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Rend a lelke az esszének? 

1. B e v e z e t é s . – A jelenlegi érettségi szabályozás szerint a szövegalko-
tási feladatot a tartalom és a stílus mellett a szerkesztettség szempontjából érté-
keli a javító tanár. A szerkesztéshez szükséges szövegtani és retorikai 
ismereteket a 9. és a 10. évfolyam nyelvtanóráin sajátíthatják el a diákok, de a 
középszintű minimális követelmény – legalább háromoldalnyi szerkesztett szö-
veg megírása – komoly kihívás elé állítja ket. Az érettségin rendelkezésükre 
álló 180 perc kihasználását órarendi okok miatt nehéz gyakoroltatni a délel tti 
tanítási órákon. Miért fontos, hogy a diák megtanuljon ezeknek a szabályoknak 
megfelel  írásművet szerkeszteni? Ezek az elvárások az írott nyelvi norma és az 
értekezés szabályaival ismertetik meg a tanulókat, azt várják el t lük, hogy tu-
dományos témáról igényes nyelvhasználattal, és a befogadó számára érthet , 
követhet  formában adják át gondolataikat. Ez pedig kés bbi életükben is el -
nyükre válhat. A jelen esettanulmány azt vizsgálta, hogyan alakítható a tanulói 
esszé szerkezete az érettségi szabályzat elvárásaihoz az érettségi el tti felkészü-
lés során. Els ként röviden áttekintem a szerkesztési szabályok klasszikus reto-
rikai gyökereit és a mai elvárásokat és méréseket. Ezután következik a mérés 
módjának leírása és az eredmények bemutatása. Végül a diákok felkészítése 
szempontjából tanulságos következtetéseket foglalom össze. 

2. A  s z e r k e s z t e t t s é g  v i z s g á l a t a  a  s z ö v e g a l k o t á s b a n .  –
A cím szerint az esszé lelke a rend. Az ÉKsz. szerint a rend „tárgyaknak olyan 
állapota, amelyben mindegyikük a megfelel  v. a szokott helyen van” (1.), „cse-
lekvésnek, történésnek megszabott egymásutánja v. megszokott alakulása” (2.), 
„vmely szabálynak, törvénynek megfelel  állapot” (3.), „személyeknek, tárgyak-
nak egyenes vonalat alkotó sora” (5.) „lekaszált fű v. gabona sora” (6.) vagy jelz -
ként „egymást kiegészít  darabjaival egy összességet tev  <öltözet>” (7.). A 
meghatározásokban közös a szokásnak vagy törvénynek való megfelelés. Az esszé 
esetén ezeket a törvényeket a retorikai hagyomány és a retorikai szituáció elemzé-
se szabja meg. PERELMAN szerint az érvelés meghatározott közönségnek szánt egy-
séges egész, és a diskurzus rendjének tanulmányozását a hallgatóság igényeihez való 
alkalmazkodásnak kell meghatároznia (PERELMAN − OLBRECHTS-TYTECA 2000: 
672). BITZER meghatározásából kiindulva az esszé is egy szituációra adott vá-
lasz, a retorikai szituáció úgy kontrollálja a választ, mint a kérdés a választ (vö. 
ADAMIK 2010: 1031–2). A retorikai szituáció hozza létre az ügyet (a klasszikus 
retorika ügyállásait lásd ADAMIK TAMÁS: A retorikai szituáció: a szónoki beszéd 
fajai és részei, vö. ADAMIK et. al. 2005: 41–3). Megállapíthatók bel le a szónoki 
beszéd fajai (i. m. 43–5). A szónoki beszéd részeivel a klasszikus retorikában az 
elrendezés (dispositio) keretében foglalkoztak. A leg sibb hármas felosztást 
(bevezetés, elbeszélés, befejezés) követte a tétel, bizonyítás, cáfolás és a kitér  
elkülönítése (i. m. 45–55). 
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Az emberi gondolkodásnak leginkább megfelel , a befogadást megkönnyí-
t  elrendezési szabályok is a klasszikus retorikában gyökereznek. ARISZTOTE-
LÉSZ Rétorikájában (1999: 164) írja: „A beszédnek két része van: mert 
szükségszerű, hogy beszéljünk a szóban forgó dolgokról, majd pedig igazoljuk 
véleményünket. Ezért lehetetlen úgy beszélni valamir l, hogy ne igazolnánk, 
vagy igazolni azt, amir l még nem beszéltünk; mert a bizonyító valamit bizo-
nyít, és aki el re elmond valamit, az bizonyítás végett mondja azt el”. CICERO a 
hatásos szónoklat érdekében tanácsolja, hogy figyeljen a szónok az érvek sor-
rendjére: „Mindenképpen pompás legyen a kezdet, beszédének bevezetését csi-
szolja ki ragyogóra, s amint a legels  rohammal hatalmába kerítette a lelkeket, 
gyöngítse meg, rekessze ki az ellenérveket, a maga érvei közül pedig a leger -
sebbeket részint beszédének az elején, részint a végén helyezze el, s a gyöngéb-
beket beszéde közepébe sz je” (CICERO 1974: 194). QUINTILIANUS a beszéd 
részeinek tárgyalásakor nemcsak az egyes részek elrendezésével, hanem azok 
mikroszerkezetével is foglalkozik: „Persze nemcsak a szónoki beszéd egyes 
részeinek elrendezésér l van szó, hanem ezek mindegyikén belül is szintén van 
egy els , második, harmadik gondolat; s nem csak arra kell törekedni, hogy ezek 
sorrendben következzenek, hanem hogy összefüggés is legyen köztük, és hogy 
úgy illeszkedjenek, hogy az összeforrasztás helye ne tűnjék fel: egész test le-
gyen, ne csak tagok halmaza” (QUINTILIANUS 2009: 504). A római császárkor-
ban a nyilvános szónoklást az iskolai szónoklatoktatás, az iskolai minta- és 
próbabeszédek (lat. declamationes; gr. progümnaszmata, lásd b vebben 
BOLONYAI 2001) segítették a diákokat a szerkesztés műveletének elsajátításában. 

Az antik retorikák szabályrendszere meghatározta a középkori iskolai okta-
tást is. A felvilágosodás korában DESCARTES Értekezés a módszerr l című mű-
vében a következ  négy gondolkodási szabályt határozta meg: 1. „Semmivel 
többet ne foglaljak bele ítéleteimbe, mint ami oly világosan és elkülönítetten áll 
elmém el tt, hogy nincs okom kétségbe vonni.” 2. „A vizsgálódásaimban el -
forduló minden problémát annyi részre osszam, ahányra csak lehet és ahányra a 
legjobb megoldás szempontjából szükség van.” 3. „Bizonyos rendet kövessek 
gondolkodásomban, mégpedig olyképp, hogy a legegyszerűbb és legkönnyebben 
megismerhet  tárgyakkal kell kezdenem, hogy aztán lassan, fokozatosan emel-
kedjem fel az összetettebbek ismeretéhez.” 4. „Mindenütt teljes felsorolásokra és 
általános áttekintésekre törekedjem, s így biztos legyek abban, hogy semmit ki 
nem hagytam” (DESCARTES 1992: 30). DESCARTES módszere szintén bekerült 
az iskolai oktatásba (GOLDEN et. al. 1978: 131–5), az írásbeli érettségi javítókul-
csán (lásd Javítókulcs) éppúgy érz dik hatása, mint OROSZ SÁNDOR (1972) ér-
tékelési szempontjain vagy a BARANYAI ERZSÉBET és LÉNÁRT EDIT (1959) által 
kimutatott „négy logikus jegyen”. 

BARANYAI ERZSÉBET és LÉNÁRT EDIT meghatározása szerint az írásmű 
„egy tárgyra irányuló gondolatok el adása olyan céllal, hogy az olvasó a tárgyat 
megértse, átvegye, tehát az írásmű közlés” (BARANYAI–LÉNÁRT 1959: 101). 
Kutatásaik kimutatták, hogy a szövegalkotási feladat színvonalát leginkább négy 
szempont határozza meg: a relevancia, az egyenesség, a megszakítatlanság és az 
el remozgás. A relevanciát a tárgynak való alárendeltségként (uo.) határozták 
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meg, hibája a tématévesztés. A gondolatmenet egyenessége „egységes alap, elv, 
amelyre a résztartalmak felépülnek” (BARANYAI–LÉNÁRT 1959: 102), a kitér k, 
a témától való eltérés és az ismétlés térítheti el az egyenes gondolatmenetet. A 
megszakítatlanság mint elvárás „az írásmű logikájának következménye, melynek 
törvényei egybeesnek a szillogizmus törvényeivel”, hiszen „az írásművel nem 
gondolkodni, hanem gondolkodtatni akarunk, vagyis azt akarjuk, hogy az olvasó 
felfogja a mi gondolatainkat, de formailag, logikailag ugyanaz a törvény kötelez: 
mind az ítélet megalkotása, mind az ismeret átvétele az el zményekt l vagyis 
feltételekt l függ” (i. m. 104). A gondolatmenet el remozgásának érdekében 
pedig „a résztartalmaknak úgy kell következniük egymás után, hogy az olvasó a 
tárggyal való ismerkedés folyamán mindig közelebb jusson a tárgy teljes meg-
ismeréséhez” (uo.). Emellett fontos még a konvergencia, a széls  részek kapcsola-
ta, ami „a felépítésnek mint bizonyításnak formai oldala, a logikumnak csupán 
lenyomata, a struktúra logikus voltának járuléka. […] A bizonyítás mindezek sze-
rint az a logikai forma, amelyhez közel áll a fogalmazás logikai felépítésének for-
mája” (i. m. 107). Az utolsó vizsgált szempont a dolgozat kohéziója, a részek 
összefüggésének jelöltsége. A megállapított négy szempont érvényesülését vizs-
gálta 1–4. osztályosok fogalmazásaiban KERNYA RÓZA (1988), akinek kutatásai 
arra is rámutattak, milyen fontos lenne a fejlesztés. 

OROSZ SÁNDOR a fogalmazások értékeléséhez 18 szempontot gyűjtött ösz-
sze, ezeket három kategóriára osztotta (tartalom kimunkálása, szerkesztés és 
stilizálás műveletei). A szerkezet hibái között tartja számon a következetlenséget 
(ha a gondolati egységek nincsenek a helyükön vagy az író megszakítja ket), a 
bekezdés-szekesztési hibákat, a rosszul szerkesztett mondatokat, a hibás szin-
tagmákat, a hibás egyeztetéseket és a hibás kapcsolóelemeket (OROSZ 1972: 44). 
KÁDÁRNÉ FÜLÖP JUDIT (1990) tanulmánya szerint az IEA-mérések értékelési 
szempontjai (KÁDÁRNÉ 1990: 22) is a klasszikus retorika által megállapított 
feladatokra (inventio, dispositio, elocutio, pronuntiatio) épülnek, a fogalmazáso-
kat összbenyomás, tartalom, szerkezet, hangnem/stílus és nyelvhelyesség alapján 
pontozták (i. m. 110). A HORVÁTH ZSUZSANNA által publikált felmérés holland 
mintát követett, az érvelési feladatok megadott értékelési szempontjai a címzett, 
kommunikációs kontextus, terjedelem, műfaj, érvek száma és tartalma volt, 
vizsgálták a címadást és saját állásfoglalást; a szerkesztettséget nem értékelték 
külön (HORVÁTH 1998: 165–97). 

Az írásbeli középszintű magyar érettségi javítókulcsa (1. táblázat) is az 
OROSZ SÁNDOR által használt három szempontból értékel, az összbenyomást nem 
pontozza. Ez a három szempont megfelel a klasszikus retorikában inventio (felta-
lálás), dispositio (elrendezés) és elocutio (kidolgozás, stílus) néven számon tartott 
szónoki feladatoknak. A pontozáshoz három kategóriát különít el a javítókulcs, 
megadva a fels  (15–20 pont), a középs  (9–14) és az alsó (0–8 pont) kategóriába 
sorolható dolgozatok szerkezeti jellemz it. A szerkesztettség szempontján belül 
három alpontot különít el, a felépítés, műfajnak való megfelelés tulajdonképpen a 
DESCARTES által meghatározott kritériumokat és a BARANYAI ERZSÉBET és LÉ-
NÁRT EDIT által relevanciának, egyenességnek és el remozgásnak nevezett logi-
kus jegyeket kéri számon. A koherencia a megszakítatlanság logikus jegyét, a 
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konvergenciát és a részek összefüggésének megteremtését várja el a tanulótól. 
OROSZ SÁNDOR felosztását tekintve a következetlenség és a bekezdés-szerkesztés 
hibái a felépítettséghez tartoznak, a bekezdés-szerkesztési hibákat a koherenciához 
sorolhatjuk; a rosszul szerkesztett mondatokat; a hibás szintagmákat; a hibás 
egyeztetéseket és a hibás kapcsolóelemeket a javítókulcs a „globális és lineáris 
kohézió megvalósulása” gyűjt név alá sorolja. A harmadik alpont a terjedelem, 
ezt a szempontot a HORVÁTH ZSUZSANNA által publikált felmérés említi külön.  

1. táblázat  
A szerkesztettség kritériumai az írásbeli érettségi javítókulcsában (Forrás: 

http://www.oh.gov.hu) 

 

3. S z e m é l y e k ,  a n y a g ,  m ó d s z e r .  – A mérések egy vidéki gimná-
zium két végz s osztályában történtek. Mindkét csoport 20 f b l állt (12e: ma-
gyar emelt; 12k: magyar középszint). A vizsgálat lépéseit a 2. táblázat mutatja. 
A mérésben a scaffolding (állványozás) módszerét alkalmaztam (VERHOEVEN 
1997/2000: 395). A vizsgálat négy feltételezésb l indult ki: 1. a követelmények 
tudatosítása segíti a diákok felkészülését; 2. ez a hatás er síthet  egymás dolgo-
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zatainak véleményezésével; 3. a második mérésnél a megnövelt id mennyiség 
változást okoz a dolgozatok szerkezetében, a gondolatmenetet kitér k lazítják 
fel; 4. a két csoport teljesítménye között lesz különbség, de a fejl dés hasonló 
tendenciát fog mutatni. 

2. táblázat  
A vizsgálat lépései 

Óra Feladat Idő 

1–2. 
Dolgozatírás (választható feladatok: érvelés, műelemzés, össze-
hasonlító elemzés) 

90 perc 

3. A dolgozat javítása, a hibák megbeszélése 45 perc 

4–6. Próbaérettségi 150 perc 

7. A dolgozat értékelése a javítókulcs segítségével 45 perc 

– Írásbeli érettségi vizsga 180 perc 

A vizsgálat összesen hét tanítási órát vett igénybe. Az els  dolgozatot egy 
dupla tanítási órán írták kilencven perc alatt a tanulók, témazáró dolgozatként, a 
korábban közösen feldolgozott tananyagból. Három feladattípus közül választ-
hattak, a középszintű érettségi szövegalkotási feladattípusainak megfelel  kíná-
latból: érvelési feladat, műelemzés, összehasonlító elemzés. A dolgozatok 
kiosztását követ  javító órán a saját dolgozatukat az érettségi javítókulcs segít-
ségével besorolták a megfelel  kategóriába, majd egy társuk dolgozatát olvasták 
el és értékelték a kulcs alapján. Két héttel az érettségi vizsga el tt került sor a 
próbaérettségire, megszakítás nélkül 150 perc állt a diákok rendelkezésére, hogy 
a korábbi szövegalkotási feladatokból álló feladatlap három feladata közül egyet 
kidolgozzanak. Ezeket a dolgozatokat a harmadik órához hasonló módon javítot-
ták és értékelték. Ezután került sor az írásbeli érettségi megírására.  

Az elkészült dolgozatokat a BARANYAI ERZSÉBET és LÉNÁRT EDIT kutatá-
saiban is vizsgált négy logikus jegy alapján értékeltem, a relevanciát, az egye-
nességet, a megszakítatlanságot és el remozgást vizsgálva. Ezen kívül a részek 
összefüggését és a széls  részek konvergenciáját is mértem. 

4. A  m é r é s  e r e d m é n y e i .  – Els ként a BARANYAI ERZSÉBET és LÉ-
NÁRT EDIT (1959) által négy logikus jegynek nevezett szempontokat vizsgáltam 
a két csoportban. A hipotézisnek megfelel en a tendencia hasonló volt a közép- 
és az emelt szintű csoportban. A relevancia szempontjábó1 a 12k csoport 60%-ot 
ért el az els  mérésnél, a 12e dolgozatainak relevanciája már itt is meghaladta a 
90%-ot. Ebben a logikus jegyben mutatható ki a leggyorsabb fejl dés, a retorikai 
szituációt tudatosító gyakorlatok és a feladat-meghatározás elemzésének gyakor-
lása után a 12k csoportban sem akadt tématéveszt  érettségi dolgozat. A rele-
vancia az egyetlen szempont, melyben a fejl dés fokozatos mindkét csoportban, 
a próbaérettségin egyedül itt nem volt visszaesés egyik csoportban sem. 
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1. ábra  
A relevancia alakulása 

Az egyenesség logikus jegyében hasonlóan megtalálható volt a 30%-os kü-
lönbség a két csoport között, a 12e javára. A próbaérettségin mindkét csoportban 
emelkedett a kitér k száma, a megnövekedett id t nem a tervezési fázis meg-
hosszabbítására használták a diákok, hanem hasonlóan dolgoztak, mint a 90 
perces id szakaszban, majd kitér ket tettek, utólag illesztettek új elemeket a 
gondolatmenetbe. A visszaesés mindkét csoportban négyszázaléknyi. Az érett-
ségi dolgozatban voltak a legmagasabbak az egyenesség mért értékei, de míg a 
12e csoport eredményei 5%-ot javultak az els  méréshez képest, a 12k csoport-
ban 34-r l 65%-ra emelkedett az egyenesség mért értéke. A különbség az érett-
ségin 12%-ra csökkent a két csoport között. 

 

 

2. ábra  
Az egyenesség alakulása 
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A megszakítatlanság logikus jegyénél 40%-os hátrányt mutatott a 12k cso-
port, de ennél a szempontnál voltak a legalacsonyabbak mindkét tanulócsoport-
ban az értékek. A 12e csoport eredményei 25%-ot estek vissza a próbaérettségin, 
a 12k csoportban 8%-ról szintén a felére, 4%-ra csökkent a megszakítatlan dol-
gozatok aránya. Az érettségin a 12e 13%-ot javított az els  méréshez képest, de 
csak a dolgozatok 60%-a megszakítatlan. A 12k is több mint háromszorosára, 
26%-ra növelte eredményeit; tehát még az érettségi dolgozatok háromnegyed-
ében megszakadt a gondolatmenet valamilyen módon. A megszakítatlanság ter-
mészetesen összefügg a nyelvi hátránnyal, a hátrány felszámolása nem érhet  el 
olyan gyorsan, mint a relevanciától való eltérés tudatosítása. 

3. ábra  
A megszakítatlanság alakulása 

Az el remozgás megteremtése a dolgozatban komoly és céltudatos terve-
zést követel a tanulóktól, ennek megfelel en a mért eredmények a probléma-
megoldó gondolkodás fejlettségi szintjét l függnek. A 12e csoport eredménye az 
els  mérésen és a próbaérettségin egyaránt 47% volt, a 12k 26%-os eredménye a 
próbaérettségin 5%-kal csökkent. Azonban ez a csoport az érettségin 20%-os 
javulást mutatva elérte a 12e csoport els  mérésbeli eredményét, a 47%-ot, tehát 
szinte minden második dolgozat írójának sikerült gondolatmenetével egy tételt 
bizonyítani. A 12e csoport eredménye az érettségin meghaladta a 80%-ot, a ja-
vulás tehát itt is több mint 20%. 
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4. ábra 
Az el remozgás alakulása 

A négy logikus jegy mellett érdemes vizsgálni a részek összefüggésének és 
a konvergenciának alakulását is a három mérésen. A részek összefüggésének 
megteremtéséhez az írott nyelvi norma biztos ismeretére van szükség, ezért a 
nyelvi hátrány itt fokozottan kimutatható. A különbség az els  mérésen 15% volt 
a két csoport között. A próbaérettségin 12e eredményei 5%-kal visszaestek, míg 
a 12e csoport, ahol kevesebb a nyelvi hátránnyal küzd  tanuló, 65%-ról 82%-ra 
javította eredményeit. A nyelvi hátránnyal küzd  tanulóknak érthet  módon 
nagyobb kihívást jelentett a logikus gondolatmenet kialakítása mellett még an-
nak nyelvi megformálására is ügyelni. Ezért volt fokozatos a fejl dés a 12e cso-
portban, az érettségin a részek összefüggésének jelöltsége náluk el is érte a 
100%-ot. A 12k csoport eredményei az érettségin jelent sen javultak, a tanulók 
több mint felének sikerült a kohézió megteremtése, 65%-kal elérték a 12e cso-
port kiinduló szintjét. 
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5. ábra  
A részek összefüggésének jelöltsége a három mérésen 

A széls  részek konvergenciájának megteremtése összefügg a gondolatme-
net el remozgásával, ennek érdekében a tanulóknak tudatosan kell törekedniük 
arra, hogy a dolgozat elején kimondott tételt bizonyítsák a dolgozat többi részé-
ben. A bevezetés és a befejezés között tehát kapcsolatot kell teremteniük. Az 
els  mérésben a 12e dolgozatainak közel háromnegyedében, a 12k közel felében 
mutatható ki a konvergencia. A 12e-ben a fejl dés e szempontból is folyamatos, 
a próbaérettségin 5%-kal javul eredményük, a 12k csoport eredménye stagnál. 
Az érettségin mindkét csoport jelent s javulást mutatott: a dolgozatok 82%-ában 
kimutatható a széls  részek közötti kapcsolat. 

 
6. ábra  

A konvergencia alakulása 
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5. K ö v e t k e z t e t é s e k .  – A vizsgálat igazolta azt a feltételezést, hogy 
az érettségi írásbeli dolgozat követelményeinek tudatosítása eredményesebbé 
teszi a felkészülést. Segítette egyrészt azáltal, hogy a diákok megtanulták beso-
rolni dolgozatukat a megfelel  kategóriába, ezután írásban is megfogalmazták, 
melyek azok a területek, ahol még fejl dniük kell, azok a hibák, melyeket el 
akarnak kerülni. Ezt a folyamatot er sítette a társaktól kapott visszajelzés és a 
társak dolgozatának elolvasása, értékelése is. A harmadik hipotézis, miszerint a 
megnövekedett id mennyiség beosztása problémát fog jelenteni a tanulóknak, 
szintén igazolódott. A 12k csoport esetén ez a visszaesés jelent sebb volt. Min-
den vizsgált szempontban a 12e csoport ért el magasabb értékeket. A fejl dési 
tendencia a két csoport között hasonló volt, azzal a már említett eltéréssel, hogy 
a próbaérettségi feltételeihez való alkalmazkodás nagyobb kihívást jelentett a 
12k csoportnak.  

A relevanciát er sítette a dolgozatokban a retorikai szituáció tudatosítása. A 
tanulók a tankönyvi feladatok szövegei, a házi feladat utasításai segítségével 
tudatosították az utasítás által generált kommunikációs helyzetet, részekre bon-
tották az utasítást, megfogalmazták az elvárt feladatot. Ez segített a téma leszű-
kítésében, az ötletek szelektálásában. Különösen fontos volt ez a 12k csoportban, 
akik hajlamosak voltak a kitér kre, s t a témától való eltérésre is, mert csak a 
megkívánt terjedelem elérését tartották szem el tt. Ez a feltalálást segít  gyakor-
lat és az elrendezést segít  vázlat megkönnyítheti azoknak a tanulóknak a mun-
káját, akiknek nehézséget okoz nagyobb terjedelmű szövegalkotási feladat 
megírása. 

Hasonlóan nélkülözhetetlen a vázlatírás ahhoz, hogy a gondolatmenet 
egyenes és el remozgó legyen. A hagyományos lineáris vázlat mellett más logi-
kai szervez k (szemponttáblázat, gondolattérkép) segíthetik a céltudatos munkát, 
a rendezett szerkezet elérését, az ok-okozati kapcsolatok megfigyelését és a kö-
vetkeztetések megfogalmazását. Segíthet annak tudatosítása is, hogy az esszéírás 
tulajdonképpen problémamegoldás, ezért csak a probléma-megoldási sémák 
alkalmazásával érhet  el igazi siker. Ehhez nélkülözhetetlenek a tervezési sza-
kasz gondolkodási műveletei (ötletgyűjtés, elrendezés, csoportosítás, szelektálás 
stb.). A tervezési fázis az iskolai témazáró dolgozatoknál gyakran elmarad az 
id hiány miatt, pedig nagyon fontos lenne, hogy az érettségin ezt már automa-
tizmusként működtessék a diákok. 

A tervezési fázis csökkentheti a gondolatmenet töréseinek, megszakításai-
nak számát is. Ehhez kapcsolódik a részek összefüggésének megteremtése a 
dolgozaton belül, ami ebben a vizsgálatban láthatóan nagyobb problémát okozott 
a nyelvi hátránnyal küzd  csoportban. A probléma nem oldható meg egy-két 
hónap alatt, tudatos fejlesztésre van szükség azoknál a tanulóknál, akik nem 
képesek mondatokban fogalmazni vagy bekezdéseket szerkeszteni. Az írott 
nyelvi norma ismeretére azonban nemcsak a magyar érettségin, hanem más terü-
leteken is szükségük lehet. A szövegtan, retorika, stilisztika elméletének gyakor-
lati alkalmazása a 9–11. évfolyamon segíthet a nyelvi hátránnyal küzd knek. 
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A szerkesztés lépéseinek tudatosítása nemcsak esszéírásnál, hanem kisel -
adás tartásakor vagy szóbeli feleléskor is gyakorolható. A problémamegoldáshoz 
hozzátartozik a megoldás ellen rzése is. Egyrészt figyelni kell a bevezetés és a 
befejezés közötti kapcsolat megteremtésére, hogy a gondolatmenet kerek, lezárt 
legyen. A retorikai szituáció tudatosításakor felvetett kérdések, megfogalmazott 
problémák megválaszolását, megoldását ellen rizni kell. Szintén az ellen rzés 
része, hogy az esetleges szerkesztési, nyelvtani, stilisztikai, helyesírási hibákat 
ellen rizze és javítsa a tanuló.  

6. Ö s s z e g z é s .  – A megfigyelésekb l levont legfontosabb következte-
tésként adódik, hogy szükséges és érdemes foglalkozni az érettségi dolgozat 
szerkesztési szabályainak tudatosításával, gyakorlásával. Ha a tanuló figyel 
ezekre a szabályokra, dolgozata érthet bb, követhet bb lesz, a gyakorlás ered-
ményeképpen érettségi dolgozata egy magasabb kategóriába kerülhet, ezzel pe-
dig akár értékes felvételi pontokat is szerezhet. Azt pedig már az ókori 
retorikatanárok felismerték, hogy ez a munka hasznos, fontos, de sok energiát 
igényel a diáktól is: „Ne várja senki, hogy csupán mások fáradozása által jó szó-
nokká lehet: átvirrasztott éjszakák, küszködések, megfeszített munka és elcsigá-
zottság szegélyezik ezt az utat, mindenkinek magának kell megszereznie a saját 
képességeket, a saját tapasztalatot, a saját módszert, hogy ne kelljen ilyesmin 
gondolkoznia, hanem készen rendelkezhessen ezzel, mintha nem is tanult, ha-
nem veleszületett tudása volna. […] Mert az utat meg lehet mutatni, de minden-
kinek megvan a maga egyéni sebessége. A szónoklattan eleget nyújt, ha rámutat 
az ékesszólás lehet ségeire – az már a mi dolgunk, hogy tudjunk velük él-
ni”(QUINTILIANUS 2009: 297). 

A hivatkozott irodalom 

ADAMIK TAMÁS f szerk. 2010. Retorikai lexikon. Kalligram Kiadó, Pozsony. 
ADAMIK TAMÁS – A. JÁSZÓ ANNA – ACZÉL PETRA 2005. Retorika. Osiris Kiadó, Budapest. 
ARISZTOTELÉSZ 1999. Rétorika. Telosz Kiadó, Budapest. 
BARANYAI ERZSÉBET – LÉNÁRT EDIT 1959. Az írásbeli közlés gondolkodáslélektani 

vonásai. Akadémiai Kiadó, Budapest. 
BOLONYAI GÁBOR szerk. 2001. Antik szónoki gyakorlatok. Typotex Kiadó, Budapest. 
CICERO, MARCUS TULLIUS 1974. A szónok. In: Válogatott művei. Európa Könyvkiadó, 

Budapest. 181–259. 
DESCARTES, RENÉ 1992. Értekezés a módszerr l. Ikon Kiadó, Budapest. 
ÉKsz. = JUHÁSZ JÓZSEF – SZ KE ISTVÁN – O. NAGY GÁBOR – KOVALOVSZKY MIKLÓS 

szerk. 1972. Magyar értelmez  kéziszótár. Akadémiai Kiadó, Budapest. 
GOLDEN, JAMES L. – BERQUIST, GOODWIN F. – COLEMAN, WILLIAM E. 1978. The 

Rhetoric of Western Thought. Kendall Hunt Publishing Company, Dubuque.  
HORVÁTH ZSUZSANNA szerk. 1998. Anyanyelvi tudástérkép. Mérés, értékelés, vizsgálat. 

Középiskolai tantárgyi feladatbankok III. Országos Közoktatási Intézet, Budapest. 



12 Rend a lelke az esszének? 

Javítókulcs = Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga magyar nyelv és irodalomból. Fela-
datlap és javítókulcs. URL: 
 http://www.oh.gov.hu/letolt/okev/doc/erettsegi_2011/e_magyir_11maj_ut.pdf. 
[Letöltés ideje: 2011. 05. 02.] 

KÁDÁRNÉ FÜLÖP JUDIT 1990. Hogyan írnak a tizenévesek? Az IEA-fogalmazásvizsgálat 
Magyarországon. Akadémiai Kiadó, Budapest. 

KERNYA RÓZA 1988. A szöveg néhány sajátossága kisiskolások fogalmazásaiban. Nem-
zeti Tankönyvkiadó, Budapest. 

OROSZ SÁNDOR 1972. A fogalmazástechnika mérésmetodológiai problémái és országos 
színvonala. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 

PERELMAN, CHAЇM – OLBRECHTS-TYTECA, LUCIE 2000. Traité de l’argumentation. 
Université de Bruxelles, Bruxelles.  

QUINTILIANUS, MARCUS FABIUS 2009. Szónoklattan. Kalligram Kiadó, Pozsony. 
VERHOEVEN, LUDO 1997/2000. Sociolinguistics and Education. In: COULMAS, FLORIAN 

ed. The Handbook of Sociolinguistics. Blackwell Publishers Ltd., Oxford. 389–404.  

MAJOR HAJNALKA (majhaj@freemail.hu) 

Be Careful Before Every Step – of the Essay? 

 Composing an essay is a great challenge for the students as well as the teachers coaching 
them. This paper examines the possibilities of developing composing skills before the school-
leaving exam. The case-study offered the students two simulated written examinations, so they 
prepared the writing task of the graduation exam after the discussion and evaluation of their former 
essays. The analysis of the three essays (simulated exams 1, 2 and the graduation exam) on the 
basis of the former surveys (BARANYAI–LÉNÁRT 1959, KERNYA 1988) shows the improvement of 
relevancy, directness, fluency, cohesion and convergence of the essays. The interpretation of the 
rhetorical situation, the correction of the errors, the observation of the key used by the correction 
and the requirements of the writing task helped even the children struggling with language delay to 
develop their composing skills. 
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