A tanulás tanulása
„Az olvasás is gondolkozás, s az írás is beszéd.”
(Babits Mihály)

Figyeld meg a következő tankönyvrészletet! Fogalmazd meg, hogy mit ta
nítanak a leckében!

Mese és valóság

32

FOGALMAZÁS LÉPÉSRÔL LÉPÉSRE
1. A szövegszerkesztés állomásai
Haladjatok végig a szövegszerkesztés állomásain!
Válaszoljatok a kérdésekre az ábra alapján!

Mese és valóság

33

Mit csinálunk az egyes állomásokon?
a kapcsolat az egyes állomások között?
● Mi az állomások sorrendje?
● Hányféleképpen lehet eljutni a szöveg
megfogalmazásáig?
● Mely állomásokat lehet kihagyni?
●

● Mi

FOGALMAZÁS
címadás
szó
eseményre utaló
szókapcsolat helyre utaló
mondat
idôre utaló
szereplôre utaló
témajelölô
érdeklôdést felkeltô
nyomtatott forrás
szóbeli forrás
elektronikus
forrás
saját forrás
emlékezet
megfigyelés
képzelet

a szöveg
megfogalmazása

témaválasztás

a fogalmazás
felépítése

piszkozat
készítése

ötletgyûjtés
vázlatírás

anyaggyûjtés

az anyag elrendezése

csoportosítás
válogatás

javítás

kulcsszavakból
kérdésekbôl
címekbôl
tételmondatokból
tartalom
nyelv
stílus
helyesírás
a szöveg képe

kidolgozás
ellenôrzés
bemutatás

Nap mint nap írunk különböző szövegeket, azaz fogalmazunk. A fogal
mazást is lehet tanulni és gyakorolni. A kutatások azt bizonyították,
hogy a hivatásos írók sokkal több energiát fordítanak az írás tervezé
sére, mint a gyakorlatlan, kezdő írók. A híres írók az átdolgozásra is
több időt szánnak, gyakran átírják azt az anyagot, amellyel már elké
szültek. Az írás folyamatának különböző szakaszai vannak. Ezeket az
állomásokat érdemes végigjárnunk, ha lehetőségünk van rá:
9
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a téma meghatározása, választása;
a téma körülhatárolása;
●● ötletgyűjtés egyénileg vagy társakkal;
●● „gyors írás”;
●● az összegyűjtött anyag válogatása, a kevésbé szükségesek kihagyása;
●● az ötletek rendezése, az összegyűjtött anyag csoportosítása;
●● a szöveg megtervezése, előzetes vázlat írása hagyományosan vagy
fürtábrában;
●● a téma, az ötletek és a vázlat megbeszélése másokkal, a társak véle
ményének meghallgatása;
●● szövegváltozat(ok) készítése;
●● a szövegváltozat(ok) alakítása, formálása, javítása a társakkal vagy
egyénileg;
●● a végső szövegváltozat elkészítése, kidolgozása;
●● a szöveg bemutatása a társ(ak)nak, kisebb vagy nagyobb közösségnek.
●●
●●

A fogalmazás tervezésének különböző változatait alkalmazhatjuk. Össze
gyűjthetjük gondolatainkat, ötleteinket egy fürtábrában, más szóval ötlettér
képben. Ilyenkor a témát megnevező szó köré írjuk azokat a kifejezéseket, ame
lyek a témával kapcsolatban eszünkbe jutnak. Listát is készíthetünk a gondolatainkról,
azaz néhány perc alatt felsoroljuk a témával kapcsolatos ötleteinket. Ha csoportban
dolgozunk, akkor ötletbörzét szervezhetünk, ilyenkor a táblára írjuk a javaslatokat a
fogalmazással kapcsolatban.
Olvasd el a következő szöveget! Foglald össze a szöveg alapján, hogy mit
tanácsol Kosztolányi Dezső, hogyan fogalmazzunk!

Írás közben néha nem tudunk kihúzni valamilyen nyakatekert fordulatot, melyet
magunk is ostobának, ízléstelennek tartunk. Valahogy beleszerettünk és ragaszkodunk hozzá. Fontosnak érezzük, bár egyáltalán nem volnánk képesek megmagyarázni, hogy miért. Ahhoz, hogy halálra ítéljük, gyengék vagyunk.
Leghelyesebb ilyesmit ott hagyni a helyén és továbbhaladni.
Ha aztán munkánk elkészült, könnyűszerrel lebonthatjuk, mint holmi fölöslegessé vált épületállványt. Akkor már nem sajnáljuk. Bizonyos, hogy szükség
van reá, és nélküle talán sohase juthattunk volna oda, ahova akartunk. De még
mindig rejtély előttünk, hogy mivel és miben segíthetett bennünket az alkotás
követhetetlen mozzanatain.
Ne is töprengjünk ezen. El vele. Az épület már áll.
(Kosztolányi Dezső: Írás közben)
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Az első szövegváltozatot tehát érdemes újraolvasni, tovább csiszolni,
alakítani. Ezt megtehetjük egyénileg, de sokat tanulhatunk abból is,
ha megbeszéljük a javítást a tanulópárunkkal vagy a csoporttársaink
kal. Az átdolgozás célja, hogy a szöveg minél pontosabb és hatásosabb
legyen, hogy minél inkább megfeleljen az írás céljának és olvasóinak
vagy hallgatóinak. Ellenőrizni szoktuk a nyelvezetet és a helyesírást is.
A következő szempontok segítik a szövegformálást, a javítást:
a cím és a szöveg összefüggése;
tématartás a szövegben;
●● az adott műfajnak való megfelelés;
●● a kommunikációs tényezőknek való megfelelés;
●● az eredetiség;
●● a gondolatmenet megszakítatlansága;
●● a gondolatmenet előremozgása, a folyamatos haladás szükségessége;
●● az elrendezés logikussága;
●● a szöveg teljessége;
●● a részek összefüggése;
●● a megfelelő tagolás;
●● a szövegrészek arányossága;
●● a szöveg befejezettsége;
●● a szövegkapcsoló elemek megfelelő használata;
●● a megfelelő stílus megválasztása: stílusegység, megfelelő szókincs,
világosság, természetesség, tömörség, változatosság, szemléletesség,
magyarosság, jóhangzás;
●● a nyelvi helyesség;
●● a megfelelő helyesírás;
●● az íráskép rendezettsége.
●●
●●

1. Írj egy fogalmazást A szöveg születése címmel a lecke alap
ján!
2. Gyűjtsetek össze olyan témákat az osztályban egy témadoboz
ban, amelyekről szívesen írnátok fogalmazást! Húzzatok év
közben többször a témadobozból, és írjátok meg a fogalmazáso
kat tanulópárokban!
3. Beszéljétek meg, hogy milyen fórumokon mutatjátok be a legjobban
sikerült fogalmazásokat, fogalmazásrészleteket!
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Könyv- és
könyvtárhasználat
„Ne tulajdonítsanak valamely szerzőnek olyan
gondolatot, amit ő is mástól idéz.”
(Umberto Eco)

Mutasd be, az anyaggyűjtés melyik módját használod szívesen! Miért?

Az anyaggyűjtés
anyag
gyűjtés

Már tudod, hogy a könyvtárban található kézikönyveket, szótárakat,
lexikonokat csak ott helyben olvashatod. A kölcsönözhető könyveket
azonban hosszabb időre haza is viheted.
Egy-egy témához a szakirodalmak felkutatásában sokat segíthet
a könyvtári katalógusrendszer. Ha ismered a keresett mű szerzőjét,
a mű címét, akkor a betűrendes katalógust érdemes használnod. Ha
még a gyűjtőmunkád elején vagy, akkor a választott témád szerint is
kereshetsz a szakkatalógusban (vagy tárgykatalógusban). Itt eligazít a
művek témák szerinti és az ETO-szám szerinti csoportosítása. Ma már
a legtöbb könyvtárban számítógépes katalógus segíti a keresést.

Tanulmányoz
zátok a köny
v
tári kereső
oldalt! Beszé
ljétek
meg, hová m
it kell
írni, ha a ked
venc író
tokról szeretn
étek
anyagot g yű
jteni!
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Használhatsz például olyan CD-ket, amelyek számodra fontos
információkat tartalmaznak, de gyűjthetsz anyagot az internetes
keresők valamelyikén is. Hasznos oldalakat lehet letölteni a Magyar
Elektronikus Könyvtárból (MEK). Az internet arra is lehetőséget
ad, hogy idegen nyelvű irodalmakhoz, idegen országok elektronikus
könyvtári állományához is hozzáférj.
Foglald össze, hogy mit jelent a könyvtárközi kölcsönzés!

Az idézés és a hivatkozás
Az összegyűjtött anyag kijegyzetelése, elrendezése után következhet
a dolgozat vázlatának összeállítása, majd a dolgozat megírása vagy az
elhangzó beszéd összeállítása. Egy nagyobb lélegzetű dolgozat, például
egy tanulmányi verseny pályamunkája vagy egy szóbeli előadásod
akkor lesz hiteles, ha más művek, más szerzők gondolataira is utalsz. Az
idézetekkel alátámaszthatod saját megállapításaidat, vagy éppen vitába
szállhatsz velük.
Az idézés történhet szó szerint vagy csak utalásszerűen, a leírtak
tartalmára vonatkoztatva. Az írásban történő szó szerinti idézésnek
nagyon sok formája van. Most csak a leggyakoribbakat tekintjük át.
Megnevezhetjük a szerzőt és a művet is. Zárójelben adjuk meg a
kiadás évét és az idézet oldalszámát. Kiss Jenő Magyar anyanyelvűek
– magyar nyelvhasználat című munkájában (1994: 93) írja: „Bármely
nyelvnek kisebbségi nyelvként való használata természetes módon vonja
maga után a nyelvhasználat speciális, az anyaországitól eltérő módosu
lását.” Itt az idézés szabályainak megfelelően kerülhet a szerző neve és
a mű címe az idézet végére is, vagy akár meg is szakíthatja az idézetet.
Egyszerűbb és áttekinthetőbb az a forma, amikor csak a szerző nevét
tüntetjük fel, és a neve után zárójelben megadjuk a mű kiadásának évét,
valamint az idézet oldalszámát. „Bármely nyelvnek kisebbségi nyelvként
való használata természetes módon vonja maga után a nyelvhasználat
speciális, az anyaországitól eltérő módosulását” – jegyzi meg Kiss Jenő
(1994: 93). Természetesen a szerző neve itt is több helyen állhat.
Ha nem akarjuk kiemelni a szerző nevét, vagy ezt már korábban
megtettük, akkor az idézet után zárójelben a kiadás évével és az oldal
számmal az alábbi formában közölhetjük. „Bármely nyelvnek kisebbségi
nyelvként való használata természetes módon vonja maga után a nyelv
használat speciális, az anyaországitól eltérő módosulását” (1994: 93).

idézés
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Előfordul, hogy az idézet szövegéből valamit ki akarunk hagyni.
Ilyenkor a hiányzó részt zárójelbe tett három ponttal szokás jelölni:
„Bármely nyelvnek kisebbségi nyelvként való használata természetes
módon vonja maga után (…) az anyaországitól eltérő módosulását” (Kiss
1994: 93).
Az sem ritka, hogy az idézetet nem az eredeti mondat elején kezdjük.
Ilyenkor az idézőjel után tegyünk három pontot, s a mondatot kisbe
tűvel folytassuk: „…kisebbségi nyelvként való használata természetes
módon vonja maga után a nyelvhasználat speciális, az anyaországitól
eltérő módosulását” (Kiss 1994: 93).
A nem szó szerinti, azaz tartalmi idézéskor fontos a szövegbe beépí
teni a szerző nevét és művének az évszámát, esetleg az oldalszámot is.
Ennek a következő formáit használhatod:
Az anyanyelv több módosuláson megy keresztül, ha kisebbségi nyelv
ként használják (Kiss 1994).
●● Az anyanyelv több módosuláson megy keresztül, ha kisebbségi nyelv
ként használják (Kiss 1994: 93).
●● Kiss Jenő (1994) megállapítása szerint is az anyanyelv több módosulá
son megy keresztül, ha kisebbségi nyelvként használják.
●●

Ha a hivatkozások csak a szerző nevét és a mű kiadásának évszámát
tartalmazzák, akkor a szöveg végén részletes irodalomjegyzéket kell
adni, amelyben megkereshetők a pontos adatok.

Az irodalomjegyzék
irodalom
jegyzék

Minden olyan nagyobb terjedelmű dolgozat végére, amelyekhez mások
munkáit felhasználtuk, vagy mások gondolatait idéztük, illik irodalomjegyzéket készítenünk. Ebben a szerzők nevét betűrendben fel kell
sorolni, valamint megnevezi azokat a munkákat, amelyeket elolvas
tunk, amelyekből idéztünk.
Az egyes művek adatait pontosan meg kell adnunk. A következő
adatokat szokás feltüntetni az irodalomjegyzékben: a szerző nevét (ha
több szerző van, akkor az ő vagy a könyv szerkesztőjének nevét), a mű
címét, a kiadó nevét, helyét és évszámát. Ezeket az adatokat többféle
sorrendben jegyezheted le. Például: Kiss Lajos. Földrajzi nevek etimoló
giai szótára. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1988. Újabb és egyre gyakoribb
forma, hogy a szerző neve után áll az évszám, majd a mű címe, kiadója
és a kiadás helye: Kiss Lajos 1988. Földrajzi nevek etimológiai szótára.
14
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Akadémiai Kiadó, Budapest. Ha egy könyvnek több szerzője van, akkor
az ő nevüket a könyvön található sorrendben írjuk, és a nevek közé
nagykötőjelet teszünk: Kósa László – Szemerkényi Ágnes 1973. Apáról
fiúra. Móra Kiadó, Budapest. Az sem ritka, hogy egy művet többen írtak,
ilyenkor a szerkesztő nevét adjuk meg, és a neve mellett zárójelben jelöl
jük, hogy ő szerkesztette a művet: Keszler Borbála (szerk.) 2000. Magyar
grammatika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.
Az idegen szerző (szerzők) nevét is a magyar névsorrendnek meg
felelően írjuk, vagyis a családnév után áll a keresztnév. De a neveket
vesszővel választjuk el, így jelezve az eredeti sorrendtől való eltérést:
Crystal, David 1998. A nyelv enciklopédiája. Osiris Kiadó, Budapest.
Ha egy újságból vagy egy folyóiratból használsz fel valamilyen cikket,
akkor ennek az adatait a következő sorrendben jegyezd le: a szerző neve,
a tanulmány címe, a folyóirat neve, kiadásának éve (száma), majd utána
Jelöld nyilakk
al,
hog y a felsoro
lt
adatok közül
melyek azok,
amelye
ket le tudsz o
lvasni az
itt bemutato
tt forrá
sokról!
szerző • cím •
kiad
meg jelenés év ó •
e•
folyóirat cím
e • oldal

Vörösberényi séta

Szeretném meginvitálni az olvasót egy
kis földrajzi, egyben nyelvtörténeti kirándulásra. Az úti cél gyermek- és kamaszkorom színhelye, Vörösberény.
Vörösberény közigazgatásilag Balatonalmádi része, a Balaton északi partján,
a Fűzfői-öböl közelében található. Balatonalmádi Vörösberény nevű városrésze
több száz éves múltra tekint vissza, míg
a fürdőéletéről elhíresült Balatonalmádi csupán 100–150 éves történelemmel
12

büszkélkedhet. Vörösberény nevét már
a Veszprém-völgyi apácák görög nyelvű adománylevele (1002 előtt/1109) is
említi, Szárberény néven. A Szárberény
név mindkét tagja török eredetű szó.
A második tag, a *B(i)riγin > Brien török eredetű törzs- vagy népnév, jelentése ’egyesülés, egyesület’. Az első tag, a
saγar>zaar>szár valószínűleg ’sárga; sápadt’ jelentéssel bír. (…)

Kelemen Lívia
Édes Anyanyelvünk 2010/4.
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kettőspont és az oldalszámok, azaz hányadik oldaltól hányadikig tart a
megjelölt cikk. Például: Kelemen Lívia: Vörösberényi séta. Édes Anya
nyelvünk. 2010. 4. szám 12. o. Ekkor is élhetünk az újabban elterjedt for
mával: Kelemen Lívia 2010. Vörösberényi séta. Édes Anyanyelvünk. 4: 12.
A számítógép segítségével a világhálóról gyűjtött adatokra is illik hivat
koznunk. Ilyenkor a szerző és a cikk címe után fel kell tüntetnünk azt
az internetcímet, amelyen a felhasznált munka elérhető, illetve mindig
oda kell írnunk a letöltés pontos dátumát is. Ha az internetről felhasznált
irodalomnak, adatnak nincs szerzője vagy címe, akkor is adjuk meg az
elérhetőségi címet.
A felhasznált irodalmakat minden esetben a szerzők neve szerint
rendezzük betűrendbe.
Az anyaggyűjtést segítik: a könyvtári számítógépes, betűrendes
és szakkatalógus, valamint az internet keresőprogramjai. A dolgo
zatban vagy egy beszédben idézett szerzőkre minden esetben
utalni kell. A felhasznált műveket az írásbeli munka végén
betűrendben szokás megadni.

1. Sorold fel az anyaggyűjtés módjait!
2. Foglald össze, milyen módon hivatkozhatunk a szövegen
belül a felhasznált irodalmakra!
3. Szemléltesd példákkal, hányféle módon idézhetsz szó szerint
egy műből!
4. Indokold meg, miért van szükség az irodalomjegyzékre!
5. Írd le egy könyv és egy folyóirat adatait úgy, ahogyan az egy iroda
lomjegyzékben szerepelne!
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Retorika
„…Ember számára nem terem
Nagyobb kincs, mint a gondos, józan értelem.”
(Szophoklész)

Gyűjtsétek össze egy fürtábrában, mit jelent számotokra a retorika szó!

Fogalmazzato
k
rövid vádbes
zé
det és védőb
e
szédet a kép
alapján!

A retorikát magyarul szónoklattannak vagy ékesszólástannak szokás
nevezni. Hagyományosan a szónoki beszéden egy szónok által ünnepi
körülmények között, nagy nyilvánosság előtt mondott, ékes stílusú
politikai vagy ünnepi beszédet értenek. A régi görögöknél és a római
aknál az ékesszólás tanítói voltak a rétorok, akik maguk is szónokoltak.

retorika
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A retorika napjainkban vizsgál minden olyan szóbeli megnyilatko
zást, amelyben legalább az egyik fél nem csak a saját képviseletében
szólal meg. A nyilvánosság előtt tartott beszédek közé nemcsak a poli
tikusok szónoklatait, az ünnepi beszédeket soroljuk, hanem a tanár
előadását, a diák felelését, sőt számos magánéleti beszédet is. A retorika
tehát beszélni tanít.

Retorika és kommunikáció
 észítsetek párban pókhálóábrát annak alapján, amit a kommunikációs funk
K
ciókról, a kommunikáció tényezőiről és a kommunikáció formáiról tanultatok!

A kommunikáció célja

érvelő
szöveg

A nyilvánosság előtt tartott szónoklatban, előadásban is fontos szere
pük van a kommunikációs funkcióknak. A nyilvános beszéd egyik
célja a meggyőzés, a rábeszélés, a hallgatóság támogatásának a meg
nyerése, tehát a kommunikációs funkciók közül elsősorban a felhívás jellemző rá. Az ünnepi beszédeknek, a személyek, az események
méltatásának inkább a gyönyörködtetés, a hallgatóság megindítása,
az érzelemkifejezés a céljuk. De vannak olyan nyilvános beszédek is,
amelyek nem törekednek feltétlenül meggyőzésre, hanem elsősorban
az ismeretközlés a céljuk. Másképpen készülünk a beszédre, és más
képpen fogalmazzuk meg a szöveget attól függően, hogy a kommu
nikációnak melyik szerepe a hangsúlyosabb. A beszéd elején, a beszéd
közben és a végén a kommunikáció kapcsolatteremtő, kapcsolattartó
és -záró funkciója is érvényesül. A nyilvá
nosság miatt megnő a beszélők felelőssége,
ezért különös gondot fordítanak a szöveg
megformálására, ennek érdekében stílus
eszközöket használnak, vagyis kiemelt
figyelmet kap a kommunikáció gyönyör
ködtető, esztétikai szerepe is.
A nyilvános beszéd szövegtípusai álta
lában az érvelő szövegek közé tartoznak,
tehát a szövegben elsősorban a logikai
elrendezés érvényesül. De természetesen
a szövegbe leíró és elbeszélő részeket is
beépíthetünk.
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A kommunikáció formája
A nyilvánosság előtti beszéd általában közvetlen, egyirányú kommuni
kációs forma, a hallgatóságnak csak korlátozottan van lehetősége
visszajelzésre. A modern felfogás szerint a retorika témakörébe tartoz
nak például a viták, a nyilvános kerekasztal-beszélgetések, a sajtótájé
koztatók is, ezek jellemzően többirányú kommunikációk.
Szólaltassátok meg a fotón látható embereket! Találjatok ki egy diákokat
is érintő beszédtémát!

A kommunikáció tényezői
Fontos, hogy a beszélő mind az előadás megtervezésekor, mind az elő
adás alatt tekintettel legyen a kommunikációs tényezőkre: a hallga
tóság összetételére, a szöveg témájára, a beszéd közben alkalmazható
kódokra, a helyzetre, az előadó és a hallgatók között kialakult kapcso
latra. A hallgatók önkéntelen vagy szándékos visszajelzései, például a
taps, az ásítás tájékoztatják az előadót beszédének hatásáról. A kódok
közül mind a nyelvi, mind a nem nyelvi jeleknek egyaránt meghatározó
szerepük van a nyilvános beszédben. Fontos az is, hogy mit mondunk,
de még fontosabb az, hogyan mondjuk. A nyilvános megszólaló tudato
san bánik a szavakkal és a beszédet kísérő nem nyelvi jelekkel.
Mint minden kommunikációnak, a nyilvános kommunikáció sikeré
nek is előfeltételei: a közös valóság, vagyis mind a beszélő, mind a
befogadó ugyanazt a dolgot, eseményt, személyt, gondolatot ismerje;
a közösnyelvűség és a közös előismeretek.
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Adj tanácsot,
mit lehet ten
ni,
ha láthatóan
közömbösek
a hal
tók, akikhez sz lga
ólunk!

A nyilvános beszéd különböző műfajaiban más-más módon érvénye
sülnek a kommunikáció funkciói (az ismeretközlés, az érzelemki
fejezés, a felhívás, a kapcsolatteremtés, -tartás és -zárás, az esztétikai
szerep és a metanyelvi funkció). A nyilvános beszéd műfajai között
vannak közvetlen és közvetett, valamint egyirányú és többirányú
kommunikációs formák. A nyilvános beszédben is meghatározó
ak a kommunikációs folyamat tényezői: a beszélő, a hallgató,
az üzenet, a közös nyelv, a közös valóság, a közös előismere
tek, a beszédhelyzet, a kód, a csatorna és a kapcsolat.

A nyilvános megszólalás
szövegtípusai
Milyen helyzetekben és milyen céllal tartottál már nyilvánosan beszédet?

A nyilvánosság előtti kommunikációnak különféle formái alakultak
ki a történelem során. Az ókori retorikák a szónoki beszédnek három
műfaját tanították.
20
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A szónoki beszéd fajtái:
●● tanácsadó beszéd (pl. a politikai beszédek),
●● törvényszéki beszéd (pl. a vádbeszédek és a védőbeszédek),
●● alkalmi beszéd (pl. az ünnepi beszédek, a méltatások).
A tanácsadó beszédben a szónok valamilyen ügynek a hasznos vagy
káros voltát kívánja bizonyítani. Ilyen típusú beszédeket szoktak tar
tani a politikusok a parlamentben, egy pártösszejövetelen vagy más
nyilvános rendezvényen. Tanácsadó beszédeket fogalmaznak a tanulók
a diákönkormányzati vagy az osztálymegbeszéléseken, de nemritkán
élünk velük magánéleti helyzetekben is. A tanácsadó beszédek célja a
rábeszélés vagy a lebeszélés, egy jövőbeli döntés befolyásolása. A törvényszéki beszédben, más szóval a jogi beszédekben a bírák döntését
kívánja befolyásolni a védő és a vádló, vagy maga a bíró fejti ki állás
pontját. A jogi beszédek közé soroljuk tehát a védőbeszédet és a vádbe
szédet, valamint a bíró beszédét is. Vádló- és védőbeszédek nemcsak a
törvényszéken, hanem más helyzetekben is elhangozhatnak, például az
iskolában, a médiumokban, sőt családi környezetben is. Az ilyen típusú
beszédek célja, hogy a múltban történt dolgokról bebizonyítsák, jogszerű
vagy jogtalan cselekvés volt. Az alkalmi beszédben valamilyen magasz
talásra méltó dolgot, eseményt vagy személyt dicsőítenek. Ilyen beszéde
ket szoktak tartani különféle ünnepi alkalmakkor, például a tanévnyi
tón, a tanévzárón, valaminek a felavatásán, megnyitóján, a keresztelőn,
az esküvőn. Üdvözlő- vagy búcsúbeszédet mondunk munkatársunk,
rokonunk vagy ismerősünk tiszteletére, és pohárköszöntőt a vendégnek.
A nyilvános beszéd műfajai közé tartozik az előadás, a kiselőadás,
a felszólalás, a hozzászólás, az értekezés, a beszámoló, az ismertetés, a
nyilvános vita is. De a tévés és a rádiós műfajok is idesorolhatók, hiszen
mindegyik a nyilvánosságnak szól, például a kerekasztal-beszélgetés, a
jegyzet, a glossza, a hír, a tudósítás, a riport, az interjú és a nyilatkozat.
A retorika az írásbeli művek, közülük elsősorban az érvelő szöveg
típusok szerkesztéstanával is foglalkozik. Idesorolhatjuk a már megta
nult magyarázat és ismertetés műfaját, és részben idetartozik az esszé is.
A retorika eszköztárával élnek a különféle reklámszövegek is. Általában
a meggyőzés a céljuk az újságokban és az óriásplakátokon vagy a szóró
lapokon olvasható reklámoknak, a rádióban hallható, a televízióban és
az interneten látható hirdetéseknek is.

tanácsadó
beszéd

törvény
széki beszéd

alkalmi
beszéd
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A biztonságot
ajándékba
adjuk!

Hasonlítsátok össze a csak olvasható és a látható-hallható reklámszöve
geket! Miben közösek és miben térnek el a meggyőzés eszközei? Használ
jatok halmazábrát az összehasonlításhoz!
Igen gyakran kerülünk olyan helyzetbe, hogy rögtönzött beszédet kell
fogalmaznunk. A rögtönzésre is fel lehet készülni. Amikor valamilyen témáról
hallgatunk másokat, gondolatban érdemes megfogalmazni, mit mondanánk,
ha szót kapnánk, hogyan kezdenénk, hogyan építenénk fel hozzászólásunkat. A rög
tönzött beszédhez is fel kell mérni a hallgatóságot és a hangulatot, célszerű utalni az
előttünk szólókra. Az elején röviden felvázoljuk, miről fogunk beszélni, majd tömören
elmondjuk álláspontunkat, és bizonyítjuk is. Rögtönzéskor hasznos technika az idősze
rűségre és a személyes tapasztalatra való hivatkozás. Bármilyen röviden is szólunk, a
végén fontos összegezni az elhangzottakat. Tehát légy készenlétben, fogalmazz gon
dolatban rögtönzött minibeszédeket, és akkor élőszóban is egyre ügyesebb, magabiz
tosabb leszel!

A retorika tárgya minden olyan érvelő típusú szöveg – akár
beszélt, akár írott formában –, amelyet nem magáncéllal
fogalmazunk, hanem a nyilvánosságnak szánunk.
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Készítsetek egy humoros vádbeszédet és egy védőbeszédet egy olyan ügy
ben, ahol a bűnöst azzal vádolják, hogy egy egész iskolát elaltatott az ün
nepi beszédével! A feladathoz használjátok fel a megadott szerkezeti vázlatokat!

Vádbeszéd
● A bűncselekmény elkövetésének és a

vádlott bűnösségének a bizonyítása.
● A bűncselekmény súlyának az értékelése; a társadalomra gyakorolt
erkölcsi hatásának a bemutatása.
● A bírák rábírása a cselekmény súlyának megfelelő döntés, ítélet meghozatalára.
● A bűntett súlyának megfelelő büntetés követelése.

Védőbeszéd
● 
Annak

bizonyítása, hogy a védenc
nem követte el a bűncselekményt.
● A vádló érveinek cáfolata, a figyelem
felhívása a vádbeszéd nem megfelelő
indoklására.
● Annak bizonyítása, hogy a védencet
ártatlanul vádolják, ezért az eljárás
megszüntetésének a kérése.
● A közvélemény figyelmének felhívása az ártatlanság vélelmére.

Írjatok olyan köszöntőt és ünnepi beszédet, amellyel a szónok biztos, hogy
nem altatja el hallgatóságát! A feladathoz használjátok fel a megadott
szerkezeti vázlatokat!

Köszöntő
● Az ünnepelt köszöntése, méltatása.
● A közösség életében betöltött sze

repe, jelentősége bemutatása, méltatása lehetőleg kedves, szellemes
szavakkal.
● Szubjektív gondolatok, érzések kifejezése.
● A köszöntés rövid megismétlése.

Ünnepi megemlékezés
● Megemlékezés

az ünnepi alkalomról
(személyes élmény).
● 
Az ünnepi esemény történetének,
jelentőségének bemutatása.
● Rámutatás az ünnep eszmei öröksé
gére (a jelenlevők és a tágabb kör
nyezet számára).
● 
Az ünnep örökségéből adódó fel
adatok a jelenlevők/a szűkebb kör
nyezet/a tágabb környezet számára,
vonatkozása napjainkra.
● Következtetések megfogalmazása,
visszautalás az ünnepre.

1. Hányféleképpen értelmezhetjük a retorika szót?
2. Hogyan kapcsolódnak a retorikai tanulmányok a szöveg
tanhoz?
3. Mi a kapcsolata a retorikának és a kommunikációnak?
4. Melyek a nyilvános megszólalás szövegtípusai?
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