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I. A társadalom és a kultúra fogalma 

1. Mit értünk a társadalom fogalma alatt? 

 

 
 

2. Mit értünk a kultúra fogalma alatt? 

 

„A kultúra (latinul cultura, a colo, colere, azaz „művelni” igéből származik) eredetileg a föld 

megművelését jelentette. 

 

 
 

3. Miért fontos a kultúra megjelenése? 

 

 
 

 

  

Az ember a kultúra által tudott kiemelkedni az állatvilágból. 

„A társadalom a közös lakóterületen élő emberek összessége, akiket a közös 

viszonyrendszerük és intézményeik – gyakran a közös érdeklődésük, ismertetőjegyeik, 

kultúrájuk – megkülönböztet más csoportok tagjaitól.” (1) 

 

Általános értelemben a kultúra kifejezés alatt egy embercsoport szokásainak és 

hagyományainak összességét, szűkebb értelemben pedig az ún. magas kultúrát értjük 

alatta. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Ember
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II. A kommunikációs formák fejlődése 

1. Min alapszik a kultúra átadása? 

 

 
 

2. Mi tette lehetővé a nyelv és a beszéd megjelenését? 

 

 
 

3. Mi a jelentősége a nyelv és a beszéd megjelenésének? 

 

 
 

4. Az információkódolás hogyan fejlődött a további évezredek során? 

 

 
 

 Az írás segítségével az ember képessé vált tudása rögzítésére, ezáltal átörökítésére. Az írást 

a társadalom szervezése érdekében is alkalmazták. 

 A következő forradalmi változást a könyvnyomtatás feltalálása jelentette (1450 körül, 

Johannes Gutenberg találmánya). 

 A könyvnyomtatásnak köszönhetően olcsóbbá és nagyobb tömegűvé vált az 

információátadás. 

 A következő áttörést a távközlési eszközök feltalálása jelentette a 19. század végétől (pl. 

távíró, távbeszélő, telefon). 

 A távközlési eszközök lehetővé tették a nagy távolságra történő kommunikációt. 

 Napjainkban az elektronikus információfeldolgozás forradalmi változásának korát éljük. 

 „Információs szupersztráda”: telefonhívás, rádió-, tévéadás, üzleti levél vagy fax, banki 

átutalás eljuttatása a címzetthez kábelen vagy akár műholdon át. 

Az emberi kultúra alapja a nyelv, a beszéd megjelenése.  

Az emberi test és a gondolkodás fejlődése tette lehetővé a nyelv és a beszéd megjelenését. 

A nyelv és a beszéd megjelenése lehetővé tette az ismeretek átadását, ennek 

következtében a társadalmi változások folyamata felgyorsulhatott. 

Az emberi kommunikáció fejlődéstörténetének következő állomásai: az írás, a 

könyvnyomtatás, majd a távközlési eszközök megjelenése volt. 
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III. Jelrendszerek az egyes kultúrákban 

1. Milyen jelrendszereket használnak az egyes társadalmak? 

 

 
 

2. Milyen jelentéseket tölthetnek be az egyes kulturális jelek? 

 

 
 

3. Mely tudományok foglalkoznak a kulturális jelképek jelentésének kutatásával? 

 

 
 

4. Mi jellemzi a napjainkban keletkező kulturális jelrendszereket? 

 

 
 

Például: 

 reklámok képi nyelve, 

 számítógépes ikonok, 

 számítógépes emotikonok (hangulatjelek), 

 stb. 

 

  

A legáltalánosabban használt jelrendszer a nyelv. A nyelven kívül viszont a kultúra minden 

eleme betölthet jelfunkciót is.  

A kulturális jelek különlegessége, hogy térben és időben egymástól távol lévő 

kultúrákban is megjelennek. Jelentésük lehetséges, hogy ugyanaz, vagy esetleg némileg 

módosult jelentés. 

 

Manapság a vizuális kommunikáció gyorsasága, tömörsége miatt rendkívül népszerű, így a 

keletkező kulturális jelrendszerek is elsődlegesen vizuális jellegűek. 

Mivel a kulturális jelképek életünk sokféle területén jelen vannak, ezért kutatásukkal is 

sokféle tudomány foglalkozik (pl. néprajz, kulturális antropológia; pszichológia; 

esztétika, művészettörténet, irodalomtudomány). 
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IV. Példák a társadalmak és kultúrák jelrendszereinek  

történeti eltéréseire 

1. példa: a kereszt jelképe 

 

 

 Előfordulása: Eurázsia, Ausztrália, Óceánia, prekolombiánus Amerika. 

 A körrel, a négyzettel és a középponttal együtt a négy alapvető geometrikus szimbólum 

egyike. 

 A négyes szám szimbolikája kapcsolódik hozzá. 

 Négy karja a négy égtáj jelképe. 

 Az archetipikus ember jelképeként a függőleges vonal az égi, a szellemi, az 

intellektuális, a pozitív, az aktív és a hímnemű, míg a vízszintes a földi, a racionális, a 

passzív és a női aspektus. 

 A kereszt a világfa és az életfa geometrikusan megfogalmazott változataként is 

felfogható. 

 Jelenthet boldogságot, szerencsét, felvirágzást. 

 Az ókori Babilonban a félholdas kereszt a holdistenségekkel jelenik meg. 

 Az ókori Asszíriában a négy égtájat jelöli. 

 Az ókori Föníciában az élet és egészség jelképe. 

 Az ókori Egyiptom füles keresztje a halhatatlanság, a rejtett bölcsesség, az ég és a föld 

egységének szimbóluma. 

 Indiában a lét kiterjedésének jelképe (függőleges vonal: égi állapotok, vízszintes vonal: 

földi állapotok megfelelője). 

 Kínában a tér teljességét jelöli. 

 A keresztény vallás keresztjei: 

 

 A csúcs nélküli tau-kereszt, a karóhoz szegezett kígyó, a legyőzött halál jelképe. 

 Az egyenlő szárú görög kereszt ősi keresztény szimbólum, melyet a görögkeleti 

templomok alaprajza is követ. 

Legrégebbi, legelterjedtebb, mitologikus és vallási eredetű jelkép. 
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 Az orosz kereszt Krisztus keresztjének formáját követi. 

 A csúcsban végződő, egy vízszintes áthúzással ábrázolt latin kereszt a kiterjesztett karú 

ember, az emberiség jelképe. 

 A csúcsban végződő, két vízszintes áthúzással ábrázolt kereszt az egyházi hierarchiában 

használt kereszt. 

 A csúcsban végződő, három vízszintes áthúzással ábrázolt kereszt az egyházi 

hierarchiában a pápai tiarának és a püspöki süvegnek felel meg. A magyar címerben 

szereplő kettős kereszt a magyar uralkodók egyházi és világi főhatalmát fejezte ki. 

 

2. példa: pillangó/lepke 

 

 

 Díszes szárnyai révén a szépség, átváltozási fázisai, valamint csapongó repkedése 

miatt a lélek szimbóluma. 

 Negatív értelemben a gyors mulandóságra ítélt hiú pompa. 

 Mivel a fény és a láng felé vonzódik, az önpusztítás megtestesítője. 

 Hernyó-, majd bábállapotból való kibontakozása a halott testből felröppenő lelket 

jelenti számos nép hitvilágában. 

 Kínában (taoizmus) a szárnyak a halhatatlanság, az öröklét kifejeződései, továbbá az 

álombéli pillangólét a lét titokzatosságát, a lélek átváltozásait jelenti. 

 Az antik görögöknél a lélek szimbóluma volt. 

 A kereszténység a múlékony szépség, a világiasság kifejezőjét, a feltámadás jelképét 

látja benne. 

 

 

Felhasznált irodalom: 

Fráter Adrienne: Magyar nyelv a középiskolák számára. 9. osztály. Mozaik Kiadó – Szeged, 2010; 

2013. ISBN 978-963-697-642-2, 47. o. 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/szimbolumtar/ch02.html 

(1) https://hu.wikipedia.org/wiki/Társadalom 

 

Szárnyas rovar, amely teljes átalakulással fejlődik ki. 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/szimbolumtar/ch02.html
https://hu.wikipedia.org/wiki/Társadalom
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Feleletterv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feladat 

Figyelj meg mindennapi életed során felbukkanó kulturális jelképeket, majd a 

Szimbólumtár segítségével nézz utána a lehetséges jelentéskörüknek! 

 

Pál József – Újvári Edit: Szimbólumtár. Balassi Kiadó, 2001. 

Digitális változata: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/szimbolumtar/adatok.html 

 

TANTÁRGY SZINT TÍPUS 

Nyelvtan Emelt szint Segédanyag 

TÉMAKÖR Kommunikáció 

TANANYAG CÍME 
Társadalmak és kultúrák jelrendszereinek történeti eltéréseire 

egy-két példa (ábra, feladat) 

társadalom 

kultúra 

jelrendszerek 

- nyelv, beszéd 

- írás 

- könyvnyomtatás 

- távközlési eszközök 

- elektronikus 

információfeldolgozás 



 

 

TÁRSADALMAK ÉS KULTÚRÁK JELRENDSZEREINEK TÖRTÉNETI ELTÉRÉSEIRE  

EGY-KÉT PÉLDA (ÁBRA, FELADAT) 

02. 

2 

 

TIPP! 

Diák Mentor 

 Ismételd át a jelekről, 

jelrendszerekről, a kommunikáció 

nyelvi és nem nyelvi formáiról 

tanultakat! 

 Irodalmi tanulmányaidból keress 

példákat az ősi jelképek 

(archetípusok) újraértelmezésére! 

 Ajánlott feladat: gyűjtőmunka 

készítése az újabb keletkezésű 

kulturális jelekből és 

értelmezésükből. 

FONTOS FOGALMAK 

 társadalom 

 kultúra 

 nyelv, beszéd 

 írás 

 könyvnyomtatás 

 távközlési eszközök 

 elektronikai információfeldolgozás 

 archetípus 
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Módszertani tippek diákoknak az emelt szintű szóbeli vizsgára 

való felkészüléshez (nyelvtan) 

Mi adja az emelt szintű magyar nyelv és irodalom érettségi szóbeli tételeinek nehézségét? 

 A középszintű tudás emelt szinten elemi elvárásnak számít. 

 Erre épül rá az emelt szint többlettudása. 

 Ez a többlettudás egyrészt a tananyag alaposabb, részletekbe menő ismeretét, másrészt a 

középszintű követelmények között nem szereplő tudásanyag elsajátítását jelenti. 

 Jóval nagyobb tárgyi és lexikális tudást igényel, mint a középszintű érettségi. 

 Sokkal aktuálisabb, átfogóbb és sokkal inkább kitekintő jellegű tudást igényel a 

középszintnél. 

 A tételsort központilag állítják össze. 

 Előfordul, hogy egy-egy részterület bővebb kifejtését igényli. 

Milyen egyezések vannak közép- és emelt szinten? 

 A tételekhez kapcsolódó feladatok emelt szinten sem nyilvánosak, 

 mindkét tételhez (nyelv és irodalom) egy-egy feladat tartozik, 

 a feladatot idézet (bázisszöveg) készíti elő, melyre a diáknak a feladat megoldása során 

reflektálnia kell, 

 a problémát a feladatban megjelölt szempontok alapján kell kibontani, megoldani. 

A magyar nyelv és irodalom tétel szóbeli kifejtésében az irodalomra arányosan több idő jut, mint a 

nyelvtanra. Éppen ezért vannak, akik elhanyagolják a nyelvtan tételek alaposabb kidolgozását.  
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Miért érdemes mégis jobban odafigyelni rájuk?   

 A szóbeli vizsgán egy diák feleletének időtartama középszinten 15, emelt szinten pedig 20 

perc. 

 Ez a tény világít rá, hogy emelt szinten arányosan több idő áll mind az irodalom, mind pedig a 

nyelvtan felelet prezentálásra. 

 A nyelvtan felelet nehézsége a vizsgán alapvetően két tényből fakad: 1) a nyelvtan szárazabb 

és tényszerűbb anyag, nincs mód benne a mellébeszélésre vagy bőségesebb „körítésre” 2) a 

feladat gyakorlatias, a tétel tehát nem csak elméleti, de praktikus tudást is igényel. 

 A nyelvtan tétel kidolgozása tehát nagyon alapos és lehetőleg minél aprólékosabb legyen. 

 Ügyelj a fogalmak pontos meghatározására! 

 Érdemes a praktikus részhez kapcsolódó feladatokat otthon begyakorolni, hogy rutinszerűen, 

magabiztosan menjen a megoldásuk.      
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Módszertani tippek az emelt szintű szóbeli vizsgára való 

felkészítéshez (nyelvtan) 

Az érettségi kimeneti követelményei 2017-től megújulnak. A szóbeli nyelvtan érettségit minimális 

változások érintik csak. Két korábbi témakör került összevonásra Ember és nyelvhasználat néven. 

Az érettségire való felkészülés tehát klasszikus keretek között működhet tovább. 

Mire érdemes felhívni a diákok figyelmét? 

 Válogassák meg forrásaikat! 

 Ajánljunk nekik megbízható internetes anyagokat, valamint hívjuk fel figyelmüket a 

könyvtárban fellelhető tankönyvekre és egyéb segédanyagokra is! 

 Törekedjenek a tétel minél alaposabb, részletesebb kidolgozására!  

 A szóbeli tételeket mindig mondják fel hangosan is! 

 Mérjék le, hogy mennyi ideig tudnak beszélni az adott témáról!  

 Törekedjenek a folyamatos beszédre! 

 A tétel kidolgozásának zárásaként készítsenek tételvázlatot! Ezt a vázlatot reprodukálják a tétel 

otthoni felmondása előtt.  

 Gyakorolják a feladatmegoldást! Fontos, hogy rutint szerezzenek benne. 

 Tanuljanak párban! A páros tételkidolgozással (pl. tételek felosztása révén egymás közt) időt 

nyerhetnek; illetve a tételek egymásnak való felmondásával megkönnyítik a memorizálást 

(mondja– hallja) és a mások előtti beszédet is lehet vele gyakorolni. 
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Mire ügyeljenek a szóbeli érettségi vizsgán? 

 Ne adjanak vissza tételt! 

 Folyamatosan beszéljenek, töltsék ki azt az 5–7 percet, ami a nyelvtan feleletre jut a szóbelin! 

 Törekedjenek a szabatos, pontos és gördülékeny témakifejtésre! 

 Ügyeljenek arra, hogy a szakkifejezéseket helyesen alkalmazzák! 

 Stílusuk, szóhasználatuk alkalmazkodjon a vizsga beszédhelyzetéhez. 

 

 

 


