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I. A nyelvművelés fogalma, irányai, feladatai 

1. Mit értünk a nyelvművelés fogalma alatt? 

 

 

Célja a nyelvi műveltség terjesztése. 

 

2. Melyek a nyelvművelő tevékenység irányai? 

 

A nyelvművelő tevékenység mindig az adott kor időszerű feladataitól függ. 

 

 

 nyelvvédelem (a nyelv értékeinek védelme a célja), 

 nyelvteremtés (a nyelv bővítése, gazdagítása a célja). 

3. Mire, kire irányulhat a nyelvművelés? 

 

 

 a nyelv korszerűsítésére, 

 a nyelvet használó ember művelésére. 

4. Melyek a nyelvre irányuló nyelvművelés feladatai? 

 

 

 megállapítja az aktuális nyelvi normát, 

 az új nyelvi jelenségeket értékeli, dönt az érvényességükről, használatukról, 

 az állandó változás miatt elvégzi a szükségessé váló hiányok pótlását. 

 

Ha a nyelv alakulásába tudatosan beavatkozunk, hogy irányítsuk, javítsuk a 

nyelvhasználatot, nyelvművelésről beszélünk.  

A nyelvművelő tevékenység alapvetően kétirányú: 

A nyelvművelés irányulhat:  

A nyelvre irányuló nyelvművelésnek három fő feladata van: 
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5. Melyek a nyelvművelésnek a nyelvet beszélő emberre vonatkozó feladatai? 

 

 

 a nyelvi ismeretek tudatosításával, 

 az eligazodás, dönteni tudás fejlesztésével, 

 a nyelvi igényesség formálásával. 

6. Mi az alapvető különbség a régi és napjaink nyelvművelő tevékenysége között? 

 

 

Például: 

 a trágárság, 

 elharapott szóvégek, 

 hadarás, 

 elszegényedett szókincs korrigálása, legyőzése.  

  

A legfontosabb nyelvművelési feladat az emberekre való hatás például: 

A múltban a kulturális felzárkózás érdekében a nyelvre irányult a nyelvművelés (lásd: 

nyelvújító mozgalom). Napjainkban elsősorban a nyelvet használó ember művelése a cél. 
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II. A nyelvművelés történeti előzményei 

1. Melyek voltak napjaink nyelvművelésének történeti előzményei? 

 A XV. században a kódexfordítók munkáiban tűnnek fel először nyelvhasználattal 

kapcsolatos megjegyzések. Ez még nem tudatos befolyásolása a nyelvnek. 

 A XVI. századtól (reformáció – ellenreformáció kora) már tudatosan művelik a  nyelvet, 

megjelennek az első nyelvészeti szakkönyvek. 

 A XVIII. században, a felvilágosodás korában Bessenyei György testőríró a magyar nyelv 

fejlesztésének szükségességére hívja fel a figyelme Magyarság című röpiratában: „Minden 

nemzet a maga nyelvén lett tudós, de idegenen sohasem".  

 A XIX. század eleje a nyelvújítás időszaka. Vezéralakja Kazinczy Ferenc.  

 Így a reformkorra kialakul az egységes köznyelv, magyar lesz a hivatalos nyelv (1844. 

II. tc.), megtörténik Magyar Tudományos Akadémia (akkor Magyar Tudós Társaság) 

megalapítása. 

 A magyar nyelv képessé vált a gondolatok, érzelmek árnyalt kifejezésére. 

 Megszülettek a legfontosabb szótárak, nyelvészeti folyóiratok indultak, például 1872-től 

a Magyar Nyelvőr (a magyar nyelvművelés legfontosabb fóruma). 

A XX. században fontos volt: 

 az idegen szavak szerepének csökkentése (angol, német), 

 a sportnyelv megújítása (olimpiai mozgalom hatása), 

 a kiejtés gondozása (Kodály Zoltán kezdeményezése), 

 Péchy Blanka Kazinczy-díj Alapítványa, a „Beszélni nehéz!” mozgalom létrehozása. 

 Sokat tett a nyelvművelésért Lőrincze Lajos és Grétsy László nyelvész írásaival, 

televíziós, rádiós műsoraival. 
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III. A nyelvművelés célkitűzései, jelenlegi törekvései 

1. Mi jellemzi napjaink nyelvművelő tevékenységét? 

 

 

2. Milyen dokumentumok, fórumok segítik napjaink nyelvművelő tevékenységét? 

 

 

Lásd például A magyar helyesírás szabályainak 12. kiadását, a helyesírás legutóbbi megújítását. 

A legnépszerűbb folyóiratok: 

 Magyar Nyelvőr, 

 Magyar Nyelv, 

 Édes Anyanyelvünk. 

A nyelvművelést irányító szakmai szervezetek: 

 Magyar Tudományos Akadémia Magyar Nyelvi Bizottsága, 

 Anyanyelvápolók Szövetsége, 

 Anyanyelvápolók Szövetségének Ifjúsági Tagozata stb. 

Rádiós, televíziós műsorok: 

 Pl. Nyelvőrző, Beszélni nehéz!, Szószóló stb. 

Nyelvművelő honlapok: 

 Pl. http://nyelvmuveles.hu/ 

Egyéb formák: 

 magyar nyelv hete, 

 anyanyelvi táborok, 

 anyanyelvi versenyek stb. 

 

 

Napjainkban a nyelvet használó ember művelése áll a középpontban. Módszere az 

ismeretterjesztés. 

 

A művelt nagyközönség számára kiadott anyanyelvi szótárak, nyelvtanok, helyesírási 

és nyelvhelyességi kézikönyvek tömege ad segítséget a nyelvi hibák leküzdéséhez. 

http://nyelvmuveles.hu/
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3. Hogyan hat a média világa napjaink nyelvművelésére? 

 

 

4. Melyek a tömegkommunikáció nemkívánatos hatásai? 

 

 

5. Hogyan hat a nyelvművelő tevékenységre az informatika világa? 

 

 

Ez új feladatokat is jelent a nyelvművelés számára (pl. az informatikai nyelv magyarosítása). 

  

A tömegkommunikáció erősen, sokszor negatívan hat a nyelvhasználókra, sok az 

igénytelen, lektorálatlan műsor. 

Például a nyelvi, viselkedésbeli durvaság, trágárság, indokolatlan hadarás, heherészés, 

igénytelenség, stílustalanság, szókincs szűkülése stb. 

Korunkban az információ terjesztésének újabb, gyorsabb formája valósul meg az 

internetnek köszönhetően. 
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IV. A legelterjedtebb nyelvhelyességi problémák 

1. Melyek a legelterjedtebb nyelvhelyességi problémák napjainkban? 

Például: 

a) igehasználatban 

 nák, -nék (mondanék helyett mondanák – a feltételes mód E/1. és T/3. alakjának 

keverése), 

 ikes ragozás helytelen használata (mosakodom helyett mosakodok /1. személyben), 

 suksüközés, illetve szukszüközés (pl. látjuk helyett lássuk, halasztják helyett 

halasszuk) 

 felesleges vagy nem megfelelő igekötő-használat (pl. átbeszél – helyesen: 

megbeszél.). 

b) toldalékolásban 

 ba/be, -ban/ben helytelen használata (pl. megyek a szobában, a szobába vagyok – 

helyesen: Hová megyek? A szobába. Hol vagyok? A szobában.), 

 egyeztetési hibák (alany-állítmány egyeztetése; szó-kötőszó egyeztetése). 

c) névelő- és névutóhasználatban 

 határozott névelő felesleges használata (pl. találkoztam a Pistával), 

 terjengő névutós szerkezetek (pl. A kérését továbbították az osztályvezető felé. – 

helyesen: A kérését továbbították az osztályvezetőnek.). 

d) szóhasználatban 

 idegen szavak túlzott használata – van rá megfelelő magyar kifejezés, 

 felesleges kötőszóhalmozás (mert mivelhogy...). 

e) stílusban 

 reklámnyelv (képzavarok, félrefordítások), 

 a hivatalos nyelv felesleges túlbonyolítása, 

 stb. 
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V. Nyelvi babonák, álszabályok 

1. Mit jelent a nyelvi babona fogalma? 

 

A nyelvművelés terén előfordulhatnak túlzások, nyelvi babonák. 

 

 

Elsősorban a laikus nyelvvédők köréből származnak ezek a megállapítások. 

2. Említs példákat a nyelvi babonákra, álszabályokra! 

Például:  

 és elé nem teszünk vesszőt (kapcsolatos mellérendelő összetett mondatban teszünk), 

 kötőszóval nem kezdünk mondatot (mellérendelő összetett mondatok kötőszavai gyakran 

kerülnek mondatkezdő helyzetbe, pl. mivel, tehát, hiszen, vagy stb.), 

 szállóigék: „a való a magyarba nem való” – a létige folyamatos melléknévi igenévi 

alakjával egyszerűsíthetjük az összetett mondatot (például: Felejthetetlen, hogy veled voltam 

együtt. helyett: A veled való együttlét felejthetetlen volt.), 

 a -tatik, -tetik a magyarba nem használtatik” – főleg régies hivatalos nyelvhasználatban 

fordul elő. 

 

Felhasznált irodalom: 

Antalné Szabó Ágnes – Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció. Tankönyv a 11–12. évfolyam számára. 

Nemzeti Tankönyvkiadó, 2003. ISBN 963-19-2482-3 (7 

Ez olyan megállapítást jelent, amelyet a tudományos tények, bizonyítékok nem 

támasztanak alá. 
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fogalma 
a nyelvhasználat irányítása, tudatos beavatkozás, nyelvi 

műveltség terjesztése 

előzményei 

kódexmásolók 

reformáció, ellenreformáció kora 

felvilágosodás kora 

nyelvújítás 

reformkor 

XX. század 

napjaink 

célkitűzése 

nyelvi: nyelvvédelem 

nyelvteremtés bővítés, hiánypótlás 

emberi: ismeretterjesztés 

eligazodás 

igényesség 

dokumentumok 

fórumok 

szótárak, nyelvtanok, kézikönyvek 

intézmények, műsorok, programok 

nyelvhelyességi 

problémák 
Lásd: A mai magyar nyelvművelés néhány alapkérdése, IV/1. 

nyelvi babonák Lásd: A mai magyar nyelvművelés néhány alapkérdése, IV/2. 
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Feladat 

Javítsd ki az alábbi mondatok nyelvhelyességi hibáit! Magyarázd meg, miből ered a 

nyelvhelyességi hiba! 

 

a) Én szívesen járnák színházba. 

b) Nem lássuk a fától az erdőt. 

c) Az uszodába gyerekeknél lehet bérletet vásárolni. 

d) Ezen a kérdés fölött már korábban döntöttek. 

e) A tíz ába járok. 

f) A számolási hibák kijavítására vonatkozó tanácsokról szeretnének beszélni. 

g) A hegy körvonalai erősen kirajzolódók. 

h) Az osztályfőnökünk kihangsúlyozta, hogy ne az utolsó pillanatban készüljünk az érettségire. 

 

a) __________________________________________________________________________ 

b) __________________________________________________________________________ 

c) __________________________________________________________________________ 

d) __________________________________________________________________________ 

e) __________________________________________________________________________ 

f) __________________________________________________________________________ 

g) __________________________________________________________________________ 

h) __________________________________________________________________________ 
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Megoldás 

a) Olvasnék: feltételes mód E/3. személyű és E/1. személyű alakjának keverése a hiba. 

b) Látjuk: ige kijelentő és felszólító módú alakjának keverése, suksükülés. 

c) A gyerekek számára/gyerekeknek: helytelen toldalékolás. 

d) A kérdésen: felesleges névutóhasználat. 

e) Tizedik: tőszámnév használata sorszámnév helyett. 

f) Kijavításáról: felesleges túlbonyolítás (hivataloskodó nyelvhasználat). 

g) Kirajzolódnak: igeragozás hibája. 

h) Hangsúlyozta: igekötő felesleges használata. 

 

TIPP! 

Diák Mentor 

Keresd fel az iskolai vagy kollégiumi 

könyvtárat! Vizsgáld meg az Édes 

anyanyelvünk című folyóirat Nyelv-észleletek 

című rovatát (általában az utolsó oldalon 

található)! 

Ösztönözze a tanulót arra, hogy nyitott 

szemmel járva vegye észre a környezetében a 

látott vagy hallott nyelvhelyességi hibákat! 

Vegye észre saját nyelvhasználati hibáit! Mi 

lenne a helyes alak? 

FONTOS FOGALMAK 

 nyelvhasználat 

 nyelvművelés 

 nyelvszokás 

 suksüközés 

 szukszüközés 

 felesleges névutóhasználat 

 terjengős névutós szerkezet 

 pongyola stílus 

 egyeztetési hiba 

 bürokratikus nyelvhasználat 

 nyelvi babona 
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Módszertani tippek diákoknak a feldolgozás lépéseihez 

SZÖVEGÉRTÉSI TESZT 

1) Olvasd el a szöveget! 

2) Hogyan olvass? 

 Lassan, 

 nyugodtan, 

 türelmesen, 

 értelmezve, 

 visszatérve a kevésbé világos szövegrészekhez. 

Ne zavarjon, ha többször neki kell szaladnod egy szövegrésznek, hogy pontosan megértsd, 

mit is takar. 

Jegyezd meg: a bölcs ember kérdez, ha nem ért valamit, csak az ostoba hallgat. Ha nem 

érted a szöveget, itt is igaz a mondás: inkább fuss neki újra, és addig „faggasd” a szöveget, 

amíg az nem válaszol neked. 

Még egy jó tanács: ha többszöri nekifutásra sem áll össze a kép, ne keseredj el, haladj 

tovább. Ha elolvasod végig, lehet, hogy egy mondat megvilágítja a homályos rész tartalmát. A 

teljes szöveg ismeretében olvasd el újra a zavaros részt!  

3) Olvasás közben érdemes ceruzával aláhúzni a szöveg kulcsszavait, hogy később könnyebb 

legyen visszatérni az adott fogalomhoz! 

Fontos, hogy ehhez ceruzát, és ne tollat használj! Előfordulhat, hogy valamelyik feladatban 

azt kérik majd, hogy húzz alá egy szót vagy mondatot a szövegben. A ceruzával aláhúzottakat 

előtte könnyedén kiradírozhatod, hogy ne zavarjanak téged a válaszadásnál, vagy ne legyenek 

félreérthetők a javító számára. 

 

TANTÁRGY SZINT TÍPUS FELHASZNÁLÓ 
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TÉMAKÖR Szövegértés 

TANANYAG CÍME Szövegértési teszt 



 

 

2 

SZÖVEGÉRTÉSI TESZT 

04. 

4) Próbáld áttekinteni a szöveg szerkezetét! 

 Mi a központi téma? 

 Milyen altémák jelennek meg a szövegben? 

 Milyen kapcsolatban állnak egymással az egyes bekezdések? 

5)  Haladhatsz a feladatokkal: 

 sorban – vissza-visszatérve a szöveghez (kikeresve a megoldásokat), 

 előbb átolvasva a feladatokat, majd a legkönnyebbekkel elkezdve (amire máris tudnád 

a választ). 

Az előbbi mellett az szól, hogy a feladatok eleve nehézségi sorrendben haladva jelennek 

meg az érettségi feladatlapon, így van időd kicsit ráhangolódni, bemelegedni. 

A második mellett az szól, hogy TE állítod fel magadnak a nehézségi sorrendet, illetve a 

szöveget olvasva egyszerre több feladat válaszaira is rábukkanhatsz. 

6) A feladat szövegét olvasd át, ha szükséges többször is, hogy pontosan megértsd, mit kérnek 

tőled! 

Pl. 

 Idézned kell a szövegből, vagy saját szavaiddal kell megfogalmaznod a választ? 

 A szövegben elég aláhúzni a választ, vagy ki is kell másolni? 

 Hány példát kérnek? 

 Valakinek a nevét kérik vagy a foglalkozását? 

 Alá kell húzni, vagy be kell karikázni? 

 Egybefüggő szöveget várnak? Egy-egy mondatot? Vagy csak vázlatot? 

 A táblázat minden cellájába kell írni? 

Ceruzával érdemes a feladat szövegében aláhúznod a kulcsszavakat, elvárt darabszámot! A 

végén ellenőrizd le, hogy jól oldottad-e meg: az elvárt paraméterek szerint töltötted-e ki! 

7) Lényegre törően fogalmazz, és egyértelmű válaszokat adj! 

8) Légy kitartó a feladatmegoldásban, de ha végképp elakadsz vagy beleragadsz egy problémába, 

haladj tovább! Később térj vissza rá! (Van, hogy egy másik feladat miatt bogarászol a szövegben, 

és így találsz rá véletlenül egy korábbi feladat megoldására. Máskor az egyik feladat kérdése 

átértelmezheti, megvilágíthatja a korábbi problémás feladat kérdését is.)  

9) Olvasd át a válaszokat! Javítsd ki a helyesírási hibákat! 

10) Egyértelműen javítsd a hibákat! (zárójelbe téve, egyszer áthúzva) 
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Módszertani tippek diákoknak a feldolgozás lépéseihez 

SZÖVEGÉRTÉSI TESZT 

OLVASÁSMÓDSZERTANI TIPP! 

1) A szövegértési teszt kulcsproblémája a szöveg értő olvasása. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, 

hogy a diák lassan, értelmezve, egyes helyekre visszatérve, azokat újra átolvasva haladjon a 

szövegben. 

2) Az első olvasásnál a diák törekedjen az intenzív, azaz mély, elemző olvasásra. Kerülje az 

internetes olvasásban megszokott pásztázó, „átfutós” módszert! Tény, hogy az előbbi jóval 

megerőltetőbb, azonban segítségével elkerülheti a szöveg félreértését, félreértelmezését. 

3) Az első, intenzív olvasást követően érdemes áttekintő jelleggel újra nekifogni a szövegnek, 

azonban ezúttal a fent említett „pásztázós” módszerrel. Ez az ún. „skimming” olvasás. Ilyenkor 

a szövegből a lényeg kiemelésére törekszünk: a legfontosabb információk kiszűrése, majd 

rendszerezése történik meg ekkor. 

4) A „skimming” olvasást nem szabad összekeverni a „szkennelő” olvasással. Ez utóbbi 

olvasástípus nem a lényeg kiemelésére, hanem egy keresett kulcsszó, elem lokalizálására 

szolgál. A szövegértési teszt megoldása közben igen hasznos lehet ez a technika egy-egy adat 

kigyűjtéséhez, „kinyeréséhez”. A lényeg kiszűrésére azonban alkalmatlan!   

5) A feladatmegoldáshoz nincs egyetlen bevált módszer: egyesek a szöveg, mások a kérdések 

átböngészésével kezdik el. Azt a feldolgozási praktikát kövesse a diák, amelyiket jobban 

kedvel: ahogy otthon vagy az iskolában gyakorolt. Az érettségin, élesben túl nagy a rizikója 

egy módszerbeli váltásnak. 
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6) Elsősorban a vizuális alkatú diákoknak segíthet, ha a szöveg olvasása közben ceruzával 

megjelölik (aláhúzzák, bekarikázzák) a kulcsszavakat, tételmondatokat. A ceruza alkalmazása 

mellett szól, hogy kiradírozható, így nem marad zavaró nyoma, főleg akkor, amikor valamelyik 

feladat eleve szövegbeli jelölést kér (Pl. Húzd alá az utolsó bekezdés tételmondatát!). 

 

Felhasznált irodalom: 

Péter Orsolya Adél: Az olvasási készség fejlesztése (NyelvészNet) 

http://www.nytud.hu/pp/oap.html 
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