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Mikor nem értik meg egymás beszédét az emberek? 

 

I. Énekeljétek el a Süket sógor című éneket! 
 

– Jó napot, bácsi! 
– Csónakot fódozok. 
– Mit csinál? 
– Kilyukadt a feneke. 

 
║ A beszédbeli közlés megértésének első feltétele, hogy az emberek jól 
hallják egymás beszédét. 
 

A hibás hallás, nagyot hallás, a süketség sok tréfás vagy szomorú félre-

értés okozója lehet. 
 
II. Melyik mondatot értitek meg az alábbiak közül? 
 

1) În faţa vitrinei cu jucării s-au adunat copiii. 
2) Devant la vitrine du marchand de jouets, de petits enfants sont 

rassamblés. 
3) Die Kinder versammelten sich vor dem Auslag mit den Spielzeuge. 
 

║A hallgató csak akkor érti meg a másik ember beszédét, ha érti a nyelvet, 
amelyen a beszélő beszél. 
 

Minden ember legkönnyebben, legszebben anyanyelvén tudja kifejezni 
gondolatait, érzéseit, és anyanyelvén érti meg legjobban a másik ember 
beszédét. Anyanyelvünket szüleinktől, környezetünktől tanuljuk meg. 

Minden nemzetnek megvan a saját nyelve. Más nemzetek nyelvét, az 
idegen nyelvet csak szorgalmas tanulással tudjuk elsajátítani. De megéri a 
fáradságot, mert a nyelvtudás igen nagy kincs. 

 
III. Olvassátok el a szöveget! 
 

Egy híres, XVII. századi holland tudós már egészen fiatalon megcsillog-
tatta szellemi képességeit. Tizenhárom éves volt, amikor tanulmányozta a 
hollandiai belvízátemelő szivattyúk, a szélmalmok, a csatornakotrók és a ha-
jók szerkezetét. Érdeklődését felkeltette az akkoriban feltalált mikroszkóp. 
Saját céljaira optikai műszereket fabrikált. 
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Ez a szöveg anyanyelvünkön íródott, mégis ahhoz, hogy megértsük, 
legalább egy kevéssé ismernünk kell Hollandia földrajzát, a tudományok 
történetét és néhány tudományos műszert is. 

 
║ A közlés akkor érthető teljes egészében, ha ismerjük és értjük a 

szavak jelentését. A hallgatónak legalább részben ismernie kell azt a 
valóságot, amelyről beszélgetnek, hogy a közlés a beszélgetők között 
létrejöhessen. 

 
IV. Olvassa el ki-ki magában ezt a történetet, és számolja meg, hány állatról 
van benne szó! 
 

– Édes Irma néni, én láttam két verebet – kezdte el a beszélgetést Ninus. 
– Jaj, be furcsa volt! Tudja, kedves Irma néni, amint a tornác előtt elme-
gyek, tudja, azon a sarkán, amelyik mellett tegnap Karcsi látott egy kígyót, 
pedig nem is kígyó volt, hanem gyík. Tudja, édes Irma néni, úgy megrémül-
tem, mint amikor egyszer denevér repült el a fülem mellett. Pedig a denevér 
nem bántja az embert, csak vigyázni kell, hogy bele ne kapaszkodjék a ha-
jába, mert akkor úgy jár, mint Piroska, akinek egy sáska csúszott a nyakába, 
és olyat sikított, hogy mindenki azt hitte, legalább is farkas ugrott tája. Pedig 
mindenki tudja, hogy ezen a tájon legföllebb róka leskelődik a csibékre. 

– De hát mi volt, Ninus, a verebekkel? – kérdezte szelíden a néni. 
– Hát mondom – felelt Ninus –, hogy ott a tornác előtt láttam két vere-

bet, az egyik szürke volt és a másik is szürke volt, én leejtettem közéjük egy 
morzsát, mert tudja, Irma néni, én nagyon szeretem a madarakat, és a minap 
is kaptam egy csízecskét… 

– De hiszen te nem a csízről, hanem a verebekről akartál beszélni! 
– Igen, igen, hát amint közéjük dobtam a kenyérmorzsát, a két veréb úgy 

egymásnak ment, mint két bajvívó, és végre is úgy megcsipkedték egymást, 
hogy egyik sem csípte fel a morzsát. 

– Hát csak ezt akartad elmondani? 
– Ezt. Hát nem érdekes eset? 
– No, nem éppen, hanem rövidebben is elmondhattad volna. Én öt szó-

val elmondom, amit te nekem olyan hosszan beszéltél el, összevissza csa-
pongva és hiábavalómódon szaporítva a szót. 

– Öt szóval? – kételkedett Ninus. 
– Úgy van. Íme két veréb összeveszett a kenyérmorzsán. Ennyi az egész. 

 
(Sebők Zsigmond) 
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V. Mi a hibája ennek a párbeszédnek? 
– Add ide! 
– Mit? 
– Amivel jársz. 
– A cipőmet?  
– Nem azt, te, hanem a körzőt. 

 
VI. Olvassátok el a következő tréfás verset! A versszakok utolsó sorát az 
egész osztály egyszerre olvassa! 
 

 

Mondjam még? 

 

Volt egy dongó, 
meg egy légy! 
Tovább is van, 
mondjam még? 
– Mondjad! 
 

Volt egy molnár, 
meg egy pék! 
Tovább is van, 
mondjam még? 
– Mondjad! 
 

Volt egy asztal, 
meg egy szék! 
Tovább is van, 
mondjam még? 
– Mondjad! 
 

Volt egy kantár, 
meg egy fék! 
Tovább is van, 
mondjam még? 
– Mondjad! 
 

Ha neked ez  
nem elég, 
öleld meg a kemencét! 
Bumm! 

(Tamkó Sirató Károly) 
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A beszéd akkor érthető teljesen, ha pontosan azt és annyit közlünk a 
hallgatóval, ami és amennyi szükséges. Sem a bőbeszédű, sem a szűkszavú 

ember nem éri el a célját, nem teremti meg beszéd útján a kapcsolatot a má-
sik emberrel – vagy legalábbis nem megfelelően –, ha többet, illetve keve-
sebbet mond a szükségesnél. 

A nyelvi közlés olykor tréfás, játékos is lehet, a beszélő csak a szavakkal 
való játék kedvéért, tréfás, játékos beszéddel akarja szórakoztatni hallga-
tóját. 
 
 
 
 
Részlet: Kuszálik Piroska és Péntek János Magyar nyelv. Tankönyv az 5. o. 

számára. Bukarest, 1979. 


