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FELADAT LEÍRÁSA 

Nehézségi fokozat: 

1 2 3 4 5 

Nehezítő tényezők: 

 régies szavak, 

 idegen szavak, 

 szakkifejezések. 

Műfaja: publicisztika (szépirodalmi és szakirodalmi igénnyel megírva). 

Módszertani TIPP 

 Megoldás közben nem szükséges betartani a feladatok eredeti sorrendjét. 

 A szövegben szereplő régies, irodalmi vagy szakirodalmi kifejezések jelentését érdemes az 

első olvasást követően tisztázni. 

 

Kifejezések: 

elzsongul (= elkábul), érzéki hatás, vásott (= huncut, rendetlenkedő), enyhület (= 

megkönnyebbülés), elalél (= elájul, eszméletét veszti), műkedvelő, armális (= nemesi 

oklevél), pacifista, szóhüvelyezés (= szavak magyarázata, értelmezése), frigy, vajúdik, kalmár 

(= kereskedő) 

 

Szómagyarázatok, szókeresők a weben: 

http://wikiszotar.hu/wiki/magyar_ertelmezo_szotar/Kezdőlap 

http://mek.oszk.hu/adatbazis/pallas.htm 

http://szojelentese.com/ 

TANTÁRGY SZINT TÍPUS 

Magyar nyelv és irodalom Középszint Szövegértési teszt 

http://wikiszotar.hu/wiki/magyar_ertelmezo_szotar/Kezdőlap
http://mek.oszk.hu/adatbazis/pallas.htm
http://szojelentese.com/
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Ábránd egy szóról 

Arra gondolok, hányszor mondják ki most naponta, minden órában, minden percben széles e 

világon ezt a szót: béke. A német azt sóhajtja: Friede, a francia: paix, az olasz: pace, az angol: 

peace, az orosz: pokoj, a török: szaalem. A különböző szavak betűi mögött pedig egy végtelen 

egységes vágy lüktet. Most, mikor van egy kis esély, hogy ezekből a betűkből valóság is válik, egy 

hiszékeny negyedórában, sokszor egymás után kimondom, magam elé, a bűvös magyar szót, hogy 

elzsonguljon az értelmem, és megfeledkezve a jelentéséről, semmi mást ne érezzek, mint a 

hangzók érzéki hatását. Földobom a szobámban, hogy világítson, mint egy szalonrakéta, és illattal 

szórja tele a levegőt. Egy egész ívet telerajzolok vele, hogy megfájduljon a kezem és a szemem. 

Úgy érzem, ezt kellene most tenni mindenkinek. Az emberiségnek, akárcsak a vásott tanulóknak, 

büntetésből, százezerszer, milliószor kellene leírnia, és nem is lenne szabad mást gondolnia, hosszú 

ideig, mint ezt, mindig és mindig csak ezt: béke, béke, béke. 

Mennyi enyhület és nyugalom van ebben a szóban. Béke: trocheus, verstani értéke: -U, egy ütem, 

melynek az első szótagja hangsúlyos, a második hangsúlytalan és puha sóhajjá olvadó. Egy indulat, 

mely csöndesen és boldogan feloldódik: béke. Az első, kemény tag után mintegy még a háború 

láza hangsúlyoz, s magán viseli az ordítás, a romlás, a szenvedések emlékét is, kedves 

fáradtságban omlik össze. Béke: szelíd, lefelé menő vonal, pihenés, megállapodás, hazaérkezés. 

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ: NYELV ÉS LÉLEK (RÉSZLET) 
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Egyetlen nyelvben sincs jambusos szó a békére. A nyelv szelleme érzi, hogy ezt a szót pihegő és 

szegény emberek dadogják, lelkükben már egy lefelé rokkanó indulattal, és nem szabad éreztetni 

a jambus fölfelé kapaszkodó lüktetését, mely úgy hatna, mint egy támadás. Az életkedv fölsikolt a 

meglepetéstől, aztán elalél. 

Mint műkedvelő és szerény nyelvész, leemelem a könyvtáram polcáról a Nyelvtörténeti Szótár-t, 

mely szavaink múltjáról világosít föl, mintegy a nyelvkincsünk nemesi armálisát tartalmazza. Vajon 

mikor írták le először? Ezt látom: a Virginia-, a Jordánszky- és a Debreceni-Kódex-ben, a XVI. 

század elején. Aztán éldegélt a szó, csöndes békében. Csak a nyelvújítók nem hagytak neki békét, 

elcsapták az utolsó betűjét, és rövid időre bék lett belőle. A Nyelvújítás Szótára megemlíti, hogy 

Széchenyi István is bék-kötés-t írt a békekötés helyett, s Dugonics a pacifistákat - milyen andalító! 

- békész-nek nevezte. Máris végeztünk a szó pályafutásával. Eredetével, mint az Etymologiai 

Szótár-ban olvashatni, még ma sincsenek tisztában nyelvészeink. Valószínű, hogy török-tatár, 

csatagáj eredetű szó. Nem fárasztom az olvasót hosszabb szóhüvelyezéssel, csak még annyit, hogy 

a mi szavunk, a béke jelentése tulajdonképpen kötés, összebogozás, frigy, de egyes árnyalata a 

csókot is magában foglalja, és egy oszmán formája az erős, fiatal atlétát jelenti. Ezt érezték 

magyarul beszélő őseink a békében: a becsületes kézszorítást, a fiatalságot, a csókot, az élet 

erejét. Bocsássanak meg, hogy a szavak kedvelője így eljátszadozik négy kis betűvel, mikor világok 

vajúdnak, és a békéért minden kalmárravaszság síkraszáll. Remélem, boldogságunkat azért nem 

hűti le ez a pár adat. Mert akár tudjuk a szó származását, akár nem, ebben a pillanatban 

mindnyájan egyformán mondjuk ki, úgy, hogy egy örömsikolyban halkul el és hal meg szájunkon. 

Pesti Napló, 1918. január 1. 

 

Forrás: Kosztolányi Dezső: Nyelv és Lélek. Osiris Kiadó, 1999. 12-14. o. 

FELADATOK 

JELÖLD A HELYES VÁLASZT VAGY VÁLASZOKAT! 

 

1. Milyen történelmi eseménnyel kapcsolatos a szöveg? 

1. Az őszirózsás forradalom. 

2. Az I. világháború. 

3. A Tanácsköztársaság. 

4. A trianoni béke. 

5. A II. világháború. 

2. Melyik versláb illik a béke szóhoz? 

1. A spondeus. 
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2. A dactilus. 

3. A jambus. 

4. A trocheus. 

5. Az anapestus. 

3. Melyik szótár tájékoztat egy szó eredetéről? 

1. A Nyelvtörténeti Szótár  

2. Az értelmező szótár. 

3. Az Etymologiai Szótár. 

4. A rokon értelmű szavak szótára. 

5. A Nyelvújítás Szótára. 

4. Melyik szótár tájékoztat egy szó fejlődéstörténetéről? 

1. A Nyelvtörténeti Szótár. 

2. Az értelmező szótár. 

3. Az Etymológiai Szótár. 

4. A rokon értelmű szavak szótára. 

5. A Nyelvújítás Szótára. 

5. Mire utal a szerző a szövegben a békével kapcsolatosan a „világok vajúdnak" 

kifejezéssel? 

1. Hogy új állam van keletkezőben. 

2. Hogy a frontok megmerevedtek. 

3. Hogy a béketárgyalások befejeződtek. 

4. Hogy az I. világháborút lezáró béketervezeten dolgoznak a nagyhatalmak. 

5. Hogy folytatni kell a háborút. 

6. Mit jelent a szövegben a „békéért minden kalmárravaszság síkraszáll" kifejezés? 

1. Hogy igazságos békét szeretnének kötni. 

2. Hogy minden állam nyílt diplomáciát folytat. 

3. Hogy minden állam a saját érdekeit helyezi előtérbe. 

4. Hogy nem lehet békét kötni. 
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5. Hogy a háborút nem lehet befejezni 

 

 

ÁLLÍTSD PÁRBA A BÉKE SZÓ KÜLÖNFÉLE NYELVŰ VÁLTOZATAIT! 

 

a) magyar 1. paix 

b) német 2. pokoj 

c) francia 3. peace 

d) olasz 4. szaalem 

e) angol 5. béke 

f) orosz 6. Friede 

g) török 7. pace 

 

 

 

 

 

ÁLLAPÍTSD MEG AZ ÁLLÍTÁSOKRÓL, MELYIK IGAZ, ÉS MELYIK HAMIS! 

 

ÁLLÍTÁS IGAZ HAMIS 

Biztos, hogy a béke szó a török-tatár, csatagáj 

eredetű. 
  

A nyelvújítás korában hozzátoldottak még egy 

betűt a szóhoz. 
  

Dugonics a pacifistákat békésznek nevezte.   

A béke szót először a Pray-kódexben írták le.   

A magyar béke szó jelentése kötés, összebogozás, 

frigy. 
  

A béke szó egy oszmán formája csókot is jelent.   
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A béke szó egy oszmán formája az erős, fiatal 

atlétát jelenti. 
  

A jambus versláb úgy hat, mint egy támadás, 

ezért illik a béke szóhoz. 
  

A béke szó olaszul peace, angolul pace.   

1918 januárjában a béke szó a legtöbbször 

emlegetett kifejezés. 
  

 

 

PÓTOLD A HIÁNYZÓ SZÁMJEGYEKET! 

 

Kosztolányi Dezső a szövegben hány szótárra hivatkozik? _________________________________ 

Hány nyelven szerepel a béke szó a szövegben? ________________________________________ 

Hány versláb neve szerepel a szövegben? _____________________________________________ 

 

 

 

 

 

PÓTOLD A SZÖVEG HIÁNYZÓ KIFEJEZÉSEIT! 

 

1. A nyelvújítók elcsapták az utolsó betűjét, így rövid időre ___________________ lett belőle. 

2. Gróf Széchenyi István __________________-t írt békekötés helyett. 

3. Dugonis a pacifistákat __________________-nek nevezte. 

4. Az emberiségnek, mint a vásott tanulóknak, büntetésből milliószor kellene leírnia a __________ 

szót. 

5. Most van egy kis esély, hogy ezekből a betűkből ______________________ is válik. 

6. A béke szót magyar kódexben először a _______________ században írták le először. 

7. A béke szó olyan, mint egy indulat, mely csöndesen és boldogan _________________________. 
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8. A különböző (idegen) szavak betűi mögött egy végtelen _____________________ vágy lüktet. 

9. Kosztolányi Dezső Ábránd egy szóról című írása ___________________ januárjában keletkezett. 

10. Egyetlen nyelvben ____________________ jambusos szó a békére. 
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MEGOLDÁS 

1. Milyen történelmi eseménnyel kapcsolatos a szöveg? 

2. Az I. világháború. 

2. Melyik versláb illik a béke szóhoz? 

4. A trocheus. 

3. Melyik szótár tájékoztat egy szó eredetéről? 

3. Az Etymologiai Szótár. 

4. Melyik szótár tájékoztat egy szó fejlődéstörténetéről? 

1. A Nyelvtörténeti Szótár. 

5. Mire utal a szerző a szövegben a békével kapcsolatosan a „világok vajúdnak" 

kifejezéssel? 

4. Hogy az I. világháborút lezáró béketervezeten dolgoznak a nagyhatalmak. 

6. Mit jelent a szövegben a „békéért minden kalmárravaszság síkraszáll" kifejezés? 

3. Hogy minden állam a saját érdekeit helyezi előtérbe. 

 

ÁLLÍTSD PÁRBA A BÉKE SZÓ KÜLÖNFÉLE NYELVŰ VÁLTOZATAIT! 

 

a) 5 

b) 6 

c) 1 

d) 7 

g) 4 

f) 2 

e) 3 
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ÁLLAPÍTSD MEG AZ ÁLLÍTÁSOKRÓL, MELYIK IGAZ, ÉS MELYIK HAMIS! 

 

ÁLLÍTÁS IGAZ HAMIS 

Biztos, hogy a béke szó a török-tatár, csatagáj 

eredetű. 
 X 

A nyelvújítás korában hozzátoldottak még egy 

betűt a szóhoz. 
 X 

Dugonics a pacifistákat békésznek nevezte. X  

A béke szót először a Pray-kódexben írták le.  X 

A magyar béke szó jelentése kötés, összebogozás, 

frigy. 
X  

A béke szó egy oszmán formája csókot is jelent.  X 

A béke szó egy oszmán formája az erős, fiatal 

atlétát jelenti. 
X  

A jambus versláb úgy hat, mint egy támadás, 

ezért illik a béke szóhoz. 
 X 

A béke szó olaszul peace, angolul pace.  X 

1918 januárjában a béke szó a legtöbbször 

emlegetett kifejezés. 
X  

 

PÓTOLD A HIÁNYZÓ SZÁMJEGYEKET! 

 

Kosztolányi Dezső a szövegben hány szótárra hivatkozik? 3 

Hány nyelven szerepel a béke szó a szövegben? 7 

Hány versláb neve szerepel a szövegben? 2 
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PÓTOLD A SZÖVEG HIÁNYZÓ KIFEJEZÉSEIT! 

 

1. A nyelvújítók elcsapták az utolsó betűjét, így rövid időre bék lett belőle.  

2. Gróf Széchenyi István bék-kötést írt békekötés helyett. 

3. Dugonics a pacifistákat békésznek nevezte. 

4. Az emberiségnek, mint a vásott tanulóknak, büntetésből milliószor kellene leírnia a béke szót. 

5. Most van egy kis esély, hogy ezekből a betűkből valóság is válik. 

6. A béke szót magyar kódexben először a XVI. században írták le először. 

7. A béke szó olyan, mint egy indulat, mely csöndesen és boldogan feloldódik. 

8. A különböző (idegen) szavak betűi mögött egy végtelen egységes vágy lüktet. 

9. Kosztolányi Dezső Ábránd egy szóról című írása 1918 januárjában keletkezett. 

10. Egyetlen nyelvben sincs jambusos szó a békére. 

 

 


