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ESSZÉÍRÁS  

4. hét 

Készítette: Reich Orsolya 

Szakmai felelős: Wessely Anna 

Az előző órák összefoglalása 

Bekezdések, érvelés 

Tanulságok  

Az (érvelő) szövegek bekezdésekből épülnek fel. 

A bekezdés első mondata a tételmondat. Itt hangzik el az az információ, amiről a 

bekezdés szól. A bekezdés további mondatai illusztrálják, alátámasztják a tételt. Az 

utolsó mondat gyakorta átvezet a következő tételhez.  

Az érvényes és érvénytelen következtetések / igaz és hamis állítások nem keverendők 

össze – másképpen kell őket megcáfolni. 

Világossá kell tenni, hogy egyes állításaink hogyan vezetnek el 

végkövetkeztetésünkhöz (vagyis a tézishez, amit bizonyítani akarunk).  

A mai óra témái 

A házi feladatok tárgyalása 

Hogyan olvassunk?  

Szövegek jegyzetelése, kivonatolása 
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A házi feladatok megbeszélése  

Háromfős csoportokban mindenki olvassa el a másik két tag érvelő fogalmazását és 

írja le annak hátoldalára véleményét! (fél óra) 

Különös figyelmet kell fordítani arra, hogy  

 jól stuktúrált-e a szöveg (bekezdés, tételmondatok), 
 vannak-e benne következtetési hibák, 
 világos-e az érvelés menete. 

Ha mindenki végzett, a csoport tagjai beszéljék meg tapasztalataikat (dolgozatok hibái 

és erősségei)!  

Végül a csoportok képviselői mondják el az osztálynak a csoport tapasztalatait! 

Hogyan olvassunk? 

Mielőtt elkezdenek olvasni, gondolják át, hogy milyen célból olvassák az adott szöveget. 

 Adatokat keresnek valamihez? 

 Mélyebben el akarnak merülni egy témában, amiről már van valami 
előzetes ismeretük? 

 Alaposabban utána akarnak olvasni egy következtetésnek, amely 
implauzibilsnek tűnik? 

Ha előre tisztázzák magukban a célt, az segíteni fog abban, hogy figyelmük a szöveg 

megfelelő aspektusaira összpontosuljon.  

Ismerjék meg a szöveg kontextusát! 

Ki a szerző, mi a fő szakterülete, milyen iskolához tartozik, mikor írta a művet, 

milyen szakmai vita részét képezi a mű, hol és mikor jelent meg. 

A kontextus segít a szöveg megértésben, illetve segíthet elkerülni bizonyos félreértéseket. 

(Adatok megbízhatósága, tudományos kvalitás.) 

Ismerjék meg előre a szöveg tartalmát! 

Keressenek egy összefoglalót a teljes érvelésről, különösen, ha csak a szöveg egy részét 

tervezik elolvasni. 
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 Internet, szerkesztői jegyzet, bevezető fejezet 

Nézzenek bele a teljes szövegbe! 

 Tartalomjegyzék, első bekezdések felületes átfutása 

 Gyorsabb/könnyebb olvasás, kevesebb félreértés. 

Bármi is legyen a céljuk az adott szöveggel, 

 keressék meg a szerző legfontosabb állításait, 

 mérlegeljék, hogy hogyan viszonyulnak egymáshoz, 

 gondolják át, hogy hogyan viszonyulnak az olvasottakhoz. 

Hogy ezt megtehessék, feltehetően jelöléseket kell tenniük a szövegben, illetve 

megjegyzéseket írniuk hozzá.  A széljegyzetek, aláhúzások koherens rendszerét 

célszerű kialakítaniuk. 

Legyenek szelektívek! Ha túl sok az aláhúzás és jegyzet, nem marad átlátható anyag a 

kezükben  nem érik el a célt, amiért dolgoznak. 

(Egy lehetséges rendszer következik ) 

1. Gondolják át, mit keresnek a szövegben! 

2. Azonosítsák a szerző fő tézisét, húzzák alá azt vastagon, keretezzék be, és jelöljék 

a szélén, hogy F.T.! 

3. Húzzanak alá minden újabb lényeges állítást, amivel a szerző a fő mondanivalóját 

alá kívánja támasztani! Jelöljék a szélén, hogy Á1, Á2, stb.! 

4. Kérdőjelezzék meg, ahol gyengének érzik az érvelést!  

5. Csillagozzák meg, ahol a szerző olyan adatokat közöl, amelyek alátámasztják a 

tételét! 

6. A fő pontot alátámasztó részérvek konklúziói mellé írják oda, hogy: Kon.! 

7. Felkiáltójellel jelöljék, ha valami szokatlant, érthetetlent találnak! Ha meg tudják 

fogalmazni, hogy miért nem értik, írják mellé!  

Amikor kritikailag vizsgálnak egy szöveget, legtöbbször a fő állítások, és az azt 

alátámasztó „bizonyítékok” vizsgálatával kell kezdeni. Egy ezekről készített kivonat 

nagyon hasznos lehet a későbbi munkához.  
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A kivonat elkészítésében segít, ha az előzőekben kifejtett módon, ceruzával a kezükben 

kezdenek hozzá az olvasáshoz.  

A kivonat segítségével könnyebben átláthatják, hogy a szerző teljesítette-e, amit ígért, 

meggyőző-e az érvelése, hol áll gyenge lábakon stb. 
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Feladat 

Olvassák el a kiadott szöveget, majd jegyzeteljék ki! 

Ezután 5-10 mondatban rekonstruálják az érveket, majd párosban beszéljék meg a 

megoldásokat.  

 Ugyanúgy rekonstruálták az érvelést? Ha nem, ki tévedett és miért? 

 Világos az érvelés? Vannak-e érvelési hibák? 

 Vannak-e rejtett előfeltevések a szövegben? Ha igen, melyek azok? 

Nánási Tamás: Válaszút előtt Európa, Magyar Nemzet, 2010. április 29. 

Összefoglalás 

Gyakran érdemes a szövegek elolvasása előtt háttérinformációkat szerezni a szövegről, 

a szerzőről, és esetleg a kiadóról. 

Érdemes az aláhúzások és a széljegyzetek koherens rendszerét kialakítani, mert egy 

„összefirkált” szöveget könnyebben tudunk kivonatolni. 

A kivonatolás segít a szöveg kritikai vizsgálatában, megkönnyíti annak megértését és bírálatát.  

A következő óra témái 

 Könyvismertető / ajánló 

 Könyvkritika 

 Reakció 
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Irodalom 

 Hacker, Diana: The Bedford Handbook. Fifth Edition. Bedford Books, Boston, 
1998. (Part IX., Chapter 47.)  

 Olvasás – Critical Reading Techniques: 
http://occawlonline.pearsoned.com/bookbind/pubbooks/lardner_awl/chapter1
/custom5/deluxe-content.html#1  

 Olvasás – Dan Kurland, Reading and Writing Ideas As Well As Words: 
http://www.criticalreading.com/  

 Jegyzetelési technikák – Notetaking Systems, California Polytechnic State 
University: http://www.sas.calpoly.edu/asc/ssl/notetaking.systems.html  

 Jegyzetelési technikák – Taking Notes from Research Writing, university of 
Toronto: http://www.writing.utoronto.ca/advice/reading-and-researching/ 
notes-from-research  
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Melléklet 

Vezércikk  

Válaszút előtt Európa 

Nánási Tamás 

2010. április 29. 00:01  

Magyar Nemzet  

Nemcsak az árfolyamok, de némelyek fantáziája is elszabadult tegnap, miután a bankközi 

devizapiacon az euró ára átlépte a hónapok óta nem látott, 270 forintos határvonalat. 

Összeesküvés-elméletek sorát hívta életre a gyors léptekben gyengülő magyar valuta. 

Ezek között még olyan is akadt, amelyik máris a második Orbán-kormány 

ármánykodásának tulajdonította a devizahitel-adósok számára kétségkívül kedvezőtlen 

fejleményeket. E politikai szempontból ártatlannak nem nevezhető elemzések szerzőit az 

a nyilvánvaló tény sem zavarta, hogy az új kabinet még nem alakult meg.  

Mert természetesen nem Orbán Viktor volt az, aki tegnap félúton a köztársasági elnök hivatala, 

a Sándor-palota felé fél kezével valamiképp megkavarta a nemzetközi devizapiacokat. Az okok 

jóval délebbre keresendők, meg egyre inkább nyugaton. A pánik oka az, hogy kiszabadult a 

görög vírus a karanténból. Portugália is ágynak esett, erősödik a járványveszély. Európa 

boldogabbik fele most szembesül azzal, hogy milyen irdatlan pénzekbe kerülhet a mediterrán 

felelőtlenség. Recseg-ropog az eurózóna, a németeknél már a régi jó nemzeti valuta, a márka 

visszaállítása is szóba került, és nem csak a nosztalgiahullám miatt. A görög békát még ha 

nehezen is, de lenyelték Brüsszelben. A közösség mélyen belenyúlt a zsebébe, és fizet 

Athénnak, hogy ne rántson a szakadékba magával mindenkit. De ha kiderül, hogy mások is az 

összeomlás szélére kerültek, mert úgy gondolták, a dínomdánom cechjét a gazdag testvérek 

közül majd kifizeti valaki, akkor kettétörhet Európa és a kontinens gazdasági egyesítésére 

hivatott közös uniós pénz. 

A nem is olyan rég még legendás jóléti államokat fenntartó nyugati nagybácsik amúgy is rossz 

bőrben vannak. A válság még nem ért véget, az európai gazdaság olyan törékeny, hogy egy 

izlandi vulkánkitörés is képes elfújni az idei növekedést. A számos gond és baj közepette egyre 

nehezebb a választópolgároknak elmagyarázni azt, hogy miért kellene helytállniuk azokért, akik 

akkor is nagy lábon éltek, amikor már nem lehetett, és egy vállrándítással elintézték a világon 

végigsöprő pénzügyi krízist. Nem beszélve arról, hogy ma már a közös uniós kassza befizetői 

sem mutatnak jó példát másoknak. Jócskán aláássa az euró tekintélyét, hogy az Európai Unió 

huszonhét tagországából jelenleg huszonegy ellen zajlik Brüsszelben túlzottdeficit-eljárás, ami 

azt jelenti, hogy az államok zöme nem tartja be azokat a költségvetési feltételeket, amelyek a 

kontinens gazdaságát aládúcolnák. 

http://www.mno.hu/portal/mn
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Egyre több fejlemény támasztja alá azoknak a közgazdászoknak az igazát, akik szerint azokban 

az országokban, ahol az emberek jövedelme és anyagi helyzete messze elmarad a nyugati 

szinttől, előbb-utóbb visszaüt az euró bevezetése. S nemcsak a szegény rokonok szenvedik 

meg a közös valuta hirtelen átvételét, de mindez megrengeti az uniós pénz árfolyamát a 

nemzetközi pénzpiacokon is. Ha túl nagy lesz az ára, nem biztos, hogy az eurózóna összes 

országa vállalja azt, hogy ne csak együtt nevessen, hanem együtt sírjon is a többiekkel. Európa 

hamarosan válaszút elé kerül. Vagy erőssé teszi az eurót egy olyan kőkemény rendszerrel, 

amibe nem mindenki férhet bele, tehát egy-két eurózónás országnak útilaput kellene kötni a 

talpára, vagy bukdácsol még egy ideig, majd a saját sírjába hanyatlik az uniós fizetőeszköz. Egy 

tegnapi friss előrejelzés szerint hazánk 2015-ben éri el azt a szintet, amikor leválthatja a forintot 

az euró javára. Öt év múlva tehát beléphetnénk az elitklubba. A kérdés csak az, hogy mire 

odaérünk, egyáltalán lesz-e még közös európai valuta.  

http://www.mno.hu/portal/710142 
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