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ÍRNI JÓ!
A szövegalkotás fejlesztése

ÍÍrrnnii  jjóó,,  mmeerrtt……
„…nagyszerû érzés, ha a semmibõl egy szöveg megszületik;

…gondolatainkra késõbb is visszatekinthetünk;
…így õrizzük meg kultúránkat;

…az írás felszabadít;
…így könnyebb a vélemény kifejezése, mint szemtõl szemben;

…támaszt nyújt;
…akkor olvasni is megtanulunk;

…mert ilyenkor csendben van mindenki.”1

SZÖVEGÉRTÉS ÉS SZÖVEGALKOTÁS

Napjainkban nem szorul bizonyításra sem a szövegértés, sem a szövegalkotás fejlesztésének fon-
tossága. Nem szükséges hosszasan érvelni amellett, hogy e nyelvi, nyelvhasználati formák milyen
közvetlen hatással lehetnek, vannak az egyén boldogulására, legyen az a tanulási pályafutása vagy
a civil élete. Legyen szó akár a családi élet, akár a munka világának különféle helyzeteirõl, olyan
szövegekkel találkozunk, amelyek mind értõbb szelektálása, értelmezése, feldolgozása és alkalma-
zása nélkül céljaink, vágyaink elérhetetlenek.

E tanulmány röviden bemutatja a szövegértési feladatállomány néhány jellemzõjét, majd rész-
letesen elemzi a szövegalkotási feladatsorok fejlesztésének folyamatát, utalva a jellemzõ tanári
reflexiókra. Jóllehet szövegek megértése és létrehozása egymással összefüggõ, egymást támogató
tevékenység is, célirányos fejlesztésük lehetõvé, sõt szükségessé teszi a szétválasztásukat is. E meg-
fontolásból készült el a szövegértési fejlesztõ feladatállomány 7. és 9. évfolyamosok, majd az Írni
jó címû szövegalkotási fejlesztõ összeállítás a 8. és a 10. évfolyamos diákok számára. Mindkét
összeállításban értelemszerûen elkülönülnek a címzettek: a tanári kézikönyv a tanároknak szóló in-
formációkat, a feladatsorok szakmai leírását, a javasolt munkaformákat és értékelési eljárásokat, to-
vábbá a feladatok lehetséges megoldásait tartalmazza. A diákoknak címzett összeállítás a feladatso-
rokat közli az említett kísérõ, értelmezõ megjegyzések nélkül. Mindkét feladatállományt alkalmazták
az említett évfolyamokon, így tapasztalatokkal rendelkezünk a feladatsorok iskolai, tanórai mûködé-
sérõl is.

A szövegértés fejlesztését célzó feladatállomány többféle olvasásfejlesztõ eljárásra ad módot
(HORVÁTH–LAPPINCS 2008a). A szoros szövegolvasást képviselõ, a logikai, a kreatív, a kommunikatív
jelentésre összpontosító feladatok segítségével lehetõség nyílik a szöveg-feldolgozási folyamat rész-
mûveleteinek és az ezektõl elválaszthatatlan globális szövegértés eljárásainak megtapasztalására,
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1 8. és 10. évfolyamos diákok válaszai arra a kérdésre, miért jó írni.
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megismerésére, gyakorlására. A feladatok a szövegértési képességek fejlesztése mellett a szöve-
gekre reflektáló különbözõ írásbeli mûfajok kipróbálására is módot adnak. A jegyzet, a szómagya-
rázat, az összegzés, a reflektálás a szöveg tartalmára, megszerkesztettségére, a szerzõi álláspont-
ra ugyanis az íráskészséget is igénylõ szöveg-feldolgozási helyzet. A feladatok törekszenek az
olvasás örömének megidézésére is, ahogyan azt a Beszélgetés az olvasásról címû elsõ feladat
szövege is jelzi:

„Én csináltam ezt, egymagam. Nem valaki más bûvészkedett helyettem. Egyedül voltam a for-
mákkal, s néma, de tiszteletteljes dialógusban nyilatkoztunk meg egymásnak. Minthogy a puszta vo-
nalakat eleven valósággá tudtam változtatni, mindenható lettem. Tudtam olvasni.” (MANQUEL 2001)

A fókuszban a kooperatív és kreatív tevékenységek állnak: kooperáció a szöveggel és a társakkal,
kiemelt szerepet kap a szókincsfejlesztés, a szöveget kísérõ információk azonosítása, rendezése, a
szövegen belüli logikai viszonyok felismerése, a problémamegoldó gondolkodás, a lényegkiemelés
és az érzelmi intelligencia. A szövegmûveletek szeparált megjelenítése, funkciójuk tudatosítása
lehetõvé teszi a különféle szövegfeldolgozási és hatáskeltési eljárások önálló alkalmazását újabb,
ismeretlen szövegek olvasásakor is. A különféle feladattípusok egymásra épülése, differenciáltsága
hozzájárul ahhoz, hogy a tanulók ezeket az eljárásokat egymástól elválasztva is felismerjék, gyako-
rolják, majd az egyes mûveleteket ismét egymásra építve a szövegelemzési folyamatba integrálják.

E célok megvalósításához a szövegértést fejlesztõ feladatsorok a következõ három egymásra
épülõ egységbe szervezõdnek.2

Az elsõ rész – Szövegelemzés megadott szempontból – a részmûveletek elkülönítését, funk-
cióik tudatosítását teszi lehetõvé a gyakorlatban. Olyan szövegek kerültek ide, amelyek olvasásakor
az elemi szövegmûveletek alkalmazása révén is elérhetõ a globális szövegértés.

A második rész – Szövegelemzés kiemelt fókuszpontokkal – hosszabb szövegeket és komplex-
ebb feladatokat tartalmaz. Ebben a fejezetben a szöveg megértése már több mûveleti szint egymás-
ra épülését feltételezi.

A harmadik rész – Globális szövegelemzés – szövegei és a feladatsorok szoros egységet ké-
peznek. Ebben a részben szerepet kaphatnak olyan makroszintû szövegeljárások, mint a szövegek
összehasonlítása, a szövegszervezõ eljárások egymáshoz viszonyított vizsgálata stb.

A befejezõ részben – Komplex szövegek, szelektív szövegértés – szereplõ szövegek bõségesen
tartalmaznak olyan utalásokat, amelyek nem tartoznak szorosan az iskolában megszokott ismeretek
körébe. Ebben a részben az a cél, hogy a tanulók olyan szövegekkel is képesek legyenek mûvele-
teket végezni, amelyek számos ismeretlen utalást tartalmaznak, és amelyekhez nem áll rendelkezé-
sükre a globális megértéshez szükséges háttértudás.

A SZÖVEGALKOTÁS FEJLESZTÉSE: ELMÉLETI MEGFONTOLÁSOK

Az Írni jó! címû szövegalkotási feladatállomány összeállítását megelõzõ helyzetfeltáró elemzésben
mérvadónak tekintettük a fogalmazástanítás hazai gyakorlatát jellemzõ felfogást, amely a szöveg-
alkotást lényegében nyelvi kifejezõkészségként értelmezi (HORVÁTH–LAPPINCS 2008b). A koncepció
kialakításában osztottuk a felfogás kritikáját: „…habár a fejlesztések deklarált végsõ célja a gondol-
kodáshoz való eszköz nyújtása, gyakran a tanárok sincsenek tisztában sem ennek az eszköznek a

2 A jelzett egységekbe tartozó feladatsorok ugyanakkor a hozzájuk tartozó szöveggel külön egységet alkotnak, sõt egy-egy
feladat önmagában is kiemelhetõ az adott tanulói csoport képességeinek, érdeklõdésének, a fejleszteni kívánt részterület-
nek megfelelõen.
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mibenlétével, sem pedig az átadás módjával.” (MOLNÁR 2003) A szövegalkotást fejlesztõ mappa ta-
nároknak címzett célját – túlmutatva a nyelvi önkifejezésre visszametszett közismert felfogáson –
az íráskészségben szerepet játszó képességek fejlesztésében jelölte meg: az önkifejezés, a kommu-
nikatív tudatosság, a problémamegoldó gondolkodás, a kreativitás, az érzelmi intelligencia, az önis-
meret és a világismeret csiszolásában, növelésében, összességében egy retorikai mûveltségben,
amelynek célja, Babits Mihállyal szólva, a gondolkodás és a beszéd, ideértve írásos közléseink,
megnyilatkozásaink minõségét is. Az írásbeli szövegalkotás e felfogás szerint egy retorikai problé-
mamegoldó folyamat, a fejlesztés pedig a szövegprodukció integrált modelljét képviseli, amelyben
a beszéd (a szóbeli szövegalkotás) és az írás (írásbeli szövegalkotás) modalitásának közös elemei
kapnak hangsúlyt (BEAUGRAND 1984).

A szóbeliség/írásbeliség viszonyáról feltételeztük, hogy az elõbbi szerepet játszhat az utóbbi-
hoz kapcsolódó képességek fejlõdésében, különösen a jelen tanulmányban bemutatott érvelési
képesség fejlesztéséhez szükséges társas diskurzusokban, vitákban, a téma lehetséges kulcsfogal-
mainak nézõpontjainak, elõzetes szóbeli megtárgyalásában.3 Magát az írást megelõzõ szóbeli dis-
kurzusok támogatják azt a folyamatot, ahogyan az emlékezetben tárolt információkból mások
számára közölt írásos szöveg lesz. (Megjegyezzük, hogy ezt a váltást a szakirodalom ún „kiegyene-
sítési folyamatnak” nevezi, amelyben a szóbeliségben felszínre kerülõ különféle asszociációkból,
gondolatelemekbõl lineáris szervezõdésû írásos szöveg válhat, válik.) Magyarországos is ismert
írásbeli kommunikációs modellnek tekinthetjük az 1989-es IEA nemzetközi fogalmazásvizsgálat
alapját képezõ ún. Takala-modellt (KÁDÁRNÉ 1990), amely megkülönbözteti a diskurzustervezési
(ebben az intellektuális készségekkel együtt az írásbeli interakcióhoz szükséges társas együttmûkö-
dési készségek) és a szövegszerkesztési jártasságot, kompetenciát. Míg az elõbbiben a fogalom-
kincs és a gondolkodásmódok ismerete, az utóbbiban a kommunikációs normák és a stíluseszközök
ismerete játszik szerepet, azaz a szöveg nyelvi megformálásának minõségében szerepet játszó
tudás. A Bereiter-féle képességintegrációs modell a fogalmazást mint a kialakult önszabályozást fel-
tételezõ logikai-kritikai ítélõképességgé és reflektív gondolkodássá fejlõdõ általános kognitív fejlõ-
dési modellt jellemzi, amely nem önálló képesség, hanem a többi alapvetõ fejlõdési forma ered-
ménye. A modell tömör összefoglalását közli Molnár Edit Katalin: „A fejlõdést meghatározó
tényezõk között a kognitív stratégiákat, a korlátozott információ-feldolgozó kapacitás bõvítését, a
nyelvi fejlettség szintjét, a morális fejlõdést és a szociális kogníciót említi a szerzõ, amelyek integ-
rációja alapján öt stádiumot különböztet meg a fogalmazás képesség szervezõdésének minõségi
változásaiban.” (MOLNÁR 2003) Az öt fejlõdési fázisban az asszociatív írást (pl. narratív írás, elbe-
szélés) a performatív írás fázisa követi, amelyet már a stílus és nyelvhasználati szabályok alkalma-
zása is jellemez. A következõ lépésben a címzett áll a fókuszban, a kommunikatív írás fázisában az
írás kiemelt célja az olvasó meggyõzése. E fázisban játszik nagy szerepet az említett szociális kogní-
ció, azaz annak felismerése, hogy különbözõ olvasói elvárások léteznek. E fázis jellemzõje az
énközpontú írástól való elmozdulásként az áttérés a közlésre, az olvasóközpontú szövegek létre-
hozására. E folyamat jellemzõje a lassú, illetve különbözõ ütemû és motivációjú kinyílás a világ felé,
a negyedik és ötödik fázisban a szöveg írója már képes az említett logikai-kritikai irodalmi ítélõ-
képességét és reflexióit, reflektív gondolkodását integrálni, azaz mintegy kívülrõl látni a szövegét.
A fejlesztéshez választott 8. és 10. évfolyamos korosztályban az inkább kisiskolásokra jellemzõ
tudáselmondó fogalmazási képességhez képest a fent említett második és harmadik fázist tételez-
tük, azaz az olvasóközpontú, meggyõzõ szándékú közlések létrehozásának képességét, gondola-
taink másokkal való megosztásának szándékát.
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3 E gondolatmenethez lásd a bázisszövegek szerepérõl írottakat.
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A fogalmazási képesség fejlõdését a különbözõ modellekben eltérõ hangsúlyokkal értelmezik,
lényegében közös azonban az írásnak tulajdonított tudásátrendezõ szerep. Az írás tehát segíti a
felfedezést, az új tudás létrejöttét, amely a tárgyi tudás növekedése mellett fejleszti az összehason-
lítás, a kritikus gondolkodás képességét, támogatja a kommunikációs készségek gyarapodását. Az
új tudás létrejöttét az adott témákhoz, tartalmakhoz kötõdve új kapcsolatok, összefüggések meg-
látásaként is jellemezhetjük.

FOLYAMATKÖZPONTÚ ÍRÁS ELTÉRÕ NÉZÕPONTOKAT
KÉPVISELÕ SZÖVEGMINTÁVAL

A szövegalkotást fejlesztõ feladatállomány a szakirodalomban folyamatközpontúnak nevezett irány-
zatot képviseli. Az eredményközpontú és a folyamatközpontú írásoktatás jellemzõ eltéréseit
összegzi a következõ álláspont: „…a kognitív pszichológia egyik legfõbb tanítása az, hogy a kogni-
tív képességek tanulmányozhatóak, az írás pedig rekurzív, nem lineáris folyamat. Ezek eredménye-
képpen az írástanításban a hangsúly a fogalmazás végsõ produktumáról az írás folyamatára helye-
zõdött át.” (KISZELY 1999)4 Az irányzat egyik alapelve szerint minél többet írnak az emberek, annál
jobb írók lesznek. Maga az írás ugyanis felfedezõ utat is jelent, a jól írók tehát kifinomult írás-
stratégiával rendelkeznek, több idõt töltenek a tervezéssel, átnézik a vázlataikat és írásuk végsõ vál-
tozatát. A folyamatközpontú írás tehát közel áll az említett retorikai problémamegoldó folyamatként
felfogott szövegalkotáshoz, amely szintén lényegesnek tartja az írásmû elkészítésének egymásra
épülõ lépéseit, így a célok kidolgozását, azaz a szöveg helyzethez való igazítását, az író által felvál-
lalt szerepet, saját felkészültségének megítélését, ideértve a szöveg mûfajáról és informativitásának
jellegérõl hozott döntéseit is.

A kulcsfogalmak köré szervezõdõ gondolatok elõhívását támogatták a különbözõ forrásokból
válogatott, a témát eltérõ nézõpontból, más-más kulcsfogalmakkal megközelítõ bázisszövegek.
A füzet újdonságaként lehet tehát azonosítani azt az elvet, amely különféle mûfajú, hosszúságú,
komplexitású, funkciójú, médiumhoz tartozó szövegek olvasásával készíti elõ a szövegalkotási ké-
pesség fejlesztését. Az írásfeladatokhoz közölt ún. bázisszövegek kétféle szerepet töltenek be.
A szövegek között különféle forrásból származó részletek szerepelnek, egyrészt a már említett szö-
vegmintaként, másrészt mintegy „provokatív” kiindulópontként képviselve az adott téma szókin-
csét, lehetséges megközelítési szempontjait. (A bázisszövegek jegyzékét lásd az 1. mellékletben.)
A szövegek a szövegtani, mûfaji tudás dinamizálása mellett a szövegértés fejlesztésére is alkalmassá
tehetõk. A diák ugyanis a különféle normák és mûfajok alapján szervezõdõ nyelvi megnyilatkozá-
sok zavarba ejtõ tömegével szembesül. Az ezek közötti eligazodás, valamint a szövegalkotási kom-
petenciák alapfeltétele, hogy az egyes nyelvváltozatok közötti különbséget érzékelje, felismerje,
reflektálni tudjon ezekre. Csak e kompetenciák birtokában lehetséges, hogy ne csak felismerje és
funkciójában tudatosítsa, hogy az adott megnyilatkozás milyen nyelvi normák alapján szervezõdik,
hanem a normától való eltérést is érzékelje, értékelje. Ezekre épülhet majd a normatartó szöveg-
alkotás, illetve késõbb a kreatív írás. Példaként közöljük A nyelvi agresszió, durva beszéd témához
készült szövegek tematikai összetételét (1. táblázat). (A feladatsor a 2. mellékletben olvasható.)

4 A szerzõ a kognitív irányzatok térhódítása mellett az Egyesült Államok példáját emeli ki: „Az eredményközpontú írásokta-
tással szembeni fenntartások két forrásból táplálkoznak. Elõször is az Egyesült Államok felsõoktatási intézményeiben megnõtt
az íráskurzusok jelentõsége, mert a diákok fogalmazásai meghatározó szerepet kaptak az egyetemi és fõiskolai felvételre
jelentkezõk alkalmasságának elbírálásában, a hagyományos írásoktatási módszerek pedig ezt a célt nem tudták kielégíteni.”
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Ahhoz, hogy kifinomult szövegértési stratégiák alakulhassanak ki, feltétlenül szükség van a kommu-
nikáció különféle elemeinek és azok funkciójának a felismerésére, az azokra való reflexióra. Ha a
diák felismeri és a saját gyakorlatában megtapasztalja, hogyan módosítja a szöveget és annak értel-
mezhetõségét a címzett, a helyszín vagy éppen a médium megváltozása, éppen azokra a nyelvi és
nem nyelvi jelentéshordozókra hívjuk fel a figyelmét, amelyek a köznapi érintkezésben, a kritika, ref-
lexió és távolságtartás nélküli „szövegfogyasztásban” észrevétlenül hatnak (LAPPINTS–PALKÓ 2007).
E megfontolásból javasoltuk, hogy magukkal a szövegekkel is végezhetõk különféle gyakorlatok, így
például:
• tudományos és köznyelvi szövegek összehasonlítása, a nyelvi sajátosságok eltérésének, a norma

különbségeinek, a standardtól való eltérésnek a szempontjából, az eltérés funkciójának azono-
sítása;

• állásfoglalás, vita a problémáról;
• egy csoport-/rétegnyelv, egy regionális nyelvváltozat jellegzetességeinek, kontextusának, problé-

máinak feldolgozása;
• adott szöveg olyan nyelvi elemeinek az azonosítása, amelyek a kommunikáció célját, a beszéd-

szándékot a legpontosabban fejezik ki;
• szövegtípusok, mûfajok sajátos kommunikációs kontextusainak azonosítása és funkciójának meg-

vitatása;
• egymás mellett élõ nyelvváltozatok együttélésének problémái adott szöveg vagy szövegek alap-

ján, javaslat a konfliktusok feloldására.
Abból a már említett alapelvbõl kiindulva, hogy a szövegek megértése hat a szövegek létrehozásá-
nak képességére, növelve a nyelvi tudatosságot és a nyelv kreatív lehetõségeinek felismerését, a
következõ megfigyelési szempontokat ajánlottuk a vizsgálódásra, tanórai alkalmazásra kiválasztott
bázisszöveg értelmezéséhez:
• morfológia, lexika, szókapcsolatok, frazémák, a mondat a szövegben;
• a szöveg tagolása, formátum, tipográfia, verbális és nem verbális összjátéka;
• alapvetõ szövegeljárások: kihagyás, bõvítés, sûrítés;
• szövegkohézió (metonimikus elemek (idõrend, ok-okozat, térbeliség), metaforikus elemek (szim-

bólum, motívum), extratextuális utalások, idézet, lábjegyzet, lokális, globális kohézió, eszközök;
• szövegtéma;
• a szöveg címe(alcíme) és a szöveg viszonya ;
• szerzõi álláspont;
• modalitás;
• a stílus, stíluseszközök szerepe;
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Nézõpont Szövegek, források

Pszichológiai Bohács Krisztina: A káromkodás is önpusztító szenvedély. Tetten ért szavak

Nyelvészeti Deme-Grétsy-Wacha: Nyelvi illemtan

Irodalomtörténeti Babits Mihály: Az európai irodalom története

Színháztörténeti Gajdó Tamás: Az új színpad mûvésze - Bárdos Artúr

Színházi A Krétakör színház Fekete ország címû elõadásáról

Társadalmi Káromkodásmentes nap Lengyelországban

Internet-használati norma Internetes fórum szabályzata

1. táblázat. A nyelvi agresszió és a durva beszéd címû fogalmazási téma szövegbázisa

HorvÆthZs_˝rni j .qxp  2008.07.03.  6:02  Page 327



328 FELADATFEJLESZTÉS – FEJLESZTÕFELADATOK

• kritikai szempontok: a szöveg információinak kritikus, forráskritikai, szembesítõ kezelése;
• különféle források ütköztetése, szelekció, következtetés.
A fejlesztõfeladatok további jellemzõje a törekvés a verbális és nem verbális információk párhuza-
mos értelmezésére. A fejlesztõfüzet több szinten jeleníti meg ezt a törekvést izgalmas illusztrá-
ciókkal, különféle kommunikációs és élethelyzeteket megjelenítõ képanyaggal, valamint és ez a leg-
fontosabb – a szöveg és kép viszonyát érintõ feladatokkal. Ez egyrészt didaktikai szempontból
motiváló, másrészt megfelel a társadalmi helyzetnek és elvárásoknak (multimédia a munka vilá-
gában), harmadrészt elõkészít az érettségi hasonló feladataira. (A 3. mellékletben látható képeket
a Kifejtés nézõpontváltással címû témakör Shakespeare: Rómeó és Júlia címû mûvének kapcsán a
különbözõ mûfajú adaptációk témájához közöltük.)

A FEJLESZTÕFELADAT-ÁLLOMÁNY FELÉPÍTÉSE

Az íráskészség fejlesztésére elsõsorban azokat a területeket választottuk, amelyeknek jelentõs
transzferhatást tulajdonítunk, s amelyek szerepet játszanak egyrészt a középiskolai tanulmányok-
ban, másrészt a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsgáján is megjelenõ feladattípusok, így
például az érvelõ esszé, a reflektálás egy korjelenségre, az összehasonlító elemzés vagy a gyakor-
lati írásbeliség sikeres megoldásában (HORVÁTH 2006). A 2. táblázat mutatja a feladatsorokat össze-
fogó szövegfajtákat, majd a szövegfaj-
tákhoz rendelt feladatállomány általános
szerkezeti modelljét. Ez annyit jelent,
hogy minden egyes szövegfajta esetében
a diák az egyszerûbb, csak egy-egy
szempontra összpontosító írásmûtõl a
részfeladatok megoldásán át eljuthat az
önálló, hosszabb terjedelmû fogalma-
zásig. A részfeladatokat nemcsak a
nyelvi mûveletek felépítése, hanem a né-
zõpontváltás, azaz az írásmû ’beszélõjé-
nek’ különbözõ szereplehetõségei is jel-
lemzik.

A ráhangolás az írásra bevezetõ fel-
adat így szól: „Fejezzétek be öt külön-
bözõ gondolattal az Írni jó, mert…
kezdetû mondatot! Hasonlítsátok össze
a megoldásokat, majd rendszerezzétek az írásról szóló különbözõ felfogásokat!” A megoldások
megbeszélése rávilágított arra, milyen ideák, elõképek élnek a diákokban az írásról. Az ehhez
hasonló gyakorlatok konstruktív támpontot adnak a tanárnak a diákok elõzetes tudásáról, sõt a diá-
kok is rácsodálkozhatnak egymás elképzeléseire, arra, hogy ki-ki miben látja a személyes írástudás
jelentõséget. A ráhangolás képek, fotók, azaz különbözõ korokból származó, az írás aktusát meg-
jelenítõ mûalkotások megfigyelésével, megbeszélésével folytatódott. Miután e téma ábrázolásának
felmutatása végtelen lehetõséget rejt magában, a hét képhez csak a következõ feladat társult: Sze-
rintetek az alábbi képeken ki ír, kinek és mit? Világítsátok meg a képeken megjelenített helyzeteket
egy rövid, a képhez kitalált történettel! Mi változott az elmúlt évszázadokban, és mi tûnik állan-
dónak abban, hogy az ember ír? A motiváló, ráhangoló szakasz végül az „ír” ige szinonimasorának

Mûfajok/Szövegfajták

Érvelés, leírás, gyakorlati szövegfajták, kreatív írás

A feladatállomány közös szerkezeti jellemzõi
�

Motiválás, ráhangolás
Beszélgetés az írásról
Írni jó, mert … mondatok befejezése

„Bázisszövegek”

A mûfaj jellemzõi és a téma különbözõ nézõpontokból

Felvezetõ feladatok

Az önálló írásmûvet elõkészítõ részfeladatok

Önálló (hosszabb lélegzetû) írásmûvek

2. táblázat. Az Írni jó! szövegalkotási feladatállomány
áttekintõ szerkezete

HorvÆthZs_˝rni j .qxp  2008.07.03.  6:02  Page 328



bemutatásával, az egyes igék stílusértékének és az írás céljára is utaló jelentéstartományának az
értelmezésével zárult. A diákok a következõ igék jelentéstartalmát beszélhették meg: ír, kanyarít,
körmöl, megörökít, firkál, fest, szövegez, megír, szerkeszt, írásba foglal, formuláz, szavakba önt,
kifejezésre juttat, elgondol, koncipiál, végiggondol, átgondol, kontemplál, kigondol, eltervez, elha-
tároz, kieszel, kiagyal, kifundál, kiókumulál, kifõz.

A leírás mûfajához tartozó feladatsorban a feladatokat a személyleírás, a tárgyleírás, a táj- és
épületleírás tematikája szervezi. A feladatokban olyan élethelyzetek is szerepelnek, amelyek a leírás
nyelvi mûveletét életszerû szerepében is megjelenítik, ahogyan az alábbi szempontsorban is lát-
ható:

Szempontok:
• a leírás tárgya mennyiben konstruálja a tárgyat, és mennyiben játszik rá más forrásból származó

elõismeretekre;
• mi jellemzi a leíró szöveg elõrehaladását:

• a tárgy látványa (pl. mintha körüljárnánk),
• mozgás (általános: konkrét vagy fordítva),
• összehasonlítás (más hasonló tárgyakkal),
• logikai, érvelési haladás;

• mi jellemzi a leírás látószögét:
• ki írja le a tárgyat;
• milyen célból, milyen alkalomból,
• nyújt-e többféle szempontot, idéz-e más leírásokat;

• objektívként vagy szubjektívként jelöli magát a leírás, reflektál-e a kételyekre;
• elkülönül-e a reflexió, az értelmezés, kontextusba helyezés és a tárgyszerûség;
• nyelvi felépítés:

• milyen nyelvi eszközök, lexémák, frazémák, fordulatok fejezik ki a tárgyszerûséget, a tárgyila-
gosságot, a leíró szempont háttérbe állítását - (pl. felsorolás, mellérendelõ szerkezet, nomi-
nális stílus, képi és retorikai eszközök mérsékelt használata, tudományos nyelv);

• ki beszél a szövegben, mit tudunk meg errõl a hangról, honnan tudunk meg róla valamit,,
• a mûfajból, a nem leíró szövegrészekbõl, más szövegekbõl;

• van-e konklúzió, következtetés, vannak-e forrásmegjelölések, jegyzetek, utalások más állás-
pontra;

• tipográfiai jelek szerepe (pl. lexikonban).
A gyakorlati írásmûvek két mûfajra, azok normatív kívánalmaira és lehetséges változataira összpon-
tosítottak: az önéletrajzra és a levélre, ideértve a hivatalos levelet és az olvasói levelet. A bevezetõ
szöveg felhívta a figyelmet arra, hogy az önéletrajz pragmatikus mûfaj, ennek megfelelõen sokféle
mûfaji kötöttségnek kell megfelelnie. Ilyenek a tömörség, az áttekinthetõség, a logikus tagolás, a
világos nyelvezet és a rendezett íráskép. Az önéletrajz megírása során fontos az idõrend. Az ön-
életrajznak többféle formája ismeretes, és mindig az adott alkalomtól, a címzettek személyétõl és
elvárásaitól függ, hogy melyiket érdemes kiválasztani.

A kreatív írás rendkívül gazdag jelentéstartományú fogalom, egyes szakirodalmi munkák szinte
minden írásos tevékenységet idesorolnak, míg mások az írói és a kritikusi mesterség megtanulásá-
nak mûhelygyakorlatait értik kreatív íráson, természetesen a mesterség minden megtanulható fo-
gását rendszeresen felépített mûfajismeretben és gyakorlatokban közvetítve. Maga a fogalom még
kevésbé honosodott meg a hazai fogalmazásgyakorlatban. A tevékenység például az angolszász, a
francia, a holland szakirodalomban összegzõen jelzi magát az írásbeli fogalmazás folyamatát és leg-
különfélébb mûfajait, így például az apróhirdetést, a naplóírást, az élménybeszámolót, az esszéírást
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vagy éppen mesék önálló alkotását (SAMU 2004). A feladatállomány idesorolt feladatai elõször a
szövegekkel való különbözõ – lényegében kimeríthetetlen – tevékenységekbõl ajánlják a szöveg-
transzformációt és a stílusimitációt. Mindkét gyakorlattípushoz tartoznak szépirodalmi és nem
szépirodalmi szövegek egyaránt. Az Asszociációs fogalmazások arra épülnek, hogy egy-egy szó je-
lentésmezõjének szemantikai tartománya különbözõ összefüggõ szövegek létrehozását teszi lehe-
tõvé. A ’mi lenne, ha…’ típusú kreatív írások egy-egy képzeletbeli feltételre épülnek. Fontos annak
tudatosítása, hogy a kiindulópont maga a megvalósulást vagy a megvalósíthatóságot teljesen mér-
tékben nélkülözõ feltételezés ugyan, de a következtetéseknek, azaz a virtuális helyzetbõl következõ
történéseknek már a mai valóság helyzeteibõl és logikájából kell következniük. Összességében a
kreatív írás feladatai a nyelv különbözõ lehetõségeinek megtapasztalását teszik lehetõvé, miközben
felszabadítóan hatnak a gondolatok, az ötletek születésére, a humor kifejezésére. A feladatokban
megtestesülõ didaktikai megfontolásokban jelen van a konstruktív nyelvi képességek fejlesztése, a
szókincsfejlesztés, a grammatikai tudatosság, a szöveg koherenciájára irányuló figyelem növelése.

A feladatállományt a szövegfajták tematikai és szövegszerkesztési mûveleire összpontosító
mûfajközpontú megközelítés jellemzi. Az összeállításnak mégsem volt célja egy koherens szöveg-
tipológia szerinti feladatállomány közlése. A mûfaj egyrészt az ’írás társadalmi cselekvés’ felfogást
képviseli, másrészt az olvasót és annak a szöveggel kapcsolatos elvárásait hangsúlyozza. Az írás fo-
lyamatának tanulmányozása és elsajátítása tehát nem cél, hanem eszköz, az írás során a kreativitás
és a hatékony kommunikáció bizonyos nyelvi cselekvési konvenciók határain belül érvényesül. A fel-
adatok megértése és megoldása módot ad a nyelvi ismeretek kreatív alkalmazására, mégpedig
maguknak az írásbeli mûfajok létrehozásának a folyamatában. A hangsúly tehát a szövegalkotási
stratégiák kialakításán, a mûfaji-stilisztikai kötöttségek funkciójának felismerésén és a gyakorláson,
és nem a megszületett írásmûvek kvantitatív értékelésén van. A fejlesztés értelmében lehetõség, sõt
szükség van az esetleges kevésbé jó megoldások mögött rejlõ hiányosságok feltárására, megbeszé-
lésére, majd az azonosított hiányokra összpontosító célzott fejlesztésre.

A munkaformákat tekintve a feladatok megoldásához alapvetõen a csoportmunkát és az egyéni
szövegalkotási módot ajánlottuk. A csoportmunka – a szövegek feldolgozása mellett – elõnyös
minden olyan esetben, ahol ezt a feladat megjelöli (pl. vita, beszélgetés, az írásmûvek elõkészítése,
állásfoglalás megírása). Fontos azonban, hogy az írásmûvek együttmûködésre épülõ közös inten-
ciójú és felelõsségû elõkészítése, majd megírása mellett a diák élje meg az egyéni, önálló szöveg-
alkotás helyzetét is. A tanárnak természetesen módja volt az egyes feladatok munkaformáinak meg-
változtatására, ha a pedagógiai helyzetben relevánsabbnak ítélte a csoportmunkát az egyéni
szövegalkotásnál vagy éppen fordítva, az egyéni írásbeliséget tartotta fontosabbnak a kooperáció
helyett.

A fejlesztõfeladatok értékelésében is az egyik legfontosabb szempont a tématartás, azaz annak
megállapítása, hogy a szöveg valóban az adott témáról, címrõl, szempontról szól-e. Az átfogó ér-
tékeléshez az írásbeliség általános kritériumainak alkalmazását javasoljuk (lásd 5. melléklet). A ta-
nári értékelésben természetesen alkalmazható az ötfokú skála is, de a tudásszintenkénti besorolás
(lásd 4. melléklet) lehetõvé teszi az egyes szintekbe sorolt írásmûvek egy-egy szempont szerinti
összehasonlítását. Az értékelés eltérõ módokon valósulhat meg. A tanári értékelésen kívül járható
út volt az is, ha a tanulók, tanulócsoportok (csoportmunka esetén) egymás írásmûveit értékelték
néhány elõre tisztázott, megbeszélt és rögzített szempont alapján.

A szövegalkotási feladatállomány tartalmi felépítését az 1. melléklet tartalmazza.
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ÉRVELÉSI FELADATOK

A tanulmány terjedelme nem teszi lehetõvé a teljes feladatállomány bemutatását, ezért következõk-
ben a fejlesztõfüzetek elsõ fejezetét, az érvelési feladatokat, azok megoldását és a jellemzõ tanári
reflexiókat tekintjük át.

Az érvelõ szövegek feldolgozásának, megértésének és az érvelõ szövegek alkotásának kiemelt
szerepe van mind a gondolkodás, mind az íráskészség fejlesztésében. A szövegértés felõl tekintve
mindig szükséges a meggyõzõ, mozgósító vagy akár manipulatív szándék felismerése, módszerei-
nek, technikáinak reflexiója, ugyanakkor az érvelés, a befolyásolás, a saját vélemény kifejtésének
gyakorlása nélkül elképzelhetetlen az aktív állampolgári lét vagy éppen a boldogulás a munka világá-
ban és a magánélet különféle kommunikatív helyzeteiben. Az iskola világában betöltött szerepükre
nemcsak azért kell külön is utalni, mert a kétszintû érettségi több írásbeli feladattípusa is az érvelés-
hez köthetõ szövegmûveletek alkalmazását kéri számon, hanem azért is, mert a tanórai szituációk
szövegalkotási tevékenységei nem lehetnek sikeresek fejlett érvelési képességek nélkül. A fejlesztõ-
füzet feladatai a szóbeli és csoportos érveléstõl (vita) indulva haladnak egy önállóan megalkotott,
nagyobb ívû írásmû (érvelõ esszé) felé. Az egyes feladatcsoportokban végzendõ tevékenységek
tanári irányításához az adott szövegtípus jellemzõit összegzõ szempontokat is közöltük Az érvel-
ni tudás jelentõsége természetesen jóval túlmutat a magyar nyelv és irodalom tanóráinak keretein,
bármely tanulásban meghatározó szerepe van, sõt, mint azt a folyamatközpontú írás kapcsán jelez-
tük, a felsõoktatási, például a természettudományi képzésben is felmerül az érvelési tudás igénye.
Egy 2003-as tanulmány szerzõje egyenesen így teszi fel a kérdést: Hogyan tanulnak a leendõ tudó-
sok érvelni? (BÉKÉS 2003).5 Az érvelést magát a modern retorikákban a megismeréssel együtt em-
lítik, például ’a retorika mint az érvelés és megismerés tudománya’ összefüggésben. Az argu-
mentáció folyamatát is többféle érvelési móddal, érvtípussal jellemezhetjük, attól függõen, hogy
filozófiai-logikai, stíluselméleti, generatív, kommunikációelméleti vagy narratív megközelítésben ér-
telmezzük (ADAMIK–A. JÁSZÓ–ACZÉL 2004). Az említett összegzõ munka is leválasztja azonban az
elméleti megközelítést a retorika alkalmazásától, ezen belül önálló fejezetet szentelve a fogalmazás-
nak. Osztva e felfogást, mi is tekinthetjük alkalmazott retorikának az érvelés képességének fejlesz-
tését célzó feladatsorokat.

Vita

A vita mint szövegmûfaj kiemelt fontosságú a szövegalkotást fejlesztõ feladatok között. A közössé-
gekben való részvétel és aktív közremûködés feltételezi, hogy a közösség tagjai részt vesznek a
közös vélemények, döntések kialakításában. A potenciálisan mindig fennálló érdek- és vélemény-
különbségek összehangolása elképzelhetetlen vitahelyzetek nélkül. A modern társadalom, amelyet
feltehetõen pontosabban lehetne jellemezni a folyamatos kooperáció, mint a folytonos verseny fo-
galmával, kikényszeríti az egyének együttmûködésének ezt a formáját. Az iskolai kompetencia-

5 „Azt látjuk, mondja, hogy a hatékony természettudományi képzés legfõbb célja éppenséggel nem a kreativitás fejlesztése,
hanem az „Einstellungen”, vagyis a bevett nézetnek megfelelõ beállítottságok megteremtése és alapos begyakoroltatása.
A tudomány ifjú tanoncai az elméleteket éppen ezért nem azok eredeti kontextusában ismerik meg, hanem egy »tisztul-
tabb«, »kevésbé redundáns«, »lényegére« csupaszított, speciális, didaktikusan felépített, s kellõképpen személytelenített
és formalizált oktatási anyagból. S miközben a professzorok diákjaikat egy szilárdan megállapított hagyomány sikeres kö-
vetõjévé igyekeznek formálni, a tanulóidõ döntõ részében egyáltalán nem bátorítják õket, hogy képessé váljanak e hagyo-
mány átértékelésére, felül bírálatára.”
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fejlesztés feladata tehát egyrészt a vitakészség kialakítása, a kulturált vita szabályainak elsajátítta-
tása, másrészt a pozitív énkép és attitûd támogatása, amelyek nélkül lehetetlen a „boldogulás” az
élet bármely színterén. Ezek azért is fontosak, mert az iskolán kívüli behatások gyakorta rossz pél-
dával szolgálnak, a vitapartner tisztelete, a másik véleményének megértése, a véleménykülönbségek
tisztázása és a konszenzusra törekvés olyan elvárások, amelyekhez nem mindig adott a megfelelõ
kommunikációs feltételrendszer.

Éppen ezért különösen gyümölcsözõ a vitakészség és -kultúra kialakításában a feladatfejlesztõ
feladatsor mint pedagógiai eszköz. Az egymástól gyakorta élesen eltérõ vélemények mögött álló
nézõpontok, szándékok, kifejezõeszközök megfigyelése és saját írásmûben való alkalmazásuk opti-
mális közeget nyújt a kompetenciafejlesztésre.

Szempontok:
• két vagy több személy közti kooperáció és/vagy szellemi küzdelem valamely kérdés megvitatá-

sára, az álláspontok tisztázására, közelítésére;
• alapszerkezet: érvek és ellenérvek ütköztetése;
• elemei: tétel, alapelvek (középpontba helyezett alapérték, fogalom, kritérium, axióma), érvrend-

szerek; álláspontok kifejtése, tisztázása, példák, utalások, hivatkozás;
• formája: formális vagy informális párbeszéd (szóban, írásban, interneten), vitairatok; kerekasz-

tal-beszélgetés, tévévita;
• meggyõzõerõ, hatásosság, elvszerûség, a vitapartner tisztelete, a személyeskedés (elfogultság,

szélsõséges indulatok) kiiktatása;
• az érvek találkozásának feltétele: azonos téma, válaszadás a másik oldal érveire, azonos szem-

pont feltételezése;
• a saját vélemény felülvizsgálatának képessége, belehelyezkedés a másik szempontjába, érvelé-

sébe;
• célja: az adott kérdésessel kapcsolatban mindkét oldalról, legelfogadhatóbb álláspont kialakítása

vagy a különbségek körülhatárolása;
• a tárgy lehet: köznapi, kulturális és közéleti téma, döntési helyzet, alternatívák felvázolása stb.
A tücsök és a hangya Aiszóposz és La Fontaine szövegei alapján az érvelési képességek, a vita-
készség fejlesztésében olyan problémakörre támaszkodik, amelynek többirányú a pedagógiai rele-
vanciája. A szövegek és a feladatok etikai dimenziókat nyitnak, érintik az empátia, a szociális érzé-
kenység kérdéskörét, miközben a mûalkotás, a mûvészet vagy általánosságban a kultúra társadalmi
beágyazottságára is horizontot nyitnak.

A bázisszövegek kiválasztásában nyilvánvalóan az ismertség volt a motiváló, és valóban a ref-
lexió éppen ezt emeli ki, a diákok számára még az idõnként nehéznek vagy szokatlannak tûnõ kér-
dések megoldásában is segítséget jelentett a szövegek ismerõs volta. Tanulságos és megfontolandó
ugyanakkor az a tanári vélemény, amely a tanári elõkészítés fontosságát emelte ki, mert „a mai diá-
kok kissé eltávolodtak az állatmesék világától”. Az allegorikus szöveg megértését, kódolását a fel-
adatok önmagukban nem segítik, innen adódik, hogy sok diák képtelen elvonatkoztatni az állatmese
konkrét díszlet- és cselekvési terétõl, vagyis a megértéshez szükséges absztrakció sok esetben
hiányzik. Az érvelésben gyakran használatos utaló- és kötõszók alábbi összefoglalása különösen
hasznosnak bizonyult, sõt a konkrét feladaton túlmenõen is felhasználható.

Használd az érvelés jellemzõ utaló- és kötõszavait!
azért … mert mivel… ha … akkor hiszen… egyrészt … másrészt
ugyanis.. következésképpen … így aztán… tehát… ezért…
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Az érvelés gyakorlásában hatékony módszernek tûnik, hogyha az ellenkezõ szólam álláspontját is
meg kell szólaltatni. Ez ugyanis nemcsak az eltérõ álláspontok azonosításának képességét fejleszti,
hanem az érvmenet megalkotásának módszertanát vagy technikáját a személyes véleménytõl elvá-
lasztva gyakoroltatja.

A következõkben a feladathelyzetet és egy-egy jellemzõ tanulói megnyilatkozást közlünk a kere-
tes szövegekben.

Az empátia hangsúlyozása – valamint a másik fél érveinek megfogalmazása – e feladatsor egyik
jellemzõje. A bírósági tárgyalás, a tanúskodás mint kommunikációs helyzet és mint mûfaj azonban
nem játszik tényleges szerepet a megoldásokban sem.

A feladatblokk utolsó kérdése a tanári vélemények szerint nehéznek bizonyult, mind az „összegzõ
kifejtés”, mind a „cáfolat” fogalma külön magyarázatra szorul. Ennek ellenére, mint az alábbi meg-
oldás is mutatja, a diákok jelentõs hányada megértette a cáfolat lényegét, érveket is hozott. Ennek
magyarázata: a feladat fokozatos felépítettsége, az érvelõ szövegtípus alapos feldolgozása. Itt tulaj-
donképpen az elõzõkben még a bázisszövegre építve elsajátított tudást kellett önállóan, új témában
alkalmazni.
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Képzeld magad/'A mesék igazsága'/elnevezésû elképzelt bírósági tárgyalásra!
Ha az elõzõ feladatban az elsõ érvet választottad, akkor a hangya, ha a másodikat, akkor
a tücsök szerepében írd le „Megvédem az igazamat ebben a kérdésben...” kezdetû 5-6
mondatos védõbeszédedet!

„Megvédem az igazamat ebben a kérdésben, mert a tücsök egész nyáron csak dalolt,
miközben én keményen dolgoztam. Most õ jön kéregetni? Õ szórakozott, hát akkor most
táncoljon. Én dolgoztam, most van búzám. Nem tartozom semmiféle kötelességgel vele
szemben. Most már tudja, hogy mit kell tennie jövõ nyáron és mit nem.”

A tücsökre félig összefagyva találtak rá a mezõn. A tücsök a hangyát, a hangya a tücsköt
okolja a helyzet kialakulásáért. Az ügy kivizsgálása érdekében vizsgálatot rendelnek el, be-
idézik a szomszédokat is kihallgatásra. Az alábbi álláspontok közül válaszd ki azt, ame-
lyikkel leginkább azonosulni tudsz, és tanúként érvelj a hangya vagy a tücsök igazsága mel-
lett!

a) Balek lett volna a hangya, ha a tücsköt befogadja.
b) A szívtelen, irigy hangya a tücsköt magára hagyta.
„Igen, a hangya valóban megdolgozott az élelemért, de azért nem kellett volna ennyire
irigynek lennie. Valóban nem tett semmit a tücsök azért, hogy legyen élelme, de azért
befogadhatta volna a hangya. Talán megbarátkoztak volna, és következõ nyáron már együtt
gyûjtögethették volna az élelmet.”
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A Vita a televíziózásról olyan érzékeny társadalmi probléma mentén szervezi a kompetenciafejlesz-
tés pedagógiai célját, amely nemre és korra való tekintet nélkül mindenkit megszólalásra késztet.
„A szakértõk és az aggódó nevelõk is a televízió elterjedéséhez kötik a gyermekkor védettségének
megszûnését. A televízió mindent megmutat, sõt gyakran dúsítva hozza a gyerekek elé a felnõttvilá-
got, annak gyakran csúnya arcát, a társas világ mûködési rendellenességeit. A televízió nem tud sut-
togni, mint a gyerekeknek nem való témákról beszélgetõ felnõttek. Ráadásul a fiktív, gyakran eltúl-
zott tartalmak a kellõ tapasztalattal nem rendelkezõ gyerek számára valóságnak tûnnek. Mindez
abban az életkorban tûnik igazán kedvezõtlennek, amikor a morális értékrend, a világkép, a társas
együttmûködés alapjai kialakulnak” (KÓSA 2004). Éppen a közbeszéd szintjén is jelen lévõ, többféle
álláspont szerint tárgyalt és megítélt problematika teszi lehetõvé, hogy a diákok a társas együttmû-
ködéshez elengedhetetlen kulturált véleménynyilvánítást, az eltérõ vélemény azonosítását és meg-
értését mint kulcskompetenciákat gyakorolhassák. Ugyanakkor a feladat a kétszintû érettségire való
felkészítésben is hasznos, mind az érvelési feladat (középszint), mind a reflektálás egy korjelenség-
re (emelt szint) éppen az itt felépítetthez hasonló kompetenciafejlesztési folyamatok eredményekép-
pen abszolválható sikeresen.

A feladatsor igyekszik fenntartani a motiváltságot az érvelés elemi mûveleteitõl a komplex vitáig
tartó folyamatban végig, a feladatok változatossága, a szemléltetõpéldák sokfélesége és izgalmas,
képszerû kifejezésmódja („idiótadoboz, képláda”) valóban nemcsak felkeltették, de ébren is tartot-
ták a figyelmet. Talán ennek is köszönhetõ, hogy a szófordulatok listája a tanári reflexiók szerint
nemcsak a konkrét feladat megoldásakor bizonyult hasznosnak, hanem „szépen beépült a szókin-
csükbe, ügyesen alkalmazták késõbb is”. Azért kell ezt kiemelni, mert a tanári reflexióban a felada-
tok megoldásának egyik fõ nehézségeként a szókincs szûkössége szerepel, a célzott szókincsfej-
lesztés tehát kulcsfontosságú. Tekintettel arra, hogy az érvelés helyzeteiben, így a vitában is fontos
a megszólalót azonosító, továbbá a vitapartnerrel õt összekapcsoló nyelvi fordulatok alkalmazása,
a következõ kifejezések alkalmazását is ajánlottuk:
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Véleményem szerint…
– Úgy vélem…
– Azt gondolom…
– Úgy látom…
– Nem hiszem…
– Igazad van, de…
– Ez érdekes vélemény, de…
– Ez valóban fontos szempont, azonban…
– Vegyük azt is figyelembe, hogy…

Egyetértek.
– Valóban, erre nem gondoltam.
– Ez meggyõzõ érv, ezt én is így látom.
– Egyezik a véleményünk.
– Ez nem így van, mert…
– Ezzel az állásponttal vitatkoznom kell.
– Ebben nem egyezik a véleményünk.
– Ezt meg tudom cáfolni, mivel…
– Meggyõztél...

Összegzõ kifejtésben cáfold meg az a) vagy a b) kijelentést!

a) Az állatmesék gyerekeknek szólnak, céljuk a gyönyörködtetés.
b) Az ókori mese tanulsága már igen távol van jelenkorunk emberétõl.
„Igen, vannak olyan állatmesék, amelyek gyerekeknek szólnak, de a legtöbbjük mégis vala-
milyen tanulságot társít hozzá, és ez már nem a gyönyörködtetés, hanem inkább tanító jel-
legû. Ez nem is baj egy 7-8 éves gyereknél, de a kisebb gyerekek még úgysem értik meg
a nevelõ célzatú meséket. Hiába szólnak gyerekeknek, ha nem érik el a céljukat: a gyönyör-
ködtetést.”
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A következõkben egy átlagos tanulói megoldás olvasható (1. tudásszint) a feladatblokk utolsó,
összegzõ kérdésére.

Az érvek és ellenérvek változatossága visszaigazolja a téma alapos feldolgozását. A korábbi felada-
tok ajánlotta fordulatokra csak tartalmilag hagyatkozik az írás, nem válogat az igényesebb, színe-
sebb nyelvi elemek közül, ugyanakkor a véleménynyilvánítás törekszik az érvek világos felsorolására,
megkülönböztetésére és a kiegyensúlyozott, több szempontú érvelésre.

Kifejtés, nézõpontváltással

A kifejtést nem tekintjük önálló szövegmûfajnak, de mint az érvelés egyik részelemét érdemes
elkülönítve tárgyalni és gyakorolni. Az álláspont részletezésérõl, érvek gyûjtésérõl és szisztematikus
elrendezésérõl van szó, annak megtapasztalásáról, hogy az álláspont puszta kimondása, még ha
érzelmileg erõsen motivált is, önmagában nem feltétlenül meggyõzõ. Ha a diák egyrészt a mon-
danivaló részekre bontása, indoklása, érvmenet megalkotása, másrészt a lehetséges más nézõpon-
tok megfogalmazása révén gyakorolja a kifejtést, és megérti annak felépítését, akkor más helyzetek-
ben is törekedni fog véleménye érthetõ kifejtésére, és jelen, majd jövõbeli tanulmányai során is
igénye lesz a különféle nézõpontok összevetésére.

Szempontok:
• az argumentáció egyik részeleme, nem önálló mûfaj;
• a mondanivaló részekre bontása;
• álláspont vagy érv részletezése;
• módszerei hasonlók az elemzés módszereihez (ok-okozati összefüggések, analízis, szintézis);
• változatai: magyarázat (ok-okozati összefüggések vizsgálata)

• tárgya lehet: jelenség, esemény, törvényszerûség, fogalom,
• követelményei: logikusság, tömörség, analógiák alkalmazása, példák alkalmazása, világosság,

közérthetõség,
• hibák (pl.: zavarosság, elfogultság);

• fejtegetés (a mondanivaló egy részének részletezõ tárgyalása)
• követelmények: tématartás, összefüggésbõl kiragadva is kerek legyen, folyamatosság, kötõ-

szavak gyakori használata,
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Összegezzétek a vitafórum tanulságait! Mindkét álláspont érveit említsétek meg! Ügyel-
jetek az egyes érvek változatos megfogalmazására és összekapcsolására!

A TV-nézés is kétoldalú dolog, mint sok minden más. Lehet jó, mert sok benne az
ismeretterjesztõ, a történelmi dokumentum- és az utazási film. Híreket közöl a világ min-
den pontjáról, amit máshogy nem tudnánk meg. Foglalkozik a napi bel- és külpolitikával,
világgazdasággal stb. Sok jó hasznos dolog van benne. Azért rossz, mert sok ember egész
nap elõtte ül, nem csinál semmit, nem mozog. Sok benne az erõszakos, buta film és so-
rozat. A híreket gyakran máshogyan halljuk, mint ahogy az valójában megtörtént. Sok jó
és rossz is van benne. Az a lényeg, hogy nem szabad túlzásba vinni.

HorvÆthZs_˝rni j .qxp  2008.07.03.  6:02  Page 335



• véleménykifejtés (személyes ítélet)
• a tárgy megítélésének részletes kifejtése,
• szubjektív természetû, de indoklással közössé tehetõ,
• szintjei: puszta elfogadás-elutasítás, benyomásokon alapuló, részletesen indokolt megítélés,
• etikai szabályok (a másik véleményének tiszteletben tartása),
• negatív vélemény különös gonddal történõ megfogalmazása,
• szövegváltozatok: glossza, kommentár.

Míg az érvelés fejlesztését célzó fejezet elsõ két feladatsora a kérdések egymásra épülésével jól
követhetõ pályát ír le, ez a feladatcsoport – bár tartalmaz több kitûnõ és a visszajelzések alapján is
sikeres feladatot – a tanári jelzések szerint nem kellõen koherens. Az elsõ két feladat azt sugallta,
hogy a nézõpont fogalma az összekötõ kapocs a feladatok között, ennek íve azonban a vissza-
jelzések szerint nehezen követhetõ. A témakör e problémája magának a nézõpontnak a fogalmával
függhet össze. E gazdag jelentéstartományú fogalom az irodalomtanításban, az irodalom befo-
gadásában is meghatározó. Az elbeszélõi nézõpont azonosítása például az epikus mûvek értelme-
zésének egyik alapszempontja. A szövegek megértésében, elemzésében is meghatározó, hogy
megértsük a szövegalkotó nézõpontját, azaz azt a helyzetet, amelybõl a beszélõ a tárgyát szemléli.
A nézõpont ebben az értelemben az a viszonyítási pont, amelyhez igazodva a szerzõ a tárgyát
minõsíti. A nézõpont megválasztásának elkerülhetetlenségét általában is hangsúlyozzák a társada-
lomtudományi képzésben, így például a multiperspektivitás, többszempontúság elve a történelem-
tanításban kiemeli, hogy amikor ugyanarról a történeti eseményrõl készült beszámolók más-más
perspektívákat vetnek fel, nem feltétlenül arról van szó, hogy ezek valamelyike helyes és hibátlan.
Valószínû, hogy történetileg szinte valamennyien egyenlõen érvényesek, és tükrözik a különbözõ
sorsokat, történelmi helyzeteket, gondolkodásmódokat. A szövegalkotás fejlesztésében addig a
belátásig legalább el kell juttatnunk a diákot, hogy sok szempontból nagy jelentõsége van annak,
hogy kinek a szemével látunk, kinek a fülével hallunk, vagy kinek az érzéseivel érzünk, egyszóval
kinek a bõrébe bújva tapasztalunk meg és fejtünk ki valamit.

A Rómeó és Júlia kapcsán egy feladat az adaptáció jelenségére, az adaptáció és az „eredeti”
mûalkotás viszonyára irányul. Fontos problémákat érintõ feladathelyzet ez, hiszen szóba kerülhet a
kánon változékonysága, a klasszikus, nagy hatású régi mûalkotás továbbélése, hatástörténete, olva-
sata és, a kortárs posztmodern kultúra jelenségei (feldolgozások, újraírások), és alkalmat teremt az
esztétikai ítéletalkotás gyakorlására és reflexiójára.

Mint a tanári reflexióból is kiderül, meggyõzõ érvelések születtek pro és kontra egyaránt, a fel-
adat megfogalmazása aktivizálta a személyes élményeket és tapasztalatokat, ezáltal biztosította a
megfelelõ motivációt. Megfelelt a visszatérõ tanári igénynek, hogy a tananyagot és a képességfej-
lesztést integrálja, ráadásul kitûnõ felkészítõ-rávezetõ mind az érvelési (középszint), mind a reflek-
tálási (emelt szint) feladatokhoz. A tanári reflexiók kiemelték, hogy a diákok nagy kedvvel gyûjtöt-
tek érveket az adaptációk mellett és ellen. A következõ tanulói megoldás azt mutatja, hogy a feladat
sikerrel keltette fel az igényt a kiegyensúlyozott véleménynyilvánításra, az érvek összegyûjtésére és
rendezésére.
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Az utazás társadalmi jelenségének, személyes élethelyzetének és az irodalmi motívumnak az egy-
máshoz rendelése igen produktív gesztus: az élményszerûség nyújtotta motivációt, a társadalmi
jelenségekre való reflexiót a tananyagtartalmak feldolgozásához köti. Az utazásról szóló szövegek
összehasonlításában a diákok mégis megmaradtak a tematikai szinten, és a nézõpont meghatározá-
sának, az álláspontok különbségének szövegbeli megjelenítésére nem irányul figyelem. A szem-
pont-nézõpont fogalma ugyan többször visszatér, de összetartó ereje vagy orientációs szerepe
gyenge. Ezzel is magyarázható, hogy a kreatív kiindulópont ellenére a diákok megoldásai semati-
kusak, semmitmondóak az alábbi feladatban. Tanulságos, hogy a többszörös hivatkozás a meggyõ-
zõ kifejtésre csak akkor célravezetõ, ha a többi feladat vagy valamely felvezetõ szöveg a reflexió
terébe helyezi a meggyõzõ fogalmazás nyelvi-módszertani eszközkészletét. A fenntartható turiz-
mus témáját körüljáró kérdés – feltehetõen az érintettség és a téma súlyát jelzõ információk híján –
kevéssé motivált tényleges önálló tájékozódásra.6

„Nagy vita kerekedett!” – szerepel az egyik tanári kommentárban, kifejezve, hogy a Durva be-
széd, agresszív kifejezésmód címû következõ feladatcsoport élõ problémára tapintott rá, és kellõ
motivációt jelentett. Ez mindenekelõtt a bázisszövegek szelekciójának köszönhetõ, a heterogén
mûfajokat és modalitásokat megszólaltató felvezetõ szövegek kellõen orientálták – és motiválták –
a diákokat, miközben a feladatok a társadalmi-kulturális problémát finoman konkrétabb irodalmi
kontextusban fogalmazták újra, utat nyitva a kortárs irodalom értelmezése felé is.

A témakörhöz fent idézett szövegekbõl és feladatokból látható, hogy a problémakör integrálja a
kortárs kultúra jelenségeire való reflexiót (ez elengedhetetlen az érettségi felkészítéshez), miközben
konkrét nyelvtani ismeretköröket is érint, ami segíti a kompetenciafejlesztés és a tananyagtartalmak
integrációját. Mindeközben az erõs érzelmi motiváció, az élesen, szenvedélyesen egymásnak fe-
szülõ álláspontok segítenek modellezni a sokszor nagyon is éles társadalmi vitahelyzeteket, miköz-
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Shakespeare tragédiájának, a Rómeó és Júliának még napjainkban is újabb és újabb feldol-
gozása születik (pl. film, musical). Véleményed szerint indokolt-e, hogy egy irodalmi témát
ilyen sokszor feldolgozzanak? 

Érvelj 8-10 mondatban
a) a téma (a Shakespeare-szüzsé) aktuális volta mellett vagy ellen!
b) a klasszikus témák újrafeldolgozásának aktuális volta mellett vagy ellen!

Filmrendezõk, írók, színészek. Mind szívesen nyúlnak vissza a már meglévõ mûvekhez, és
készítik el az újabb és újabb feldolgozásokat. A feldolgozások lényege, hogy egy moder-
nebb környezetben, más nézõpontból megközelítve ragadják meg és mutassák be újra a
történet lényegét. A feldolgozások persze nagyon változatosak. Vannak, amelyek szinte
teljesen felforgatják az eredeti történetet, és vannak, amelyek csupán egy más közegbe he-
lyezik át az alapmûvet. Nagyon sok színházi darab, több film készült pl. a Rómeó és Júliá-
ból, és egyéb más Shakespeare-mûvekbõl. Véleményem szerint ezek a feldolgozások nagy-
részt jók, mert a legújabb generáció számára is érthetõ teszik a régi idõk történeteit, de
sokszor egy témát már annyiszor feldolgoznak, hogy kiforgatják a mondanivalójukat. Sze-
rintem a feldolgozott mûvek élvezetesek, de az eredeti mûalkotás ismeretét nem pótolják.

6 A jelzett feladatsort az említettek miatt megváltoztattuk.
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ben a pedagógiai helyzet éppen a kulturált vita normái megismertetésének és a normaszegõ visel-
kedésre való reflexiónak az eminens terepe, ahol a különféle álláspontokat lehet és kell elemezni.
Különösen szerencsés, hogy a nyelvi jelenségekrõl való önálló véleményalkotás nagyon is élõ társa-
dalmi problematika kereteibe illeszkedik. A bázisszövegek – bár maguk is állást foglalnak – a véle-
ménykifejtés számára az érvek széles, hierarchizálatlan, mégsem rendezetlen készletét kínálják fel,
éppen a személyes vélemény vagy érintettség formalizálása, az érvmenet kialakítása válik feladattá.

A második tudásszinthez sorolható következõ idézet jól mutatja, hogy – a nyelvi megformálás
esetlegességei vagy hibái mellett is – problémaérzékeny, a kérdést értelmesen megragadó megoldá-
sok születnek.

Az ajánlás

Az ajánlás azért kaphat kiemelt súlyt az érvelés keretei között, mert, ahogyan a szó is utal rá, a
kommunikációs cél valakinek a meggyõzése, figyelmének a felkeltése. A mûfaj teret ad az elismerten
személyes, egyéni vélemények megjelenítésének, ugyanakkor többé-kevésbé tárgyszerû ismertetést,
leírást is tartalmaznia kell, hiszen többnyire a feladó és a címzett között fennálló információkülönb-
ség jellemzi a szituációt. Az ajánlás azért is hasznos a kompetenciafejlesztésben, mert sokváltoza-
tú mûfajról van szó, figyelembe veszi mindenekelõtt a címzett ismereteit és elvárásait, azt a közeget
vagy helyzetet, amelyben íródik/megszólal, tekintettel van a tárgyra és annak összefüggésrend-
szerére (pl. a kánonban betöltött hely) is. Mindeközben az egészen tárgyszerû ismertetéstõl a
könnyed-humoros formán át a komoly bírálatig számtalan hangnemi-stilisztikai, modális változat-
ban létezik.

Szempontok:
• ismertetõ és meggyõzõ mûfaj egyszerre (lásd ismertetés);
• célja az érdeklõdés felkeltése;
• követelményei: tömörség, tárgyszerûség, ötletesség;
• a kommunikáció címzettjének szerepe: mindig valakinek, valakiknek ajánlunk

• mit tud az adott tárgyról,
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Szabad-e szépirodalmi szövegben, például írott drámában, majd az ezt megjelenítõ szín-
házi elõadásban trágár szavakat használni? Fejtsd ki véleményedet az alábbi szövegekbõl
kiindulva, maximum egy oldalban!

„A trágár beszéd sajnálatos módon beépült a mindennapjainkba. Nagyon nehezen lehet
leszoktatni róla a népet. Decemberben voltam egy színielõadáson, és párszor elhangzot-
tak csúnya szavak. Az idõsebb közönség teljesen fel volt háborodva, és meg volt botrán-
kozva a nyíltság effajta kifejezésétõl. Bennem nem indított el semmit. A színdarabnak
abban a jelenetében teljesen érthetõ volt a karakter felháborodása.

Én személy szerint nap mint nap mondok csúnya szavakat. De ettõl függetlenül tudom,
hogy hol a határ, és tudom, mikor tehetem meg azt, hogy kimondom, vagy magamban tar-
tom.”
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• milyen az érdeklõdése, ízlése, tájékozottsága;
• ajánló és címzettje: kettejük viszonya meghatározza a szöveg hangnemét, stílusát;
• a médium és a szituáció szerepe

• hol, milyen alkalomból ajánlunk (tanóra, magánbeszélgetés, levél),
• rádió, tv, szóbeli, nyomtatott, digitális forma.

A feladatblokk összesen húsz rövidebb, tematikailag és hangnemben igen eltérõ ajánlás olvasását
követeli meg, ami módszertanilag azért igen termékeny, mert a mûfaji ismérvek az olvasás és fel-
adatmegoldás során rögzülnek, a szövegalkotási feladatot voltaképpen egy implicit mûfajtanulás
elõzi meg. (Erre utal a tanári reflexió is: „Igen hasznos a mûfaj ismereteinek elsajátítása.”) A felada-
tok ugyanakkor az implicit ismeretek tudatosítását is lehetõvé teszik, stilisztikai különbségek kere-
sését kérik, illetve a közlõ médium, a címzett és az ajánlás tárgya jellegzetességeire mutatnak rá.
Külön ki kell emelni azt a feladatot, amelyben nyolc könyvismertetésbõl adott szempont alapján kel-
lett kiválasztani négyet. A célzott gyors olvasás/információkeresés fejlesztése elengedhetetlen min-
den önálló ismeretszerzési folyamatban, így nemcsak a formális tanulás keretei között, hanem az
élethosszig tartó tanulás különféle tevékenységeiben is.

A következõ megoldás (elsõ tudásszint) arra lehet példa, hogy a jól megválasztott bázisszöve-
gek és a rávezetõ feladatok hogyan készítik elõ a személyességnek a közhelyektõl mentes, a címzett
igényeire is odafigyelõ kifejezését, az önkifejezés és a személyes ízlés fejlesztését. A feladatblokk
második részében a feladatok kiindulópontjai színházkritikák, a harmadikban ismertetõk.

Érvelõ esszé

Ha az esszé legjellemzõbb mûfaji sajátosságát keressük, paradox módon éppen a rögzítetlenség
bizonyul az egyik legmeghatározóbb jegynek. A tudományos, társadalmi vagy éppen kulturális te-
matikájú esszé ugyanis kitér a szabályok rögzítése elõl. Szemben a tanulmánnyal, ahol az érvmenet
logikája, a tárgyszerûségre törekvés, a szaknyelvi terminológia vagy a hivatkozásrend szigorú krité-
riumrendszert teremt, egy jó esszé esetében nemcsak lehetséges, de szinte kötelezõ a személyes
érintettség színrevitele vagy éppen a kifejezésmód változatossága és újszerûsége, a képszerûség és
a humor. Az érvelõ esszé, miközben sokat örököl az esszé szabad megalkotottságából, nagyobb
szervezettségre törekszik. A személyes vélemény, a megszokottól való eltérés, a képszerû és szí-
nes kifejezésmód itt is szerephez jut, de az érvmenet követhetõsége elsõdleges. A témához való
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Írj rövid, kb. féloldalnyi ismertetõt az iskolaújságba kedvenc szépirodalmi vagy ismeretter-
jesztõ tárgyú könyvedrõl, az általad választott stílusban!

„Szabó Magda minden könyvét kedvenceim közé sorolom, de egy mûve különösen a szí-
vemhez nõtt. Szeretem újra és újra elõvenni, csak úgy olvasgatni a kedvenc részeimet. A Für
Elise ’lányregény’. Nem azért, mert mindenki boldog, idilli környezetben találja meg a bol-
dogságát. A trianoni Magyarországon két lány, Szabó Magda és testvére, a befogadott árva
lány életének elsõ 18-20 évét meséli el. A hangulat, amelyet az írónõ teremt, magával ra-
gadó, mindig újra és újra reménykedek benne, hogy a bájos szõke lánynak nem kell meg-
halnia, és boldog lesz mégis azzal, akit nem szerethetne, a dal pedig megtalálja Elise-t.”
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viszony személyességére való reflexió mellett az érvek, összefüggések, utalások és példák rendsze-
rezése döntõ fontosságú. E rendnek azonban nem adottak a kritériumai, asszociációk, kitérõk, sõt
inverziók is színesíthetik.

Szempontok:
• az érv a meggyõzés alapeleme, az érvelés a címzett meggyõzésére törõ szöveg fõ eljárása,

mûvelete;
• változatai: bizonyítás és cáfolás;
• mozzanatai: tétel, alátámasztás, összekapcsolás (a tétel és az azt alátámasztó mozzanat össze-

kapcsolása);
• az érv különbözik a véleménytõl, amely alátámasztás nélküli állítás;
• az alátámasztás fõbb fajtái: erkölcsi, jogi, gazdasági, kulturális bizonyítékok, példák, hivatkozá-

sok;
• az érv követelményei: a fogalmak pontos, megfelelõ alkalmazása, összefüggések, fenntartások;
• az érvelés hibái (hiányos érv, alátámasztás nélküli ellenvélemény, hibás állítás, leegyszerûsítés,

elhamarkodott általánosítás, csúsztatás, tautológia, személyeskedés).
Az iskolai tevékenységek között azért kiemelt szerepû az esszé, mert az esszéírás az adott témához
kapcsolódó ismeretekben, a tananyagban való jártasságon túl az önálló véleményalkotás és tájéko-
zódás, az ítélõképesség és az íráskészség olyan magas szintjét feltételezi, amely felé voltaképpen
az egész pedagógiai folyamat törekszik. Ettõl bizonyosan nem független, hogy az érettségin az írás-
beli feladatok jelentõs része érvelõ esszé írását kéri a diákoktól.

Az esszéírás komplex ismereteket és kompetenciák széles körét igényli, ezért is szerepel az
érvelés fejezet utolsó részében. A korábbi alfejezetek az érvelés részmûveleteit és néhány jellemzõ
mûfaját dolgozták fel, az innen nyert tapasztalatok jól használhatók egy nagyobb lélegzetû írásmû
elkészítésében. A fejezet utolsó feladata az esszéírásra való felkészítés legjobb módját választja, a
„hogyan írjunk esszét” kérdésre a legkézenfekvõbb válasz bizonyosan az „írjunk vázlatot”. „A váz-
lat összeállítása rendkívül fontos!”– olvassuk az egyik tanári reflexióban. A feladat javasolta csopor-
tos feladatkiosztás szintén jó módszertani megoldás, a bázisszöveg (voltaképpen maga is vázlat)
orientáló és motiváló egyszerre.

A következõ feladatot, amely egy szokatlan mûfaj, az ökokártya alkalmazását is megkívánta – a
tanári visszajelzések szerint –, elsõsorban a közösen összeállított vázlat alapján szóban oldották
meg a diákok: „Hol jobb lakni? Hol jobb élni? Városon vagy falun? A greenfo.hu (azaz zöldfórum)
honlap fórum rovatában található ökokártyák információit felhasználva két-három fõs csoportokban
állítsátok össze egy kb. 1,5 oldalas érvelõ esszé vázlatát. Az egyik csoport a falusi élet, a másik a
városi élet elkötelezettje legyen, a harmadik mindkét településmód és életforma mellett soroljon fel
támogató és ellenzõ érveket.” Feltehetõ, hogy a ’Város, igen/Város nem/Város igen (zöldeknek)/
Város nem/(zöldeknek)’ érveket felsorakoztató ökokártyának a tanulmányozása, pro és kontra érvei-
nek a megbeszélése, továbbá a diákok élethelyzetére, látásmódjára való átfordítása is jelentõs fel-
adatnak bizonyult.

Az egyik igen motiválónak bizonyult feladatsor a koedukáció természetes helyzetét is elemezve
a párkapcsolatok kialakítását az iskolai helyzetben értelmezte. A fogalmazás elõkészítéséhez a taná-
roknak a következõ tanulmány részletét ajánlottuk:

„A koedukáció bevezetésekor – mint már fentebb, a református lelkész véleményét idézve is
hivatkoztunk rá – az együttes nevelés elkötelezettjei arra számítottak, hogy ez a forma lehe-
tõvé teszi majd a tanulók közti valódi szociális interakciót, jobban felkészíti õket a nemek kö-
zötti együttmûködésre, ezáltal biztosabbá teszi a társadalmi integrációt, és hozzájárul az

340 FELADATFEJLESZTÉS – FEJLESZTÕFELADATOK

HorvÆthZs_˝rni j .qxp  2008.07.03.  6:02  Page 340



341HORVÁTH ZSUZSANNA: ÍRNI JÓ!

évszázados nemi sztereotípiák csökkenéséhez. A koedukáció hívei azt is állítják, hogy – pél-
dául – a fiútársak jelenléte nélkül a lányok hajlamosabbak leragadni a hagyományos nõies
aspirációk mellett; a lányok jelenlétében pedig a fiúk kevésbé produkálnak antiszociális reak-
ciókat, jobban beilleszkednek a közösségbe, mint azt egyébként tennék. Ezért tehát a koedu-
káció mindkét nem számára vitathatatlanul elõnyös. Különösen jelentõs a vegyes osztályok
szerepe a nõk majdani gazdasági, szakmai és politikai aktivitásának megalapozása szempont-
jából – vélik mások –, mert az ehhez szükséges egyenlõ lehetõségeket csak az együttes fel-
készítés során lehet számukra megteremteni. Arról nem is beszélve, hogy sokan azt tapasz-
talták: a koedukált iskolákból kikerült lányok jobban helytálltak a versenyhelyzetben, mint az
egynemû iskolákban szocializálódott társaik, többet sportoltak azoknál, és jobban tudtak a
közösség nyilvánossága elõtt szerepelni.” http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=
2004-10-vt-Mihaly-Eselyegyenloseg

A középiskolás korosztály egyik legfõbb problémája a partnerkapcsolatok kialakítása.
a) Sok szakma elsajátítása csak egynemû (azaz nem koedukált) iskolában lehetséges. Írj

15-20 mondatos érvelõ fogalmazást az egynemû iskolák hátrányairól és/vagy elõnyei-
rõl!

b) Vajon hátrányban vannak-e azok a fiatalok a kapcsolatteremtés szempontjából, akik
napjaik nagyobbik részét az iskolában, az utazással és a tanulással töltik? Írj 15-20
mondatos érvelõ fogalmazást a középiskolások jelzett életmódjának hátrányairól
és/vagy elõnyeirõl!

„A koedukált iskolák elõnyei és hátrányai
Az egynemû iskola nem kevés elõnnyel és hátránnyal jár. Véleményem szerint sok elõnye
van az olyan iskolákkal szemben, ahol lányok és fiúk együtt tanulnak.

A legtöbb diák úgy gondolja, hogy a tanárok a másik nemet részesítik elõnyben, õket
inkább feleltetik, vagy elnézõbbek velük szemben. A koedukált iskolában tehát nem érvé-
nyesülhet a nemi diszkrimináció, amit sok diák elõnynek tart, ami miatt sokan szoronganak.
Nem vonja el a figyelmüket például egy nagyon csinos lány, vagy, hogy szlenggel éljünk,
egy nagyon menõ, jóképû ’pasi’. Ezenkívül persze ha diszkrimináció nincs is, lehet, hogy
a diák úgy érzi, a tanár nem tartja õt szimpatikusnak, diáknyelven úgymond, ’arcra osztá-
lyoz’.

Vannak persze negatív dolgok is, amelyeket meg kell említeni. Így például az is, hogy
az ellenkezõ nem hiányzik az iskolában, ahol a tanulók számára ez nem hogy elõnyös, de
sok hátránya van, hiszen a kapcsolatteremtésben elengedhetetlen, hogy az emberek termé-
szetesen tudjanak viselkedni. Mivel rengeteg idõt töltenek iskolában, nem lenne hátrányos,
ha az ellenkezõ nemmel is találkoznának, hiszen az iskolában könnyen szövõdnek szerel-
mek. Ezzel egyhangú lesz mindenki napja, és nem lesz kedvük iskolába járni. Személy
szerint velem már történt olyan, hogy vártam, hogy iskolába mehessek, mert látni szeret-
tem volna egy gyönyörû lányt, és ha látom, sokkal jókedvûbben látom a világot, és még a
tanulás is jobban ment.”
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ÖSSZEGZÉS

Összefoglalásképpen néhány olyan tanulság megfogalmazására nyílik lehetõség az érvelõ szövegtí-
pus kontextusában, amely mind a fejlesztõfeladatok továbbfejlesztésében, mind pedagógiai alkal-
mazásukban hasznos lehet.

A szövegalkotási feladatok közül azok bizonyultak a legeredményesebbnek és leghasznosabb-
nak, amelyek a konkrét szövegalkotási feladat elõkészítéseként az adott szövegtípus elemzéséhez,
sajátosságainak bemutatásához, a szövegalkotás részmûveleteinek begyakorlásához egy jól olvas-
ható, esetleg ismert vagy ismerõs témát tárgyaló bázisszöveget vagy szövegeket alkalmaztak (pl.
A tücsök és a hangya).

A szövegalkotási kompetenciák komplexebb világába léphetünk be egy aktuális és élõ problema-
tika több szempontú, csoportos feldolgozása révén, a végén egyéni írásmûvel (pl. Vita a tévénézés-
rõl, Durva beszéd, agresszív kifejezésmód, utazásmotívum), de itt csak az érzelmileg is motiváló
témák mûködtek jól, az utazásproblematika ebben a formában kevésbé mozgósított személyes
élményeket.

Érdekes tapasztalatokkal járt egy kulturális jártasságot feltételezõ mûfajcsoport alkalmazása. Az
ajánlás alfejezetben található szövegek önmaguktól (szépirodalmat) olvasó, kiállításra, színházba
járó diákokat feltételeztek, vagyis a többség a jó, igényes megoldás kisebb esélyével kezdett e mûfa-
jok megismeréséhez és gyakorlásához. Ugyanakkor a feladatsor „kezelte” az innen eredõ problé-
mát, a tucatnyi rövid szöveg világossá tette a mûfaj karakterjegyeit azok számára is, akik nem az
említett kulturális közegbe tartoznak. A tanári reflexió pontosan jelzi a problémát, amikor a feladat-
csoport esetében a nagyobb felkészülési idõt, hosszabb elõkészítõ munkát említi.

Az érvelõ esszé önálló megalkotásában a 8., de még a 10. évfolyamon is az elõkészítõ fázisokra
kell helyezni a hangsúlyt, ennek a vázlatíráson kívül kitûnõ módszere lehet a szövegrészek pótlása,
kiegészítése és az átírás különféle formái. Ezek nélkül azonban a közoktatási folyamat végén sem
állhat elõ a megfelelõen kifejlett íráskészség és gyakorlottság.

Magukat a fejlesztõfeladatokat, illetve a pedagógiai folyamatban betöltött helyüket a tanári ref-
lexióban kialakult konszenzus jellemezheti a legpontosabban, amely a feladatok döntõ többségét,
illetve a fejlesztõfüzetet általában újszerûnek, jól motiválónak és nagyon hasznosnak minõsítette.
(Érdekes tény, hogy a tanulói vélemények alig tértek el az adott tanári reflexiótól, ennek hátterében
a tanár szóbeli kontextusteremtõ, -bevezetõ tevékenységének orientáló hatása állhat.) Vegyük ezt a
három szempontot sorra!

Az újszerûség egyik szempontja nyilván az, hogy bár a fejlesztõfüzetek számos ponton és nem-
egyszer igen szorosan kapcsolódtak az érettségi feladataihoz és általában a megszokott tananyag-
tartalmakhoz, a feladatsorok fókuszpontja – a használt munkafüzetek többségével szemben – a
kompetenciafejlesztés volt. A füzet feladatainak többsége egyértelmûen, sõt kiemelkedõen moti-
válónak bizonyult. A szövegválogatás és a feladatírás éppen erre törekedett, élõ kérdések, társadal-
mi relevanciájú problémák, vitatémák, a korosztály érdeklõdésére számot tartó jelenségek sorjáznak
a füzetben – eredményes kompetenciafejlesztés aligha képzelhetõ el másképpen. A feladatírói tö-
rekvés és a felhasználói reflexiók összhangja a törekvés sikerét és beteljesíthetõségét mutatja.
A hasznosság mint minõsítés mögött egy rendkívül összetett pedagógiai, módszertani és pszicho-
lógiai viszonyrendszer rajzolódik ki. Senki sem kétli, hogy a szövegalkotási kompetencia fejlesztése
önmagában is hasznos tevékenység. Ám a tanári reflexiókból egyértelmûen kiderül, hogy azokat a
feladatokat minõsítik a leghasznosabbaknak, amelyek a kompetenciafejlesztés szempontja mellett
(ez önmagában sem kevés) a tananyag elsajátíttatásában és/vagy az érettségi felkészítésben is jól
hasznosíthatók. A tanárok feladatszelekciójában ez a szempont a döntõ: a tananyaghoz tematiku-
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san köthetõ és az érettségi feladataihoz szorosan kötõdõ feladatokat senki sem hagyta ki (pl. gya-
korlati írásbeliség). Ennek hátterében az a jelenség áll, amelyet egyébként a tanári reflexió legtöbb-
ször a feladatok megoldásának akadályaként vagy nehézségként azonosít: az idõhiány. Ha a tanár
úgy érzi, úgy tapasztalja, hogy a tanterv, a tankönyv vagy éppen a megszokás diktálta tananyag át-
adásához, valamint az érettségire való felkészítéshez túl kevés az idõ, az olyan kompetenciafej-
lesztõ tevékenységek kapnak prioritást, amelyek a fenti célokat is szolgálják. (Ezzel egyidejûleg a
tanárok nagyon pontosan érzékelték és értékelték a kompetenciafejlesztés prioritását, a feladatok
legnagyobb elõnyeként a véleménynyilvánítás igényének erõsítését és a kreatív gondolkodás és
nyelvhasználat fejlesztését nevezték meg.)

Érdekes ugyanakkor, hogy milyen további nehézségeket neveznek meg a tanárok. A feladatok új-
szerûsége, ami más nézõpontból a füzetek egyik fõ elõnye, egyben nehézséget is jelent a megol-
dásban, bár azt többnyire elismerték a tanári vélemények, hogy bõségesebb magyarázattal, hosszabb
elõkészítõ munkával ez leküzdhetõ. A feladatmegoldási rutin hiánya voltaképpen párhuzamos prob-
léma: éppen az ilyen feladatsorok megoldása adja a rutint és fejleszti ki a képességet az újszerû
feladatok megoldására, mint ahogy a hiányzó szókincs (ez a harmadik leggyakoribb nehézség) is
pótolható a feladatok megoldása révén.

A fejlesztõfüzet mindezek alapján – ez aligha kétséges a tanulói és tanári minõsítés és vélemé-
nyezés fényében – mind a képességfejlesztésre, mind a tananyagba történõ integrációra, mind az
érettségire való felkészítésre alkalmasnak bizonyult. A feladatsorok lépcsõzetes, egymásra építõ
struktúrája, a bázisszövegek változatossága és heurisztikája, a szövegalkotási mûveletek részele-
mekre bontása biztosítja a hasznosíthatóságot és a motivációt. Csak egyetérteni lehet azzal a tanári
véleménnyel, hogy ilyen jellegû segédanyagokra folyamatosan, minden évfolyamon szükség volna,
hogy a kompetenciafejlesztés és a tananyag feldolgozása valóban integrált és megszakítatlan foly-
tonosságot alkosson.
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11..  mmeelllléékklleett
AA  sszzöövveeggaallkkoottáássii  ffeellaaddaattáálllloommáánnyy  ttaarrttaallmmii  ffeellééppííttééssee

Beszélgetés az írásról

22..  mmeelllléékklleett
AA  sszzöövveeggeekk,,  sszzöövveeggrréésszzlleetteekk  jjeeggyyzzéékkee
1. Aiszoposz: A hangya és a tücsök
2. La Fontaine: A tücsök és a hangya
3. Válasz hallgatói kérdésre: ismeretterjesztõ szöveg a tücsökrõl és hangyáról
4. TV-nézés és gyermekkori alvászavarok (részlet)
5. Vekerdy Tamás: Démoni technikák (részlet)
6. Interjú egy kisgyerekkel
7. Shakespeare: Rómeó és Júlia (részlet)
8. Interjú Csányi Jánossal (részlet)
9. Dr. Kovács Ildikó Lenke: Sápkór és bõrpír – Utazás (részlet)

10. Leszek Kolakovszki: Utazás (részlet)
11. Mit tehetünk mi turisták a fenntartható turizmusért (részlet)
12. Bohács Krisztina: A káromkodás is önpusztító szenvedély. Tetten ért szavak (részlet)
13. Nyelvi illemtan (részlet)
14. Interjú Balikó Tamás rendezõvel (részlet)
15. Babits Mihály: Az európai irodalom története (részlet)
16. Gajdó Tamás: Az új színpad mûvésze – Bárdos Artúr (részlet)
17. A Krétakör Színhát FEKETEország címû elõadásáról (részlet)
18. Káromkodásmentes nap Lengyelországban
19. Részlet egy internetes fórum szabályzatából
20. Musical ajánlása
21. Könyvajánló

7 Néhány ezek közül: Szerinted kik kapjanak több zsebpénzt a te korosztályodban: a fiúk vagy a lányok? Miért állítanak
össze az emberek családi fényképalbumokat? Vállalnátok-e a barátaiddal önkéntes munkát ismeretlen emberek életének
jobbításáért? Udvariatlanság-e társaságban fülhallgatóval zenét hallgatni? Segít-e, ha nehéz lelki helyzetekben fejbõl tudsz
idézni verseket, verssorokat?

I. Érvelõ szövegek
Vita egy mesérõl
Vita a televíziózásról
Kifejtés, nézõpontváltással
Durva beszéd, agresszív kifejezésmód
Ajánlás
Érvelõ esszé

II. Leíró szövegek
Személyleírás
Tárgyleírás
Táj- és épületleírás

III. Gyakorlati szövegfajták
Önéletrajz
Hivatalos levél
Olvasói levél

IV. Kreatív írásfeladatok
Szövegtranszformáció
Stílusgyakorlatok
Közmondások, szólások értelmezése
Asszociációs fogalmazások
Mi lenne, ha…
Gondolatok mindennapi kérdésekrõl7
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22. Filmajánló (1)
23. Filmajánló (2)
24. Könyvajánló (1) Környezet-. és természetvédelmi lexikon
25. Könyvajánló (2) Védett erdei növények
26. Könyvajánló (3) Színházi lexikon
27. Könyvajánló (4) Közlekedés-suli: Biciklivel a forgalomban
28. Könyvajánló (5) Növények a lakásban
29. Könyvajánló (6) Az állatok nyomorúsága
30. Könyvajánló (7) Kerékpártúrák az Õrségben és az Alpokalján
31. Könyvajánló (8) A Lempriere-lexikon
32. Könyvajánló (9) Szabó Magda: Régimódi történet
33. Könyvajánló (10) Szabó Magda: Régimódi történet
34. Hamlet a Madách Stúdióban
35. Hamlet a Bárka Színházban
36. Kiállításajánló (1) Akinek szívügye a mûvészet
37. Kiállításajánló (1) Kutyavilág
38. Kiállításajánló (1) Szépmûvészeti Múzeum: Rembrandt
39. Kiállításajánló (1) Pink House-projekt
40. Ökológia/Város
41. Kormos István meséje hangos könyvként (részlet)
42. Jaroslav Hašek: A magyar posta (részlet)
43. Eric Satie: Egy amnéziás emlékiratai (részlet)
44. Lyka Károly az arcképrõl (részlet)
45. Embertípusok a közlekedésben (részlet)
46. Mozart ünneplése az Osztrák Intézetben
47. Nemes Nagy Ágnes: Jókai Móric bánata (Jókai tévén)
48. József Attila: Curriculum vitae (részlet)
49. Kukorica Jancsiból lett János vitéz
50. Magánlevél
51. Az UtcaEmbere önkéntesei olvasói levele
52. Késsel a szépségért
53. Egyre felkapottabb az online válás
54. Saint-Exupéry: A kis herceg (részlet)
55. Podmaniczky Szilárd: A Hangya és a Veréb
56. Nagy Lajos: Nagyapa nem alszik (részlet)
57. Szerb Antal: Utas és holdvilág (részlet)
58. Magyar Larousse – A juh címszó
59. Egyezmény a gyermek jogairól (részlet)
60. Úton a cél felé (részlet)
61. Jane Austin: A mansfieldi kastély (részlet)
62. Bermuda-háromszög (blog részlete)
63. Balázs Géza: A magyar frazémák szövegtipológiája (részlet)
64. Anna fogalmazása
65. Dolák-Saly Róbert: Madáretetõ (részlet)
66. Teve1
67. Teve2

345HORVÁTH ZSUZSANNA: ÍRNI JÓ!

HorvÆthZs_˝rni j .qxp  2008.07.03.  6:02  Page 345



68. Teve3
69. Petõfi Sándor: Szeget szeggel
70. Karinthy Frigyes: És mi jöhet még…

33..  mmeelllléékklleett
KKiiffeejjttééss  nnéézzõõppoonnttvváállttáássssaall

DURVA BESZÉD, AGRESSZÍV KIFEJEZÉSMÓD

1. FELADAT

Szabó Éva pszichológus szerint a káromkodás, a szitkozódás nem más, mint az agresszió egyik
megnyilvánulási formája, a verbális agresszió része. A káromkodások alapvetõ tulajdonsága, hogy
valamelyik embertársunkat illetik, annak legintimebb szféráit – Istenhez fûzõdõ viszonyát, vallási
meggyõzõdését, közeli hozzátartozóit, apját, anyját – támadják, illetve szemérmének, intim test-
részeinek a lemeztelenítésével és megsértésével hatnak.

A káromlások jelentõs része hatalomgyakorlást célzó, durva manipulációs eszköz a másik em-
berrel szemben. Az igéket tartalmazó káromlások többnyire felszólító módban állnak – azaz a
másik fél akarja megmondani, mit tegyen az illetõ. http://hetilap.hetek.hu/index.phpûcikk=43654

Eredj a búsba! – Rendszerint nagyobb indulat levezetésére szolgáló durva, illetõleg trágár
szitkozódás. Ezek és kipontozással jelzett változataik is minden beszédhelyzetben, még nagyfokú
indulat esetén is kerülendõk. Durva, közönséges magatartásra, közömbös, másokat semmibe vevõ
gondolkodásmódra, nyelvi és magatartásbeli igénytelenségre vallanak.

Eredj (menj) a csudába (vagy a fenébe)! – Ingerült hangon, ilyen formában is kerülendõ, bár
felfokozott indulat levezetésére még szûkebb körön kívül is elfogadható. „Erõsebb” megfelelõit
mellõzzük!

A fene egye meg! – Eredetileg durva, ma már csak kissé erõs átkozódó és káromkodó megnyi-
latkozás. Lehetõleg kerülendõ.

Frászt! Egy frászt! Frászfenét! Frászkarikát! – Indulatos és haragos kifejezései a nem tagadószó-
nak, valamint kérés elutasításának. Durvák, bizalmas körön kívül kerülendõk.

(Hogy) a görcs álljon belé (vagy fogja meg)! – Enyhe, tréfás szitkozódásként elfogadható.
Indulatos hangon goromba szitok, kerülendõ.

Ez a válogatás a Deme–Grétsy–Wacha: Nyelvi illemtan címû könyv A nyelvi illemrõl címszavakban
fejezete alapján készült (Ifjúsági Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 1987). http://www.math.u-szeged.
hu/~kovzol/bc+ad/karomkodasok.html
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Az idézett pszichológus szerint (12. szöveg) a káromkodás a verbális agresszió egyik for-
mája. Ugyanakkor a nyelvészek által készített összeállítás (13. szöveg) azt mutatja, hogy a
szitkozódásnak is lehetnek tréfás, bizalmas körben elfogadható változatai.

Tehetünk-e, kell-e tennünk bármit a káromkodások túlzott használata ellen? Milyen
lehetõségeink vannak, hogyha környezetünkben kevesebb káromkodást szeretnénk hallani?
Fejtsd ki a véleményed maximum egy oldalban!
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2. FELADAT

Háy János: A Senák (Istendráma két részben)
Magyar Nemzeti Színház
– Részlet a rendezõvel, Balikó Tamással készült interjúból
„Szerintem nem annyira trágár, mint pl. a Csirkefej, ahol az alkalmazott nyelv és a cselekmény kö-
zege a trágárságra alapul. Itt a trágárságot komoly indulatok, a tehetetlen düh váltja ki. Más esetek-
ben pedig egészen eldobott kötõszóként jelennek meg a trágár szavak. A szerzõ nagyon pontosan
bánik a trágársággal, van ebben is rendszer. Én nagyon nem szeretem a színházban az öncélú dol-
gokat. Az öncélúan használt trágárságot, meztelenséget, gyerek és állat szerepeltetését. De ha
indokolt, akkor szerintem rendben van. Egy indokolt helyzetben, valódi káromkodás helyett nem
lehet azt mondani, hogy a kakas csípje meg. Az álszentség és a prüdéria utálatos dolog, és ami a
legfontosabb – hazugság. De akit a káromkodás zavar, az ne jöjjön el, ne nézze meg a darabot.”
http://www.nemzetiszinhaz.hu/forum/forum.php?action=ll&fid=1&tid=19

A magas királyi versek mögött vastag és durva próza áll. Olyakor egy-egy mellékalak érdekesebb
lesz a királyi hõsöknél: mint Júlia dajkája, vagy a Szentivánéji álom kézmûvesei, vagy a IV. Henrik
Falstaffja. […] A kövér és részeges, kurválkodó Falstaff fontosabb neki, mint a nagy hõsök vagy szü-
zek. Mindenkibe beleéli magát, ha akarja. Máskor egy-egy alak csak rossz élcek szócsöve. Stílus-
ban mindent tud, és mindent mer. Néha zeng, akár egy hárfa, máskor durván harsog vagy recseg.
Babits Mihály: Az európai irodalom története. Shakespeare, a költõ. Európa Könyvkiadó, 1957,
172. http://www.pecsinapilap.hu/index.php?id=14148

Bárdos az 1943-ban megjelent A színház mûhelytitkai címû könyvében nem választotta el élesen
az értékes mûveket a közönségnek tetszõ színjátékoktól: „A színházi dramaturg nem alkalmazhat
abszolút esztétikai mértékeket, és munkája sem tarthat abszolút értékelésre igényt, mert függvénye
annak a […] nem esztétikai tényezõnek is; amit a mindenkori közönség ízlése képvisel.” A színház
feladata tehát kettõs: a közönség ízlésének kiszolgálása, ha lehetõség van rá, megnemesítése.
Gajdó Tamás: Az új színpad mûvésze – Bárdos Artúr.
http://www.btk.elte.hu/ohit/szinhaz/GTBardosvegleges.htm

Az elõadást követõ szakmai vitán mesélte egy irodalmat, drámát tanító tanárnõ, hogy 16-17 éves
tanítványait elvitte erre a darabra, majd utána értelmeztette velük a produkciót. Beszámolója szerint
a dolgozatok mindegyikében „elszaladt” a toll, és a diákok leginkább napjaink társadalmát, a jelen-
ségeket próbálták értelmezni, leírták az ezzel kapcsolatos gondolataikat. S máris elérkeztünk a
lényeghez, mi más is lehetne a színház feladata, ha nem ilyesféle tükröt tartani a valóságnak, nézd
meg, ezek vagyunk ma. Az, pedig gyakorlatilag mindegy, hogyan éri el, milyen eszközöket, megol-
dásokat használ, vagy mennyire durva a festett kép. Némelyek felhozták azt is, vajon helyesen cse-
lekedett-e a tanárnõ, hogy fiatalokkal nézette az elõadást. Azt kell mondani, igen. Álprüdériának,
szemforgatásnak itt nincs helye, vegyük csak tudomásul, ilyen a világ, kegyetlen vagy kacagtató,

Szabad-e szépirodalmi szövegben, például írott drámában, majd az ezt megjelenítõ szín-
házi elõadásban trágár szavakat használni? Fejtsd ki véleményedet az alábbi szövegekbõl
kiindulva, maximum egy oldalban!
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néha trágár, néha meztelen, ettõl pedig akkor sem menekülhet senki, ha a fejét homokba dugva
próbál úgy erkölcsös lenni, hogy nem akarja látni a minket körülvevõket. Arról végképp nem
beszélve, hogy ennél még csak különbeket látni, ha bekapcsoljuk a „mindentlátó dobozt”.
(A Krétakör Színház FEKETEország címû elõadásáról)
http://www.deol.hu/main.php?c=5222

3. FELADAT

Káromkodásmentes nap Lengyelországban
Érdekes kezdeményezés a lengyelek részérõl, hogy a füstmentes nap vagy az autómentes nap
mintájára szitokmentes nap is létezik. A december 19-én tartott „ünnep” szervezõi úgy gondolják,
ha komoly változást nem is hoz a köznyelvben ez a kezdeményezés, legalább felhívja a figyelmet,
elgondolkodtat a nyelvi lealacsonyodás mértékérõl.

A lengyelek, akár a többi szláv nép, könnyen átengedik magukat a szenvedélyeknek, negatív
érzelmeknek, az asztalra csapnak és egy cifrát káromkodnak. Ugyanakkor vallásos tartalmú, Isten
nevét magában foglaló kifejezéseik nincsenek, ellentétben velünk, magyarokkal…

Felméréseik szerint a legtöbb közönséges beszédet az utcán, illetve tömegközlekedési
eszközökön lehet hallani, második helyen a tömegtájékoztatási eszközök állnak, a harmadik helyet
a szórakozóhelyek foglalják el. A médián belül a legtöbb vulgáris kifejezéssel a televízióban lehet
találkozni, ezután a rádióban és legkevésbé az írott sajtóban.

http://hetilap.hetek.hu/index.php?cikk=43654

Részlet egy internetes fórum szabályzatából:
Az alábbiakban a teljesség és pontosság erõsebb igénye nélkül megpróbáljuk összeszedni azokat a
szabályokat, amelyeknek a segítségével megkönnyíthetjük számotokra a csatornán tartózkodást, és
kellemesebbé tehetjük az együtt töltött perceket:
[…]
5. Tilos a káromkodás trágár/nem ideillõ kifejezések használata!
[…]
http://um.rwn.hu/Szabalyzat3.html

348 FELADATFEJLESZTÉS – FEJLESZTÕFELADATOK

Sok olyan „beszélgetõs” internetes oldal létezik, ahol a csúnya szavakat, káromkodásokat,
szitkozódást tartalmazó hozzászólásokat egy arra kiképzett személy (a moderátor) azon-
nal törli. Lengyelországban káromkodásmentes napot is szerveztek. Egyetértesz-e a ká-
romkodás ilyen formájú tiltásával, kizárásával, illetve a visszaszorítására való törekvésekkel?
Fejtsd ki a véleményedet maximum egy oldalban!
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44..  mmeelllléékklleett

55..  mmeelllléékklleett
AA  mmeeggoollddáássookk  éérrttéékkeellééssééii  kkrriittéérriiuummaaii

1. TUDÁSSZINT

Tartalom ~ Az írásmû az adott témáról szól, a téma megközelítése világos, átgondolt. Az ér-
telmezés, a kifejtés tájékozottságra, a diák meglévõ tudásának meggyõzõ alkalmazására utal (pl. a
tárgyi elemek, a fogalmak, az utalások helytállóak, meggyõzõek). A lényegi állítások kifejtettek, a
példák, hivatkozások relevánsak, a gondolatok hihetõek, meggyõzõek (pl. az állításokat támogató
érvek egyike sem alapul fogalmi, logikai tévedésen). A diák írásmûvében tanújelét adja ítélõképessé-
gének, kritikai gondolkodásának. Az írásmû tartalmaz személyes reflexiókat, kifejtett véleményt,
álláspontot.

Szerkezet ~ Az írásmû egészének felépítése megfelel a feladatban megjelölt mûfajnak, a témá-
nak és a témáról közölt gondolatoknak. Az írásmûnek – a tartalmi kifejtés logikájával összhang-
ban – van eleje, közepe és vége: a téma felvezetése, kifejtése és lezárása elkülöníthetõ egymástól.

349HORVÁTH ZSUZSANNA: ÍRNI JÓ!

Nagy-Kálózy Eszter és Rudolf Péter
Rómeó és Júliája (A darab minden
szerepét e két színész játssza.)

Baz Luhrmann filmje
(1996) DVD-n

Könyv címlapjaA BBC Rádió hangoskönyve

Színházi próba. Gideon Copple és Timothy
Kowalski (egyetemi hallgatók,
Northwest, London) 2006. március 29.
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A nagy szerkezeti részek arányosak. A felépítés egésze meggyõzõ, világos, logikusan elõrehaladó,
az állítások és gondolategységek világosan kapcsolódnak egymáshoz. Ha a gondolatmenet indokol-
ja, a kifejtés további egységekre tagolódik. A globális és lineáris kohézió egyaránt megvalósul a szö-
vegben.

Nyelvi minõség ~ Az írásmû nyelvi, stiláris regisztere, hangvétele egészében megfelel a témá-
nak, az aktuális (vagy fiktív) szituációnak, a személyes véleménynyilvánításnak. Írója egyértelmûen
folyékonyan, gördülékenyen fogalmaz. Az írásmû külön értéke az egyéni hangvétel, élvezetes, lele-
ményes stílus. A mondatfajták (tartalmi és szerkezet szempontból is) kellõ változatossággal szere-
pelnek az írásmûben. A szókincs szabatos, pontos, a stílus kifejezõ. A szóhasználat választékossá-
ga lehetõvé teszi az értelmes gondolatközlést.

2. TUDÁSSZINT

Tartalom ~ Az írásmû lényegében tartja magát a feladatban megjelölt kérdéskörhöz. A dolgo-
zatban váltakoznak a témához tartozó gondolatok és a témától eltérítõ kijelentések. A kifejtés tár-
gyi elemei (pl. fogalmak, utalások, példák) zömükben helytállóak. Az írásmû mégsem tükrözi írója
részletes és kellõ mélységû tudását az adott témáról, ezért nem elég meggyõzõ. Elõfordulhat egy-
két fogalmi, tárgyi félreértés. Az érvek nem mindig támasztják alá kellõ mértékben az állításokat,
azok nem elég világosak és/vagy értelmesek. A személyes reflexió, az álláspont kifejtése keveredik
az általános megfogalmazásokkal.

Szerkezet ~ Az írásmû minden fontos részt (felvezetés, kifejtés, lezárás) tartalmaz, de azok ará-
nya, egyensúlya helyenként megbillen (pl. túl hosszú bevezetés, túl rövid, jelentéktelen befejezés).
A felépítés olykor következetlen, a gondolatmenetet helyenként indokolatlan váltások, kitérõk jel-
lemzik, nem mindig elég világos a részek közötti összefüggés (pl. elõfordul a nyelvi kapcsolóele-
mek kisebb bizonytalansága). A diák nem fektet elég hangsúlyt arra, hogy a fontos dolgokat kiemel-
je, elválassza a kevésbé lényegesektõl (pl. az olvasó szerkezeti hiányt érzékel, vagy a szöveg néhány
bekezdése akár elhagyható).

Nyelvi minõség ~ Az írásmû nyelvi, stiláris regisztere lényegében megfelel a téma és a vizsga-
helyzet követelményeinek. A szóhasználat általában pontos, szabatos, de olykor a köznyelvi nor-
mától eltérõ szóhasználat (pl. szleng, vulgáris köznyelv, anakronizmus, nyelvi-gondolkodási panel,
homályosság) nehezíti a megértést. A mondatszerkesztés helyenként nem eléggé változatos.
Nyelvi-nyelvtani hibák is elõfordulnak az írásmûben (pl. egyeztetésben, vonzathasználatban).

3. TUDÁSSZINT

Tartalom ~ A témával kapcsolatos értelmes kifejtés helyét gyakran az általánosságok, eseten-
ként fogalmi, tárgyi tévedések foglalják el. A vizsgázó állításainak magyarázata és kifejtése helyett
ismétlésekbe bonyolódik. Logikai érvelése gyenge vagy hibás; kevés a releváns példa, utalás. Elfo-
gadható önálló véleményt az írásmû nem tartalmaz, így nem képes meggyõzõ lenni.

Szerkezet ~ Az írásmûnek nincs igazán eleje, közepe és vége – nem halad egy meghatározható
irányba. A gondolatmenet lényegében zavaros (pl. csapongás, ismétlõdések). A szerkezet alapvetõ
hiányossága, hogy a fõbb gondolatok nem különülnek el világosan egymástól. Az író „elvész” az
írásmûben, mert állandóan váltogatja annak irányát: alapvetõ szöveg-összefüggésbeli hiányosságok
mutatkoznak (pl. logikai hézag, felesleges ismétlés, alanyváltás, túlbonyolított mondatok). A glo-
bális és lineáris kohéziót megteremtõ eszközöket (pl. kötõszavak, névmások, névelõk, utalószavak)
nem vagy rosszul használja – az írásmû szétesõvé válik. A terjedelem kirívóan rövid.
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Nyelvi minõség ~ Az írásmû nyelvi regisztere csak részben felel meg a téma és az adott helyzet
stiláris követelményének (pl. a hangvétel élõbeszéd jellegû, nem felel meg az írott mûvel szemben
támasztott igényeknek, követelményeknek). A szegényes szókincs, esetenként a tartalmi jellegû
szótévesztés, a színtelen stílus (vagy a dagályosság) az árnyalt kifejezés akadálya. A mondatszer-
kesztés nem igényes (pl. az egyszerû mondatok túlsúlya, hosszadalmas összetett mondatok). Gyak-
ran fordul elõ nyelvi-nyelvtani hiba az írásmûben (pl. az egyeztetésben, a vonzathasználatban, az
igeragozásban).
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