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19. lecke 



A szöveg ismertetése 

• Megkülönböztetés: 

– Mellé és alárendeltség: a mellérendelt részek között 

röpke szünetet tartunk, de ha több mellérendelt 

viszonyt találunk egy mondatban, akkor tömbösítve 

mondjuk el. 

– Közbeékelés: többnyire gondolatjel vagy zárójelbe 

közé ékelődött tagmondatokat az előadó „hallhatóan” 

elkülöníti. Emellett ügyelni kell arra, hogy a kiindulási 

mondat részeit ugyanabban a hangsúlyban és 

tempóban kell elmondani, ellentétben a 

közbeékelődéssel. 



– Előre jelzés: akkor alkalmazzuk, amikor a szöveg 

folytatására utalunk. Minél hosszabb a szöveg, annál 

mélyebbre eresztjük a hangunkat, ha ezt nem tesszük 

meg folyatatást fog várni tőlünk a hallgatóság. 

– Összevetés: két vagy több dolgot hasonlítunk össze 

és a hasonlóságokat hangsúlyozással próbáljuk 

kiemelni. 

– Fokozás: történhet hanggal (hangmagasság, hangerő 

változásával), vagy szavak segítségével is. Valamire 

mindenképpen fel akarjuk hívni a figyelmet. 

– Idézés: általában lassabban mondjuk el, magasabb 

hanglejtéssel. 



• Kiemelés: mondanivalónk leglényegesebb részét 

kiemeléssel választjuk el a többi részétől. Nyomatékot 

adhatunk megfelelő hangsúly és szünet alkalmazásával, 

de számos lehetőség van még a kiemelésre: 

– Szórenddel: a legfontosabb szó a mondat elejére kell, 

hogy kerüljön. 

– Hangsúly: a fontos szavaknak adunk nyomatékot. 

– Hangszínnel, hangfekvéssel: magasabb hangon, 

vagy lassabban mondjuk a lényeges részeket. 

– Rímmel, betűrímmel: ritkán használjuk, de 

ugyanazzal a hanggal kezdődő szavak fogalmak 

figyelemfelkeltőek lehetnek. 



– Ritmussal: beszédünk is tartalmaz ritmikus elemeket, 

amely szabályosan ismétlődhet, amely szintén 

felkeltheti az érdeklődést. 

– Gondolatritmussal: Ezt a technikát próbáljuk meg 

kialakítani, mert az előadás közben mindenképpen 

hasznos lehet. A példák, metaforák nemcsak a jobb 

megértést, hanem az emlékezetbe rögzítést is 

nagymértékben elősegítik. Használhatunk tárgyakat 

is a jobb megértés kivételezéséhez. 

• Például: Egy MRI mérés során a mintáról szeletek 

készülnek. Legjobban ezt szemléltetni egy füzet, 

vagy jegyzettömb segítségével tudjuk. 



Beszédszerkesztés 

• A tudományos kommunikáció történhet írásban 

és szóban is. A kettő stílusa között lényeges 

különbség van. A kutatói beszéd műfajt is képez 

önmagában, önálló egységet képez. Azonban 

ez teljesen más, mint a hétköznapi értelemben 

vett retorika. Számos eltérést találhatunk benne. 

– Például: tudatosan szerényebb, hatásos kíván 

lenni, de nem hatásvadász. 



Beszédszerkesztés tartalma 
• Egy tudományos előadásnak olyan tényt, igazságot kell 

közölni, ami hír is egyben a hallgatóság számára. 

Ellentétben egy újsággal nem a hírértékre, hanem az 

igazságértékre helyezi a hangsúlyt. 

• Figyelnünk kell tudományos előadás tartása esetén, 

hogy ne közöljünk egyszerre túl sok új információt. 

Tartalmilag muszáj bele építeni régi ill. magyarázó 

információt. Azonban ne essünk át a ló túlsó oldalára, 

vagyis túl sok magyarázó információ mellett túl kevés az 

új. Ilyenkor a hallgatóság elveszhet a régi ismeretek 

között. 



• A jó hasonlotok, tapasztalatok, anekdoták hígítják az új 

információt, azonban mégsem tartoznak a felesleges 

felsorolás közé. Általában ezek segítségével lehet 

felkelteni a hallgatóság figyelmét, vagyis megnyerni őket 

a témára. Például a hallgatóságot sokkal jobban meg 

lehet nyerni, ha az ember egy kicsit „viccesen”, 

könnyedebben adja elő mondanivalóját, mintha 

felmondaná, mint a kisiskolás a verset az általános 

iskolában. 

• Összefoglalva a hallgatóság megnyerhető könnyed 

stílussal, beszédünk áttekinthető szerkezetével és 

megnyerő szövegezésével. 



Beszédszerkesztés szerkezeti felépítése 
• A legfontosabb, ha kutatói beszédünket szerkezetileg 

arányosan építjük fel. Természetesen a részek terjedelme 

függhet a hallgatóságtól is. 

• Szerkezeti egységek: 

– Indító: az egyik legfontosabb része az előadásunknak. 

Mindenképpen legyen egy köszöntés, és ha szükségét 

érezzük mutatkozzunk is be. Arra viszont figyeljünk, hogy 

ez ne legyen hosszú. Ezután adjuk meg előadásunk címét, 

helyezzük el egy nagyobb közegben és ne feledkezzünk 

meg a célkitűzésről sem. Az első néhány percben élénk a 

figyelem, ekkor kell megnyerni a hallgatóságot. Ezt 

megtehetjük például udvariassággal, enyhe  

    humorral, amely oldja a feszültséget. 



– Bevezetés: ténylegesen soroljuk fel, hogy miről is lesz szó. 

Tartalmazza a probléma felvetést is, valamint a kutatás 

módszerét, helyét és időpontját is. 

– Tárgyalás: pontról-pontra részletezi a problémákat és azokra 

adott válaszokat, hipotéziseket. 

– Befejezés: legyen tömör összefoglalás. Legjobb a 

következtetéseink újbóli felsorolása. Előfordulhat, hogy 

köszönetet kell nyilvánítanunk, azt sem szabad kifelejteni 

előadásunkból. 

– Próbáljuk meg előre átgondolni mondanivalónkat, mert ezzel 

kényszeríthetjük magunkat az idő pontos tartására. Egy 

tudományos konferencián nem feltétlenül szeretik, ha az ember 

túlbeszéli a megadott időt, amely azzal a veszéllyel jár, hogy 

nem tudja befejezni előadását. 



Beszéd szövegezése 

• Írásban egy adott terjedelem áll rendelkezésünkre. 

Szóban viszont előadásunk szétfolyhat, hajlamosak 

vagyunk témánkról hevesebben beszélni, amellyel 

belefeledkezünk az időbe. Ezért mindenképpen 

tömörítést igényel mondanivalónk. Azonban ezt úgy kell 

megoldanunk, hogy közölnivalónk érthetősége ne 

sérüljön, vagyis első hallásra is „emészthető” követhető 

legyen. A nagy különbség, hogy írásban próbálunk 

mindent megmagyarázni, míg szóban nem feltétlenül 

tesszük ezt meg. Ennek számos oka van, melyet később 

részletezünk. 



Az előadás színesítési lehetőségei. Az 

előadó fellépése 

 

20. lecke 



A beszéd összeállítás korlátai 
– Időkorlát: 10-15 perces előadást nem illik túlbeszélni. 

Ha valakinek van kérdése az úgyis az előadás után 

közvetlenül rákérdez a nem egyértelmű részekre, 

amennyiben erre nincs lehetősége, akkor a 

rendezvény után. Ennek figyelembe vételével 

egyszerűbben tartható az időkorlát. 

– Feltételezzük, hogy a hallgatóság valamilyen szinten 

jártas a témában, bizonyos fogalmakkal tisztában 

van. 

– Iskolai előadás esetén pedig az összefüggéseket 

tárjuk fel, a részleteknek tankönyvekben is utána 

lehet járni. 



• A beszédünk tehát legyen figyelemfelkeltő, lényegre 

törő, tömör, de kellő mértékben színezett is. 

• Ezek a feltételek más és más módon valósulnak meg 

felolvasás és szabad előadás keretében. 

– Szabad előadás esetén szükséges valamilyen vázlat, 

hogy ne kalandozzunk el túlságosan a témától, 

valamint a bőbeszédűség is ellenszenvet okozhat a 

hallgatóság körében. 

– A felolvasás esetén nem kell félnünk, hogy eltérünk a 

tárgytól, de a színezettségre viszont törekedni kell. 



• A tömörség feltétele a gazdag szókincs. Ha váltakozva 

használjuk a szinonimákat, amellyel színesebbé, 

érthetőbbé és érdekesebbé tehetjük előadásunkat. 

• Ellentétpárok alkalmazása erőteljesebbé teheti 

mondanivalónkat. 

• Idegen szakkifejezéseket mértékletességgel 

használjunk. Fontos, hogy ha használjuk őket teljesen 

ismerjük a fogalmat amit leírnak, helyesen ejtsük ki őket. 

A nem megfelelő kiejtésük, használatuk nevetségessé 

és hiteltelenné teheti komoly munkánkat. 



Előadás vizualitása, vizuálissá tétele 
• Mit is jelent a vizualitás? 

• Jelen esetben a tananyag, közleményünk többoldalú 

rögzítését szolgálja. 

• Előadásunk alatt a modern technika adta lehetőségeket 

próbáljuk kihasználni. Például számítógépes vetítés, 

video és képek alkalmazása. 

• Sokszor a hallgatóság figyelmét egy jó animációval, 

magyarázó ábrával vagy képpel, video felhasználásával 

felkelthetjük, megnyerhetjük. 



Számítógépen előállított prezentáció 

• A vetített szöveg legyen megfelelő méretű, mindenki 

számára elolvasható. Kényelmesen felfogható az olvasó 

számára. 

• Lehetőleg ne mondjuk el más szavakkal azt amit 

kivetítünk. 

• Táblázatok esetén a leglényegesebb adatokat más 

színnel próbáljuk megjelölni. 

• Két vászonra egyszerre lehetőleg ne vetítsünk, csak 

akkor ha annak a megértésben nélkülözhetetlen szerepe 

van. 



• A grafikonok számát próbáljuk meg korlátozni, csak a 

nélkülönözhetetlen ábrákat használjuk fel. Vetítés alatt 

hagyjunk elegendő időt a hallgatóságnak, hogy 

értelmezze a kivetített ábrát. A grafikont mindenképpen 

alaposan el kell magyaráznunk. 

• Ne kapkodjuk fel és le a vetíteni valónkat. Inkább 

készüljünk kevesebb anyaggal. 

• Ha ezeket betartottuk még mindig tartsunk egy dolgot 

szem előtt. A terem amelyet nem ismerünk lehet, hogy 

rossz fényviszonyokkal rendelkezik vetítés 

szempontjából. Előadás előtt mindenképpen ellenőrizzük 

előadásunk megfelelő láthatóságát. 

 



• Figyeljünk a terem akusztikájára is. Ügyeljünk, hogy a 

teremben mindenhol hallani és érteni lehessen 

mondanivalónkat. Ha kételyünk van a megfelelő 

hallhatóság felől, akkor használhatunk hangerősítést is. 

Az előadó természetesen mikrofonon keresztül is lehet 

halkabb és hangosabb is. Figyeljünk viszont, hogy a ki 

hangosításban még erőteljesebben hallhatóak vagyunk, 

vagyis a hírtelen hangerő változások esetleg zavarhatják 

a hallgatóságot. 



Szónoki fellépés 

• Ha előadást tartunk ott nemcsak hallnak bennünket, 

hanem látnak is. A látvány ne gyengítse, hanem erősítse 

a hallottakat. Nagy szerepe van a testtartásnak, a 

mimikának és a hanghordozásnak. Ezek mellett a non 

verbális kommunikációnak is meghatározó szerepe van. 

Ezek színezhetnek, nyomatékot adhatnak az 

elmondottaknak. 

• Kongruencia: ha a verbális és a non verbális 

kommunikáció összhangban van. 

• Inkongruens, vagyis a tekintet meghazudtolja a szájat, 

nem éri el célját előadás közben. 



Gesztikuláció 
• Két karral egyszerre gesztikulálhatunk. 

• Csípő alatti gesztikulációt semmi féle képpen ne 

alkalmazzunk. 

• A kezek vállmagasságban a hatásosak, de csak abban az 

esetben, ha ezekkel kifejezünk valamit. 

Handabandázáshoz ne alkalmazzunk gesztikulációt. 

• Gesztus: a felkar, az alkar és az ujjak összehangolt 

mozgása. 

• A kézfej legyen mindig látható, a könyökünket tartsuk el a 

testünktől. 

• Felolvasás esetén is csak az egyik kezünkkel fogjuk a 

papírunkat, ne temetkezzünk abba bele. 



• A szemek a legjobb jelei a visszajelzésnek: a 

hallgatóság szeme sok mindent elárulhat: 

– Elalvás küszöbén áll 

– Érdeklődik, rokonszenvet sugallnak szemei 

– Kételkedően vagy helyeselve néz ránk 

• Mindenképpen érdemes a szemkontaktust fenntartani, 

mert így pillanatról pillanatra tudjuk változtatni 

gesztusainkkal a szituációt, amellyel megnyerhetjük újra 

a lankadó figyelmet. 

• Mondatértékű gesztusokat is alkalmazhatunk: 

– Például: most figyelmet kérek; köszönöm, hogy 

figyelmesen hallgatnak stb. 



 

 

Köszönöm figyelmüket! 


