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Antal Mónika – Barátka Agnieszka  

Varsói Tudományegyetem, Magyar Tanszék 

 

Beszéljünk a hallgatásról! 

(feladatlap) 

 

 

 

 

Téma besorolás:   

 - műveltségterület:  idegen nyelvi kultúra 

 - tantárgy:   magyar mint idegen nyelv 

 

Célcsoport:    magyarul tanuló külföldiek (B2/C1 szintű csoport) 

 

Időkeret:    60 perc 

 

Tanítási célok:   -     a  korábban tanult ismeretek ismétlése és gyakorlása  

- a szókincs fejlesztése 

- az idiómák gyakorlatias megközelítése 

- az íráskészség fejlesztése 

 

Felhasznált irodalom:   - Bárdosi Vilmos (2012): Magyar szólások, közmondások 

     adatbázisa. 14000 szólás, közmondás, helyzetmondat 

     magyarázata stilisztikai jelzéssel, a típus feltüntetésével, 

     fogalomköri szómutatóval, Tinta Könyvkiadó, Budapest. 

- Bárdosi Vilmos (főszerk.) (2003): Magyar szólástár. 

Szólások, helyzetmondatok, közmondások értelmező és 

fogalomköri szótára, Tinta Könyvkiadó, Budapest. 
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Párosítsd össze az alábbi szólásokat a megadott jelentésekkel! 
 

1. egy pillantással megsemmisít <vkit> a) (ajándékkal vagy vesztegetéssel) 
hallgatásra bír valakit, aki kellemetlen 
dolgokat mondhatna el róla 

2. lelakatolja <vkinek> a száját b) kellemetlenség elkerülése 

3. hallgatásra ítél <vkit> c) fájdalmát vagy haragját eltitkolva 
vagy dacból hallgat 

4. betömi <vkinek> a száját d) dühös, parancsoló tekintettel 
hallgatásra késztet valakit 

5. nem tesz ki az ablakba <vmit> e) aki nem mond ellent valamely 
javaslatnak, arról feltehető, hogy 
egyetért vele 

6. összeszorítja a fogát f) hallgatásra int vagy kényszerít 
valakit 

7. belefojtja a szót <vkibe> g) (írót, művészt, politikust) nem 
enged megszólalni, publikálni 

8. hallgatás beleegyezés h) szégyenében hallgat valamiről, nem 
dicsekszik valamivel 

9. ne szólj szám, nem fáj fejem i) (durván) félbeszakít, elhallgattat 
valakit 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

         

 

 

Először egészítsd ki a szólásokat a hiányzó szóval, azután párosítsd össze a jelentésükkel! 
 

bölcs, sír, fáma, arany, cica, lakat, kép, faszent [bálvány]  

  

1. elvitte a _________ a nyelvét 

2. áll, mint egy __________ 

3. hallgatni __________, beszélni ezüst 

4. hallgat, mint a __________ 

5. se __________, se hang 

6. __________ van <vkinek> a száján 

7. ha hallgattál volna, __________ maradtál volna 

8. erről nem szól a __________ 
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a) sokszor hasznosabb, bölcsebb hallgatni, mint beszélni 

b) elhatározza, hogy nem fog beszélni, titkot fog tartani 

c) valamit titokban tart, nem mond el senkinek 

d) butaságokat beszél, és jobb, ha meg sem szólalt volna 

e) (gyerek) nagyon hallgatag 

f) annak jelzése, hogy valamit nem lehet tudni 

g) annak kifejezése, hogy valaki zavarában hirtelen elhallgat 

h) szótlanul, mozdulatlanul hallgatva áll 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

        

 

 

Először egészítsd ki a szólásokat a hiányzó toldalékkal (ahol ez szükséges!), azután 
párosítsd össze a jelentésükkel! 
 

1. se köp_____, se nyel_____ sem tud 

2. se bű_____, se ba_____ sem mond 

3. mély hallgatás_____ merül 

4. csönd_____ legyen! 

5. lakatot tesz <vkinek> a szája_____ 

6. lesi <vkinek> a szó_____ 

7. harapófogó_____ sem lehet kihúzni <vkiből> <vmit> 

8. kifogy a szó_____ 

9. ajka_____ fagy a szó 

 

a) semmiképpen nem hajlandó megszólalni, elárulni valamit 

b) elhallgattat valakit 

c) meglepetésében, szégyenében vagy zavarában egy szót sem tud 

szólni, megyszégyenűlten hallgat 

d) izgalmában, félelmében, meghatottságában, elérzékenyülésében, 

izgatottságában, illetve megdöbbenéstől, zavarodottságtól, rémülettől 

nem tud megszólalni, elhallgat 

e) nincs több mondanivalója 

f) egy szót sem szól, nem foglal állást 
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g) áhítattal, érdeklődéssel hallgatja valakinek minden szavát, nagy 

figyelemmel, tisztelettel hallgatja valakinek a beszédét 

h) Hallgass! Ne beszélj! 

i) sokáig nem szólal meg 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

         

 

 

Válaszd ki a helyzetbe illő idiómát! 
 

lenyelted a nyelved?, pofa be!, magyar ember evés közben nem beszél, 

angyal repült el a szobába!, lesi minden szavát, egy hangot se halljak!, 

betömni a száját, hallgass a neve 

 

1. Néhányan ültünk a szobában és beszélgettünk, és egy pillanatban véletlenül mindenki 

egyszerre hallgatott el a társaságban és kínos csend következett be: 

_______________________________ . 
 

2. Régi együttélésekben, kapcsolatokban szinte tökéletes a harmónia, és örömmel 

állapíthatja meg, hogy kedvese még mindig _________________________. Szerelmi 

viszonyokról ez sajnos nem mondható el, főleg, ha a kapcsolatot a titkolózás jellemzi. 

        (Kos horoszkópja, 2015.08.20) 
 

3. Széles körben felháborodást keltett csütörtökön Törökországban Bülent Arinc török 

miniszterelnök-helyettesnek egy női képviselőt becsmérlő kijelentése. "Hölgyem, 

maradjon csendben. Nőnek ______________________" - mondta Bülent Arinc a 

parlament szerdai ülésén Nursel Aydogan képviselőnőnek, a legerősebb kurd párt 

tagjának. 

(http://www.atv.hu/kulfold/20150730) 
 

4. (...)  

Ne… Ne szólj. Ne mondd el, mit látsz. 

Hallgass! Mondom. __________________ 

Istennőt látsz!  

    (Szabó T. Anna: Cafat) 
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5. ________________________, pedig kellene, mert a közös családi étkezések során 

való beszélgetés segít fejleszteni a gyerekek kommunikációs képességeit és ezáltal a 

magabiztosságukat - derült ki az írni-olvasni tudás fontosságát népszerűsítő National 

Literacy Trust nevű londoni jótékonysági szervezet tanulmányából. 

(http://idesuss.hu/hirek/) 
 

6. Felháborodott beosztottjának úgy szeretné ___________________, hogy a "kieső" 

jövedelmét az intézet költségvetéséből pótolja, illetve pótolná jutalom vagy egyéb 

jogcímen. 
 

7. Király: – Vigyázzatok, hogy ki ne menjen! 

Őr:  – A Herceg? 

Király: – Igen. Vigyázzatok, hogy ki ne menjen! 

Herbert herceg: – De apám, kérlek... 

Király:  – _______________________! Öltözz fel! 

(Monty Python and the Holy Grail) 
 

8. – Mi a neved kisfiam? 

 – Petinek hívnak. 

 – Az én fiamat is Péternek hívták, de már megnőtt és távol él tőlem. Csak ritkán 

 láthatom, mert nagyon elfoglalt ember. Emlékszem, amikor ő is ilyen fiúcska volt, 

 mint te gyakran megesett, hogy az iskola helyett a városban csavargott. Ugye te nem 

 vagy ilyen, és nem csapod be édesanyádat? 

  Peti fülig pirult, és szinte hang nem jött ki az ajkán. 

 – Talán ________________________? Miért nem válaszolsz? 

– Ma nekem nem kell iskolába mennem, szünet van. 

(http://mindennapra.blogspot.com/) 

 

 

Írj párbeszédet az alábbi idiómákkal! 
 

 betömi a száját  áll, mint a bálvány  ajkára fagy a szó 

  csönd legyen!   egy pillantással megsemmisít valakit 

   harapófogóval sem lehet kihúzni vakiből valamit  
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MEGOLDÓLULCS 

 

Párosítsd össze az alábbi szólásokat a megadott jelentésekkel! 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

d) f) g) a) h) c) i) e) b) 

 

 

Először egészítsd ki a szólásokat a hiányzó szóval, azután párosítsd össze a jelentésükkel! 

1. cica; 2. faszent [bálvány]; 3. arany; 4. sír; 5. kép; 6. lakat; 7. bölcs; 8. fáma 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

e) h) a) c) g) b) d) f) 

 

 

Először egészítsd ki a szólásokat a hiányzó toldalékkal (ahol ez szükséges!), azután párosítsd össze a 
jelentésükkel! 

1. se köpni, se nyelni sem tud; 2. se bűt, se bát sem mond; 3. lesi <vkinek> a szavát; 4. csönd legyen!; 

5. lakatot tesz <vkinek> a szájára; 6. mély hallgatásba merül; 7. harapófogóval sem lehet kihúzni 

<vkiből> <vmit>; 8. kifogy a szóból; 9. ajkára fagy a szó 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

c) f) i) h) b) g) a) e) d) 

 

 

Válaszd ki a helyzetbe illő idiómát! 

1. angyal repült el a szobába!; 2. lesi minden szavát; 3. hallgass a neve; 4. pofa be!; 5. magyar ember 

evés közben nem beszél; 6. betömni a száját; 7. egy hangot se halljak!; 8. lenyelted a nyelved? 


