
ELBESZÉLÉS, PÁRBESZÉD, LEÍRÁS 
JELLEMZÉS + LEVÉL

AZ IRODALMI ÁBRÁZOLÁS/KÖZLÉS ESZKÖZEI



AZ IRODALMI SZÖVEGEK CSOPORTOSÍTÁSA

• Műnemük szerint: líra, dráma, epika

• Műfajuk szerint: novellák, regények, tájleíró költemények

• Eredetük szerint: műköltészet, népköltészet

• Formájuk szerint: verses, próza, dialógus-monológ

Különleges esetek:

A levél – műfaj és forma is lehet

Ballada



AZ ELBESZÉLÉS

Fontos fogalmak: narrátor/elbeszélő/mesélő

Az elbeszélő az a személy, akinek a szemszögéből látjuk az 
eseményeket, s aki a történetet közvetíti az olvasó, illetve a 
hallgató felé.

E/1. személyű narrátor (én-elbeszélő) belül van a történeten

E/3. személyű narrátor

Az elbeszélés egy valós vagy elképzelt (fiktív) eseménysort 
mond, leginkább időrendben. 



MILYEN TÍPUSÚ A SZÖVEG NARRÁTORA?

Mi már több mint három éve élünk Apával a világítótoronyban, és az azóta eltelt ezeregyszáztizenkét 

napból összesen hatszor volt eddig szélcsend. Ez a mai a hetedik szélcsendes nap: a születésnapom.

És hogy ne érezzük olyan egyedül magunkat ezen a jeles ünnepen, Apa meglepetést készített nekem. 

Olyan volt, mintha az egész család velünk lett volna. A hosszú csigalépcső mentén, ami a torony 

szélén fut végig, és ahol a könyvespolcok is vannak, a polcokra állított családi fényképek mindegyike 

elé egy teli pezsgőspoharat helyezett, nekem pedig végig kellett mennem mindegyiken a magam 

poharával, és mindenkivel egyenként koccintani. És amint a finom kristálypoharak összekoccantak, 

Apa odaállt mögém, és a fényképen látható családtag nevében boldog születésnapot kívánt. 

Dunajcsik Mátyás:  A szemüveges szirén
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MILYEN TÍPUSÚ A SZÖVEG NARRÁTORA?

A banda tagjai lelkesen füttyögtek, kurjongattak. Rizsa mindig izgalmas gaztetteket eszelt ki. Most is 

becsúsztatott valamit a bőrzsákjába, de hogy mit, azt nem árulta el senkinek. Hosszú, mozgékony farkával intett 

Bumbunak, hogy indulhatnak. Az egérbanda talpra szökkent, és elszántan megindultak a kikötő felé. Egy 

kőhalom mögül szakadt nadrágos, csíkos pulóveres kisegér leselkedett. Izgatottan hallgatta Rizsa szavait, és 

amikor a banda befordult a következő sarkon, utánuk eredt. Útközben beletúrt a nadrágjába, hátha talál benne 

valami rágcsálnivalót, de csalódottan vette tudomásul, hogy szokás szerint üres a zsebe.

– Ha Rizsa bevenne a bandába, biztos mindig lenne mit ennem – gondolta ábrándosan, aztán összeszorította a 

fogait. – A végén úgyis bevesznek majd. Megmutatom nekik, mit tudok! És mire nagy leszek, bandavezér lesz 

belőlem. Elszántan lépdelt a banda után. Napok óta árnyékként követte őket mindenhová.

Berg Judit: Rumini
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A PÁRBESZÉD (DIALÓGUS)

Az az írott vagy beszélt nyelvi 

közlésmód, melyben két vagy több 

személy egymást váltva fejezik ki 

mondanivalójukat. 



A PÁRBESZÉD HELYESÍRÁSA
GONDOLATJEL HASZNÁLATA (–)

1. Ha az író idéző mondata megelőzi a szereplő 

szavait, gondolatjel van előttük, utánuk viszont 

nincs.

Határozatlanul mondta:

– Nem is tudom.



2. Ha a szereplő szavai megelőzik az író idéző 

mondatát, az idézet és az idéző mondat közé is 

teszünk gondolatjelet.  A kijelentő mondat 

végére nem tesszük ki ilyenkor a pontot. 

– Nem is tudom – mondta határozatlanul.

– Ugye, hiszel nekem? – kérdezte reménykedve.



3. Ha az író idéző mondata a szereplő szavai 

közé van iktatva, a megszakítás után újabb 

gondolatjel következik.

– Nagyon vártalak már – fogadta a barátját. 

– Sok a teendőnk.

– Kik jártak itt? – faggatta tovább. – Nem 

látta véletlenül?



4. Az idéző mondatok nélküli párbeszédben a 

megszólalások külön sorokban kezdődnek, és a 

beszélők első szavai előtt gondolatjel van.

– Kapitány uram, vagy kétszázan kimennénk az 

éjjel.

– Hova a pokolba?



HOGYAN LEHET JÓ PÁRBESZÉDET ÍRNI? 

Petőfi Sándor szinonimái a mond igére (János vitéz)

közömbösen: szól, megszólal, beszél, válaszd, megjegyzi

gyengéden: súg, suttog, vigasztal, bátorít

szomorúan: panaszol, panaszkodik, feltár, elbeszél

haragosan: ráordít, ráförmed, rárivall, üvölt, bőg, kifakad, 
felcsattan, rámordul, ömlik belőle a szó



A LEÍRÁS

• Személyleírás, tárgyleírás, tájleírás. 

• Nem a tulajdonságok felsorolása, hanem azok 

megelevenítése.  A leírandó személy, tárgy, táj 

okozta érzések, gondolatok számbavétele is. 

• Rendezési elve a térbeliség.

• А tájleírás sorrendje: távolitól közeli felé, vagy 

fordítva. 

• Nézőpontok, kamera szerű mozgások (pl. 

középpontosan), perspektívák: békaperspektíva, 

Gulliver



SZEMÉLYLEÍRÁS

Gárdonyi Géza: Apám

„Hasonlított III. Napóleonhoz, csak a bajuszát nem hordta olyan hosszúnak.”

A személyleírás testi és lelki tulajdonságok ábrázolása. Nem ír le mindent, hanem 

kiemel jellegzetes ismertetőjegyeket.

Elemei: testi jegyek (testalkat, termet, arcvonások), öltözködés, jellegzetes 

viselkedés- és beszédmódok

Fontos eleme: hasonlítás, hasonlat

Édesanyám olyan, akár a ___________.

A padtársam teljesen olyan, mint ___________. 



GYAKORLAT: MELYIK TESTRÉSZRŐL VAN SZÓ?

egyenes, fitos, sas

ferde, mélyen ülő, mandulavágású

hosszúkás, kerek, szabályos



•Németh István: Faliórák –

tárgyleírás

•Petőfi Sándor: Az alföld –

tájleírás



JELLEMZÉS

•Mi jellemezhet egy szereplőt?

•Külső tulajdonságai

•Tettei

•Beszédmódja

•Környezete

•Életfelfogása/gondolatai A kép forrása: www.zsoltvidak.com

https://www.zsoltvidak.com/


A SZÖVEG LÉTMÓDJA: KÖZLÉSTÍPUSOK ÖSSZJÁTÉKA
ELBESZÉLÉS, LEÍRÁS ÉS JELLEMZÉS

Kellemes vasárnap délután volt. A napsugarak vidáman cikáztak a levegőben, a madarak vidáman cikáztak a

levegőben és a szárnyas bogarak vidáman cikáztak a levegőbe.

Tündérbodár mosolyogva bámulta az eget, elmerült a kora nyári napfény játékában. Szerette nézni a repkedő

madarakat, bogarakat. Órákig tudott egy-egy bogárra koncentrálni, elmélyülten figyelte, hogyan mászkál

például egy vasgereben a fűszálakon le-fel, fel-le. Ilyenkor este a naplójába beírta: „Kedves Naplóm, ma

vasgerebent figyeltem közel két órán át. Egy búzavirágról indult és egy kamillavirágra érkezett. Nagyon

érdekes.”

Tündérbodár sokat mosolygott. Ha például a vasgereben is figyelte volna őt legalább két órán keresztül, akkor

a vasgereben este ezt írhatta volna a naplójába: „Tisztelt Naplóm! Ma Tündérbodarat figyeltem, közel két órát.

Végig mosolygott. Nagyon érdekes.”

(Domonyi Rita: Tündérbodár)



GYAKORLÁS

– Úgy döntöttem – kezdte, de Ló Szerafin rögtön félbeszakította.

– Mi az, hogy úgy döntöttél? Talán az a véleményed!

Aromo lesújtóan ránézett.

– Úgy döntöttem, hogy az a véleményem, miszerint...

– Ezeket a miszerinteket hagyjuk! – legyintett mérgesen Bruckner Szigfrid. – Egyszer találkoztam 
egy miszerinttel, és összevissza hazudozott nekem. Elegem van a miszerintekből. Az ámbárokból meg 
az annakellenérékből is elegem van. Az ugyebárokról meg az ámbátorokról nem is beszélve.

– Szóval, te találkoztál egy miszerinttel? Szerinted mi az a miszerint?

– Köcsögkalapot viselt – folytatta zavartalanul Bruckner Szigfrid –, sárga kalucsnit és frakkot. 
Csokornyakkendővel. És ez a csokornyakkendős miszerint raccsolt is. Ráadásul. Sőt, hazudozott! 
Raccsolva hazudozott.

Aromo feldühödött.

– Szerinted mi az a miszerint?

– Mi lenne – rántotta meg a vállát Bruckner Szigfrid –, egy kötőszó.

– Szitakötőszó – szólt közbe Vacskamati.

(Lázár Ervin: A Négyszögletű Kerek Erdő)



GYAKORLÁS

A folyó oly símán, oly szelíden
Ballagott le parttalan medrében,
Nem akarta, hogy a nap sugára
Megbotoljék habjai fodrába’.

Síma tükrén a piros sugárok,
(Mint megannyi tündér) táncot jártak,
Szinte hallott lépteik csengése,
Mint parányi sarkantyúk pengése.

Ahol álltam, sárga föveny-szőnyeg
Volt terítve, s tartott a mezőnek,
Melyen a levágott sarju-rendek,
Mint a könyvben a sorok, hevertek.

(Petőfi Sándor: Tisza)



"Hogy is kezdjem csak hát?... Mindennek előtte
Hogyan tettem szert a Kukoricza névre?
Kukorica között találtak engemet,
Ugy ruházták rám a Kukoricza nevet.

Egy gazdaember jólelkü felesége
- Amint ő nekem ezt sokszor elmesélte -
Egyszer kinézett a kukoricaföldre,
S ott egy barázdában lelt engem heverve.

Szörnyen sikítottam, sorsomat megszánta,
Nem hagyott a földön, felvett a karjára,
És hazafelé ezt gondolta mentiben:
"Fölnevelem szegényt, hisz ugy sincs gyermekem."

(Petőfi Sándor: János vitéz)

GYAKORLÁS



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 


