mintha itt sem lett volna!
Megéljenezték a katonâk, s ezt kiâltottâk:
- Harcolunk a vârért mindhalâlig!
Az asszonyvezér valôsâggal megbabonâzta a katonâkat, bâtrabban harcoltak érte, mint bârki mâsért. De nemcsak a kurucok lel-
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kesedtek Zrinyi Ilonaert, az ostromlo tabor katonai is lazadozni
kezdtek, nem akartak folytatni a harcot.
Kozben teltek a honapok, Caprara mar minden remenyet elvesztette, elvonulni kesztilt, amikor varatlan fordulat tortent.
Thokoly Imre felmento sereggel kozeledett a var fele, de a Ti
sza mellett a csaszariak megvertek a sereget. Ekkor levelet kiildott
Zrinyi Ilonanak. Titkosirassal kozolte veresege hiret, es arra biztatta feleseget, hogy a romai papat nyerje meg szovetsegesiil azzal az
igerettel, hogy segit a lutheranusokat atteriteni a katolikus vallasra.
Csakhogy a titkosirast Munkacs kapitanya, Absolon Daniel
uram is ismerte. O pedig hithu lutheranus, ahogy kesobb mondtak,
evangelikus volt, s merhetetleniil felhaborodott Thokoly arulasan.
Zrinyi Ilona ellen fordult, de nem nyilt fegyverrel, hanem ravaszsaggal.
A katonaknak boven adta az elelmiszert, az italt, olyan pazarul
bant a keszletekkel, hogy a raktarakban alig maradt valami. Ami
pedig megmaradt, azt elrejtette. Akkor megmutatta a raktarakat
Zrinyi Ilonanak.
- Asszonyom, lasd szemeddel: elelmiszer, ital nincsen, a varat
fel kell adni.
Latja Zrinyi Ilona az tires hombarokat, az tires hordokat. Nem
sejti, hogy becsaptak - a varat feladja.
Igy esett el Munkacs vara, amelyet esztendokon at Thokoly
kurucaival Zrinyi Ilona vedelmezett.
Dobay Zsigmond nyoman

A

tenger

Mint mondtam, nemcsak mi magunk voltunk az esti mesek
szereploi, hanem kitalalt figurak is. Apam majdnem mindig mokas,
kalandos historiakat meselt, anyam torteneteiben meg gyakran
szerepelt egy jo kislany. Ez a kislany karacsony vagy husvet elott
rendszeresen felbukkant a mesekben, mintha valami titokzatos
csillagszoros vagy baranyos-tojasos kozeg lakoja lett volna, ahonnan csak bizonyos idoszakokban volna szabad megidezni ot, erkolcsi vilagkepem formalasa erdekeben, meroben didaktikai okokbol.
Tetteit azert hallgattam olyan ahitattal, mert ez a mesebeli kislany
egy vonasban se hasonlitott hozzam: illedelmes volt, szelid, kedves,
egyszer sem orditott az utcan, mint en, egyszer se mondta a nenik-

nek a kotelezó kezicsókolom helyett, hogy búbarom, mint én. Olykor támadt is bennem valami halvány gyanú, hogy voltaképpen nekem is olyannak kellene lennem, mint annak a kislánynak, s talán
nem is véletlenség, hogy anyám annyi este ót emlegeti ...
Egy decemberi estén a mesebeli kislány végre valami olyat cselekedett, amihez nekem is volt hallásom: szabadon engedett egy
rab madárkát. Szerettem az állatokat, anyám szava nyomán tüstént ott reszketett, reménykedett elóttem a kismadár, s mikor a
mesebeli jó kislány azt mondta neki: „Légy szabad!” , gyémántkônny hullt a szeméból órómében, odakopogott kalitkája fenekére,
ó meg kihussant az ég felé, orókre szabadon. El voltam ragadtatva
a mesétól, s elalvás elótt sokáig tôrtem a fejemet, milyen módon
utánozhatnám a mesebeli kislányt. Reggel aztán rájottem. Volt egy
kis víztartóm - akváriumnak nem merem nevezni, túlságosan primitív volt - , amelyben három osztóvér aranyhalacskát óriztem, azt
remélve róluk, egyszer majd megszelídülnek, s ha meglátnak, feljônnek a felszínre, ott táncolnak elóttem, így jelzik, hogy méltányolják társaságomat. A halak, persze, rám sem hederítettek, megették
az ételüket, egyébként teljes kozonnyel úszkáltak szúk szállásukon.
Elhatároztam, nem tartom óket rabságban tovább, szabadon
engedem mind a hármat. Egy darabig sírdogáltam is, úgy meghatott saját áldozatkészségem, aztán a kishálómmal rendre kihalásztam a halaimat, és nagy küzdelem után megcsókoltam
valamennyit. Gyonyórú, fényes tél volt, vad december, odakinn
minden jég meg jég. A fürdószobánk ablaka is csupa fagy, s az a
kék fény derengett át rajta, amely a karácsony elótti délutánok hírnóke.
„Legyetek szabadok!” - suttogtam a halaknak, mikor becipeltem a víztartályt a fürdószobába, a szennyesláda tetejére, s potyogó
kónnyek kózt ismét kiemeltem a hálóval óket -, ússzatok!” Az út a
szabadság, az óceán felé az én elképzelésem szerint a furdókád alatti lefolyón át vitt, ott mindig iszonyú sustorgás, zubogás volt, ha a
fürdóvizet kiengedtük, egy pillanatig se kételkedtem benne, hogy
ott lakik a tenger. Nálunk mindenki tudta, hogy a mi városunk helyén, ott, az Alfoldón, valamikor víz hullámzott, hát annak csak
lennie kellett valahol, nyilvánvalóan a fold alatt, ahová a kád csóvei
is vezettek. Megpróbáltam elószór csak úgy leereszteni a halaimat,
a lefolyó torkán át, de nem akartak menni, csak fickándoztak, az
egyik meg is sérült, amíg taszigáltam, még dühos is voltam rá, micsoda elfajzott állat, akinek nem kell a szabadság. Sokáig tôrtem a
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fejemet, míg rájóttem, hogy kónnyíthetem meg számukra a menekülést: vizet engedtem a kádba vagy egy arasznyit, aztán kihúztam
a lefolyó dugóját, s akkor a csepp orvényen át valóban lesodródtak
az én halacskáim - én úgy láttam, csak úgy csillogott boldogságukban minden kis pikkelyük. Mikor eltüntek, sokáig sirattam óket,
de oly nemes szívünek éreztem magamat, oly ónzetlennek, olyan
igazi jó kislánynak, mint még sohasem. A víztartóból kióntóttem az
immár felesleges vizet, kiszórtam a fóldet, a kavicsokat, nagyon
gyér nóvényzete volt, az is kikerült a homokkal együtt. Odatettem
a szemetesládára, visszatértem a szobába. Szokatlanul csóndes
maradtam estig. Végre megjótt apám, kiment kezet mosni vacsora
elótt, elképedve jótt vissza: mi tórtént a halaimmal. A víztartó üres,
a halak sehol - csak nem pusztultak el? Anyám csak bámult, annyit
lótott-futott az ünnep elótti rengeteg munkában, hogy oda se pillantott a szennyesládára, nem vette észre.
- Szabadok - mondtam, és nyeltem a kónnyeket, boldogtalanul
és büszkén. - Szabadon engedtem a halakat.
- Szabadon? - kérdezte anyám.
- Hova?
- A tengerbe.
Csend lett, nagy csend. Apám, kózelebb az ótvenhez, mint a
negyvenhez, sose látta a tengert. A szó ott maradt az asztal felett,
kéklett és tündókólt. Láttam a halacskáimat, amint boldogan bukfenceznek a habok kózótt, és ismerkednek az igazi nagy halakkal.
- Hol van a tenger, Dolna? - kérdezte apám. - Hol engedted szaba
don a halaidat?
- A lefolyóban.
Sült krumpli volt, anyám nagyon lassan kettétórt egyet, gyónyórü, szürkészold pillantását lesütótte a tányérra. Apám hallgatott, mindketten hallgattak, annyira, hogy valami névtelen
aggodalom fogott el, valami riadt kétely.
- Hát nem ott van? - néztem át az asztalon, és szinte szükóltem az aggodalomtól, mert szerettem a halacskáimat, valami forró,
édes szenvedéllyel, s olyan ónzetlenül kívántam nekik a szabadságot, hogy majd beleszakadt a szívem. Csak nem engedtem rossz
útra óket, mikor jó kislány akartam lenni végre, olyan igazi, mesebeli kislány?
- Hát nem arra van a tenger?
- Ott van, ahol hiszed - mondta apám. O is megtórt egy krumplit, maga elé húzta a tányérkámat; nekem mindig kibontották a
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hejâbol, ûgy raktâk elem a süit krumplit. Bâmultam ra, anyâm lehajtott, furcsân meghatott arcâra, s azt gondoltam, akkor jö. Akkor
semmi sem törtent hiâba. Zsirt kertem a krumplira, nem szerettem
a vajat. A felnöttek nem beszeltek vacsora közben, apâm neha megköszörülte a torkât.
Mikor valöban meglâttam a tengert, különös mödon eppen december volt, jıagy hö, vastag jegcsapok a sved lıâzakon. Neztem a
zöld hullâmokat, es lâttam hâtukon inogni hajdani fürdöszobânk
ablakât, amely mögött ott osont a hajdusâgi karâcsony, es lâttam
aranyhalaim villogâsât is, ahogy megkapjâk a szabadsâgot ügyetlen
kezemböl, es eltünnek a lefolyön ât örökre. „Hol van a tenger, Dolna?” - kerdezte bennem apâm örökre eînemult hangja. - „Hol van
a tenger? Ahol hiszed.” Ott, a skandinâv parton, tudtam, hogy igaza volt, s emlekeim között rezegni-remegni kezdett, elöbben, mint
a teli szelben duzzadö valösâgos habok, gyermekkorom fürdökâdöceânja.
Szabö M ağda

Virágnyelv
Szépségével szól hozzánk a virág: színével, formájával, illatával.
Mióta hallgat az ember a virág szavára, s mit olvas ki belóle?
Osi idók óta a szépség, a tavasz, a tovatünó fiatalság, az elmúló, de állandóan megújuló élet szimbóluma a virág. Virággal díszíti
magát, kornyezetét az ember, virágot tesz halottai mellé a sírba.
Otodfélezer éw el ezelótt nyolcszirmú csillagvirágokkal ékesítik Ur
városában a királyi kincseket. Az „életfa” virágai ezek. A sumerok
minden évben megsiratták a szép, fiatal Tammuz istent - s minden
évben újra orvendeztek feltámadásának. Az elhervadó s a természet
megújulásával feléledó virág Tammuz jelképe. A megtelepedett em
ber maga koré ültette a nóvényeket is. A haszonkert mellett már
korán megjelenik a díszkert is, a test pihenésére, a szív gyónyórkódtetésére. A legenda Szemirámisz királynó függókertjeiról beszél;
Szennakherib király azonban tórténelmi alak, s az ó kertje volt az
elsó nyilvános park. „Alattvalóim számára ültettem ezeket a fákat”
- írta az asszír uralkodó.
Ki érti meg jobban a virágok nyelvét? Az, aki az emberi sors
párhuzamát olvassa ki a nyíló, pompázó, elhervadó virágból, vagy
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aki csak szinte öntudatlanul élvezi azt, felüdülést keres szépségében, illatában, s másoknak is gyonyorüséget szerez vele? A keleti
ember nem érezte ezt a két gondolatot ellentétesnek. Az Oszövetségben vissza-visszacseng a virág = emberi élet hasonlata. „Olyan
az ember élete, mint a füé; kivimi, mint a mezo virága; Ha átmegy
rajta a szél, elenyészik” - panaszolja a zsoltáros. Az Enekek énekében a virág a szépség, fiatalság, szerelem jelképe. A fák, virágok
nagy szeretetére valí, hogy az elvesztett, visszasírt Edent kertnek
képzelték, ahol nines hervadás, halál, csak örök tavasz. Szépségükért, illatukért ültették az egyiptomi kertekbe a jázmint, rózsát,
nárciszt, szarkalábat és kakastaréjt. A szerény kiskertek élénk színü dísze a pipacs és a búzavirág. Egyiptom szent virága azonban a
nílusi lótusz: a termékenység és gazdagság jelképének tartották.
Lótuszkoszorúval fejükön, lótuszvirággal kezükben ábrázolják az
isteneket és embereket, lótusz díszíti a templomokat, áldozati asztalokat, lakomák termeit, a sírokat. A legenda szerint lótuszvirág
kelyhében születik meg a Nap is.
Szent virág az indiai tündérrózsa is: a Brahma a lótuszvirág
kelyhében ólt testet. A virág egyaránt jelképe az istenségnek és a
világmindenségnek. Ha a krétai müvészet emlékeiben gyönyörködünk, arra keli következtetnünk, hogy az ösi szigetország népének
szent virága a liliom volt. Liliom díszlik a kerámiaedényeken, a
színpompás freskókon. Görögorszâg is örökölte a virágok szeretetét
a krétaiaktól; sok monda beszél virággá vált ifjakról, lányokról. A
páratlan szépségü Narküsszosz nárcisszá változott, Hüakinthosz
véréból jácint fakadt. A kóltók aszfodeloszról, ibolyáról, nárciszról,
jácintról, liliomról, íriszról, krókuszról énekeltek - ezek mind vadon
nyíltak Górógországban. A kertekbe rózsát ültettek, amelyet elószór Szapphó nevezett a virágok királynójének. Hellaszban nem
volt ünnepség virágkoszorúk, girlandok nélkül. Rómában a virágoknak istennójük is volt: Flora. Az idósebbik Plinius, a természettudós a virágot kóltóien a fa órómének nevezi. Roma virágkultusza
azonban az újgazdagok túlzó fitogtatásává fajult. Lakomáikra hajórakomány számra szállították a rózsát, bokáig jártak a virágban.
Rózsa, liliom, nószirom, császárkorona, harangláb, gyóngyvirág
és szegfü - úgyszólván ebból áll a kózépkori kertek virágkészlete. A
16. századtól kezdve a botanika is nagy lendületet vesz, s felfedezók, diplomaták, misszionáriusok egymással versengve hozzák
Európába távoli foldrészek virágait. Tórókországból jön az orgona
és a tulipán, a dália Mexikóból, a sarkantyúka Dél-Amerikából, a
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muskátli pedig Dél-Afrikából. M eghonosításuk, nemesítésük elókeló hobbi lesz, a tulipánrajongás egyenesen mániává fajul: ritka, új hag^mákért vagyonokat fizetnek ki a megszállott
virágkedvelók.
A kózépkori virágcsokor: néhány szál karcsú, kecses liliom,
nószirom - halk és tartózkodó, akárcsak egy kamarazenekar. A reneszánsz és barokk virágcsendéletein száz forma, szín szól egyszerre nagyzenekari hatásokkal. A rokokó kor szereti a virágot
selyembe szóve, bársonyra hímezve, porcelánból vagy aranyból,
gyémántokkal kirakva - az éló virág kultusza azonban csak a 18.
század végén éled fel újra. „Vissza a természethez!” - divatba jónnek az erdók-mezók s a kiskertek szerény, illatos virágai: az ibolya, moharózsa, rezeda, nefelejcs. A romantikus festók, írók a
virágokban a paradicsom visszfényét keresik; a ,,kék virág” az
elérhetetlen boldogság jelképe lesz. A kispolgár virágszimbolikája
igénytelenebb. Emlékkónyvekben, festett porceláncsészéken rózsák,
nefelejcsek, árvácskák üzennek. A koltók virágregéket írnak, jelmezbálokra virágtündéreknek oltózve mennek a hólgyek. Újra divatba
jón a virágnyelv.
A 19-20. század fordulóján jonnek divatba Európában a TávolKelet virágai, s a japán virágkotés, az ikebana. Hazájukban a virágoknak, s elrendezésük müvészetének szintén szimbolikus jelentósége van. A krizantém-kultusz Kínában tobb ezer éves múltra
tekinthet vissza; ez a virág van a japán császárok címerében is. Japánban minden évben krizantém-ünnepet, szilva- és cseresznyevirág-ünnepet tartanak. Az ikebana nemcsak müvészet, hanem sok
száz éves szertartás is: a legnagyobb ág az Eget, a legalacsonyabb
a Foldet, a kozépsó az Embert jelképezi.
A virág ezenkívül politikai pártok, vallási csoportok, titkos társaságok jelképe is volt. ,,A piros és a fehér rózsa háborúja” néven
ismerik azt a tobb mint egy évszázados belháborút, amely az angol
uralkodóház két ága, a címerében piros rózsát viseló Lancaster-család és a fehér rózsás Yorkok és párthíveik kózott dúlt. A rózsát a titoktartás jelképének is tartották, ezért faragták-festették várak
titkos tanácstermeinek mennyezetére. Ilyen ,,sub rosa” szobája van
a sárospataki Rákóczi-várnak is. A rózsát választotta szimbolikus
virágává a szabadkómüves társaság is. A francia királyok címervirága, az Anjou-liliom, Bourbon-liliom valójában nószirom, írisz. A
múlt században a királypárti franciák jelvénye volt, a kóztársaságpártiak viszont a Bourbon-uralom alatt az árvácskát választották
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jelképükül, amelynek latin elnevezésében - Viola tricolor - a kôztârsasâg lobogöjânak neve rejlik.
Napjainkban minden évben szebbnél szebb ûjdonsâgok jelennek meg a virâgkiâllitâsokon. Sok virâgkedvelo azonban éppen a régimodi virâgokat, parasztkertek igénytelen laköit, erdo-mezô
viragait szereti. Mirol beszél a virâg a mai embernek? Szépségrol,
harmöniâröl, békességrôl.
Milyen viràggal kedveskedjünk? Idényvirâgokkal. Jölesö figyelmesség, ha csalâdtagjaink, rokonaink, barâtaink legkedvesebb vira
gait feljegyezzük elojegyzési naptârunkba. Mikor ajândékozzunk
virâgot? Ne vârjunk a névnap, születésnap, nonap, anyâk napja, hâzassâgi évfordulo alkalmâra: a virâg mindig örömet okoz.
Moskovszky Eva

Ami a farmert illeti...
Az ôltôzkôdés tôrténetében szinte példâtlan az a népszeruség,
amit pâlyafutâsa sorân a farmer elért. A nâlunk farmernek nevezett ruhâzatnak - elsosorban a nadrâgnak, de magânak a stilusnak
is, melyet életre hivott - a kereskedelemben és a divatban egyarânt,
nemzetközi elnevezése: jeans. Mibol ered ez a szo, és hogyan alakult a farmernadrâg tôrténete kezdettol napjainkig?
A jeans szo mâr tôbb szâz éw el ezelött sok szôvegben elôfordul
a fustian (egy bal oldalân felbolyhozott pamutanyag elnevezése)
anyaggal ôsszefüggésben.
Régi amerikai ujsâgok azt bizonyltjâk, hogy a Jeans” szo jelentése a 18. szâzadban mâr a „fustian” jelzö nélkül hasznâlatos, mint
egy anyag megnevezése. 1786-ban a „Maryland Journal” -ban bizonyos „Jeans and Sati-nets” -eket ajânlanak, mig 1788-ban Philadelphiâban egy szôvoszéket emlitenek, mely finom Jeans”-hez szôvi a
pamutot. A 19. szâzad elso felében a riporterek „Kentucky jeans” bol készült öltönyökröl, nadrâgokröl és kabâtokröl tudösitanak.
Egy bizonyos nadrâgfajtânak Jeans” szöval valö jelôlésérol a
„blue” (kék) szöval ôsszefüggésben 1860-1870 körül tesznek elöször emlitést.
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A mai g - és külônôsen napjainkban - oly divatos jeans-viselet
kezdeményezôje nem volt sem âllamférfi, sem müvész, sem tudôs.
Nem talâlt fel ^emmi rendkivülit, csak egyfajta nadrâgot. Mégis ez
a nadrâg a szô szoros értelmében kôrülhordozta nevét a vilâgon.
Ezt az embert Levi Straussnak hivtâk.
Életének és sikerének szinte hihetetlen a tôrténete.
1848-ban vândorolt ki az akkor tizennyolc éves Levi Strauss
Bajororszâgbôl Amerikâba, hogy az Üjvilâgban megcsinâlja a maga
szerencséjét.
Gyakorlatiasan gondolkozva râjôtt, hogy ahol valamiben szükség mutatkozik, azt ki kell elégiteni. Miutân az aranyâsôk elpanaszoltâk neki fârasztô munkâjuk sorân felmerült gondjaikat, a bajor
bevândorlo agyâban évszâzadra szôlo ôtlet született: vitorlavâszonbôl - melyet eredetileg sâtorponyvânak akart megvâsârolni - nadrâgokat varratott, melyek kitartottak egy hosszû, fâradsâgos
aranyâsô életre, gyakran a viselôjüket is tulélték. A hiressé vâlt
jeans kialakitâsâban és sikerében Strauss egyik vevôje is szerepet
jâtszott. A vevô Old Alkali Ike volt, akit Kalifornia-szerte durva,
faragatlan embernek ismertek. Ike egyâltalân nem volt megelégedve Staruss nadrâgjaival. Szerette volna az aranyâsâsnâl kibânyâszott kôtôrmelékeket a nadrâgzsebébe gyûjteni, âm a
zsebvarratok leszakadtak.
Szabojânak, a Virginia Citybôl szârmazo J. W. Davisnek meggyûlt vele a baja, mert a zsebeket ûjra és ujra fel kellett varrnia.
Davis egy napon a kalapâcsért nyult, és a szakadâsnak kitett részeket rézszegekkel erôsitette meg. 1872-ben Davis levelében ajânlotta
fel talâlmânyât Levi Straussnak. Strauss elfogadta, és a varratok
rézszegekkel valô megerôsitésének ôtletét szabadalmaztatta.
A vitorlavâsznat, melybôl az elsô jeansek készültek, csakhamar
felvâltotta egy Eurôpâbol szârmazo anyag, a Serge de Nimes, mely
bôl késôbb - amerikanizâlva nevét - Denim pamutszovet lett.
A divatirânyzatok a tovâbbiakban az uj anyagok egész tômegének feldolgozâsât kivântâk. Ma mâr sokféle anyagbol âllitanak
elô jeanst. De tovâbbra is a Blue Denim a favorit. Ebbôl pl. 1974ben vilâgviszonylatban oly sokat szabtak, hogy az anyagtômeggel
egész Franciaorszâgot befedhették volna!
Evszâzadunk ôtvenes éveinek kezdetéig Amerikâban csak a
cowboyok, gyapotszedôk, bânyâszok és ipari dolgozôk hordtak
jeanst. A mâsodik vilâghâboru alatt a jeansek fontos kereskedelmi
cikké vâltak, és csak a hadsereg szâmâra készltették, igy ismertet-
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ték meg valójában elószór Európát a jeansszel a katonákon keresztül. Népszerúek és felkapottak azonban csak akkor lettek Amerikában is, midón a jeans-nadrágos Marlon Brando és Norman Mailer
a hollywoodi partikon az addig kótelezó szmoking helyett kék csónadrágban jelent meg, és megbotránkoztatták, valósággal sokkolták
kórnyezetüket. Új generáció kopogtatott az ajtón. Elszánt, dühós
fiatalemberek, a jeans-ben is testet óltótt tiltakozással. Ez a generá
ció nem akart sikkes, divatos, feltúnó lenni, hanem mindenekelótt
más, mint a szülei. Az individualisták egyenruhája lett a jeans. Tinédzserek harcoltak szüleikkel és tanítóikkal, hogy joguk legyen az
iskolában is jeanst viselni. Es a harc folyamán a jeans a tekintély,
az elnyomás minden formája elleni lázadás szimbóluma lett. Fiatal
viselói azt fejezték ki vele: „Egy vagyok kózületek - de veletek
szemben!”
A hatvanas évek elején a polgárjog demonstrátorai, a háború
ellen tiltakozók, a lázadó diákok, a popkoncertek részvevóinek zajos
csoportjai és a hippik sajátították ki a jeanst. A divatirányítóknak
is feltúnt ez a nagyfokú ra^aszkodás egy ruhadarabhoz, és ezt a jelenséget ki is használták. Új anyagok és új szabásvonalak keletkeztek, testhez simulók és lezserek, játékosan bolondosak és férfiasan
komolyak.
A jeans-barátok tábora kiszélesedett, a kevésbé fiatalok is kezdtek megbarátkozni az új oltózkódési stílussal. A heves vérú fiatalok
eleinte berzenkedtek, mikor szüleik hirtelen ugyanolyan ruhadarabokban jelentek meg, mint ók. De a folyamat megindult, feltartóztathatatlan, s az új stilus meghódította a nyugati világ uralkodó
kóreit is. Hasszán, Marokkó hercege jeanst hord, akárcsak Anna
angol királyi hercegnó. Viselói kózótt megszúnni látszik a korhatár
s a társadalmi külónbség. Iskolás és egyetemista éppoly magától értetódóen jeanst hord, mint a háziasszony, a kamionvezetó vagy a fónók. Evról évre bóvül a jeans-stílusban fogant ruházati cikkek
skálája. A hagyományos nadrágokon, óltonyokón, szoknyákon, nói
ruhákon kívül mellények, pulóverek, ingek, blúzok, kalapok, sapkák, táskák, tarisznyák, csizmák, óvek, divatékszerek stb. viselik
magukon e stilus félreismerhetetlen jegyeit.
Aki jeanst hord, legtóbbszór nem kérdi magától, miért is teszi.
Hivatásos toprengók, újságírók, szociológusok, pszichológusok megtették ezt. Ok se nagyon találták meg az immár tóbb mint 125 éves
titok nyitját. Bár rájottek, hogy a jeans sikerének van valami kóze
a fiatalsághoz, fesztelenséghez, szabadságszeretethez és a hagyo-

many elleni tiltakozashoz, de tovabb nem jutottak f ejtegetesiikben.
A divattervezok hosszan tarto, celszeru divatot latnak benne, ezert
partfogoljak.
Szabo Albert

Szilvak
Az egen felhok tolongtak, esni kezdett. Az iro odaallott egy villamosmegallohoz, ugy hatarozott, hogy hazamegy. Az aszfalt mellett hatalmas gepkocsi remegett.
- Elvihetem, mester? - szolott ki a kocsibol egy fiatal holgy meleg mosollyal. Ranezett. A szettarulo gyonged mosoly es a lelkes
felszolitas kellemesen erintette. Nem emlekezett az arcra. Semmi
ketseg, valamelyik bajos olvasonoje. Elharitoan mosolygott.
- Koszonom... Nagyon szeretetremelto. Majd csak villamoson
megyek.
Nem talalt semmi kiilonoset ebben a megszolltasban. Regen
megszokta mar, hogy utcan, vonaton, furdohelyeken a hata mogott
nevet suttogjak. A lap, amelynek vasarnaponkint cikket irt, minden
cikk mellett kozolte a fenykepet. Hetenkent ketszazezer peldanyban, havonkent nyolcszazezerszer. Arckepe ugy hozzatartozott mar
a lapokhoz, mint a fogpepek es radiocsovek reklamjai. Es mint a
labdarugok kepei.
A villamoson napbarnitott, buggyos nadragu fiatalember kozeleben foglalt helyet. A fiatal ferfi - szeles, egeszseges ember - valami konyvet olvasott. A jegyszedo ketszer is figyelmeztette:
- A jegyet kerem.
A buggyos fiatalember nem hallotta, olvasott. A kalauz megerintette a vallat. A buggyos most anelkiil, hogy a jegyszedore nezett
volna, es anelkiil, hogy abbahagyta volna az olvasast, hiivelyk- es
mutatoujjat ahitatos mosollyal benyomta mellenye zsebebe, es kikaparta belole a jegyet.
- Koszonom - mondta a kalauz.
A fiatalember atvette a jegyet. Nem pillantott fel. Tekintete
csillogva es csodalkozva futott a nyitott konyvoldal sorain. Szilaj
vallat egy kicsit osszehuzta, kihlvo, oszlopos alakja megszelldiilt es
elgyerekesedett, ahogy elorehajolva szinte belemartotta fejet a vastag konyv medencejebe.
- A jegyeket kerem - szolalt meg kesobb egy masik, erelyesebb
hang. Az ellenor volt. A buggyos ur lagy mozdulattal nyult a
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mellényzsebébe, és anélkül, hogy látta volna, kinek, hová, lassan
elórenyújtotta a jegyet. Aztán ugyanúgy tette vissza, mint elóbb.
Egyszer sem emelte fel a fejét. Lázasan, megszállottan szorongatta
a kónyvet. Szerzetesek szokták breviáriumukat ilyen tókéletes elmerüléssel olvasni.
Az író kíváncsian pillantott a kónyvre. S mint ahogy a gyakorlott kártyás a kártya villanásnyi szegélyéról felismeri a lapot, úgv
ismerte fel ó is egy kurta pillantás után a kónyv barna vászonsarkáról a maga konyvét. A legújabb kotete volt. „At a lélek sivatagján ” . Ez volt az a konyve, amelyról a kiadó azt hirdette, hogy az
újjászületés konyve. A fiatalember arcára nézett. Az izmos, barna
are néhány pillanatig megszelídülten, lágy tünódéssel bámult ki a
villamos ablakán. Borús, szennyes uteák, durva házak rohantak el
mellettük. A fiatalember arcén semmi sem tükrozódótt a tovasuhanó szennyból és borúból. Az író valami tisztát és megindítót látott
rajta.
A konyve tehát megint gyózótt. A tanárok svájei nagygyülése
ez egyszer megint tévedett, mert arról beszélt, hogy az új nemzedék
azon az úton van, hogy konyórtelen és müveletlen vadállatokká nevelódjék. Az egyik elkeseredett felszólaló a fiatalokat sportoló vadkancsordához hasonlította, amely átrobog a lélek és a szellem
virágágyain. Az író helytelenítóen csóválta meg a fejét. Borúlátó
tanférfiak, gondolta. Csak rá kell nézni ennek a szemkózt üló fiatalembernek az arcára: ha volt is benne valami vadkanszerü, a szel
lem gyóngéd érintése magához térítette.
Boldogan mosolygott és fehér zsebkendójével megtórólte széles
homlokát.
A villamos lassított. Egy üzlet elótt három lábú kosárban hamvas szilvát látott. Evek óta nem evett szilvát. Fólállott és megindult
a kijárat felé.
A buggyos férfi is felállott. Tobben szállottak le, a buggyos szétfeszítette kónyókét - kezében a kónyvet szorongatta - , és az író elé
kónyókólte magát. A tolongásban az író érezte, hogy a kónyv sarka
jó keményen belefúródik vékony kabátjába, az ótódik és hatodik
borda kózé. A lépesó a nedvességtól síkos volt, a leszállók óvatossága újabb tolongást idézett eló.
- Mozgás ott elól - harsogta a fiatalember. - Ne aludjunk ott
elól!
Néhány embert hátrányomott és leszállott. Minthogy az író
kózvetlenül a háta mógótt állott, belekerült ó is abba a holt térbe,
232

amelyet a buggyo^gyors és erôszakos elônyomulâsa okozott, s vele
együtt sodrôdott elôre. A lépcsô aljân a fiatal férfi megâllott, és kônynyedén megnézte az ôrâjât. A pillanatnyi torlôdâsra nem szâmitva
az irô tovâbb akart lépni, és teljes testsûlyâval (64 kilo) ügyetlenül
az âcsorgô izmos fiatalember (105 kilogramm) lâbâra lépett.
A buggyos lenézett ôsszesârozott cipôjére.
- Ôreg môkus - mondta egyszerüen -, nem tud vigyâzni? Mit
tolakszik?
- Môkus? - csodâlkozott az iro.
- Hat akkor legyen vén szamâr, ha igy jobban tetszik. Tanulja
meg, hogy nem illik tolakodni.
Az irô dermedten, gépiesen emelte fel a kezét. Az âllâhoz akart
eljutni vele, hogy megfogja, mint ahogy nagy meglepetések, nagy
csalodâsok alkalmâval rendszerint az âllâban szokott megkapaszkodni. De halvâny finom keze nem juthatott fel az âllâig, inert a
kôvetkezô pillanatban a buggyos ur okle meglepoen roppant az
arccsontjân.
A nagy csôdületbe hamarosan befurakodott a rendôr is, és elôvette gumiszalaggal âtkotôtt jegyzôkônyvét.
- Mi tôrténik itt?
Az iro lehunyt szemmel, ôsszeomolva âllott a tomegben. Valaki
ôreg mukinak nevezte. Fâradtan és megütôdve kereste agy^âban a
dolgok értelmét, a szavak jelentôségét. A mukit még sohasem hallotta. Szeme alja hamarosan szép lila szinüre ârnyékolodott az ujjâszületett fiatalember ôklétôl; ham vas szilva képzôdott sâpadt
bôrén.
- Mi tôrtént? - szolott râ a rendôr.
- Sapkâzni akart a kisôreg - jelezte a fiatalember vigyorogva,
és cigarettâra gyujtott. - Meg akart ütni. Mire aztân - fôlemelte a
kezét - onvédelembôl én kentem le neki egy kispôrkôltet.
A rendôr az irohoz fordult.
- Le akartam szâllni - felelte halkan az iro. Aztân elakadt és
szétnézett. A csemegeüzlet elôtt a hârom lâbu kosârban mosolyogtak a szilvâk. Felemelte a fejét, és fâradt mosollyal a kosârra mutatott. - Szilvât akartam venni.
A rendôr is a szilvâkra nézett.
- Na és?
- Elcsusztam és elôreestem ...
- Lôdit a kisôreg - vélte a fiatalember vidâman. A rendôr a nevüket kérdezte. Elôbb az irô diktâlta be, aztân a fiatalember.
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- Foglalkozása? - kérdezte a rendór az írótól.
Az író fólemelte a fejét. Kórülnézett. Idegen, ellenséges arcokat
látott maga kórül. A nevét senki sem ismerte.
- Magánzó - mondta most már kózónyósen.
- Idézést fognak kapni - kózolte a rendór, és intett a karjával. Oszoljunk, urak... Ne állják el az utat...
Az urak eloszlottak, a buggyos is elment - hóna alatt a kónyvvel, amelytól megtisztultak és újjászülettek az olvasók
a rendór
is becsukta a jegyzókónyvét, erre az író is megfordult, és elindult
hazafelé. Vitte szeme alatt a kék, kóvér szilvát; fejét lehajtotta, és
kónyveit olyan hiábavalónak találta.
Karácsony Bénó

Csak tiszta forrásból ...
Talán még nem tudja mindenki: a „tiszta forrás” kifejezés a
néphagyomány értékeló megjelólésére Bartók Béla Cantata profana
címü müve nyomán teijedt el. A mü népkóltészeti ihletésü: szovege egy meseszerü román népballada. Kilenc ifjúról szól, akik az
erdóben vándorolva, az óstermészet szépségét, tisztaságát megkívánva szarvasokká válnak, s nem hajlandók tóbbé visszatérni apjuk
házába, leülni édesanyjuk terített asztalához; nem isznak tobbé serlegból, csak tiszta forrásból.
A kilenc szép szál fiú: az ifjúság.
Apjuktól otthont kaptak, de mást is, valamit, ami tóbb az otthonnál, de ellentéte is annak: az erdót, az ósi elemek csodálatos
birodalmát, tole órókólték a szabadság utáni olthatatlan szomjúságot.
Nekivágott hát a vadonnak a kilenc szép szál fiú. Kerüló utakon, tévedéseken, buktatókon, ezer veszélyen keresztül rátaláltak a
szép hidra. A szabadságot éri el, aki átmegy rajta. At is mentek,
meg is lelték, amit addig hasztalan kerestek.
Szabadokká, szarvasokká, szabad erdei vadakká lettek. Kilenc
karcsú, szép, boldog élólény az erdó sürü mélyén, kilenc gyónyorü,
vad, szabadságtól mámoros csodaszarvas. Kiszabadultak az otthon
büvkóréból, bórtónéból, melytól nem csupán a szép híd választja
el óket, de az ido is, meg a hüs forrás vize, amelyet az óket rimánkodva visszahívó óreg apó már hiába is ízlelne meg: bornál mámorítóbb ízét csak fiai tudják felismerni, ó már óreg hozzá ...
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Hej, szilaj ifjusag! Izze-porra zuzna mindenkit, aki a megtalalt
szabadsagtol megfosztani probalna. Mert aki egyszer a szabadsag
tiszta forrasvizet megizlelte, hogyan is ihatna eleteben akar csak
egyszer is zavaros vizet, ketes hatasu bort serlegbol, poharbol!
Mint a nagy mu, a Cantata profana szerzoje, Bartók Bela.
Mert 6 is a csodaszarvast kergette kora ifjusagatol kezdve; 6 is
keresztultort az erdon, atment a szep hidon; 6 is erezte az ujjongo
boldogsagot, mikor megtalalta a szabadsagot: a hus forrast. De neki
nem volt sziiksege, mint a kilenc szep szal fiunak, atvaltozasra ahhoz, hogy megertse az igazsagot. O egesz eleten keresztiil, gyermekkoratol kezdve halalaig soha, soha nem ivott masbol, csak
tiszta forrasbol!
Szekely Julia: Elindultam szep hazambol c. muve nyoman

235

Gyakoroljuk a helyesírást!

Felbe-szerbe
Az utcân az elsö pillantâsra veges-vegig meglâtszott, hogy valami rendkivüli törtent. A szokottnâl jöval nagyobb volt a sürges-forgâs, a zürzavar, lepten-nyomon idegesseg, kapkodâs, fejvesztettseg
volt tapasztalhatö. Az emberek - nök-ferfiak, fiatalok-öregek, boldog-boldogtalan
mint hebehurgya gyerekhad, sietve jöttek-mentek, lötottak-futottak; volt, aki egyenesen loholt, aztân egy
beszelgetö csoportnâl megâllt, ott teblâbolt egy-ket percet, majd
nagy sebbel-lobbal ugyanugy loholva ismet megindult, s szinte hanyatt-homlok rohanva, de visszafele. Akadtak, akik hatalmas batyut, mindenfele retyerutyât, holmit âtabotâban összekapkodott,
szedett-vedett cökmökot, ruhafelet, miegymâst cipeltek a hâtukon,
egyik komor elszântsâggal, mâsik meg csak immel-âmmal, ketsegbeesett tanâcstalansâggal, mint aki hiâba kapkod fühöz-fâhoz. Ismerösök mentek el egymâs mellett köszönes nelkül, mert a nagy
jöves-menesben nem lâttâk meg a mâsikat, vagy lelektelenül lötvafutva sietsegükben nem akartak idöt vesztegetni holmi ertelmetlen
huzavonâra. Vadidegenek verödtek össze kisebb-nagyobb csoportokba es hangosan tereferelve vagy halkan sugva-bûgva meseltek el
egymâsnak a legûjabb mendemondâkat - hireket vagy âlhireket igy-ugy csürve-csavaı-va a szöt.

Minél több csillagot
Eredeti nem az, aki egyszeri s meröben más. Az, aki valami közösböl eredve lesz meglepöen több; aki folytat s folytatható.
Ady eszméiben folytatható s ott sürgösen s mindenáron, hisz
eredendöen ó azt hozta, hogy végünk, ha nem cselekszünk valami
csodálatost. Szerszámkezelése utánozhatatlan.
Babits kezének s szellemének járását elsajátíthatja az ovéhez
mérheto tehetség s nagyratorés. Ez nem értékkülonbséget jelent
köztük, nem is ellentétet. Nemes futtatás hát, ha szembeállítjuk
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óket, verseikkel, eszméikkel, táborukkal egyetemben. Semmi veszély ugyanis abban, ha egy iskolaterem vagy akár egy város azon
szakad két ádáz pártra, hogy ez vagy az a koltó írt-e feledhetetlenebb sort kedvese vállhajlatáról vagy az ember természetes szabadságszomjáról. Egység a borkivitelt s a futballcsapatot erósíti. Az
irodalom, mint a sejtek, oszlással szaporodik.
Ady és Babits; a század elején együtt kezdték pályájukat, testvércsillagként keltek fol a magyar szellemiség egén. A csillagok
nem homályosítják egymást, és a hajós annál nyugodtabban hajóz,
minél tobbet lát maga fólott teljes ragyogásban.
Illyés Gyula: Babits Mihály

Mikes nyelve
Mikes Kelemen bübâjosân szép leveleit olvasom. Mar tavaly feljegyeztem, hogy a székely az egyetlen tâjnyelv a magyarban, amely
igazi nyelv: felsôfoka is van.
Csak a székely s még az erdélyi irôk tudnak ûgy magyarul,
hogy az egyben e nép nyelve is, kulturnyelv is. Az itthoni magyar
nem kapta meg az irodalmi veretét, helyette németbôl-latinbol fabrikâlt münyelvet teremtettek. Egyedül Csokonai s kisebb mértékben Arany Jânos tudta a népnyelvet valamennyire irodalmivâ
emelni. De még ôk sem és senki sem tudta a nyelv lelkét, szellemét
ûgy kifejezni az ugynevezett magyar irodalomban, mint Mikes,
Bethlen Miklos, Tamâsi Âron, Asztalos Istvân.
Îgy van. Mikesnél érzi az ember igazân, hogy milyen bübâjos
lehet a nyelv és az észjârâs együtt. Ez mâr magâban müvészet.
Csuda nép a székely, dalai, balladâi és irodalmi müvei a vilâgirodalom gyôngyei. Ebben a nyelvben nines frâzis, nines égbekiâlto
„duma” . Mesélôik vannak, rétoraik ninesenek.
És ez az erdélyi nemesség magyar, ûgy magyar, ahogyan a nép
az. Ugyanaz a magatartâs, ugyanaz a nemzeti szellem, csak magasabb müveltséggel. Ilyen lehetett volna, ilyennek kellett volna lennie az egész magyar vilâgnak, ha a német és latin befolyâs, illetve
uralom meg nem keveri a magyart.
Veres Péter: Olvasônaplô
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Az istenek születése
... Hogy a félelem szülte az isteneket, ebben minden felvilágosult ember egyetért. Kozkeletü felfogás szerint az ósembert a természet megmagyarázatlan ijesztgetései tették vallásossá: a
mennydórgés, a villámlás, a váratlan vihar, tüzhányó kitórése, jég
beszakadása s hasonlók. Panteista istenhit lett ebból: jó és gonosz
szellemekkel ruházta fel az ember a természetet, rettegett a mennydórgés istenétól, fohászkodott a jó zsákmány istenéhez és így tovább.
Kényelmes magyarázat ez, de csak feltevés, bizonyíték nélkül,
nem kell tehát okvetlenül elhinni. Gyanússá teszi, hogy ha ilyen
egyszerüen szülné a félelem az isteneket, akkor az állat is megteremthetné a maga isteneit. A természet embere sokkal bensóségesebb kapcsolatban állt a természettel, hogysem a mindennapos
mennydórgéstól, villámlástól ennyire megrémült volna. Sokkal valószínübbnek tetszik, hogy maga a halál volt az a félelmet keltó, rejtélyes jelenség, amely elól egy elképzelt felsóbb hatalom védelmébe
próbált menekülni. (Ma is a halál az, aminek hallatára a hitetlen
ember így kiált fel: „Jaj istenem - nem!” ) Es nagyon korán, már a
neandervólgyi embernél jelentkezett az a reménység, hogy az élet
talán nem ér véget a halállal, folytatódik a túlvilágon - legalábbis
erre lehet kóvetkeztetni a temetkezési szertartások nyomaiból.
De ez mind csak feltevés.
Benedek István

Jegzajlas a Dunan
Hajnalban megyek haza, majdnem mindennap, gyalog a hidakon, es nezem a vizet. Ejfel es hajnali negy kozott, ebben az idoben,
amely se ejjel, se hajnal, alig akad jarokelo a hidon. Ekkor figyelem
a folyot. Koriil-korul olyan csond van, hogy az egyetlen zaj a jegge
meredo hullamok csikorgasa, a viz larmaja, amelyet maskor elfojt a
kocsizorges, a nyari ej, a lombnesz, az ivlampak fenyeben tancolo
porszem, a legyek, a rovarok, a szitakotok muzsikaja. Jegtablak
usznak, lassu uvegzajjal. Koccanva iitodnek a hidpillernek. A masik
pillanatban alig lathato karc cikazik rajtuk, mint mikor a tukorablakon vegighuzza valaki a gyemantgyiirujet. Lenn a mederben, a fizika torvenyei szerint, hul es erjed a kasas le. Erdekes, hogy
✓
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egyszerre milyen eleven kapcsolatba keriiltiink a folyoval. Kiilonben eszre sem vessziik. Par hete nezik a pestiek a teli szinjatekot,
orak hosszaig, lustan, abrandozo szenvedellyel, akarcsak a parton
hevero talian nyaron a tenger gyongyozeset, a kek vizet, amely durrogva es tajtekozva froccsen eleje, mintha a termeszet minden pillanatban pezsgot nyitogatna. Nem lehet elunni a kedves variaciot.
Jatekossa tesz benniinket is, akik keveset jatszunk. Regota alldogalok itt, es mindig elhatarozom, hogy meg csak a legkozelebbi jegtablat varom meg. Havas prem, jegcsipke, iiveggyongy, hideg kalaris,
feher fagylalt, cukros tortadisz, szeszelyes abrak es himzesek tomkelege. Hogy osztalyozzam oket? ...
Kosztolanyi Dezsd

Muzeumavato
Az irodalom - s vele minden muveszet - a nepek emlekezete.
Amelyik nepnek nines irodalma, vagyis nines emlekezet a multjarol, az jelenet is ugy eli, mint a gyermek vagy az oriilt: kincset elcserelne egy marek cukorert, megolelne a tiizes kalyhat az
otvenedik ugratasra is. A primitiv nepek valoban igy viselkednek:
ontudat nelkul es a vilagrol valo helyes tudat, vagyis vilagszemlelet
nelkiil.
A magyar nepnek van ontudata, mert van irodalma; mert megbecsiili multjat, egyre jobban, egyre ontudatosabban, vagyis elvalasztva a helyest a helytelentol, meg egy ember muveben is...
A tortenelem halado szellemu szemleloje meltan elbusulhat az
emberi fejlodesnek azon a jelensegen, hogy az egymas utan letuno
uralkodo osztalyok nemesak buneiket viszik sirba: magukkal viszik
erenyeiknek egy reszet is. A gorogok rabszolgatartasanak letuntet
nem sajnaljuk; muveszetiik, filozofiajuk megtorpanasat igen. Az
azutan jott korok jobbagy- es munkasnyuzasat nem sirjuk vissza;
de peldaul a szotartasnak elvet, amely a lovagok eszmenye volt,
vagy a konyoriiletessegnek, a gyengebb nem vedelmenek, a szabadszolasnak iranyzatat folytatni es tokeletesiteni akarjuk...
...Azon vagyunk, hogy az emberi szellem egyetlen erteke se
menjen veszendobe, hogy mindazok a nagy esemenyek, amelyeket
az emberi elme a kepzelet vilagaban megteremtett, a valosagban is
megteremtodjenek.
lllyes Gyula
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Rózsa Sándor
Rózsa Sándor kétségtelenül kimagasló alakja annak a tórténelemnek, amely a híres-nevezetes betyárok feje íolé vont jótékony
glóriát.
Mert az egészen bizonyos, bogy a nagy rablók és nagy zsiványok mellett, akik népeket és országokat irtottak és pusztítottak,
voltak a haramiaságnak és betyárságnak rokonszenvesebb és valamivel mégiscsak kevésbé veszedelmes képviselói. Például azok az
alfoldi és bakonyi szegénylegények, akik az idegen elnyomás és
erószak elól erdók és nádasok súrújébe bújtak, odamenekültek, és
élték a lappangó bujdosók vadregényes életét, és ették a dezentorok
keserú kenyerét...
Rózsa Sándor kétségtelenül jeles alak ebben a históriában, és
talán a leginkább rokonszenves. Nekünk magyaroknak és nekünk
szegedieknek külónósen. Szép szál ember volt, tóbb annál: férfi,
akit külországok pandúrja hajszolt ungon-berken, nádon-éren keresztül, és hiába. Sándort nem lehetett elfogni. A császári kormánybiztos hiába hirdetett statáriumot, hiába kobozta el a tanyai lovak
nyergét, hiába üttette szét a csárdákat, és hiába tüzott magas vérdíjat a rettegett betyárvezér fejére, aki negyvennyolc júliusában folajánlotta volt szolgálatait a honvédelmi bizottmánynak, akinek
maga Jókai Mór vitte el az amnesztiát Szegedre, és aki Kossuth katonája lett, a szabadság gerillaharcosa, és az ügy elbukása - ahogy
akkor mondották: a „lázadás” leverése - után a tanyák bujdosója,
aki nem emigrált idegen országba, csak a szomszéd kukoricásba.
A népítélet és a népharag e leventéjének legendája még nem
érett meg és nem alakult ki egészen - az istennyilák és egyéb ma
gyar mitológiai kisistenek dolga még elintézetlen. De Rózsa Sándornak igazán nincsen semmi takargatni- és szégyellenivalója. A régi
hires haramia gavallér volt és lovag volt, hérosz volt és férfi volt
sok tórténelmi gaztett értelmi szerzóihez és elkóvetóihez képest.
Mora Ferenc nyomán

A születés ünnepe
A karácsonynak az otthonba varázsolt ünnepe a családi élet kivételes alkalma is, a szeretetnek ez a kózóssége pedig a gyermekben a személyisége egészséges fejlódéséhez oly fontos lelki
egyensúly és külsó-belsó biztonság élményét erósíti. Ez az az alka-
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lom, amikor tényszerüségból, nemzedéki vagy bármely más okból
messze került, de egymást szeretó rokonok az ünnepre osszegyúlnek. Gyermekként én is úgy éltem át karácsony estéjének vagy legalább az ünnep elsó napjának családi együttléteit, mint a rokoni
kozosség kolcsonos szeretete ismételt megpecsételésének élményét,
s annak tudatát mélyítette el bennem, hogy nem vagyok, nem lehetek pusztán magamra utalva, és ha bárhol, bármikor egyedül találom magamat, az arcot kapott, kiapadhatatlan szeretet segító
erejét érezhetem...
Az egymás iránti karácsonyi figyelemben a gyermekkori remény él tovább, immár kibontakozva, nemegyszer céltudatosan. Ki
ne ismerné az ünnep naptári idópontját megelózó hetek, netán hónapok tartósan emelkedett hangulatát, melyben szeretteink, kivált
az apróságok vágyait, álmait próbáljuk kitalálni, és ebben a folajzott kedélyállapotban járjuk a várost, a boldog meglepetést szerzó
ajándékok után? Adni orom, és talán a legfóbb foldi jó, ami semmi
áron nem vásárolható, a szeretet érzetének meggyókereztetése.
Karácsony úgy teljesíti ki a lelket, hogy a személyes életté változott
ünnepnek az egész esztendóre szóló lehetóségével sugározza be
napjainkat.
Raba Gyórgy

A z é ló fa ü n n ep e
(részlet)
Az élófa ünnepét üli a szegedi társadalom ezen a matinén, azét
az élófáét, akit Juhász Gyulának hívnak a mai magyar életben,
amelynek sivatagában egyre kevesebb lesz az élófa, és egyre tóbb a
vad szik... Juhász Gyula az elsó igazán szegedi nagy író, aki valóban ebból a homokból sarjadt, városa dicsóségére, és ezért kell nekünk szegedieknek Juhász-kultuszt csinálnunk, nem Juhász
Gyuláért, hanem magáért Szegedért.
Kultusz, kultusz... Az embernek rájár a szája, és beszél Jókaikultuszról, Petófi-kultuszról, Ady-kultuszról - pedig én attól tartok,
hogy ebben az országban nines az íróknak kultusza. A peloponnészoszi háború szicíliai szakaszában a spártaiak szabadon eresztették azokat a hadifoglyokat, akik szavalni tudtak Homéroszból. Ez
csakugyan Homérosz-kultusz volt. Egyszer skót rablók betórtek az
abbayi kastélyba, zsákba gyômôszôlték a családi kinestár aranyait,
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ezüstjeit, diadémjait, de amikor meghallottâk a szepegô kulcsârtol,
hogy azok a lord Byron kincsei voltak valaha, akkor megszégyellték
magukat, és mindent visszaraktak a helyére. Ez Byron-kultusz
volt, és ilyent én minâlunk nem tudok elképzelni. Mert ha volnânak is ilyen lojâlis rablôink, a magyar kôltô nem hagy aranyakat és
ezüstôket a maradékaira. Azt hiszem, ebben az orszâgban csak egy
igazi kultusz van, s az a magyar nép Kossuth-kultusza, akinek a
nagysâgât érzik, de nem értik.
Nem ilyen kultuszt kivânok Juhâsz Gyulânak, a kôltônek, és
azt hiszem, ô se ilyet kivân magânak. En azt mondom ennek a
nagy sokadalomnak, amely ide tôrekedett az élôfa ünnepére:
- Ti ügyes-bajos, fâradt vândorai a nehéz magyar életnek, akik
idejôttetek felüdülni és elfelejtkezni a szépségben, ne menjetek el
innen ugy, hogy egy-egy lombot, egy-egy barkât ne vigyetek magatokkal az élôfârol. Egy-egy dalât, egy-egy gondolatât tegyétek a szivetek poharâba, és ôrizzétek magatoknâl a magyar sors poros és
tikkadt utain, hogy egy-egy pillanatra szebbé és jobbâ tegye az életeteket!
Môra Ferenc

Itthon lattam ...
(reszlet)
...Most arrol teszek jelentest, amit itthon lattam-hallottam.
Masfel honap ota a Tisza menten vallatom asoval, csakannyal a nehai morotvak sziklava egett partjait: mit tudnak az osokrol. Harom-negy varmegyet osszekoboroltam, s nyolc-tiz falu hataraban
bujkaltam a kubikgodrokben mindenfele nincstelenekkel. A Gergelyek, az Andrisok es a Janosok kozott vannak Gyorgyek is, Andrejok is, Hansok is, mint ahogy az osok kozott, akiket elohivogatunk
a fold alol, voltak jazigok is, hunok is, gepidak is, avarok is, besenyok is, szlavok is. Most egyforma reves csontok, akik kozott csak
az antropologus tud kiilbnbseget tenni, ha tud... Szemre csakugy
semmi eliito koztiik, mint a vazlatok kozt. (A csontembereknek ezt
az uj nevet az iden tanultam.) Egyforma rancos kepuek, inas karuak, szakadt inguek, kerges talpuak... Egjdorma a nyelvuk, a szavuk jarasa, a karomkodasuk, a vilagtalan vilagnezetiik, a humoruk
es a keserusegiik. Hogy az egyiket igy hivjak, a masikat meg
amugy, az eppen ugy nem tesz koztiik kiilonbseget, mint az, hogy
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az egyik pulit Buhulinak hivjak, a masikat meg Toppancsnak, nem
ad egyeni jelleget a puliknak.
Ezek mind: nincstelen magyarok. Nincstelenebbek, mint a tatarjaras utan vagy a mohacsi vesz utan voltak a jobbagyoseik.
Azoknak legalabb gazdajuk volt, aki ha nem embersegbol, hat okossagbol osszeszedte oket, mint a szetfutott lovait, es enni vetett nekik, mint az igas barmainak. Ok szabad emberek, akiknek
legfoljebb az Isten a gazdaja, a mindeneknek igazsagot tevo. Csakhogy 6 messze lakik, es keson fizet.
Mora Ferenc

Nyaresti medvenezoben
(roviditve)
Csend volt. Hallani lehetett a fulesbagoly puha roppeneset es a
tuz szajaban az agropogast. Kelet felol szel kerekedett, de szelid
volt, eppen csak meglibbentette az eg fele csapodo langok aranylepleit a fenyolombokon. A szel iranyabol jott azutan a medve is, latni
valo volt, hogy egyenest felenk.
Lacko latta meg elsonek a tetorol. Kikapta kezembol a tavcsovet, s hosszan nezelodve adta nekunk fojtott hangon a jelentest:
- Felenk tart. Akkora, mint egy 16. Nezzetek!
Nem neztiik: bamultuk a latnivalot.
A hatalmas fekete allat ott allott a tuz fenykoreben. Ket labra
emelkedve pislogott fenyegetoleg a langokba, majd hirtelen fordulattal a hata megetti homalyba. Mit csinaljon most mar? Elol tuz,
hatul vaksotetseg. Ettol megzavarodva mutogatta nekunk egyszer
az elejet s megint a hatuljat.
Kacagni valo latvany volt, de csak a gyermek kuncogott a markaba. Az asszonyok szuszogni sem mertek.
A tuz melletti forgolodast egy-ket perc multan a medve
abbahagyta. Negy labra ereszkedve a pulykaol ket ablaka kozul a
nagyobbikon beugrott. Azt gondoltuk, hogy a pulykak visibalni kezdenek, de nem tettek: megnemultak az ijedelemtol.
Ekkor a kutyak ugatni kezdtek, a mi medvenk pedig csapotpulykat hagyva ujra nekiugrott az ablaknak, am ezuttal a kisebbiknek, s abba beleszorult. Mellso labaival kalimpalva, ijedten lihegve
probalta magat kiszabaditani. Ezt az ujabb kacagnivalot a gyermek
243

r
már nem a markába, hanem az égre kacagta fel ônfeledten, hullámzó nevetéssel, nem intettük csendre. Kacagtunk mindannyian. Ta
lán ettól jôtt meg az esze ... Visszahúzódva a nagyobbik ablakon
ugrott ki fürgén s túnt el pillanatok alatt a sotétben.
Sütô András

Mert ahová te mégy, oda megyek ...
(rôviditve)
Mi lehet a nyelv számára a vég kezdete? Az az alig észreveheto
parányi romlás, mely végül elhatalmasodvàn, egy nyelvet sirba
dont? A félelem talán?
Ha akármely oknàl fogva egy nyelv félelemmel fertózódik meg:
életritmusa lelassul, ônvédelmi ereje megfogyatkozik. Testât ellepik
az idegen szavak, saját szósejtjei ellanyhulnak a szaporodásban. Làtása romlik, sorvadásnak indul tehát csodás képessége: a láttatásé
is. Amire hajdan seregnyi szinonimája volt, senyvedten már alig talál kifejezést. Kôzlései ezért szegényesek, pontatlanok, egy ido után
éppenséggel hamisak is. „ 0 , te arctalan!” - mondja valamelyik unokatestvérem az orcátlan hazudozónak, akaratlan hamisítással.
Ha egy nyelv - a bâbeli tülekedésben - eltelik félelemmel,
csendben visszavonul a nyilvánosság tereiról, holott küzdóképességét, láttató erejét csakis a Sokadalom élteti és nôveli...
A megfélemlitett nyelv egy ido után a hazugság áldozataként is
elparentálható: meg kellett halnia, mert nem volt bátorsága az igazat mondani. A nyelvnek, szegénynek? A hordozóinak inkább...
A sunnyogó álszínúskódésre szorított nyelv elveszíti a nyíltság
szavait, amelyek oly nagyon megritkultan, akár a kihalásra ítélt
sólymok, messzire elhúzódnak az emberi társadalomtól.
S
mert félelmének lassan már szaga keletkezik: a létében szorongó nyelvet a kutya is megugatja. A nyitott kapun sem mer hát
belépni, hanem inkább elkerüli a városokat és falvakat. Ugy gondolja tán: ha nem hallják-látják, nem éri bántalom.
Ezzel pusztítja leginkább onmagát: a némaságba meneküléssel.
Az emlékezés, hogy be szép és gazdag volt hajdanán - még in
kább elgyôngiti. Mit használ a vaknak, hogy az apja látott?
Sütô András
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M íkszáth K álm án
O az álarcos író. Szerény maszkkal takarja tartalmát, okosságát, kegyetlen, csontig hato kajánságát. Pipafüstbe burkolózik, melyen a kedély lámpafénye aranylik, látszólag ártatlan, nagyon
kedves adomákat mesélget, mint asztalbontás után a múlt század
öregurai - de egyszerre egy metszó élcet hallunk, mely gondolkodóba ejt bennünket, fülünket egyszerre egy büvós szó üti meg, mely
más, eddig ismeretlen régióba ragad, s akkor ocsúdunk fol, hogy kivel társalogtunk. A “ nagy palóc” nagy ember, mély író, könyörtelen
emberlátó, legendateremtó kóltó. A mese, melyet Jókai pedzett,
folytatódik. De az alakok már foldón járnak, van testük, kezük és
lábuk, bütykük, szeplójük. Az író ruhájuk, koponyacsontjuk mógé
néz, és látja, mi van a szemükben, agytekercseik kacskaringóiban,
tudja, hogy miból élnek, hogy mi lappang hetvenkedö szavaik mógött, hogy a hegyen-völgyön lakodalmat, a dáridót bójt és pusztulás
kóveti. Róntgenszerúen áthatol minden berken. Kezében boncolókés van, mellyel sebészi módon kinyitja, feltárja hóseit. Félelmetes gúnyolódó, minden nyájasságában is démoni krónikás,
szigorú bíró. A táj, melyre vezet, még mindig csodás, de nem napsütéses; kód hasal rá, melyben kísértetek suhannak, régi fájdalmak
rémlenek, s a tôt hegyek, a felvidéki patakok husebb, józanabb érzete babonáz meg bennünket. Boldogtalan különcökkel, boszorkányos
szerelmesekkel
találkozunk,
eladósodott,
nagyzoló
fertálynemesekkel, kik a múltat akarnák folytatni, ahelyett, hogy a
jóvóre gondolnának, és kacagnak elkényszeredetten, hogy ne kelljen
sírniuk. Egy új világba érkezünk.
i!
‘
Kosztolányi Dezsö

Nemzeti ünnep
Megtartjuk a régi szép szokást, és írjuk le az október 6-ról szóló patinás frázisokat, amelyeket elolvasatlanul lapoz át a honfiúi
kegyelet? Hirdessük, hogy a tér, amely Aradon a tórténelmünk lapjaira hullott, fekete foltjával átveródik idók rétegén, nemzedékek elmúlásán, nemzedékek újulásán? Hirdessük, hogy a szent hantok
még mindig nem lettek a folddel egyenlök, s hogy az anyafold büszkén domborítja ki keblét azon a helyen, hol legjobb fiainak csontereklyéi feküsznek?
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...Nines kedvunk a kepmutatashoz, es szentsegtoresnek tartanank a tizenharom vertanu hamva folott meg a kegyes hazugsagot
is. Ha nem akarjuk oket bantani, akkor mellverdeso szoval azt kell
mondanunk, hogy ez a nemzet nem erdemelte meg a vertanuit.
Csontjaikat belerakta az oltar kovebe, de az oltaron gyilkosainak
mutatott be aldozatot. Szentelt nekik iinnepnapot, de cselekedeteivel hitszegest kovetett el irantuk. Szavaival gloriat mimelt a fejiik
foie, de gloriastul egyiitt eltakarta oket suru szovesu fatyollal. Politikai okossag: igy neveztek a fatyolt, amit a negyvennyolcra takartak. Politikai okossagbol a magyar kormanyok sohasem
koszoruztak meg a nemzet vertanuinak sirjat. Politikai okossagbol
a nemzet hetven even at engedte magat inzultaltatni a Gotterhalteval, amit a vertanuk akasztasakor gyozelmi himnuszul harsogtatott
a esaszar katonabandaja. Politikai okossagbol a nemzet apjanak fogadta ezt a kenyurat, aki a szabadsag torkat elvagta, aki koporsoja
zartaig megmaradt Habsburgnak: konoknak, tudatlannak, magyargyiilolonek. Politikai okossagbol a nemzet odaadta magat vak eszkozeiil - dehogy, nyitott szemu eszkozeiil! - egy politikanak, amely
vertanuva tette az egesz orszagot. Vertanuva, aki folott nem virraszt se szanalom, se kegyelet, esak a kocka csorgese, amellyel a
megfeszitett ruhaira sorsot vetnek.
Ez az igazsag, es ezt kell elmondani porban gorgetett fejjel a
vartanuk iinnepen....
Mora Ferenc

A magyar honfoglalâs kora
A magyar honfoglalâs a Kârpât-medencében uj korszakor nyit,
hiszen a népvândorlâs egymâsra torlôdo hullâmai utân olyan nép
érkezik ide, amely itt hazât alapit, és végleg birtokâba veszi a fôldet. A honfoglalâs korârôl minden magyar ember sok ismeretet ôriz
mâr az iskolai torténelemôrâkrôl, amit késôbb ûjabb tudâsanyaggal
gazdagitott a szépirodalom és a képzômüvészet. Ugy tünik, csak fôl
kell eleveniteni ezeket a kôzismert adatokat és bemutatni a hozzâjuk kapcsolôdô régészeti emlékeket. Mindez azonban csak lâtszôlag
van igy, mert a kôzismert tények kôzül nem is egy inkâbb tôrténelmi tévedésnek minôsithetô, mint igazsâgnak. Még ma is fel-felbukkan példâul az a képtelen feltevés, hogy ôseink nyereg alatt
puhitott hussal tâplâlkoztak. Pedig a nyereg alâ tett nyërs hussze-
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let csak a 16 feltört hâtât gyögyitotta. Mennyire tâvol âllunk tehât
meg attöl, hogy nepünk eredeteröl, ösi törteneteröl, a honfoglalö
magyarok eletmödjâröl, szokâsairöl, müveltsegi szintjeröl, târsadalmi szervezettsegeröl valös kep alakuljon ki a köztudatban!
Sajâtsâgos, hogy âltalâban sokkal kezdetlegesebbnek, elmaradottabbnak tartja a közvelemeny a honfoglalö öseink târsadalmât,
mint amilyennek a jöreszt hasonlö keretek között elö nomâd-felnomâd nepek - igy a hunok, türkök, kazârok, mongol-tatârok - eletet
Euröpa-szerte ismerik, csodâlva e keleti birodalmak szervezettseget. Hogyan is alapitott volna eros âllamot a Karpât-medencebe erkezö
magyarsâg,
mikent
tarthatta
volna
meg
nyelvet,
müveltsegenek szâmos elemet, ha valöban olyan kezdetleges szinten âllott volna, amint azt sokan meg ma is kepzelik?
Nem tagadhatjuk, hogy minden kerdesben a tudomâny sem lât
meg tisztân. A honfoglalâs korâra vonatkozö egykoru irâsos forrâsanyag nemcsak csekely, hanem homâlyos is, es adatai többfelekeppen ertelmezhetök. Az egykori valösâgot, a reszletek teljes
gazdagsâgât a törtenelmi kutatâs csak a regeszek segitsegevel
kepes megeleveniteni.
,
Dienes Istvârı nyomârı

Kodäly Zoltán
Kodäly Zoltän a viläg nagy zenemüveszei köze emelkedett, de
ami eppen ilyen jelentös: nepenek a legtöbbet adta - hatvanevi teremtö munkäval lelket, öntudatot lehelt ebbe a nepbe. Nemzeti öntudatot, a nepnek önbizalmat, a nep mültjänak erteket, fenyt,
nemzeti egyeniseget es egyseget teremtö müvesz volt. Ketezer ev sivatagjain összegyüjtötte egy nepnek vändorläsai nyomän elszört
kincseket es ezekböl rekonstruält egy rendkivüli, önällö, a nep teremtette szellemi vilägot es müvi kultüräval egyenragu kultürät.
Arany munkäjät folytatta - nagyobb meretekben. Arany szorgalmas patakkent mosta az evszäzadok alä temetett nepi eposz törmelekeit a mült hegyomläsai alöl - Kodäly felevszäzados munkässäga
a Volga es az Amazonas energiäjäval es mindent magäba gyüjtö sodräval mosta ki az idegen kultüräk, a szegenyseg es a mült retegei
alöl es gyüjtötte össze a magyar nep sajätos szellemi birodalmänak
nyomait, dokumentumait... Bizonyltotta: ez a nep meg legszörtabb
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és levertebb rétegeiben is kultúra- és múvészetteremtó tehetségú,
nagy erejú kozôsség. Azt a harcot, amelyet hadvezéreink mindig elvesztettek, függetlenségi háborúink nem vittek diadalra, azt az àlmot, mit múlt forradalmaink nem valósítottak meg, nem vivtak ki,
Kodály - Bartókkal együtt - azt a harcot megvívta, azt az orszàgot
felfedezte, meghódította és megvédte. A népvándorlás, a tatâr-, a
tôrôk-, a Habsburg-áradat, a társadalmi valóság változásai môgôtt
mindenütt megmutatta, kijelôlte a magyar nép szellemi alkotô jelenlétének ôrôk dokumentumait. Szinte páratlan egyéni teljesitmény.
Váci Mihâly

Poétikus nép vagyunk
„Poétikus nép vagyunk” - mondja Illyés Gyula; de már Ady is
„poétásnak” nevezte nemzetét. Poéta csakugyan van itt elég. A ma
gyar falu jellegzets tipusai kôzül nem hiànyozhatik a verselo; s az
Arany-féle Kósza Bandi egyáltalán nem képzeletbeli vagy kivételes
alak. Nem maradt el a magasabb kôltészet kivirágzása sem. Sot
nemegyszer olvastam már a panaszt, tôbbé-kevésbé nyílt és tudatos formában, hogy nemzetünk kicsiségéhez képest irodalmi kultúránk túlméretezett, irodalmunk és mùvészetünk, ami alapjàban
egy és ôsszetartozé valami, aránytalanul sok és túlságosan magas.
Ez kicsit paradox, sót nevetséges is, mint minden panasz, amit éppúgy lehetne dicsekvésnek fogalmazni. Túlméretezett volt-e az athéni kultúra, mert csak egy számban kis népcsoport csinálta? Vagy
talán a kultúra elterjedésének arányai szabják meg érdemességét?
Kevesebb embernek kevesebb kônyv dukál? ... De maga a tény tagadhatatlan. A mi kicsiny és ismeretlen népünk feltunoen nagy s
magas értékú irodalmat és mùvészetet hozott létre, amely nemcsak
egyes csùcsjelenségeiben, de egészében is hatalmas nemzetek teljesítményével is kiállja a versenyt. Ezt lehetetlen nem làtnom és
éreznem, akármilyen mérséklettel iparkodtam is rola ítélkezni ...
Ma, amikor a kultúra ereje és szellemisége egész Európában
hanyatlani lâtszik, a tépett és megszegényedett magyar még mindig
tartja irodalmának és múvészetének színvonalát, mely semmivel
sem áll a legjobb nyugati színvonalnál alacsonyabban.
Babits Mihâly: A magyar jellemrôl
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Petôfi Sândorrôl
Petôfi - mindnyâjunk rokona. Alig van magyar nyelvû ember,
akinek szivébe nem fészkelte be magât. Csaknem ûgy, mintha vérségi kozünk volna hozzâ.
Mi ennek a varâzslatnak a magyarâzata? Az, hogy kôltôként
nyitotta meg ugyan tudatunk ajtajât, de azon az ajtôn egy barnulatos jellemü fiatalembert vezetett be és ismertetett ossze velünk. Ez
nem mindennapos jelenség. Nines szarna a tanulmanyoknak, amelyek Petôfi verseinek nagysâgât boncoljâk. Eppannyit lehetne fejtegetni egyéniségének nagysâgât.
Egy nagy irô attôl kezdve nagy irô, amikortôl fogva âllandôan
jelen van nemzete eszmevilâgâban; amikortôl a müvei csaknem
târgyszerû részei a nép birtokânak, akâr egy hid vagy kôzépület ...
| Lângelméjének vilâgrajottét nem tudjuk megmagyarâzni ...
A fâklya elôdeitôl Petôfi mint kôltôi ôrôkséget vesz ât, nem koromtalan, nem biztatô lobogâsû. A magyar kôzéleti - mondhatjuk
igy is: nemzeti - kôltészet baljôslatu, még a reformkor nagy virâgbontâsa idején is. Hisz kezdettôl fogva a lét és nemlét kérdéseivel
vivôdik. Az aggodalom nemzedékeként fokozôdô szava Berzsenyi,
Kôlcsey, Vôrosmarty hârmasâban tetôz. Petôfi e tekintetben a kiâltô ellentétük. Elsô megszôlalâsâtôl fogva a bizakodâst hirdeti, a
nem csüggedést, a sors jobbrafordulâsât, illetve jobbrafordithatôsâgât. Holott a valôsâgot ô is tisztân lâtja, a maga teljes zordsâgâban.
A hagyomânyosan keserü hangot azonban, noha ûjra és ujra ajkâra tolakszik, visszafojtja. Ellentétben elôdeivel, akik nemesi osztâlyhoz és nemesi osztâlyrôl szôltak, ô, ahogy szôval is kimondta,
alapâllâsâban a „szürôs-gubâs embereknek” beszélt. Azoknak pedig, sziwel-lélekkel ûgy érzi, csak reménykeltôt, csgLk biztatôt és
buzditôt mondhat.
Illyés Gyula: Emlékbeszéd Petôfi Sândorrôl (részlet)

Spârtai felelet
A spârtaiak hiresek voltak bâtorsâgukrôl, de még hiresebbek
arrôl, hogy nemesak karddal, hanem szôval is vâgtâk az ellenséget.
Kevés szôval sokat mondtak, szavuk sebet ejtett, kardjuk halâlt hozott.
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Sparta hoseihez volt hasonlo Zrinyi Miklos, Szigetvar vedoje,
mert szoval is, tettel is vedelmezte hazajat, a torokoktol fenyegetett
Magyarorszagot.
II.
Szoliman szultan elcsodalkozott rajta, hogy Zrinyi Miklos
olyan erosen vedi a varat, holott tudhatna, mennyivel nagyobb az
ostromlo serege az ovenel. Tanacskozott errol a basakkal, aztan
megallapodtak abban, hogy felkerik Zrinyit, adja fel a varat.
Abban az idoben a var atadasanak az volt a rendje, hogy a
parancsnok a megadas jeleiil kardjat kikiildte az ostromlo sereg vezerenek.
Ezert a szultan roviden ezt irta Zrinyi Miklosnak:
„Kxildd el kardodat, ha elni akarsz!”
„Magad gyere a kardert, ha halni akarsz!” - valaszolta Zrinyi.
Azzal felkototte kardjat, vitezeivel kitort a varbol, es mindhalalig harcolt a haza ellensegeivel.
I
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