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Benő Eszter 
 

Beszélő képek. Kreatív írás az idegennyelv-tanításban  
 

„Ha egy zenemű, kép, olvasmány vagy bármi  
felkavar és feszültséget kelt az emberben, 

az ember máris gazdagabb lett. 
Megérintette a művészet.” 

 
Vavyan Fable 

 
I 

 
 „Egy kép többet mond ezer szónál” – tartja a jól ismert mondás. A tanítási 

és a tanulási folyamat során gyakran alkalmaz az idegennyelv-tanár képeket. 
Ilyenkor a tanulók képi befogadóképességére épít. A kép által a tanultak jobban 
rögzülnek, mint a hallott és olvasott tartalmak.   

A képek többféle szerepet tölthetnek be az idegennyelv-órán: 

a) Instrukciós funkció: a képek (piktogramok, ikonok, szimbólumok) 
felszólításokat adnak, cselekvésre hívják fel a tanulókat.  

b) Leképező/bemutató funkció: a kép megmutat valamit, ami nem írható le 
pontosan verbálisan. A logikai képek: grafikonok, diagramok, ábrák tartoznak 
ebbe a csoportba. 

c) Szituációs funkció: a kép szerepe valamely helyzet bemutatása, kognitív-
affektív viszonyulást vált ki a tanulóból, tartalmakat, érzelmeket ébreszt benne. 
A kép segít a tanult információk rögzítésében, elsajátításában.  

d) Ábrázoló/illusztráló funkció: a kép konkrét tárgy leképezése, a tényleges 
vagy a képzelt világ egy darabját jeleníti meg. Felmutatásával elkerülhető az 
anyanyelv használata. Talán ebből a célból használ az idegennyelv-tanár leggyak-
rabban képeket. Akár nyelvtani szabályt is ábrázolhatunk képszerűen (semati-
kusan).  

e) Magyarázó funkció: egy kép segítheti a tankönyvben megjelenő nehezebb, 
elvontabb szöveg megértését, ábrázolhatja a szövegben leírtakat. Az auditív 
szövegértés gyakorlásánál is segítséget nyújthat. 

f) Serkentő/motiváló funkció: a kép bevezethet egy témát, arra serkentve a 
tanulókat, hogy beszéljenek róla, párbeszédbe elegyedjenek, vagy szerepjátékot 
is elindíthat.  
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Az expresszív kép megszólalásra, beszédre késztet, de akár írásfeladat alap-
jául is szolgálhat. A képnek címet lehet adni, szóbuborékot kitölteni, a jelenlé-
vők közti párbeszédet megalkotni, a képet leírni. Hagyományos értelemben a 
kép leírásakor a tanulóknak el kell sajátítaniuk egy bizonyos szókincset, amely 
keretéül szolgál a képleírásnak.  

Az idegennyelv-tankönyvek általában egy szó- és kifejezéslistát nyújtanak, 
aminek segítségével leírhatók a képen látható tárgyiasságok, viszonyok. A 
Berliner Platz 3 tankönyv első fejezete például képek leírását tűzi ki tanulási cél-
ként. Kik lehetnek a megjelenített személyek? Milyen tárgyak vannak a képen? 
Milyen a háttér? Mi helyezkedik el a kép jobb, illetve bal oldalán, középen? 
Milyen benyomást kelt a jelenlévők összessége? A segédeszközül szolgáló kife-
jezések az idegennyelv-tankönyvben: Auf unserem Bild sieht man im Vordergrund… 
A képen az előtérben … látható),  Das Bild erinnert mich an… (A kép arra 
emlékeztet…), Ich denke bei dem Bild an… (A kép láttán arra gondolok…), Mir gefällt 
das Bild, weil… (Tetszik a kép, mert…), Ich habe das Bild gewählt, weil… (Ezt a képet 
választottam, mert…), Man hat den Eindruck, dass … (A kép azt benyomást kelti, 
hogy…).  

A képekhez kapcsolódó felszólítások pedig a következők:  

a) Wählen Sie eine Abbildung heraus. (Válasszon ki egy képet!)  

b) Notieren Sie fünf Wörter, die Ihnen spontan zu dieser Abbildung einfallen. 
(Jegyezzen fel a képhez öt szót, amely spontán módon eszébe jut!)  

c) Was finden Sie an dieser Abbildung interessant? (Mit talál érdekesnek ezen a 
képen?)  

d) Was sehen Sie auf Ihrem Bild? Beschreiben Sie die Situation. (Mit lát a képen? Írja 
le a helyzetet!)  

e) Wählen Sie eine Person aus und beschreiben Sie ihren Alltag. (Válasszon ki egy 
személyt, és írja le a hétköznapját!)  

f) Wählen Sie eine Person aus und schreiben Sie ihre Biografie. (Válasszon ki egy 
személyt, és írja le életrajzát!) (Köker–Lemke–Rohrmann–Rusch–Scherling–
Sonntag 2004: 6–7). 

A tankönyvben elvárt leírás így elsődlegesen megmarad a tárgyilagos 
megállapítások szintjén. Néhány kérdés ugyan látszólag túlmutat ezen (A kép 
láttán arra gondolok…, A kép… érzést kelt bennem),  de nem célja mélyebben moz-
gósítani a tanulók  belső világát.  

Egy kép az érzelmekhez szólhat, de érzékletessége révén jóval 
közvetlenebbül, mint az írott vagy hallott szöveg. Így a képzelet elindítójává 
válik, mihelyt megmozgatja a tanuló fantáziáját, belső világát. A kép maga 
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csupán a valóság interpretációja, leképezése. A tanuló kapcsolatba lépve a leké-
pezett világgal mintegy kikerekíti, kiegészíti azt. Akár az írott szövegnek, a kép-
nek is több „olvasata” van. A szakirodalomban az angol visual literacy kifejezés 
éppen a tanulóknak erre a képi befogadóképességére, képértésére vonatkozik. 
Valójában a tanítás során – többek között – a tanulóknak ezt a képességét is 
fejleszteni kellene. A képek dekódolása, a láthatón túli jelentések felismerése, az 
ábrázolt konkrét helyzet, történés mögötti világ felépítése, nyelvi formákba ön-
tése elég sok tanulónak nehezére esik. Valamely kép értelmezése során el kell 
kerülniük a sztereotípiákat. Hiszen ahány tanuló, annyi nézőpont, annyi látás-
mód lehetséges. Tanulni kell a konkrét, tárgyilagos leírástól való elszakadást, a 
kép mélyén rejlő titoknak a felfejtését, a hétköznapitól, átlagostól, megszokottól 
való elszakadást és a képzelet szabad szárnyalását.  

A jó kép hatással van ránk, elfeledett emlékeket, sajátos asszociációkat, 
kérdéseket vet fel, ötleteket indít el a szemlélőben. Impulzust nyújt a kreatív 
íráshoz, ahol a cél már nem a kép pusztán tárgyilagos leírása, hanem időt, teret 
átszárnyaló fantáziálás, a gondolatok szabad, spontán áramlása.  

A kreatív íráshoz impulzust, serkentést nyújtó kép egyik fontos jellemzője a 
nyitottság. Egy kép akkor váltja ki a gondolatáramlást, ha nyitott, térben és idő-
ben, kulturális vonatkozásban, kommunikatív szempontból és egyben autenti-
kus, aktuális vagy örökérvényű szituációt jelenít meg. A kép akkor készteti, pro-
vokálja a tanulót kreatív írásra, ha korának és érdeklődésének eleget tesz, ha sej-
tető, ha felkelti kíváncsiságát, kérdéseket vet fel, és ez által gondolkodásra ser-
kent.  

A képek által kiváltott kreatív írás folyamán legjobb munkaforma a koope-
ratív csoporttevékenység, három–négy fős csoportokban való írás. Ezáltal 
csökken az üres laptól és az ötletek hiányától való félelem. Természetesen, le-
hetséges a párban való tevékenység is, de vannak olyan tanulók is, akik önálló-
an szeretnek dolgozni. 
 

II 

A képekkel való tevékenység szakaszai 

a) A képpel való találkozás. Ötletbörze  

Az impulzusként szolgáló képet kitűzzük a táblára vagy kiosztjuk a 
csoportoknak (így talán jobban láthatók a részletek), és hagyunk néhány percet, 
hogy szemügyre vegyék. Aztán a tanulók ötletbörze (brainstorming) formájában 
rögzítik a fejükön átsuhanó szavakat, kifejezéseket, kivétel nélkül mindent, ami 
a kép láttán eszükbe jut. Itt még nem számít, ha a képhez kevésbé találó ötletek 
is a kép köré kerülnek, az írásfolyamat során a tanuló amúgy is azokat az 
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ötleteket fogja felhasználni, amelyek belesimulnak az általa kigondolt történet-
be. A táblánál lehet készíteni egy közös ötletbörzét is. Az ötletek szabad áram-
lását kissé lelassítja, ha a tanulók nem ismerik azokat a szavakat a célnyelven, 
melyek hirtelen felbukkannnak bennük. A szótár használata segítheti őket.  

Egy másik lehetőség, ha a tanulóknak több képet kínálunk fel, és tetszés 
szerint választanak egyet, amelyik megszólítja őket. Így talán könnyebben fog-
nak neki az írásnak. 

b) Szövegalkotás 

A csoport közösen írott szöveggé formálja a megbeszélt ötleteket. 
Segédeszközük lehet a szótár, de a tanár is segíthet, választ adva a kifejezésekre, 
szavakra vonatkozó kérdéseikre.  

Mivel a kreatív írásfolyamat a képzelet szabadon szárnyalását részesíti előny-
ben, a tanulókra szoktam bízni, hogyan szólalnak meg a kép kapcsán. Gyakran a 
monológot választják, mint megszólalási formát, mintegy belehelyezkedve vala-
mely szereplő bőrébe. Van, aki párbeszédet ír, de van olyan is, aki csupán a kép 
által benne keltett reflexiókat fogalmazza meg („filozofál”), vagy külső szemlélő-
ként történetet ír hozzá. Természetesen a kép milyensége is meghatározza, me-
lyik megközelítés lehetséges.  

c) Átdolgozás, áttekintés 

A tanár segítségével megtörténik a kreatív írások áttekintése, a nyelvi, tartal-
mi és logikai hibák kiküszöbölése. Ezek a simítások mindig gondot okoznak a 
tanulóknak, hiszen nem képesek saját szövegüktől kellő mértékben eltávolodni.  

e) Bemutatás  

Ebben a szakaszban a tanulók bemutathatják kreatív írásaikat: felolvassák 
alkotásaikat; kitűzik a falra; alkotásaik megjelennek az iskolaújságban; portfólió-
ba helyezik, vagy kicserélve egymással, kölcsönösen elolvassák.  

A képek, amelyeket felhasználunk lehetnek fényképek, de lehetnek művészi 
alkotások, festmények is.  

III 

 
A következőkben a képekhez fűződő kreatív írások közül szeretnék 

néhányat ismertetni. A kreatív írástermékek szerzői a Brassai Sámuel Elméleti 
Líceum középiskolás tanulói. A célnyelv a német nyelv, amelyet heti két órában 
második idegen nyelvként tanulnak.  

Az alábbi kép kedvelt volt a tanítás során. Monológ, párbeszéd és kis esz-
mefuttatás is íródott a kép kapcsán. 
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1. monológ 

Heute morgen ging ich mit meinem 
Vater spazieren. Mein Vater traf sich 
mit einem Mann unter einer Brücke. 
Dieser Mann war meines Vaters 
Freund. Sie sprachen viel und dann 
gingen wir in einen Bar. Sie waren 
sehr ernst. Sie hielten die Hände 
hinter dem Rücken während wir spa-
zierten. Ich wollte ernst sein und wie 
die Erwachsene sind, so hielt ich 
meine Hände hinter dem Rücken.  
In dem Bar kaufte mein Vater Cola 
für mich. Aber ich wollte doch Bier 
trinken, wie ein Erwachsener. Mein 
Vater lachte über mich und sagte 
„Freue dich bis du noch jung bist! ” 

Ma reggel édesapámmal sétálni men-
tünk. Apám egy férfivel találkozott 
egy híd alatt. Ez a férfi a barátja volt. 
Sokáig beszélgettek, aztán egy bárba 
mentünk. Nagyon komolyak voltak. 
Kezüket hátuk mögé tették, mialatt 
sétáltunk. Én is komoly akartam lenni, 
mint a felnőttek, úgyhogy én is hátra-
tettem a kezem. A bárban kólát vett 
nekem édesapám. De én sört akartam 
inni, mint egy felnőtt. Apám csak ne-
vetett rajtam és azt mondta: „Örülj, 
amíg még fiatal vagy!” 
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2. monológ 
Mein Vater spricht schon wieder über 
die Schuld. Haben wir Wärme in dem 
Haus oder müssen wir in der Kälte, 
wie einen Monat früher sein? Wie ein-
fach ist für Familie Klein! Sie haben 
ein großes Haus, es  ist warm  allemal. 
Was macht Herr Klein, dass sie mehr 
Geld haben als unsere Familie? 
Wenn ich ein Kind in der Familie  
Klein wäre, dann hätte ich einen 
Chauffeur, zu Hause einen Computer 
und Fernseher ! 

Édesapám újból az adósságról beszél. 
Van-e meleg a házban, vagy hidegben 
élünk majd, mint előző hónapban? 
Könnyű dolga van a Kis családnak! 
Nagy házuk van, mindig meleg van 
náluk. Mit tesz Kis úr, hogy több pén-
zük van, mint nekünk? Ha én a Kis 
család gyereke lehetnék, lenne sofő-
röm, odahaza számítógépem meg té-
vém! 

 

3. monológ 
Gedanken eines Kindes 
… Ah diese Erwachsene! Sie sind 
immer so streng und hoch. Sie streiten 
viel, Kinder mögen es nicht. Hm, 
könnte ich irgendwie ihre Gedanken 
verstehen? Wenn ich ihre  Gedanken 
verstehen würde, würde mein Vater mit 
mir nicht streiten.  
… Ich muss denken, wie meine Eltern 
denken, deshalb muss ich spazieren, wie 
sie spazieren. Sie falten ihre Hände und 
schauen den Weg an.  
Es stimmt! Wenn sie den Weg anschau-
en, versuchen sie ihre Probleme zu lö-
sen. Aber… Warum spazieren sie lang-
sam? 
… Ich verstehe nichts! 
Die Erwachsenen sind sehr kompliziert! 
Sie sind nie zufrieden, auch wenn sie 
alles haben, was sie brauchen. Sie er-
schweren alles, weil sie nie über ihre 
wahren Gefühle sprechen. Sie sollten 
nicht betrügen oder lügen. Erwach 
senen entschuldigen sich selten und sie 
geben nie ihre Fehler zu.  
Warum sind sie so egoistisch? 

Egy gyerek gondolatai 
… Ah, ezek a felnőttek! Mindig olyan 
szigorúak és magasak! Sokat veszeked-
nek, a gyerekek nem szeretik ezt. Hm, 
hogyan érthetném meg a gon-
dolataikat? Ha érteném a gondolatai-
kat, édesapám nem veszekedne velem.  
… Úgy kell gondolkodnom, mint a 
szüleim gondolkodnak, tehát úgy kell 
sétálnom, ahogyan ők sétálnak. Kezü-
ket összekulcsolják, az utat nézik. 
Megvan! Amikor az utat nézik, a 
problémáikat akarják megoldani! 
De… Miért sétálnak olyan lassan? 
… Semmit sem értek!  
A felnőttek nagyon bonyolultak! So-
hasem elégedettek, akkor sem, ha 
mindenük megvan, amire szükségük 
van. Mindent megnehezítenek, mert 
sosem beszélnek az igazi érzéseikről. 
Nem kellene becsapjanak és hazudja-
nak. A felnőttek ritkán kérnek bocsá-
natot, és sosem ismerik be tévedései-
ket. 
Miért olyan önzők? 
Nem akarok felnőtt lenni, olyanná 
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Ich will nicht erwachsen werden oder 
so werden, wie sie… 
… Sie sind nicht glücklich, aber sie tun 
nichts um glücklich zu werden. 
… Sie gehen zu einem seltsamen Platz  
„Arbeit” genannt und sie kommen 
wütend und erschöpft nach Hause. 
… Genug! Ich verschwende nicht 
meine kostbare Zeit damit, an die 
Erwachsenen zu denken, ich gehe lieber 
und spiele mit meinen Freunden. 

lenni, mint ők… 
… Nem boldogok, de nem is tesznek 
semmit azért, hogy boldogok legye-
nek. 
… Egy különös „munkahelynek” ne-
vezett helyre mennek, ahonnan dühö-
sen és kimerülten jönnek haza. 
… Elég! Nem pazarlom a drága idő-
met azzal, hogy a felnőttekre gondol-
jak, inkább megyek és játszom a bará-
taimmal. 

 

Gondolatok a képhez 
Im allgemeinen will das Kind seinen 
Eltern ähneln. Es probiert seine 
Eltern Schritt für Schritt zu befolgen. 
Sie sind für das Kind Vorbilder. 
Leider nicht alle Eltern sind ein gutes 
Vorbild. In unseren Tagen ist für die 
Eltern die Arbeit wichtiger als die 
Kindererziehung. Das ist nicht so gut 
für die Kinder, weil sie kein gutes 
Vorbild haben. 

Általában a gyerek szüleire akar ha-
sonlítani. Lépésről lépésre követi szü-
leit. Példaképek számára. Sajnos nem 
minden szülő jó példakép. Manapság 
sok szülőnek fontosabb a munka, 
mint a gyereknevelés. Ez nem túl jó a 
gyerekeknek, mert így nincs jó példa-
képük. 

 
A következő monológ az alábbi kép alapján készült, és egyetlen tanuló kreatív 
produktuma. Érdekessége, hogy a monológ két személy gondolatait szólaltatja 
meg. Írója egymagában, könnyedén vetette papírra. 
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Ich kann nicht glauben, dass dies geschehen konnte! Warum sollte mein 
Mann sein? Oh mein Gott, wenn ich ihn nur noch einmal sehen könnte! Aber 
ich weiß, es gibt keine Möglichkeit dafür, wenn ich auch sterbe. Aber ich weiß, 
dass ich für ihn stark sein soll. Ich muss auch Gerechtigkeit suchen, und ich 
möchte, dass der Mensch bestraft wird, der das Auto fuhr, während er betrun-
ken war. Dies ist eine sehr schlechte Sache. Ich denke, es sollte viel strengere 
Gesetze, Fahrverbot geben, wenn man betrunken ist. Diese Art von Verbre-
chen macht so viel Opfer, und die Regierung tut nichts, um diese Art von 
Schäden gegen die Menschen zu stoppen. Ich werde für dich stark sein, meine 
Liebe, und ich werde dir treu sein für den Rest meines Lebens. Ich werde 
immer da sein, mit dir, wenn du mich brauchst. Vergiss eine Sache nicht: Die 
Liebe, meine Liebe zu dir ist stärker als alles andere auf dieser Welt.  

 
Was? Was passierte mit mir? Warum bin ich an diesem kleinen Ort? Warum 

kann ich mich nicht bewegen? Ich kann meine Arme, meine Beine  oder irgendeinen Teil 
meines Körpers nicht fühlen. Warte eine Sekunde … Ich kann mein Herz nicht 
schlagen hören. Ist das möglich? Bin ich tot? Ich fühle mich so kalt. Jetzt verstehe ich. 
Zumindest glaube ich so. Ich bin tot. Aber wie ist das passiert? Ich erinnere mich, dass 
ich nach Hause von der Arbeit fuhr, und ich erinnere mich, dass es spät in der Nacht 
war, es begann tatsächlich fast zu dämmern. Und ich sah, es kam ein Licht  auf mich 
zu. Ein Schrei und Metall kratzte. Und dann kann ich mich an nichts erinnern. Und 
jetzt fühle ich mich so kalt, und alles um mich herum ist nur schwarz, und es tut so weh, 
dass ich meine Frau in der Nähe nicht fühlen kann. Ich hoffe, dass ihr gut geht, und sie 
wird nicht leiden, nicht zu viel wegen dem Verlust. Ich werde sie für immer lieben. Es 
tut mir leid, dass ich ihr nicht erzählte, wie sehr ich sie liebte. Ich weiß, dass sie wusste, 
aber immer noch, es wäre besser, wenn ich ihr sagen könnte. Es ist so schlimm, dass ich 
meine Liebe mit mir in den Grab nehmen muss. Aber ich werde immer über sie wachen 
vom Himmel. Auf Wiedersehen, meine Liebe. Liebe dich für immer. 
 

Nem hiszem el, hogy ez megtörténhetett! Miért az én férjem? Istenem, ha 
még egyszer láthatnám! De tudom, nem lehetséges, ha meghalok se! De tudom, 
őérte erősnek kell lennem! Igazságot kell tennem, és azt szeretném, hogy az  
ember, aki ittasan vezetett, elnyerje büntetését! Ez rossz dolog. Szigorúbb 
törvények, vezetési tilalom kellene hogy legyen az ittasokra nézve. Ez a gaztett 
oly sok ember életét oltja ki, és a törvény nem tesz semmit, hogy megállítsa e 
károkat. Erős leszek érted, szerelmem, és hűséges hátralévő életemben. Mindig 
itt leszek veled, ha szükséged van rám. Egy dolgot ne feledj: A szerelem, irán-
tad való szerelmem mindennél erősebb.  
 



Műhely  

 

 28

Micsoda? Mi történt velem? Miért vagyok e szűk helyen? Miért nem tudok 
mozogni? Nem érzem a karom, lábam, semmilyen testrészem. Várj egy pillanatot… 
Nem érzem dobogni a szívem. Lehetséges? Halott volnék? Oly hideg vagyok. Most már 
értem. Legalábbis úgy vélem. Halott vagyok. De hogyan történt? Emlékszem, hazafelé 
mentem a munkából, és emlékszem, késő éjjel volt, már hajnalodott. Egy fényt láttam 
felém jönni. Egy kiáltás és fém karcolása. És aztán semmire sem emlékszem. Most oly 
hidegnek érzem magam, minden fekete körülöttem, és úgy fáj, hogy nem érezhetem felesé-
gem magam körül. Remélem, ő jól van, nem fog túlságosan szenvedni a veszteség miatt. 
Örökké fogom szeretni. Sajnálom, hogy nem beszéltem neki arról, mily nagyon szeretem. 
Tudom, hogy tudta, de mégis, jobb lenne, ha elmondhatnám neki. Oly rossz, hogy sze-
relmemet a sírba kell zárnom magammal együtt. De az égből őrködni fogok felette. Vi-
szontlátásra szerelmem! Mindörökre szeretlek. 

 
A háború olyan téma, amely mindig erős hatást vált ki, a tanulók fantáziáját 

elindítja. Íme két, háborút idéző kép, az egyik csupán háborúsdit játszó gyere-
kek csoportja, a másik valódi katonákat láttat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es gab sieben Kinder. Sie spielten zu-
sammen. Sie glaubten, dass der Krieg nur 
ein Spiel war. Ihrer Meinung nach war 
der Krieg sehr schön und lustig. Sie 
spielten mit Holzwaffen und Miniatür-
tanken. Ihr Hof war das Schlachtfeld. 
Nach zehn Jahren begann das zweite 
Weltkrieg. Die Holzwaffen und Minia-
türtanken wandelten sich zu echten Waf-
fen. Ihr Spiel war Realität. Alle, ausge-
nommen das kleine Kind, sind 
gestorben, nur er hat den Krieg überlebt.

Volt hét gyerek. Együtt játszottak. 
Azt hitték, a háború csupán egy já-
ték. Úgy vélték, a háború szép és 
vidám dolog. Fafegyverekkel és kis 
tankokkal játszottak. Az udvar volt 
a harctér. 
Tíz év múlva kitört a második világ-
háború. A fafegyverek és kis tankok 
valódi fegyverekké változtak, játé-
kuk valósággá. Mindenki, kivéve a 
kis gyereket, meghalt, csupán ő élte 
túl a háborút. 
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Ez az írás tetszett a tanulóknak a legjobban, eredetinek tartották. A játék a 
valóság tükre – állapították meg –, illetve a „rossz” játék előre nem sejthetően 
valósággá válik, embert megsemmisítő, világot szétforgácsoló valósággá. 
 

Az alábbi képhez a következő történet született: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es war Krieg in Irak. Die Menschen 
marschierten auf der Hauptstrasse. Auf 
der Hauptstrasse waren viele Kinder. 
Der Soldat sah sie. Die Kinder waren 
schmutzig und hungrig. Der Soldat be-
dauerte die Kinder. Er suchte in seinem 
Rucksack und fand ein Stück Brot. Er 
gab das Brot ihnen. Die Kinder waren 
sehr froh, sie liefen weg. Aber ein klei-
ner Junge blieb dort. Der Soldat wusste 
nicht, warum er dort stand. Das Kind 
sagte nichts. Der Soldat setzte das Kind 
in den Kampfwagen. Das Kind zog 
sein Hemd aus. Der Soldat sah, dass das 
Kind viele Bomben an sich hat. Das 
Kind schrie: „Für das Vaterland!”. Er  
drückte einen Knopf und alles explo-
dierte. 

Háború volt Irakban. Az emberek a 
főutcán masíroztak. Sok gyerek volt a 
főutcán. A katona látta őket. A gye-
rekek koszosak voltak és éhesek. A 
katona megsajnálta a gyerekeket. Háti-
zsákjában keresgélt, és talált egy darab 
kenyeret. Nekik adta. A gyerekek bol-
dogok voltak, és elszaladtak. De egy 
kisfiú ottmaradt. A katona nem tudta, 
miért áll ott. A gyerek semmit sem 
szólt. A katona a harckocsiba emelte a 
gyereket. A gyerek levetette az ingét. 
A katona látta, hogy a testén bombá-
kat hord. A gyerek elkiáltotta magát: 
„A hazáért!”. Azzal megnyomott egy 
gombot, és minden fölrobbant. 
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Az alábbi képen látható kislány alakja is a háborút idézte fel egy tanulóban. 
Hadd álljon itt a versformába öntött gondolatözön, hiszen ez egy ritkábban vá-
lasztott forma. A kislány szívszorító szavai egyes szám első személyben csen-
dülnek fel: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nichts ist um mich herum 
Um mich herum ist nichts, 
Ich suche verzweifelt 
Nach Nichts in dem Nichts: 
Nur Steine sind da, Schicht über 
Schicht… 
– Bin ich jetzt Waise oder nicht? – 
Dort stand ein Baum, 
Da war ein Zaun, 
Dort schlief meine Schwester im 
sauberen Raum… 
Und hier, wo ich bin, 
Hier, wo ich stehe, 
Weinte meine Mutter eine Tränen-See. 

Semmi sincs körülöttem, 
Körülöttem semmi sincs, 
Kétségbeesetten keresek –  
A semmi után a semmiben 
Csak kövek vannak itt: réteg 
rétegen… 
– Árva vagyok, vagy sem? 
Amott egy fa állt, 
Emitt egy kerítés, 
Ott húgom aludt tiszta szobában… 
És itt, ahol vagyok, 
Ahol épp állok, 
Édesanyámnak tengernyi könnye hul-
lott. 

 
 

A következő kép természeténél fogva párbeszédre szólít fel. Másként lát-
ják-e a világot a generációk vagy sem? A köztük levő különbözőségek elsimul-
nak vagy sem? 
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Drei Generationen 
Die Oma, die Tochter, die Enkelin. 
Oma Inge: Ah, diese Generation! Alles 
war anders, als ich jünger war! 
Maria, die Tochter: Ja, aber die Techno-
logie hilft den Leuten sehr. 
Anne, die Enkelin: Ich glaube, dass die 
Technologie die Älteren und Jüngeren 
voneinander entfernt hat. 
Oma Inge: Ich bin damit einverstanden. 
Maria: Ah nein! Die Kinder sind zu 
eigenwillig und agressiv! 
Oma: Ja, aber ich denke, das heutzutage 
alles zu Konflikten führt. Als ich ein 
Kind war, waren die Jugendlichen 
nicht so respektlos, wie heutzutage. 
Anne, die Enkelin: Ich bin der Meinung, 
dass man die Konflikte durch Aufpas-
sen lösen kann. 
Oma: Jüngere und Ältere müssen auf-
merksam sein. 
Maria, die Tochter: Gott sei Dank, un-
sere Familie war und ist eine aus-
geglichene Familie. 
Anne, die Enkelin: Ja, aber wir sollten 
unser Eis essen, weil es sehr heiß ist 

Három generáció 
A nagymama, a lánya, az unokája 
Inge nagyi: Ah, ez a generáció! Minden 
másképp volt, mikor még fiatal voltam! 
Mária, a lánya: Igen, de a technológia 
sokat segít az embereknek. 
Anne, az unoka: Én azt hiszem, a tech-
nológia elválasztotta az időseket és 
fiatalokat egymástól. 
Inge nagyi: Egyetértek veled. 
Mária: Ó, nem! A gyerekek túl önfejű-
ek és agresszívek!  
Nagyi: Igen, azt hiszem manapság 
minden konfliktusba torkollik. Ami-
kor még gyerek voltam, a fiatalok nem 
voltak ilyen tiszteletlenek, mint ma. 
Anne, az unoka: Az a véleményem, 
hogy a konfliktusokat odafigyeléssel 
meg lehet oldani. 
Nagyi: Fiataloknak és időseknek oda 
kell figyelniük.  
Mária, a lánya: Hál’ Istennek a mi 
családunk mindig kiegyensúlyozott 
család volt, és ma is az. 
Anne, az unoka: Igen, de a fagyinkat 
kellene ennünk, mert nagy a hőség, és 
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und es wäre sehr schade, wenn das Eis 
schmelzen würde. 
Oma Inge, Maria: Ja, wir sind damit ein-
verstanden. 

kár lenne érte, ha elolvadna. 
Inge nagyi, Mária: Igen, egyetértünk. 

 

Az idézett írásokban felvillantott témák a háború, a szerelem, a megélhetés, 
az anyagi gondok, a generációk közti különbség. Ezek a témák jelzik, hogy mi-
lyen gondolatok ébrednek a tanulókban a képek kapcsán. 

 
IV 

 
Amint láttuk, képek is szolgálhatnak a kreatív írás alapjául a tanításban. A 

képek megragadják a figyelmet. A velük való tevékenység kevésbé időigényes, 
mintha irodalmi szövegek nyújtanának impulzust az íráshoz. Ebben az esetben 
a tanulóknak nem kell előzetesen megérteniük az irodalmi szöveget, csupán 
abban kell igényesnek lenniük, hogy valami újszerűt, eredetit hozzanak létre, egy 
jó ötlet felvillantásával. A kreatív szövegalkotás az idegennyelv-oktatásban nem 
azt jelenti, hogy a tanulóktól terjengős, hosszú, valamint teljes mértékben ere-
deti, szépirodalmi értékű alkotást várhatnánk el. Kreatív szövegalkotásról 
beszélünk amennyiben a szöveg a tanulók szubjektivitása alapján újszerűt 
teremt, a tanuló az ismereteit átstrukturálja és belőle új világot hoz létre 
(Meisinger 2000: 4). Természetesen a tanárra hárul az a feladat, hogy a tanulók 
világát megérintő, hozzájuk szóló, addigi tapasztalataikat figyelembe vevő, 
szabad asszociációkat kiváltó képet találjon, figyelembe véve a tanulók nyelvi 
kompetenciáját is. Fontos, hogy a tanulók örömüket leljék a kreatív írásban, 
fantáziájukat szárnyalni hagyják, és önmagukkal szemben igényesek legyenek.  
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