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  A FELADATOT LEÍRÓ ADATOK   

 
 
 

 

 

  

 

 
 
 

 

   

 

   

Az irodalom és a vizuális kultúra formanyelve és 

eszközei – Dalszövegek, kortárs költészet 

Évfolyam 

Kerettantervi  

kapcsolódás 

Ajánlott időráfordítás 

Szövegművelet - 

problématerület 

Cím 

9. évfolyam 

15 perc 

Hallott szöveg értése és reprodukálása 
Helyzetmeghatározás: ki, kivel, hol milyen 

viszonyban 
A szöveg mondatainak kapcsolódása (A szöveg 
mikroszerkezete) A kétértelműség bemutatása és 

feloldása 
Szöveg információinak (adatainak), kigyűjtése és 

csoportosítása (rangsorolása: lényeges-lényegtelen) 

A szöveg rejtett tartalma 

A hűtlen (dalszöveg) 
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Az Edda előadásából ismert Hűtlen című szám értelmezése, elemzése az értő 

hallgatóvá nevelés eszközévé válhat. A dalszöveg értelmezése; a rejtett 

tartalmak felszínre segítése; a dalszöveg és a zene, valamint a dalszöveg és a 

ritmus kapcsolatának tudatosítása – mind fogékonyabbá tehetnek a megértés 

és talán egy igényesebb zenehallgatás iránt. Más (művészibb és igénytelenebb) 

dalszövegek órai megvitatása tovább mélyítheti ezt a folyamatot. 

Esetenként érdemes paródiákkal is foglalkoznunk, mert ezekben sokkal 

szembetűnőbbek lehetnek a formai és tartalmi jegyek, melyeket karikíroznak 

(pl. L’art pour l’art Társulat zeneszámai). 

 

  

Módszertani javaslat a tanároknak 
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1. feleletválasztó feladat megoldása: 

Kérdések Válaszok Helyes 

Mit jelent a „hűtlen” 

kifejezés? 

szószegő, csalfa X 

távolságtartó  

megbízhatatlan X 

Milyen hangulatban 

van, aki „nehéz fejjel” 
megy? 

túl sokat evett  

gondterhelt X 

nehéz felfogású  

Mi az a „refrén”? 

dalszakaszok végén, visszatérő, 

ismétlődő sor/versszak 
X 

a dal nyitó és záró sora, ami 

megismétlődik   
 

Hogy kezdődik a dal 
refrénje? 

„De amíg él, el nem felejti…”  

„Minden hajnal övé marad…” X 

„Ment a hűtlen nehéz fejjel…”  

Mit jelenet a „hosszú, 

hosszú” szóismétlés? 

kevésbé hosszú  

túl hosszú  

nagyon hosszú X 

Miért ismétli meg a 

„nézte” igét a refrén 
utáni versszak? 

Ezzel fejezi ki, hogy… 

… nem lát jól messzire.  

... sokáig nézi a messzeséget. X 

… csak egy pillantást vet a 
messzeségbe. 

 

Mire utal a következő 

sor: 
„Szeme túlragyogott 

minden csillagot”? 

szép szeme van  

tele van élettel a szeme  

könnyes a szeme X 

Megoldások 
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A dalban szereplő 

hűtlen… 

… nem találja a hazafelé vezető utat 

hajnalban.  
 

… maga mögött hagy mindent: azt, 
akit szeretett, az otthonát és a 

múltját. 

X 

Miért hagyott ott 
mindent a dalban 

szereplő „hűtlen”? 

Bizonyára szeretett valakit, aki hűtlen 
lett hozzá. A másik megbánta, amit 

tett, de ő már nem tudott neki 

megbocsátani. 

 

Feltehetően hűtlenné vált, amit később 
meg is bánt, de már hiába tette, mert 

nem fogadták vissza. 

X 

Mikor indul útnak a 
„hűtlen”? 

reggel  

éjszaka X 

délután  

 

2. sorrendező feladat megoldása: 

Sorszám A refrén sorai 

5. De amíg él, el nem felejti, 

3. Hosszú, hosszú ideje már.  

2. Látja szállni a madarakat. 

6. hogy a múltat ki nem tépheti szívéből.  

4. Nem számolja a napokat már. 

1. Minden hajnal övé marad. 

 


