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Az előző óra összefoglalása 

Olvasás, kivonatolás, jegyzetelés 
 

Tanulságok: 
 

Gyakran érdemes a szövegek elolvasása előtt 
háttérinformációkat szerezni a szövegről, a szerzőről, és 
esetleg a kiadóról. 
 

Érdemes aláhúzások és széljegyzetek egy koherens rendszerét 
kialakítani, mert egy „összefirkált” szöveget könnyebben tudunk 
kivonatolni. 
 

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



A mai óra témái 

Könyvismertető / ajánló 

Könyvkritika 

Reakció 

 



Könyvismertető / ajánló 

Írjanak egy bekezdést arról, hogy a milyen 

témáról szól a könyv: mi a fő mondanivalója/ 

tétele, mi a műfaja, kontextusa! 
 

Foglalják össze a nagyobb szerkezeti 

egységek tartalmát egy-egy bekezdésben! 
 

Mondják el, kinek tudják jó szívvel ajánlani, 

és miért! 

 



Könyvkritika 
Írják le, miről szól a könyv! A tartalmi összefoglaló hossza 
a folyóirat illetve személyes ízlés függvénye. Helyezzék 
kontextusba a szöveget! 
 

Írják le, hogy mit tartanak az írás erősségének! Fejtsék ki, 
hogy miért! 
 

Keressék meg azon a pontot(okat), amelyekkel nem 
értenek egyet! Fejtsék ki, hogy miért! 
 

Írják le egy bekezdésben, hogy mit gondolnak az érvek 
megalapozottságáról általánosságban, a szöveg stílusáról, 
a fordítás minőségéről stb. (csak azt, ami releváns)!  
 

Értékeljék, hogy mennyire teljesítette az írás a feladatát 
vagy a várakozásokat! Értékeljék, hogy összességében 
mennyire színvonalas munka stb.! 



Könyvkritika 
Van, aki ahelyett, hogy először összefoglalná,  
majd külön írna egy kritikai részt, összeolvasztja 
a kettőt. Ez nem feltétlenül teszi „hibássá” a kritikát, 
de – különösen kezdő íróknak –  sokkal nehezebb 
jól végrehajtani.  
 

Ha nem ismerik eléggé a műfajt, olvassanak el 
néhány kritikát! Ez segít belehelyezkedni a kritikus 
szemszögébe + kigyűjthetik a szokásos 
szófordulatokat. 
 

Hol lehet kritikákat találni? Pl. BUKSZ, New York 
Review of Books, szakmai folyóiratok.  



Reakció 

A szöveg fő tétele, mondanivalója, hogyan, 
milyen módszerrel érvel a szerző. 
 

Esetlegesen: a szöveg erősségei. 
 

Mit találnak benne gyengének, és miért. 
 

Önök mit gondolnak az adott témáról, 
problémáról. 
 

Példa: a Boston Review vitái: 
Pl. http://bostonreview.net/BR34.3/ndf_immigration.php  



Fontos szempont 
Legyen mindig világos a szövegben, hogy éppen „ki 
beszél”, az (eredeti) szerző, vagy a kritikus! 
 

Legyen világos mind a szerző álláspontja, mind a 
kritikus véleménye a szerző érveléséről, konklúziója 
megalapozottságáról/helyességéről vallott nézete! 
 

Legyen az írás megfelelően bekezdésekbe tagolva! 
 

Legyen mindig világos, hogy miről/kiről van éppen 
szó az adott mondatban! (Az „ez”, ennek”, „erre”, 
stb. túlzott használatát célszerű elkerülni.)  



Feladat 
Olvassák el a kiadott szöveget és készítsenek széljegyzeteket 
hozzá!  
 

Írjanak a szöveghez egy rövid, egy-másfél oldalas reakciót! 
 

10 mondatban rekonstruálják az érvelést. (A szöveg fő tétele, 
mondanivalója, hogyan, milyen módszerrel érvel a szerző.) 
 

A szöveg erősségei. 
 

Mit találnak benne gyengének, és miért. 
 

Önök mit gondolnak az adott témáról, problémáról. 
 

Néhány önként jelentkező olvassa fel az osztály előtt reakcióját! 
 

A csoport vitassa meg, hogy a felolvasó diák jól  
rekonstruálta-e az érveket, illetve azt, hogy mennyire jogos 
a kritikája, jól érvelt-e saját álláspontja mellett!  
 

Szöveg: MIKLÓSI Zoltán : A többség és az alkotmány, Élet és Irodalom, LIV. évfolyam 18. szám, 
2010. május 7. 



A következő óra témái 

Szakirodalmi áttekintés 

Annotált bibliográfia 

 



Házi feladat 

Írjanak reakciót az alábbi két szöveg egyikéhez 

 
Peter Singer: The Singer Solution to World Poverty, 
http://www.utilitarian.net/singer/by/19990905.htm  
 

Szepesi Balázs: A közgazdaságtan tudomány, nem 
értékrend, 

http://www.ingyenebed.hu/content/view/17/63/  
 

2 oldal, másfeles sorköz, 12 pt Times New Roman,  
2,5 cm margók. A szerző érvelésének bemutatása  
min. fél, max. háromnegyed oldal legyen. 



Irodalom 

Könyvkritika, reakció – The book review or 

article critique, University Of Toronto: 

http://www.writing.utoronto.ca/advice/ 

specific-types-of-writing/book-review  

 

 


