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   Absztrakt  

   A képletmondók egyfajta mnemotechnika, amely az algebrai kifejezések tanulására 

használható. Jelen tanulmány ezt a mnemotechnikát az OxIPO tanulási modell 

szemszögéből mutatja be. Kódolás esetén a mnemonikus bemenet egy képlet, a kimenet 

pedig egy mondóka erről a képletről. Visszakeresés, felidézés esetén a mnemonikus 

bemenet a képletmondóka, a kimenet pedig az eredeti képlet.  

   Kulcsszavak: mnemotechnika, tanulás, OxIPO 

   Diszciplína: pszichológia, pedagógia 

 

   Abstract 

   MNEMOTECHNIC BASICS OF POEMS ABOUT FORMULAS  

   FROM THE ASPECT OF THE OxIPO MODEL 

   The poems about formulas are a kind of mnemotechnics that can be used in the case 

of learning algebraic expressions. Present study show this mnemotechnic from the 

aspect of the OxIPO model of learning. In the case of encoding, the mnemonic input is 

a formula and the output is a poem about this formula. In the case of retrieving, 

recalling, the mnemonic input is the poem about the formula, and the output is the 

original formula.  

   Keywords: mnemotechnics, learning, OxIPO 

   Discipline: psychology, pedagogy 
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   A „mnemotechnika” összetett szó, a-

melynek első fele a görög eredetű „mne-

mo” „emlékezés”-t, „emlékezet”-et jelent 

(Mnémoszüné az emlékezés istennője volt 

a görög mitológiában), a „technika” pe-

dig egyfajta módszertanra utal (a mnemo-

technikák történetével kapcsolatban lásd: 

Yates, 2001). Ismert még „mnemonika” 

formában történő használata is (Yates, 

1994). A „mnemotechnika”,  „mnemoni-

ka” tehát az emlékezést segítő módsze-

rekre utaló kifejezés – valójában gyűjtő-

szó, amivel igen változatos technikai re-

pertoárra utalhatunk, amelyek túlmutat-

nak a megjegyzendő információ egyszerű 

recitálásán, ismételgetésén. 

   Az alábbiakban a „képletmondóka 

módszer”-nek nevezett (Mező, 2011) 

mnemotechnikai módszer ismertetésére, 

OxIPO-séma szerinti elemzésére kerül 

sor. Mindezek előtt a tanulmány megérté-

sét minimálisan segítő alapismeretekre té-

rünk ki mind a tanulás OxIPO-modellje, 

mind a mnemotechnikák aspektusából.  

 

 

   Az OxIPO-modell alapfogalmai 

   Az OxIPO-modell (Mező és Mező, 

2019) szerint a tanulás egyfajta infor-

mációfeldolgozási folyamat, amelynek 

főbb komponensei: a) az organizáció, ami 

meghatározó hatással van a további há-

rom komponensre, b) az input (főnév-

ként: a tananyagra, igeként: az infor-

mációbevitelre, melléknévként: az infor-

mációbeviteli jellegre utaló kifejzés), c) a 

process (az információfeldolgozás), és d) 

az output (főnévként: felelet, dolgozat 

formájában vagy egyéb módon vissza-

adott információra; igeként: az informá-

ció-felhasználásra; melléknévként: az in-

formációkimeneti jellegre utaló kifejzés). 

A komponensek kezdőbetűi alkotják az 

OxIPO kifejezést (ahol az „x” az orga-

nizáció és a többi komponens közötti 

szorzati viszonyt jelöli).  

   A 2018 előtti forrásokban IPOO-mo-

dellként történt hivatkozás e tanulásmo-

dellre (Mező, 2002). A névváltoztatás oka: 

2018 előtt kizárólag tanulás módszertani 

célból volt használatban e modell, 2018 

után azonban a tanulás módszertani ku-

tatási irány kiegészült neurobiológiai, ké-

pesség-, személyiség- és mesterséges in-

telligencia kutatásra fókuszáló tevékeny-

séggel is. Mindezeket a humán informá-

ciófeldolgozás hatékonyságának növelését 

célzó OxIPO-projekt fogja össze napja-

inkban – elméleti, történeti, diagnosztikai 

és fejlesztési háttérinformációkat lásd 

Mező és Mező (2019) írásában. 

   Jelen tanulmány megértése szempont-

jából itt még mindössze annyit célszerű 

megemlíteni, hogy tanulás módszertani 

szempontból az OxIPO-projektben há-

romféle információ feldolgozási stratégiát 

különböztetünk meg az input és az output 

minőségi és mennyiségi jellemzőinek vi-

szonya alapján: 

  1. Produktív (információt termelő) tanu-

lás: input < output. Ez az OxIPO-pro-

jektben ideálisnak  tekintett mód. 

   2. Reproduktív (megértés nélküli, ma-

golva) tanulás: input = output 

  3. Improduktív (információveszteséggel 

járó) tanulás: input > output. 
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   A mnemotechnikák főbb típusai 

   Bármennyire is változatos a mnemo-

technikák világa, lényegében három alap-

vető mechanizmus áll a hátterükben. A 

mnemotechnikák egy része a megjegyzen-

dő ingerek szelektálásán alapul, másik ré-

sze az ingerek átszerkesztésével segíti a 

bevésést és/vagy az előhívást, a harmadik 

fajtája pedig asszociációkon (képzettársí-

tásokon) keresztül fejti ki hatását. Ezek 

egymással kombinálva is alkalmazhatók. 

 

   Ingerszelekciós módszer például „a ki-

sebb csoport módszere”: ha a tanulás lényege, 

hogy egy két csoportra osztható lista 

(ilyen a vízben vagy a zsírban oldódó 

vitaminok listája, vagy a magyar nyelvben 

a „j” vagyz „ly” betűkkel írható madár-

nevek listája) kapcsán azt kell tudni, hogy 

a lista melyik eleme, melyik csoportba tar-

tozik, akkor a kevesebb elemből álló lista-

részlet (például: a vízben oldódó B, C, P 

vitamin, vagy a „j”-vel írandó „héja, pa-

pagáj, varjú, fürj, szajkó” madárnevek) 

megjegyzésével kizárásos alapon azt is 

tudjuk, hogy mi tartozik a másik  lista-

részletbe (az összes többi vitamin zsírban 

oldódik, illetve a többi „jé” hangot tar-

talmazó madárnév „ly”-nal írandó).  

 

   A mnemotechnikák egy másik típusa a 

megjegyzendő információ átszerkesztésé-

vel segíti az emlékezést. Legtipikusabb 

példaként a tömbösítés módszere hozható fel 

ezzel kapcsolatban: szám- vagy betű-

sorozatot nem elemenként, hanem 2-5 

elemű csoportonként jegyzünk meg. Ez 

történik, ha egy telefonszámot nem szám-

jegyenként, hanem két-három számjegy-

ből álló számcsoportonként jegyzünk 

meg. 

 

   A menmotechnikák harmadik típusa 

asszociációs alapon nyugszik, és talán 

Walter Kugemann (1976) „ruhaszárító” 

metaforája írja le legegyszerűbben, leghét-

köznapibb és legközérthetőbb módon a 

működésüket (1. ábra).  

 

 

   1. ábra: Kugemann (1976) „ruhaszáírtó me-

taforájának” szemléltetése. A számok jelentése: 

1) „lepedő” = új információ, 2) „ruhaszárító kö-

tél” = korábbi emlékek, 3) „csípeszek” = asz-

szociációk a korábbi emlékek és az új infomrció 

között.  Forrás: a Szerző 

 
 

 

 

   „Kugemann (1976, 210-211. o.) által 

közölt »ruhaszárító metafora« lényege: 

„Hogyan aggat fel a háziasszony a szá-

rítókötélre egy frissen mosott, súlyos 

lepedőt? Talán egyetlen csíptetővel 

(…)? Szó sincs róla. Nagyon bizony-

talan lenne, joggal félne attól, hogy a 

lepedő előbb-utóbb leesik. Ehelyett jó 

sűrűn, egymáshoz közel elhelyezett 

csíptetőkkel fogja hozzá a kötélhez. 

Így még akkor is, ha néhány csíptető 

alól ki is csúszna a lepedő, a többiek 
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még megtarthatják. Ezenfelül jobban 

is szárad, egész felülete kifeszül. Így 

vagyunk a tanulással is. Súlyos hiba, 

ha egy dolgot csak egyetlen csíptetővel 

– egyetlen asszociációval – rögzítünk 

emlékezetünkben. Így nagy a veszélye, 

hogy a kapcsolat megszakad: túl kes-

keny a gondolathoz vezető ösvény. E-

zért bármit tanuljunk is, azt annyi 

helyen kell kapoccsal rögzítenünk, a-

hányon csak lehet. Az ilyen »sok csí-

pesszel« biztosított tudás jóval rugal-

masabb is.” 

 

 
   Néhány példa az asszociáción alapuló 

mnemotechnikákra: 

   Hasonló hangzás módszere. Az új in-

formációt egy már ismert, hasonló hang-

zású szóhoz asszociáljuk a  memorizálás 

során. Példa: a „bariton” szó megjegy-

zése a „barnítom” szó segítségével. 

   Helyhez kötés módszere. A megjegyzendő 

információt ismert helyszín tereptárgya-

ihoz kötve memorizáljuk. Példa: a saját 

szoba bútoraihoz kötjük a megjegyzendő 

lista tételeit, s felidézéskor képzeletben 

körbefordulunk a szobában. 

   Mondatbaszövés vagy történetbeszövés módsze-

re. A megjegyzendő információt (kevés 

megjegyzendő elem esetén) egy mondatba 

vagy (sok elem esetén) egy történetbe sző-

ve memorizáljuk, s idézzük fel. Példa: 

„»Hejj! Ott repül a papagáj!« Mondja a 

fürj a szajkónak meg a varjúnak.” mon-

datból felidézhetők a j-betűvel írandó ma-

dárnevek: héja, papagáj, fürj, szajkó, varjú. 

E példa azt is szemlélteti, hogy a mnemo-

technikai módszerek valóban kombinál-

hatók egyással: a példában a történetbe-

szövés módszerét segítette a hasonló 

hangzás módszere (a „Hejj!” kifejezés u-

talt a „héja” szóra). 

   Bizarság módszere. A nehezen megjegyez-

hető és/vagy nem kedvelt tananyag me-

morizálását segíti, ha bizar képbe vagy 

történetbe ágyazzuk azt.  Példa: az előbbi 

madárnevekhez kötődő mnemotechnikai 

mondat bizarabb verziója így is hangoz-

hat: „»Hejj! Ott repül a papagáj!« Mondja 

az a hülye fürj annak a szarjankó  varjú-

nak.” Amellett, hogy a hasonló hangzás 

módszerét itt is láthatjuk, a példa azt is 

szemléleteti, hogy a memorizálást akár 

nyomdafestéket kevésbé tűrő kifejezések 

is segíthetik, mivel biztosítanak egyfajta 

bizarságot. 

   Mozaikszó, mozaikmondat módszere. meg-

tanulandó lista elemeinek kezdőbetűiből 

(vagy: első szótagjaiból) egy többé-ke-

vésbé értelmes szót hozunk létre (például: 

„IPOO” szót az input, process, output, 

organizáció szavakból), vagy olyan mon-

datot alkotunk, ami szavainak kezdőbetűi 

vagy szótagjai utalnak a lista elemeire (pél-

dául: „Ici-pici oroszlán orrlyuka” = 

„IPOO” = input, process, output, orga-

nizáció). 

   Szám-szimbólum módszer. Számok meg-

jegyzését segítő vizualizációs módszer, ha 

a 0-9 számjegyekhez írásképükhöz és/ 

vagy hangzásukhoz kapcsolódó szimbólu-

mokat kapcsolunk, és a képet is memori-

záljuk. Példa: 0 = labda, 1 = rúd, 2 = 

hattyú, 3 = madár, 4 = vitorláshajó, 5 = 

fogas, 6 = füllbevaló, 7 = nyíl, 8 = 

hóember, 9 = kukac. „2021” = „hattyú-
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labda-hattyú-rúd” = „a hattyú labdát dob 

a másik hattyúnak a rúdhoz”, s ez persze 

képként is vizualizálható. 

   Megzenésítés módszere. A megjegyzendő 

információkhoz dallamot is társíthatunk, s 

így kvázi dalszöveggé alakíthatjuk azt. 

   Vizualizáció módszere. A megjegyzendő 

információhoz ábrát (garfikát vagy akár 

digramot, gráf-ábrát stb.) csatolunk.  

   Képletmondóka módszer. Algebrai képletek 

memorizálását (bevésését és felidézését) 

mondókák segítségével segítő módszer. A 

tanulmány további részében erről lesz szó 

részletesen. 

 

 

   A képletmondóka módszer 

   A képletmondóka algebrai kifejezések 

memóriába történő bevésését és memó-

riából történő előhívását segítő mondóka.  

 

 

Példák: 

   1. képlet: a normált másodfokú egyenlet 

(x2 + px + q = 0) Viète-formulát alkal-

mazó megoldó képlete: 

 

 
   Kimondva: „Iksz egyenlő mínusz pé 

plusz-mínusz négyzetgyök alatt pé-négy-

zet mínusz négy kú per kettő”. 

   Képletmondóka (szerző: Mező Ferenc, 

forrás: Mező, Mező és Mező, 2015, 63. 

o.): „Nem piros plüss, nem gyökér, pipből 

négy mázsa, s mindezek fele X-et ér.” 

V.ö.: 2. ábra. 

 

 

   2. képlet: a függőlegesen felfelé hajított 

test sebességének kiszámolásához hasz-

nálható képlet: 

 
  

  Kimondva: „Vé-té egyenlő négyzetgyök 

alatt vé-null a négyzeten mínusz két gé-

szer es”. 

   Képletmondóka (szerző: Mező Ferenc, 

forrás: Mező, Mező és Mező, 2015, 64. 

o.): „Vét az, aki gyökérkezelés alatt mások 

hintaágyán vénül – kétség nélkül”.    

   Megjegyzések: 1) „mások hintaágyán” = 

második hatvány, 2) „kétség” = 2sg = 2gs 

vagyis kihasználtuk, hogy a szorzat tagjai 

átrendezhetők (2gs = 2sg), így a „kétség” 

szó a „2sg” jelhármashoz rendelhető; 3) 

„kétség nélkül” = „–2sg” esetében a ma-

gyar nyelv megengedi, hogy a kivonásra 

utaló „nélkül” szót a kivonandó (a „2sg”) 

után helyezzük el a mondókába, s ne elé, 

ahogy az eredeti képletben van és ma-

tematikai jelölés szerint helyes („–2sg”). 

 

 
   Egy képlet – például a másodfokú e-

gyenletek megoldóképlete – legalább há-

romféle módon, illetve e módszerek kom-

binációjával jegyezhető meg. Rögzíthető 

vizuális információként (szélsőségesen vi-

zuális tanulási stílusú, illetve a fotogra-

fikus memóriával rendelkezők esetében ez 

lehet az elsődleges mód) és/vagy a képlet 

hangos vagy néma felolvasásakor kelet-

kező szemantikus információként és/vagy 

a képlethez kapcsolódó mondóka  segítsé- 
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   2. ábra: képletmondókát bemutató példa. Forrás: a Szerző 

 
 

 

gével (ez szintén szemantikus informáci-

óként kerül tárolásra). Részletesebben: 

  Tegyük fel, hogy a normált másodfokú 

egyenlet (x2 + px + q = 0) Viète-formulát 

alkalmazó megoldó képletét kell egy tanú-

lónak memorizálnia. Ebben az esetben az 

input:   

 

 

 
   A képlet felidézésekor (az output) során 

adódó lehetőségek:  

   1. Vizuális rögzítés esetében a tanuló 

által felidézett vizuális információ ez lesz: 

 

 

 

   2. A képlet hangos vagy néma felol-

vasásásával, ismételgetésével járó szeman-

tikus rögzítés esetében a tanuló által feli-

dézett információ: „Iksz egyenlő mínusz 

pé plusz-mínusz négyzetgyök alatt pé-

négyzet mínusz négy kú per kettő”, ami 

leírva: 

 

 
 

   3. Képletmondókával történt szeman-

tikus rögzítés esetében a tanuló által feli-

dézett információ: „Nem piros plüss, nem 

gyökér, pipből négy mázsa, s mindezek 

fele X-et ér.”, ami azt jelenti, hogy (v.ö.: 2. 

ábra):  

 
 

  4. Lehetőség: a fentiek kombínációja. 

 

   A képletmondóka módszer azoknak se-

gíthet, akikre jellemző, hogy:  
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   a) algebrai kifejezéseket kell megtanul-

niuk;  

   b) nem vizuálizálva tanulnak képleteket 

(különösen: nem rendelkeznek fotografi-

kus emlékezettel); 

   c) az elvont algebrai kifjezések felolva-

sásszerű recitálását nehéznek és/vagy u-

nalmasnak tartják; 

   d) a mondókák (esetleg dalszövegek) 

tanulásában sikeresek. 

   A képletmondóka alkalmazása az infor-

mációfeldolgozás minimum három lépé-

sét feltételezi (3. ábra): 

 

   1. lépés: előkészítés, a megjegyzendő in-

formáció átszerkesztése (az algebrai kife-

jezésből mondóka alkotása). Mnemotech-

nikai input: képlet, output: mondóka. 

 

 

   Megjegyzés: a tanulásszervezés (or-

ganizáció) szempontjából a képlet-

mondókát előállíthatja maga a tanuló, 

vagy készen kaphatja azt (tanártól, 

kortárstól, szakirodalomból, stb.). A-

mikor maga a tanuló állítja elő a kép-

letmondókát, az produktív tanulást 

(input < output) jelent az ő szem-

pontjából. Amikor „készen” kapott 

mondókát tanul meg, akkor azonban 

reproduktív tanulásról (input = out-

put) beszélhetünk (kivéve, ha meg is 

érti a képlet mondókába kódolt össze-

függéseit, mert ez már produktív tanú-

lásnak minősül). 

 

 

   2. lépés: bevésés, tárolás. Az 1. lépés ered-

ményeként létrejövő mondóka memori-

zálása  az  algebrai  kifejezés képi  és/vagy 

   3. ábra: a képletmondóka révén történő memo-

rizálás az információfeldolgozás minimum három 

lépését feltételezi. Forrás: a Szerző 

 

1. Előkészítés:* 
Input:        képlet  

Process:       átszerkesztés  

Output:       mondóka  
 

                                           
2. Bevésés, tárolás: 

Input:      mondóka+képlet  
Process:       ismétlés  

Output:     mondóka+képlet  
 

                                           
3. Előhívás: 

Input:        mondóka+képlet  
Process:        átszerkesztés  

Output:       képlet  
 

 
*Tanulásszervezési (organizációs) szempont-
ból a képletmondókát létrehozhatja a tanuló 
személy, vagy készen kaphatja azt másoktól 

 

 
szemantikus reprezentációjával együtt. 

Mnemotechnikai input: képlet és/vagy 

mondóka, output: emlék a képlet/mon-

dóka egységről. 

   A bevésés és az előhívás közötti idő-

szakban történik meg az emlékek tárolása. 

A tárolást a pszichológiai szakirodalom 

külön memorizálási fázisként szokta ke-

zelni. Esetünkben egyrészt nem feltéte-

lezünk lényeges különbséget az informáci-

ók bevésési és tárolási modalitása között, 

másrészt a tárolást a bevésséhez és elő-

híváshoz képest egy viszonylag passzív 

folyamatnak tekinthetjük, amiről kevés 
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objektív infomrációt tudunk közölni. Így 

jobb híján a bevéséssel együtt közli a 

tárolással kapcsolatos jelenségeket a 3. 

ábra.  

   3. lépés: előhívás.  A képletmondóka se-

gítségével a képlet felidézése. Mnemo-

technikai input: képletmondóka, output: 

képlet. 

  A továbbiakban képletmondókák létre-

hozását segítő javaslatokat mutatunk be. 

 

   Segédlet 

   képletmondókák alkotásához 

   Segítheti ugyan a tanulást, ha a tanuló 

készen kap egy képletmondókát, ám ez 

esetben még mindig csak reproduktív ta-

nulást folytat a diák, másrészt nem „küzd” 

meg a képletmondóka alkotásának kreatív 

problémájával. Ha a diák saját maga hoz 

létre képletmondókát, akkor azonban  

nem csak információtermelés, produktum 

(a képletmondóka) jön létre, hanem a 

képletmondóka alkotása közben is meg-

történhet a képlet bevésése a memóriába. 

   Az alábbiakban a képletmondókák alko-

tásával kapcsolatos néhány javaslat össze-

foglalására kerül sor. 

 

   1. Matematikai szimbólumok szótára 

   A képletekben gyakran előforduló mate-

matikai szimbólumokhoz (péládul: +,–, *, 

/, √, stb.) a képletmondókában felhasz-

nálható kifejezéseket rendelhetünk, s az 

így összeállt „szótár” segtíhet az új képlet- 

mondókák létehozása esetében. A mate-

matikai szimbólumokhoz rendelt kifeje-

zések vonatkozhatnak a jel kiejtésére 

(például: + = „plusz”), a jel kiejtéséhez 

hasonló hangzású szóra (például: + = 

„plüss”), a jel írásképe alapján létrehozott 

asszociációra (például: + = „kereszt, 

sírkereszt, sír”). Például: 

   +: meg, még, és, plusz, plüss, kereszt, 

temető, stb. 

   –: ne, nem, se, sem, mínusz, negatív, 

nélkül, nélkülözés, -ból/-ből, -talan/ 

-telen, un-, a-, anti-, de-, no, csík, stb. 

   ±: plusz-mínusz, meg se, meg sem, 

mégse, mégsem, stb. Megjegyzés: a 

két külön jelre osztható szimbólum-

ok (például: ±) részei (például: a + és 

–) külön is megjelenhetnek a kép-

letmondókákban. 

   √: (négyzet)gyök, (négyzet)gyök alatt, 

gyökér, gyökeres, gyökérkezelés, stb. 

   A matematikai szimbólumokat tartal-

mazó szótár tovább gazdagodhat, ha ide-

gen nyelvből származó szavakat is be 

tudunk vonni. Például a „–” szimbó-

lumhoz a magyar „nem” szón kívül 

társíthatjuk a latin, angol, olasz, spanyol 

nyelvben is ismert „no”, a francia „non”, 

a német „nicht” vagy „nein”, a kínai „bú”, 

a japán „íe”, az orosz „nyet”, az 

eszperantó „ne”, a román „nu”, vagy akár 

a zulu „cha” stb. szavakat – de ez csak 

akkor segít, ha emlékszünk e szavak jelen-

tésére. 

   A matematikai operátorokon túl egyéb 

gyakori változók, állandók nevével kap-

csolatban is összeállítható képletmondóka 

alkotást segítő szólista. Például: 

   α: alfa, álfa, vállfa, talpfa, alja fa, alfahím, 

alfaj, halfaj, stb. 

   β: béta, buta, béka, Béla, stb. 

   π: pí, pír, pírkad(at), piros, pionír, stb. 
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   2. Képletek áttrendezése 

   Esetenként előfordulhat, hogy a képlet 

eredeti alakjához képest egyszerűbb mon-

dóka-részleteket kitalálni a képlet valamely 

transzformációjához. Ilyen esetben a kép-

let átszerkesztése segítheti a mondóka al-

kotását. Példák három változót tartalmazó 

képletek átalakítására:  

   Az a = b + c  képlet átalakítható a kö-

vetkező változatokra például:  

   b + c = a  

   b = a – c 

   a – c = b 

   c = a – b 

   a – b = c.  

   Ha e képletet háromból két változót tar-

talmazóra alakítjuk, akkor ezek a válto-

zatok is rendelkezésünkre állhatnak: a = (a 

– c) + c, (a – c) + c = a, c = a – (a – c), a 

– (a – c) = c, a = b + (a – b), b + (a – b) 

= a, stb. 

   Az a = b x c felépítésű képlet átala-

kítható például az alábbi változatokra: 

   b x c = a 

   b = a / c 

   a / c = b 

   c = a / b 

   a / b = c. 

   A szorzást, osztást tartalmazó képletek 

átrendezését segíti a „szamár háromszög-

ként” ismert, az átrendezés vizualizálását 

segítő ábra (4. ábra). 

   Természetesen ilyen esetben is élhetünk 

a háromból kétváltozós formába alakítás 

lehetőségével – például: a = b x c jelen-

tése azonos az a = (a / c) x c verzióval, 

stb. 

   4. ábra: a „szamár háromszög”-ként ismert 

ábra. Forrás: ismeretlen forrás alapján a Szerző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Kihasználhatjuk továbbá azt is, hogy a 

szorzás disztributív az összeadásra és a 

kivonásra tekintve, vagyis: a(b+c) = ab + 

ac. 

 

 

   3. Ritmus, rím, szótagszám  

   A képletmondóka használatát segíti, ha 

ritmusa, belső vagy sorvégi rímei alapján 

könyebben megjegyezhető (1. táblázat).  

   A ritmus és a rímek esetében persze 

megköti az alkotó kezét, hogy hány eleme 

van, illetve hány elemre bontható a kép-

letmondóka, és milyen hívószavakat sike-

rült találni hozzá. Így előfordul, hogy a 

képletmondókánkra kínrímek (erőltetett 

szójátékon alapuló rímek) lesznek jellem-

zők, vagy: egyáltalán nem fog rímet tar-

talmazni. 

   Megjegyezzük azonban, hogy:  a  képlet-

mondókáknak nem szükséges a legneme-

sebb értelemben vett irodalomművészeti  

alkotásoknak lenniük! Így – ha betöltik 

céljukat: az algebrai kifejezések memorizá-

lásának segítését – az sem baj, ha irodalmi 

szempontból esetlenek, ügyetlenek. 

 

a = b · c 

a 

b · c 
 
 

b = a / c c = a / b 
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   1. táblázat: képletmondókák elemzése rím és szótagszám alapján. Forrás: a Szerző 

Képlet Képletmondóka és ritmusképlet* Rím* Szótag* 

A normált másodfokú egyenlet (x2 + 
px + q = 0) Viète-formulát alkalma-
zó megoldókulcsa: 

 

Nem piros plüss, nem gyökér, 
   –    U –      –       –      U –    
 
pipiből négy mázsa, s mindezek fele X-t ér!* 
U U –    –       –   –       –   U –   U –       –   

A 
 
 

A 

7 
 
 

12 

    

 
A függőlegesen felfelé hajított test 
pillanatnyi sebességének kiszámításá-
hoz használható képlet:  

 

Vét az, aki gyökérkezelés alatt, 
   –  U UU    U  –  UU – U –     
 
mások hintaágyán vénül  
   –  –    – U–   –     – U    
 
– kétség nélkül 
     –   –    –  U  

A 
 
 
B 
 
 
B 

11 
 
 
8 
 
 
4 

*Ritmusképlet, rím és szótagszám online verselemző szoftverrel lett előállítva. Forrása: Net 
  Megjegyzés: A hosszú szótag jele az elemzési képletben: —   

  A rövid szótag jele: ∪  
  A közömbös vagy helyettesítő szótag jele: ∪ vagy x (a szakirodalomban még: O) 

 

 

 

 

   Az 1. táblázatban látható arra vonat-

kozó példa, hogy az „és” kötőszó „s” 

változatának alkalmazása egyrészt módo-

síthatja a ritmusképletet, másrészt alkal-

mazható konvenció lehet arra, hogy az 

„és” szót az összeadásra utaló kifeje-

zésként használjuk a képletmondókákban, 

míg a ”s” jelölést alkalmazhatjuk  szavak, 

tagmondatokközötti mellérendelő kapcso-

latot kifejező kötőszóként.  

   A képletmondókák alkotásában segítsé-

get nyújthatnak az alábbi, a poet.hu ol-

dalról ingyenesen elérhető online alkal-

mazások, tartalmak:  

 Verselemzés: Net1, 

 Rímszótár: Net2, 

 Versszerkesztő (használatakor a sorok 

ritmusképlete és szótagszáma szer-

kesztés közben folyamatosan látható). 

Net3, 

 Szinonimaszótár: Net4, 

 Ellentétszótár: Net5, 

 Verstani lexikon: Net6. 

 

 

   4. Képletmondókák kombinálása 

   más mnemotechnikákkal 

   A képletmondókák önmagukban is 

hasznos segítséget jelenthetnek az algebrai 

kifejezések memorizálása során, azonban 

lehetőség van arra, hogy egyéb mnemo-

technikákkal kombináltan alkalmazzuk a-

zokat. Lássunk néhány példát! 

   A hasonló hangzás módszerét hasznosítjuk 

például, amikor a gyakori matematikai 

szimbólumokkal kapcsolatos szótárt ho-

zunk létre (lásd fentebb), illetve a szimbó-

lumok hangalakjához hasonló szavakat 

használunk a képletmondókákban. Példa: 

„alfa”  „talpfa”, „plusz”  „plüss” stb. 
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   A helyzhez kötés módszere színezheti a kép-

letmondókáinkat: ismert vagy elképzelt 

helyszín tereptárgyaihoz is köthetjük a 

megjegyzendő képlet részleteit. Például: 

„X = 2a-INT(β)”  „Tábla jelzi a sínt, 

ami után páratlan béka int”, ahol: „X=” a 

vasúti kereszteződést jelző tábla és a sín a 

mondókában, „2a–” = páratlan, „INT(β)” 

= „béka int”. A helyhez kötés módszerét 

sajátos módon ötvözhetjük a térszemlé-

letet fejlesztő egyéb módszertanokkal is 

(Beták és Szabó,  2020), akár mestersé-

gesen létrehozott tanulóterek, modellek, 

virtuális helyszínek építése, alkalmazása 

révén is. 

   A képletmondókák a mondatba-, törté-

netbeszövés módszerének képletekere vonat-

koztatot esetének is tekitnhetők (az elő-

készítés során ugyanis az input: képlet;  az 

output: mondatba, esetleg történetbe szőt 

képletmondóka).   

   A bizarság módszerével is kombinálható a 

képletmondóka alkotás, használat. A bi-

zarság megjelenhet a matematikai szimbó-

lumokhoz rendelt hívószavak szintjén 

(például: „szorozva” helyett a „szarozva” 

szó alkalmazásával), vagy a mondóka egé-

sze által megjelenített kontextus, történet 

szintjén (v.ö.: a függőlegesen felfelé hají-

tott test pillanatnyi sebességének kiszámí-

tásához használható képlethez javasolt és 

fentebb már közölt mondókát). 

   A képletmondókák szoros kapcsolatban 

állnak a mozaikszavakon, mozaikmondatokon 

alapuló mnemotechnikával. Ennek oka, 

hogy a képletmondóka lényegében a mo-

zaikmondat módszer speciális esetének 

tekinthető: a felolvasott képlet szavaihoz 

rendelünk olyan mondatot, amely szava-

inak kezdőbetűi, esetleg szótagjai utalnak 

az adott szavakra. Olyan esetben, amikor 

a képlet kettő vagy több szimbólumára 

egyetlen szóval utalunk a képletmondó-

kában (például: a korábbi példában sze-

replő „2sg” szimbólumcsoportra a „két-

ség” szóval utaltunk), akkor mozaikszót 

használunk a képletmondókán belül. 

   A szám-szimbólum módszer is kombinál-

ható a képletmondóka módszerrel, ha a 

megjegyzendő képlet konkrét számokat is 

tartalmaz. Ilyenkor nemcsak a számhoz 

rendelt szimbólum vizualizációja (például 

a kettes szám írásképhez kapcsolódó haty-

tyú képének felidézése) segíthet, hanem a 

szimbólum hangalakja (például: a kimon-

dott „hattyú” szó) szemantikusan illesz-

kedhet a képletünkbe: Például: „2+” = 

„hattyú halála” – megjegyzés: a kettes 

írásképe hasonlít a hattyúhoz, aminek 

hangalakja: „hattyú”; a „+” jel utalhat 

temetőre, ami asszociálódik a halálhoz.  

   A megzenésítés módszere háromféle módon 

is kapcsolódhat a képletmondókák mód-

szeréhez. Egyrészt önálló dallam kompo-

nálható egy képletmondókához, másrészt 

már létező dallamra „énekelhető fel” a 

képletmondóka. Végül: egy képletmondó-

ka vagy részlete utalhat már ismert zene-

műre, így a zenemű dallamának felidézése 

hívóinger lehet a képletmondóka(részlet) 

felidézéséhez. Az előző példánál maradva: 

a „2+” képletmondóka részlethez társított  

„hattyú halála” kifejezéshez kapcsolódhat, 

 ami Charles Camille Saint-Saëns által 

komponált zene (lásd: Az állatok farsangja 
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– zoológiai fantázia No.13 – A hatytyú) 

felidézését is segítheti, s viszont. 

   A vizualizáció módszere is támogathatja a 

képletmondókák alakalmazását. Egyrészt 

a vizualizálható maga a képlet írásképe, 

másrészt vizualizálható a képlet vagy rész-

lete valamilyen grafikához társítva (például 

a már említett „2”-es számhoz társítva el-

képzelhetünk egy hattyút, a „2+” szimbó-

lumcsoporthoz társított a „hattyú halála” 

kódhoz pedig elképzelhetünk egy madár-

tetemet – ami ráadásul a bizarsága miatt is 

segítheti a felidézést.  Végül: fennköltebb 

hozzáállást és művészeti háttérismereteket 

is feltételezve a „hattyú halála” kapcsán 

felidézhetjük a hattyú halála tánckölte-

ményt, mely Anna Pavlova (1881-1931) 

balerina leghíresebb szerepe volt (Mihail 

Fokin „A hattyú halála” című szóló tánc-

költeményt az ő számára koreografálta 

Charles Camille Saint-Saëns zenéjére „Az 

állatok farsangja” című műben). 

   Látható tehát, hogy a képletmondókák 

módszere más mnemotechnikákkal össze-

vontan is alkalmazható eljárás. 

  

   Zárógondolatok 

   Képletek, formulák, algebrai kfijezések 

napjainkban jóformán minden diszciplina 

tan- és szakanyagában megjelenhet, ami 

egyben azt is jelenti, hogy minden  tago-

zat, specializáció, szak, kutatási terület ta-

nulója, hallgatója, oktatója, kutatója ta-

lálkozik képletekkel, s olykor azok meg-

jegyzésének problémájával. E probléma 

megelőzésére, kezelésre használható mne-

motechnikai módszer a képletmondókák 

alkalmazása. 

   A képletmondókák speciálisan az algeb-

rai kifejezések memorizálást segítő mne-

motechnikai eszközök. Lényegében hídat 

képeznek a matematikai és a nyelvi szim-

bólumrendszer között. Lehetőséget adnak 

arra, hogy ne csak szépirodalmi és tör-

ténelmi (Bárczi, 2020), hanem tanulás-

módszertani kontextusban is új irodalmi 

koncepció jelenjen meg. A képletmondó-

kák azon túl, hogy alkalmasak a ma-

tematika és a nyelv, az irodalom közötti 

kapcsolatteremtésre, hasznosíthatók a ta-

nulói érdeklődés felkeltésére (v.ö.: Nagy 

Lehocky, 2008), tehetséggondozó progra-

mokban (Pšenáková és Nagyová Lehocká, 

2011), élménypedagógiai foglalkozásokon 

(lásd: Mező Katalin, 2015) történő alkal-

mazásra, s kiegészíthetik a kognitív ké-

pességek fejlesztését (Szabóné Balogh, 

2020) és azok matematikai kontextusban 

történő ápolását (lásd például: Tóth és 

tsai, 2021, Nagyová Lehocká, 2020, 

Nagyová Lehocká és Csáky 2020; 

Nagyová Lehocká, Csáky és Žitný, 2021) 

célzó törekvéseket is. 

   Mindent összevetve: a képletmondókák 

hasznos eszközei lehetnek a humán infor-

mációfeldolgozás hatékonyságának növe-

lését célzó OxIPO-projekten alapuló ok-

tatásnak, produktív (információt termelő) 

tanulásnak. 
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