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Kovács Renáta 

 

Magas kultúra a magyar mint idegen nyelv órán:  

az irodalmi szövegek felhasználásának lehetőségei 

1 Bevezetés 

Az idegen nyelv oktatása ma már nehezen képzelhető el az adott nyelvhez kapcsolódó kul-
turális háttér bemutatása nélkül. A kulturális elemek explicit vagy implicit integrálása a 
nyelvórai tananyagba egyrészt motivációs erővel bír a diák számára, másrészt pedig fejleszti a 
nyelvtanuló interkulturális kompetenciáját (Álvarez 2010). A kérdés ugyanakkor mindig az, 
hogy mit értünk a tanórára bevihető kultúra alatt.  

Miquel és Sans (2004) három szintjét határozza meg a tanórán bemutatandó kultúrának. A 
fogalmak pontos jelentése érzékeltetésének érdekében a spanyol terminológiát meghagyom 
eredeti, spanyol nyelvi formájában. Az első kulturális szintet az adott nemzet magas kultúrá-
jának, tehát a híres irodalmi és képzőművészeti alkotások, a történelmi események, stb. isme-
rete alkotja. Ez az ún. nagybetűs Cultura. A második szint, a kisbetűs cultura a nyelv pragma-
tikai szintjét, illetve a kommunikációs célnak megfelelő nyelvi aktusok ismeretét jelenti. A 
harmadik, a kultura (k-val) kulturális dialektusok (például az sms-nyelv) és a tömegkulturális 
jelenségek tudását feltételezi.  

Jelen dolgozat a nagybetűs Cultura egy szegmensének, az irodalmi szövegek felhasználá-
sának lehetőségeit vizsgálja.  

2 Irodalmi szövegek szerepe a nyelvoktatásban – rövid történeti áttekintés 

Az első nyelvtanító módszer a 19. század elején kialakult és még a 20. században is hatást 
gyakorló, a klasszikus görög és latin oktatására alkalmazott nyelvtani-fordító módszer volt. 
Ekkor a nyelvoktatásnak két elsődleges célja volt: egyrészt a lélek ápolása és az intellektus 
fejlesztése, másrészt pedig a nyelvtanulók képessé tétele az irodalmi szövegek olvasására és 
megértésére (Acquaroni 2007, 49). Emiatt a nyelvtani-fordító módszer főleg szépirodalmi 
szövegek fordításával gyakoroltatta a nyelvtant és a szövegértést, jelentős szerepet tulajdonít-
va az anyanyelvnek is. Az irodalmi szöveg volt az alapja a nyelvtani magyarázatoknak és a 
szöveg tartalmára vonatkozó kérdéseket feltevő szövegértési feladatoknak, de ritkábban azért 
még beszédritmikai gyakorlatoknak is. Az irodalmi szöveg általában tehát nem kiegészítője, 
hanem kiindulási pontja volt az oktatásnak (Martín Sánchez 2009). A csak fordításra és olva-
sási készségek fejlesztésére koncentráló metodológia teljes mértékben kizárta a szóbeli inter-
akció tanítását és gyakoroltatását (Stembert 2009). 

A nyelvtani-fordító módszerre válaszként XX. század elején Otto Jespersen elméletei alap-
ján született meg egy új nyelvoktatási módszer, az ún. direkt módszer, amelynek első számú 
célja a nyelvtanuló szóbeli kommunikációs készségeinek a fejlesztése lett. Ez a módszer a 
nyelvtanításból az anyanyelvet kizárta, csak a beszélt nyelv oktatására szorítkozott. Az órák 
célnyelven folytak, a fő hangsúlyt a kiejtés fejlesztésére helyezték. Ugyanakkor kommuniká-
ció az órán nem alakulhatott ki, mert a tanítás sokszor kimerült mondatok és szerkezetek me-
chanikus ismétlésében.1 Az irodalmi szövegek ebben a módszerben teljes mértékben kiszorul-
tak az oktatásból: azok nem ítéltettek praktikusnak a kommunikáció szempontjából, mivel 
nem az élő nyelvet reprezentálták. 

                                                           
1 http://janus.ttk.pte.hu/tamop/tananyagok/nyelv_elsajatitas/44_az_idegennyelvoktats_mdszerei_s_trtnete.html 
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A második világháború után a strukturalizmus és a pszichológiai konduktivizmus hatására 
új megközelítést nyer a nyelvoktatás. A strukturális-globális elnevezés alatt ismertté vált új 
módszer a leíró nyelvtan minden szintjén a struktúrák tanítását helyezte előtérbe, az oktatás 
során pedig a stimulus–reakció elmélet jegyében szerkezetek mechanikus és szabályos ismét-
lésével rögzítette a nyelvtani formákat (Acquaroni 2007, 49). Az irodalmi szövegek helyett a 
tankönyvek erős didaktikai céllal előkészített dialógusokat tartalmaztak, amelyek az adott 
tananyagot mutatják be (Stembert 2009). 

Kismértékű változást a szöveg idegen nyelvoktatásban való felhasználásában a 80-as és 
90-es évek folyamán domináló kommunikatív oktatási metodológia hozott (Acquaroni 2007, 
51). A módszer első időszakában (80-as évek) a szóbeli kommunikációra és a beszédaktusok 
tanítására helyezi a hangsúlyt. Ennek következtében a tankönyvek bár több szöveget tartal-
maznak, mint a korábbi módszerek által kidolgozott tananyagok, de ezek pusztán funkcionáli-
sak, olyanok, amelyek a hétköznapi élet történéseire és az azokban elhangzó beszédaktusokra 
koncentrálnak. Irodalmi szövegek, ha előfordulnak egyáltalán, feldolgozásuk egyszerű szö-
vegértési feladatokkal történik (Stembert 2009). Az irodalmi szövegeknek a módszer sem 
tulajdonít praktikus szerepet – egyrészt, mert írott nyelvről van szó; másrészt pedig azért, 
mert nincs gyakorlati értéke a hétköznapi élet szempontjából (Moyano 2008). 

A kommunikatív módszer a 90-es években kibontakozó időszakában már nagyobb gyako-
risággal fordulnak elő hosszabb, összefüggő szövegek, de ezek kiválasztása is csak szociokul-
turális, nem pedig azok kulturális vagy irodalmi értéke alapján történik (Stembert 2009). Elő-
relépés a korábbi irányzatokhoz képest, hogy a szövegekhez kapcsolódó feladatok komple-
xebbek, változatosabbak és a nyelvoktatásra alkalmasabbak (Acquaroni 2007, 51). 

A jelenleg domináns projektmunkákra és feladatkörökre koncentráló, mind az öt nyelvi 
készséget2 integráló oktatásban az olvasott szöveg minden más készség fejlesztésében jelen 
van. Az irodalmi szöveg pedig mint kommunikációs aktus egyenrangú társa a többi szövegtí-
pusnak (Stembert 2009).  

3 Az irodalmi szövegek funkciója a nyelvoktatásban 

Az irodalmi szövegek hatékony felhasználhatósága több tényezőnek is köszönhető. 
Moyano (2008) ezek közül a következőket tartja a legfontosabbnak: 

(1) Az irodalom általában olyan univerzális témákat dolgoz fel, mint a szerelem, az élet 
értelme, öregedés, gyermekkor, természet stb., amelyek minden kultúra számára is-
mertek, tehát a tanórán lehet számolni a nyelvtanulók közös tudásával. Ez megkönnyí-
ti a szövegek megértését. 

(2) Az irodalmi szöveg autentikus, eredeti szöveganyagot jelent, amelynek olvasása moti-
váló és önbizalomnövelő lehet. Nagymértékben fejleszti az olvasott szöveg értésének 
készségét is. 

(3) Az irodalmi szöveg olyan kulturális termék, amely képes a célnyelv kultúrájának, va-
lamint társadalmi és viselkedési kódjainak közvetítésére, ami által az könnyebben 
megérthetővé, hozzáférhetővé válik a nyelvtanuló számára. 

(4) Az irodalmi szöveg képes bemutatni egy nyelv szerkezeti és szókincsbeli gazdagságát. 
A cél az, hogy a nyelvtanuló minél több nyelvi mintát lásson és felismerjen, amelyek-
ből a nyelvhasználat folyamán már saját döntés alapján választhatja ki a céljainak 
legmegfelelőbb formát. A nyelvtudás fejlődésével újabb és újabb formákat integrálhat 
majd a nyelvi termékeibe. Ahhoz viszont, hogy ez megtörténhessen, ismernie kell a 
rendelkezésére álló paradigmát. 

                                                           
2 http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/destrezas.htm 
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(5) Az irodalom irodalmi szöveg ereje képes a nyelvtanulót magával ragadni és további 
szövegek olvasására és kutatásokra motiválni.  

Az irodalmi szövegek olvasása az öt nyelvi készség erősödését is elősegíti. Ezek közül az 
első és legkézenfekvőbb az olvasott szöveg értése, amely annyiban speciális irodalmi szöve-
gek esetében, hogy a nyelvtanulónak nemcsak a szövegszintű összefüggéseket kell felismer-
nie, hanem a szöveg másodlagos jelentését is fel kell fedeznie. Ez akkor is így van, ha az iro-
dalmi szöveg „csupán” nyelvtani funkciók bemutatására szolgál. Az olvasott szövegértési 
feladatokra épülhetnek vagy akár azoktól függetlenül is szerepelhetnek a szöveggel kapcsola-
tos írásbeli feladatok. Ezek a Petőfi S. János és Benkes Zsuzsa kreatív-produktív szövegmeg-
közelítési módszerére alapozva jól alkalmazhatóak a kreatív írás fejlesztésére is, ami ösztönző 
erővel hathat a diákokra.3  

A beszéd- és interakciós készséget az irodalmi szövegre alapozott csoportmunka fejleszt-
heti, a kooperatív feladatmegoldás során ugyanis a nyelvtanulóknak ki kell fejezniük és meg 
kell védeniük véleményüket, „üzletelniük” kell társaikkal. A hallott szövegértés a szöveghez 
kapcsolódó hanganyagok segítségével fejleszthető (Bernal 2011, 16–17).  

A nyelvoktatásban a próza, a vers és a drámai szövegek egyaránt eredményesen felhasz-
nálhatók. Minden műnem rendelkezik olyan jellemzőkkel, amelyek alapján a nyelvóra külön-
böző stádiumaiban bevethetők. A narratív szövegek hatékonynak bizonyulhatnak olvasott 
szövegértés, illetve a szóbeli narráció gyakoroltatására. Jó gyakorlat például az úgynevezett 
narratív táblázat, amelyet a nyelvtanulónak a szöveg eseményeivel és az abban részt vevő 
karakterekkel kell kiegészíteniük. Ez egyrészt segíti a globális jelentés megértését, másrészt 
pedig megkönnyíti az olvasás utáni elmesélést. A narratív szövegek jó példák lehetnek tema-
tikus lexikára, nyelvtani szempontból pedig a mondat- és szövegszervező elemek tanítására. 

A versek már kezdő nyelvtanulói szinten jól alkalmazhatók a kiejtés és a prozódia tanításá-
ra. Tapasztalatom az, hogy a magyarul tanuló külföldiek egy jó része számára a kiejtés ko-
moly problémákat okoz, ami az egyiptomi arab anyanyelvű diákok esetében például sokszor 
az érthetetlenség fokát jelenti. Ennek orvoslása mindenképpen szükséges, mert főleg kezdő 
szinten a jó kiejtés fontosabb lehet a hatékony kommunikáció szempontjából, mint a gramma-
tikai helyesség. Azon költemények, amelyek a versritmust ismétlődő mondatszerkezetekkel 
teremtik meg, és azok nem térnek el a beszélt nyelvi formától, jól alkalmazhatók nyelvtani 
formák bemutatására. 

A versek kiaknázhatóságához Bernal (2011, 17) az azokban gyakran előforduló metaforá-
kat említi meg. Fontosságuk abban rejlik, hogy a metafora nem csupán egy stíluseszköz, ha-
nem a világ értelmezésének egy formája. A metaforákra alapuló nyelvoktatás és kultúraköz-
vetítés új metodológiai irányt jelenthet a nyelvoktatásban. Acquaroni (2007, 65–70) szintén 
megemlíti, hogy az irodalmi szövegek az irodalmi, nyelvi és kulturális kompetenciafejlesztő 
sajátságuk mellett jól felhasználhatók a metaforikus kompetencia erősítésére.  

A drámai szövegek a koncentrált szociokulturális információk közvetítése mellett ugyan-
csak jónak bizonyulnak az intonáció, illetve a prozódia gyakoroltatására. Szintén Bernal 
(2011, 18) említi meg, hogy a drámai szövegek feldolgozásakor használt szerepjátékokban az 
adott kultúra proxemikai szabályait is be lehet mutatni.  

                                                           
3 A kreatív-produktív megközelítés módszerében a szöveget értelemezőknek, ebben az esetben a 
nyelvtanulóknak kell a szöveggel kapcsolatos feladatokat elvégezniük úgy, hogy azt nem ismerik. Ennek 
jegyében Petőfi S. János és Benkes Zsuzsa középiskolai tanulókkal végeztettek szövegforma-felismerő 
feladatokat, melynek során a tanulóknak prózába átírt verset kellett eredeti formájába visszaírniuk; vagy adott 
vers eredeti fizikai megjelenését kellett megalkotniuk, illetve folyó prózai szöveget kellett bekezdésekre 
bontaniuk. (Petőfi–Benkes 1998) 
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4 A feladatsorok bemutatása 

Az alábbiakban az általam elkészített, irodalmi szövegekre alapuló feladatsorokat mutatom 
be. A jelölt mellékletek a fejezet végén találhatók.  

1. számú melléklet: Szabó T. Anna: Jegygyűrű 

Szabó T. Anna verse egy egyszerű, de motiváló és kreatív olvasás- és íráskészségfejlesztő, 
valamint asszociációs gyakorlathoz szolgálhat alapul, amely az íráskészségen túl a nyelvtanu-
ló metaforikus készségeit is fejleszti. A vers elolvasása és értelmezése után a nyelvtanulóknak 
megadott témára azonos szerkezetű, de más szókincset tartalmazó verset kell írniuk. A vers 
rögzíti a létige legyek / legyél felszólító módú alakjait is. A vers egyszerű szerkezete lehetővé 
teszi, hogy már alacsony, A1–A2 szinten felhasználható legyen. A legyek–legyél ilyen esetben 
nyelvtani magyarázat nélkül, lexikaként megtanítható. 

2. számú melléklet: Zalán Tibor: Gomulka házmester(bácsi) tilalmai  

Ez a versrészlet Zalán Tibor „Mi kerül a vászonra?” című kötetéből került kiválasztásra. A 
szöveg a főnévi igenév tanításával kapcsolható össze. A versben helyesen leírt főnévi igenévi 
alakokat kell diktálás után a diákoknak beírniuk a költemény üresen hagyott helyeire. A rész-
let segítségével szociokulturális információk közvetíthetők a házmesterekről és egy adott 
szociolektusról.  

3. számú melléklet: József Attila: Tiszta szívvel 

Ez a feladatsor B1 szinten tanítható. A feladatok tartalmaznak szókincsfejlesztést (1. és 3. 
feladat), kreatív írást (2. és 3.b feladat) és hallott szövegértést (4. feladat). A második számú 
feladat a rövid bevezető szöveg után a nyelvtanuló metaforikus kompetenciáját is szándékozik 
fejleszteni, hiszen a nyelvtanulónak a vers keletkezésének körülményeit és szókincsét ismerve 
kell egy bizonyos lexikát és metaforákat is aktiválniuk.  

4. számú melléklet: Oravecz Imre: Kezdetben volt 

Ez a feladatsor B2 és annál magasabb szintekre készült. A szöveg kiválóan alkalmas a 
nyelvritmus gyakorlására, ami ezen a szinten sem elhanyagolandó. A lexika szempontjából jó 
alapot szolgáltat az emberi érzések és kapcsolatok témájának feldolgozására, illetve az abszt-
rakt, metaforikus ellentétek tanítására. 
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1. számú melléklet 

1) Olvassátok el Szabó T. Anna Jegygyűrű című versét! 

 
legyek a foglalat legyél a lámpa 
legyek a gyertya legyél a lángja 
legyek az alvó legyél az álom 
legyek a láb és legyél a lábnyom 
 
legyél a foglalat legyek a lámpa 
legyél a gyertya legyek a lángja 
legyél az alvó legyek az álom 
legyél a láb és legyek a lábnyom. 
 

2) Csoportban írjatok hasonló szerkezetű verset! A következő címekből választhat-
tok: 
a) A konyhában 
b) Egy nyaralás 
c) A kedvenc könyvem 
d) Barátság 
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2. számú melléklet 

1) Hallgasd meg a verset (http://www.youtube.com/watch?v=qfIfi8iUDd8), és írd be a 
hiányzó szavakat! 
 
Zalán Tibor:  
Gomulka (házmester)bácsi 
tilalmai 

Itt tiloss _____________________, 
itt tiloss _____________________, 
itt tiloss _____________________, 
itt tiloss görbén, 
itt tiloss egyenessen, 
itt tiloss eggyáltalán 
_____________________, 
de tiloss maranni is, 
_____________________, sőt, szalanni is, 
s még tiloss jáccani 
tiloss jónak láccani, 
és tiloss rossznak láccani, 
és tiloss hasznáni 
vagy ártani, 
ahogy tiloss: 
hangoskonni, _____________________, 
okoskonni, _____________________, 
tiloss itten _____________________és _____________________, 
tiloss itten meséni, 
hangszereken zenéni, 
_____________________, _____________________, 
_____________________, _____________________, 
_____________________ eggymásnak - 
itten a tiloss is tiloss ám! 

2) Beszéljétek meg, hogy mit jelent a házmester kifejezés! Miért követ el a költő he-
lyesírási hibákat, mint: jáccani, szalanni vagy tiloss és eggymásnak? 

Az eredeti szöveg: 

Zalán Tibor: Gomulka (házmester)bácsi 

tilalmai 

Itt tiloss enni, 
itt tiloss inni, 
itt tiloss lenni, 
itt tiloss görbén, 
itt tiloss egyenessen, 
itt tiloss eggyáltalán 
menni, 
de tiloss maranni is, 
állni, sőt, szalanni is, 
s még tiloss jáccani, 
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tiloss jónak láccani, 
és tiloss rossznak láccani, 
és tiloss hasznáni 
vagy ártani, 
ahogy tiloss: 
hangoskonni, hallgatni, 
okoskonni, nevetni, 
tiloss itten örülni és szeretni, 
tiloss itten meséni, 
hangszereken zenéni, 
emlékezni, tervezni, 
álmodozni, szervezni, 
segíteni eggymásnak - 
itten a tiloss is tiloss ám! 
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3. számú melléklet 

JÓZSEF ATTILA: TISZTA SZÍVVEL 
1) Beszéljétek meg, mit jelentenek a következő szavak! Csoportban írjatok mind-

egyikkel egy-egy mondatot! 
szemfedő, szerető, esztendő, öl, elfog, felköt, áldott föld, halált hozó 
  

2) József Attila (1905-1937) 20. századi, posztumusz Kossuth-díjas magyar író volt. 
Költői karrierje és magánélete egyaránt hányatott sorsú volt. 1924-től a Szegedi 
Tudományegyetemen tanult, de az egyetemet el kellett hagynia Tiszta szívvel című 
verse miatt. Próbáld meg most a versbe beírni hiányzó a szavakat! Használd a 
fantáziádat!  
 
József Attila: Tiszta szívvel 

Nincsen apám, se ___________________, 
se istenem, se hazám, 
se ___________________, se szemfedőm, 
se ___________________, se szeretőm. 
 
Harmadnapja nem ___________________, 
se sokat, se keveset. 
Húsz esztendőm ___________________, 
húsz esztendőm eladom. 
 
Hogyha nem kell senkinek, 
hát az ___________________ veszi meg. 
Tiszta szívvel ___________________, 
ha kell, ___________________ is ölök. 
 
Elfognak és felkötnek, 
áldott földdel ___________________, 
s halált hozó fű terem 
gyönyörűszép szívemen. 
 

3) Még mindig ugyanaz a vers. 
a) Mit jelentenek az alábbi kifejezések? Kösd össze a szavakat a definíciójukkal! 

a. ördög 1 ez van általában a királynak vagy a 
miniszterelnöknek, vagy egy olyan 
embernek, aki mindent megtehet.  

b. betör 2 ha valaki meghal, ezt csinálják ve-
le a temetőben 

c. bölcső 3 két ember szája találkozik 
d. hatalom 4 illegálisan bemegy egy lakásba 
e. elfed (elföd, eltemet) 5 egy gonosz lény, aki a pokolban 

lakik 
f. ember 6 étkezik, ételt elfogyaszt 
g. csók 7 személy 
h. eszik 8 mozgatható ágy, ahol a kisbabák 

alszanak 
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b) Egészítsd ki ugyanazt a verset az a) feladatban megtanult szavakkal! 
ördög, betörök, bölcsőm, elfödnek, embert, hatalom, csókom, eszek, anyám,  

József Attila: Tiszta szívvel 
Nincsen apám, se ___________________, 
se istenem, se hazám, 
se ___________________, se szemfedőm, 
se ___________________, se szeretőm. 
 
Harmadnapja nem ___________________, 
se sokat, se keveset. 
Húsz esztendőm ___________________, 
húsz esztendőm eladom. 
 
Hogyha nem kell senkinek, 
hát az ___________________ veszi meg. 
Tiszta szívvel ___________________, 
ha kell, ___________________ is ölök. 
 
Elfognak és felkötnek, 
áldott földdel ___________________, 
s halált hozó fű terem 
gyönyörűszép szívemen. 
 

4) Először is hallgasd meg a verset Latinovits Zoltán előadásában, és ellenőrizd a 
megoldásaidat!4 

5) Legyél te is kritikus! Te milyen zenei stílusban írnád meg ezt a verset? Rock? 
Rap? Heavy metal? Pop?  
Hallgasd meg a különböző feldolgozásokat, és pontozd őket 1-től 5-ig! Mondd el, 
hogy melyik miért tetszett vagy nem tetszett! 
Példa: A Kex együttes verziója tetszett /nem tetszett, mert (túl) lírai / rockos / lassú 
/gyors / unalmas / … volt. // A Sebő Együttes verziója szerintem nagyon jó / a legjobb, 
mert stílusa jól megy szöveghez.  

a) Kex: 
b) Sebő Együttes: 
c) Kávészünet: 

                                                           
4 A feladatban szereplő minden egyes említett feldolgozás megtalálható a www.youtube.com portálon.  
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4. számú melléklet 

1. Oravecz Imre: Kezdetben volt. 

a) Olvassátok el az alábbi versrészletet, és beszéljétek meg a szavakat, ame-
lyeket nem ismertek! 

Oravecz Imre  
Kezdetben volt 
a te, volt az ott, volt az akkor, volt a kék égbolt, volt a napsütés, volt a tavasz, volt a meleg, 
volt a rét, volt a virág, volt a fa, volt a fű, volt a madár, volt az erő, volt a bátorság, volt a ha-
tározottság, volt a könnyedség, volt a bizalom, volt az odaadás, volt a gazdagság, volt az 
öröm, volt a derű, volt a nevetés, volt az ének, volt a beszéd, volt az imádság, volt a dicséret, 
volt a tisztelet, volt az egyetértés, volt az édesség, volt a tisztaság, volt a szépség, volt az igen-
lés, volt a hit, volt a remény, volt a szeretet, volt a jövő, (…)  

 
b) Csoportban beszéljétek meg a következő kérdéseket!  

• Volt már az életedben olyan szituáció, amikor nagyon bátornak kellett 
lenned? 

• Határozott személynek tartod magad? 

• Mi a legfontosabb szerinted egy kapcsolatban: bizalom – odaadás –
dicséret – tisztelet – egyetértés. Állítsd fel a te sorrendedet! 

c) 2-3 fős csoportokban próbáljátok meg kitalálni, a fenti versrészletben me-
lyik szónak mi lehet az ellentéte! Itt találtok egy kis segítséget. Szótárt 
használhattok! Ha készen vagytok, az egész csoporttal közösen is beszéljé-
tek meg az eredményeket! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d) Most egészítsd ki a verset az ellentétekkel! Vigyázat, nem minden megol-
dás található meg a 2. feladatban, saját kútfőből is kell dolgozni! 

 
(…) aztán a teből ____________, az ottból 

____________, az akkorból ____________, a kék égboltból fekete füst, a napsütésből 

____________, a tavaszból ____________, a melegből ____________, a rétből 

____________, a virágból ____________, a fából hamu, a fűből avar, a madárból préda, az 

erőből ____________, a bátorságból ____________, a határozottságból bizonytalanság, a 

könnyedségből nehézkesség, a bizalomból ____________, az odaadásból ____________, a 

gazdagságból ____________, az örömből ____________, a derűből ború, a nevetésből sírás, 

megvetés, tagadás, gyengeség, kétségbe-

esés, szenny, gyanakvás, viszály, gyűlölet, 

gyávaság, kornyikálás, kóró, önzés, dado-
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az énekből ____________, a beszédből ____________, az imádságból káromlás, a dicséretből 

átok, a tiszteletből ____________, az egyetértésből ____________, az édességből 

____________, a tisztaságból ____________, a szépségből varangy, az igenlésből 

____________, a hitből kétkedés, a reményből ____________, a szeretetből ____________, a 

jövőből ____________lett, és kezdődött elölről az egész. 

2. Csoportosítsátok a szöveg szavait az alábbi kritériumok szerint: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Keress szavakat, amelyek együtt használhatók a következő kifejezésekkel! Írj velük 
mondatokat! 

a) könnyed: szórakozás, … 

b) nehézkes: beszéd, … 

c) derűs: égbolt, … 

d) gazdag: leves, … 

e) édes: kisgyerek, … 

f) tiszta: lakás, tányér, … 

g) szép: lány, táj, … 

Dolgok a ter-

mészetben 
Minőségek Emberi érzések 

Egyéb absztrakt fo-

galmak 
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Az eredeti szöveg: 
Oravecz Imre  
Kezdetben volt 

a te, volt az ott, volt az akkor, volt a kék égbolt, volt a 
napsütés, volt a tavasz, volt a meleg, volt a rét, volt a virág, volt a fa, volt a fű, volt a madár, 
volt az erdő, volt a bátorság, volt a határozottság, volt a könnyedség, volt a bizalom, volt az 
odaadás, volt a gazdagság, volt az öröm, volt a derű, volt a nevetés, volt az ének, volt a be-
széd, volt az imádság, volt a dicséret, volt a tisztelet, volt az egyetértés, volt az édesség, volt a 
tisztaság, volt a szépség, volt az igenlés, volt a hit, volt a remény, volt a szeretet, volt a jövő, 
aztán a teből ő, az ottból itt, az akkorból most, a kék égboltból fekete füst, a napsütésből eső, 
a tavaszból tél, a melegből hideg, a rétből mocsár, a virágból kóró, a fából hamu, a fűből avar, 
a madárból préda, az erőből gyengeség, a bátorságból gyávaság, a határozottságból bizonyta-
lanság, a könnyedségből nehézkesség, a bizalomból gyanakvás, az odaadásból önzés, a gaz-
dagságból szegénység, az örömből bánat, a derűből ború, a nevetésből sírás, az énekből kor-
nyikálás, a beszédből dadogás, az imádságból káromlás, a dicséretből átok, a tiszteletből 
megvetés, az egyetértésből viszály, az édességből keserűség, a tisztaságból szenny, a szép-
ségből varangy, az igenlésből tagadás, a hitből kétkedés, a reményből kétségbeesés, a szere-
tetből gyűlölet, a jövőből múlt lett, és kezdődött elölről az egész. 
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5 Konklúzió 

Rövid, áttekintő jellegű dolgozatomban megvizsgáltam, hogy az idegennyelv-oktatás tör-
ténete folyamán hogyan változott az irodalmi szövegek szerepe. A legkorábbi, hagyományos 
nyelvtani-fordító módszer közvetlenül dolgozott irodalmi szövegeken, általában figyelmen 
kívül hagyva azoknak az esztétikai funkción túli kihasználhatóságát, bár egyes 19. századi 
nyelvkönyvszerzők (például Márton József is) már beszédritmikai gyakorlatokhoz is alkal-
mazták. Lényegében azonban a kommunikációközpontú nyelvoktatás volt az első, amely a 
90-es években először vonta be igazán kommunikációs céllal az irodalmi szöveget a nyelv-
órába.  

Az irodalmi alkotások mint magas kultúrát reprezentáló szövegek jól felhasználhatók kiej-
tés, illetve prozódia gyakorlására; nyelvtani szempontból adott formák bemutatására; lexika 
tanítására; valamint kulturális és szociokulturális ismeretek átadására. Elmondható, hogy az 
irodalmi szövegek minden nyelvi készség fejlesztésére adaptálhatók lehetnek. Az irodalmi 
szövegek egyik jól feldolgozható iránya a metaforikus kompetencia fejlesztését megcélzó 
feladatok készítése.  

A dolgozatban saját feladatsorokat is bemutatok, amelyek példák szándékoznak lenni a 
dolgozatban ismertetett nyelvórai célkitűzésekre.  
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Kovács, Renáta 

High culture in the Hungarian as a foreign language lesson:  
how to use literary texts in the classroom 

In the second language teaching is a crucial question in which level and what kind of culture to incorporate 
into the lessons. The role and use of literary texts varied throughout the history of language teaching. The second 
phase of the communicative methodology in the 90s was the first that began to adopt literary texts as a base for 
language learning and for transmitting socialcultural information.  

The literary texts are very well applicable in the classroom as they foment the development of the five 
linguistic aptitudes. They can serve as a base for presenting different linguistic and sociocultural contents. The 
present paper shows four proposals how literary texts can be applied in Hungarian as a foreign language 
teaching.  

 


