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1. Bevezetés  

A probléma indoklása és körvonalazása 

Már a hetvenes évek pedagógiai-pszichológiai és egyéb szakiro-

dalmában egyre gyakrabban kerül szóba az olvasás "problémája", 

s napjainkban a pedagógiai vizsgálódások egyik központi kérdé-

sévé vált. Szándékosan használtuk a "probléma" szót, hiszen 

még sok a megoldatlan, megválaszolatlan kérdés a szakemberek, 

a gyakorlati pedagógusok előtt. 

Mind a nemzetközi, mind a hazai kutatások "eredményei" meg-

lepőek és lehangolók. 

- Az 1970-ben Stocholmbanmegszervezett IEA /INTERNATIONAL 

EVALUATION OF EDUCATIONAL ACHIEVMENS STOCHOLM/ vizsgálatok 

is ezt erősitették meg magyarországi vonatkozásban. 

E pedagógiai kutatóprogram eredményeiről irta - többek közt - 

Szigeti Róbert az Élet és Irodalom 1976-os számában: "Gyor-

saságban az utolsók" c. cikkét. 

"Az OPI Didaktikai Tanszékének teljesitményszint mérése és az 

IEA hazai adatfelvétele után ujább országos információ gyüjté-

sére került sor az általános iskolai tanulók olvasásáról az 

felső tagozat kezdetén. 1970-71-es tanév elején tizenkét megyében 

és két magyar városban 245 iskola 9762 tanulójának olvasási 

készségét vizsgálták meg." /Báthory, 1970.289.o./ 

Sajnos, hazai tapasztalataink is az IEA felmérés lehangoló . 

adatait támasztják alá. 

- Az MSZMP KB 1972. junius 15-i ülésén témánkkal kapcsolatban 

a következők hangzottak el: 

"... A szakmunkásképző iskolák évről-évte nagy számban kény-

telenek olyan tanulókkal foglalkozni, akiknek számolási, olvasási 



készsége, irásbeli és szóbeli kifejezőképessége erősen fogya-

tékos." /Az állami oktatás helyzete és fejlesztésének fel-

adatai, szerk. Kálmán Gyula, 1973.60.o./ 

"Az analizáló, szintetizáló, összehasonlitó, következtető gon-

dolkodás .-.-e szóbeli és irásbeli kifejezőkészség igen sok is-

kolában nem javult az utóbbi években ... Jogos birálat illeti 

az alapkészségek fejlesztésére szánt jelentős idő hasznositá-

sát, jelenlegi módszerbeli szegényességét, mechanikus voltát." 

/i.m.119.0./ 
Az utóbbi években végzett felmérések nem csak a matemetikai, 

hanem az olvasási, helyesirási készségek gyenge szinvonalát is 

mutatják." /i.m.126.o./ 	. 

Hasonló vizsgálatot végeztek a KLTE Felnőttnevelési és Közmü-

velődési Tanszékén 'a felnőttek önálló olvasási, önálló ismeret-

elsajátitási képessége szintjének, sajátosságainak megállapitá-

sára 1976-tól kezdődően. 

Köztudott, hogy a képességek az adekvát tevékenységben, ill. 

tevékenység által fejlődnek. 

A tevékenység fogalma alatt a következőket érthetjük. 

"Tevékenységnek azt az  alapvető  emberi funkciót nevezzük, mely-

ben,  amely által megvalósul az ember és az objektiv valóság köz-

ti' ,kapcsolat." /Orosz, 1979.82.o./ 

Köztudott az is, hogy minden tevékenységnek van valamiféle 

- tárgya, 

- strukturája, 

-- körülményrendszere /környeze te/. 

Mindenféle tevékenység, mint ember által mgvalósitott funkció 

feltételezi a szubjektum adott fejlettségi szinvonalát, ugyan-

akkor ennek fejlődését, fejlesztését is biztositja. 
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Az emberi tevékenység általában valamiféle produktum /végtermék/ 

eredmény létrehozása érdekében történik. 

Ez a produktum többé-kevésbé megközelitheti vagy eléri a célki-

tüzéskor meghatározott szintet /szinteket/. 

A célok különböző követelményekben realizálódnak. 

Végül mindenféle tevékenységet valamiféle objektumon végzünk. 

Az olvasásképesség is tevékenységben, tevékenység által fejlődik, 

Ennek a tevékenységnek a tárgyát /objektumát/ a szövegfajták 

alkotják. 

Az olvasássl kapcsolatban mind a tevékenység, mind a képesség fo-

galmakat használtuk, ami természetes, hiszen a kettő között /te-

vékenység, képesség/ szoros kapcsolat van, ugyanakkor ez nem je-

lenti a két fogalom azonosságát. 

Amikor olvasási képességről beszélünk, akkor a képesség fogalmán 

olyan pszichikus szabályozási rendszert  érthetünk, amelynek csak 

a strukturája kötött, /meghatározott/ tartalma és környezete nem. 

Tehát különböző szövegiek képezhetik tárgyát és különböző körül-

ményrendszerben funkcionálhat, ha már valamilyen szinten kiala-

kult. 

Az olvasás a nyelvi - ezen belül anyanyelvi - kommunikációs képes-

ségrendszer egyik alkotó eleme. /Nagy 1980/ 

Témánk: a szövegtipusok szerepe az olvasási képesség fejlesz-

tésében. 	 . 

E fenti gondolatok alapján célszerünek tartjuk az 1. számu ábrán 

látható összetevők /mozzanatok/ és ezek közötti összefüggések 

rendszere segitségével megközeliteni és értelmezni témánkat. 



Az ábrán jelzett összetevőket külön-külön fejezetekben rész-

letezzük. Ezzel kapcsolatban szükségesnek tartjuk a "rendszerek" 

/egy-egy rendszer/ vizsgálatának legfontosabb jellemzőiből való 

kiindulást. 

" ... a rendszer vizsgáltának két alapvető  és egymáshoz kap-

csolódó  jellemzője van. Az első valamilyen elvi döntésnek meg-

felelően a  vizsgálat irányát  határozza meg. ... rögziti, hogy 

a rendszer melyik objektiv külső vagy belső összefüggését 

/relációját/, azaz a rendszert milyen szempontból, milyen vonat-

kozásban, milyen külső vagy belső rendszerekkel való kölcsön-

hatásban fogjuk vizsgálni. 

A másik a vizsgálati szint,  a kiválasztott összefüggés vizsgá-

latakor megkivánt részletesség és pontosság." /Paczol :ay, 1973. 

31-32.o./ 
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A "Bemeneti tényezők rendszere" c. fejezetben foglalkozunk a 

szövegfajtákkal /tipusaikkal/, amelyek az olvasási képességek, 

illetve az ezt megvalósitó tevékenységrendszer tartalmát alkotják. 

Ebben a fejezetben a vizsgálati szempont egyrészt kommunikáció-

elméleti, másrészt oktatásmászertani. 

A dolgozatban ez a fejezet - a többihez képest - aránytalanul 

terjedelmesebb és mélyebb szintű, mert ebben történik a szöveg-

fajták, tipusok elemzése és a velük kapcsolatos hipotézisek ki-

fejtése, ugyanis az olvasási képesség fejlesztését a szövegtipu-

sokkal összefüggésben vizsgáljuk. 

A következő fejezet: ':Az olvasó személy pszichoszociális fejlett-

sége mint előzmény- és feltételrendszer" a pszicholingvisztika 

és a szociológia vizsgálati körébe tartozik. 

Itt azért szükséges külön foglalkozni ezzel, mert - a pszichológi-

ai determinizmus értelmében - a különböző szövegfajták feldolgo-

zása az olvasó személye által is meghatározott. 	. 

A  "Kimeneti  tényezők rendszere" c. fejezet az eredmény /produktum/ 

oldaláról vizsgálja a folyamatot. Ez pedig azért fontos, mert a 

teljesitményekről történő folyamatos, rendszeres visszajelentés, 

és ezek alapján végzett módositott tevékenység biztositja a ki-

tűzött célok minél teljesebb megvalósulását, megvalósitást, tehát 

a folyamat eredményes működését. 

E "mozzanat" helyes értelmezésében, vizsgálatában fontos szerepe 

van a pszichopedagögiai, tantárgypedagógiai szempontoknak és vizs-

gálatoknak. 

Ezeknek a mozzanatoknak a megkülönböztetése nem jelenthet merev 

elhatárolást, ezek ugyanis kölcsönösen determinálják egymást. 



Amikor az olvasási képesség fejlesztését a szövegekkel összefüg-

gésben vizsgáljuk - tudniillik, hogy a különféle szövegek olva-

sása közben, és annek eredményeként gondolati modellek, gondol-

kodási stratégiák alakulnak ki, változnak meg az olvasóban - , 

akkor az olvasásnak, mint tevékenységrendszernek azt a "mozza-

natát" érintjük, amely az "input" /bemenet/ és az "output'! 

/kimenet/ "között" helyezkedik el. 
e 

Az ugynevezett black-box elmlet hiven tükrözi ezt az alaphely- 

zetet: ismerjük a bemenő értékeket /a feltételeket/ és a kimenő 

értékeket /az eredményt!, ami közben történik, az egy "sötét do-

bozba van bezárva", amibe nem tudunk belelátni. "Tul kell/ene/ 

jutni a black-box szemléletmódon, Ugyanis a pedagógiai hatás-

folyamat még oly pontos számbavétele sem vezet azonos, előre 

meghatározott eredményre." /Ágoston-Nagy orosz, 1974.12-13.o./ 

Munkánk adalék kiván lenni a tudatosabb és eredményesebb olva-

sási tevékenység érdekében e folyamat  - cimben is emlitett össze-

függéseinek - értelmezésében. 

Jellegét tekintve tehát ,problémaelemzés. 

Ha az olvasási képességet, illetve annak bizonyos vonatkozásait 

helyesen akarjuk értelmezni, akkor a már emlitett háromf éle össze-

tevőt, egyszerre,  egyidőben /integxá ltan/ kell szemlélnünk. Az 

elmult évek, évtizedek kutatásai csak az egyik vagy csak a másik 

részt /összetevőt/ vették figyelembe. Gondolunk::i.t : t az olvasás-

tanitási módszerek kialakítására és alkalmazására /szintetikus, 

globális, szóképes előprogramu stb./. Ez tulajdonképpen a 

"vevőnek" - az olvasással kapcsolatos -. tevékenységét lehetővé 

tevő, és azt meghatározó feltételeknek csak egy részét jelenti. 



A különf éle eredménymérések /az olvasással kapcsolatban/ a ki-

menet mozzanatát helyezték előtérbe. 

A legárvább terület maga a szöveg, /a bemeneti tényező/ vizs-

gálata /figyelembe  vétele/ volt szinte napjainkig. 

Az utóbbi években ugyan e vonatkozásban is progresszív fejlődés 

tapasztalható ezen a területen is. 

Ezt kitünően tükrözi a Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 

sorozatban megjelent kötet, amelynek cinre: A szövegtan a kutatás-

ban és az oktatásban. 

Idézet a köny vből: 

*Jellegzetes féligazság, hogy semmi uj nincs a nap alatt. Most a 

legutóbbi tiz év folyamán erőre kapott szövegtani kutatásoknak 

is van több, mint kétezer éveá előzményük ... A legutóbbi évti-

zedig a grammatika mondatközpontu volt. Szemléletünk csak mos- 

tanában kezd szövegközpontuvá alakulni. Ez a változás hozta létre 

a szövegtant. /i.m.9.o./ 

Tehát egy tevékenység végzéséhez /itt olvasás/ ezen belül egy 

képességrendszer kialakitásához megfelelő feltételekre, előzmé-

nyekre, megfelelő - a képesség természetének adekvát - felada-

tokra /itt szövegfajtákra, tipusokra/ van szükség, és arra, hogy 

lehetőleg pontosan differenciáljuk az elérendő teljesitmény szint-

jeit. /Itt az olvasáskészség követelmény-szintjei !/. 

A gondolati modellek, olvasási stratégiák kialakitása, fejlesztése, 

/szövegek olvasása által/ csak ugy közelithető meg eredményesen, 

- ha e mozzanatokat nem egyoldaluan külön-külön, hanem - együtte-

sükben és egymásrahatásukban nézzük. 

Tehát jobban kell orientálnunk - az olvasástanitási eljárásokon 

kívül 	a folyamat többi összetevőire és összefüggéseire. 



Ha nem ismerjük az olvasó személyiségében /főképpen gondolkodásá-

ban lezajló/ - a különböző szövegeket megértő - mechanizmus igazi 

"természetét", ha nem ismerjük eléggé a bemeneti tényezők jel-

lemzőit, akkor nem vágyunk különösebb eredményeket sem! 

E képesség tehát ma még nagyrészt habituális pszichikus szinten 

/kimüvelt ösztönösség/ müködik. A problémák megoldása céljából 

éppen a jelzett "eredmények" miatt - komoly erőfeszitések 

történtek és folynak napjainkban is. 

Ilyen irányu kutatást, vizsgálatot végeznek pl. Kádárné Fülöp 

Judit, Nagy József és munkatársai a [ ATE Pedagógia Tanszékén, 

Zsolnai József, stb. 

E néhány gondolattal, megjegyzéssel az volt a célunk, hogy az 

olvasási tevékenységgel kapcsolatos problémákat és a velük kap-

csolatos reakciókat "érzékeltessük". 

Megjegyzés: 

A FELDOLGOZÁSBAN eltérünk az 1. számu ábrán látható sorrendtől. 

/Bemeneti tényezők - folyamat - kimeneti tényezők/. Először az 

olvasó pszichoszociális fejlettségével foglalkozunk, mert ez 

előzménye, illetve később is fontos feltétele a különböző fajta 

szövegekemegértésének, másrészt azért, mert a szövegek elemzését -  

a következő fejezetben - mindig az olvasó tevékenységével össze -

függésben fogjuk vizsgálni. 

Lásd a 2. számu ábrát! 
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2. Az olvasó pszichoszociális fejlettsége, mint előzmény- és  

feltételrendszer az olvasási tevékenységgel kapcsolatban. 

A 2. számu ábra segitségével célunk bemutatni azt, hogy a 

céltudatos, tervszerű anlyanyelvoktatáson kivül, mely  fontosabb 

tényezők, és hogyan determinálják  az olvasási tevékenység 

eredményességét? Mindezt azért tartjuk fontosnak, mert ezek 

a hatások nem csak az olvasástanulás kezdetén relevánsak, 

sőt talán nem  is akkor, hanem a későbbi években, amikor az 

olvasási képességrendszernek "az ismeretszerzés egyik esz-

köze" funkciót kell betöltenie. 

Ugyanakkor a nevelésszociológiai felmérések eredm6nyei alap-

ján ezek az előfeltételek,,/amelyek később az iskolai tanul-

mányok során is folyamatosan érvényesül/het/nek/ a tanulói 

teljesitményt lényegesen erősebben determinálják, mint  a'  

speciális iskolai hatásrendszer. Legalábbis a mai iskolarend-

szerben, a mai tartalom- és szemléletmód mellett. 

Célszerű kiindulni a kultura meghatározó szerepéből. 

"A kultura lényege tehát az ember természetátalakitó tevékeny-

sége, munkája és ennek eredményeképpen az emberiség története 

során létrejövő átalakult külső és belső természet." /Ágoston, 

1975.19.o./ 

Természetesen egy adott országban sem a "kulturával" kerül 

közvetlenül kapcsolatba az egyén, hanem mindig a most és itt 

adott társadalmilag-történelmileg kialakult kulturális kör-

nyezettel /a szubkulturával/. 

A közvetitő az a társadalmi réteg, csoport ... amellyel köz-

vetlen kapcsolatban él az egyén. 

E rétegek differenciált megközelitését - Ferge Zsuzsa munkája 
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alapján - ld. az -":Irodalom c . részben. 

A társadalmi strukturában elfoglalt hely meghatározza a szub-

kulturát. Azonban egy átfogó kulturális rendszeren belül is  

jelentős különbségek lehetnek  az egyes csoportok, rétegek vi-

selkedésében. A különbségek egyrészt a_helyzet t  /a gazdasági, 

foglalkozási strukturában elfoglalt helyzet, státusz/ másrészt 

az ugynevezett foglami keret különbségeinek tulajdonithatók. 

A  fogalmi keret  ugyanazon probléma más szempontu és más ér-

telmü megitélést, "érzékelését" jelentheti az azonos helyzet-

ben élők között is. 

Pl.  más jellegű problémákkal kell megküzdeni a szakmunkásoknak, 

mint az értelmiségieknek /helyzeti különbség/. Ugyanazt a prob-

lémát /gazdasági, társadalmi, etikai .../ másként itél/het/i 

meg egyik réteg mint a másik /fogalmi keret/. 

Továbbmenve: A társadalmi strukturában elfoglalt helyzet és egy 

adott probléma megitélésének mikéntje /fogalmi keret/ lényegesen 

eltérhet a vezető állásuak és értelmiségiek  /ez egyetlen kate-

gória!/ kategóriáján belül is! Más ez egy államigazgatási és 

gazdasági vezetőnél, és más /lehet/ egy magasan kvalifikált 

szellemi dolgozónál /pl. tudósnál, művésznél/. 

Még tovább haladva - még mélyebb szinten- hasonló helyzetben 

élők pl. középiskolai tanárok orientációi, értékitélete ... 

/fogalmi keret/ is lényegesen eltérő lehet egy-egy közös kér-

dében is. Attólfüggően, hogy humán, reál szakos, férfi, nő, 

fiatal, idős, stb. között alakul ki. Sőt az azonos szakosok 

szélsőséges vitái egy-egy problémakörben is további eltérést 

mutathatnak. 



,Összefoglalva:  egy réteg, illetve annak alrétegének a szub-

kulturája is tovább differenciálódik és mutat/hat/ heterogenitást 

helyzet  és/vagy fogalmi k e r e.t alapján. 

Mindezt azért kell különösen hangsulyozni egy olvasással kap-

csolatos dolgozatban, mert: 

a./ a vizsgálatok sokasága bizonyitotta, hogy az ok-

tatással /itt most olvasás/ szoros kapcsolatban lévő 

motivációs rendszer szubkulturális változóként is  

felfogható.  Sőt egy adott személy motivációs rend-

szerén belül is - többek közt - szubkulturális hatá-

sok következtében - különböző mértékü és intenzitásu a 

kognitiv, affektiv és konativ sajátosságok rendszere. 

br/r'másrészt a szubkulturális hatásrendszer - különösen 

az ezt közvetitő család - mint mikrokörnyezet a 

nyelvi, verbális képességek tekintetében is hason-

lóképpen meghatározó. 

Ugyanakkor az anyanyelvi képességek megléte, illetve megfelelő 

szintje /pl. az olvasás tanitásakor, majd a különf éle szövegek 

olvasásakor később is!/ feltétele az adott tanuló anyanyelvi 

oktathatóságának is, a megfelelő iskolai teljesitményeknek is. 

Az anyanyelvi képességek megléte és megfelelő szintje fogalma 

alatt azt érthetjük, hogy az eltérő szubkulturális környezet 

többé-kevésbé  eltérő tartalmu és terjedelmű alap szókincset, 

relációszókincset, illetve ezeknek eltérő gyakoriságu használa-

tát modellálja és biztositja, mint előfeltételt. 

/Eltérő pszichikus strukturák; mennyiségben, minőségben, müködő-

képesség vonatkozásában./ 
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Mindezekből következően a  nyelv feletti kontroll - akár spontán, 

akár tudatos - is különböző mértékű és vonatkozásu. A nyelvi 

tevékenységgel kapcsolatos attitűdök, motivumok hasonlóképpen 

különbözhetnek, intenzitásban, tartalmukban. Ezek az addigi 

nyelvi tevékenység következményei, illve a későbbi nyelvi te-

vékenység "eredményességét" meghatározó feltételek /okok/ is 

lehetnek. Mindezt nevezhetjük a nyelvi fejlettség szintjének. 

Tehát a szubkulturális nyelvi hatások, modellek meghatároznak, 

kialakitanak egy adekvát nyelvi fejlettséget egyénenként - 

többféle vonatkozásban - eltérően. 

A fent leirtak igazolására mind a nemzetközi, mind a hazai fel-

mérések és kísérletek eredményei szolgálhatnak. 

Ezek közül szemléletes példa Kozma Tamás egyik felmérése: 

Általános iskolai tanulók tanulmányi teljesitményeit 

befolyásoló tényezők százalékos megoszlásban 1968. 

TÉNYEZŐK: 4. OSZTÁLYBAN 8. OSZTÁLYBAN 

családi 12,9  % 15,0 % 

iskolai 19,2 %  8,3 % 

/Kozma, 1968.153.o./ 

Tehát mig 10 éves korban a gyermek eredményei közti különbség-

ért nagyobb részben felelős az iskola, addig a 14 éves gyerekek 

közti eredmények különbségeiért más főképp a család, valamint 

az egyéb, iskolán kivüli tényezők. 

Mindezek magaukba foglalják az olvasási képességeket is. 

Az anyanyelvi képességek és a szubkulturális hatás /mint elő-

feltételrendszer/ sokkal szorosabb korrelációját igazolja a 
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következő felmérés eredménye: 

Általános iskolai tanulókteljesitményei befolyásoló  

tényezők százalékos megoszlásban verbális és nem ver-

bális teljesitménytipusok szerint 

TÉNYEZŐK: 	BESZÉDKÉSZSÉGHEZ KÖTÖTT BESZÉDKÉSZSÉGHEZ 
TANTÁRGYAKBAN 	KEVÉSB KÖTÖTT T. 

családi 

iskolai 

30,1  % 

6,2 % 

24, 2 % 

11,2 l .  

/Koszra, 1968.156-158.o./ 

"McCathy - idézi Lawton - az irodalomban számottevő mennyiségű 

adat van, amely arra mutat, hogy a család gazdasági-társadalmi 

státusza szembetűnően összefügg a gyermek nyelvi fejlődésével." 

/Lawton, 1974.36.o./ 

Összefoglalva: a társadalmi strukturában elfoglalt hely, a szub-

kulturális hatások maghatározó szerepét nem szabad figyelmen ki-

vül hagyni. Egyes szubkulturális rendszerekben egyrészt kevesebb 

a megfelelő beszédmodell és/vagy kisebb a nyelvi ösztönzés is! 

Mint a 2. számu ábráról is leolvasható az anyanyelvi képesség-

rendszer egyik komponense az olvasás maga is mint képességek 

rendszere értelmezendő. Az anyanyelvi képességrendszer a még 

összetetteb kommunikációs képességrendszer része. Természetesen 

a személyiség képességrendszerét még bvábbi képességcsoportok 

alkotják. Az általános képességek csoportján belül: alkotó, 

önfejlesztő, irány itó és a már emlitett kommunikációs képességek, 

ahogy ezt a József Attila Tudományegyetem Pedagógia Tanszékén 
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Nagy József vezetésével feltárták, illetve jelenleg tovább 

kutatják. 

Természetesen a személyiség nem csak a képességek rendszere, 

hanem egyéb tulajdonságok, személyiségvonások is alkotják, a-

melyek a képességek fejlődését is befolyásolják. /affektiv, 

konativ, kognitiv, stb. szférák, folyamatok/ Témánk szem-

pontjából ez különösen azért fontos, mert pl. a kognitiv szfé-

rán belül a gondolkodás és a nyelvi képességek között nagyon 

bonyolult és áttételes kapcsolatrendszer áll fenn. 

Itt most ennek csak egyik vonatkozására szeretnénk utalni. 

A gondolkodás és a nyelv közötti kapcsolat erősen leegyszerüsit-

ve - logikai szempontból - két egymást keresztező körrel jelöl-

hető, ahol a kereszteződési mező a gondolkodás fejlődése és a 

beszéd kialakulása időszakában, illetve később is folyamatosan 

nő/het/, ugyanakkor mindvégig kereszteződési viszony marad. 

Tehát a beszéd - irott beszéd is! - és a gondolkodásfolyamatok 

egy része egybeesik /beszédgondolkodás/. 

Viszont a gondolkodásnak van ugy nevezett cselekvésbe ágyazott  

mozzanata is, amit szokás instrumentális, technikai gondolko-

dásnak, közös szóval: nem-verbális, gyakorlati intelligenciának 

nevezni. 

Továbbá a nyelvi tevékenység egy része nem sorolható a gondol-

kodás körébe. Pl. már ismert, feldolgozott szöveg, megtanult 

vers /akár irott, akár hallott formában/ többszöri ismétlése, 

egy-egy  szó kimondása, létrása, az emocionális-expressziv 

funkciőju beszéd és irás néha nélkülözi a valódi értelemben 

vett gondolkodást. 
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Összegezve: 1./ A nyelvi, illetőleg ennek alkotóelemeként az 

olvasási képességek vizsgálatánál, fejlesztésénél fontos sze-

repet játszik a gondolkodás fejlettsége, tágabban a kognitiv 

folyamatok kölcsönhatása is. 

Ugyanakkor egyes szövegrészletek - és fajták többszöri olvasása, 

gyakorlása nem minden esetben jelenti a gondolkodás "jelenlétét", 

sejlődését és az olvasási képességek fejlődését sem! 

2./ Mint, ahogy Vigotszkij is irja: " ... hogy a 

gyermek későbbi fejlődésében az általa elsajátitott beszédstruk-

turák válnak gondolkodásának alapstrukturáivá - ... A gondol-

kodás fejlődését a nyelv határozza meg, azaz a gondolkodás nyel-

vi eszközei és a gyermek társadalmi-kulturális tapasztalata. 

A gyermek intellektuális fejlődése, annak függvénye, hogy 

mennyire sajátitrta el a gondolkodás társadalmi eszközeit, azaz 

a beszédet." /L.SZ. Vigotszkij, 1967.143.o./ 

Ábránkon, amely mutatja az adott személyiség fejlődésére ható 

tényezőket valamint motivációs rendszerét, látható egy harmadik 

egység is: ez az oktatás mint hatásrendszer, illetőleg  ezen 

belül az  anyanyelvi nevelés. Vnnek  része - többek közt - az 

olvasástanitás  is. Ezen belül beszélhetünk az olvasástanitás 

valamelyik módszeréről, amely azonban csak egytlen és talán nem 

is a legfontosabb összetevője az olvasási tevékenységnek /képes-

ségnek/ érdekes módon az olvasással foglalkozó kutatók nagy ré-

szének a figyelme szinte csak erre az egyetlen!? mozzanatra ori-

entálódott, az olvasási képességek eredménytelenségének reak-

ciójaként. 

Olvasástanitási technikák jöttek létre, régiek elevenedtek fel 

/1d. globális, szintetikus, stb./. 
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Sőt, az olvasástanitási eljárásokon belül is csak a készséz

képzés mozzanata volt releváns. 

E szükkörü szemléletmódot lépi át a  Zsolnai József által veze-

tett több éves kisérlet, amely az olvasás tanitását 

1./ az anyanyelvi nevelés rendszerén belül - integráltan - 

mint  szerves összetevőt értelmezi 

2./ másrészt mivel a nyelvi /anyanyelvi képességek rend-

szerét mint kommunikációs képességrendszert tekinti - mindezt 

kommunikációelméleti alapokra  helyezi.  A kommunikációelméleti 

megközelités viszont arra orientál, hogy tuljussunk az olvasás-

tanitási módszer problematikáján, amely eddig szinte kizárólagos 

volt /az eredménytelenségek felszámolása céljából!/. 

Tehát tágabb perspektivából szemléljük és szervezzük az olvasási 

képességek fejlesztését a./ az anyanyelvi nevelés integrált ré- 

szeként, 	. 

b./ mint az egész személyiség fejlesztése. 

Ha a kommunikációelmélet adta ismereteket és lehetőségeket is 

figyelembe vesszük, akkor elkerülhetetlen nem figyelni: 

1./ a kommunikációban részt vevő személyekre, olvasásnál 

különösen a vevőre! 

2./ az információ /szöveg/ tartalmi-formai természetére, 

jellemzőire /itt most! az olvasott, olvasandó szöveg-

fajták, a közölt inf. jellemzői/ 

3•/válam nt az eredményes kommunikáció céljáirá. Tehát 

milyen szinteken, milyen követelményeknek 'kell: 

eleget tenni. 

Ily módon visszajutottunk az 1. sz. ábra főbb mozzanataihoz. 
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Tehát /a feltételrendszert valamilyen szinten magában foglaló 

személyt/ a vevőt, aki olvasni tanul, vagy a későbbiekben kül. 

szövegeket fog oliasni a fentebb bemutatott szempontok alapján 

és rendszerben differenciáltan kell értelmezni. 

A személyiségre ill. nyelvi fejlettségi és fejleszthetőségi 

lehetőségeire  DIFFERENCIÁLÓ HATÁS-sal van a szubkultura hatás-

rendszere. 

Ugyanakkor az oktatás a kül. fejlettségü tanulókkal szemben az 

EGYSÉGESITÉS funkcióját tölti be. 

Egy hasonlattal élve: az egyes tanulók, mint különböző értékü 

törtek közös nevezőre hozását valósitja meg' 

- azonos az olvasástanitási módszer, 

- azonos szövegek, szövegfajták /tankönyv, munkafüzetek, stb./ 

- azonos követelményrendszer /ezen belül pl. törekvés a tempó 

szórásának a csökkentésére is/. Tempógyorsitó gyakorlatok, 

gyorsolvasási technikák kidolgozása és alkalmazása jelzik ezt. 

Hogy ezek közös vonásokat tartalmaznak az természetesen nem baj 

a baj - véleményünk szerint - a kizárólagosság. Ugyanis sajátos 

paradoxon jön létre, mert ennek ellenére /vagy éppen ezért!/ 

nagyfoku szelekciós folyamat alakul ki a tanulók fejlődése, tel-

jesitménye tekintetében. 

A megoldására már történtek helyes elgondolások, kisérletek. 

Ezek közül az iskolába lépés előtt és benne "folyamatosan is" 

jelentős fejlesztő hatásu volna a PREFER vizsgálatok alapján 

megvalósuló kompenzáló beiskolázási modell és a témakompenzálás. 

A kompenzálás biztosithatja, hogy azokat a nyelvi ismereteket és 

funkciókat pótolhatjuk és hozzuk a minimálisan szükséges szintre, 

amelyek a közös, egységes anyag /törzsanyag minimum vagy maga- 
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sabb követelményének elsajátitásához feltétlenül szükségesek. 

Mivel a fentebb leirtak alapján is bizonyitott, hogy egy tanuló 

az egyik ismeretkörben /témakör/ ilyen, egy másik ismeretkörben 

olyan vonatkozásban hiányosabb felkészültségü a "hozzá való" 

fejlesztő és rugalmas alkalmazkodást csak igy lehetne eredmé-

nyesen biztositani. Ugyanis a vizsgálatok alapján a tanulók 

közötti eltérés több év is lehet. A differenciálás, az egyéni 

bánásmód elve - amelyet addig is hangoztattunk - napjainkig csak 

jelentéktelen szinvonalon valósult meg /aktivizálás fokozása, 

csoportmunka, korrepetálás/. Az uj tantervben a törzsanyag és 

kieg. anyag megkülönböztetés szempontunkból azért jók, mert 

jut/hat/ idő arra, hogy az egyes tanulókat sajátos hiányossá-

gaik területén valamennyire felzárkóztassuk. Sőt, nem csak a - 

legalább•minimális - szintrehozás biztositható, hanem /jó szer-

vezéssel!/ az oktatási folyamat későbbi időszakában /pl. uj 

témakör feldolgozásakor/ "ismételten jelentkező" lemaradások 

ujrapótlása, viszont a jóképességüek számára a "tovább" haladás 

biztositása is. 

Ez nem egyszerűen csak egy "átlaghoz" történő nivellálás, ahol 

a jóképességüek lehetőségeit korlátozzák, hanem pedagógiailag 

megtervezett helyes /demokratikus/ differenciálás. 

Középiskolai szinten a fakultációs rendszer - e vonatkozásban - 

hasonlóan jó lehetőségeket biztosíthat. 

Egyrészt azért,  mert a választott tárgyban szélesebb körű a 

tananyag, részletesebb /több oldalu és mélyebb szintű/ tanul-

mányozást tesz lehetővé. A rendelkezésre álló idő kompenzációs 

feladatok megoldását is biztosithatja a kapcsolódó tárgyak 

vonatkozásában is. 
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Másrészt azért mivel ez "választható" azok a tanulók választják, 

akiknek az érdeklődési köre, és /előzetes felkészültsége, kész-

tetése, motiváltsága, vagy ide vonatkozó ismeretei/ kedvezőbb, 

mint társaiké. Ők tehát otthonosabban mozognak szubkulturális 

lehetőségeik és / vagy egyéb személyiségtulajdonságaik alapján. 

Sőt egy adott tantárgyat választó fakultációs csoporton belül 

is megvalósult a további belső differenciálás a középiskolákban. 

"Négy egyéni magyar irodalmi fakultativ tanterv-ajánlat 

... a fakultativ oktatást irányitó magyartanárok válogathatnak 

az irodalmi kerettanterv anyagából, hogy tervezetük a gyakor-

latban használható legyen ... ezektől eltérőek is kialakithatiók, 

a realitásokat figyelembe véve ... " 

1. Ajánlás: olyan fakultativ csoport részére, amelynek tagjai 

közepes-elégséges tanulók s pályairányulásuk bizony-

talan /C variáció/ 

2. Ajánlás: olyan fakultativ csoport részére, amelynek tagjai 

jóképességüek, s a többség magyar szakon egyetemen - 

főiskolán szeretne továbbtanulni /C variáció/ 

3. Ajánlás: olyan fakultativ csoport részére, amelynek tagjai 

közepes tanulók és pályairányulásuk bizonytalan 

/A variáció/. 

4. Ajánlás: olyan fakultativ csoport részére, amelynek tagjai 

jóképességüek, érdeklődőek, s a többség magyar 

szakon - egyetemen - főiskolán szeretne továbbtann:lhi. 

/A variáció!" 
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OPI Tantervi utmutató 

A gimnáziumi fakultativ oktatáshoz 

Magyar irodalom III. osztály 

1981. 56.o. 

Mindezeken a lehetőségeken kivül abból a törvényből kell ki-

indulnunk, hogy a képesség az adekvát /neki megfelelő/ te- 

vékenycégben fejlődik.  Pl.  a matematikai feladatmegoldással kap-

csolatos jártasságok, készségek /tehát műveleti képesség/ is csak 

akkor fejlődik, ha többféle feladatosztályba tartozó feladatot 

ill. ezek variánsait oldja meg /közben a megoldás módját interio-

rizálja/ a tanuló, ill. bárki más. 

Az olvasási képesség /képességek rendszere/ is csak akkor fej-

lődik, ha a tanuló adekvát tevékenységet végez, tehát olvas! 

Igen, de azolvasási képesség önmagában is igen összetett, sok-

féle képességből és egyéb ismeretekből épül fel hierarchikusan. 

Sajnos, e strukturák feltárása - egyértelműen - még nincs meg-

oldva. A hierarchikus felépitettsége - részben! - itt is le-

hetne a matematikai képességekhez hasonlitani, ahol bizonyos 

elemi számolási készségek /alapműveletek .../ szükségesek más, 

magasabb szintű feladatok megoldásához. 

Hasonló a helyzet az olvasásnál is. 

Bizonyos alapkészségekre épülnek elemibb szintű jártasságok stb. 

Bizonyos fajta szövegek ismerete /eseményt elbeszélő szöveg, 

szakszövegek, tudományos szövegek/ ill. az  ezek által szerzett 

tájékozottság, jártasság megkönnyiti nemcsak az azonos osztály-

ba tartozó szövegek, /pl. szakszövegek, hasonló strukturáju szö-

vegek, azonos tipusba tartozó regények, stb./ hanem ezektől el- 
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térő, más természetü közlemények olvasását, megértését is. 

Többek közt ilyen irányu kutatásokkal, vizsgálatokkal talál-

kozhatunk Nagy József munkáiban is. /Nagy,1980/ 

Akik sokféle tudományos, ill. egyéb ismereteket, élményeket 

szereztek könyvekből - önálló olvasás alapján - azok akár 

tudatosan, akár spontán "ösztönösen" érzik, vagy ténylegesen 

tudják, hogy egyes szövegeket sokkal nehezebb, időigényesebb 

olvasni mint másokat, illetve, hogy az egyes szövegeket másként 

olvassuk és értjük meg. 

Az ilyen olvasó már "előzetesen" /pl. a cim, a bevezető, a fül-

szöveg, a szöveg müfaja, a tartalomjegyzék átfutása, a szerző 

ismerete, illetve korábbi müvei alapján/ "beállitódik "arra 

az olvasási módra, amely az adott szöveg megértését a  leg-

ökonomikusabban teszi lehetővé. 

Ebben segitik a már interiorizált gondolati modellek, a korábbi 

olvasási tevékenység eredményeként kialakult stratégiák. 

E fenti "mozzanatok" tulajdonképpen a gyorsolvasás egyik mód-

szerével hozhatók kapcsolatba: Ezt a szakirodalomban "skimming" 

fogalomnak jelölik, amely legtöbbször az olvasási folyamat 

kezdete V... mely feltárja előttünk az olvasmány lényegét, 

alapgondolatát, az egész mü szerkezetét ... a részek arányát 

... jelzi a szöveg olvashatóságát ... ha igy megismerkedünk a 

müvel, általános, átfogó képet alkothatunk magunknak róla, de 

semmiképpen sincs jogunk azt állitani, hogy azt elolvastuk, 

mert erről még szó sincs". /Kozma, 1965.186-206,4W 

A matematikában sem boldogul az ember az adott feladatrendszer 

hierarchiájának ismerete, előzetes "végigjárása" nélkül. Később 

természetesen egyes lépések "kies/het/nek", lerövidül az 
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algoritmus. 

Az olvasási képesség fejlesztésénél sem lehet figyelmen kivül 

hagyni ezt a "stratégiát", mert vagy az olvasási teljesitmény, 

vagy a tempó - esetleg egyszerre mindkettő rovására történhet 

csak. 

Ennek következményeként az olvasó: 

- vagy aránytalanul nagy időráforditással olvas és ért 

meg nehezebb szövegeket, 

- vagy csak alacsony szintü /köznyelvi, mindennapi/ 

szövegekkel boldogul, 

- vagy "nem tud olvasni" és lemond az ismeretszerzés 

ezen eszközéről; ld. a szakmunkástanulók nagy része, 

- vagy /az olvasó/ "nem veszi az üzenetet", vagy nem ugy 

veszi, mint ahogy az adó szerette volna, de erről az 

esetek többségében nincs számára visszacsatolás 

/különösen a müvészi szövegeknél!/ 

A magyar nyelv és irodalom /tantárgy/ tanitásánál van ugyan egy 

rendszer, de ez elsősorban a müvészi nyelvü szövegek feldolgo-

zására orientált. Viszont a szövegeknek csak egy részét alkotják 

a müvészi szövegek! Másrészt az olvasási képességek eredményes 

fejlesztése - mint ezt a későbbiekben elemezni fogjuk - tisztán 

az anyanyelvi nevelés keretén belül, tisztán annak eszközrend-

szerével nem biztositható! 

A fentebb tett megállapitást, miszerint az olvasási képesség-

nek adekvát tevékenysége az olvasás, ki kell egésziteni. Talán 

a következőképpen lehetne körvonalazni: 

Az olvasási képesség az adott személy nyelvi fejlettségéhez mért, 
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és didaktikailag megfelelő sorrendben összeállitott szöveg-

fajták /tipusok/ olvasása és gyakorlása alapján fejlődik. 

A következő fejezetben; "A szöveg mint bemeneti tényező" 

arra teszünk kisérletet, hogy a szövegeket kommunikáció-

elméleti, ill. oktatásmetodikai szempontból osztályozzuk  és 

vizsgáljuk. 

Ugyanis a teljesitmény  -,itt természetesen olvasási teljesit-

mény - a személynek a szöveggel végzett munkája sajátosságait 

tükrözi, e munka azonban nagymértékben magának a szövegnek  

a jellegétől függ. 
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3.  SZÖVEG MINT BEMENETI TÉNYEZŐ  

3.1. A szöveg fogalma  

A későbbi szövegvizsgálat végett célszerű a szöveg fogalmának 

definicióiból kiindulni. Ugyanis ha egy definició helyes, akkor 

valamennyire segit tájékozódni az adott fogalom tartalmi jegye-

inek feltárásában. 

Hogy a továbbiakban a szöveg "természetét" - szempontunknak meg-

felelően /adekvát módon/ értelmezzük - több szerző meghatározása 

figyelembevételével fogjuk ezt biztositani. 

Idő- és logikai rendben: 

" ... Nyelvujitási származékszó: a szó ige v-s tőváltozatából al-

kották "g" képzővel; jelentéstani alapja a szó igének 3. "ki- 

gondol, tervez" jelentése volt. Mintájául a latin texere, szó: 

textus, szövet, szöveg, összefüggés szolgál ... " 

/A magyar nyelv történelmi-etimológiai 

szótára, 798.o./ 

"1. Irásban vagy nyomtatásban rögzitett mondanivaló, ill. az  

ezt alkotó, kifejezőmondatok összefüggő egésze, rendsz. hosz-

szabb sora." 

/A magyar nyelv értelmező szótára, 1962. 

388.o./ 

Az előbbi - genetikus meghatározás - arra utal, hogy a szöveg 

valamilyen szempontok által megformált, konstruált rendszer 

/kigondol tervez/. 

Az utóbbi meghatározásban egyrészt az irásbeliség, másrészt 

az egységes, összefüggő, egész jelleg hangsulyozódik. 
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Egy másik definició alapján: 

"1. Nyelvileg megformált /irott, nyomtatott stb./ mondanivaló 

egységet alkotó része. 2. Dalnak /szinpadi/ zeneműnek, filmnek 

stb. szavakból, m-okból álló része ..." 

/Magyar értelmező kéziszótár 1972.1313.o./ 

Fenti definició a szöveg nyelvi-grammatikai oldalára helyezi a 

hang s uly t . 

Végül Deme László meghatározása a szövegről: 

"Nyelvi formába öntött objektivációja az egyéni pszichikai tar-

talom egy részletének, olyan terjedelemben és megformáltságban, 

amely elegendő ahhoz, hogy az adott helyzetben a kifejezés és/ 

/vagy tájékoztatás és/vagy befolyásolás feladatát ellátva, a 

teljesség és lezártság érzetét is felkeltse." 

/Deme, 1979.59.o./ 

Ez a meghatározás kiemelten jelzi a szöveg kommunikációs sze-

repét. Nem a klasszikus értelemben vett meghatározás a követ-

kező, nem is,az volt szerzőjének a célja, de számunkra itt most 

az irott szöveg értelmezése szempontjából egy másik oldalról 

is teljesebbé teszi a megértést Zsolani.Jdzsef megállapitása, 

mely szerint ... az irás funkciója elsődlegesen az, hogy a 

rendszerint térbeli, akutális kommunikációt időbelivé alakitsa..." 

/Zsolnai, 1976.113.o./ 

E meghatározások együttesen azt jelzik, bogy  a szöveg kommuni-

kációs termék  és azt, hogy a külvilág eseményeit meghatározott  

szabályok szerint szimbolikusan jelképező objektum. 
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3.2. Beszélt szöveg - irott szöveg  

A fenti fogalmak között különbséget kell tenni! Csak igy lehet 

érzékeltetni, hogy az irott szöveg°milyen nehézségeket okoz/hat/ 

a "VEVŐ", az olvasó számára - "mint irott szöveg" - ahhoz képest 

mintha ua. a szöveget /hallja/ auditiv beszédértéssel "veszi". 

Szépe György  szerint: ... az irás a teljes kommunikációból csak 

"porszemnyi réseket tud visszaadni", csak csekély mérétü met-

szetét nyujtja a teljes kommunikációnak. Sulya azonban igen nagy, 

mivel tartalmazza a teljes intellektuális részt." /Szépe, 1972. 

45.0./ 

Véleményünk szerint a teljes kommunikáció és az  irott szöveg  

között  sajátos, "átmeneti helyzetet" képvisel a'beszélt szöveg '  

Továbbá: a teljes kommunikációs helyzet /térbelisége és idő-

belisége/ és az irott szöveg között fokozati különbségek vannak 

abból a szempontból is, hogy a kísérő, nem-verbális kommunikációs 

közlések melyik faja és mekkora hányada hiányzik. 

1. "Teljes kommunikációs helyzet:  amikor térben és időben jelen 

van az "ADÓ" - és természetesen a "VEVŐ" is - személy és 

verbális közlését láthatóan és érzékelhetően "kisérik" a 

nem-verbális kommunikációs elemek is. 

Ezek: arcjáték /mimika/ 

- tekintet  

- a kéz mozgásai 

- testtartások 

- távolságtartás 

- vokális csatorna /intonáció/, 
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ill. ezek váltakozásai. Tkp. ez az első jelzőrendszer! 

2. Mimikor a nem-verbális közlés "szükebb", tehát elemeinek egy 

része hiányzik, /pl. ha a beszélő háttal, ill. hátul áll/. 

3. Amikor a nem-verbális közlés "csak vokális" csatornán fog-

ható. Ez esetben a tényleges vizuális hatás teljesen 

hiányzik. Ezen belül is lehet /és kell is/ differenciálni! 

Egyetértve Vacha Imre felosztásával, ezek a fokozatok a 

következők: - spontán beszéd, 

- félreproduktiv beszéd, 

- felolvasás, 

- reproduktiv beszéd /pl. szinészek/. 

A reproduktiv beszéd ugyan tudatosan törekszik az "eredeti" 

non-verbális hatás fokozott kifejezésére, ami néha meg- 

tévesztő, mert a valóság nem mindig oly "tökéletes". 

Logikailag  egyébként lehetne a spontán beszéddel egy 

szinten emliteni /pl. a rádióban elhangzó rádiójátékok 

szövegei, stb./. 

Tehát a  3. szinten belül is kül. absztrakciós szintekről  

beszélhetünk• E fent irt állitásokat erősiti meg Howard 

Smith is: Non-verbális kommunikáció c. munkájában a szóbeli 

információt a "jéghegy csucsának" nevezi. Habár ő nem az 

irott és beszélt szöveg, hanem a verbális és non-verbális 

kommunikáció között tesz különbséget. 

Visszatérve példánkhoz, ez a szint már tényleg a "jéghegy 

csucsa". De itt még mindig "jelen van" az un. első jelző-

rendszer is. A hallásészlelés kül. módjai: ritmus, hang- 
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magasság, hangszin ... Hogy ezen belül is milyen fontos 

"fokozati különbségek" lehetnek, azt jól érzékelteti egy 

mono- ill. egy stereokészüléken ua. szövegmű hallgatása. 

4.  Irott szöveg:  Ezen a fokon, ahogy Szépe György már idézett 

szövegéből olvashatjuk, tényleg csak "porszemnyi kommu-

nikációs részek" adottak a teljes keresztmetszetből. 

A közvetlenül érzékelés adta lehetőségek teljesen hiá-

nyoznak. 

A betük, szavak szócsoportok ... ugyan optikus ingert 

jelenthetnek, de ezek csak a "jelzések jelzései". 

Az irott szöveg a második jelzőrendszerre irányul, tehát 

szinte kizárólag a gondolkodásra támaszkodhat. Arra vi-

szont erőteljesen és magas absztrakciós szinten. "Sulya 

azonban igen nagy, mivel tartalmazza a teljes intellek-

tuális részt." /Szépe, 1972. 45.o./ 

E fentiekből is következik, hogy az irott beszéd /és ennek meg-

értése/ külön nyelvi funkció. Vigotszkij erről a következőket 

irja: "Mind szerkezetét, mind funkcionálási módját tekintve 

különbözik az orális beszédtől. Még minimális kifejlődése is 

magas szintü absztrakciót kivánmeg ... az irott nyelv absztrakt 

minősége a fő nehézség ..." /Vigotszkij, 	1967. 45.0./ 

Véleményünk szerint - többek között - ezek a jelenségek is okoz-

zák az olvasási eredménytelenségeket. 

A beszélt szöveg megértése "szimultán" támaszkodik az I. és II. 

jelzőrendszerre, mig az irott szöveg /mégértése/ főleg csak a 

II. jelzőrendszerre irányul, tehát csak a gondolkodásra. 

Sőt, ha ezen a  4. sz. szinten belül még tovább differenciálunk, 

beszélhetünk: fogalmi és/vagy logikai szintekről.  
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Az első esetben - fogalmi szinten - bizonyos szavak, szócsoportok 

fogalmakat jelölnek, tehát a konkrét észlelés számunkra nem adott, 

ill. nem feltétlenül, de korábbi, már meglévő képzeteink közre-

működhetnek. 

A logikai szinten nincsnek már konkrétképzeteink .sem, tehát nem 

a dolgokról van képzetünk, hanem annak modelljéről, valamiféle 

jeléről. Pl.  szakkönyvek szövegei egy részénél, tudományos mun-

kákban, egyes szépirodalmi szövegeknél. 

Annak ellenére, hogy az  irott szöveg - absztrakciós szintjét te-

kintve - "messze van" a teljes kommunikációs helyzettől, vannak 

ugynevezett szükséges, de nem minden esetben elégséges "sepitő  

..tényezők", feltételek, amelyek az olvasó számára megkönnyitik a 

megértés folyamatát. 

Ezek a következők: 

A szöveg szerzőjének /ADÓ/ és olvasójának /VEVŐ/ 

-  közös nyelvüsége: ez azt jelenti, hogy az olvasónak ismernie 

/ill. megtalálnia/ kell a szerző által használt módot. Pl.  egy 

szakkönyvet nem érthet meg /vagy csak részben ért meg/ az, aki 

az adott tudományág mesterséges nyelvét /szakszó- és kifeje-

zéskészlete/ nem ismeri, hanem csak "köznyelvi kódjával" pró-

bálja az dekódolni. Még fokozottabban érvényes ez az irodalmi 

/művészi ny./ alkotásokra! 

- a közös előismeretek: adott ismeretkörben a felkészültség mér-

téke. Ugyanis a közös nyelvüség szükséges, de általában nem e-

légséges. Pl. a pedagógiai szakirodalom szerzőinél a közös 

nyelvüség többé-kevésbé biztositott, de a közös előismeretek 

/felkészültség/ korántsem azonosak, egységesek, ami szintén ne-

heziti a megértést. 



3.sz.ábra  

A megértést biztositó 	"...porszemnyi kommuni- 

tényezők "ADÓ és VEVŐ" 	 ~;;~~ 	kációs részek a teljes  

között: 	 keresztmetszetből."  
IRTS 	/Szépe Gy./ 

-közös nyelv  /kód/ ,~9a ~,,r, , 

-közös előismeretek  

E-t -közös előzmények 	/irott  

PA 	 m 	szöveg/  

elot iasaS 	"...a jéghegy  
14 	 ,,Q 	 csucsa." 

w 	 I` P, l 	~•. ,zf.,/,,i
d

,, 	 /Hovard Smith/  

w  

-pillanatny  

beszédhely  

zet  

BESZÉD  /beszélt szöveg/  

TELJES KOMM UN  IKÁC  I ÓS HELYZET  

A kommunikációs rendszer /mint piramis/ szintjei  
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- közös előzmények: ha az adó is és a vevő is részese volt 

/akár egymástól függetlenül is/ hasonló helyzeteknek, egyéb 

körülményeknek ... stb. Szempontunkból ez már egyre kisebb 

gyakoriságu tényező. 

- a pillanatnyi beszédhelyzet: irott szöveg esetében tulajdon-

képpen nem jellemző. 

Ld. a 3. számu ábrát! 

3.3.  A szöveg 'természete", jellemzői 

Amint Deme László fenti meghatározásából leginkább kitűnik, 

/az eredményes kommunikáció esetében!/ hármas feladatot tölt 

be a szöveg. Funkciói: a kifejezés és/vagy 

tájékoztatás és/vagy 

befolyásolás. 

További jellemzője még, hogy a teljesség és a lezártság érzetét 

is felkeltse a vevőben. 

Rendszertani szempontból a kommunikációs folyamatba tartozik a 

kommunikáció tényezője, terméke. 

Szöveg: tehát minden adott megnyilatkozás, a fenti definició 

értelmében. 

Szövegmű: /az előbbi részhalmazaként/ 

"A szövegnek szabályosan és igényesen formált /általában tartal-

milag, szerkezetileg-formailag előre átgondolt, kicsiszolt, sok-

szor előre rögzitett/ válfaja. /Szövegmű pl. egy hir, cikk, köz-

lemény, rendelet, de akár egy igényesebb levél is./ 

A szövegműre a funkionális jegyek mellett jellemzőek már a kons-

trukcionálisak is; sőt a létrejövő és rögzült mü, mint entitás 
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valójában már strukturált /is/." 

/Dame, 1979.64.old./ 

A komm. folyamat mozzanata, terméke 

SZÖVEG  

S ZÖ VEGMÜ'  

MONDAT  

S Z Ó  

HANG  

ELEMI  ÖSSZETEVŐK NYALÁBJA  

4. sz.  ábra 

A továbbiakban, /mivel igy megszokottabb/ a szöveg fogálmát is 

a szövegmü értelmezésére fogjuk használni! 

A szöveg mondatokból épül fel, de több mint az alkotó mondatok 

puszta összege. A szöveg összefüggő jelenség. 

Mondat - szöveg összefüggésében gondolkodva: 

"Ha elfogadjuk, hogy a mondat a jelentés legnagyobb és a tarta-

lom /szövegtartalom/ legkisebb egysége ... A mondat lesz az 

az elem, melyen keresztül a jelentés /a mondat jelentése/ 

tartalommá válik, a tartalom részévé válik, a mondat pedig 

autonom grammatikai egységből szövegrésszé." /i.m.41.o./ 

Már az eddig leirtak alapján is kitűnik, hogy a szöveget helye-

sen értelmezni csak akkor lehet, ha tullépünk a "szük" nyelvi 

szempontokon! 

David Hays nyomán - tanulmányában idézi Antal László - " ... mi- 



- 32 - 

féle szervezési módjai, principiumai vannak a szövegeknek? Nos 

minden szövegnek vannak szereplői ... nem kell okvetlenül 

Shakespeare-i hősökre gondolnunk a szereplők hallatára ... Egy 

orvosi dolgozat szereplői esetleg virusok, daganatok, egy fizi-

kai értekezéséi vektorok ... 

Ugyanez a szöveg nem hivatkozik szükségszerűen ugyanazokkal az 

eszközökkel ugyanarra a szereplőre ..." /i.m.69.o./ 

Egy-egy fogalom, összefüggés ... jelölésében jellemzőek a szino-

nimák, a kül. szempontu megközelítések. 

"A szereplők cselekménybe vagy bonyodalomba kerülnek. A cselek-

mény olyan térbeli, időbeli és oksági hálózatok összessége, amely 

a szövegek kül. részeit összefüzi ... egyetlen tudományos folyó-

irat sem közöl /legalábbis elvben/ olyan tanulmányt, amelynek 

megállapitásai között mincsen oksági összefüggés ...van a szö- 

vegeknek témájuk és szempontjuk - ez a kettő a szövegszervezés 

jóval absztraktabb módja mint a nyelvi vagy cselekményi." 

/i.m.69.o./ 

Tehát a szöveg szervezésének módjai lehetnek: 

nyelvi, cselekményi, téma és szempont szerinti. 

A nyelvi szervezés  kivételével a többieket együttvéve lehet  

közös szóval TARTALMI szempontunak is nevezni.  Dolgozatunk első 

nagy fejezetében "Az olvasó személypszichoszociális fejlettsége 

mint előzmény- és feltételrendszer az olvasási tevékenységgel kap-

csolatban" ezért is foglalkoztunk eléggé részletesen; 

egyrészt a szubkulturális hatásokkal, amelyek sok 

előnyt, de ui. hátrányt is jelenthetnek, 

másrészt hangsulyaztuk, hogy az olvasástanitási mód- 

szer "csak" egyetlen determináló tényezője 
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a későbbi folyamatos szövegolvasási folyamatnak. 

Különösen, ha mindig csak atechnikai oldalát hang-

sulyozzuk és az inf. felvétel /a másik nagy mozzanat/ 

szinte spontán módon alakul. 

Még a tágabb értelemben vett nyelvi képességek szintje sem elég 

önmagában. Szükséges a kognitiv /különösen a gondolkodási funk-

ciók!/ tudatos fejlesztése, sőt, a mindezt magában foglaló sze-

mélyiség megfelelő fejlettségi szintje ill. megfelelő fejlesztése. 

Ily módon ismét a személyiséget érő szubkulturális hatásrendszer-

hez jutunk vissza, valamint a másik fontos hatásrendszerhez, a-

mit fejlesztésnek, oktatásnak nevezünk. 

3.4.  A szövegértés általános mechanizmusa 

Néhány fontosabb összefüggés e bonyolult, - ma még sok vonat-

kozásában nem ismert - folyamat jellemzőiről. 

Mivel a szöveg több mint az alkotó mondatok összessége, /egy sa-

játos konstrukcionális rendszer/ és mivel nem csak nyelvi szem-

pontok szerint szerveződik, ezért megértésének folyamata sem e-

egyenlő a szöveget alkotó mondatok jelentésének felfogásával. 

Erre - többek közt - a következő jelenségek,utalnak, amelyeket 

mindenki tapasztalhat olvasási tevékenysége közben: 

- Egy adott szövegen belül két mondat /legyen "a" és "b"/ 

külön-külön mást jelent/het/, de együttvéve egy uj jelentés 

áll/hat/ elő. /a+b=c/' 

-Ugyanaz a mondat teljesen eltérő jelentésü lehet egy másik szö- 

vegmü részeként. 

- Ha egy, vagy néhány mondatot kiemelünk "szövegkörnyezetéből", 

akkor elveszti/k/ eredeti jelentésüket, ill. a szöveg eredeti 

jelentése változik meg. 
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Mindez arra utal, hogy egy-egy szövegmü egyszerre többréle vonat-

kozásban tekinthető strukturális egységnek. A kontextus /szöve-

gen belüli összefüggések/ létezése és fontos szerepe is ezzel 

függ össze. Önmagában a nyelvi szerkesztés is sok segitséget ad 

a szövegtartalom felfogásához. Bizonyos esetekben a nyelvi 

szintaktikai ismeretekből kiindulva jutunk el a szöveg tartalmi - 

logikai strukturájához. A nyelvi jelekből visszakövetkeztetünk a 

jelzett tényekre és összefüggésekre. Noha a nyelvi-grammatikai 

ismeretek szükségesek, önmagukban nem elégségesek a megértési 

folyamathoz, mert a szöveg értés nem csak nyelvi kompetencia 

kérdése. 

A kutatók véleménye megegyezik, hogy itt többek köztolyan mű-

veleteknek van fontos szerepe, mint: halmozás, addició, integ-

ráció, sürités. Sőt, e fent jelzett tényezőkön kivüi, egy szö-

veg megértésénél nem csak a kontextus, hanem az intertextus 

/szövegen kívüli összefüggésrendszer/ is nagyon fontos szerepet 

tölt/het/ be. 

A fentiek alapján - többnyire elfogadható - az a megállapitás, 

hogy  a szövegeket általában előlről olvassuk és "forditott irány-

ban" értjük meg. Különösen kezdő olvasóknál, vagy uj tipusu 

szövegek olvasásánál figyelhető meg ez a jelenség. Egyébként ez 

is függ a szöveg fajtájától, az olvasó felkészültségétől, stb. 

A jóképességü olvasóban viszonylag gyorsan és teljesen "jön 

létre", alakul ki a szövegstruktura /valamely vonatkozásban/, 

vagy ez már "előzetesen ismert" az olvasó előtt, korábbi élményei 

alapján. 

A szövegtipusok megállapitásánál és vizsgálatánál e tevékenység 

"specifikus megnyilvánulási formáit" ill. ennek hipotétikus  

mechanizmusát tárjuk fel.  
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"Kezdetben vala a szöveg. És a szöveg egyet-

len mondat vala, a mondat egyetlen elem, s 

ez az elem egyetlen hangcsomó..De funkcio-

nálisan teljes és lezárt vala, azaz szöveg 

és adott helyzetben elegendő. 

A szöveg tehát nem azért egység ma, mert 

megszerkesztett, hanem azért . megszerkesztett, 

mert eleve és természetétől fogva egység." 

/Derce: A szöveg alaptermészetéről 

1979.65.o./ 

A szövegek egyik legfontosabb funkciója a KOMMUNIKACI Ó.  

A szövegek olvasójának pedig legfontosabb feladata ennek a kom-

munikációnak  minél egyszerübb módon és minél teljesebb mérték- 

ben történő 'Vétele". 

Pedagógiai szempontból ez egyrészt alapos szövegismeretet, 

másrészt a különféle szövegekkel való foglalkozás képességét 

/stratégiák/ismeretét igényli. 

Ezért tartjuk szükségesnek a szövegek osztályozását, valamint  

megértésük folyamatának hipotétikus vizsgálatát főképpen 

kommunikációelméleti és oktatásmódszertani szempontok alapján. 



a./ kommunikációelméleti 

3.5. A szövegmüvek típusai: b./ oktatásmódszertani 

szempontból 

mint jelrendszer 

a "kifejezettség" 
szerint 

1 EXPLICIT 

LIMPLICIT 

r 
i 

"tagoltság" 
szerint 

.J 

NON STOP 
FULL STOP 

SZÖVEG: 

a nyelv kommunikativ 

funkció alapján, ame- 

L a szövegekben is 
tükröződ/het/nek J 

- REFERENCIÁI,I S 
-METANYELVI 
EXPRESSZIV-EMOTIV 
KONATIV 
-FATIKUS . 
-POETIKA 

"nyelve" szerint 

mint kódrendszer 
jellege szerint 

a közlés célja és a 

mondanivaló elrende-

zésének módja szerint 

ETERMÉSZETES NY. 
_f 
 MESTERSÉGES NY. 
MÜVÉSZETI NY. 

ELBESZÉLŐ 

LEIRÓ 

ELEMZŐ-MEGGYŐZŐ 

1:  mint konstrukcionális rendszer /konstrukció/ 

eszerint 

 

,FIGURATIV 

NON-FI GURATI V 
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Egy-egy szövegtipus elemzését, vizsgálatát a következő szempon-

tok alapján végezzük: 

1./ Az adott szövegtipus fogalmának kül5nböző vonatkazásu 

jellemzését adjuk, és vele kapcsolatban illusztrációs 

példákat mutatunk be. 

2./ Ezt követi a szövegtipus és a vele kapcsolatos olvasási 

stratégia hipotétikus értelmezése, valamint az ebből adódó 

főbb pedagógiai, olvasásmetodikai féladatok meghatározása. 

3.5.1. Szöveg; 	mint jelrendszer a - EXPLICIT 

  

"kifejezettség  szerint; - IMPLICIT 

A fogalom értelmezése, illusztrációs példák 

Mint köztudott, az "explicit" fogalom alatt általában azt szokás 

érteni, hogy kifejtett, érthetően, világosan szavakba foglalt 

egy jelenségkör ... 

A szövegben benne van, hogy ... 

Az "implicit" jelleg a másik véglet, rejtett, ki nem fejtett, 

de értelemszerüen, értelménél fogva az is "benn van" a szöveg-

ben ... 

A szövegeket afent jelzett szempontból két fő kategóriába so-

rolhatjuk. Köztük az átmenetek széles sávja foglal helyet. 

A kifejtettséget legalább két vonatkozásban kell figyelembe 

venni. Egyrészt  nyelvi, másrészt tartalmi-logikai szempontból. 

Nyelvi szempontból explicitnek nevezhetjük az olyan szövegeket, 

amelyekben az alkotó mondatok közötti /szomszédos és távolabb 

eső mondatok egyaránt!/ és a mondatokban lévő kapcsoló elemek 
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nemcsak beleérthetők, bele kell érteni a szövegbe, hanem 

"ki vannak irva", olvashatók, és  igy töltik be szövegszervező 

funkciójukat. Ilyenek például a konjunkció, a diszjunkció, az 

ekvivalencia, az implikáció nyelvi kifejező eszközei, a logikai 

alá- és fölérendeltségi viszonylatot kifejező hiperonimek és/ 

vagy hiponimek, az előre- és visszautaló névmások, stb. 

Tartalmi-logikai szempontból nem nevezhető explicitnek az olyan 

szöveg, amelyben /egyrészt/ az események, folyamatok, állapo-

tok ... bemutatásánál, leirásánál a szerző "eredményközpontu", 

olyan értelemben, hogy a folyamathoz, a leirt tényekhez vezető 

utat nem mutatja be. /Nem tartja fontosnak, feltételezi, hogy 

közismert az olvasó számára, másutt már megirta, itt esetleg 

csak hivatkozik, stb./.  Pl.  egy kisérlet eredményéről kapunk csak 

tájékoztatást, egy következményt az előzményektől többé-kevésbé 

függetlenül értelmez a szöveg. A körülmények egy része, az 

epizódok hiányoznak. Lirai müvekben, némely tudományos szö-

vegben csak rövid utalás van egy másik ismeretre, összefüggésre, 

amely feltételezi az utóbbi megértését. 

Némely esetben a szerző kimondottan tudatosan nem vonja le a 

következtetést /legalábbis, nyiltan, direkten nem/, viszont 

a későbbi gondolatai erre a következtetésre épülnek. Továbbá, 

ahol az egyes mondatok végét kipontozza a szerző /... !/ 

Mind tartalmi-logikai, mind formai szempontból explicitté válik 

egy szöveg, ha alkotója mondandóját mellékletekkel, ábrákkal 

is kiegésziti és /többször is/ hivatkozik az abban jelöltekre. 

Biztositják ezt a gondolatjelek közé, ill. a zárójelbe tett 

szavak, mondatok, vagy akár szövegrészek betütipus, betűnagyság 

váltakozása, stb.Ihsonló funkciót valősit meg egy szöveg, ha 
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egy jelenségkört, problémát többféle példával illusztrál, sőt, 

ha a példa "mellbevágó", tehát jó analógiát biztosit és emlé-' 

kezetes marad. Ha ugyanazt a jelenséget több szempontból is meg-

közeliti. Mindezek a megoldások a rendundancia tudatos megvaló-

sitását jelent/het/ik. 

Az explicit szövegek további jellemzője lehet, hogy az adott 

tartalommal kapcsolatos nézőpontot, szempontot, /koncepciót/ nem 

ugy kell az olvasónak kitalálni, kikövetkeztetni, az addig ol-

vasottak, stb. alapján, hanem maga a szerző hivja fel rá tuda-

tosan a figyelmet. 

Uj, 	a szokásostól eltérő koncepcióju művek esetében a szerzők 

egy része egy-egy fogalom, összefüggés értelmekéséhez ujra és 

ujra visszatér, fogalomértelmezőt mellékel. 

/Mindez általában a tudós tipusu szerzőkre jellemző megoldás./ 

A nyelvi, tartalmi-logikai szempontok "áttárják" egymást. Csak  

elvileg célszerü különválasztani ezeket. 

Hogy milyen szövegek sorolhatók egyik, vagy a másik kategóriába, 

illetve az :átmenetek sávjába, ez általában független attól, hogy 

egy szöveg pl. művészi, mesterséges nyelvű, vagy köznyelvi szö-

veg, stb. Mindegyik szövegfajtán belül lehet ilyen is, olyan is. 

Illusztrációs példák:  

Pl.  a szépirodalmi /művészi/ szövegek sokf éle müfaján belül az 

epikai alkotások általában explicitebbek, mint a lira. De ezeken 

belül is lehet tovább differenciálni, korstilustól, társadalmi 

háttértől, szerzőtől, témától, egyéb körülményektől függően. 

Pl. Petőfi Sándor müvei általában explicitebbek mint Ady alkotásai. 

Ld. az 5. és 6. számu ábrát, ahol Petőfi S.: Az Alföld és  Ady E.: 

Gőzösről az Alföld c. költeményekben próbáltuk az explikáló 

tényezőket bemutatni. 



IX. .sz.  
A csárdánal törpe nyárfaerdő... 
Oda  észkel a ... 

X.v.sz.  
Ott  tenyészik a bus árvalányha  

XI.v.sza;  
Messze hol az ég a földet éri <. 

-3:g - 

Explikációt biztositó "kapcsoló elemek" a szövegben 

Petőfi Sándor: Az Alföld /részletek/ 

I.v.sz. 
Mit nekem te zordon Kárpátoknak 

lokális kontraszt a II-III. 
Il.v.sz. 	 versszakok között 

I Lenn az Alföld tengersik vidékén 
d Ott agyok honn, fitt az én ... 	 á _____~ 	 Főként- határozószók, név- 

utók segitségével. 
III.v.sz  

fFelrepülök ékkor ,5ondolatban ... Tul a földön  felhok közelébe 

IV.v.sz. 	 A leirandó tárgyak közötti 
Délibábos  ég alatt kolompol 	kapcsolatot egy magasabb 
Kis-Kunság k szar  gulyája fogalomkör alá rendeli  

V.V•SZ.  
t Méneséknek. nyargaló futása ... 
Jr,. a csikósok  kurjantása ... 

VI.V.sZ. 
tanáyknál  szellők lágy ölében. 

.;i. akalászős buza ... 	"Es"  kapcsolat /konjunkció/ 
S a smaragdnak eleven szintivel... a -versszakon belül /VI-VII/  

VII.v.sz . 
IIdéjárnak a szomszéd nádasokból .. 

Helyrelációk: határozóázók,  
névutók segitségével 

XII.v.sz . 
Szép vagy_ Alföld, legalább nekem  szép!  
Itt ringatták bölcsőm,  itt születtem ... 

A versszakokon belül, az egymás - után következő ill. az  egymástól 
távolabb lévő részek kötött is folyamatos és  kifejezett a kapcsolat.  

Kifejezését tekintve tehát explicit szöveg. 

5.sz. ábra  

VIII.v.sz . 
A . tanyákon tul a puszta mélyén. 
.. dőlt kéményü  csárda  ... 
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Explikációt biztositó "kapcsoló elemek" a szövegben 

Ady Endre: Gőzösről az Alföld  

Magas,:,fátlan sikokról 
Nyargalta le az Alföld  
Mély, szomoru  völgyébe,. 
/Fut a gőzös az éjbe./ 

 L 
Világok és jövendők  
Néznek ki a vonatból  
S alacsony tanya-házak  
Óvakodva vigyáznak. 

Tatárba belegyógyultak,  
Törökkel megbékülték,  
De a multjukat  alij~  k 
S a fákat is Melák.  

Lokális kontraszt az I. 
versszakon belül 

Itt a Tölgyben, ahol a  
gőzös elhalad, ott, ahol?!! 

Ezek, amelyek?!!  

"E"  

"I "  

	r 
nIn  

"I "  

"E"  

"In  

nI  It  

nIn  

Se virágjuk, ~ se  fájuk,  

1   Se némettel békéjük, 
Se  kedvük ujjá lenni:  
Álmuk a zsiros Semmi.  

T  

L 
Hajh, Alföldre lenyargalt,  
szűk, vén fejit magyar nép,  
Be elmultak a multak 
S lovaid kisántultak. 

T  

t  
Csalva, csalódva, csalván  
Kopár, régi sikodnak 
Valál emlékezője 
S lovad rossz nyergelője 

Nincs is e nagy világon 
Szánandóbb  nép . náladná 1, 
Köd fölötted és köd lent,  
Osi nép vagy és jöttment. 

T  
t  

Kisirunk a gőzösből  
Sok, nehéz, könnyes jóslást  
Sorsodról,  Alföld népe.  
/Fut a gőzös az éjbe.%  

Ezeknek, nekik ... ?!! 

Sem-sem  kapcsolat a vers-
szakon belül 

Ide ... ?!! 

Te, aki ?!! 

Ugyanannak a fogalomnak az 
ismételt szerepeltetése 
valamennyire "biztositja a  
kapcsolatot" az utolsó négy 
versszak között. 

Az egyes vesszakaokon belül, illetve a versszakok között is  csak 

részben találhatók meg kiirt formában a "kapcsoló elemek". 
T  

Jelölések: "E" = explicit/ebb/ jellegű rész 

"I" = implicit jellegű rész 

6. számu ábra  



-41 - 

tényezőket bemutatni. 

A hasonló témáju Ady-költeményhez viszonyitva mind . az egyes 

versszakokon belül, mind azok között "kiirt formában is" jelen 

vannak a különböző kapcsoló elemek. Petőfi költeményében a kép- 

- szerüséget fokozza a szükülő perspektiva alkalmazása is. Az ex-

plicit jelleget nem kizárólag a szerző személye, gondolkodás-

módja stb. határozza meg. Olyan determinánsoknak is szerepe van, 

mint az adott társadalmi, történelmi háttér, korstilus, irodalmi 

irányzat, a téma, amelyről egy szövegben irnak, stb. Ezért a be-

mutatott, elemzett Ady-vers nem csak azért implicit/ebb/, mert 

Ady irta, hanem azért is, mert pl. a szimbolizmus, a konkrét 

mondanivaló jellegének "ez a forma" jobban megfelel. Nála a 

táj /leirása/, bemutatása csak eszköz tényleges mondanivalója 

kifejezése céljából. Tehát kategórikus kijelentéseket nem tehe-

tünk egy-egy  szerzővel kapcsolatban az emlitett tényezők egyittes 

ismerete nélkül. Célunk itt most egyébként sem e problémák elem-

zése, hanem csak annak illusztrálása, hogy egy-egy konkrét, e-

gyedi szövegben, hogyan "jelentkezik" az implicit, vagy explicit 

jelleg. 

További példák: 

Az ókori Spárta lakosainak beszédmodora nyomán terjedt el a 

lakonikus beszéd. A spártai anya hadba vonuló fiának - a ha-

gyomány szerint - e szavakkal adta áta a pajzsot: "Ezzel vagy 

ezen."  

Explicit formában ez a következőket jelent/het/i: 

Ezzel a pajzzsal térj vissza élve vagy ezen hozzák vissza holt 

tetemedet. 

Erősen implicit jellegü pl. Caesar győzelmi közleménye: 
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"Veni, vidi, vici" Jöttem, láttam, győztem. 

Ezekben az implicit jelleg főképpen tartalmi-logikai vonat-

kozásban jelentkezik. A népköltészeti alkotások körén belül 

különösen a népdalok, balladák, stb. többek közt tömörségük 

- implicit jellegük -által váltanak ki nagy hatást! 

A rendeletek, törvények nagy része szintén az implicit szövegek 

közé tartozik, amely tulajdonság ezek pontos értelmezését ve-

szélyeztet-/het/i. E szövegek megértésével kapcsolatban fel-

merülő nehézségek okait a később tárgyalásra kerülő - mester-

séges ny. szövegeknél más szempontból is elemezzük. 

A mesterséges nyelvü szövegekkel /tudományos és szakszövegek/ 

szemben általában követelmény az explicit szerkesztésmód, kü-

lönösen ha egy diszciplina /tud.ág./ rendszerének teljes fel-

tárása, bemutatása a funkciójuk. Ilyenek pl. a jól szerkesztett 

tankönyvek, szakkönyvek. 

A gátlások 

"Már a gerincvelő működésének a tárgyalásakor, de a kisagy, a 

centrenkephalom és a kéreg funkcióit analizáló fejezetekben is 
emlitést tettünk arról, hogy az iddgi folyamatok szervezésekor 

a neuronnkon végighaladó impulzusok nem csupán ingerületi álla-

potokat, pontosabban izgalmi állapotokat hoznak létre, hanem 

egyes agyi strukturák éppenséggel az izgalmi állapotnak az el-

lenkezőjét: gátlást idéznek elő. Gondoljunk csak a Renshaw  

sejtekre, amelyek az antagonista gátlás létrejöttéért fele-

lősek, vagy a kéreg S /suoressor/ zónáira. Ezek  funkciója, aktiv 

müködése, az aktuális izgalmi állapotot megszüntetik. Leszivják 

a reverberátios körökben keringő periodikus impulzusokat és ez-

által CIS állapotot hoznak létre. 
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Tehát a gátlás folyamata aktiv neuronális tevékenység. I.P. 

PAVLOV a gátlási folyamatokat két nagy csoportra osztotta: 

1. Külső gátlások 

2. Belső gátlások 

Ad 1.  Külső gátlás /másképpen feltétlen gátlási, akkor jön létre, 

ha két központ simultán kerül izgalmi állapotba. 

Példa: égy jól begyakorolt feltételes reflexfolyamat lebor iyoli-

tása közben az állatot más természetü inger is éri ... hogy  

milyen mértékben rontja le az uj izgalmi állapot a meglévőt, 

a betanultat,  az attól függ, hogy melyik ingernek van  nagyobb 

ható ereje /az erők törvénye/." /Horváth, 1982.180-181.o./ 

Idézett szövegrészletben az expiicitás szemléletes példáját 

láthatjuk. 

Ezt biztositják - többek közt - a szövegben már korábban ismer-

tetett fejezetekre történő visszautalások, az egyes fogalmak, 

összefüggések szinonimái, a zárójelbe tett, értelmező célu 

kifejezések, a konkluziót, valamint az implikációt kifejező 

nyelvi elemek /tehát, ha-akkor, az attól függi, a példa adása 

stb. 

Lásd az idézett szövegben az aláhuzott részecet! 

Szövegtipus és olvasási stratégia 

j1 szöveg jellege meghatározza az olvasási stratégiát.  Egy szöveg 

többf éle vonatkozásban determinálja a megértés folyamatát. 

Ebben a fejezetben a szöveg"kifejezettségével", - mint szöveg-

jellemző sajátossággal - összefüggésben vizsgáljuk e folyamatot, 

illetve ennek stratégiáját, valamint metodikai vonatkozásait. 
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Genetikus szempontból ennek a folyamatnak a következő főbb,.moz-

zanatait különböztetjük meg: 

Kezdő olvasó, aki már elsajátitotta az olvasás technikai alap-

jait explicit szövegek olvasását "eredményesén" végzi. Ha impli-

cit szöveggel kerül szembe, ez már nehézséget okozhat, ekkor 

"jön a stratégia", amelynek lépései, taktikai mozzanatai a követ-

kezők: a./  a nyelvi explikáció megvalósítása, amely általában 

előfeltétele a tartalmi explikációnak. Ez azt a folyamatot je-

lenti, amikor az olvasó a "hiányzó nyelvi kapcsoló elemeket" ki-

pótolja, kiegésziti a közvetlenül kapcsolatban álló kifejezések, 

mondatok között, illetve nagyobb szövegrészek, logikai egységek 

között /a szöveg makrostrukturális szintjén is/. Ezek pl. a 

következők: is,  meg,  és/vagy, ha-akkor, ebből következik, ezzel 

szemben, stb. Uj, még kevésbé ismert, illetve gyakorolt szöveg-

fajtáknál még a jó olvasási képességekkel rendelkező személyek-

nél is  megfigyelhető  ez a müvelet. Belső beszéd formájában, il-

letve segitségével "rekonstruálják" a hiányzó nyelvi elemeket 

/kapcsoló elemek/. Ezek ismerete és analóg helyzetekben történő 

alkalmazása részben korábbi olvasási élmények, részben más, p1. 

gyakorlati kommunikációs tevékenység által alakult ki /interiori-

zálódott/. 

Mindez azért fontos, mert kezdő olvasónál, vagy uj fajta szöveg 

esetében a gyakorlott olvasónál is a megértési folyamatban fő-

képpen a lineáris koherencia /fogalmak, kijelentések egymás 

utáni sorrendje alapján történő megértés/ a jellemző. 

b./ A következő mozzanat - az előbbiek következményeként -  

a tartalmi explikáció rrn gvalósitása.  Ennek az utóbbinak is két 

fokozata van: a lineáris, valamint a globális reprezentáció. 



- 45 - 

Ezek a szintek már nem csak az implicit szövegekre érvényesek, 

hanem általában mindenféle szöveg olvasására. Gyakorlott olvasó 

ugyanis nem csak mondatonként /egymás utáni sorrend alapján/ rakja 

össze a szöveget, mint egységet, hanem már olvasás közben, bizonyos 

esetekben már előtte "felismeri" a szöveg összefüggésrendszerét 

/a kontextust/. 

Mindezek a "mozzanatok" nem minden esetben alkotnak egy "merev 

sorrendet". Szimultán is megvalósulhatnak! A lényeges az, hogy 

az implicit szövegek olvasása-megértése szükségessé teszi az "ex-

plicitté tevés" műveleteit is. Az ilyen szövegek olvasása sok 

esetben problematikussá, pl. többértelművé teheti az információ 

vételét, különösen akkor, ha a tartalom önmagában is uj, össze-

tett, stb. /pl. egyes rendeletek, törvények szövegei/. 

Tehát fokozottabb figyelmet, koncentrációt, tudatosabb követ-

keztetési müveletvégzést "kényszerit rá" az olvasóra, ezért 

fejlesztőbb hatásu lehet a megismerő funkciók /különösen a gon-

dolkodás/ fejlődésére. Ugyanakkor ezt jobban fel is tételezi, 

tudatosabbá igen, de "kényelmesebbé nem teszi" az olvasást. 

Ezzel /is/ magyarázható, hogy bizonyos tipusba tartozó /erősen 

explicit/ regények, egyes versek, az un. sikerkönyvek közked-

veltté válnak. Például egy szerelmi regény vagy kalandregény, 

tudományos-fantasztikus szöveg, stb. olyan apró "finom" mozdu-

latokat, helyzeteket, jelenségeket ... "rezdüléseket" is érzé-

keltet, amely egyébként konkrét, egyedi helyzetben is velejárója 

egy-egy jelenségnek, amelyre azonban tudatosan nem minden esetben 

figyelne fel az olvasó. 

A szövegek e jellemző sajátosságai meghatározzák az olvasástani-

tási stratégiát, ill. annak módszertani vonatkozásait. 
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A nyelvtan - helyesirás, a fogalmazás, /általában az anya-

nyelvi tárgyak/ tanitásának folyamata kellene elsősorban, hogy • 

eszközt nyujtson a nyelvi jel- és szabályrendszer ismereteinek 

kialakitásával /pl. a leiró nyelvtani. Mivel ez eléggé öncélu, 

stratégiát nem ad. Kialakulhat kiben-kiben spontán a szöveg-

megértés algoritmusa, kimenetele azonban bizonytalan és nem 

gazdaságos. 

Stratégia:  a nyelvtanulást /tanitást/, mint a megértés eszközének 

az elsajátitását kellene biztositani a nyelvtani szabályok meg-

ismertetésével. A megismeréssel egyidejüleg explikálási fel-

adatokat lehetne megoldani /megoldatni/. 

Ehhez már előzetesen ugy kellene a szövegeket /tankönyvi és 

egyéb szövegek/ megalkotni, kiválasztani, hogy erre a tevékeny-

ségre "kényszerítve legyenek" a tanulók. Mindez a meglévő szö-

vegekkel kapcsolatban is megvalósul, csak éppen rendszertelenül 

és nem tudatosan! 

Az oktatási elveket figyelembe véve a pedagógus explikálna, 

/modellt, biztositva/, majd a tanulókkal explikáltatna minél 

többféle tartalmu éi szerkezetű szöveget. A tantárgyakban elő-

forduló szövegalkotási tevékenységben feladatként lehet adni 

/a tanulóknak/ az explicit vagy implicit kifejezési formák 

alkalmazását. Ilymódon alakulhatna ki bennük egy algoritmus 

/e tevékenységgel kapcsolatban!, és ezek után már csak gya-

koroltatás kérdése, hogy ennek bizonyos mozzanatai készséggé 

fejlődjenek, illetve maga a tevékenység jártassággá váljon. 

Az olvasási-megértési képesség /mint képességrendszer/ ilyen 

eleminek thnő, de fontos ismeretekből és műveletekből alakul 

ki, ill. fejlődik tovább. 
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Mivel az explicitást növelik az un. szöveg fölötti tényezők, 

/amelyekről az irott szöveg beszélt, szöveg össehasonlitá-

sakor emlitést tettünk/ ezért az eredményes szövegfeldolgozást 

nem csak az anyanyelvi tárgyak kell, hogy biztositsák, hanem 

az összes többi tantárgy szövegei. Az egyes anyagrészek fel-

dolgozásánál a szaktanároknak is mintát, modellt kellene biz-

tositani ebben. Tisztán grammatikai ismeretek segitségével 

a szövegek nagy része nem dolgozható fel, a konkrét tartalmi, 

logikai, stb. összefüggések /amint szövegszervező tényezők/ 

ismerete elengedhetetlen! A szaktárgyi szövegek feldolgozását 

sokkal tudatosabbá kell tenni a fenti szövegsajátosságot /explici-

tás, implicitás/ is figyelembe véve: Sajnos, a tankönyvek ön- 

álló tanulhatóságát néha a tulzott implicit jellegü szövegek 

nehezitik. Mindezt ugy szokták kifejezni, hogy az anyanyelvi 

nevelés nem csak a magyar tanár szakos feladata! 

NON-STOP 
3.5.2. 	SZÖVEG: 	"tagoltság" szerint 

J FULL-Stop 

A szövegek elemzésében, vizsgálatában /itt is/ az előző fe-

jezetben ismertetett menetet követjük. 

A fogalom értelmezése, illusztrációs példák  

"A szöveggel való foglalkozásnak valóságos varázsszava a kohe 

rencia, az összetartó erő, struktura, amely a szöveget egésszé, 

1P7 4 rittá, integrálttá teszi." 

/Károly, 1979.24.o./ 

0 
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A koherenciának a legfontosabb tényezője a szemantika, a szöveg 

jelentéstani oldala, amelynek minda lineáris folytonosság biz-

tositásában, mind a globális egység megteremtésében döntő jelen-

tősége van. 

A szövegek egy részében ez az egység /koherencia/ olyan formában 

/is/ jellemző, hogy az adott szöveget, mind nyelvi, mind jelen-

téstani - logikai, valamint formai vonatkozásban a "szokásostól' 

eltérően szinte tagolatlanná teszi. 

Másrészt - köztudott, hogy a nyelv egyik és nem kizárólagos -

funkciója a kommunikáció biztositása, de ezen kivül van még olyan 

fontos rendeltetése /is!/, amit "gondolkodás-funkciónak" nevez-

hetünk. Ez egyszerűen a gondolatok "kivetítését" /projiciálását/ 

jelenti, másként megfogalmazva: a személyiség önkifejezésének 

egyik formája. 

Ha e fent leirt sajátosságok alapján vizsgáljuk a szövegeket, 

akkor célszerü a "non-stop" és a "full-stop" szövegtipusok meg-

különböztetése. 

NON-STOP:  megállás nélküli, szünet nélküli, folyamatos /szöveg/. 

FULL-STOP:  az előbbivel szemben a teljes megállást jelenti. 

A felesleges ismétlések elkerülése végett a "full-stop" szöveg 

értelmezésével itt külön nem foglalkozunk, ugyanis a következő 

fejezetekben többféle vonatkozásban ezt a szöve ;tipust fogjuk 

vizsgálni. 

A NON-STOP szövegek az ugynevezett "egyetlen mondat" szövegek. 

Bergson szerint - idézi Károly Sándor - "az egész lelki életünk 

olyan, mint egyetlen mondat, vesszőkkel van teleszórva, de pont 

nem vágja el sehol." /i.m.27.o./ 

Az ilyen szöveg több sornyi, sőt több oldalnyi terjedelmü össze- 
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tett mondat, amelyet mondatzáró pont nem tagol. 

Amikor az egyetlen mondat, /egyébként mint a szöveg épitőeleme/ 

maga is önálló szövegként /pl. versként/ jelenik meg sajátos 

"egysejtűvé" alakulva. 

A félreértések elkerülése végett: a beszédmű, mint kerek, le-

zárt közlemény akár két kötetnyire is terjedhet, de ennek elle-

nére - értelme;zésünk szerint - egyetlen mondatból is állhat. 

Amikor non-stop szövegről szólunk, akkor természetesen az 

"egyetlen mondat" sajátos módon hierarchizált /nyelvi,  tartalmi-

logaikai, szerkezeti stb. szempontból/ többszörösen összetett 

mondat. 

Tehát nem arról van szó, hogy az "egyetlen" - szokványos ér-

telemben vett- mondatot nevezzük /itt és most!/ egymondatos 

szövegnek.  Nyelvi szempontból a non-stop szöveg sok mondatból 

áll ugyan, de ezek ugy kapcsolódnak egymáshoz, hogy köztük 

nincs pont, csak vessző, kettőspont stb. A teljes megállást 

szükségessé tévő irásjel /pont/ nincs, illetve csak valahol a 

szöveg végén ... Az egyes, alkotó tagmondatai sem mind sza-

bályosak, néha csak mondattöredékek, részletek találhatók. 

Formai szempontból az ilyen szövegekben általában nincs be-

kezdés, nincs"Uj"sor, egyes szerzőknél még "fejezet" sem ta-

lálható. Szóbeli formában mindezek, a metakommunikativ tényezők 

- különösen az intonáció - segitségével jobban "érzékeltethe-

tőek", de mégis egy sajátos egységet tükröz az ilyen szöveg. 

Tartalmi-logikai vonatkozásban az emberi gondolatok szabadabb 

folyása és egymáshoz kapcsolódása jellemzi. A tér, az idő és 

az okságviszonyok rendjének nagyobb foku fellazulása szintén 

megfigyelhető. Mindezek azzal magyarázandók, hogy a kommunikációs 
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funkció mellett, néha annak rovására a szerző célja,k gy gon-

dolatait, érzelmeit egyszerűen csak "megfogalmazza, kifejezze",  

oly formában, elhagy benne folyamatosan "alakulnak". Tehát a 

kommunikáción kivül az önkifejezés, a kivetités /projekció/ 

pszichikus szükséglete tükröződik. 

Természetesen az "egyetlen mondat" szöveg sem annyire tagolatlan 

rendszer, mint sokszor gondoljuk. 

Logikai szempontból ugyanis annyi mondatra /gondolatra/ bprnlik 

ahány prediktativ egysége van. Ugyanis a logikai alanyok és a 

velük kapcsolatos kijelentések /predikátumok/ feltárhatók, rend-

szerezhetők még az ilyen szövegben is. 

Sőt, e szövegfajtán belül különböző tipusokat is megkükönböztet- 

hetünk: a./ Az egyik típusba olyan szövegek sorolhatók, amelyek-

ben a központi gondolatot /mondanivalót/ az utolsó 

sorok tartalmazzák. Az előzmények hosszu sora, mint 

sajátos tagolatlan egység ezt a befejezést "késziti 

elő". A záró gondolatok az összes előzményt /felté-

teleket/ rendezik - egy, vagy több szempontból - 

egységes egésszé. Ezeknek a befejező soroknak a ter-

jedelme viszonylag kicsi, tartalmuk /sulyuk/ viszont 

"kiegyenliti" az előzetes terjedelmi többletet. 

Ezt a tipust főleg Kölcsey, Eötvös, Vörösmarty, 

Petőfi stb. művei /ill. ezek részletei/ képviselik. 

Ezek a szövegek logikai szempontból egy - tág ér-

telemben vett- implikációs összefüggésként is értel-

mezhetők. /Ha-akkor kapcsolat/. Ld. alább az illuszt-

rációs példákat! 
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b./ A következő tipusba  olyan non-stop szövegek tartoznak, 

am4ekben még ennyire sem tudjuk a tartalmi-logikai el-

határolást megvalósitani, ahol a gondolatok zsufoltak. 

Nyelvi szempontból a felsorolások, az alá- és melléren- 

delő mondatok tulburjánzó szövevénye okozza ezt. 

Ilyen szerkesztésmód figyelhető meg pl. Zrinyi Miklós 

munkáiban. 

c./ A harmadik tipusba sorolható szövegekről a következőket 

mondhatjuk: a "tagolatlanságon", mint speciális szöveg-

jellemző sajátosságon kivül, ólyan tulajdonsággal is 

rendelkezik, hogy az utószakasz, a "befejezés" nem 

zárja le /a szövegben tükröződő/ gondolatmentet. Az 

ilyen szöveget véget nem érő módon tovább is lehet/ne/ 

folytatni. Ez a megoldás pl. Jókai, Krudy munkáiban 

fordul elő. 

Ezek a sajátosságok nem csak egy szövegműre /mint e-

gészre/ jellemzőek, hanem annak valamely részére, rész-

letére. E tipusok megkülönböztetése szintén nem jelent/ 

het/ merev kategorizálást számunkra. 

Illusztrációs példák:  

A NON-STOP szövegek csoportjába főként csak a művészi, vala-

mint a köznyelvi szövegek tartoznak. A mesterséges nyelvű 

/szak- és tudományos szövegek/ eredeti funkciójukkal kerülnének 

ellentmondásba, ha a fent leirt sajátosságokkal rendelkeznének. 

Mindez tükröződik az illusztrációs példa-.anyagban is. 
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"Ezreket fogsz láthatni, kik ajkaidon hordozzák a szent nevet; 

kik magasztalva emlitenek mindent, ami a honi föld határain* 

*belül találkozik; kik büszkén tekintenek az idegenre, s hálát+ 

+mondanak az égnek, mely őket magyaroknak születni engedé: 

s véled-e, hogy ezeknek sziveik szeretettel buzognak a hazafi 

i iránt, véled-e, h¢gy_ ezen hazaszeretet az, amely a rények 

/erények/ koszorujában olthatatlan fénnyel ragyog, s m történet t 

révkönyveiben tisztelő bámulattal emlJ. tetik9 " 

/Kölcsey: Parainezis/ 

A fenti szövegrészletben az egyes predikativ egységeket alá-

huzással jelöltük. 

"Ha majd a bőség kosarából 

mindenki egyaránt vehet, 

Ha majd a jognak asztalánál 

Mind egyaránt foglal helyet  

Ha majd a szellem napvilága 

Ragyog minden ház ablakán 

Akkor mondhatjuk, hogy megálljunk, 

Mert itt van már a Kánaán!" 
/Petőfi 3.: A XIX.század költői/ 

Idézett részlet, amely egyben a költemény csucspontját jelenti, 

non-stop egységnek tekinthető. 
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"Nemzetek, országok! kik rut kelepcében 

Nyögtök a rabságnak kincs kötelében, 

S gyászos koporsóba döntő vas-igátok 

Nyakatokról eddig le nem rázhatátok; 

Ti is kiknek vérét a természet kéri, 

Hiv jobbágyitoknak felszentelt hóhéri, 

Jertek, s hogy sorsotok előre nézzétek, 

Vigyázó szemetek Párizsra vessétek!" 

/Batsányi J.: A franciaországi válto-

zásokra/ 

Ez a költemény egyetlen mondatból álló, önálló, epigrammatikus 

rövidségű verskompozició. Ez esetben a szövegmű "egészére" 

jellemző a non-stop jelleg. 
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A GUTENBERG ALBUMA /részlet/ 

"Majd ha kifárad az éj s hazug álmok papjai szünn k 

S a kitörő napfény nem terem áltudományt; 

Majd ha kihull a kard az erőszak durva kezéből 

S a szent béke korát nem cudaritja gyilok; 

Majd ha baromból s ördögből a népzsaroló dus 

Gondolatok 	S a nyomoru pórnép emberiségre javul; 
hierarchi- 

rendezetlen Majd ha világ osság terjed ki keletre ny ugatról zált rend- 
szer 

halmaza 	
És áldozni tudó sziv nemesiti az észt; 

Majd ha tanácsot tart az föld népsége magával 

És eget ostromló hangokon összekiált, 

HA !► ! 

S a zajból egy szó hallik ki dörögve: "igazság"! 

S e rég várt követét végre leküldi az ég: 

Az lesz csak méltó diadal számodra, nevedhez  
AKKOR 

Méltó emlékjelt akkoron ád a világ." rendszerező, 
1"-strukturáló  

gondolat/ok/ 

/Vörösmarty: A Gutenberg albuma/ 

Az előbbi idézetekkel együtt abba tipusba sorolható, ahol az 

utolsó sorok /gondolatok/ lezárják, befeje cetté teszik a szö-

veget. Ezekben - többnyire - az előzmény-következmény /implikáció/ 

összefüggés tükröződik. Lásd: A Gutenberg albuma c. költemény 

elemzését, ill. jelölését. 

"Hát mennyivel inkább minékünk, kik veszedelemben vagyunk, 

az egész lelkünknek igyekezetét, minden testünknek fáradságát 

forditanunk kell a mi utolsó veszélyünknek eltávoztatására; 

mert egyébiránt kinek szántsunk, kinek vessünk, kinek nevel-

jük édes magzatainkat, ha biztonságunkra gondot most nem 

viselünk; majd a pogányé leszen az, ami most a miénk. 
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És csak öt esztendőt, avagy kettőt sem..igérhetünk 

magunknak, ha nem godoskodunk. 

/Zriny i Miklós: Az török árium ellen való 

orvosság - részlet/ 

Vészi Endre: Egyetlen mondat lélegzetvételekkel /részlet/ 

"Árvai ott állt a tükör előtt, nagykockás öltöny, sárga 

kacsacsőrü cipő, tárgyismeret, mondta maga elé; hogy hon-

nan ismeri ennyire a mai életet, egy kis ujságirónő kér-

dezte ezt /szép hosszu lába van!/, a kérdésre csak szemér-

metlen dicsekvéssel lehetett volna felelni; a bordó füg-

gönyszárny mögött, mondta, már jóval a kis nő távozása 

után ... " 

/Vészi: 1978. 555.o./ 

Zrinyi M., ill. Vészi E. inüveiből vett részletek a non-stop 

szövegeknek abba a csoportjába sorolhatók, ahol a tartalmi, 

logikai struktura még annyira sem tagolt, mint az előbb em-

litett illusztrációs példákban. 

"És ez a minden erőszakkal elnyomott, minden ravaszság-

gal elaltatott, izekre tépett, provinciákra szaggatott, 

osztályokra elkülönitett s minden darabjában egymás el-

lenségévé tett nép, feje fölött a Vatikánnak, lába alatt 

a kamarillával, oldalában az idegenek szuronyaival, lá-

bain az európai szentszövetség láncaival, elkábitva 

a babonától, elszoktatva az erélytől, megfosztva nagy-

ságától, kitörölve a históriából, ez a nép még arra 
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gondol, hogy ujra föltámadjon, s megkötözve, elaltatva, el-

temetve emelgeti maga fölött a koporsófödelet s a koporsó 

födelére rakott egész világrész sirhalmát, s e sirhalom 

fölött "REQUIEM AETERNAM"-ot éneklő egyes, kettős és 

hármas koronák egész kórusát! ... 

/Jókai Mór: És mégis mozog a föld. 

részlet/ 

A fenti idézet, valamint Vészi Endre emlitett munkája /részben!/ 

a non-stop szövegek harmadik tipusába tartoznak. Akár tovább is. 

lehetne folytatni ezeket a részleteket, ujabb gondolategysége-

ket illesztve a leirtakhoz. 

Nem lezárt gondolatok, nem sugallják a befejezettséget, sőt a 

továbbgondolkodásra ösztönözhetnek. 

Szövegtipus és olvasási stratégia összefüggései 

A NON-STOP szöveg is természetének, sajátosságainak megfele-

lően determinálja /határozza meg/ az olvasási stratégiát. 

Hogy miben különbözik a többi /FULL-STOP/ szöveg olvasásától, 

arra a választ csak akkor adhatjuk meg, ha feltárjuk tulajdon-

ságait, strukturáját. Hiszen a struktura-dinamika törvénye 

szerint a struktura meghatározza afunkciót. A fejezet első 

részében /a fogalom értelmezésekor/ ezt vizsgáltuk és próbáltuk 

feltárni. 

Az  "egyetlen mondat" tipusu szövegek olvasása szinte egyetlen 

lélegzetvétellel, egyetlen szusszanással történik. 

Egy "megszakitások nélküli" müveletsor egészen a szöveg végéig. 
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Egyes szövegeknél még a "vég", a befejezettség érzése sem jel-

lemző, mert akár tovább is lehetne folytatni a gondolatot. 

Az olvasási folyamat "leképezi" a szerző pszichikus állapotát, 

folyamatait, amelyet akkor élt át, amikor a szöveg a tudatában 

kialakult, fejlődött. Általában ez rendezetlen, ad-hoc jellegű, 

a köznapi gondolkodáshoz hasonlit, néha ugy tünhet, mintha 

kevésbé szerkesztett volna! Az ilyen szövegek olvasására a 

többi szövegektől eltérően különösen érvényes az a jelenség, 

hogy "előlről olvasunk, de visszafelé következtetve" értjük 

meg igazán. 

A hangsuly az egész és a folyamatos fogalmakon van, továbbá 

jellemző, hogy általában az utolsó gondolatok /egységek/, néha 

csak ezek determinálják az összes előzőt. 

Az ilyen szövegekben a fő gondolatot, szempontot, stb. /több-

nyire/ általában az utószakasz tartalmazza, ami előtte van 

előkésziti, megvilágitja ezt a végső, központi gondolatot. 

Az előszakasz lehet annyira zsufolt, hogy /nyelvi, tartalmi, 

logikai szempontból egyaránt/ elfedi a szöveg szerkezeti ge-

rincét. Ezért az egyes gondolati elemeket /tagmondatok/ több-

nyire csak önmagukban érthetjük meg, részben egymáshoz való 

iszonyukban is.  Pl.  párhuzamos mellékmondatok _ mellérendelt- 

ségi viszony van a jelentésegységek között Petőfi S.: A XIX. 

század költői c. művének idézett gondolatai között. Hasonló a 

helyzet Vörösmarty idézett költeményében is /A Gutenberg albuma/. 

Más non-stop szövegekben ezek között tartalmilag, logikailag 

lehet ellentmondásos viszony is. Példa erre Batsányi: A francia-

országi változásokra c. verse. 

Ezekben a szövegekben olvasás közben még előzetes következteté- 
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seket sem tudunk magunkban megfogalmazni. 

Ezért itt különösen fontos az elemek halmozása, és az addició 

/összegezés/ müvelete. 

Általában a szövegek olvasásánál a következő mechanizmus a jel-

lemző: Az elolvasott első mondatok után /az addig olvasottak 

alapján/ következtetéseket fogalmaz meg az olvasó. Mindezek 

a kontextus /szövegösszefüggés/ "addig adta" lehetőségek alap-

ján helyesek, részben azok, vagy helytelenek a szöveg egészét 

tekintve. . • 

A szövegben történő további előrehaladás során ezeket az in-

formációkat, a későbbiekkel összevetve megerősiti, vagy korri-

gálja magában a "vevő". 

Non-stop szövegeknél különösen fontos a megértéshez az utolsó 

tagmondatok /gondolatok/ ismerete, a szövegek olvasása közben 

következtetéseink iránya, szempontja szinte ismeretlen, illetve 

bizonytalan, és csak az egész szöveg elolvasása után válik is-

mertté, hogy miért, mi célból milyen elvek alapján rendeződ-

hetnek azok a gondolatok /elemek/, amelyekkel előtte találkoz-

tunk. 

E 'mechanizmus "müködése" a következő, Vörösmarty idézett verse 

olvasása közben. 	 . 

Ha olvassuk az egyes /első, második, stb./ sorokat megértjük 

ezeknek a jelentését /külön-külön/. 

Pl.  ha megszűnik a szellemi elmaradottság, ha megszünik az 

erőszak ... 

Ezeket gondolatban egymás mellé és/vagy után helyezzük, de még 

az ötödik, hatodik sorokat olvasva sem tudjuk, hogy milyen irány-

ba vezetnek, miért éppen /a feltételezett/ az adott irányba stb. 
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Nyelvi szempontból is hasonló a helyzet; azonos szövegű be-

kezdések azonos ritmikai egységek ... követik egymást. 

Mindez az olvasó tudatában tkp. egy rendezetlen halmazt jelent 

/gondolatok halmaza/. Viszont az utolsó gondolat/ok/ olvasása 

mint egy rendező elv pl. tartalmi, ideológiai stb. vonatkozás-

ban célt és irányt biztosit az addig felhalmozott gondolatok 

szerveződéséhez. 

Emlékezetben tartva és halmozva az addigi gondolatokat, most 

már egy strukturált rendszer alakul ki az olvasó tudatában 

/globális reprezentáció/. Ld. a nevezett költeményt az illuszt-

rációs példáknál! 

Ezért, e jellemzők következménye, hogy szinte megszakitás nél-

kül /egy lélegzetvétellel/ olvassúk az ilyen szövegeket. 

Olvasástanitási stratégia, pedagragiai, módszertani vonatkozások 

Ismételten a szöveg sajátosságait kell figyelembe venni. 

A NON-STOP szövegek nyelvi-grammatikai szempontból főleg a 

többszörösen összetett mondatok, körmondatok témakörével kap-

csolatosak. 

Másrészt funkciójuk nem csak a közlés, hanem az un. "gondolko-

dás-funkció", a pszichikus folyamatok "belevetitésé" az adott 

szövegbe, amelynek a következménye a folyamatosság, a sajátos, 

tagolatlan egység tükröződése. 

E jellemzőket tekintve a következő stratégia lehet eredményes 

az ilyen szövegek tanításakor /olvastatásakor/. 

Grammatikai vonatkozásban a koncentrációs lehetőségeket kellene 

biztositani, és ezt tudatositani a nyelvtani ismeretek és e szö-

vegek nyelvi vonatkozásai között. 
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Az uj általános iskolai tanterv ezt ilyen formában nem bizto-

sítja, mert az összetett mondat témakör feldolgozására csak 

'a nyolcadik osztályban kerül sor /az összetett mondat tartalmi-

logikai, szerkezeti összefüggései stb./. 

Ugyanakkor azokkal a szerzőkkel, illetve műveikkel /szövegekkel/ 

amelyek jobb megértéséhez ezeket az ismereteket fel lehetne 

használni, már hatodik, hetedik osztályban találkoznak a tanu-

lók. Pl..: Zrinyi M., Krudy, Kölcsey, Vörösmarty, Ady, Jókai 

alkotásait hatodik-hetedik osztályban dolgozzák fel. Ily módon 

maguk a koncentrációs lehetőségek sem adottak. 

Az  uj gimnáziumi nyelvtankönyvben a II. osztály anyagában ta-

lálkozhatunk olyan témarészlettel, amely ezeket altételeket 

biztosit/hat/ja. "A mondat és a szó a közlésben" c. téma egy 

része foglalkozik olyan kérdésekkel, mint pl. az alárendelő 

viszonyok az  összetett mondatban, __a _mellérendelő--viszonyok ... 

stb. Önmagukban a nyelvi tényezők e szövegek feldolgozásában 

csak egy "mozzanatot" jelentenek. 

Non-stop szövegeknél az is szükséges, hogy s kommunikációs 

gyakorlatban is megfigyeltessük, és tudatositsuk, hogy a szer- 

ző /az ADÓ/ célja nem csak tisztán a kommunikáció, hanem ehhez 

kapcsolódik a gondolatok érzések "kifejezése" /exponálása/ is. 

Ezt biztosithatjuk köznyelvi beszélgetések, egy-egy hosszura 

nyult hozzászólás, monológok, ill. a saját egyéni kommunikációs 

tevékenységünk megfigyeltetésével stb. 

Egyéb pedagógiai, módszertani vonatkozásai 

A fenti értelmezések alapján tovább "tágithatjuk" a NON-STOP 

szövegek körét, oly módon, hogy olyan költeményeket, prózai 

szövegeket is bevonunk, amelyek látszólag nem azok. Ahol a 
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szöveg közben vannak teljes megállást jelző ponthatárok, ame-

lyek versszakokra, bekezdésekre, "uj" sorokra stb. tagolódnak 

mind nyelvi mind formai szempontból. Sok ilyen szöveg csak lát-

szólag FULL_STOP szöveg. Olvasásuk és megértésük módja alapján 

inkább non-stop j ellegüek: pl. Petőfi: Egy gondolat bánt en-

gemet, Szeptember végén c. versei, Csokonai: Reményhez c. 

költeménye, Ady műveinek egy része, Juhász Gyula: Milyen volt ... 

c. költeménye stb. 

Nem /csak/ közölni, kommunikálni akar a szerző, hanem érzéseit 

gondolatait megfoglamazni, kifejezni!  

Ilyen alapon a lírai költemények, a monológok nagy része 

"átsorolható"! Az olvasóban - olvasásukkor - a már fentebb ki-

fejtett egy lélegzetvétellel érzése, és ennekmegfelelő olv;a- 

sásmód alakul ki. Önkényesen, akár el is hagyhatnánk, átrendez-

hetnénk a sorvégi, záró irásjeleket /lényegi változást nem 

okozna/. 

Ezeknek a költeményeknek /szövegeknek/ a különböző szempontu 

analizise, darabokra szedése éppen a tartalmi megértés, az 

esztétikai élmény rovására történik !!! 

A non-stop szövegek olvasása, megértése tehát több oknál fogva 

nehezebb. Egyrészt mert formailag sem tagoltak. Magasabb foku 

ismerethalmozást és ebből következő addiciót igényelnek az ol-

vasótól. Az emlékezeti anyagot a szöveg végéig kell "hordozni" 

és megtartani. Az integrációt terjedelmesebb mennyiségű szö-

veggel kell végezni. 

A következő tényezők tudatositásával segithetjük a könnyebb 

megértést. 

Az egyes tagmondatok között elhelyezett vesszők, pontos vessző 
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kettőspont, stb. milyen szerepet, funkciót tölthetnek be a 

szövegben. Tartalmi-l.gikai szempontból találhatók olyan sza-

vak, amelyek a közös valóságra utalnak. 

Az ismétlések is fontos információt jelent/hetnek/. 

A jelentéstani bonyolódás iránya, részletezettsége is tájékoz-

tatd jellegü. Nagyon fontos a cirn, amely ha jól megválasztott, 

utal/hat/ az egész szöveg témáj:ra, mintegy süritve fejezi ki 

a szöveg tartalmi oldalát, tehát a globális koherencia irányába 

hat. Fontos szerepük van a szövegen kivüli strukturáknak, ha 

a non-stop szöveg egy nagyobb szöveg része, akkor a többi 

/részek/ képezik ezt. Hasonló funkciót biztositanak más egyéb 

szövegek, amelyek között ez elhelyezkedik: pl. a szerző többi 

műve, az a sitlusirányzat, politikai, kulturális környezet a-

melyben keletkezett a szöveg. 

Tehát nem uj ismeretek és szövegek alkotásáról és tanitásáról 

van szó, hanem g már meglévők megfelelő "átrendszerezéséről", a 

koncentrációs lehetőségek biztositásáról, a feltételek /a szö-

veggel kapcsolatos ismeretek tudatositása/ megteremtéséről, vé-

gül mindezeknek a konkrét gyakorlati kommunikációs foly dmatban 

történő megfigyeltetéséről, és mindezek alapján e szövegek 

olvastatásáról. 

referenciális 
tájékoztató/ 

, metanyelvi /értelmező/ 
. expressz iv, emotiv 

/kifejező/ 
-poetikai /esztétikai/ 

-konativ /felhivó/ 

.'fatikus /kapcsolat meg- 
határozó/. 

a nyelv kommunikativ 

3.5.3. SZÖVEG: 	funkciói alapján, a- 
melyek a szUvegekben 

is tükröződhet/nek 
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A szövegek osztályozásának szempontja: a nyelv kommunikativ 

funkciói. A leirt szövegekben /szövegrészletekben/ ezek a funk-

ciók szerzőjüktől és/vagy a vevővel szembeni viszonylatoktól 

függően különböző hierarchiában és különböző mértékben jelent-

kez/het/nek. Vannak olyan szövegek, amelyekben "tisztán" csak 

az egyik, vagy amásik funció "van jelen", valamint olyanok is 

találhatók, ahol nem is könnyü ezt egyértelmüen megállapitani. 

Az illusztrációs példákat ld. az  egyes tipusok ismertetése 

után. Ugyanaz a közlemény rendszerint egyidejüieg több /f éle/ 

funkciót is betölthet, s ez egyuttal arra is utal, hogy tágabb 

perspektivából kell vizsgálni, mint csak a nyelvi szempontok. 

Általában a közlemények tartalmi-logikai  sajátosságai /a mü 

témája, tehát az, am iról irunk egy bizonyos cél, vezető szem-

pont szerint egy bizonyos olvasóközönségnek, és mindaz a gon-

dolat, amit a témáról közölni akarunk: tehát a mondanivaló vagy 

tartalom/ meghatározzák az egyes kommunikativ funkciók részt-

vételét, jelenlétét, valamint rangsorát az adott szövegben. 

Mindez általában forditva is igaz lehet. 

Ha a szövegeket kommunikációs funkciójuk alapján osztályozzuk, 

szerkesztjük, akkor célszerű azokat a kritériumokat alkalmazni, 

amelyek a "tevékenysée - funkció szerinti - megkülönböztetésénél 

is eredménnyel használhatók. 

" ... a kognitiv és operativ tevékenység nem választható el 

élesen: "tisztán", szeparáltan ritkán jelentkezik bármelyik is. 

A tanitandó tevékenységet aszerint nevezzük operativnak, vagy 

kognitivnak, hogy melyik a domináns, vagy melyik a céljellegü 

benne."  

/Orosz, 1978.90.0./ 

Átfogalmazva: egy adott szövegmü funkciója refernciális, 
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expressziv, emotiv, metanyelvi stb. aszerint, hogy a szöveg- ' 

ben melyik a domináns, illetve az adott szöveg milyen célt szol-

gál. 

A továbbiakban az egyes tipusokat külön-külön vizsgáljuk, hason-

lóképpen, mint ahogy az előző fejezetekben történt. 

3.5.3.1. R e f e r e n  c i á 1 i s /funkcióju/ szöveg  

A fogalom értelmezése, illusztrációs példák  

Legfontosabb jellemzői: a tájékoztatás, a valóságra vonatkozó  

ismereteink tárolása, gondolataink formába öntése, a tárgyilagos 

közlés. 

Ez a funkció nem az adó érzelmi-indulati állapotát tükrözi, ha-

donlóképpen a vevő /olvasó/ személyével sincs "kapcsolatban" 

olyan értelemben, hogy valamiféle tevékenységre, akcióra kérné, 

hivná fel, vagy utasitaná, tehát konativ funkciója nincs. 

Ha a szerző /ÉN/ és az olvasó /TE/ közötti - illetve az őket 

jelző személyes névmások - összefüggésében gondolkodunk, akkor 

a referenciális funkció az /ÉN és TE viszonylatán'kivüli, de az 

ÉN által!/ valóságra vonatkoztatott személy, objektum, stb. 

sajátosságait mutatja be, tükrözi. 

Ezek a nyelvi és tartalmi-logikai összefüggések meghatározzák 

az ilyen funkcióju szövegek "természetét" is. 

Tehát a referenciális funkció ábrázoló /az objektiv valóságot '  

illetve annak meghatározott szempontu és szintü részletét be-

mutató/ megismeréssel kapcsolatos funkció. 

Számos közlemény els5dleges funkciója. 

A továbbiakban bemutatásra kerülő illusztrációs példák a követ- 
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kező szövegfajták - mint kvalitativ kategóriák - képviselői: 

Szövegfajták: a szövegek "nyelve" szerinti felosztás alapján; 

természetes, mesterséges, és művészi nyelvű szö- 

vegek. A mondanivaló elrendezésének módja, jel- 

lege szerint beszélhetünk: leiró, elbeszélő, meg- 

győző közlésfajtákról. 

Mint korábban már szó volt róla, a szövegeket meg-

különböztetjük "kifejezettség" szerint is; ex-

plicit, implicit szövegek, stb. 

Egy adott szöveg /részlet/, amely pl. referenciális funkcióju, 

egq,másik vonatkozásban lehet tudományos szöveg, ismét más szem-

pontból explicit szöveg, valamint leiró közlésfajta, stb. 

Az illusztrációs példaként - többek közt - bemutatásra és elem-

zésre kerülő  SAJTÓ műfajok, illetve a velül kapcsolatos szöve-

gek, valamint a hivatalos szövegek- értelmezésünk szerint itt 

most - nem jelentenek külön szövegfajtákat. Ugyanis a sajtó-

müfajok egy része lehet pl. mesterséges nyelvű szöveg /szak-

szöveg/, más része müvészi szöveg, stb. sőt egy adott szöveg 

- különböző vonatkozásban - egyszerre többféle tipust is kép-

viselhet. 

Illusztrációs példák  

A referenciális funkció legnagyobb gyakorisággal a tudományos 

és szakszövegekben fordul elő. 

"A kolloid állapot lényege /részlet/ 

A fehérjék tüzetesebb vizsgálata felhivta a figyelmet arra, 

hogy nemcsak a kémiai összetételt, hanem a fehérjék fizikai 

sajátosságait is figyelembe kell venni. A tojásfehérjét minden- 

ki ismeri. Nyulós, félig folyékony anyag, amely főzve megszilár- 
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dul és eredeti tulajdonságait visszavonhatatlanul elveszti. 

Amikor már sok más hasonló tulajdonságu anyagot is megismertek, 

azokat enyvszerü "kolloid" anyagoknak nevezték el. /görögül  

kolla = enyv/. A kolloid anyagok vizsgálata során  megállapitot-

ták, hogy azoknak van néhány olyan tulajdonságuk, amit más 

anyagokon nem lehet megfigyelni. Ilyen tulajdonság a kocsonya-

állapot, vagyis a nagy viztartalmu, de formatartó, rugalmas 

állapot, amely melegitésre, ütögetésre elfolyósodik, majd le_ 

hülés, illetve nyugalom esetén ismét megszilárdul. Később rá-

jöttek arra, hogy bármilyen anyag esetében létrehozható a kolloid 

állapot, ha az anyagot megfelelő finorságu részecskékre "dara-

bolják". Igy sikerült aranyból elektromos porlasztással kolloid 

anyagot előállitani. Kiderült, hogy a füstre és a ködre is a 

kolloid állapot jellemző. Ezzel uj tudomány született meg, a 

kolloidika, amely a kolloid állapot sajátosságait tanulmányozza." 

/Az emberi test I. 1971.33.0./ 

Az  érzékszervek felépitése /részlet/  

"A külvilágból érkező különböző ingereket meghatározott felvevő 

szervek veszik fel. Az inger ingerületet képez ezekben.Az ilyen 

különlegesen kiképzett érzővégződéseket tartalmazó szerveket 

nevezzük érzékszerveknek. Ide tartoznak: a szem, a fül, a szag-

lószerv, az izlelőszerv, az egyensulyozószerv és tapintószerv. 

Az egyes érzékszervek müködése  specifikus, ami azt jelenti k  

hogy ezek bizonyos ingerek felvétel ére képesek, pl. a szem a 

fényingereket, a fül a hangingereket ... stb. veszi fel. 

Az érzékszervekben elhelyezkedő idegvégződések /receptorok/ 

fajtái szerint beszélünk olyanokról, amelyek a testtől távolabb 

keletkező ingereket is fel tudják venni /distancreceptor, pl. 
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szem, fül, szaglószerv/ és olyan végződésekről, amelyek csak a  

velünk érintkezésbe, kontaktusba kerülő ingereket veszik fel. 

/kontaktreceptorok, pl. a bőrben lévő hő- és fájdalom, - tapin-

• tálérző végződések/". 

/Az emberi test I.,1971.222.o./ 

Idézett részletekben főképpen csak a referenciális funkció ér-

vényesül, mert kommunikációs céljuk a megállapitás /konstatálás/, 

bizonyos ismeretek közlése /kolloid állapot fogalma, sajátos-

ságai, illetve az érzékszervek müködése, fajtái, szerkezetük/. 

Más funkciók: pl. érzelmi, esztétikai, felhivó stb. nem jel-

lemző rájuk. 

Egy másik vonatkozásban ezek leirások, "nyelvüket" tekintve 

mesterséges szövegek /tudományos szövegrészletek/. 

Azonban a referenciális funkció mellett "érzékelhető" a meta-

nyelvi funkció is. /Ennek részletesebb értelmezését, vizsgálatát 

a következő részben végezzük!! A metanyelvi funkciót biztosi- 

tó szavakat, kifejezéseket  aláhuzással felöltük a szövegben. 

Ez utóbbi a referenciális funkció minél eredményesbb megvaló-

sulását hivatott elősegiteni. A jól szerkesztett /szak- és 

tudományos/ szövegek jellmző sajátossága. 

További példák: 

Referenciális funkciója van az alábbi ujságcikknek is. 

Magyar napok Japánban  

"Magyar kulturális napok kezdődtek Nyugat-Japán nagy,v.árosaiban. 

Kyoto központjában az ipari és kereskedelmi kamara székházában 

Bartók-estet tartottak a zeneszerzőről való megemlékezések 

. japáni sorozatának részeként. Az esetet az ország vezető napi-

lapja, az Aszahi Simbun és a Japán-Magyar Baráti Társaság 
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nyugat-japáni tagozata. Tagjai neves egyetemi tanárok, a gaz= 

dasági élet befolyásos képviselői, vezető publicisták." 

/Vas Népe, 1981. május 10.1.0./ 

RÁDIÓTELEX  

SZKP - PKP 	ESZMECSERE 

"Kedden a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának 

székházában Mihail Szuszlov az SZKP KB Politikai Bizottságának 

tagja a KB titkára és Borisz Ponomarjov az SZKP KB PB póttagja, 

a KB titkára megbeszéléseket folytatott Alvaro Cunhallal a 

Portugál Kommunista Párt főtitkárával." 

/Délmagyarország, 1981.jul.15.2.0./ 

FOGADÁS A FRANCIA NEMZETI ÜNNEP ALKALMÁBft 

Jacqes Lec .ornpt, a Francia Köztársaság budapesti nagykövete hazája 

nemzeti ünnepe alkalmából kedden fogadást adott rezidenciáján. 

A fogadáson részt vett Pozsgai Imre művelődési miniszter, 

Szentágothai János, az MTA elnöke. Jelen volt a budapesti dip-

lomáciai képviseletek számos vezetője és tagja is." 

/Délmagyarország, 1981.jul.15.2.0./ 

Fenti idézetek a HIR-műfajcsalád tagjai, /tágabb értelemben a 

TÁJÉKOZTATÓ-műfajcsoportba tartoznak/ "tisztán" csak információt 

közölnek, céljuk a tájékoztatás, a tudtuladás /referenciális f./. 

A sajtó-műfajok összefoglaló táblázatát lásd a mellékletben! 

Illusztrációs példaként emlithetjük a művészi /szépirodalmi/ 

szövegeket is. 

Minden művészi szöveg modellálja a valóságot /illetőleg annak 
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bizonyos vonatkozásait,! Ebből következik, hogy a szépirodalmi 

alkotásoknak is/szövegműveknek/ - különböző mértékben - és 

szempontok által meghatározottan - van referenciális funkció-

juk. Vannak olyan művek, amelyekben kiemelkedően jelentkezik 

a valóságábrázoló szerep. 

Ilyenek pl. a lira műfaján belű a tájleiró lira. Itt emlithetjük 

Petőfi Sándor alkotásait: A Tisza, Az Alföld stb. c. költeménye-

ket. Az epikai alkotások referenciális funkciója feltünően ér-

zékelhető pl. olyan regénekben, elbeszélésekben, néprajzi 

munkákban ... mint: Mikszáth Kálmán: A Noszty fiu esete Tóth 

Marival, A rokonok, Gogol: A köpönyeg, 

A csinovnyik halála, 	Illyés Gyula:  Puszták 

népe 

Sántha Ferenc: Husz óra, valamint a többi hasonló alkotásokban. 

Egy-egy drámai alkotás is valamely történelmi eseményt, egy kor-

szakot és annak társadalmi, emberi ellentmondásait, problémáit 

mutatja be, tükrözi a maga sajátos eszközeivel. Pl. Katona József: 

Bánk bán, Shakespeare: Julius Caesar, Moliere: A fösvény, stb. 

Idézett műalkotásokban is egy-egy adott társadalmi - történelmi 

korszak társadalmi, emberi viszonyainak ábrázolása és kritikai 

célu bemutatása történik. 

Általában egy-egy korszak ideológiai, irodalmi irányzata "kedvező" 

hatásu a referenciális funkció előtérbe kerüléséhez, pl. filozó-

fiai szempontból a racionalizmus, a pozitivizmus, irodalmi vo-

natkozásban a realizmus, a kritikai realizmus, a naturalizmus stb. 
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3.5.3.2. Metanyelvi funkció /értelmező szerep/ 

A fogalom értelmezése, illusztrációs példák  

A nyelv alkalmas  magáról a nyelvről szóló közlemények megfogal-

mazására. Ezt a funkcióját nevezzük metanyelvi funkciónak. Ez a 

szerep tükröződhet az egyes szövegekben is. 

Metanyelvi, azaz magyarázó funkció; "Érted, hogy mit mondok?" 

Ott és akkor van fontos szerepe, ha a minél pontosabb információ  

átadása a célunk, és az adott szöveg "egyszerűen, önmagában" 

/leiró, konstatáló jelleggel/ ezt nem képes teljes mértékben meg-

valósitani. 

Nyelvi szempontból  az ilyen szövegekben sok az értelmező, vala-

mint a magyaráző mellérendelő összetett mondatok használata, a 

szinonimák, az előre - és visszautaló szók, a felsorolások stb. 

Tartalmi-logikai szempontból jellemzőjük, hogy többször, és 

több vonatkozásban visszautalnak a már korábban leirtakra, to-

vábbá, hogy az adott szöveg-/részlet/ben tükröződő információk 

/ismeretfajták kifejtése után /vagy ezzel párhuzaziosan/, ugyan- 

annak az ismeretnek - tudatosan - más szempontu, más oldalu meg-

közelitését is adják az "eredeti információ" biztos megértése 

céljából. Szinonimák, analóg helyzetek és példák, idegen kife-

jezés helyett a magyar megfelelője, ill. forditva, konkrét 

illusztrációs példák adása stb. biztosithatják a metanyelvi 

funkciót. 

"Kettős csatornán" közvetitik az információt, ahol a második 

számu - a metanyelvi - nem szükséges, hogy folyamatosan jelen 

legyen, hiszen ekkor a szöveg negativ értelemben válhatna 

redundánssá. 

Formai szempontból  mindez többféle módon nyilvánulhat meg: 
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pl. egyes kifejezések időzőjelbe kerülnek, aláhuzásaal, betü-

tipus, betünagyság és távolság változtatásával, gondolatjelek 

közé tett kifejezésekkel stb. 

Tehát a metanyelvi funkció egyszerre több vonatkozásban segitheti 

a megértést. 

Összefoglalva:  a szöveg "önmaga kódjára is" ad felvilágositást. 

Mint a fentiekből is kitűnik, a metanyelvi funk-

ciót biztositó szöveg az un. explicit tipusu 

szöveggel szoros kapcsolatot, sok hasonlóságot 

mutat. A metanyelvi funkciót megvalósitó szöveg 

m indenképpen explicitebb mint a többi. 

Illusztrációs példák:  

1.  A TUDAT RENDSZERE /részletek/  

"A tudat rendszerét másképpen noetikus-mnesztikus rendszernek 

is nevezik, ezzel utalnak arra,  h)gy a pszichikumnak - ebben az 

aspektusában - két alapvető funkciója van: képes gondolkodni 

és emlékezni. A pszichének ezt az első központi rendszerét vilá- 

gossága, rendje és tartalma alapján kivánjuk vizsgálni. 

a./ A tudati rendszer  v i l á g o s s á g a 

Az  1. ábra  a tudat világosságának fontosabb fokozatait mutatja be, 

a teljes sötétségből a szikrázó világosságig+hogy  a szinpad  

a különböző erősségü fény hatására teljesen sötétnek vagy min-

denütt világosnak tűnhet, ugy a tudati rendszernek is lehetnek  

különböző világossági fokozatai 

A legsötétebb állapotot kómának nevezik, amely ... 

A s z o p o r állapotában a tudat erősen zavart, a beteg csak 

erős külső ingerekkel ébreszthető és csak kontrollálatlan el- 

háritó mechanizmusok /céltalan mozgás, artikulátlan hangok/ 
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észlelhetők. S z o m n o l e n c i á b a n az ember elvileg 

ébreszthető ... Ha a külső ingerek megszűnnek, pl. magára 

hagyják a beteget, ujra el fog aludni. 

Az eddig vázolt állapotokat, amelyeket a tudati világosság 

skaláris beosztásának alsó végén találhatunk meg, a tudat vi-

lágosságának zavaraként /tudatborulásként/ jellemezhetünk; 

.mást jelent, mint a tudat z a v a r, amelyről később .még be-

szélni fogunk ...$Az egész skaláris beosztást egy buvár utjához  

Pasonli that j uk, aki a tenger fenekéről emelkedik a blszinr-e, a-

hol a szikrázó napfény elvakitja vagy bizarr képekkel ámítja  ..i 
Érthető, hogy a pszichikum képtelen hosszabb ideig teljesen 

éber állapotban maradni. Elég gyorsan kimerül, és - hasonlóan 

egy akkumulátorhoz - az alacsonyabb állapotokban töltődik fel 

ujra.... A tapasztalt kábitószer-élvezők ezért hivnak segit- 

ségül egy "gurut", aki a terepet ki iári ti  , vagyis minden szo-

rongást okozó tárgyat és személyt eltávolit, és csak ez után, 

akkor is óvatosan vezeti az "utazást".  

Az 1. ábrán látható villámjel arra utal, hogy a tudat világos-

sága bizonyos esetekben hirtelen átbillenhet,  pl. a hipernotikus 

állapot közvetlenül átcsaphat kómába ..." 

/Wimkel: 1981. 14-17.o./ 

A bel zédszervek funkcionális anatómiája /részlett 

"A hangszalagok tehát, bizonyos periodikával müködnek. Rugalmas 

kimozdulásuk az előttük lévő légoszlopot azonos periodikával 

rezgésbe hozzák. Ez annyit jelent, hogy  a gége után levő toldalék- 

cső - jelen esetben a garat, száj, orr, ill. orrmelléküregek  

együttes üregében a levegő oszlopra periodikus nyomást gyakorolnak... 
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A levegő, vagy a folyadék a toldalékcsőből kiáramló váltakozó 

nyomásokat /rövid idő alatt, váltakozó módon/ adiabaticusan, 

longitudinális hullámokként vezeti tovább. A hang tehát a 

rezgésre alkalmas közeg periodikus adiabaticus nyomásváltozása. 

A hangokat általában sinushullám képében ábrázolják ... 

A sinus hullámvonal emelkedése  azt jelenti, hogy egy adott 

/ 	t/ időn belül, az adott helyen a gázmolekulák sürüsége 

fokozódik Jós ezáltal ott a légnyomás is fokozódik/  ... 

A negativ fázisba jutva  az jelzi, hogy a gázmolekulák ... 

A görbe frekvenciája /rezgés/másodperc/ adja a hangmagasságot, 

amit HERZ /Hz/-ben fejezünk ki." 

/Horváth, 1972.49.o./ 

Idézett szövegrészletekben fokozottan érvényesül a metanyelvi 

funkció. Ezt a - közvetitendő - információ szükségessé is teszi. 

Ha a bekeretezett! - metanyelvi funkciót biztositó - kifejezé-

seket "elhagynánk", akkor sem vétenénk a szakmai, tudományos 

követelmények ellen, ugyanakkor az olvasó számára az információ 

vétele nagyobb erőfeszitést okozna. 

Egyes esetekben a szöveg nem adna "teljes" információt, vagy 

esetlen téves információszerzést biztositana. Mindez az olvasó 

felkészültségétől is nagymértékben függ! 

Ezeket a bizonytalansági tényezőket csökkenti minimálisra, ill. 

szünteti meg a metanyelvi funkció. Ehhez szükséges /és ezzel 

együtt jár/ a nagyfoku explicitás is. 

Ld. a fenti szövegrészleteket! 

A metanyelvi funkciót biztositó kifejezéseket bekeretezéssel, 

valamint kapcsos zárójellel: 	jelöltük. 
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További példák: 

Az információ minőségéről /részlet/  

"Van annak már kilenc vagy tiz esztendeje: óvári Miklós a párt  

Központi Bizottságának titkára a szokásos információgy üjtemény  

alapján pártfőiskolások előtt ismertette, hogy milyen a gazda-

sági helyzet és a politikai hangulat az ország tizenkilenc me-

Az előadást követő folyosói beszélgetések gyed eben. 	 etések során.... 	y 	g  

többen ugy vélekedtek: nagyon jó fülük és kifinomult érzékük  

lehet a központi apparátus munkatársainak, ha ezekben az Ötvenes  

évek elejéhez képest kétségkiv .ül sokat javult, de még mindig  

lesarkitott, megfésült, itt-ott tulságosan is megszépitett je-

lentésekben is meghallották a lényeget, s kihámozták belőlük,  

hogy hol melyek a legfőbb problémák. Mint minden beidegződött,  

rossz szokásunktól, a vajmi keveset mondó jelentésektől is  

megszabadulunk lassan ... Ezta.,felismerést tükrözi a Központi  

Bizottság Titkárságának 1977-es határozata is, amelynek alap-

ján idén juniusban már megállapithatta a Szeged városi párt-

végrehajtóbizottság is: A politikai információ jelentősen ja-

vult, a választott testületek nélkülözhetetlennek tekintik és  

hasznositják a különféle jelzéseket és észrevételeket, külö- 

- nösen a lakosságot közvetlenül érintő döntések esetében  ... 

Talán azt jelzik ezek a megállaoitások, hogy most már Semmi  

probléma? Sajnos korántsem..,--Egyesek ma is rutinjelenteseket  

gyártanak és küldenek fölfelé ... Némelyeket még ma is a régi  

szemlélet vezérel ... Mindamellett, hogy az információk sokkal  

reálisabbak, mint a "hőskorszakban" tovább kell törekedni  ... 

... hiá os, ol kor általánositás és • nt . : ~-<~ .•. -  _ -  

hat ... gyakran elhallgatják a helyi problémákat,' stb.  

/Délmagyarország, 1981.3.0./  
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Idézett ujságrészlet szövegének első része egy megállapitást 

"tesz", körvonalaz, az információk isinőségi változásáról, 

ezt a gondolatot csak aláhuzással jelöltük, majd a további rész-

ben magáról erről a megállapitásról ad elemző információkat. 

A metanyelvi funkciót biztositó kifejezéseket itt is bekerete-

zéssel jelöltük. 

Melia ilt a •eda ó:iai 	ári e: etem /részlet 

A SZEMÉLYISÉG KITELdESIlÉSE  

"Társadalmi fejlődésünknek olyan szakaszába érkeztünk, amikor 

mind több szó  esik az e m be r i tényező me gnö v e- 

k e d e t t szerepérő 1, a benne rejlő tartalékokról. 

A gazdasági élet mellett kiemelkedő nevel é s i 

feladattá  v á l t a társadalom minden egyes tagja 

személyiségének kifejlesztése az emberekben lévő potenciális 

lehetőségek kibontakoztatása. Ez egyszerre f e 1- 

t é t e l, és  záloga az egyéni boldog-

ságnak, a társadalom boldogulásának. 

Nem véletlen hát, hogy tegnap délelőtt az MTA Szegedi Biológiai 

Központjában megnyilt a XVIII. pedagógiai nyári egyetem t é m á - 

j á u l a kk é p e s s é g f e j l e s z t é s, t e h e t - 

s éggondozás  összetett problémáját választotta." 

/Délmagyarország, 1981.ju1.15.1.o./ 

Fenti idézetben a metanyelvi funkció "megelőzi" a referenciálist, 

mintegy előkészitve és biztositva a később közlendő információ 

lényegének helyes megértését. 
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3.5.3.3. E x p r e s s z i v /kifejező/ funkció  

A fogalom értelmezése, illusztrációs példák  

Ez egyrészt a szerzői /költő, iró, publicista stb./ szubjektumra 

vonatkozóan kifejező /EMOTIV/, másrészt a /szöveg által/ megje-

lentetett valóságra vonatkozó tartalomkifejező /EXPRESSZIV/ 

funkció. 

Az élőbbi azt jelenti, hogy az ADÓ rendszerint magában a köz-

leményben kifejezésre juttatja a közlemény tartalmához való  

viszonyát, az utóbbi vonatkozás pedig azt, hogy  a szövegben 

tükrözött valóságrészlet /objektum, jelenség, stb./ "szemléle-

tessége" a jellemző. Ez utóbbi inkább a nem-művészi szövegek sa-

játossága. 

Az expressziv funkciót biztositó nyelvi eszközök: pl. a jelzők 
y 

használata, a sajátos /szokástól eltérő/ szószerkezet, az indulat-

szavak stb. a szövegben. 

Tartalmi-logikai szempontból: 

a./  A művészi szövegeknél, pl. a különös képzettársitást 

biztositó kifejezések, a szóképek rendszere, a pár-

huzamos és ellentétes gondolatritmus stb. 

b./ Nem müvészi szövegeknél; az expressziv hatást az jelen- 

ti, hogy egy-egy szöveg mondanivalója, ill. az  azt 

tükröző tartalom jól strukturált, logikailag áttekint- 

hető, rendszerezett. 

Ilyen szövegeknél magas absztrakciós szint esetében 

is biztositott a lehető legnagyobb "konkrétság". Ezt 

biztosítják többek közt olyan tényezők, mint pl. jól 

megválasztott analógiák, hasonlatok, pontos definiciók, 
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szabályos logikai osztályozások és következtetési el-

járások, /pl. bizonyitás/ a jó illusztrációs példák. 

Az expressziv funkció jelentkezhet a szöveg egészét tekintve, 

de lehet, hogy különösen csak egy részletére jellemző. 

Illusztrációs példák:  

Idézetek a művészi szövegek köréből: 

A kuruc harcok névtelen költészetéből  

Rákóczi - nóta  

"Jaj régi szép magyar nép! 

Az ellenség téged miképp 

Szaggat és tép!  

Mire jutott. állapotod ... 

Jaj Rákóczi, Bercsényi, 

Magyarok hires vitézi, 

Bezerédi! ..." 

Berzsenyi Dániel: A közelitő tél /részlet/  

"Hervad  már lieptünk, s diszei hullanak. 

Tarlott bokrai közt sárga levél zörög, 

Nincs  rózsás labyrinth, s  balzsamos illatok közt 

Nem lengedez a  Zephyr  ..." 

Metonimia és szokatlan jelzős szerkezetek "erősitik" a kifejező 

hatást. 

Ady Endre: Párisban járt az Ősz /részletek/ . 

"...Ballagtam éppen a Szajna felé 

S égtek lelkemben kis rőzse-dalok: 

Füstösek, furcsék, biborak , 
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Arról, hogy meghalok. 

Elért az ősz és sugott valamit, 

Szent Mihály utja beleremegett, 

Züm, züm: röpködtek végig az uton 

Tréfás falevelek. 

Egy perc: a  Nyár meg sem hőkölt belé  

S Párisból az ősz kacagva szaladt, 

Itt járt, s hogy itt járt, án tudom csupán 

Nyögő lombok alatt." 

A megszemélyesitések, valamint a különleges asszociációt biz-

tositó jelzős szerkezetek nagyfoku expresszivitást okoznak. 

E néhány illusztrációs példát lehetne tovább folytatni az epikai, 

drámai alkotásokkal is. 

E fent jelzett /és hasonló/ szövegekben az expressziv /emotiv/ 

funkciónak ki 	szerepe van. Természetesen az egyik szö- 

vegben "tisztábban", a másikban "vegyesen" más funkciókkal együtt 

fordul elő, mert jelentős a - később tárgyalásra kerülő - poetikai 

/esztétikai/ funkció is, hiszen ez biztositja az érzelmi /expresz-

sziv/ hatás minél hatékonyabb érvényesülését is. 
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3.5.3.4.  P o e t i k a i /esztétikai élményt n,yujtó/ f u n k c i ó 

A fogalom értelmezése, illusztrációs példák  

Ez esetben a szöveg funkciója esztétikai élmény nyujtása, a 

gyönyörködtetés, illetve az előbbieket biztositó hatások 

"ébresztése". 

Ebben a folyamatban az az élmény, viszony, amely a szerző és • 

a világ /az ábrázolt valóságmozzanat/ között létrejött, mintegy 

ujrakonstruálódik, de most már a vevő és müalkotás között. 

A poetikai funkciót a szöveget alkotó szavak, kifejezések 

grammatikai, szemantikai "kombinációja" biztositja. A hangsuly 

a kombináción van. Analóg példával élve: ugyanazon épitőelemek-

ből épithetünk templomot, de épithetünk börtönt is, amelyek na-

gyon sokféle szempontóbl különböznek egymástól! 

Tehát külön szerepet kap itt az üzenet "nyelve". Ezért a poetikai 

funkcióju szövegek általában a müvészi szövegek. Bennük az él-

ményt, a gyönyörködtetést a szokásostól eltérően megformált 

üzenet biztositja. 

Az ilyen szöveg, /ill. szerzője/ a nyelvi megoldásra iránlyitja  

a befogadó figyelmét, ezzel többé és teljesebbés is teszi az 

információt. Egyes szerzőknél ez a "megformáltság" és csak ez 

hordozza az igazi információt. 

A szépirodalmi alkotások mindig magukba foglalják a poetikai 

funkciót. Tulajdonképpen egy szöveget ez a funkció tesz mű-

alkotássá. E szövegek között azonban sok vonatkozásban lehet 

/és van is/ különbség. 

Mivel ezeknek a szövegeknek a fajaival, tipusaival, és feldol-

gozásuk módjaival részletesen foglalkoznak az irodalom tanitása 

keretében, ezért mi a továbbiakban nem foglalkozunk ezzel. 
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Illusztrációs példaként bemutatjuk pl. József Attila alább idé-

zett két költeményét: 

József Attila: Mama  

Már egy hete csak a mamára 

gondolok mindig, meg-megállva. 

Nyikorgó kosárral ölében, 

ment a padlásra, ment serényen. 

Én még őszinte ember voltam, 

orditottam, toporzékoltam. 

Hagyja a dagadt ruhát másra. 

Engem vigyen föl a padlásra. 

Csak ment és teregetett némán, 

nem szidott, nem is nézett énrám 

s a ruhák fényesén, suhogva 

keringtek, szálltak a magosba. 

Nem nyafognék, de most már késő, 

most látom milyen őriás ő - 

szürke haja lebben az égen, 

kékitőt old az ég vizében. 

Idézett költemény a jólsikerült művészi szövegek körébe tartozik. 

Magas szinten megvalósuló peetikai és emotiv funkcióihoz nem 

férhet kétség! Ugyanakkor a szövegben tükröződő  referenciális  

és expressziv funkció az előbbiek mellett, azokkal "azonos 

szinten emlithető. Talán éppen ez utóbbiak /referenciális és 

expressziv f./ a szükséges és elégséges feltételei az érzelmi 
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és esztétikai élmény biztositásának. A vers "egyszerüsége" bi-

zonyára fokozza annak müvészi hatását! 

Az anya-gyerek közötti emocionális kapcsolat /a cim erre utal/ 

illa tvé még pontosabban, a szeretett szmély elvesztése utáni 

pszichikus élmény kifejezése annyira szemléletes, hogy egy 

adott témáju pszichológiai szakszöveg kitünő illusztrációs 

példájaként /néha helyette!! szerepelhetne! 

József Attila: Nyár 

"Aranyos lapály, gólyahir, 

áramló könnyüségü rét, 

Ezüst derüvel ráz a nyir 

egy szellőcskét és leng az ég. 

Jön a darázs, jön, megszagol, 

dörmög, s a vadrózsára száll. 

A mérges rózsa meghajol - 

vörös, de karcsu még a nyár. 

Ám egyre több lágy buggyanás. 

Vérbő eper a homokon, 

bóbiskol, zizzen a kalász. 

Vihar gubbaszt a lombokon. 

Ily gyorsan betelik nyaram! 

Ördögszekéren hord a szél - 

csattan a menny és megvillan 

kék tünde fénnyel fönn a tél." 

A müvészi szöveg a valóságot, ill. egy adott részletét modelláló 

rendszer. Ebben a vonatkozásban minden müvészi szöveg /egyuttal/ 
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referenciális funkciót is betölt. 

Itt ismét ahhoz a látszólagos paradoxonhoz jutunk, hogy minél 

"művészibb" egy alkotás, annál magasabb szinten valósul meg 

benne a valóság adott vonatkozásu ábrázolása /referenciális f./, 

és ez forditva is elmondható. 

Ilyen szempontból egy-egy jólsikerült tudományos szöveg - mint 

ahogy mondani szokás - mesteri alkotás, müvészet a maga v.ohat-

kozásábant 

Fent. idézett József Attila költemény mind közvetlen, mind jel-

képes értelemben  vett müvészi alkotás. Sajátos /Jósef Attila-i!/ 

eszközeivel annyira hűen, és szemléletesen képes ábrázolni a 

cimben megjelölt "jelenségkört", /egyrészt a természeti jelen- 
. 

ségkört, másrészt a társadalmi-történeti relációkat/ hogy ezek 

külön-külön, de "egységben" is teljes értékü, és magas szintü 

esztétikai élményt, referenciális információt biztositanak. 

Mindezt a hatást a  müvészirnyelvi megformálás teszi lehetővé: 

pl. a szokatlan képzettársitások, a különös jelzős szerkezetek, 

a sajátos "áttünések", amelyek József Attila költeményeire ál-

talában jellemzőek. 

A prózai szövegmüvek közül is sok, és sokféle példát sorolhat-

nánk fel,. Magas szinten és jól "érzékelhető" módon tükröződik 

a poetikai, emotiv, valamint referenciális funkció is Sarkadi 

Imre: Elveszett paradicsom c. novellájában. 

Ugyanezt elmDndhatjuk a dráma vonatkozásában F. Dürenmatt: 

A fizikusok, Madách Imre: Az ember tragédiája c. munkájáról stb. 

Esztétikai élmény, katharzis, társadalmi karrajz tükröződik 

mindegyikben. 
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3.5.3.5. K o n a t i v /felhivó/ funkció  

A fogalom értelmezése, illusztrációs példák  

A közlemény mondanivalója a vevő személyére irányul. 

Kétféle értelemben nyilvánulhat meg ez a funkció: 

a./ Ha egy szövegben nyiltan, direkt módon tükröződik a fel-

szólitás, befolyásolás valamilyen tevékenységre, stb. 

Legtisztább grammatikai kifejeződése a vocativus és 

az imperativus, vagyis a megszólitás és a felszólitás 

nyelvtani kategóriája. A "második személy" költészete 

általában konativ funkcióval telitett szöveg, amely le-

het kérő, buzditó, parancsoly stb., attól függően, hogy 

az első személy van alárendelve a másodiknak vagy for-

ditva. 

b./ Néha a szöveg egésze, illetőleg annak valamely gondo-

latai annak ellenére késztetnek valamilyen magatartás-

módosulásra, egyéb tevékenységre, stb.,  hogy közvetle-

nül a szövegben ezzel kapcsolatban semmiféle utalás  

nem történik. 

Ez utóbbi esetben a szöveg egyéb funkciói összegeződnek 

sajátos módon, és mint eredő /következmény/ váltanak ki 

konativ hatást. Amikor egy jól sikerült művészi alkotás-

sal olvasás által megtörténik az azonosulás, pl. a 

referenciális és az emotiv funkció "eredménye" a konativ 

Punkció. /pszichodrámák, monológok/. A művészetek /itt 

most irodalmi szövegek/ személyiségformáló hatása nagy-

részt ezzel a funkcióval is magyarázható. Ezekben az 

esetekben a referenciális, a poetikai, az expressziv 
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stb. funkciók integrációjaként "jön létre" a befolyásoló, fel-

szólitó funkció. Müvészi szövegek esetében az érzelmi, elményi, 

akarati sajátosságokon "keresztül" épül be a személyiségbe. 

A "legszebb" műalkotások mindig egyuttal eredményesen orientálód-

nak, tehát valamilyen vonatkozásban irányitanak, befolyásolnak, 

"hatást" váltanak ki olvasóikban. Itt most a hatás fogalma mint 

eredmény értelmezendő amely éppen a különféle "befolyásolás" 

/a müalkotás hatása/ következményeként jött létre. 

Mind a művészi, mind a nem-művészi szövegek között találhatunk 

mindkét tipusba tartozó példákat egyaránt. 

Illusztrációs példák: 

Batsányi János: Biztatás c. költeménye /részlet/ 

"A hazáért élni, . szenvednii s jót tenni, 

Ugye mellett önként s bátran bajra menni, 

Kárt, veszélyt, rabságot érte fel sem venni, 

S minden áldozatokra mindenkor kész lenni - " 

Batsányi János: A franciaországi változásokra c. költ. 

/Ld. a non-stop és full-stop szövegeknél!/ 

Kölcsey Ferenc: Huszt c. müve 

"Bus düledékeiden Husztnak romvára megállék; 

Csend vala, felleg alól szállt fel az éjjeli hold. 

Szél ke .le most, mint sir szele kél: s a csarnok elontott 

oszlopai közt lebegő rémalak inte felém. 

És mond: Honfi mit ér epedő kebel e romok ormán? 
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Régi kor árnya felé visszamerengeni mit ér? 

Messze jövendővel komolyan vess összve a jelenkort; 

Hass, alkoss, gyarapits: s a haza fényre derül! 

Váci Mihály: Fogadjatok magatok közé /részlet/ 

Mikor 1959-ben a szabadsághegyi szanatóriumból 

kijöttem 

"Visszajövök közétek ujra. 

Szakitsatok nekem helyet. 

Hagyjatok valamiért élni, 

ha magamért nem élhetek" ... 

Még nem elég /részletek/  

"Nem elég megborzongni, 

de lelkesedni kell! 

Nem elég fellobogni, 

de mindig égni kell! 

És nem elég csak égni: 

fagyot is birjon el, 

ki acél akar lenni, 

suhogni élivel ... 

Nem elég a célt látni; 

járható utja kell! 

Nem elég az utra lelni, 

az uton menni kell!" 
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Petőfi Sándor: A XIX. század költői c. költeménye /részlet/ 

"Ne fogjon senki könnyelmüen 

A hurok pengetésihez! 

Nagy munkát vállal az magára, 

Ki most kezébe lantot vesz. 

Ha nem tudsz mást, mint eldalolni 

Saját fájdalmad s örömed: 

Nincs rád szüksége a világnak, 

S ezért a szent fát félre tedd. " 

..• 

"Előre hát mind, aki költő, 

A néppel tüzön-vizen át! 

Átok reá ki elhajitja 

Kezéből a nép zászlaját ..." 

Kossuth Lajos 1848. julius 11-én mondott beszéde /részlet/ 

"Uraim! Midőn e szószékre lépek, hogy önöket felhivjam, ment-

sék meg a hazát, e percnek irtózatos nagyszerüsége szoritva hat 

le keblemre. Ugy érzem magamat, mintha Isten kezembe adta volna 

a tárogatót, mely felébreszti a halottakat, hogyha vétkesek, 

vagy ha gyengék örök halálba visszasüllyedjenek. Önöknek uraim 

Isten kezükbe adta a mai határozattal, amelyet inditványomra 

hoznak, határozni e nemzet élete, e nemzet halála felett.  De 

éppen mert e perc ilyen nagyszerü, feltettem magamban, hogy nem 

fogok folyamodni az ékesszólás fegyveréhez, mert lehetetlen nem 

hinnem, lehetetlen nem meggyőződve lennem, hogy bármiben külön-

böznek is a vélemények a hazában ..., hogy azért az utolsó csepp 

vérét is kész e ház feláldozni ..." 
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Hamis aranyat árultak 

Jelentkezzenek a károsultak  

"Egyre kevesebb embert tudnak becsapni az ugynevezett gagyizók -  

- a kétes értékü, eredetű, jórészt hamis aranytárgyakat árulók - 

ám még mindig jócskán akadnak, akiket változatos trükkjeikkel 

sikerült lépre csalniuk. Ez a tanulsága annak a kiterjedt bűnügy-

nek, amelynek gyanusitottjaitnemrég helyezte előzetes letartóz-

tatásba a Pest megyi Rendőrfőkapitányság ... 

... feltehető, hogy itt-ott tartózkodásuk során jóval több em-

bert kárositottak meg, mint amennyiről eddig tud a rendőrség. 

Ezért a Pest megyei Rendőrfőkapitányság kéri, hogy személyesen, 

levélben, vagy telefonon jelentkezzenek a károsultak, ill. azok, 

akik kapcsolatba kerültek a gyanusitottakkal ..." 

/Vas Népe, 1981. május 10./ 

Tisztelt Pedagógusok!  

"Mint tudjuk, Önöknek is gondot jelenthet végzős tanulóik további 

beiskolázása, ezért örömmel segitünk az Önök és tanulóik prob-

lémájának megoldásában. 

Általános iskolát végzett lányokat 3 év alatt fonó szakmára ké-

pezünk ki, fiukat pedig ... Figyelmükbe ajánljuk a következőket: 

stb. A továbbtanulást segitjük és ösztönözzük. Kérjük, hogy a 

továbbtanulási lapokat a gyár cimére küldjék ..." 

/Köznevelés, 1982.II.19.28.o./ 
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Gyakorlatok  

"2.a./ Szerkesszünk egy-egy mondatot, amelyben a k ö n y v, 

futball,  a r a n y, A r a n y, Mikszáth, 

T a k á c s, T a k á t s, M a d á c h, K i s, K i s s, 

szavak tárgyként, társhatározóként vagy eszközhatározóként 

szerepelnek! 

b./ A felsorolt szavak toldalékos alakjait irjuk le! 

1. "Olvassuk el kifejezően az előbbi szöveget! Magyarázzuk meg 

az -Irásjelet! 

2. a/ Csoportositsuk szövegünk igéit jelentésük szerint! 

b/ Keressük meg  a tárgyas és tárgyatlan igéket! 

c/ Milyen móduak, ide jüek, számuak, személyűek és ragozásuak 

szövegünk igealakjai? Magyarázzuk meg helyesirásukat! 

/uo.49.o./ 

MEGHIVCS 

A TIT Pszichológiai Választmánya 1981. nov. 18-án, 12 órai 

kezdettel tartja plenáris ülését a Kossuth Klubban  /Bp.  VIII. 

Muzeum u. 7./ 

Napirend: 1./ Az 1982. évi munkaterv 

2./ Előadói konferencia 

Téma: A pedagógus személyisége 

Előadó: Ungárné dr. Komoly Judit a Magyar Pszicholó- 

giai Társaság főtitkára 

Szives megjelenésére számitunk. 

Kérjük, hogy esetleges távolaiarddását előre jelezze. 

Bp., 1981. október 29. 



- 88 - 

3.53. 6.  F a t i k u s /kapcsolatot meghatározó/ funkció  

$ fogalom értelmezése, példák 

A fatikus funkció célja: hogy a kommunikációs folyamatot létre-

hozza, fenntartsa, a gváltoztassa, megszakitsa, stb. 

Ez az első verbális funkció, amelyet elsajátitanak a gyerekek. 

Ők ugyanis készek a kommunikációra, még mielőtt képesek volná-

nak informatív közlemények átadására vagy átvételére. 

Ez a funkció főképpen a beszélt szöveg jellemzője  és a köznyelvi 

kommunikációban található nagyobb gyakorisággal, mig irott szö-

vegeknél nem nagyon figyelhető meg. 

A fatikus funkcióju szövegek a beszélő és hallgató /adó és vevő/ 

kapcsolatára irányulnak. Ez a kapcsolat nem csak a beszélő és 

hallgató közötti  adott kommunikációs esemény során lét-

rejött kapcsolatot jelenti, hanem /tágabb értelemben!/ kettejük 

társas kapcsolatát. 

Pl.:  "Igaz az, hogy üdvözlő formuláinknak van valami szószerinti 

jelentése is, amit azonban nemigen szoktunk tudatositani: Jó napot 

kivánunk akkor is,  ha teljesen  közömbös számunkra, hogy milyen 

lesz a másik ember napja; azt mondjuk: viszontlátásra és eset- 

leg azt gondoljuk, hogy akkor lássalak amikor a hátam közepét. 

Mégsem szokás hazugsággal vádolni azt, aki köszön, hiszen ezek-

kel a hagyományos köszönő formulákkal nem akarunk mást mondani, 

mint hogy köszönök neked." 

/Beszédmüfajok, kísérleti tankönyv, 

1976.34.0./ 
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Hasonló funkciójuak pl. az olyan megszólitások, mint: hogy vagy? 

mi u j ság? stb., továbbá, ha egy ismeretlennel a liftben szóba 

elegyedünk és közömbös témáról /időjárás/ kezdünk beszélgetni ... 

a telefonban a hallózás, stb. 

Tehát a fatikus f unkcióju szöveg általában beszélt szöveg, és 

célja elsősorban nem információ kérése vagy átadása, hanem ma-

gának a "kapcsolatnak" a biztositása. 

Irott szövegekre vonatkoztatva ezeket a megállapitásokat a kö-

vetkezőket mondhatjuk: tág értelemben  tulajdonképpen fatikus 

funkciója is van minden egyes szövegnek, hiszen az ADÓ és VEVŐ 

közötti kapcsolatot, kontaktust biztositja, ahol az információ 

tartalmi oldala az olvasott szöveg "jelentése". 

Szűkebb értelemben az "egyes szövegeken belül" az olyan kife-

jezések, megszólitások mint pl. Kedves Olvasó! Önök, az Olvasó 

bizonyára észrevette ... stb. biztositják ezt a funkciót. 

Mivel az irott szövegek mind grammatikailag, mind tartalmi-

logikai, strukturális szempontból "tudatosabban" szerkesztettek, 

/a köznyelvi szövegekhez képest/ irott jellegük a többszöri 

olvasást is lehetővé teszi, ezért a fatikus funkcióra általában 

nincs szükségük. 

Illusztrációs példák 

"A kiadványban két középiskolai tanuló - Kati és Laci - dia-

lógusait kisérhetjük nyomon, az ő beszélgetéseik során felve-

tett kérdések vezetik az Olvasót egyre tovább a témakörben." 

/Bedő, 1980.3.o./  



"Az anyag tárgyalása közben helyenként kérdéseket tettünk fel 

az Olvasóhoz, illetve bizonyos feladatokat adtunk ... Elképzel-

hető, hogy a kedves Olvasónak nem áll módjában a felsoroltakból 

bővebb ismereteket szerezni ..." 

/ i. m .3.o./ 

"Kati, Laci, Jancsi, ... az 1978/79-es tanévben a Vajda Péter 

utcai általános iskolába járó 8.a. osztály tanulói. E tanulók 

is egy halmazt alkotnak, jelöljük ezt A-val: 

A: = az 1978/79-es tanévben a Vajda Péter utcai általános 

iskolába járó 8.a. osztály tanulói. 

Mit  gondol az  O l v a s ó, Kati  meg t u d-

n á adni ezt  a h a lma z t másképpen is?  

/i.m.9.o./ 

"Megállapodás szerint az üres halmazt minden halmaz részének 

tekintjük. Igy pl. az A: =  1,2,3,  halmaznak része az 0 is. 

Az A halmaz további részhalmazait  

próbálja f e l i r n i az  O l v a s ó! / A n ny i t 

elárulunk, hogy  összesen nyolc rész-

halmaz 1 é t e z i k. /" 

/i.m.14.o./ 
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Pedagógiai, módszertani vonatkozások  

A kommunikációs funkció a különböző szövegeknek szinte egyetemes 

sajátossága. 

Genetikus szempontból  vizsgálva: tulajdonképpen a beszéd megtanu-

lásától kezdődik el ez a folyamat. 

Jellemző, hogy ekkor a kommunikációs helyzet még többnyire "teljes" 

/verbális + non-verbális elemek/. 

Később a fejlődés során - egyes funkciókon belül - arányeltolódás, 

módosulás következik be.  Pl.  az ovodáskor elején az emotiv, ex-

pressziv, fatikus funkciók tulsulya figyelhető meg. 

Ovodáskor vége felé a referenciális, konativ funkciók kerül/het/nek 

előtérbe. 

Az iskolában a referenciális + metanyelvi funkciók szerepe domináns. 

Az olvasás /az irott szöveg/ megtanulása előtt, a konkrét, gya-

korlati helyzetekben való aktiv részvétel, ezek "átélése" felfog-

ható ugy, mint egy szociokulturális előkészület, "töltekezés" a 

későbbi helyzetekre. Az olvasás megtanulásakor - néha - már csak 

az irott szöveg tölti be a kommunikációs funkciókat, ill. azok 

különböző fajtáit. 

Az irott szöveg olyan kommunikációs formát jelent, ahol a kommu-

nikációból "eltünt" minden non-verbális sajátosság. 

Képletesen szülva: "egy jéghegynek csak a csucsát" jelenti az 

irott szöveg. 

A kedvező szubkulturális környezetből jött gyerekek a "jéghegy 

csucsából"könnyebben rekonstruálják a "többi viz alatti részét." 

Ebben segitik óket korábbi kommunikációs élményeik, tapasztalataik. 

Az irott szövegek különböző célu kommunikációinak a biztos és ered-

ményes felismerését a következőképpen biztosithatjuk: 
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- a különböző szövegekben a különböző kommunikációs funkciók 

felismerésének gyakoroltatásával, rejtvények, tréfák stb. szö-

vegek kifejező expressziv olvastatása, szövegek dramatizálása 

stb. segitségével. Ez jelzi a hangos - expressziv - olvasás 

jelentőségét is; 

- szövegalkotási feladatok segitségével, amikor kül. funkcióju 

szövegeket kell szerkeszteni egy-egy témakörben: képleirás, 

felszólalás, bejelentések pl. család részére, fogalmazványok ké-

szitése stb. Tehát különböző szituációk által meghatározott kommu-

nikációs célü szövegalkotások; 

- az irodalom tantárgy keretében főképpen az előbbire van lehe-

tőségünk. Tehát a kül. szövegek funkcióinak a felismertetése, 

átélése, reprodukáltatása stb. valósulhat meg; 
0 

- a nyelvtan tanitásánál éppen forditott a helyzet. Itt ugyanis 

nyelvi, logikai keretét biztositjuk a különböző funkcióju szöve-

gek szerkesztésének. Ezek lehetnek: meghivó készitése, leirás, 

beszámoló, hozzászólás, stb. 

Összefoglalva: egyrészt a felismer/tet/és, reprodukál/tat/ás, 

másrészt az alkotás a produkál/tat/ás oldaláról, 

továbbá az elméleti és gyakorlati tevékenység egy-

ségével biztositható a funkciók helyes értelmezése. 

Az egyes tantárgyi szövegek egyik, ill. másik kommunikációs funk-

ciót preferálják /helyezik előtérbe/. Igy pl. fizika, kémia, mate-

matika szövegeire inkább a referenciális + metanyelvi a jellemző, 

az irodalom történelem, ének-zene szövegeire a poetikai, konativ 

funkciók, stb. Az un. fatikus /kapcsolat meghatározó/ funkció 

az irott szövegekre általában nem jellemző! 

Természetesen arról a nagy lehetőségről, amelyet a mindennapi 
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konkrét kommunikációs helyzetek "lejátszása, átélése, alakitása" 

stb. biztosit, nem szabad megfeledkeznünk ebből a szempontból. 

/Itt- most más vonatkozásban ugyan, de - ismét csak a tanuló 

pszichoszociális fejlettségére, felkészültségére utalhatunk, mint 

szükséges feltételre a szövegmegértés érdekében! Az a tény, hogy 

az egyes tantárgyaknak, /ezek szövegeinek/ többé-kevésbé eltérő 

a kommunikációs funkciója /pl. referenciális vagy poetikai/, 

ismételten megerősiti azt az elvünket, hogy az olvasási képességek 

fejlesztése nem csak nyelvi kérdés, és hogy e képességek fej-

lesztése nem csak a magyar szakos tanár feladata! 

I"" 

"nyelve szerint 

3.5.4. SZÖVEG:' /mint kódrendszer 

jellege szerint/ 

- Természetes ny. 

-Mesterséges ny. 

~ M ü v é s z i ny. 

  

    

Ha a_ szövegeket a fenti szempont szerint vizsgáljuk, akkora nyelv 

fogalmát nem a szokásos /hétköznapi/ értelemben vett jelentésben 

használjuk, hanem a következőket értjük alatta: 

"Nyelv" - minden olyan kommunikációs rendszer,_ amely sajátos mó-

don elrendezett jeleket használ. Igy beszélhetünk pl.  a  zene nyel-

véről, a festészet nyelvéről, az irodalom nyelvéről, a tudományok 

nyelvéről stb. szemiotikai értelemben. 

A  jel fogalma pedig a következőket jelenti: valami, ami valaki 

számára egy bizonyos tekintetben valami helyett áll. 

A nyelv tehát kommunikációs rendszer és jeleket használ, ezért 

egy-egy szövegmü értelmezhető ugy is mint  jelzés, jel, 

Ld. 7. sz. ábrát! 
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/az obj. valóság / 

- tárgyi  

- gondolati rendszerei 

7. sz. ábra 

Jel és jelölt összefüggései az olvasási folyamatban 

Ha ezeket a kategóriákat a`szöveggel kapcsolatba hozzuk, akkor 

elkerülhetetlen további információelméleti sajátosságok figyelembe 

vétele. 

Ezek a következők: ha egy szövegmü közöl valamit /JEL/ az olvasó 

/VEVŐ/ számára, akkor elkülönithető benne:. egyrészt a közlemény,  

tehát az az . ' . információ, amely az adott szövegben keletkezik, - a-

mit az adó továbbitani akar - valamint a szöveg "nyelven, tehát 

az a sajátossága, hogy az adott szöveget hogyan kódolták. 

_dód fogalmán megállapodás szerinti jelek, vagy szimbólumok rend-

szerét értjük, amellyel valamely információ egyértelmüen vissza-

adható /jelkulcs/. A szöveg olvasásakor egyrészt ugyanis dekódolás-

ról van szó, a helyes dekódolás pedig feltétele az információ vé-

telének. 

A kódok is hierarchikus rendszert alkotnak. 

Amikor a szövegeket "nyelv" szerint csoportositjuk, tulajdonképpen 

arról van szó, hogy egy adott szövegmü milyen jellegü kódrendszer 



A D 

ÜZENET  

K 	 E 

- tudati és/vagy 
érzelmi álla-
potok stb. 

KÖZLEMÉNY  
a szerző által továbbitandó 
információ, ami az adott szö-
vegben keletkezik 

V E V 

ÜZENET  
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felhasználásával készült, és maga a kódrendszer milyen €isszetett-

ségü /tehát mennyire hierarchizált/. 

Mindez akkor válik nyilvánvalóvá, ha pl. ugyanarról a témáról, 

adott konkrét tartalomról /közlemé#.y/ készült tudományos, művészi 

vagy köznyelvi szöveget / tehát különböző nyelven irt szövegeket/ 

olvasunk. 

A közlemény /a szövegben/ valamint a szöveg nyelve közötti "átmenet", 

összefüggés más természetü - és jelentőségü a - fenti vonatkozás-

ban - különböző nyelvű szövegekben. Ezért az olvasóban eltérő de-

kódolási stratégiát /kognitiv tevékenységeket/ "hiv életre" pl. 

egy művészi vagy tudományos szöveg! 

Lásd a 8. számu ábrát, valamint a bemutatásra kerülő illusztrációs 

példákat! 

- egy vagy több 0 egy v. több K 	- egy v. több 
/auditiv, 	Ó vizuális 
verbális stb./ D 

	 "NYELV" 

mint közös, absztrakt rendszer.  
'amely a kommunikációs aktust  
lehetővé teszi.  

8. sz. ábra 

D 

rendszer 

egy vagy 

több kód 
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Az olvasás - mint kommunikációs folyamat - fontosabb összetevői. 

A szövegeket tehát "nyelvük szerint" három nagy kategóriába sorol- 

hatjuk: a./ természetes n y e 1 v ü szövegek 

b./ mesterséges n y e l v ü szövegek 

c./ m ü v é s z i n y e l v ü szövegek 

Valamennyi /lehetséges/ szöveg nem sorolható tisztán, egyértel-

müen egyik vagy másik tipusba. Viszont az elvi tisztánlátás, a 

helyesebb és tudatosabb olvasási stratégiák kialakulása céljából 

mindenképpen szükséges a megkülönböztetésük. 

Analóg példaként emlithetjük a nevelési fő feladatok rendszerét, 

ahol pl. az értelmi nevelés, valamint az erkölcsi nevelés, /er-

kölcsi ismeretek nyujtása, erkölcsi itélőképesség fejlesztése .../ 

szoros egységet alkotnak, de ebben az egységben elméleti és mód-

szertani szempontból lényeges különbségek isvannak, mert az értel-

mi nevelés a pszichikus funkciókkal kapcsolatos, az erkölcsi ne-

velés az objektiv kulturális javak egy részét képviseli. 

Az  eredményes nevelés érdekében különböztetjük meg a nevelési fő 

feladatokat is. 

Hasonló a feladat - az olvasás hatékonysága érdekében - a külön-

böző szövegtipusok megkülönböztetésénél is. 

Néha nem könnyü a besorolás! Pl.  a sajtómüfajok egy része művészi 

ny. dzöveg, más része köznyelvi szöveg stb. 

Sőt, az azonos csoportba sorolható - pl. mesterséges nyelvü szö-

vegek - között is további csoportok találhatók: pl. tudományos szö-

vegek, szakkönyvek szövegei, tankönyvek, egyéb szakmai szövegek. 

Ld. a példákat az általános jellemzés után! 

Mint minden ábra, az alábbi is torzit, de valamennyire mégis szem-

lélteti az emlitett szövegtipusok közötti összefüggéseket. 
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TERMÉSZETE" 	. SZÖVEG 

MESTERSÉGES NY. SZÖVEG 	MÜVÉSZI NY. SZÖVEG 

9. sz. ábra A szövegek'byelvük"szerint  

A továbbiakban az egyes tipusok, illetőleg illusztrációs példák 

elemzése, majd a velül kapcsolatos olvasási stratégia és a peda-

gógiai vonatkozások kifejtése történik. 

3.5.4.1. TERMÉSZETES NYELVU SZÖVEGEI  

A fogalom értelmezése, illusztrációs példák 

Nem cssk egyik leggyakoribb, hanem legerőteljesebb kommunikációs 

rendszer az emberi közösségben. Nem tárgyhoz, hanem kollektivához 

kötődik, illetve bármiféle "tárggyal" kapcsolatos lehet. 

Az ilyen szövegben könnyen elkülönithetők a jelek és a szintag- 

matikai szabályok /az adott szöveg mondattani, szókapcsolatokbeli 

viszonyaihoz kötött./ 

Tehát kettéválnak a -tartalom és a kifejezés, köztük kölcsönös a 

kötöttség és ezt történelmi-társadalmi konvenció rögziti. 

A "természetes" jelző tkp. eredetiséget jelent. Ezen kivül az adó 

és vevő viszonyát tekintve az értelmezésben az evidenciát is fel 

tételezi. A természetes nyelvű szövegek a redundancia mechanizmusával 
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- egy - a szemantikai szilárdságot biztositó sajátos készlettel 

védik magukat az esetleges torzitások ellen. 

A természetes nyelvű szövegekben sem a szerző, sem az olvasó nem 

lép ki egyetlen rendszer kereteiből. 

Már a beszédtanulástól kezdődően, többnyire spontán módon sajátitja  

el a gyerek auditiv beszédértés formájában /nagyonfontos előfel-

tétel az olvasással kapcsolatban!/. 

Az ilyen szövegekben lévő információ vételéhez többnyire elégséges 

a szövegben készen megtalálható "közlemények" egysze rü megértése. 

Ugyanakkor már ezeken a szövegeken belül is van stilushierarchia. 

A szókészlet "köznyelvi rétegének" felhasználásával valósitják meg 

kommunikációs funkciójukat. A populációban széles körben elterjed-

tek, vala mint használatuk gyakorisága egy-egy beszélőnél is magas 

értékü. 

Illusztrációs példák:  

KI A VESZEDELMESEBB ?  

A kisegér elment sétálni. Sétálgatott az udvaron, majd visszament 

az anyjához. 

- Hü édesanyám! Két vadállatot láttam! Az egyik  szörnyü l  a másik 

barátságos. 

Az anyja megkérdezte: 

- Miféle állatok voltak? 

- Az egyik ijesztő. Büszkén járkál az udvaron. Fekete a lába. Vörös 

a taréja. Horgas a csőre. Kimered a szeme. Lementem mellette, hát 

ugy kiabált! Azt sem tudtam félelmemben hova szaladjak! 

- Az a kakas, nem kell félni tőle - mondta az öreg egér. 

- De milyen volt a másik? 
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- Az a napon sütkérezett. Kerek a feje, hosszu a bajusza.  Hentereg 

a napon nyalogatja a bundáját. Barátságosan kunkpritja a farkát. 

- Buta vagy te még - mondta az anyja - nagyon buta. 

Hisz az a macska! 

MONDD MÁSKÉPPEN!  

Szörnyű, horgas, hentereg, kunkorit.  

Utóbbi kifejezések szinonimáival az ismeretlen /ill. annak vélt/ 

fogalmak megértését biztositja a tankönyv. 

"Ne rejtsétek a gyertyát véka alá!" 

/Levelek A halottlátó c. műsor után/ 

"A halottakat nem kell bolygatni. A természet törvényeinek van egy 

rendje, amit egy földi ember ne bolygasson, mert bele van süllyedve 

a materialista kátyuba, mint szekér a sárba. A látszatvilágban él, 

igy nem is tudhat többet. A magasabb világról, az emberfeletti 

erőkről mit is tudhatna az átlagember, de még az egyetemet végzett 

is lehet egy materialista barom." 

/Juszt - Zeley, 1981.133.0./ 

Szeliden meghalni 

/Levelek a fájdalommentes halál ideája c. műsorról/ 

"Szeretek játszani, mert az egész emberi élet jó és rossz játékok-

ból áll. A halált pedig e játék befejező lépésének, a mattnak tartom. 

Vannak, akik ezt tragikusnak, s vannak, akik természetesnek tart- 
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ják, mert minden játékban nyerni és vesziteni kell tudni. De ha 

már vesztek, szépen akarok vesziteni! 

/i.m. 144.o./ 

A világ  4 tájáról  

"Száz japán pacifista indult békemenetre Nagasakiból Tokióba; gya-

logosan teszik meg a fővárosba vezető 1330 km-es utat. Menet köz-

ben más békehivők is csatlakoznak hozzájuk. Utjuk során felhivják 

honfitársaikat, hogy irják alá a kormányhoz intézendő beadványukat, 

amelyben követelik: semmisitsenek meg minden nukleáris fegyvert 

a világon. Ugy tervezik, a menet Hirosimán áthaladva május végén 

érkezik meg Tokióba és résztveVZi 30 millió aláirást "gyűjtenek" 

beadványukra." 

/Hétfői Hirek, 1982.márc.29. 

l.o./ 

Tessék kopogtatni!  

"Elindult a kutya és a kakas világot látni. Mentek mendegéltek. 

Estére egy ° vén,  odvas fához értek. A kakas felszállt az egyik ágá-

ra. A kutya lent  az oduban ütött tanyát. Virradóra a kakas kuko-

rékolni kezdett. Meghallotta ezt egy róka. Odafutott és felszólt 

a fa alól: 

- Gyöny'örü volt ez az ének! 

Bárcsak megölelhetnélek! 

De a kakas átlátott ám a szitán! Nem sietett a róka karjai közé. 

Igy felelt: 
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- Róka ur maga az? Tessék kopogtatni a fa odvába! Ott van a kapus, 

ő majd ajtót nyit. 

A róka bezörgetett ..." 

ÁTLÁTOTT A $ZITÁN  = észrevette, hogy be akarják csapni 

AZ ODUBAN ÜTÖTT TANYÁT  = az oduban telepedett le 

Fogalommagyarázatok, amelyek a szöveg után találhatók a tankönyv-

ben. i Rom-.nkovits -Roman ovits -McImer 1978' 9.0./ 

Furcsákat irt egy kisfiu 

" Ismerek  egy k i s f i u t. Megmutatta egy-

szer, miket irogatott bele  egy  nagy  
kék füzetbe. Elég furcsákat. M e g- 

e ng e d t e, hogy kimásoljam. 

A mi macskánk 

Nekünk van egy macskánk. Én a mi macskánkat cicának hivom. A farka 

fekete, a füle piros, a cica pedig tiszta hófehér. Négy lába van. 

Egerekkel táplálkozik ... 

A mi házunk 	- 

A mi házunknak lapos a teteje. Van rajta egy magas tévéantenna. 

Onnan az egész várost lehet látni. A város este ki van világitva. 

A tetőre lifttel vagy lépcsőkön lehet feljutni ... / Lín. 40.c./ 
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Szövegtipus-olvasási stratégia, pedagógiai vonatkozások 

A természetes nyelvű szövegek szókincsét /alap- és reláció 

szókincs/ szerkesztésük nyelvi, tartalmi szabályrendszerét, több-

nyire spontán sajátitja el a gyermek, már a beszédtanulástól kez-

dődően. Mindezek ellenére még a természetes nyelvű szövegek ol-

vasása sem annyira eredményes, mint ugyanezeknek a szövegeknek 

pl. auditiv formában történő megértése. 

Az eredménytelenséget sokféle ok együttesen idézi elő; ilyen 

többek közt, hogy az irásbeli információ /irott szöveg/ a teljes 

kommunikációs helyzetnek csak egy kicsi részét tükrözi. A köz-

nyelvi szöveg a köznapi gondolkodásmódot "közvetiti", amely nem 

minden esetben, és/vagy nem minden vonatkozásban elégiti ki, a  

helyes és igaz, végső soron tudományos gondolkodás követeleménye-

it, ugyanis a gondolkodási müveletek pl. fogalmi definiciók, logi-

kai osztályozások, következtetési fajták stb. hiányosak, vagy 

csak részben felelnek meg az egyes műveletek szabályainak. 

A köznapi gondolkodásmód főképpen megfigyeléseken, tapasztalato-

kon alapul, és néha egyszerüen csak azért fogadható el, mert az 

adott folyamatnak, jelenségnek stb. ellentmondó helyzet még nem 

állt elő.  Pl.:  a fecskék alacsonyan repülnek, tehát eső lesz - 

összefüggés is megfigyelésen, konkrét tapasztalatokon alapul, sőt 

a gyakorlat rendszeresen igazolja, de mégsem tekinthető ez a meg-

állapitás igy "önmagában" tudományosnak, viszont az empiria, az 

emberi gyakorlat adott szintén kielégitő és hasznos. 

Hasonló a helyzet a köznyelvi szövegek sajátosságait tekintve is. 

Ezek elsősorban a mindennapi konkrét szituációkat tükrözik. 

Olvasási stratégiájukkal - a felesleges ismétlések elkerülése 

végett - itt most nem foglalkozunk. Helyette ld. a szövegértés 
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általános mechanizmusa c. fejezetet, ugyanis a természetes nyelvű 

szövegek olvasása "közeliti meg" leginkább a szövegolvasás-meg-

értés általános! mechanizmusát. 

A természetes nyelvü szövegek  eredményes olvasása  - az eddig is-

mertetett sajátosságok alapján - akkor és azáltal biztositott, 

ha már az olvasás megtanulása előtt megfelelő kommunikációs kör-

nyezet részese volt a gyerek, tehát a mindennapi, konkrét szi- 

tuációk bizonyos mennyiségű és szintű tudásrendszer interioizációját 
• 

hozták létre. /Ha ez a pszichoszociális előfeltétel ihiányzik, vagy 

iiányos, akkor ezt  valamilyen  módon - előtte és/vagy közben - 

kompenzálni kell!  

Az eddigieket figyelembe véve célszerü, hagy az olvasás tarvitása-

kor - első, második, harmadik osztályban mindenképpen!- feldol-

gozásra kerülő szövegek a gyerekben már meglévő tudáselemekre 

/pszichikus strukturák/, köznyelvi gondolkodásmódra épüljenek. 

Mindezt a természetes nyelvü szövegek, illetve azok az irodalmi al-

kotások, egyéb ismeretterjesztő célu szövegek biztositják, amelyek 

szerkezetükben, szókinycsükben stb. a természetes nyelvet teljes 

egészében, vagy nagy mértékben felhasználják, /népköltészeti al-

kotások, Petőfi Sándor, Móra Ferenc, Weöres Sándor, Csanádi Imre 

stb. művei/. 

Erre azért kell ügyelnünk, mert  másképpen egy-egy szöveg olvasá- 

sakor vary arra orientálódunk /össz•ontosit'uk fi. elmün - , te- 

vékenységünket/, hogy az adott szöveget EL-OLVASSUK, és ez eset-

ben "nem tudunk figyelni" a szövegben tükröződő információra. 

Szemléletesen idézi egyik hetedik osztályos tanuló megnyilatko-

zását Lénárd Ferenc: "A legnagyobb meglepetésemre olvasás után 
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kijelentette,  hogy  azért nem érti, mert neki olvasni kellett. 

Magyarul kifejezve, az olvasás technikája igénybe vette minden 

szellemi energiáját, s igy abból már semmi sem jutott a megér-

tésre. 

/Lénárd, 1981.49.o./ 

A másik véglet, amikor ennék a forditottja áll elő, tehát az 

egyes fogablak, összefüggések /szavak, mondatok/ értelmezése o- . 

lyan mértékben lelassitja, meg-megszakitja az olvasási tevékeny-

séget, hogy tulajdonképpen olvasásról már nem is beszé1lhetünk! 

Ez a jelenség erősen veszélyezteti az olvasási tevékenyg égben 

a "készségmozzanatok" kialakulását, vagy további fejlődését. 

Némely esetben önmagunkon is megfigyelhetjük mindkét "stratégiát", 

/mindkét végletet/. 

Pl.  fáradtság, vagy hasonló jellegü pszichikus állapotok követ-

keztében nyelvi-grammatikai, artikulációs vonatkozásban helyesen 

EL-OLVASUNK egy-egy szöveget, anélkül, hogy tudnánk miről olvas-

tunk. Az információt nem fogjuk fel. 

Más esetben lassan, mozaikszerüen "darabokra szedve" dolgozzuk 

fel a szöveget, mintha nem is olvasásról, hanem bármely más-

fajta megértési folyamatról - pl. elszigetelt fogalmak, össze-

függések értelmezése - volna szó. Ez esetben többnyire eredményes 

lehet az olvasási tevékenység, csak éppen nem gazdaságos! 

Mesterséges, illetve művészi nyelvű szövegiek előtérbe kerülésekor 

/különösen felső tagozatban, amikor ezekmennyisége és absztrak-

ciós szinvonala is emelkedik!/ már iiem csak_a gazdaságosság, ha-

nem az eredmén essé: sem biztosithat' e 	_ "stratégiákkal". 
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Az elmondottak alapján helyeselhetjük, hogy az uj tanterv alapján 

készült olvasókönyvek szövegei /nyelvük szerin!/ többnyire már 

kielégitik ezeket a feltételeket, hiszen a népköltészeti alko-

tások, a gyermekversek, a főképpen leiró jellegű mesék, költe-

mények a természetes nyelvü szövegből épülnek fel. A népkölté-

szeti alkotások /pl. népdalok, népmesék/ különösen közvetlenül 

képviselik és tükrözik a köznyelvi, népi gondolkodásmódot. 

Ezek általában elbeszélő jellegű szövegek. Azokban a szövegekben 

pedig, ahol található idegen fogalom, vagy ujszerü összefüggés, 

ott tudatosan és szisztematikusan - maga a tankönyv - hivja fel 

a figyelmet és adja az értelmezését, általában a szövegek után. 

Ld. az illutsztrációs példákat! 

3.5.4.2. M ESTERSÉGES NYELVU SZÖVEGEK  

A fogalom értelmezése, illusztrációs példák 

Mesterséges nyelvek: a./ a tudomány nyelvei, a tudományos leirások 

metanyelvei, 

b./ az egyezményes jelek nyelvei, pl. közle-

kedési jelek. 

Mesterségesen létrehozott rendszerek, amelyek a különböző tudomá-

nyokban bizonyos jelenségcsoportok leirására szolgálnak. Nem ter-

mészetes uton fejlődnek, hanem szerkesztettek: pl. az eszperantó. 

Egy nyelvnek valamely tudományágban, szakmában, foglalkozási kör-

ben kialakult olyan változata, amely a köznyelvtől /természetes 

nyelv/ főként szakszókincsében tér el /műnyelv/. 

Sajátos megfogalmazásban a münyelveknek nincs gyerekszobájuk. 

A fent leirtak egyaránt jellemzőek a tudományos szövegekre, és 
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egyéb szakszövegekre. Közös jellemzőjük, hogy  főképpen logikai 

összefüggésrendszer által determináltak. 

A közismert értelmezés szerint azt mondhatjuk, hogy a mesterséges 

nyelvű szöveg a szókészlet azon rétegeinek a felhasználásával'jön 

létre", amely egy-egy csoport, egy szakterület sajátos nyelvét, 

szó- és kifejezéskészletét alkalmazza: pl. szakszókészletet, 

zsargont, mozgalmi nyelvet. 

Tehát a mesterséges nyelvü szöveg pl. egy adott tudomány nyelve, 

amely az egyetlen nyelv az illető tudomány számára, annak sajátos, 

csak rá jellemző tárgyával és aspektusával függ össze. 

Témájukat, tartalmukat tekintve a mesterséges nyelvü szövegek 

lehetnek: természettudományos, társadalomtudományi, müvészeti, 

gyakorlati, elméleti, stb. vonatkozásuak egyaránt. 

Információelméleti szempontból vizsgálva a mesterséges nyelv-

szövegekre általában jellemző: 

EGY 	EGY 
Egy üzenet 	vagy KÓD -- vagy KÖZLEMÉNY /modell/ 

TÖBB 	TÖBB 

A gerincvelő /részlet/ 

"A gerincesek idegrendszerét az  idegsejtek nagymértékü csoportosu-

lása jellemzi. Ha az idegsejtek a központi idegrendszerben alkot-

nak halmazokat, akkor ezt a képződményt magnak nevezzük. Ha viszont 

a környéki idegrendszerben alakul ki az idegsejtek csoportosulá-

sa, akkor ennek duc a neve. Az idegseftek axoniai az j.degrostot 

a központi idegrendszerben pályákat alkotnak, a környéki ideg-

rendszerben pedig idegeket. 

A gerincesek központi iedegrendszerét fehér és szürkeállomány  
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épiti fel. A fehérállomány tartalmazza a  pályákat, a  szürke 

pedig sejttestekből_ tevődik össze. A szinapsziso1 révén egymás-

sal összekötött neuronokból alakulnak ki az idegrendszer mű-

ködésének komplex egységei." 

Idézett szövegrészletben 15 szakkifejezés található. 

Ezek közül 5 fogalom, - ill. ezek nyelvi kifejezési formája 

/szavak .../ - uj, amelyeknek kialakitása a szöveg célja. 

Ezek a következők: mag, duc, pálya, szürkeállomány, fehérállomány. 

Az uj fogalmak értelmezése a "már ismert" többi szakkifejezés 

segitségével történik. 

Információs modelljére jellemző: egy üzenet + kétféle kód + két- 

féle közlemény szerkezet,  

Az üzenet a gerincvelő felépitésével kapcsolatos  információ. 

A kód: egyrészt verbális, másrészt vizuális /a tankönyv ugyanis 

közli a szöveg mellett a gerincvelő keresztmetszeti rajzát/. 

A közlemény hasonlóképpen kétféle formában jelentkezik /verbális  

és vizuális/. 

A gerincvelő keresztmetszeti képe /részle,/ 

"A gerincvelő keresztmetszetén egy jellegzetes pillangóra emlé-

keztető szürke állományt találunkj_substantia grisea/ amely 

körül van véve a longitudinálisan haladó rostokból álló fehér  

állománnyal /substantia alba/. A szürke állomány sejtekből áll. 

A szürke állomány tulajdonképpen négy szarvból áll, kettő elülső  

és kettő hátulsó szarvból icornu anterius et posterius/. 

A négy szarvat középen egy  szürke köteg köti össze, melyben szin-

tén ennek közepén egy kis csatorna keresztmetszetét látjuk. Ez a 



- 108 -  

ganalis centralis  keresztmetszete. Az össezkötő szürke kóteg-

nek azt a részét, amely aycahalis centralis előtt helyezkedik  

el, comissura grisea anteriornak és a,canalis centralis mögötti  

szürke nyaláb részletet comissura grisea oosteriornak nevezzük.  

A  cornu anterius vaskos, bunkós, nem éri el a gerincvelő széli  

állományát. Benne nagy  multipoláris idegsejteket találunk, me-

lyeknek  neuritjei  alkotják a  radix anteriort. Ezek a sejtek,  

továbbá a neuritjük alkotják az un. spino musculáris neuronokat,  

melyek a „perifériára kifutva, képviselik a  mozgató idegeket,  

amelyek a harántcsikolt izmokat idegzik be....."  

/Horváth, 1972.121.o./  

Idézett szövegrészlet ugyancsak a gerincvelővel kapcsolatos,  

csak nem a középiskolai biológia tankönyvből vettük át, hanem  

a főiskolák számára készült Funkcionális anatómia c. jegyzetből.  

A viszonylag kicsi terjedelmü idézett részletben  19 szakszó- és  

jzakkifejezés található. Ezek közül 12 uj fogalmat, összefüggést  

e~  löl!. Tehát ennek a részletnek az információértéke sokkal ma- 

gasabb mint a középiskolaié.  

Benne a gerincvelő szerkezete sokkal differenciáltabban tükröződik.  

Sőt nem csak egyszerüen mesterséges elnevezéseket használ, hanem  

ezek latin megfelelőjét is jelzi és magyarázza is. Az egyes  

szakkifejezéseket itt is aláhuzással jelöltük.  

Szuggesztió és hipnózis  

"A  hipnózis fokozott szugge:sztibilitással jár együtt.  

Maga a szuggesztió. jelensége nem azonos a hipnózissal.  

Lényege Pavlov  szerint az agykéreg erős izgalmi góca,  
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amely körül kiterjedt gátlás  alakult ki. Ezt az izgalmi gócot  

éber állapotban is elő lehet idézni megfelelő körülmények között. 

Az orvos egyértelmű, erélyes utasitása, rábeszélése betegének 

gyógyulása érdekében voltaképpen éber szuggesztió, melynek ked-

vező befolyása az esetek többségében kétségtelen. Sőt-mint is-

meretes - az önszuggesztió is pszichikai tény, melyet a minden-

napi életben megfigyelhetünk. Önszuggesztióra /nevezhetjük ön-

uralomnak, fegyelemnek/ voltaképpen már a gyereket neveli az is-

kola. Nem világos, hogy hipnotikus állapotbasa. /akár egy esti 

természetes "szendergésről", akár pedig orvos által előidézett 

hipnózisról van szó/ az emberi pszichikw' miért vési jobban be 

a szuggesztióval közölt .::információkat, mint teljesen éber tel-

jesen eszméleti állapotban." 

/Ádám, 1976.141.o./ 

AKCELERÁCIÓ AZ ONTOGENETIKUS FEJLŐDÉSBEN /részlet/ 

"Van olyan vélemény, amely szerint az akceleráció tulajdonképpen 

nem más, mint az emberi fajban biológiailag eredetileg is benne 

rejlő fejlődési lehetőség realizálódása, ezt évezredekig a ked-

vezőtlen életfeltételek, körülmények /lakásviszonyok, égészség-

ügyi viszonyok, helytelen táplálkozás stb./ gátolták. "Eszerint 

ugy is fogalmazhatunk, hogy nem akceleráció van, hanem korábban 

volt  retardáció, és most a környezeti tényezők általános és széles 

körű javulásával kezdjük elérni a  genetikailag lehetséges, a 

Homo sapiens fajra jellemző normális növekedési, fejlődési lehe-

tőséget" - irja Eiben 0. Felfogását más kutatók is osztják ... 

A  koedukációval is ugy voltunk, mint a fizikai munkával. Magába 
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a fogalomba eleve annyi jót, nemeset süritettünk, hogy tekintet 

nélkül a körülményekre, kizárólag kedvező pedagógiai eredményt 

vátunk tőle. Az etikai fetisizmus tipikus hibája ez a pedagógiában, 

amelynek a veszélyességéről oly meggyőzően ir MAKARENKO." 

/Ágoston, 1976.154-156.o./ 

IV.  A TÁRSADALMI CSOPORT /részlet/ 

.1.  A csoport fogalma és strukturája 

1.2. A csoport strukturája 

"A csoportcél /célok/ elérésére kialakult feladatmegosztáson ala-

puló kötelékrend, a csoport funkcionális kötelékrendje alkotja - 

amint erre már rámutattunk - a csoport alapstrukturáját. 

A csoport belső szerkezete tehát a csoport alapstrukturáján alap-

szik. Ez a struktura mindencsoporttag számára meghatározott pozi- 

cint - szociológiai nyelven szólva -  státuszt alakit ki, amelyhez 

meghatározott elvárások összessége - szociológiai nyelven szólva - 

szerep társul. A  szerep tartalmát kitevő elvárások /értékek, normák, 

stb./ alapvetően a csoportcél elérésével vannak összefüggésben, de 

nem csupán a csoportból belülrő származhatnak, hanem abból a tár-

sadalomból is, amelyben a csoport él és müködik." 

/Kulcsár, 1974.54.o./ 

A "double-bind" /kettős kötöttség/ /részlet/ 

"Az utóbbi másfél évtizedben nagyon sokan vizsgálták a  skizofrénok 

családját, valamint azokat a kóros szerkezetü kapcsolatrendszerü 

családokat, amelyekben a gyerekek kedvezőtlen érzelmi körülmények 



között fejlődnek. Az ilyen vizsgálatok alapján olyan következte-

tésekre jutottak, hogy lehetséges a gyermeki személyiségfejlődés-

nek sajátos kárositása a nem verbális kommunikáciQ képességének 

sikján, és hogy ennek a kárositásnak igen hátrányos hatása van 

a felnőttkorban. Ha az anya és acsaládi környezet a gyerek iránt 

kevés pozitiv érzelmi vonást, szeretetet és sok elutasitást, 

negativ emóciót tartalmaz, a nem verbális kommunikáció képessége 

nemcsak nem fejlődik kellően, hanem még  különleges ellentmondás 

hordozója is lesz. 

A második és harmadik életévben a biológiai ingerérzékenysé& is 

elég nagy lesz ahhoz, hogy a gyermek észrevegye hogy ...!' 

/Buda, 1978.139.0./ 

8övegtipus-olvasási stratégia, pedagógiai vonatkozásai 

Olvasási módját tekintve a mesterséges nyelvű szöveg megértése 

részben egy idegen nyelvű szöveg anyanyelvre történő forditásá-

nak mechanizmusához hasonlitható. 

Ez a folyamat a következő mozzanatokat  foglalja magában: 

a./ az egyes szakkifejezések /szavak, szókapcsolatok stb./ 

"leforditása" a nekik megfelelő /adekvát/ köznyelvi és/vagy 

szinonim, magyar stb. megfelelőire. 

b./ az igy keletkezett kifejezések vonatkoztatása, kapcsolása 

az adekvát konkrét objektumhoz, jelenséghez stb., - illetve 

ezek természetéből adódóan - ezek tartalmához, terjedelmé-

hez és/vagy viszonylataihoz. 

Tekintve, hogy ezekben a közlésfajtákban a köznapi gondol- 
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kodásmód helyett - többnyire a logikai feltételeknek, 

szabályoknak alárendelt a szövegek konkrét tartalma, 

valamint strukturája is - ezek olvasása egy adekvát 

/neki megfelelő/ beállitódást is igényel az olvasótól. 

c./ a szövegmegértés folyamata e fenti mozzanatok /műveletek/ 

"elvégzése után" már többnyire hasonló módon történik, 

mint általában a köznyelvi szövegek olvasásakor. Ez nem 

más, mint az egyes fogalmak kijelentések /szavak, mon-

datok/ közötti összefüggésrendszer /kontextus/ feltárása 

mind mikrostrukturális, mind mikrostrukturális szinten. 

/Ld. a szövegértés általános mechanizmus c. fejezetben!/ 

Egy adott tudományban, vagy szakterületen stb. jártas olvasónál 

az ismertetett'algoritmus" lerövidül oly módon, hogy az "első" 

mozzanat "kiesik", tehát az olvasott szöveg egyes szavai, kife-

jezései közvetlenül "előhivják", asszociálják az adekvát objek-

tumot, folyamatokat, jelenségeket stb. 

Tehát - adott vonatkozásban - gyakorlott olvasó számára az ugy-

nevezett "forditás mozzanata" már nem tudatos, hanem éppen a 

gyakorlás által automatizálta/készség!/. Ezért csak a konkrét 

tartalom által meghatározott további információfelvétel jelent 

tudatos tevékenységet /jártasság!/. 

Kezdő olvasónál, vagy ujszerü szövegnél a "forditási művelet" 

még nem automatizálódott és ez is külön figyelmet, erőfeszitést 

igényel. 

Egy adott szakmában, foglalkozási körben, tudományban tájékozott 

olvasónál is egy vagy néhány szó, kifejezés értelmezésekor '=lépés-
ről lépésre "be kell járni" ezt az utat. Ez megnyilvánulhat pl. 

értelmező szótár vagy lexikon használatában, vagy egyszerűen 
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belső beszéd szintjén egy szöveg olvasása közben. 

A fent emlitett és értelmezett mozzanatok itt sem jelentenek 

merev sorrendet, a megértési folyamatban szimultán is jelentkez-

hetnek. 

Kezdő, vagy az adott szakma, tudomány vonatkozásában teljesen 

tájékozatlan olvasó esetében az egyes szakkifejezések üres fo-

galmakat jelentenek /verbalizmus/, ezért az olvasó az adott szö-

vehet csak el-olvasni tudja, az információt részben veszi fel,  

esetleg egyáltalán nem érti rag a szöveget.  

E fenti mechanizmust, illetve fejlődését, változását szemlélteti 

az alábbi 10.sz. ábra. 

/tudati képmás/ 

10. sz. ábra 

Az adott szakkifejezés közvetetten, vagy közvetlenül is kapcso- 

lódhat az adekvát fogalomhoz, továbbá egy szakkifejezés /szó, 

mondat stb./ ismeretlen fogalmat is jelölhet, vagy olyan fogalmat;  

összefüggést, amelynek a tartalma, terjedelme, relációi vagy ezek  

egy része ismert a VEVŐ /az olvasó/ számára. 

Mesterséges nyelvü szöveg eredményes olvasásához az utóbbiak 

szükségesek. 
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2.  Pedagógiai vonatkozásai  

A mesterséges nyelvü szövegek olvasási stratérgiája, olvasásuk-

kal kapcsolatos módzsertani feladatok ezeknek a szövegeknek a 

"természetéből" küvetkeztik. A szerkezet itt_is meghatározza 

a funkciót egyrészt az olvasási, másrészt az olvasástanítási 

stratégia szempontjából. 

Az előbbiekről már  szóltunk, az utóbbival kapcsolatban /módszer-

tani vonatkozásai/ pedig a következő feladatokat állapithatjuk 

meg: 

a./ az egyes tantárgyak /mint tudományágak, müvészeti ágak, 

szakmák, foglalkozások stb./ szövegei magyrészt mester-

séges nyelvű szövegek. Ezért az egyes tárgyak tudásrend-

szerének, elsajátitásának folyamatában kell! lehetőleg 

tartalmilag-logikailag pontos /jól kifejezett/ definiciókat, 

fogalmakat, rendszereket stb. kialakitani, tudatosítani, 

megszilárditani. 

Mindez szempontunkból nézve - az objektiv valóság tárgyi, 

dologi "tényeinek", ill.  azok tudati /fogalmi/ szintü tükrö-

esődéseinek: valamint ezek különböző nyelvi kifejezései kö-

zötti szilárd kapcsolatok "kiépítését" jelenti. 

Hogy ez a "rendszer" működőképes legyen reverzibilisnek  

/megfordithatőnak/ kell lennie, ami pl. azt jelenti, hogy 

adott objektum, vagy annak képe asszociálja annak elnevezé- 

sét, és forditva is, egy nyelvi kifejezés /szakkifejezés/ 

előhivja az adekvát fogalmat ill. az adott tárgyat. 

Mindez feltételezi - többek közt - a következőket: 

- az adott szakkifejezés /latin, egyéb n.közi szót és a 

magyar megfelelője ismeretét !  

- vagy, hogy ugyanannak a fogalomnak a szinonimáit is kell 
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tudni, 

- vagy egyszerűen az adott szakkifejezés és az adekvát 

fogalom tartalma, terjedelme, viszonyai közötti kapcsolat 

fennállását stb. 

Ezeket a "kapcsolatokat" gyakoroltatás által kell automa-

tizálttá tenni /készség!/ kialakitarni, hogy az olvasási 

folyamatban e tevékenység alól mentesüljön az olvasó. 

Összefoglalva: a különböző tantárgyak szövegei /és pedagógusai!/ 

jelentőségüknek, illetékességüknek megfelelően 

kell/ene/, hogy hozzájáruljanak ehhez a feladat-

hoz! 

b./ A magyar nyelv és irodalom c. tantárgyon belül főképpen a 

nyelvtan, a nyelvi szabályrendszer folyamatos megismerteté-

sével részben logikai és szerkezeti keretét biztositja e 

szövegmegértési folyamatnak. 	. 

Másrészt ide sorolhatók pl. az értelmező szótárak, lexikonok 

stb. használatának megismertetése, alkalmaztatásuk, a tan-

körlyvön kivüli egyéb szakkönyvek, folyóiratok, tanulmányok 

olvastatása. /Egy specifikus képesség, csak "adakvát" te-

vékenységben ill. általa fejlődhet!/ 

Továbbá az ugynevezett kiegészitő anyag adta lehetőségek fel- 

használása, önálló feldolgozásuk tankönyvekből, szakkönyvek-

ből, stb. 

A mesterséges szövegek olvasása már az olvasástanitábkor elkezdődik, 

és egy szakma, hivatás elsajátitásakor éri el csucspontját. 

Ezért, ha az olvasó számára ismert az adott foglalkozás, tudomány-

ágazat szakszó- és kifejezéskészlete, amely a valóság bizonyos 

tárgyi, dologi, viszonyrendszerét tükrözi adott univerzumon belül, 
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adott szempontból, akkor a teljes és hü információ vételének 

a lehetősége a legnagyobb mértékben biztositott. 

Megjegyzés:  A félreértések elkerülése végett szeretnénk hangsu-

lyozni, hogy mi a mesterséges szövegek /szak- és tudományos szö-

vegek/ megértésének mechanizmusát csak olvasástechnikai szempont-

ból próbáltuk elemezni! Az adott tudomány, szakma, egy tevékeny-

ség, stb. amit ezek a szövegek tükrözhetnek sajátos belső logi-

kával, stilussal, szerkesztésmóddal, egyedi vagy általánosabb 

stb. sajátosságokkal jellemezhető.  Pl.  a didaktikai szempontok 

figyelembevételével készült tankönyvek, jegyzetek ugyanazt az 

ismereti ar}yagot tükrözhetik különböző absztrakciós szinten, 

különböző mértékben differenciálva, eltérő formában felépitve, 

különböző irányzatokna, nézőpontoknak alárendelve. Ezeknek a sa-

játosságoknak a feltárása nem célja ennek a dolgozatnak. Mindezek 

a gondolatok viszont azt jelzik, hogy egyrészt az olvasásnál a  

szöveg sajátosságait messzemenően figyelembe kell/ene/ venni,  

másrészt, hogy az olvasás a szöveg sajátosságaitól függően lehet 

/esetenkén,t/ egyszerü reprodukálás, és lehet komoly kognitiv te-

vékenység is. 

Ez is r e 1 a t i v többféle szempontból is. 

Ha egy professzor olvas - tudományterületével kapcsolatos szöve-

geket - akkor az ő számára ez egészen "más!' erőfeszitéseket je-

lent/het/, mint ha ugyanezt a szöveget, az adott tudományterületen 

végző egyetemista hallgató, vagy egy laikus próbálja teljes ered-

ményességgel megérteni. Itt most még annyit mondhatunk: durva egy- 

szerüsrltéssel az olvasás a szövegek nagyobbik részét tekintve =  

gondolkodás. 
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3.5.4.3. III. M ü v é s z i n y e.l v ü szövegek  

A fogalom értelmezése, illusztrációs példák  

A természetes nyelvet anyagként használja fel. Ugyanakkor - mivel 

a költői, irói szöveg nagyon bonyolult struktura - sokkal össze-

tettebb mint a természetes nyelv.  

Ha ugyanolyan lenne, akkor elveszitené müvészi jellegét, létjogo-

sultságát. 

Ezekben a szövegekben az információ mennyisége lényegesen több, 

mint a természetes nyelvű szövegekben. 

Az iró /ADÓ/ gondolatai egy sajátos müvészi strukturában, és 

csak ebben léteznek. 

A gondolat a struktura révén /összekapcsolódás révén/ valósitja 

meg önmagát, tehát a mü eszmei tartalma: a strukturája./Lotman,1973 

Az eszme a művészetben /szépirodalom/ mindig egyuttal modell is, 

mivel a valóság képét, bizonyos vonatkozásait rekonstruálja. 

Ezek alapján nevezhető a művészi nyelvű szöveg másodlagos modelláló 

rendszernek is. Ez egyuttal a művészi szöveg referenciális funkci-

ójának a "létezését" is bizonyitja. 

A szokásos értelemben vett tartalom és forma kettősségét célszerű  

lenne az eszme és az adekvát struktura /amelyben az előbbi meg-

valósul/ fogalmaival helyettesiteni. 

E fentiek hangsulyozása azért fontos, mert ha információelméleti 

modellben gondolkodunk, akkor nagyfoku hajlandóság mutatkozhat 

bennünk arra, hogy egy művészi nyelvű szöveg "tartalmát" kzlemény-

ként fogjuk fel, "formai vonatkozásait" pedig kódként, vagyis az 

adott "szöveg nyelveként". 
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Ez a stratégia egyes művészi szövegeknél eredményes /lehet/, 

más szövegeknél pedig - enyhén szólva - félrevezető információt 

biztosit. Ugyanis a müvészi alkotások nagy részében a megformálás 

módja, az alkalmazott kód/rendszer/ "hordozza" a tényleges 

információt: pl.' Ady- József A. alkotásainak nagy része, stb. 

Összegezve: Az irodalomnak sajátos nyelve van; művészi nyelv, 

amely nem esik egybe a természetes nyelvvel, hanem azt felhasz-

nálja, arra ráépül, tehát rendelkezik a jeleknek ész összekap-

csolási szabályaiknak egy sajátos, csak rá jellemző rendszerével, 

ami sajátos, más eszközökkel nem továbbitható információ átadá-

sára szolgál. 

A művészi szöveg temérdek információt képes koncentrálni egy arány-

lag kisterjedelmű "szöveg terében" is. 

A különböző olvasóknak különböző információt nyujt, kinek-kinek 

megértési képessége mértékében. 

Példák:  

A szépirodalmi alkotások összessége ide sorolható. 

Az irodalmi alkotásokon belül különösen a lira és a dráma, illetve 

ezek alfajai stb. 

Ilyenek pl.: Ady,  József A. egész munkássága, Kosztolányi, Babits, 

Móra, Juhász Gy., Madách I. müvei ... 

A to:úábbi - konkrét - illusztrációs példákat és értelmezésüket 

lásd a pedagógiai vonatkozások c. fejezetben! 
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Pedagógiai, olvasásmetodikai vonatkozásai 

Tehát a művészi nyelvű szövegekben is elkülönithető - a fentebb 

már ismertetett - kétféle tényező: a közlemény, valamint a kód-

rendszer, a "nyelve. 

Hogy átvehessük a müvészet eszközeivel továbbitott információt, 

ismernünk kell nyelvét. Ez a "nyelv" teszi lehetővé a kommunikációs 

aktust. 

A nehézséget - többek közt - az jelenti, hogy a közlemény és a köz-

lemény nyelve között sajátos "átmenet", áttünés is lehetséges. 

Ez eléggé gyakori jelenség a lirai alkotásoknál, pl. József 

Attila: Favágó c. költeményében is megfigyelhető. 

Favágó 

"Vágom a fát a hűvös halomba, 

fényesül a görcse sikongva, 

zuzmara hull szárnyas hajamra, 

csiklándani benyul a nyakamba - 

bársonyon futnak perceim. 

Fönn, fönn a fagy baltája villog, 

szikrádzik, föld ég, szem, a homlok, 

hajnal suhint, forgács, fény röppen - 

amott is vág egy s dörmög közben, 

tövit vágom s gallya jut. 

Ejh, döntsd a tőkét ne siránkozz, 

ne szisszenj minden kisszilánkhoz. 

Ha odasujtsz körül a sorshoz, 

az uripusztaság rikoltoz -  

a széles fejsze mosolyog." 
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A költeményben aláhuzással jelölt kifejezéseknek szimbolikus je-

lentése is van, és éppen ez a jelképes értelmezés - mód biztositja 

a tényleges információ famondanivaló/ vételét. 

Ily módon válik a természeti kép társadalmivá, a konkrét emberi 

tevékenység társadalmi, politikai harccá, Mindezt az információt 

a "kódolásmód", ill. a dekódolás jellege biztositja. E fenti példa 

azt tükrözi, amikor a 'formai" oldalnak lesz információs értéke. 

Értelmezésünk szerint, tehát a műalkotás "nyelve" nem a forma, 

amennyiben ezen a fogalmon olyasvalamit értünk, ami az informá-

ciós megterhelést hordozó tartalomhoz képest külsődleges dolog. 

Mivel a müvészi szöveg nyelve lér}yegét tekintve bizonyos müvészi 

modellje a világnak, és ebben az értelemben egész strukturájával 

a "tartalomhoz" tartozik, tehát információt hordoz. Ezért néha a 

szöveg nyelve /amelyet éppen kiválasztott. alkalmazott a  szerző/  

lényegesebb információ, mint maga a "közlemény" /a konkrét tartalom!/  

Mesterséges szövegnél erről szó sem lehet! 

Például, ha egy szerző /irő, költő stb./ egy adott müfajt - lírát - 

választ, egy adott irányzat - avantgarde.- mellett kötelezi el 

magát, egy meghatározott stilust - szürrealizmus - alkalmaz: tehát 

"nyelvet" választ, amely segitségével olvasóihoz szólni szándékozik, 

akkor e tényezők renszere együttesen "hordozza" az eredeti /t;nyle-

ges/ üzenetet, és nem tisztán csak /vagy egyáltalán nem!/ a direkt 

formában közölt tartalom. 

Mindezek feltárásában sok segitséget biztosit az adott mü genetikus 

elemzése. 

Ha egy szerző számára minél nagyobb a választás lehetősége vagy 

- ellenkezőleg - bizonyos körülmények ezt korlátozzák, annál inkább 

hordozza a "nyelvi" struktura az információkat. 
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Ilyen esetekben éppen a nyelv lesz a mü alapvető tartalma válhatik 

annak közleményévé, pl. irodalmi paródia, polémiák. Jőt, amikor az 

irodalom felhasználja a természetes nyelvet, tartalomhordozóvá 

változtatja ennek formai oldalát. 

A nyelv és a közlemény információértéke ugynabban a szövegben az 

olvasó kódrendszerétől, igényeitől, elvárásaitól függően változ-

hat. 

Információelméleti szempontból a müvészi szövegek általános modell-

jére a következők a jellemzőek: 

TÖBB/féle/ Ü ZENE T-te-TÖBB/féle/ K Ó D—EGY K ,Ö Z L E M É N Y, 

amelyből következik a müvészi szövegek megértésének a "sajátos-

sága is. 

A szépirodalmi szövegeknél ezt nevezik többsika ábrázolásnak. 

E.sikok hierarchikusan egymásra épülnek, egyik üzenet ráépül a 

másikra ... Illusztrációs példát lásd alább! 

E sikok között nem egy változatlan hierarchikus rend van, hanem 

ahogy Hankiss Elemér irja: "tudatunk ide-oda, vibrál /oszcillál/ 

az egyes sikok között, s voltaképpen ez a vibráció váltja ki 

az esztétikai hatást az olvasóban. 

/Hankiss, 1969.55.o./ 

Ugy is fogalmazhatunk, hogy az egyes üzenetek felismerése után, 

egy magasabb szinten az üzenetek közötti kapcsolatrendszer lesz 

egy:,ujabb üzenetnek - nevezetesen az esztétikai üzenetnek - a 

forrása. 

Vida:  Vörösmarty M. "Előszó" c. költeménye: /részletek/ 

Egy-egy szövegmű - pl. egy költemény is - mint rendszer, mint 
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struktura fogható fel. /Az egész6t alkotó részek, és a részek 

egymáshoz valamint az egészhez való viszonyát integráltan te-

kintve, ez egy belső organizáció _ kontextus, Ha a költeményt 

más szövegművekkel, egyéb információval "vetjük egybe",  akkor 

már intertextuális vizsgálatról beszélhetünk. 

Elemezzük az "Elszó" c. költeményt a fentiek értelmében. 

A következő sajátosságokat állapithatjuk meg: 

TÖBB üzenet 	TÖBB kód 	EGY közlemény modell jellemzi. 

Különböző üzenetekhez juthatunk el különböző kódok felhasználá-

sával. Mindezt nagymértékben elősegiti a kontextus és az inter-

textus. 

"Midőn ezt irtam tiszta volt az ég 

Zöld ág viritott a Föld ormain ... 

Lángolt a gondos ész a sziv remélt 

Ünnepre fordult a természet, a mi 

Szép és jeles volt benne, megjelent." 

1. Ha a költeménynek csak az első versszakát olvassuk, - tehát 

a kontextusnak csak egy részét ismerjük, - akkor annyit mondha-

tunk, hogy egy természeti kép tükröződik benne  idillikus fokon '  

/Itt az információ vétele köznyelvi kód segitségével történt./ 

"A vész kitört vérfagylaló keze  

Emberfejekkel labdázott az égre 

Emberszivekben dultak lábai ••• 

Vad fénnyel  villámok rajzolták le 

Az ellenséges Istenek haragját ... 

Most tél van csendés hó és halál 
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2. Tovább olvasva a költeményt - a szvegösszef üggés egyre telje-

sebbé válik. A  "következő" üzenet nem egyszerüen természeti kép 

bemutatása, hanem ezen kivül valami másról van szó. 

Megtudjuk, hogy a tél, a csend, a hó - jelképes értelmü fogalmak. 

Ez .'tehát egy másik üzenet, amely az irodalmi nyelv, segitségé-

vel fejthető meg, köznyelvi kód segitségével ugyanis "természeti 

kép szintjén" maradna. 

Itt a müvészi /irodalmi/ hatást biztositják pl. a szokatlan jel-

zős szerkezetek. 

Ez a példa egyuttal azt is illusztrálja, hogy egy-egy lirai szö-

vegnél általában a szöveg nyelve hordozza, a tényleges informá-

ciót és nem a "konkrét" üzenet /a tartalom/. 

"A Föld megőszült: 

Egyszerre őszült meg mint az Isten ... 

Majd eljön a hajfodrász, a tavasz 

Üveg szemén a fagy fölenged 

S illattal elkendőzött arcain ... 

Kérdjétek azt a vén kacért 

Hova tevé boldogtalan fiait?" 

3. Végigolvasva a költeményt "közvetlen" direkt tartalmát tekintve 

az évszakok változásának müvészi bemutatásáról van szó. 

Ez már tisztán "önmagában" is müvészi megoldás. Ezt biztositja az 

irodalmi, - ezen belül - a költői nyelv, ill. ennek az eszközei. 

Vizsgálhatjuk a szöveget - mint irodalmi szöveg - többféle szem-

pontból is: genetikus, strukturális vonatkozásban, sőt az utóbbin 

belül: akusztikai, grammatikai, képi rétegek szempontjából. 
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4. Közvetett formában, "jelképes értelemben" a társadalmi-politikai 

helyzet változásait tükrözi a szöveg. /1848-as események és ezek 

következményei./ 

Ez egy ujabb üzenet! Kódja a romantikus stilus elemeit felhasz-

náló költői nyelv, amely az adott korszakot és a költő /Vörösmarty/ 

egyéniségét is jellemzi. 

5. A költemény megirásának időpontja 1850. Az előtte történt ese-

ményeket /szabadságharc, a költő élete, változásai/ is figyelembe 

véve a költeményt intertextuális szempontból is elemezhetjük /gene-

tikus elemzés/. Ezen a magas szinten az üzenet: a költő reflexiója, 

vélemé;ny.e a változásokkal kapcsolatban. 

Végül mindez a többi üzenettel együtt biztositja az esztétikai  

élményt. 

Ezek alapján ismét célszerü arra utalni, hogy mennyire más jellegű 
ft- 

kognitív tevékenységet "igényel az olvasótól" egy művészi szöveg 

megértése, mint pl. egy `Mesterséges szövegé, vagy akár egy köz-

nyelvi szövegé!  

Az eltérés egy szövegtipuson belül is /pl. művészi szöveg/ jelentős 

lehet. A művészi nyelven irt szöveg kódrendszere /nyelve/ társa-

dalmi-történelmi háttértől, szerőtől, irányzótoktól, sitlustól ... 

stb. függően váltakozhat még egy szerző művein belül is. 

Ezért a köznyelvi szöveghez képest a konvencióktól való eltérés 

különböző viszonylatokban és különböző mértékben jellemző a'müvészi 

szövegék kódrendszerét tekintve. /Még akkor is, ha figyelembe 

vesszük az alapvető szerkesztéstani és stilisztikai követelmé-

nyeket!/ 

Az olvasó /VEVŐ/ feladatai az eredeti /tényldges üzenet vétele 
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érdekében - többek közt - a következők: 

- Ismerje a különböző, illetve  a legfontosabb kódrendszereket! 

- Képes legyen a megfelelő kódok kiválasztására, megállapitására! 

- A fentiekkel egyetemben tudja elvégezni a "dekódolást", ami 

tulajdonképpen nem más, mint a szöveg strukturális elemzése. 

- Fontos feladat a szövegen kivüli /de vele valamilyen szempont-

ból kapcsolatban lévő!/ információk "hozzávétele, hozzágondolása". 

Ez talán nem is sorrend, hanem inkább feltételegyüttels, amelyre 

valamilyen összetételben mindig szükség van! 

A DEKÓDOLÁS fogalmát természetesen nem abban a szokványos érte-

lemben használjuk, ami az olvasás közismert definiciójában de-

kódolást jelent! 

Tekintettel arra, hogy az olvasás = dekódolás és információ fel-

vétele, itt tulajdonképpen másodlagos, harmadlagos stb. dekódolási 

műveletszintekről beszélhetünk. 

A müvészi kódoknak azok a szerkesztési elvei, amelyek közel 

állnak a természetes nyelv strukturális elveihez "kényelmesebbek" 

az olvasónak. Jellemzőjük - akárcsak Petőfi népdalszerü verseiben-

a természetesség, a szerkezeti /dallamtani stb./ tisataság. 

Olyan tipusu szövegekben valósul ez meg, amelyekben ténylegesen 

a KÖZLEMÉNY = tartalom, és nem a közlemény NYELVE /forma/ tartal-

mazza az ' információt /'ill. annak maximunát ! / 

Pl.:  Heinrich Heine: Németország c. költeményében:  

" Én ujabb dalt, barátaim, 

Ujat és jobbat zengek; 

Mi már a földön, idelenn 

Épitjük föl a mennyet ..." 

Továbbá, +Petőfi 3.: Európa csendes c. költeményéből: 
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"Emelje ez föl lelkeinket, 

Hogy mi vagyunk a lámpafény.  

Mely amidőn a többi alszi, 

Ég a sötétség éjjelén ..." 

Ugyan a lámpafény és a sötétség éjjele szimbólikus jelentésű, 

de a vers cinre és az előbbi sorok alapján "egyértelmiz' a jelen-

tése. 

"Midőn más könnyet sem mer adni, 

Mi vérrel áldozunk neked ... 

...E hütlen korban mi utolsó, 

Egyetlen hiveid valánk! 

Idézett részletekben egyértelmüen, direkt módon  tükröződik a 

tartalom /és természetesen a formai sajátosságok is/. 

Más művészi szövegekben nincs ilyen egyértelmű, "tiszta" elkü-

lönülés! Ezekben  a nyelvi megformálás módja, jellege is sok 

információt hordozhat. 

Ld. az alábbi illusztrációs példákat! 

/Babits Mihály: Messze ... messze ... , valamit 

Arany János: Letészem a lantot c. költeményeit/ 

Babits Mihály: 

Messze ... messze ... /^részletek/ 

Spanyolhon. Tarka himü rét, 

Tört árnyat nyujt a minarét. 

Bus donna barna balkonon 

Mereng a bibor alkonyon, 
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Olaszhon. ,Göndör fellegek, 

Sötét ég lanyhul 'fülletelt. 

Szökőkut vize fölbuzog. 

Tört márvány, fáradt mirtuszok. 

Göröghon. Szirtek, régi rom. 

Ködöt pipáló bus orom. 

A lég sürü, a föld kopár. 

Nyáj, pásztorok, fenyő, gyopár. 

Svájc. Zerge bércek, szédület, 

Sikló. 'Major felhők felett. 

Sötétzöld völgyek, jégmező: 

Harapni friss allevegő, 

... Angolhon. Hidak és ködök. 

Sok kormos kémény füstölög. 

Kastélyok parkok labdatér, 

Mért legelőkön nyáj kövér. 

Ó, mennyi város, mennyi nép, 

Ó mennyi messze szép vidék! 

Rabsorsom milyen mostoha, 

Hogy mind nem láthatom soha! 

Idézett költemény "tartalmi és formai  oldalai" művészi egységben 

találkoznak. 

A  nyelvi megformálás nagyon sok információt hordoz, az egyes fogal-

mak tartalmán kivül. A képszerűséget, élményszerűséget is nagy-

mértékben fokozza. 
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Ezt biztositják pl. olyan eszközök, mint: . rim, ritmus, alliteráció 

/bus donna barna balkonon/ stb. a szóképek rendszere. 

Arany János: Letészem a lantot /részletek/ 

Letészem a  lantot. Nyugodjék. 

Tőlem ne várjon senki dalt. 

Nem az vagyok, ki voltam egykor, 

Belőlem a jobb rész kihalt. 

A tUz nem melegit, nem él; 

Csak, mint reves fáé, világa. 

Hová lettél, hová levő 

Oh lelkem ifjusága! 

Más ég hintette rám mosolyát, 

Bársony palástban járt a föld, 

Madár zengett minden bokorban. 

Midőn ez ajak dalra költ. 

Fűszeresebb lett az esti szél, 

Himzettebb volt a rét virága, 

Hová lettél, hová levél, 

Oh lelkem ifjusága! ... 

Nem igy magányosan daloltam! 

Versenyben égtek hurjaim; 

•. . 

Most ... árva énekem, mi vagy te? 

Elhunyt daloknak lelke tán, 

Mely temetőbül, mint kisértet 

Jár még föl a Aialál után ...? 
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Himzett, virágos szervfedél ... ? 

Szó, mely kiált a pusztaságba? ... 

Hová lettél, hová levél 

Oh lelkem ifjusága! 

Letészem a lantot. Nehéz az. 

Kit érdekelne már a dal. 

Ki örvend fonnyadó virágnak, 

Miután a törzsök kihal: 

Ha a fa élte megszakad, 

Egy percig éli tul virága. 

Oda vagy, érzem, oda vagy 

Oh lelkem ifjusága! 

A  nyelvi megformálás módja, többek közt, a szimbolikus jelentés 

"hordozza" a költő üzenetét. Ennek lényege; aszabadságharc utáni 

állapotokkal szembeni személyes állásfoglalás. 

Ugyanakkor az epikai művek, egyes lirai alkotások és bizonyos 

alfajaik, valamint azok a szövegművek, amelyek tematikusak, 

kontrasztosak, külső formájukat tekintve is cimek, alcimek, feje-

zetek, bekezdések stb. tagolják szintén abba a csoportba sorol-

hatók, ahol a tartalom és a forma "jól elkülönül". 

Pl.:  a táj- és tárgyleiró lira, a realizmus és naturalizmus irány-

zataiban született alkotások nagy része stb. 

Ez a jellemzője pl. a középkor müvészi szövegeinek, poémáknak, 

krimiknek, szerelmi regényeknek. Általában ezek az "olvasott" 

müfajok közé tartoznak. 

Viszont már "kevésbé közkedveltek" a nagyobb tömegek körében 

a jelképes, szimbolikus alkotások, azok, amelyekben többszörös 
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áttétel "fedi az eredeti" üzenetet, ilyenek: az avantgarde irány-

zatban - és által született alkotások, a non-figurativ müvek stb. 

Zenei vonatkozásban is hasonló a helyzet: 

A könnyüzene, a disco ... az operett tartalmi és formai vonat- 

kozásai /nyelve/ kevésbé szösszetett, tartalom és forma jól el-

különül. /szöveg, dallam, ritmus/ Hanghatásaival és zörejeivel 

"közel van" a természetes szituációhoz /ikonikus jelzés/. Ugyan-

akkor a "komolyzene" absztrakt, ás sokak számára ismeretlen, 

/intim/, nagyrészt dikényes konvenciókon alapul, illetve ezek 

által meghatározottan hordozza az információt. A társadalmi-

történelmi fejlődés folyamatában egy-egy konkrét objektumhoz ál-

talában konvencionális alapon "társitunk" egy hangsort, betűsort, 

/f ogalmat/. 

A non-figurativ alkotások /irodalomban és más művészeti ágban/ 

ezért nehézséget - ill. "szakadást" jelenthetnek a kommunikációs 

folyamatban. 

3.5.5. 
a közlés célja és a mondanivaló 

elrendezésének módja szerint 

Elbeszélő  

I, e i r ó 

Elemző- 

meggyőző 

A szöveg nem csak mondatok puszta összessége, hanem egy funkcio-

nális ás konstrukcionális egység, egy rendszer, mind grammatikai, 

mind logikai-tartalmi szempontból egyaránt. 

E "rendszer" /szövegmű/ felfogásában, megértésében fontos szerepe 

van a szövegösszefüggésnek /kontextus/, és a szövegen kivüli kör- 
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nyezetnek. 

A fentieket biztositó "szövegkohéziós"eszközökként értelemez-

hetők - többek közt - a tér, idő, logikai összefüggések jelen-

léte és dominanciája az aaott szövegben. 

Mivel a szöveg funkcionális egység, ezért minden szövegnek van 

valamiféle témája az amiről szólunk, vagy irunk. Mindaz a gondo-

lat, amit a témáról közölni akarunk: a mondanivaló /vagy tartalom/. 

A téma és a mondanivaló erősen megszabja /vagy legalábbis erősen 

körülhatárolja/ a közlés müfaját. 

Tulajdonképpen a  mondanivaló elrendezésének a módja "rendje"  

képezi az osztályozási szempontot /a közlési funkcióval együtt!/, 

amely alapján megkülönböztetünk: elbeszélő, 

leiró, 

elemző-meggyőző  szövegfajtákat. 

Kapcsolatukat, valamint a közöttük lévő "átmeneteket" az alábbi 

/11./ ábra szemlélteti. 

ELBESZÉLŐ SZÖVEGEK 

LEIRÓ SZÖVEGEK 	ELEMZŐ-MEGGYŐZŐ SZÖVEGEK 

11. sz. ábra 

Ezek a közlésfajták előfordulhatnak önállóan, egy egész szöveget 

jellemző formában, megjelenhetnek egymást felváltva, illetve egy-

mással keveredve is. 
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Az egyes fajok elemzését, vizsgálatát Asonló módon végezzük, 

mint azt az előbbi fejezetekben tettük. 

3.5.5.1. I. E l b e s  z  é l ő szöveg  

A fogalom értelmezése, illusztrációs példák  

Az elbeszélés rendszerint valamely egyszeri eseménynek, esemény-

sornak irásban történő visszaadása, mégpédig szemléletes, és 

eleven stilusban. 

Az  elbeszélő ugyanis hatni akar olvasójára. Az elbeszélésben 

lényeges az élményi elem. 

Az élményi anyag tagolása, elrendezése magában a történés le-

folyásában adva van. /időrendi sorrend:!/ 

Legáltalánosabb formájában a következő összetevőket foglalja 

magába: - a legszükségesebb előzményekre való utalásokat, 

- magukat az eseményeket, 

- az esetleges következményeket. 	. 

Három tipusa fejlődött ki: 

a./ az eseményekkel egyidejű időrendi elbeszélés; irott 

formában gyakorlatilag ez nem lehetséges, csak rö-

viddel közvetlenül utána: pl. aktuális, tematikus 

tudósitások, riportok /problémariport/... 

b./ visszapillantás az eseményekre:  pl. eseménytudósitás, 

történelmi témáju szövegek, tankönyvekben, szak-

könyvekben stb. 

c./ az események közepébe vágó elbeszélés. 

/Terestyén Ferenc, A fogalmazás 
művészete 25-28.o./ 
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Az elbeszélést nem csak mint irodalmi műfajt tekinthetjük /pl. 

elbeszélő költemények, regény, mese, monda stb./, hanem mint a 

szövegmüvek egyik fontos fajtáját. Ezért nemcsak szépirodalmi, 

hanem tudományos szövegek, sajtóműfajok /ezen belül különösen 

a tudósitás müfajcsalás/ jellemzője is lehet. 

Kohézióját és strukturáját mindenekelőtt az "idő" tényező és a 

"cselekmény" biztositja. 

Az elbeszélő szövegek szerkezetében valamilyen változást ered-

ményező szándékos akciók leirása a döntő. 

Iyelvi-grammatikai szempontból ezekben a szövegekben nagy gyako-

risággal szerepelnek a különböző határozók /ezek között is a 

hely- és időhatározók/, valamint a névutók. 

.om•oziciós strukturá'ukat cselekmén i szerkezetüket tekintve 

az elbeszélések  egy része "nagy időintervallumot" fog át, ezért 

jellemző benne a sürités. Az elbeszélt, bemutatott részlet/ek/ 

terjedelme nincs arányban az események időtartamával: pl. a tör-

ténelem tankönyvek egyes témakörei, a mesék általában. 

Az elbeszélő szövegmüvek másik nagy csoportjának a jellemzője 

a "kisebb időintervallumot" /esetleg helyet, körülményrendszert/ 

átfogó események részletes/ebb/ bemutatása. 

Ilyen müvek pl. Gárdonyi Géza: Egri csillagok c. műve, vagy 

Jókai Mór: A kőszivü ember fiai c. regénye stb. 

Beszélhetünk olyan elbeszélő szövegekről is, amelyekre az jel-

lemző, hogy jellegükben, funkciójukban hasonló eseményeket mutat-

nak be "gyűjtenek csokorba". Pl. ide sorolhatók a természeti 

jelenségek, tudományos kisérletek, feltalálások története egy 

adott korhoz kapcsolódóan, egy személy, egy irányzat köré össz- 
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pontositva. Ilyenek a tanulmányok, gyüjtemények nagyobb része, 

Freud élete és munkássága c. munka, stb. 

További példák:  

A mindennapi kommunikációs helyzeteket tükröző szövegek egy ré-

sze elbeszélő közlésfajta. Ide sorolható  egy-egy  levél, napló, 

iskolai esemény, baleset, film cselekményének elbeszélése. 

- A szépirodalmi alkotások közül az elbeszélő alkotások /mint a 

nevük is jelzi/ mind ide tartoznak. Ezek elsősorban epikai mű-

fajok: regények, novellák, mesék stb. Természetesen irodalmi al-

kotások más müfajai között is vannak elbeszélések, pl. az el-

beszélő költemények, önéletrajzok, emlékiratok. 

- A tudományos és szakszövegek egy része itt emlithető: tör-

téneti jellegü tanulmányok, természeti jelenségek, tudományos 

kisérletek története, alakulása, a tankönyvek egyes témaköreit 

"bevezető" szövegek, az "Olvasmány" c. részletek stb. 

- A sajtómüfajokon belül a "Tájékoztató" müf ajok egyik alcso-

portja - különösen a "Tudósitás" müfajcsoport - tartozik ide. 

Ezek pl. eseménytudósitás, tematikus tudósitás riport. 

Ld. a sajtó-müfajok táblázatát a mellékletben! 

Illusztrációs példák, /szövegrészletek/  

Széchenyi István a reformok ügyéért /részlet/  

Politikai  p á l y á j ának kezdete  

Az ország elmaradottságára gróf Széchenyi István 

egy fiatal nagybirokos főur döbbentette rá a nemesi társadalmat. 

Az 18!5-27. évi országgyülés egyik ülésén hivta fel magára a 

figyelmet. 	 . 
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A nemesi követekből álló magyar országgyűlést már 13 év óta 

nem hivták össze. 

A középbirtokos követek haragosan sorolták fel a bécsi udvar 

által elkövetett sérelmeket, a nemesi jogos csorbítását. 

Elmondták többek közt azt, hogy a Habsburg kormány nem hajlandó 

a m agy a r t elismerni az ország hivatalos n y e l v é n e k. 

/1825-ben az országgyülés, a királyi hivatalok, a biróságok, a 

tanitás stb. nyelve latin volt./ 

A nemesurak felháborodása megmaradt a szavaknál. Az egyik ülésen 

váratlan esemény történt. Szólásra jelentkezett huszárkapitányi 

egyenruhában a fiatal főur, gróf Széchenyi István. 

Magyarul beszélt ott, ahol századok óta csak latinul folyt a szó. 

Birtokainak egy évi jövedelmét ajánlotta fel olyan tudományos 

társaság alapitására, amely a magyar nyelv müvelését tüzi ki fel- 

adatául. Példáját követve többen is adakoztak, és rövid idő 

mulya tekintélyes összeg gyűlt egybe az uj intézmény, a M agy a r 

Tudományos Akad é m i a céljaira. 

Ezzel a felszólalással indult el Széchenyi István reformkori 

pályafutása. Ki volt Széchenyi, és hogyan jutott el a reformok 

hirdetéséig? Szülei katonai pályára küldték, és mint kapitány 

vett részt a Napóleon elle ni harcokban. A háboru befejeztével 

sokat utazott. Többször megfordult a kapitalista fejlődés élén 

járó Angliában, de megismerkedett a magyarországi élettel is...." 

/Devecseri-Kislaki, 1976.70-71.o./ 

Idézett tankönyvi szövegrészlet első része olyan elbeszélés, 

amely az 1825-27. évi országgydlés egyik nagyjelentőségü "ese-

ményét" mondja el. A befOjező gondolatok /mint elbeszélő szöveg-

részlet/ Széchenyi István életének rövid történetét tükrözik. 
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A kaucsuk története 

Az első hir a kaucsukról a XVII. században jutott Európába. 

Dél-Amerikában járt utazók beszámoltak arról, hogy az indiánok-

nak ismeretlen anyagból készült labdáik vannak. Hosszu idő telt 

el addig, amig egy francia tudós mintát hozott a kaucsukról. 

Ő hozta át a akucsuk szót is, amely a "fa könnyét" jelenti. 

Végre 1770-ben a kaucsuk mint törlőgumi kereskedelmi cikk lett. 

Majd Angliában rájöttek, hogy a:kaucsuk vizhatlanná teszi a szö-

vetet. Megkezdték a gumival átitatott esőköpeny gyártását. Az 

amerikaiak fedezték fel, hogy a nyers kaucsukból kén hozzáadásá-

val rugalmas gumit lehet késziteni. Az autó- és az elektromos i-

par fellendülésével egyre növekedett a kaucsuk jelentősége. 

Mivel a kaucsukfa csak a braziliai őserdőkben élt, a braziliai 

kereskedők sokmilliós vagyont szereztek. A haszon biztositása ér-

dekében a brazil állam megtiltotta a kaucsukfa magjának a kivi-

telét hogy másutt ne tudjanak kaucsukot termelni. A kaucsuk be-

gyűjtését az indiánok végezték. A  megsebzett  fa nedvét verejtékes 

munkával gy üjtötték össze. A kaucsuk rabszolgái, az indiánok egy-

re pusztultak a gyilkos őserdőben, a "zöld pokolban". 

Az angolok kijátszották a brazil kormány éberségét. A kicsem-

pészett magot hajón Angliába szállitották. Ott féltő gonddal 

melegházakban ápolták a kikelt csemetéket, majd még nagyobb gond-

dal elszállitották a Maláj-félszigetre és Ceylonba. Az ottani ég-

hajlat megfelelt a kaucsukfa igényének. Napjainkban a brazil 

kaucsuk a világtermelésnek csak 1 %-át adja." 

/Füzi-Magirius, 1976.185.o./ 

Idézett szöveg - mint az a ciméből is kitűnik - szinte "tisztán" 

elbeszélő közlésfajta /szövegmű/ A kronológiai /időrendi/ "rend" 
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határozza meg a szöveget, valamint szintén ez biztositja egy-

ségét. 

VULKÁNI KATASZTRÓFÁK  

/olvasmány/ 

"A halódó, kialvónak látszó vulkánok kiszámithatatlanul szeszé-

lyesek. Ujraéledésük előrejelzését még nem sikerült megoldani. 

Békésen pihent már hosszu ideje a Temboro az indonéziai Sumbawa-

szigeten, teljese n  váratlanul robbant fel 1815-ben. 	. 

Láva nem ömlött, a robbanás iszonyatos ereje azonban valósággal 

elfujta a magas vulkáni kupot, és 150 köbkilométer törmelékanya-

got dobott a levegőbe. Három napig éjszakai sötétség borult a 

szigetre. A nagy forróság miatt  keletkező légörvénylés embereket, 

állatokat, kitépett fákat ás házakat ragadott magával. Egy tel-

jes órán keresztül kavarogtak a magasban, majd a tengerbe zu-

hantak. Ebben a "tüzes kövek esőjében" 9200 ember pusztult el." 

/Tóth Aurél, 1966.27.o./ 

A HEGYSÉGEKBEN ÉS A TENGEREKEN LESELKEDŐ VESZEDELEM 

"Peruban 1962. január 10-én a 6768 méter magas Nevada Huascaran 

egyik alacsonyabb csucsáról mintegy 3 millió köbméteres hó és 

jégtömeg indult utnak Llanganuco völgyében. A lavina a 16 km 

hosszu, 3000 méteres szintkülönbségü utat óránként 200 km-es 

fokozódó sebességgel néhány perc alatt tette meg. Az utközben 

elragadott hó, jég, kőzettörmelék és a letartolt erdő faanyaga 

négyszeresére, 11 millió m 3-re növelte tömegét. A völgy 4000 

méterig felhatoló apró indián településeit csaknem nyomtalanul 

elsöpörte. A völgy bejáratában épült Ransahirca falut teljesen 
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betemette. 

Még a templomtorony is csak négy nap mulya bukkant napvilágra 

az olvadó hó és jég alól." 

/i.m.228.o./ 

SVEN HEDIN: A REJTELMES INDIA FELÉ /részletek/ 

HUSZONÖTÖDIK FEJEZET  

A' h o m o k s i v -  a t a g s z o m s z é -  d j a i 

"Miután most már bőségben volt vizünk, a perzsák alapos teaivó 

versenyt rendeztek, ugy, hogy éjfélre járt az idő mire a vidái 

beszélgetés, meg a vizipipák bugyborékolása elcsöndesült. 

De azért januárius 21-ikén már reggel nyolc órakor ismét uton 

voltunk. A nap komor és borult volt, s a szakadékos hegyek közt 

fütyült a szél, midőn az alacsony porfir-magaslatokról leeresz-

kedtünk a bezárt völgybe. 

Körülbelül egy óra mulya el :érkez;tünk a kuthoz; Gulam Husszein 

ötször megtette ezt az utat, de azért éppoly fürge és vidám volt 

mint rendesen. 

A jól kifalazott kutban egy méterre a föld szine alatt áll a 

viz tükre; a vizet tehát vödrökkel kell kimerni s vályuformára 

szintén kifalazott csatornába önteni, hogy az állatok ihassanak. 

Közvetlenül a kut mellett szélesedik ki a völgy, s messze ki-

látást nyujt kelet és északkelet felé a végtelen sivatagban. 

Délkeleten nem jelentéktelen, hóval borított hegycsucs látszik. 

Itt ismét kétfelé ágazik az ut, s mi megint tanácstalanul álltunk 

előtte. A jobbkéz felé eső ut azonban olyan volt, mintha kivált-

képpen csak pásztorok járnának rajta, akik a puszta legelőiről 
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itatni hajtják nyájaikat a kuthoz. 

Ezért elhatároztuk, hogy most a jobboldali uttal kisőrletezünk. 

Előbb azonban odavezettük a tevéket a kuthoz, hogy kedvük szerint 

ihassanak ... Utunk egy darabon át kanyarogva vezetett a halmok 

között, átszelvén itt-ott a Kuhi-buszurgi laposabb kiágazásait; 

csakhamar kiértünk azonban a sik törmelékkupra, amely nagyon 

csekély lejtővel ereszkedett alá északkeleti irányban ... 

Délkeleti irányban mentünk tova két nagyobb kiszáradt patakmedren 

át. Éppen a kellő időben pillantottunk meg néhány fekete pontot 

délkeleten, s a messzelátó csakhamar elárulja, hogy kis karaván 

jár előttünk ..." 

/Sven, 1930.442-443.o./ 

Olvasási stratégiák, pedagógiai-módszertani vonatkozások 

Az ilyen "természetű" szövegek megértésének stratégiája - a 

szöveg szerveződésének megfelelően  - főképpen _a krbnológiai  

Borrend, az események sorrendje által meghatározott. Ez "vezérli" 

az olvasót! 

Ezért az elbeszélő szövegeket már viszonylag korán megértik, és 

kedvelik a gyerekek. Ez a folyamat már elkezdődik a mesék, mon-

dák, történetek hallgatásával, és önálló szabályozási szinten 

folytatódik az olvasási készség /technika/ elsajátitása után. 

Mivel az elbeszélő szöveg jellemző sajátossága az idő /mint 

fontos szövegkohéziót biztositó tényező/, és a folyamatorientált-

ság, ezért pszichológiai és metodikai szempontból - más vonat-

kozásban ugyan - de hasonló természetű tevékenységre készteti 

az olvasót, mint a korábban már elemzett non-stop szöveg. 
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Ez a befejezettség, a végállapot elérésének a pszichikus szük-

séglete. Egyébként a NON-STOP szövegek nagy része is elmesél, 

elmond egy-egy történetet, cselekményt stb. 

Egy epikai mü /novella, izgalmas regény, krimi, szerelmi történet, 

tudományos-fantasztikus mü .../ olvasását szinte nem tudjuk abba-

hagyni. 

A ponyvaregények, a bestsellerek szerzői akár tudatosan, akár 

nem tudatosan de "felhasználják" a folyamatorientáltság adta le-

hetőségeket. A sikerességük, a tömeges elterjedésük ezzel a 

"sajátossággal" is magyarázható. 

Az elbeszélő szövegek olvasási módját, a megértést tekintve lé-

nyeges eltérések vannak. 

Másként olvasunk és értünk meg egy olyan történelmi regényt 

/elbeszélést/ vagy egyéb szövegeket, amely egy korszak több év-

tizedét fogja át, mint pl. egy olyan elbeszélést vagy olyan 

szöveget, amely rövid időintervallumot tárgyal, de azt nagyon 

részletesen. P1. "A -polgári forradalmak kora /1640-1848/" cimü 

témakör /ált.iskola 7.o.!! feldolgozása "nehezebb" feladatot 

jelent a tanulók számára, mint pl. Dickens: Tvist Olivér c. mű-

vének elolvasása, amely terjedelmét tekintve sokkal több mint 

az emlitett témakör! /Nevezett témakar l6-54.oldalig terjed!! 

Ugyanakkor a tankönyv többnyire csak a lényeget tartalmazza, 

és nem csak elbeszélő, hanem leiró, magyarázó - tehát a gondol-

kodásra tudatosan támaszkodó - módon is "segiti" az adott szöveg 

megértését. Miért jön létre ez a paradoxon? Azért, mert a tan-

könyvi szöveg az általánositás és az absztrakció magasabb fokán 

áll. Benne több magasrendű halmazfogalom szerepel, de ugyanakkor 

kevesebb konkrét tény. 
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A regények és általában a "terjedelmesebb" alkotások viszont  

sok tényt, adatot tartalmaznak.  

Ezért az előbbiek az absztrakt fogalmak megértésére ás a köztük  

lévő relációk felismerésére, összetett következtetési eljárásokra 
 

"kényszeritik" az olvasót, mig az utóbbiak "csak" a megértő gon-

dolkodást - és általában nem a problémamegoldást - valamint az  

alacsonyabb rendű pszichikus funkciókat /emlékezet, képzetal-

kotás, figyelem/ "veszik igénybe".  

Az előbbiek szintetizáló, mig az utóbbiak főleg analizáló te-

vékenységet tételeznek fel.  

Más természetű események elbeszélésénél ismét más- és más el-

járásmódok figyelhetők meg.  

tehát más jelle gü értelmi műveleteket, és eltérő arányban mozgásit  

még az azonos müfaj,i csoportba tartozó szöveg is.  

3.5.5.2.  A ,-  ~. 1 e  i r ó  s zöv e g m ü v e k  

fialom értelmezése, illusztrációs példák  

A leiró közlésfajta valamit, /pl. tárgyat, szinhe et, jelenséget/  

vagy valakit jelenit meg, mutat be.  

Az ilyen szövegmüvek koherenciája az objektumok, rendszerek struk-

turális bemutatásokor főképpen az "téri" dimenziók alkalmazásával 
 

jön létre, mig a folyamatok, változások leirásánál az időrendi  

sorrend a meghatározóbb, a f  unkciók meghatározásakor, a  működések  

bemutatásakor pedig tulnyomóan a logikai összefüggésrendszer.  

A leirásokban általában a nyelv referenciális funkciója érvénye-

sül.  
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A leirások két nagy csoportba sorolhatók, ezek: 

a./ 'szakszerű vagy tudományos, 

b./ élményszerü, vagy szépirodalmi leirások. 

Példákat ld. alább! 

Előbbiekben a pontosság és a teljesség a jellemző, mellőzik az 

érzelemkeltő nyelvi eszközöket. Utóbbiak célja főként az össz-

benyomás érzékeltetése, nem célja a teljességre törekvés. 

Mig a tudományos leirás funkciója elsőrendűen referenciális + 

+ metanyelvi, a szépirodalmi leirásé•poetikai + konativ. 

A művészi leirásokra jellemzőbb a globalitás /átfogóan jellemző/, 

a tudományosra pedig a részletező, analizáló szemléletmód. 

A tudományos leirások főleg konstatálnak, megállapitanak ismere-

teket, mig a szépirodalmi munkák érzelmi viszonyulást is tükröz-

nek, értéket kifejező, minősitő jellegűek. 

Tiszta és vegyes tipusok egyaránt találhatók. 

Jellemző lehet, hogy a leirásban elszakadunk az idő folyamatától. 

Ez a jelenség e közlésfajta "belső természetéből" adódhat!` 

Ez un. állókép rajzolását jelenti, illetőleg az idővel szembeni 

változatlanságra történő utalással valósulhat meg. /Többnyire 

a természettudományok alapfogalmainak, strukturájának a bemu-

tatása, ismétlődő, változatlan jelenségek törvények stb. leirá-

sánál figyelhető  meg./  

A tudományos és szakmai leirásoknál mind formai, mind tartalmi 

szempontból jobban tagolt a szöveg un. logikai egységekre._  

Ezt az egyes szerzők különféleképpen jelölhetik: 

- formai szempontból:  uj cim, bekezdések, helykihagyások, 

betütipus; betűméret változtatása, 

bekeretezés, aláhuzás ... 
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- tartalmi szempontból: az un. logikai egység /mint a szöveg 

strukturális és/vagy funkiconális 

egysége!/ tkp. értelmi, gondolati 

egységet jelent. 

Felfogható ugy, mint  az  adott szöveg-

struktura egyik alkotó eleme /és ennek 

valamiféle "leirása"/. 

P1. egy-egy ismeretfajta- fogalom törvény stb. - értelme-

zése, i11. két vagy több ismeret közötti reláció bemutatása. 

Esetenként több"kisebb részegységet" együttesen neveznek  

logikai egységnek. 

Mind tartalmi, mind formai szempontból ezeket tükrözhetik 

az un.  tételmondatok. Ezek elhelyezkedése is meghatározó 

egy szöveg megértésének folyamatában. 

A leirás attól függően, hogy a tükrözött valóságelem mely részletét 

és milyen vonatkozásban mutatja be, lehet: 

egyrészt objektumokfrendszer(strukturájának a bemutatása 

adott szempontból, 

másrészt lehet egy rendszer-müködés.leirása /ez funkcionális 

szempont!, 

valamint lehet eljárások, tevékenységek, stratégiák be-

mutatása  /metodikai szempont/. 

Témájuk szerint a leirások igen sokfélék lehetnek: 

A szépirodalmi szövegek egyrésze leirás /tárgyrajz, tájrajz, jellem-

rajz/. Ide sorolható pl. Petőfi tájleiró lirája. 

A tudományos- és szakszövegek nagyrésze szintén leirás. 

Főképpen a természettudományi tantárgyak tankönyvei tartalmazzák 
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/tárgyak, dolgok,  folyamatok,  jelenségek, eljárások, technológiák  

stb. bemutatása céljából/.  

A sajtóműfajok közül különösen a "Tájékoztató" müfajcsoportra  

jellemző, sőt ezen belül is a "Hir" müfajcsalád sajátossága :  

pl. ismertetés, hirfej, portré, tudományos utleirás, szerkesz-

tői üzenetek '  stb.tartoznak ide.  

Egyéb, mindennapi kommunikációs helyzeteket tükröző szövegek  

/mint pl. tárgyak, személyek, rövid jellemzése, bemutatása!  

általában csak hiányosan elégitik ki a leirás követelményeit.  

Illusztrációs példák  

I. ji skizofrénia /részletek/  

A betegség fogalma sem régi. Egyes formáit /a hebefrén alakot/  

Hecker kahibaum és mások izoláltan irták le. Egységét először  

Kraepelin vezette fel.  ~. 

A mai keletü skizofrénia szó Bleulertől szármaik és hasadásos  

elmét jelent. E megjelölés a betegség lényegét az idegrendszeri  

müködések hasadásos. disszociativ voltában  látja. Az érzelmi élet,  

a gondolkodás, az akarat, a személyiség nem harmónikus egységben  

müködik, hanem rossz kapcsolatban, zavartan, lelaasitottan.  

s 1zo renia oga ma szimp ex, paranol•. a aton és  hebefrén 

formákat tartalmaz. Az ugynevezett "endogén" pszichózisok csoport-

jába szokták sorolni és a cirkuláris pszichózissal szokták szembe-

állitani... 

Ezek után ismerkedjünk meg a skizofrénia kórképével!  

Alaptünetek:  

1. A gondolkodás zavara  

2. Az érzelmi világ zavara, és végül  
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3. A  személyiség zavara. 

1. A gondolkodás zavara annak formális, alaki és tartalmi olda-

láról figyelhető meg. Midőn a beteg asszociációit figyeljük, el-

sősorban rendszerint az tűnik fel, hogy itt valami köznapitól el-

térő eszmetársitás folyik. Ez a müködés igenlzarr is lehet ... 

Az ambivalencia is igen jelentős tünet. A skizofréneket ugyanazon 

személyhez, helyzethez, tényhez egyszerre a legellentétesebb ér-

zelmek fűzhetik. Gyülölet, szeretet, harag, irigység vagy lenézés 

és nagyrabecsülés nyugodtan megfér egymás mellett az ilyen beteg 

érzésvilágában ... 

II. Milyen a skizofrénia 

     

  

1 

  

     

     

     

Kiáltó okként sokmindent emlegetnek. /Nem a betegség végső oka-

ként!/ Különféle testi betegségeket, megterheí4Reket, infekciókat, 

toxikus állapotokat elsősorban. Pl.  több megfigyelés történt in- 

fluenzával kapcsolatban. Lelki okok közül különféle balslikerek 

kudarcok, szerelmi bánatok, hozzátartozók elvesztése, stb. 

szerepelnek ... 

A  betegség kezdete nem ritkán lappanyó, Sokszor lehet krónikus  

lefolyást megfigyelni. Neurotikus, neuraszténiás panaszok évekkel  

a manifesztáció előtt jelentkezhetnek ... 

Az eseteknek a fele az un. defekt állapotokhoz vezet ,.. 

Lefolyásában kétféle alakot különböztetnek meg: egy lassubb,  

rejtettebb -.ez a felnőttkori hebefréniára emlékeztet - és egy 

gyorsabb, akut - katatoniára hasonlit'p - formát figyeltek meg ... 

III. A therápia kérdésé-t kell még befejezésül megbeszélnünk ', 

Elsősorban azt kell eldönteni, hogy a beteg ambu1anter. vagy  

kórházban kezelendő-e... 
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Leggyakrabban azonban intézeti elhelvezésre kerül sor. Kédvező 

esetben gyakran nvilt osztályról is szó lehet. A pszichiátriai 

osztályokon a leglényegesebb dolog a skizofrének oszichoterápias  

és munkaterápiás foglalkoztatása ... Általában azonban a skizof-

rénia hazánkban gyógyszeres, vagy shock-kezelést  igényel. A fej-

lődés állandóan változó forgatagában az indikációk is bizonyos 

fokig módosulnak. A nyugtalan, akut zavartsági állapotokban lg- 

többször elegendő a neuroleptikus szerek , /elsősorban Hibernál/ 

nagymennyiségü adása ... 

/Hárd i,  1973.117-132.o./ 

A leirás általános modelljében háromféle összetevőt különböz-

tettünk meg. Ezek: - valamilyen objektum /mint rendszer/ bemutatása, 

- funkció /rendszerműködés/ folyamat leirása, 

- az előbbiekkel kapcsolatos tevékenységekről, 

algoritmusról való tájékoztatás. 

Fent:idézett - pszichiátriai témáju - szövegrészlet modellje 

/értelmezésünk szerint/ "teljes", mert: egyrészt tartalmazza a 

skizofrénia /mint pszichikus állapot, jelenség/ jellemzőit, 

másrészt bemutatja a be-

tegség lefolyását /müködését, változásait!, harmadsorban pedig a 

therápia /tevékenység/ lépéseiről is tájékoztat. 

A szövegben  bekereteztük és - I-II-III. - számozással jelöltük  

a háromféle "leirásmódot". 

A bőr felépitése és müködése /részlet/ 
T.  

Bőrünk többrétegű és többféle működést végző Szervünk. 

Szervezetünk első  védelmi vonala. 
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Legbelső rétege a csontokhoz, izmokhoz tapadó BORALJA. /XI.tábla/ 

Ez laza kötőszövete amelyben zsirszövet is van. A zsirréteg 

v é d a l e h ü l é s t ő 1—̀; mert rossz hővezető. Egyes 

embereknél, bizonyos testtájakon igen nagy mennyiségü zsir is 

lerakódhat. 
T.  

A következő réteg az IRHA. Az irha erős, de rugalmas rostokkal 

átszőtt kötőszövet. A bőraljával együtt ütéstő l, n y o -

m á s t ó  1  v é d i ~ 'szervezetünket. Az irhának bőséges vér-

ellátása van. Az irha ereinek tágulása és szűkülése befolyással 

van a bőr hőleadására, s igy bőrünk részt vesz szervezetünk 

h ő s z a b á l y o z á s á b a n -; A kipirulás és a sápadtság 

is attól függ; hogy az irha hajszálereiben  sok vér kering vagy  

kevés.  

Az irhában /és részben a fölötte elhelyezkedő hámban/ légó ideg-  

végződések révén bőrünk fontos érzékszerv is.  

A bőr legkülső része önmagában is több rétegei HÁM. 17,  

A hám legbelső sejtsora állandóan osztódó sejtekből áll. A fia-

tal sejtek az előző osztódások során keletkezetteket folyama-

tosan tolják a felszin felé. Eközben a sejtek egyre laposabbak 

lesznek, majd végül elhalnak, elszarusodnak, s igy belülről 

vastagitják a szaruréteget, kivülről viszont állandóan kopik q. 

/az igénybevételtől függően/ a szaruréteg, ezért vastagsága ál-

talában nem változik. A fejbőr korpázása jől mutatja a szaruréte 

vékony lemezeinek leválását. A hám, de főképpen a szaruréteg 

d ö r z s ö l é s t ő t, karcolástól védi szerveze-

tünket. Az ép hámrétegen a baktériumok nem juthatnak át 

A hámréteghez tartoznak, de az irhába mélyednek a faggyumirigyek 

és a verejtékmirigyek is. A FAGGYUMIRIGYEK a szőrtüszőkbe nyilnak. 
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Váladékuk puhává, és a vizben oldott anyagok számára á t j á r 

hatatlannáá t"e s z i bőrünket.  

A verejtékmirigyek sós folyadékot termelnek ...  

A fenti szöveg, mint az a cinéből is kitűnik; szerkezetet és 

funkciót"ir le", tehát említett hipotetikus modellünk egyik e-

leme /a tevékenység, ill. valarrnilyenalgoritmus/ "hiányzik".  

Ezt a hiányzó mozzanatot a tankönyv egy későbbi fejezetében ta-

lálhatjuk, amely a testápolás /igy többek közt a bőrápolás/ el-

járásairól szól. 

Egy másik szempontból is "eltér" az előbbi - skizofrénia c. - 

szövegtől. 

Itt ugyanis az egyes rendszerek /bőr, bőralja, irha, hám stb./  

bemutatásával párhuzamosan történik a renszermüködések leirása is. 

Tehát rendszer - rendszerműködés, I-II, I-II, stb. váltakozásával  

találkozhatunk. 

Idézett szövegben ezt ismét bekeretezéssel és számozással jelöltük. 

III. ~ptegek  ápolása °s az elsösegálynyujtás.  /részletek/ 

0 1  v a s m á n y 111.  

A betegségek sokfélék, ezért a betegek ápolását mindig az orvos  

utasitása szerint' kell végezni. Vannak azonban olyan általános  

szabályok, amelyek ugyszólván minden betegséggel kapcsolatban ér- 

vényesek. Ha beteg van a háznál, lehetőleg törekedjünk arra, hogy  

külön szobában feküdjék. A betegszobára fokozottan érvényesek a  

lakószobára vonatkozó egészségügyi követelmért' ek. Ha a beteg fer-

tőz, akkor er o enito oldat a martott eszközökkel kell takaritani.  

A betegágy lehetőleg fémből legyen, mert ezt könnyű tisztán tar-

tani; az ágyat ugy kell elhevezni, hogy lehetőleg minden oldalról 
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hozzá lehessen férni. A beteget naponta legalább egyszer ala- 

posan,meg kell mosdatni. 

Az elsősegélynyujtásnak az a célja, hogy a közvetlen életveszélyt 

elháritsuk, és a bajbajutott ember állapotának rosszabbodását 

is megakadályozzuk, mig az orvos kezébe kerül. 

Kerüljük a sérült felesleges mozgatását, állapotának megfelelő-

en helyezzük nyugalomba. 

/Elővilág,8.o. 1977.97.o./ 

Idézett szövegrészlet szinte "tisztán" csak tevékenységet, el-

járásmódot "ir ld". Előbbi értelmezéseinknek megfelelően III -assal 

jelölhetjük. Ld. a szövegben! 

Az emlitett háromféle "leirásmód" keveredhet is, valamelyik eleme 

hiányozhat is. Vannak olyan tantárgyi és egyéb szövegek, amelyek-

ben egyik, és olyan szövegmüvek, tantárgyi szövegek, stb., ame-

lyekben a másik leirásmód szerepel dominásabban 

2. Olvasási, pedagógiai-módszertani vonatkozásai  

A fentiek alapján a leirás funkciója valamely objektum, jelenség, 

folyamat bemutatása. 

Magas absztrakciós szinten a különböző fajta- és témáiu leirások 

tekinthetők, ugy mint, valaminek /valakinek/ valamilyen cél ál-

tal történő egy vagy több szempontu feltárása.*  maghatározása  

/definiciója/. A meghatározás - tág értelemben - valamely /fogalom, 

jelenség, objektum/ rendszer tartalmának a feltárása, körvonalazása. 

Ha a leirásoknak - a már emlitett - két nagy csoportját tekintjük, 

a szakszerü-tudományos, valamint a müvészi leirást, akkor e fel- 
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osztás esetében is lényeges szerkezstási és kommunikációs különb-

ségeket vehetünk észre közöttük.  

A szépirodalmi leirások főleg benyomásokon alapulnak, és benyomás  

keltésére törekszenek. Céljuk a szerző eszmei mondanivalójának  

kifejezése, élmény nyujtása művészi eszközökkel.  

A részletek teljességét elvszerüen "feláldozzák" az összkép han-

gulatának, a pontosságot a művészi hatásnak.  

1Ezért az ilyen szövegek feldolgozásánál nem célszerü a  matematikai  

es  egyéb, a természettudományos leirásoknál közismert analizáló  

munkát végezni, mert - képletesen.szálva - abba ahibába eshetünk,  

1~o~v a fától nem látjuk az erdőt.  

Éppen az eredeti célunkat tagadva az esztétikai élmény "vétele"  

marad el. Ugyanis ezeknek a szövegeknek a funkciója elsősorban  

poetikai + konativ.  

Ezzelemben a szakmai-tudományos leirásoknál - akár szerkezet,  

akár működés vagy valamiféle tevékenység bemutatásáról legyen is  

szó - a következetes, preciz, részletekbe menő elemzés biztosit-

hatja az "egész" szöveg eredményes feldolgozás á t)  

Ha ezt figyelmen kivül hagyjuk, akkor - ismét képletesen kifejezve-

az erdőtől nem látjuk meg a fát.  

A.feldolgozás módszere tehát nem a középut, hanem az adott konk-

rét leirás témájától, természetétől függően változik.  

A szakmai-tudományos leirások funkciója többnyire referenciális +  

+ metanyelvi, Pedagógiai feladat: e funkciók felszinre jutását  

biztositani.  

Mig az elbeszélő szövegeknél az olvasás módja /stratégiája/ álta-

lában az események "sorrendjének" a követése, illetve annak meg-

felelő reprodukálás, a leiró szövegeknél nem ennyire "egyszerű"  
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az olvasó feladata. 

Többek miatt ezért is a gyerek egyedfejlődésében sem a leiró 

szövegek állnak a rangsor elején, hanem az elbeszélő közlésfaj-

ták. 

A leiró szövegek /hipitétikusan/ tartalmi-logikai strukturájuk 

alapján41. két - minőségileg eltérő - csoportba sorolhatók. 

Ezek a következők: a./ Egyrészt olyan leirások, 'amelyben a tulaj-

donsághordozók /a leirás "tárgyai'y és ezek adekvát sajátos-

ságai a szövegiró tudatos szerkesztési tevékenysg e, il-

letve az adott tartalom sajátosságánál fogva már előzetesen 

"rendszerezve" vannak. Ezekben a leirásokban főként a 

keresztmetszeti /horizontális elrendezés/ szempont érvé-

nyesül. 

b./ A másik csoportba  olyan leirások tartoz-

nak, ahol a hosszmetszeti /vertikális elrendezés/ a jel-

lemző megoldás. Ebben az esetben egy-egy fogalomhoz, je-

lenségkörhöz stb. az  egész szövegből ugyszólván "össze 

kell gyüjteni", csokorba kell szedni a szövegben már ko-

rábban leirt, vagy később más vonatkozásban található 

információkat, a teljes megértés biztositása céljából. 

A metanyelvi funkció, az utalások a szövegben ezt nagy-

mértékben segitik. 

Példa a kétféle leirásra: a felsőoktatásban a hallgatók részére 

többféle fejlődéslélektani jegyzet készült. 

Ezek között található olyan, amelyikben valamennyi lelki funkciót 

"egyszerre", tehát transzverzálisan mutatnak be  egy adott élet-

kori fejlettségi szinthez kapcsolva. 

Továbbá van olyan jegyzet is, amelyikben egy-egy lelki funkciót 
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/pl. érzékelés, észlelés, amlékezet stb./ tesznek vizsgálat 

tárgyává, de azt a születéstől kezdődően a különböző fejlődési 

szakaszokon keresztül elemzik, mutatják be. Ezt ugy is nevezhet-

jük, hogy longitudunálisan /hosszmetszetben/ rendezik el az a-

nyagot. Néha ez az "elrendezés" éles vitákat is szül a szerzők 

között! 

Az előbbire példa: Salamon Jenő: Fejlődéslélektan c. jegyzete, 

az utóbbi elrenezési mód pl. Kiss Tihamér: Fejlődéslélektan c. 

jegyzetére jellemző. Nevezett jegyzet a Tanitóképző Intézetek ° 

számára készült. 

Ha az olvasó feladata pl. a serdülőkor pszichikai sajátosságai-

nak a megismerése /e,z egy egyetemista hallgató számára infor-

mációszerző, tartós tudást igénylő oliasási tevékenység!/, akkor 

attól függően, hogy melyik könyvből tanul, /ugyanazon információ 

megszerzése céljából!/ eltérő tevékenység végzésére "kényszerül !' ! ' 

Egyik esetben "csak" egy adott fejezetet /serdülőkort, mint 

életkori periódust!/ kell feldolgozni, mig a másik esetben a 

jegyzet egyes fejezeteiben külön-külön található lelki funci-

ókból, /amelyek a serdülőkorral kapcsolatosak!/ kell"össze-

gyüjteni" a kamaszkor lelki sajátosságaira vonatkozó ismereteket. 

Ez a kétféle stratégia /illetve ennek variánsai!/ a szövegtar-

talomból, szerzőjének koncepciójától stb. egyaránt függhet. 

Rövidebb vagy hosszabb szövegnek egyaránt sajátossága lehet. 

Ha egy másik szempontból vizsgáljuk a szövegeket, /aszerint, 

hogy a valóság mely-részletét és milyen vonatkozásban mutatja be/ 

akkor az igy kapott leirásfajták szintén különböző módon "vezérlik" 

az olvasót az információszerzés utján. 
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a./  Ha egy szöveg egy-egy fogalmat vagy bármilyen objektumot  

/tehát egy rendszert mint strukturát/ ir le, akkor akár jelölve 

van, akár nincs jelölve a szövegösszefüggés segitségével "érzé-

keljük" a gondolati-logikai egységeket. 

Ez ugy szokott jelentkezni, hogy olvasás közben egy pillanatra 

"megállunk", un. logikai-értelmi szünetet tartunk. Jellemző az 

AHÁ-élmény, hogy tudniillik most a következő fogalmat, stb. 

ismerem meg, vagy most az eddig leirtak összefoglalása követ-

kezik. Tudományos- és szakszövegekben ezt általában direkt módon 

is közlik.  Pl.  összefoglalás, tehát, az eddig elmondottak alapján 

stb. Az ilyen tipusu szövegek olvasására jellemző, hogy egy vagy 

több már korábban olvasott logikai egységre /egy-egy fogalomra, 

összefüggésre, tényre .../ az olvasó visszatér, visszalapoz, 

ujra értelmez. Ezek a müveletek az elbeszélő szövegeknél nem 

nagyon jellemzőek. 

b./ Más leiró szövegek valamilyen funkciót, müködést mutatnak be.  

Pl.  hogy milyen viselkedés van egy-egy rendszer "alkotóelemei" 

között, illetve a kül. rendszerek hogyan függnek egymástól stb. 

Az un. alkotóelemek lehetnek pl. a biológiában a szervek, sejtek... 

mig a müködés ezek közötti valamilyen szempontu kapcsolat. 

A funkciók, működések leirásánál a "logikai-értelmi" szünetek9t 

határolja egy-egy funkcionális szakasz ?  periódus jelent./héti/. 

Ugyanis a funkciókra általában valamiféle ismétlődés, ciklikusság 

jellemző. Ezek a sajátosságok is mind segitenek a szöveg olvasá-

sakor. Ezért általában egy-egy- stádiumnál állunk meg, váltunk 

szempontot, Pszichológiai szempontból itt is a befejezettség, a 

teljesség élménye is fontos motivációs tényező. 

c./  Tevékenységek, eljárások, különböző algoritmusok leirása  

A munkafolyamat leirása, egy bizonyos munka egyes lépéseinek 
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/mozzanatainak/ tervszerüen megszabott rendjét rögziti. 

Alapelve a logikus időrendiség. A munkafolyamat szigoru időrendje 

a dolog természetéből következik: egy mozzanat kihagyása vagy 

sorrendjének felcserélése a munka eredményét kockáztat/hat/ja. 

Tudományos- és szakszövegekben általában a következő modell alap-

ján történik a különböző "rendszerek" bemutatása: 

Egy vagy több fogalmi definició megadása/az adott objektumokkal 

kapcsolatosan/. Az ismertetendő fogalmak /valamint egyéb tudás-

elemek/ sajátosságainak, a közöttük lévő relációknak a bemuta-

tása, leirása /rendszerleirás/. 

Amennyiben jelenségről, folyamatról, valamilyen müködésről van szí 

ennek bemutatása /rendszermüködés!/. 

Általában csak ezek után következik a velük kapcsolatos külön-

féle tevékenységek, algoritmusok leirása /tevékenység!/. 

Ez .logikus is, hiszen ez utóbbi - az egyes tevékenységek - fel-

tételezik az előbbiek ismeretét. 

E modell a "leirás" konkrét témájától és tartalmától meghatáro-

zottan, egyáltalán nem minden esetben ennyire "szabályos", és  

talán nem is "teljes". 

Megismertetését módszertani szempontból mégis szükségesnek tart-

juk, mert egy támpontot jelent/het/ a gyerekek számára a külön-

böző szakszövegek olvasása közben. Ugyanis ha ismerünk egy /eset-

leg többfájta/ modellt, az attól eltérő szövegeket is könnyebben 

érthetjük meg. Már az a tény is nagy segitség lehet, hogy tud-

juk, hogy egy adott szöveg "nem olyan" mint a számunkra már meg-

szokottak. 

Ezért feladatink a következők: 

- Többféle témakörbe tartozó és különböző tartalmu szövegeken 
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ezeknek a sajátosságoknak az "érzékeltetése", tudatositása a 

tanulókkal. /Ez az egyes tárgyak oktatóinak külön-külön lenne 

a feladata!/ Tkp. a jó vázlat, a fontos gondolatok "jelzik" 

ezeket! 

- A szövegalkotási gyakorlatokat islehet /és szükséges is!/ ugy 

irányitani, hogy ilyen célu tevékenységet végezzenek a tanulók. 

- Tankönyvi és azon kivüli szövegeket "gyűjthetnek", válogathat-

nak a fenti modell alapján. 

Összefoglalva: egyrészt aíelismerés, másrészt a gyakorlati al-

kalmazás oldaláról lehet a leiró szövegek minél 

eredményesebb olvasását biztositan i. 

Illusztrációs példáink is e fenti szempontokat tükrözik. 

3. 5:. 5 .3. Meggyőző / a r g u m e : ,n t á 1 ó /

fajta  

A fogalom értelmezése, illusztrációs példák 

Ez a szövegtipus funkcióját tekintve elsődlegesen konativ, és 

attól függően, hogy szépirodalm4. vagy nem szépirodalmi erős a 

poetikai, expressziv, ill. metanyelvi funkciója. 

Ezért, ezekkel a funkciókkal kapcsolatban korábban mér leirt 

sajátosságok itt ismét jelentkeznek, és transzponálhatók erre a 

szövegtipusra is! 

/Ezt az utalást a felesleges ismétlések elkerülése végett tartjuk 

szükségesnek./ A jellemző sajátosságok bemutatása és értelmezése 

ezért itt most viszonylag rövid terjedelmű! 
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Elemző-meggyőző közlésfajta:  

Egy szövegrészlet, telje irásmü vagy beszédmű fő célja gyakran 

az, hogy egy jelenség, kérdés elemzésével, az elemzést bevezető, 

vagy abból következő általánositásokkal elgondolkodtassa, valamely 

igazságról meggyőzze - sőt cselekvésre ösztönözze - az  olvasót.  

Mig az elbeszélő szövegmüvekre különösen az időrendi sorren, a le-

iró szövegekre a téri-oksági kapcsolatrendszer a jellemző, addig 

az elemző-meggyőző közlésfajtára Bőképpen a logikai összefüggés-

rendszer. 

Az emberi kommunikációs rendszerben éppen olyan gyakorisággal for-

dulhat elő, mint a másik kettő. Sőt a szövegek nagy részében a 

háromféle funnció keveredhet. 

A legkülönbözőbb témát tartalmazó szövegek tartozhatnak ebbe a 

tipusba is. Egy részük közvetlen alkalom kiváltotta szövegek, 

más részük egy-egy tevékenység folyamatos végzésére késztet, illet-

ve azt késziti elő. Gondolatok, eszmék "melegen tartása" legin-

kább ezzel a szövegtipussal biztositható! 

A kommunikációs funkció - ezen belül a=már emlitett konativ jel-

leg - ezekben a szövegekben többnyire nyiltan megfogalmazódik! 

Világosan tükrözik szerzőiknek azt a szándékát, hogy meggyőzze 

az olvasóit, hasson érzelmeikre, cselekedeteikre. 

Tartalmi-logikai szempontból vizsgálva: a következtetéseknek nagy 

a szerepe ezekben a szövegekben. A következtetések rendszerén 

belül is kitüntetett helyzetük van a bizonyitásoknak és cáfolatok-

nak, azért mert általában valamilyen irányu meggyőzés a céljuk. 

Klasszikus formájukban a következő alkotóelemekből épülnek fel: 

a./  Tézisek  /tételek, elvek stb./, amelyek igazságit vagy hamis-

ságát akarjuk kimutatni. 
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b./ Argumentumok /érvek/, amelyeket felsorakoztatunk céljaink 

érdekében. 

c./  Demonstráció: az a müvelet /sorozat/, amelynek segitáégével 

az érvekre támaszkodva "argumentáljuk, magyarázzuk" tételeinket, 

elveinket. Tulajdonképpen innen adódik a szövegtipus elnevezése 

is. Ez a közismert szerkezeti felépités témától, konkrét tar-

talomtól, céljainktól, néha egyszerűen csak a szöveg szerzőjé-

től stb. függ, és változhat is. 

Éppen e fenti sajátosságok miatt ezek a szövegek  nyelvi-gramma-

tikai, és formai szempontból is  eltérők lehetnek. 

Ugyanis az ugynevezett tételmondat - esetünkben ez nem más mint 

az általánositás, más szóval a tézis, amely mellett vagy, a-

mely ellen érvelünk az adott szövegben - elhelyezkedhet a szö-

veg elején, a szöveg  közepén, vagy a szöveg  végén. Ez azért 

fontos, mert más-más kognitiv tevékenységet "kényszerit" az ol-

vasóra. Ujságcikkekben - különösképpen a kommentárokban! - , ha 

jól megválasztott a cim, akkor ezek tömören tükrözhetik a "bizo-

nyitaAdó" téziseket. 

Egyéb formai elemek is "segitik" a meggyőzést, ilyenek: a külön- 
,. 

böző\felsorolásoknál a sorrend, egyes tények többszöri tudatos 

ismétlése, adott témakörben irt szövegek előfordulásának gyako-

risága, sajtóműfajoknál kiemelt szerepe van az elhelyezésnek. 

Pl.  a vezércikk funkciója és elhelyezése szoros korrelációban 

van. Meghatározó az a tény is, hogy miről irunk, vagy miről nem, 

valamint az is, hogy miről sokat és miről keveset stb. /Ezek 

értelmezhetők mind tartalmi, mind formai szempontból egyaránt!! 
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Példák az elemző-meggyőző szövegek köréből: 

Megtalálhatók - többek közt - a művészi szövegekben: általában 

a "második személy költészete" ide sorolható /Ld. a konativ 

funkcióju szövegeknél!/ 

Ilyen pl. a következő idézet Vörösmarty  Mihály: Mit csináljunk? c. 

verséből: /részlet/ 

"Neve: szolgálj és ne láss bért, 

Neve: adj pénzt és ne tudd miért. 

Neve: halj meg más javáért. 

Neve: szégyen, neve átok: 

Ezzé lett magyar hazátok!" 

Meggyőző - /argumentáló/ szövegtipusba tartoznak továbbá: a szó-

noki szövegek, propagandaanyagok, reklámszövegek, a sajtómüfajok 

nagy része; különösen a PUBLICISZTIKAI műfajcsoport tagjai: 

a./ a cikk /cikk, vezércikk, nyilt levél, vitacikk/, b./ a kritika 

/recenzió, a művészeti kritikák!, c./ a kommentár műfaj /kom-

mentár, glossza stb./ 

A konativ funkcióju szövegek elemzésénél elsősorban művészi 

/szépirodalmi/ szövegeket mutattunk be. /Batsányi János:  

Biztatás,  

,A-franciaországi vál 
t o záso kra,  

Kossuth L.: idézett szó-

noki beszéde, 

Kölcsey: Huszt c. költe-

ménye stb./ 

Ezeket itt mos ismét mind eSnlithetjük példaként. 

Ezeken kivül nézzük az alábbi illusztrációs példákat: egy szak-

szöveg részleteit a logikából, valamint egy kommentárt a Nép- 
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szabadságból. 

A TRADUKTIV KÖVETKEZTETÉS /részletek/  

A viszonyok alapján végzett k ö v e t - 

k e z t e t é s 

A logikusok között meglehetősen elterjedt az a vélemény, hogy 

az általános tételek  - mint pl. "ha egy mennyiség nagyobb egy 

másiknál, a másik nagyobb egy harmadiknál, akkor az első is 

nagyobb a harmadiknál" stb. /e tételeket a viszonyok axiómáinak 

szokták nevezni/ - nem a viszonyok alapján végzett következteté-

sek előzményei, hanem a következtetések axiómái, a szillogizmus 

axiómáihoz hasonló axiómák. Abból indulnak ki, hogy az aRb,  

bRc tipusu következtetések mintegy éppen annyira nyilvánvaló g 
z 

tései, és ezért nincs értelme annak, hogy ezek előzményeihez,S 

még ilyen vagy olyan általános tételt függesszünk /a viszony  E 
axiómáját/, éppenugy mint ahogy nincs értelme a szillogizmus 

axiómá'át bevinnünk az előzmények közé...  Azonban mint már 

láthattuk, az emlitett következtetések távolról sem annyira 

"nyilvánvalóak", mint a kategórikus /vagy egyéb/ szillogizmus. 

A szillogizmusban a zárótétel abból folyik, ami az előzmények-

ben adva van, általános formában ugy kaphatjuk meg, hogy tel -

jesen elvonatkoztatunk a premisszák minden tartalombeli konk-

rétságától. A viszonykövetkeztetésben azonban ez a szükség-

szerü összefüggés nincs meg, és ez lényeges különbség ... 

A szillogizmus axiómája semmit sem ad az előzmények tartalmá-

hoz. Az általános tételek viszont, amelyeket a viszonyok axió-

mának neveznek olyan ismereteket jelentenek, amely a megfelej. 

ak és me őzőek mint a kate orikus szillogizmus következte 
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lő következtetés tartalmára vonatkozik. 

AeQG—U AE 3VL 
A viszony megfelelő axiómája nélkül a viszonyokon alapuló kö-

vetkeztetések meg 	vannak  fosztva a l o g i 

k a i s z ü k s é g s z e r ü s é g t ő t, s csupán a vi-

szony ilyen vagy olyan axi©mái alapján /pontosabban a konkrét 

tudományok egyes axiómái és tételei alapján/ jöhetnek létre. 

A szillogizmus axiómái ás a "viszonyok axiómái" - az absztrak 

ció különböző fokának tételei ... Az absztrakció foka szerint 

annyira különnemü tételeknek mint a szillogizmus axiómáinak 

és a "viszonyok axiómáinak" az egyesitett elnevezése telje-

sen megengedhetetlen és elkerülhetetlenül a következtetések 

és általában a logikai törvény szerűségek lényegének helytelen 

értelmezésére vezet. Amellett pedig többek között eltünne a 

határ a logika és a többi tudományok között. Azok, akik ezt 

a hibát elkövetik és azt tartják, hogy a viszonyok axiómái 

a következtetések ugyanolyan szabályai, mint a szillogizmus 

axiómái, valójában a következtetések általános formáit és 

törvényszerűségeit tagadják ... Nyilvánvaló, hogy az ilyen 

koncepció lényegében a logika felszámolására vezet. 

/Balázs, 1956. 329-331.o./ 

Az idézett /logikai/ szövegben a cél-a tézis - arról meggyőzi 

az olvasót, hogy a szillogizmus axiómája és az un. "viszonyok 

axiómája" nem azonos összefüggések, hogy közöttük lényeges 

kdlönbségek vannak! Ezeket a kijelentéseket aláhuzással 

különitettük el a szövegben! Idézett szövegrészletek /további 

szövegrészletek/ szinte teljes egészükben az "érvelés" 

/argumentáció/ műveletsorozatát tükrözik. 
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Az elemzést, meggyőzést az erős metanyelvi funkció /1d. előbbi 

értelmezést!/ is segiti. 

Az érvek felsorakoztatása, értelmezése - amelyet itt nem idéz-

tünk - a fejezet korábbi részleteiben találhatók! 

/Tehát: a /tézis, érvek, argumentáció/ szerkezeti elemek itt 

is "nyomon követhetők!'J!./ 

gal  

Washington felelőssége Salvadorban 	/Népszabadság, 1982.jan.20.! 

Az észak-karolinai Fort Bragg és a Georgia állambeli Fort Benning 

jól ismert mindazon latin-amerikai hadseregek tisztikarában, 

amelyek a Pentagonnal egyeztetik a gerillaellenes harcmodort. 

Fort Braggben kapott helyet a John Kennedyről elnevezett kato-

nai 

 

 segélyprogram székháza, valamint a  gerillaellenes taktika  

legfontosabb katonai akadémiája. Ez a támaszpont számit egyben 

a hirhedt  zöldsapkások legfontosabb kiképzőtáborának: ők.az itt 

szerzett tapasztalatokat a világ számos pontján "hasznositják" 

és adják tovább a helyi hadseregeknek. Fort Braggben és Fort 

Benningben, illetve a Panama-csatorna övezetében levő más ki-

képzőközpontokban az utóbbi öt évben több mint háromezer latin-

amerikai katona és tiszt részesedett különleges kiképzésben,. 

Január második hetében  uj lakók érkeztek 'Fort  Braggbe, ezut-

tal Salvadorból. Az első  hatvanöt fős csoportot hamarosan kö-

veti egy jóval nagyobb kilencszázas kontingens. Fort Benning 

pedig hatszáz salvadori tiszt és tiszthelyettes fogadására ké-

szül. Az összesen közel 1600 salvadori katona tizhetes tan- 

folyamon vesz részt ... Érvek felsorakoztatása ... 

Eddig a Pentagon csak a salvadori helyszint használta a sal-

vadori hadsereg megerősitésére a forradalmi fegyveres szerve- 
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zetekkel vívott harcban.  

Több mint egy éve már több tucat amerikai katonai tanácsadó és  

zöldsapkás irányitja a gerillaellenes 'tisztogatói hadmüvele- 

teket  ... 

...  Az Egyesült Államok és Latin-Amerika történetében példa  nél- 

~}üli, 

 

hogy észak-amerikai területen egyszerre, egy országból <  

két zászlóaljat is fogadjanak kiképzésre.   ,az a tény jelzi, hogy  

a Reagan-kormány mennyire sulyosnak itéli a salvadori helyzetet.  

Ezt a modtani fogadókészséget megfigyelők annak tulajdonitják,  

hogy a Reagan-kormány szeretné salvadori de legalábbis latin-

amerikai keretek között tartani a válság megoldását. A viet-

nami példa árnyékában, az észak-amerikai közvélemény hangulata  

miatt Washington a lehetőség szerint nem kivánná növelni katonai  

részvételét Salvadorban, a Reagan kormány szeretné elkerülni,  

hogy egy ujabb katonai intertervencióval kötelezze el magát a  

világban.  ARCGIm ~ WiTo~ Ct.6  

A Pentagon ezért most inkább magára vállalja a juntahadsereg  

megerősitését, kiképzését.  

Alakuljon bármiként is a gerillaháboru Salvadorban, egy kétség-

telen: a Reagan kormány semmiképpen sem tudja már elháritani  

magától a felelősséget  a juntahadsereg gerillaellenes harc-

modorának eddigi és jövőbeli ártatlan áldozataiért, a vidéki  

lakosság megtizedeléséért több százezer salvadori menekült sor-

sáért.  

Salvador csak egy, ám napjainkban a leglátványosabb példa az  

Egyesült-Államok latin-amerikai politikájára. A tömeges méretű  

gerillaellenes kiképzés biztositásával a Reagan-kormány most  

méginkább aláhuzza Washingtonnak ezt a közvetlen és közvetett  

kow vu 'i2(0  
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felelősségét a társadalmi haladás fékezésében. 

Havanna, 1982.   január 

Ortutai-L. Gyula 

Idézett kommentár funkciója a tájékoztatás és befolyásolás 

/referenciális + konativ funkció!/. Ezért az elemző-meggyőző 

közlésfajták közé sorolható. 

Tartalmi-logaikai szempontból vizsgálva a következők jellemzik: 

Már a cim implicit módon közli a bizonyitandó tételt /Az USA 

felelős a salvadori eseményekért/ 

A szöveg első része szinte "tisztán csak" leiró jellegű, érve-

ket sorakoztat fel; pl. hol képezik ki a gerillaellenes harc-

ra a katonákat, hány fős csoportról van szó, mennyi ennek az 

anyagi háttere. Tehát eddig az olvasó számára információ "köz-

lése" történt, mig a közéoső rész már "vegyes", hiszen benne 

az elemző-meggyőző gondolatok "érzékelhetők". Pl.:"Eddig a 

Pentagon csak a salvadori helyszint használta ..." 

A szöveg további része szinte "tisztán" az argumentáció /érvelés/ 

müveletét tükrözi. Ez az alábbi kijelentésekkel kezdődik: 

"Az Egyesült Államok és Latin-Amerika történetében példa nél-

küli, hogy észak-amerikai területen egyszerre egy országból két 

zászlóaljat ..." 

A végső következtetéseket /konkluziót/ is megállapitja a kom-

mentátor. Ezt tükrözik a szöveg alábbi mondatai; "Alakuljon 

bármiként is a gerillaháboru Salvadorban egy kétségtelen: a 

Reagan-kormány semmiképpen sem tudja már elháritani a felelős-

séget ... " 

"Salvador csak egy, ám napjainkban a leglátványosabb példa az 
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Egyesült Államok latin-amerikai politikájára ..." 

Összefoglalva:  

Ebben a szövegben a bizonyitás klasszikus felépitését találjuk, 

ezért ez egyik tipikus példaként állitható az elemző-meggyőző 

szövegek közé. 

1 
mint konstrukcionális I 
rendszer /konstrukció/ 

 Jr 
s zefnpontjából 

r- FIGURATIV 
/az azonosság esztéti-

káján alapuló/ 

— NON-FIGURATIV 
/a különbözőség esz-
tétikáján alapuló/ 

A fogalom értelmezése 

Felosztási  szempontunk alapján, tehát a szövegeket valamilyen 

konstrukcionális rendszerekként értelmezzük. 

Ilyen alapon lehetnek "figurativ", azaz "jól megformált", konven-

cionálisan "elfogadott", ezért közismert szövegmüvek, valamint 

lehetnek a konvencióktól, a szokásoktól eltérő /relativ értelem-

ben!/ non-figurativ alkotások. 

Ha a felosztást csak a szépirodalmi szövegművekre vonatkoztatjuk, 

a  FIGURATIV - NON-FIGURATIV megjelölés helyett az azonosság esz-

tétikáján alapuló, illetve a különbözőség esztétikáján alapuló 

szövegekről szokás beszélni.  

/Lotman, 1973./ 



- 165 - 

Mi tehát általánosabb értelemben vizsgáljuk a szövegeket. 

A fejezet feldolgozásában a következő "menetet" követjük: 

Először a fogalmak további értelmezésével foglalkozunk. 

Az illusztrációs példák bemutatását - metodikai megfontolások 

miatt - a pedagógiai, módszertani vonatkozások részben bizto- • 
sitjuk. 

Az előző felosztásokban már többször emlitett meghatározás szerint: 

a szövegmü konstrukcionális és funkcionális rendszer. 

Ha egy közlésfajtát rendszerként értelmezünk, akkor /mint álta-

lában a rendszerre/ jellemző rá, hogy különböző alkotó elemekből 

épül fel. Ezek között, valamint az egész szövegmü között vala-

milyen kapcsolat /relációegyüttes/ áll fenn, továbbá az adott 

rendszer, mint magasabb rendszerek egyik alrendszere értelmez-

hető /hierarchia/. 

Konkretizálva az elmondottakat: minden szövegműnek /mint rend-

szernek/ vannak alkotó elemei /szereplői/. Szépirodalmi alkotá-

6okban ezek tényleg "szereplők". Pl. Madách Imre: Az ember 

tragédiája c. drámájában az Ur, Ádám, Éva, Lucifer stb. Ezek 

között valamiféle /téri, időbeli, oksági stb./ viszonyrendszer, 

hálózatrendszer alakul ki egy adott történelmi-társadalmi idő-

szakban. Ilyen pl. az "Egyiptom c. szin". Mint köztudott, ebben 

a szinben Ádám fáraó szerepében van jelen /különböző viszonyok 

'egyik elemeként/. 

Nem müvészi szövegekben ezek a szereplők lehetnek: pl. matemati-

kában természetes számok, priorszámok, törtek, egyenletek ... 

Kémiai szövegben: atomok, ionok, neutronok, savak, bázisok, stb. 

Ezek a szereplők mindig valamilyen cselekménybe vagy bonyodalomba 
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kerülnek. 

Történelmi témáju szövegben a szereplők egy adott ország osztá-

lyai, rétegei, munkások, parasztok, értelmiség, nemzetiségi cso-

portok stb. Ezek között eltérő sajátosságu relációk jönnek 

létre, ill. vannak jelen /szerkezeti struktura!/. A cselekmény 

pl. a forradalom, vagy ellenforrádalom, amely a szerkezet ele-

meit - sokféle vonatkozásban - átrendezi tartósan vagy időle-

gesen megváltoztatja stb. /funkcionális struktura!/. 

Visszatérve fenti, /Az'ember tragédiája/ példánkhoz, a tragédi-

ában is a különböző szinekben /korszakok és szinhelyek/ vala-

mint ezek váltakozásaiban alakul a cselekmény. Tehát megváltozik 

a szereplőknek önmagukhoz, egymáshoz való viszonya, miközben 

egy folyamat részeseivé válnak térben, időben stb. 

Összefoglalva: a cselekmény térbeli, időbeli, oksági stb. hálózat-

rendszerként értelmezhető. 

A különböző fajta szövegeket - többek közt - cselekményi szem-

pontból vizsgálhatjuk. Mivel a szövegművek célja, hogy valamit 

közöljenek, /kommunikációs funkció/ ezért valamilyen  "rendező 

elvek" alapján konstruált, szerkesztett rendszerek. 

A szövegművek strukturális elemzése ma még meglehetősen  ellent-

mondásos a kutatók körében is. 
0 

Hankies Elemér: Az irodalmi mü strukturá;;'vagy modell? c. tanul-

mányában olvashatjuk: 

"Az irodalmi alkotás, mint jelrendszer és modell "vezérli" az 

emberi tudatot és az emberi tudatban felépülő élményt. 

Szögezzük le mindenek előtt, hogy strukturát adekvátan nem lehet 

egyetlen modellel rögziteni. Ugy, hogy a modell segitségével a 
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struktura ujra létrehozható legyen ... Az emberi élmények, 

mint erőrendszerek, a trukturának a létrehozásához és vezér-

léséhez pl. három modellre van szüksége: 

- egy szerkezetire, 

- egy funkcionálisra, 

- egy interstrukturálisra. 

A funkcionális modell látja el a "vezérlő" funkciót. Az értel-

mezéshez ez kell. Ez biztositja a lineáris előrehaladást a 

szövegben. Egyrészt az időbeliséget, másrészt az irányt ..." 

/Hankiss, 1970.83.0./ 

Egy-egy szöveg elemzésénél ezért lehet központi jelentősége a  

cselekményi szerkezetnek! 

A "Bevezetés a müelemzésbe"'c. főiskolai jegyzet a következő 

módon mutatja be az irodalmi mü elemzésének az utját: 

1. GENETIKUS elemzés 

2. STRUKTURÁLIS elemzés:rétegei 

- akusztikai 
- grammatikai /nyelvi/ 

- jellemábrázolás 
- képi - tipus, tipusal-

kotás 

- a cselekmény 
- kompoziciós str. 

'- az irod. mü jelentése 
/tartalom, mondanivaló/ 

Tehát egy szövegmü többféle szerkesztési elv szerint épül fel. 

Ezek: - nyelvi -grammatikai szerk. 

- cselekményi szerk. 

- akusztikai 

- kompoziciós 
- téma szerinti /tart.mondanivaló/ 

szempont szerinti 

nyelvi - grammatikai 

tartalmi-logikai 



- .168 - 

Erősen "leegyszerüsitve" ezért beszéltünk az előbbi f Qezetekben 

egy-egy szövegmü elemzésekor nyelvi, valamint tartalmi-logikai 

vizsgálatról. 

A problémát az jelenti, hogy ezek az elemző eljárások főleg 

csak a szépirodalmi szövegekre adaptáltakén ;nem általában a 

szövegmüvekre! Mivel a szövegmüvek száma, kombinációja vég-

telen lehet, ezért a téma, a tartalom, a szempont stb. - a-

melyek alapján egy-egy szöveg konstruálható - hasonlóan na-

gyon sokféle. 

Az akusztikai réteg, a kompoziciós struktura vizsgálata különös-

képpen csak a szépirodalmi szövegeknél célszerü és praktikus. 

Ezért általánosságban - a müvészi szövegeket is beleértve - 

eredményesebb elsősorban a cselekményi szerkesztés /struktura/ 

oldaláról megkülönböztetni, csoportositani, egy-egy szempont-

ból rendszerezni a különböző szövegműveket. 

Ezt a fejezetet bevezető gondolatok is ezt voltak hivatottak 

alátámasztani. Mindez nem a cselekényi struktura kizárólagossá-

gát jelenti, hanem csak fontosságát, alkalmazhatóságát - fent 

jelzett - felosztási szempontunk érdekében. 

A későbbi elemzés céljából néhány fogalom értelmezését szük-

ségesnek tartjuk. 

Esemény: általában az életben történik meg valakivel, valamivel 

Cselekmény: - az események összefüggő rendszere, 

- külön jelentéssel biró láncolat, 

- mint megkomponált struktura, ezek integrált egysége. 

Konfliktus: az ellentétes érdekek, viszonylatok, erők találko-

zása, ütközése. 
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Helyzetek: a körülmények pillanatnyi egybevágása, amelyben az 

adott "szereplő" cselekszik vagy cselekedni kénytelen. 

Illusztrációs példák, olvasásmódszertani, pedagógiai vonatkozások 

A szövegmü tehát szerkesztett, konstruált struktura. 

"A valóság megismerésének utja strukturáinak feltárása. 

Mig a struktura a dolgok belső organizációja, tőlünk függetlenül 

fennál, addig a modell csupán a mi tudatunkban létezik, s• nem 

más mint a struktura képszerűen felidézett váza." 

/Péczely, 1980.27.o./ 

Értelmezhető egy interiorizációs müveletrendszer eredményeként 

mégpedig egy meghatározott szempontból - esetünkben ez a cselek-

ményi - és egy meghatározott absztrakciós szinten. Ez utóbbiról 

később még szó lesz! 

A strukturakoncepciók - és leirások, valamint a velük kapcso-

latos modellek segitséget nyujtanak a bonyolult és/vagy nagy 

terjedelmű szövegek olvasásában, megértésében. Ebben rejlik peda-

gógiai-módszertani jelentőségük. 

Ilyen formában is ellensulyozható az a megértésbeli nehézség, 

ami egy-egy szöveg olvasásakor jelentkezhet. 

A kutatók, szakemberek egy része mégis ellenzi a strukturális 

elemzést, ill. annak módszereit. Tiltakoznak főképpen a szép-

irodalmi műnek, mint megbonthatatlan egységnek a feldarabolása, 

elemeire bontása ellen ... Ugyancsak elvetik a sémák, sablonok 

megalkotásának szemléletét és módszerét. /Ez utóbbi gondolat 

érint bennünket is!/ 
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Egyetérthetünk az esztétikai élmény, a müvészi hatás védelme 

érdekében ezekkel a gondolatokkal. Ugyanakkor azt sem hallgat-

hatjuk el,  hogy az emberi kognitiv tevékenység természetéből 

adódik az analizáló-szintetizáló jelleg. Tulajdonképpen a megis-

merési folyamatból magát a megisméerési aktust - illetve annak 

fontos mozzanatait - rekesztenénk ki! 

Véleményünk szerint itt is az arányok, eljárások optimális 

együttesét lenne célszerű figyelembe venni! 

Másrészt - különösen a nem-szépirodalmi műveknél - éppen az 

alapos strukturális elemzés biztosit jó eredményeket. 

Konkluzió: A különböző konstrukicóju szövegmüvek strukturális 

elemzése, illetve ennek eredményeként kapott séma, modell,  

/sablon/ minig az általánosság, a jelenségek /szövegek/ adott  

csoportjára vonatkozó érvényesség igényével lép fel. 

Ezért a szövegmegértés - mint kognitiv tevékenység - esetében 

ennek jelentős ökonómiai szerepe van. 

Egy-egy modell /sablon/ - ha már ismert az olvasó számára, 

vagy jobb esetben már interiorizálódott benne - irányitja az 

olvasót! A szöveggel való "találkozáskor" orientál, közben 

pedig vezérel. 

Ezért tulajdonitunk nagy jelentőséget a szövegek konstrukiconális 

vizsgálatának! 

A strukturaelemzések többnyire arra az összefüggésrendszerre 

támaszkodnak, mely szerint minden szövegnek van mikroszerkezete 

és makroszerkezete. 

A mikroszerkezet a szövegben közeli szomszédságban levő elemek 

/nyelvi-tartalmi-logikai/ integrációját eredményezi. A szöveg 

müfajától általános szerkesztési rendjétől szinte függetlenül 

fellép, sőt a különböző szövegekben azonos módon működik. 
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h 

A szövegben "egymástól távolabb eső részeknél" is érvényesülnek 

hasonló integrációs folyamatok. Ezek a makrointegrációs folya-

matok azonban már nagymértékben függnek az adott szöveg sajá-

tosságaitól tipusától,, /müvészi szöveg, mesterséges szöveg, 

leiró, elemző=meggyőző stb./. 

Egy-egy  modell a makroszerkezetet "képezi le". 

Olvasáskor - a szöveg feldolgozása során - a mikroszerkezerek 

elemi kijelentéseitől a nagyobb jelentésegységek /makroszer-

kezeti elemek/ felé haladnak. /Ha az olvasó már valamennyire 

ismeri a makroszerkezetet, akkor egyszerre "kétféle irányból" 

- konkrét, egyedi és bizonyos fokon általánositott absztrakt 

szint - közelitheti meg a szöveget. Figyelmének "felszabadult 

részét" más - a megértéssel kapcsolatos - feladatokra összponto-

s.ithatja. /Ennek pedagógiai jelentősége nem szorul különösebb 

magyarázatra. 

A modellek tkp. /makroszerkezetek/ tudatosan és erősen stili-

zált, leegyszerüsitett leképezései a mikroszerkezetnek, amely  

a finom, részletező. "nem fontos"! egységek fokozatos elhagyá-

sával alakulnak ki. 

THORNDYKE egyszerű történetekre dolgozott ki ilyen modellt. 

Modellje a következő: 

TÖRTÉNET ='INDITÁS + TÉMA + EPIZÓDOK +  MEGOLDÁS 
szereplők+ 	esemény+ 

hely+ 	 állapot 
idő 

esemény/ek/+ 
cél. 

epizód/ok/ . 

alcél+kísérlet+kimenetel 
I, 	I, 

esemény+ esemény+ 
epizód 	állapot 
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ÁLLAPOT = szereplők + hely + idő 

KIVÁNT ÁLLAPOT  = alcél + cél 

/Pszicholdgia, 1981.475.o./ 

Hasonló módon vizsgálta és modellálta az egyszerü történeteket, 

a népmeséket PROPP /1928/ és COLBY /1973. 

E modelleknek /valamint a később példaként bemutatásra kerülők-

nek/ a pedagógiai-módszertani jelentősége többféle: 

Nem csak egyszerüen az eredményes olvasási tevékenység elősegitése, 

hanem az általános kognitiv képességek fejlődése-fejlesztése szem-

pontjából különösen fontos a szerepük. 

Egyrészt logikai szempontból biztositják a szövegek megértését, 

mert egy előzetes globális reprezentációt nyujtanak. Formai 

keretét, logikai szerkezetét adják a szöveg részletes, konk-

rét információinak. Rendszerezést tesznek lehetővé. Tkp. bi-

zonyos mennyiségü információt is közölnek az adott konstruk- 

ciós csoportba tartozó szövegek sajátosságairól /pl. annak 

makroszerkezetét!/. 

Továbbá elősegitik az emlékezeti tárolást. A generativ modellek 

tanulásánál követelmény a tartós, esetleg állandósult memória 

szintje. Ennek ökonómiai jelentősége abban van, hogy viszony -i 

lag kevés terjedelmű /mennyiségü/ információ tárolása az 

azonos strukturáju szövegek egész halmazát "magában foglalja". 

Hasonló természetüek, mint a törvények, amelyek kevés számu 

de magasrendü halmazforgalommal röviden leirhatók. Ugyanakkor  

az érvényességi területük nagyon sok konkrét, egyedi esetre 

/pl. szövegre!/ vonatkoztathatő. Éppen ezért szerintünk  

olyan nagy e modellek tanitásának a jelentősége, mint p,l_. a, 

matematikában, a fizikában stb. a törvényeknek, szabályoknak. 



1733 - 

A modell - mint már szó volt róla - mindig valamilyen szempont-

ból és egy  adott absztrakciós szinten.  tölti be funkcióját. 

Minél magasabb absztrakciós szintü egy modell, annál többféle 

szövegtipust /alcsoportokat foglal magába/. 

Ezért egy adott szövegtipussal kapcsolatos információs értéke 

általánositási fokával fordítottan arányos. 

Az irásbeli müfajokra is jellemző  generatív modell: 

BEVEZETÉS 	FŐRÉSZ 	BEFEJEZÉS 

Jellemzője, hogy  "tul általános". Szinte minden lehetséges 

szövegü belesorolható. Információs értéke - egy speciális szö-

vegtipusra, vagy műfajra, ill. egyedi reprezentására - nagyon 

kevés. 

EXPOZICIÓ A BONYODALOM, A B. TETŐPONTJA, MEGOLDÁS. KIFEJLET 

E modell terjedelme, általánositási szintje valamivel "szü-

kebb", ill. alacsonyabb. 

A szépirodalmi műfajok közül főképpen az epika és a dráma 

szerkezeti jellemzője. 

Tovább haladva, ha csak a dráma  műfaját vizsgáljuk e fenti sé-

ma /modell/ relative ismét "tul általánossá" válik. 

Durva egyszerüsittéssel; minden drámai szövegmű jellemzője le-

het. Ugyanakkor nagyon kevés információt ad a müfaji csoportba 

tartozó kül. alcsoportokról /pl. az ókori drámák, modern 

drámák/. 
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Drámamodellek:  

1./ Az ókori dráma három momentuma: 

POI ÉMA 	 PATHÉMA 	 MATHÉMA 

/ cél / 	/ szenvedély, 	/felismerés/ 

szenvedés/ 

az akció tragikus ritmusa 

2./ Már Arisztotelesz is foglalkozott a drámai művek 

hosszanti szerkezetének a vizsgálatával. 

Szerinte az egymást követő részek egy része: LIRAI 

más része, pedig DRÁMAI. 

DRÁMAI  

PROLÓGUS 	EPISODIUM 	EXODUS 

a dráma cselekménye 

bevezetés 

/a legfontosabb dolgok a 

cselekmény megk. előtt / 

a katasztrófa lezajlása 

azok a részletek, amelyek 

a cselékm.ben kibont., elő- 

rehaladnak, végbemennek/ 

/ PROLÓGUS: 3 episodium + exodus / 
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L IRA I rész 

PARODUSZ 	SZTASZBVION  

a kórus első szövege, 	a kórus további, hosszabb 

éneke 	 szövegei 

Prológus-parodusz-episodium-sztaszimon-episodium-sztaszimon.-

-episodium-sztaszimon-exodus. 	. 

Tehát a görög drámák felépitésében mindig megtalálható ez a 

"menetrend". 

Ez egy generativ modell, de "csak" a klasszikus görög drámák 

modellje. Konkrétabb, a tipusba tartozó szövegekről több elő-' 

zetes információt ad, ennek ára viszont, hogy csak bizonyos 

korszak alkotásaira "terjed ki" az érvényessége. 

Mivel a közismert modell: expozició, bonyodalom ... tul álta-

lános célszerü volt a dráma müfaján belül további alfajokat 

/tipus/ és ezek modelljét megállapitani és jellemezni. 

D RÁM A /mün.em/ 

/szinpadi előadásra szánt irodalmi alkotás / 

" a cselekmény 

természete sz." 

  

i 	 t 
S ZINMÜ 	KOMÉDIA /Tipusok/ TRAGÉDIA 

Ezek a müfajok külön-külön specifikus sajátosságaikkal és a 

dráma müfajára jellemző általános sajátosságokkal együtt, már 

' - egy praktikusabb modellt jelenthetnek. 
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A dráma mint münem alfajainak megállapitásánál és ezek modellá-

lásánál adekvátabb eljárás dr. Bécsy Tamás munkája. 

/Szappanos-Bécsy-Harsányi 1973./ 

Munkája eredményeként a vizsgálati szempont változtatása másfé-

le drámatípusokhoz, illetve ezek modelljeihez vezetett: 

DRÁMA  

•a cselekmény 1 

"elrendezettsége" 
 Í 

SZ. 

KONFLIKTUSOS 	KÖZÉPPONTOS 	KÉTSZINTES 

Tehát helyesen megválasztott szempont és vizsgálat szint az 

egyes szövegsüvek pontosabb, jellemzőbb konstrukciós szerke-

zetü elemzését biztosithatja. 

Azért tűnik eredményesebbnek ez a felosztás, mert a cselekmé-

nyi, konstrukciós szerkezetek különbsége, sajátosságai a ti-

pusba tartozó müvek megértését, feldolgozását jobban biztosit-

ják mint a hagyományos kategóriák. 

A hagyományos rendszerben egyes müvek "nehezen"  voltak egyér-

telmüen beilleszthetők /pl. Az ember tragédiája, modern. drámák .../. 

Tehát a modellek pedagógiai-módszertani szempontból akkor hasi- 

nálhatók eredményesen, ha  nem  tul általánosak, finomabb, ponto- 

sabb tájékoztatást adnak az adott szempontból egy-egy tipusba 

tartozó szövegekről. 
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Ha a konkrét /egyedi/ szövegmü és az "absztrakt" modell kö-

zötti - információs és szerkezeti vonatkozásu - "távolság" 

optimális. 

Igy olvasás közben /amikor közvetlenül a mikrostrukturális 

elemekkel kerül közvetlen kapcsolatba az olvasó/ könnyebb a  

makrostrukturára történő leképezés folyamata, ami tulajdonkép-

pen. a mü mnértéséhez vezet. 

Madách I.: Az ember tragédiája c. müvének a dráma müfaján be-

lüli "elhelyezése" - ezért értelmezése is - sok vitára adott 

alkalmat. 

Az uj drámaelemző modellek segitségével, egyértelmüen a két-

szintes drámamodellek egyik reprezentánsa. Ld. 12 és 13.sz. 

ábrákat. 

További illusztrációs példák: 

A "Sajtómüfajok" rendszerén belül: a "HIR-müfajcsaládból; 

Az ujsághirek az elbeszélés egy  "mini"  változataként foghatók 

fel. Terjedelmük miatt szerkezetük áttekintése sokkal egysze-

rűbb. A HIR müfajcsalád legfontosabb jellemzője a tudtuladási, 

hirközlési szándék: a vélemény, az értékelés nem  vagy csak 

alig kap helyet a megfogalmazásban. 

KISHIR szerk. elemei: 

OBJEKTUM 	KIVEL? /v.mivel?/ 

HELY 	HOL? 

IDŐ 	MIKOR? 

ESEMÉNY 	MI TÖRTÉNT? /v. mi fog történni?! 
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HIR 	"tágabb" a szerkezete 

EL Ő ZMÉN-Y 	HOGYAN?  

MÓD 	MIÉRT?  

KÖVETK; 	MILYEN KÖV; /várható köv./ 

/Gombó 1967./  

A fenti modell generativ abban az értelemben, hogy 

1. bá/viféle téma, tartalom lehet a konkretizációja, 

2. valamennyi /kül.fajta és szerkezetü /hirtipust/ magá-

ba foglal. 

A hirközlés szakemberei szerint a 

HIRTIPUSOK  rszerkezeti felépités l 	sz. 	~ 
I 	 I 	 I 	 I  

"ÉK" hir "PIRAMIS" hir "TÉGLA" hir "TRAPÉZ" hir  

Az egyes típusok szerkezeti modellje:  

A. "ÉK" hir:  a hir elejére kerül a legfontosabb esemény,  

a lényeg; ezt követik a csökkenő jelen .tőségü  

tények.  

B. "PIRAMIS" hir:  a hir elejére egy érdekes részlet kerül, '  

ezt követi a teljes anyag a további tényekkel  

és részletekkel.  
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"TÉGLA" hir:  az elején a lényeg általánosabb összefoglalá- 

I sa található, ezt az egyenértékü tények, rész- 

letek követik, amelyek kifejtik, magyarázzák, 

a hir elején elmondottakat. 

D. "TRAPÉZ" hir:  először a dolgok hátterét, előzményeit, az 

életrajzi adatokat, a már lezajlott eseménye-

ket ismertetik, és csak a végén következik a 

lényeg, a legfrissebb tény, értesülés, az idŐ-

szerü hírrészlet. /Beszédmüfajok 1976. 16.o./ 

A "SAJTÓMJFAJOK"  rendszerén belül Pl. a .'UDÚSITIS:  

Az angolszász sajtóban alapvetően honos "LEAD MÓDSZER" 

WILL IRWIN amerikai szakiró szerint: 

"Tudomásul véve azt a törvényszerűséget, hogy minden hirdráma 

a csucsponttal kezdődik, az amerikai ujságirás egy mindmáig 

érvényesülő szabályt alakitott ki: 

- mondd el a történetedet az első mondatban 

- fejtsd ki kissé bővebben. az  első bekezdésben, aztán re-

gényirók módjára 

- menj vissza a kezdetéig és meséld el az ügy összes rész-

leteit." /Gombó 1967. 119.o./ 

VEZÉRCIKK :- tárgyismertető bevezetés 

- témát elemző, boncoló tárgyalás 

- konkluzió 

/Ld. az elemz.-meggyőző szövegeknél be-

mutatott ujságcikket!/ 

C. 
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Ha a szövegeket különböző szempontok által megalkotott kons-

trukcionális egységeknek tekintjük, akkor két nagy csoportba 

sorolhatjuk őket. /Természetesen itt sem hagyhatjuk figyélmen 

kivül az "átmenetek sávját./ 

1./ A FIGURATIV /az azonosság esztétikáján alapuló/  alkotá- 

sok: Azok a szövegek tartoznak ide, amelyek többnyire 

a hgyományos szerkesztési elvek figyelembe vételével 

készültek. Szerzőik az adott időszakban a társadalmi és 

müfaji konvenciók által meghatározott elvárásoknak, igé- 

nyeknek tudatosan, vagy nem  tudatosan,  de eleget tettek. 

2./ A NON-FIGURATIV /a különbözőség esztétikáján alapuló/ 

szövegek, amelyek konstrukcionális szempontból eltérnek 

a hgyományostól, a megszokottól, a konvencióktól.` 

Különösen a XX. századra jellemző /az irodalomban is!/ a tuda-

tos formabontás, a müfaji határok elmosódása a lira, epika, 

dráma között is, valamint az egyes müfaji - tipusok alfajain be-

lül is. Mindez a hagyományos értelemben vett "szabályoktól", 

konvencióktól történő különböző szempontu és mértékü eltérést 

jelent. Szójátékkal megfogalmazva: a szabályoktól való eltérés  

szabálya: az uj szabály. 

Ez jelentkezik a /müvészetben/ is, pl. Picassó alkotásait em-

lithetjük. 

Ibsen: Nóra c. drámájában pl. a szerelmi konfliktus ujszerüsége 

figyelhető meg, a hasonló témájua drámákhoz képest. 

Nevezett drámában ugyanis a bonyodalmat nem  a közhelynek szá-

mító "szerelmi háromszög" vagy négyszög okozza. 

Tehát a szerelmi drámák hagyományos tipusától történő eltérés 

jellemzi. 
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Továbbá: Brecht nevéhez füződnek azok az ujitások a drámában., 

amelyek "átvezetnek" egészen. a modern dráma fogalmáig. 

Ezek az ujitások: - szakitás a naturalista hagyományokkal, 

- stilizáltság, 

- konstruált példázatok, 

- az abszurdumig feszített szatíra, 

- a kényelmességig vitt cselekmény. 

Hasonló példák: 

Friedrich Dürrenmatt: Fizikusok c. drámája, 

Arthur Miller: Az ügynök halála, valamint a szintén amerikai 

Tenesse Williams: A vágy villamosa c. müve, 

Németh László történelmi drámái: A két Bolyai, Az utazás stb. 

Visszatérve fenti gondolatunkhoz: 

Mi a jelentősége egy-egy séma, modell kialakitásának, ismereté-

nek? A modellek jelentőségét ismét csak módszertani szempontból  

hangsulyozzuk! Egyrészt: egy-egy szövegmü "durvaszerkezetét" 

már előzetesen biztosítják az olvasó számára, és ily módon "ve-

zérlik, irányitják" annak figyelmét. Másrészt a hagyományostól 

a "sablontól" való eltérést, csak akkor és csak és csak annyi-

ra tudjuk "érzékelni, érzékeltetni", amennyire a korábbit  

/a hagyományosat/ megismertük!!! /Ha nincs viszonyitási alapunk, 

akkor nem tudunk mihez viszonyitatn .i! Mint ahogy szokás monda-

ni: egy ujszülöttnek minden, vicc uj! Sokféle vonatkozásban szem 

elől szoktuk téveszteni ezt a fontos elvet!?/ Ha valaki ismeri 

ogy nagyváros közlekedését, akkor a hasonló városban sokkal 

könnyebben. boldogul. Ugyanis ez teszi lehetővé, hogy elemi mü-

veleti szinten el tudjuk végezni az összehasonlítást / a külön-

böző szempontok alapján/ 
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- tudjunk összefüggést megállapitani 

- tudjuk "tagadni" a régit", a mást 

- hogy érdemleges megállapitásokat tudjunk tenni az 

ujról. 

Összefoglalva: ezek az elemi müveletek csak együttesen. bizto-

sitják egy-egy mü megértését. Ez - Hankiss Elemér szavaival 

élve - tulajdonképpen az interstrukturális modell. 
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4. AZ OLVASÁSI TEVÉKENYSÉG CÉLJAI ÉS KÖVETELMÉNYSZINTJEI 

Az olvasási tevékenység folyamat-strukturáját  három komplex 

mozzanattal /összetetővel/ jellemeztük /ld. az  l.sz. ábrát!/. 

Az eddigiekben ezek közül - sorrendben. - a II-es jelzésü 

"FOLYAMAT"-tal, valamint az I-es jelzésü "BELIENETI TÉNYEZŐK"-

kel foglalkoztunk. Most a III-as jelzésű "KI MENETI TÉNYEZŐK" 

c. összetevőt vizsgáljuk. 

Ebben  a fejezetben. - szintén. a teljesség igénye nélkül - fő-

képpen. a tevékenység- és a képességfejlesztéssel kapcsolatos 

ujabb kutatási eredményeket /a JATE Pedagógiai Tanszékén vég-

zett kutateok/ igyekeztünk adaptálni az olvasási tevékenység-

re. 

Az olvasás is tevékenység, és eredményes végzéséhez összetett 

ismeret-`és képességrendszerre van. szükség. 

Az olvasással kapcsolatban is különböző célokat tüzünk ki. 

Ezek a célok különböző vonatkozásu és különböző szintü köve-

telmény ekben tükröződnek. 

Ezért a tevékenység végzésével kapcsolatos különböző vonat-

kozásu és különböző szintü célok /követelmények/ az olvasásra 

is vonatkoztathatók! 

Az olvasási tevékenység céljait, követelményszintjeit az  

alábbi felosztás szerint vizsgáljuk: 
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4.1. A kimeneti tényezők rendszere III.  

Az. olvasási tevékenység céljai és követelményszintjei  

I.  IÍ  Pszichikus szintek 

1./ T;'IANIPULATIV SZ. 

2./ SZENZOROS SZ. 

3./ FOGALMI SZ.: a.verbális 

b.logikai 

szerint  

II . 

Az olvasott szöveg-
nek a memóriában va-

ló tartóssági szint-

je szerint 

1./ IDŐLEGES 

2./ TARTÓS 

3./  ÁLLANDÓSULT 

III. 	A tevékenység szabá- 

lyozási szintjei 

szerint 

 

1./ KÖZVETLEN /DIREKT/ SZ. 

2./ HABITUÁLIS SZ. 

3./ OPERACIONÁLIS SZ. 

4./ TEORETIKUS SZ. 

 

 

 

  

  

Az olvasónak a szö- 

IV. vegtartalommal kap-

csolatos feladata, 

irányultsága sz. 

/differenciált 

olvasás/ 

1./ INFORMATIV 

2./ TARTALOMMEGRAGADÓ 

3./ ELMTT,YtTLT; TANULMÁNYOZÓ 

4./ KRITIKAI 

5./ ALKOTÓI olvasásmód. 
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Az iskolai tanulás /mint tevékenység/ céljait konkrétabban a 

tantervi követelményrendszer tartalmazza. 

Az olvasási tevékenységgel kapcsolatban is különböző céljaink  

vannak:  

l./ A legalapvetőbb, hogy "képesek legyünk olvasni". 

2./ Az olvasást mint tanulási eszközt eredményesen. fel tud-

juk használni. 

3./ Élvezzük és értékeljük az olvasást. 

Ezek az összetevők hierarchiát alkotnak. 

Az l.sz. mozzanatot ugy is nevezehtjük, hogy: készségfejlesztő 

olvasás. Ezen belül két ujabb összetevő kapcsolódik: 

a./ az olvasás technikája /készség!/ 

b./ az "értelmes" olvasás /jártasság!/ 

Tehát a "készségfejlesztő" jelző  nem csak a szük technikai ol-

dalt jelenti. 

A 2.sz. mozzanatot lehet "funkcionális olvasásnak" nevezni. 

Jellemzője, hogy az olvasást mint eszközt alkalmazzuk a tanu-

lási készségek, képességek kialakitása, fejlesztése érdekében. 

/eszköz funkció!! 

A 3.sz. mozzanat szerint az olvasás, mint szórakoztató, fel-

frissitő tevékenység. Ez ténylegesen csak akkor valósul meg, 

ha már eszközként funkcionál. Ekkor már nem az /el/olvasás 

köti le a figy elmet, hanem a szöveg /mü/, illetve az abban 

tükröződő információ. Az olvasás szabadidős tevékenység, az 

olvasási anyag szelektált; érdeklődésnek, igénynek megfele-

lően. 

z olvasással kapcsolatban a követelményeket - többek közt  -  

a tanterv határozza meg:  
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Irodalom: 5-8. osztály; Cél és feladatok: 

" - fejlessze tovább az értő és kifejező hangos és néma ol-

vasás készségét és képességét. 

- a szövegolvasás technikájára szánja az évi óraszám je-

lentős részét 5-6. osztályban. ..." /Az általános iskolai 

nevelés és oktatás terve 1978. 431.o./ 

Ezekben. a gondolatokban tükröződik: 

a./ - néma  olvasás, 

b./ - expressziv olvasás 

követelménye, továbbá az, hogy 5-6. osztályba n  el kellene jut-

ni az un. "funkcionális olvasás" szintjére. 

Követelményrendszer:  

/5.o./ " A néma és a hangos olvasás üteme közelitse meg a ter- 

mészetes beszéd ütemét ..." /néma, hangos olv., 

tempó!/ 

/6.o./ " Előzetesen feldolgozott prózai alkotás expressziv ol-

vasása, kérdések feltevése a szöveggel kapcsolat- 

bah ..." 

/7.o./ " Ismerje a kifejező olvasás legelemibb jegyeit tétele-

sen. is ... tudjon véleményt nyilván.itan.i, 

/8.o./ " legyen. képes a gondolati egységek, más lehetséges 

logikai elrendezésére ... tudjon több szöveget párhu- 

zamosan. áttekinteni ... " /i.m. 436., 441., 447., 453.o./ 

Lénárd Ferenc  ide vonatkozó munkáiban is találkozhatunk " az 

olvasási képesség részképességeinek hierarchikus együttesé- 

vel". Ezek: - az olvasás technikája 

- a megértő olvasás 

- kritikai olvasás 
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- alkotó /kreativ/ olvasás 

- esztétikai olvasás 

- világnézeti, pol., ideológiai olvasás /Lénárd 1979/ 

Vörös József: Az irodalom tan .itása az általános iskolában c. 

könyvében; "A müértés szintjei" c. témakörben 3 szintről szól. 

I. " ... az elbeszélő drámaműnek az eseményét, a meséjét, egy-

szerübb lírai alkotásoknak direkt közlését ... " 

/Tehát a  közvetlen,  direkt jelentés vétele./ 

II. " ... az olvasó eljut a tartalom valamelyik rétegének va-

lamilyen szintü megértéséig." 

/Ez az általános iskolai oktatás jellemzője. Tehát a mü 

jelentése létrejötte körüli  időben,  a történetileg érvé-

nyes jelentés./ 

III." ... az irodalmi mü sokféle jelentése közül, amelyek szá-

munkra ma fontosak, amiről a mü nekünk szól, amit n.ekün.k 

közöl." /Tehát az általános, elvont jelentés./ 

/Vörös 1978./ 

Ha az olvasási tevékenység /képességrendi er/ szinvonalával kap-

csolatos fent emlitett dokumentumokból, ill. szerzőiktől idé-

zett követelményeket vizsgáljuk, tulajdonképpen csak a "diffe-

renciálás mértékében" van közöttük eltérés. 

Az olvasásképesség fejlettségével, fejlesztésének szin.vonalá-

val kapcsolatos követelményrendszerekben, - ugyan ki nem mon-

dottan, -, de tendenciájukban szépirodalmi szövegorientáltság 

figyelhető meg. /Tanterv: Magyar nyelv és irodalom, Az iroda-

lom tanítása/ Másrészt a célokban illetve az általuk meghatá-

rozott követelményrendszerekben egyszerre több felosztási  
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szempont keveredik, ami néha logikai zürzavarhoz vezet/het/. 

Az olvasás /mint  köztudott/ a nagyon. összetett, még kevésbé 

feltárt kommunikációs képességrendszer egyik alkotó eleme. 

Mint összetevő maga is komplex rendszer. Ezt igazolják azok a 

vizsgálatok és eljárások, amelyek az olvasás tanitásával kap-

csolatosak. /Kül. módszerek az olvasás tarvitásban, az IEA ku-

tatások.../ A JATE Pedagógiai Tanszékén. elkezdett kutatások 

- képességek rendszerével kapcsolatban - is az anyanyelvi ké-

pességek - ezen. belül az olvasás - összetettségét, fontos sze-

repét hangsulyozzák. Ha az olvasási tevékenység bonyolult, 

hierarchikus rendszer, akkor a vele kapcsolatos célokban is 

valamilyen. formában tükröződni kell ennek. 

Elvi sikon tehát szükséges a kül. szempontokat különválasztani. 

Egyrészt azért mert különböző szövegfajta /tipus/ és ezen be-

lül szinte végtelen variáció létezik/het/. 

Az egyes tipusba tartozó szövegek olvasásánál más-más straté-

giák érvényesülnek. /Ld. az egyes szövegtipusok jellemzése és 

olvasásmódszertani, pedagógiai vonatkozásai c. témáknál leír-

takat./ 

Más feladatot jelent egy tudományos, mint egy müvészi szöveg 

feldolgozása. Más olvasási stratégiát "hiv elő" egy non .-stop 

szöveg, másként olvasunk egy tudományos leirást ... 

Ezek  nem  "fokozatokban", hanem szerkezetükben eltérő straté-

giát jelentenek a vevő számára. 

Különböző kommunikációs céllal olvassuk az egyes szövegeket. 

Forditva is igaz: az egyes szövegekben is más-más kommunká-

ciós funkció tükröződik: /referenciális, poetikai, metanyelvi . . . / 
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Néha csak egy adatra, néhány "tényre" van szükségünk. 

Más esetben. egy fogalmat, törvényt, definiciót ... akarunk  

megismerni stb. 

Követelményként támaszthatják velünk szembe 1-1 szöveg/rész-

let/ szószerinti tudását /reprodukációs szint/. 

Egyszerüen. azért is olvashatunk, mert érdekes számunkra az 

adott szöveg, mert  "szórakozni"  akarunk... 

Továbbá különböző szintjei vannak a megőrzésnek is: 

Nem szükséges minden szövegre mindig tartósan emlékezni! 

Néhány szöveget vagy részletét viszont mindig kell tudni. 

E fentiek együttes ismeretében olvasási tevékenységünk külön-

böző /általában egyre magasabb/ szinteken szabályozottá válik. 

Másként fogalmazva az olvasási tevékenység szabályozásának 

egyre magasabb szintjére juttathatjuk a tanulókat. 

Ezek a különböző sajátosságok /célok- követelmények/ együtte-

sen integráltan. jelen.tkez/het/n.ek 1-1 szövegmü olvasásakor, de 

sorrendjük, arányuk jelentősen. el is térhet pl. a célok külön-

bözősége miatt. 

Mindez ugy jelentkezik, hogy másként olvasunk pl. egy Ady-ver-

set, mint egy Petőfi költeményt, másként az ujságból egy hirt, 

kommentárt stb. 

Mást jelent egy regényolvasás, megint mást egy propagandaszö-

veg. Másként olvas a gyerek egy mesét, mint pl. egy szöveg-

részletet a tankönyvéből. 

Hasonló a helyzet, ha egy hallgató kollokviumra készül és ta-

nul pl. a Pszichológia c. jegyzetéből, vagy ha érdeklődésből 



-190- 

olvassa el ugyanazt a szöveget. 

Nem egyszerüen az a különbség, hogy valamit érdeklődésből vagy 

utasitásra olvasunk. Továbbá nem csak az adott szöveg konkrét 

témája és tartalma a meghatározó. 

E fenti példák is "érzékeltetik", hogy egy-egy szöveg olvasásá-

val kapcsolatos célok /céljaink/, illetve követelményrendszer 

éppen olyan összetett mint maga az olvasási tevékenység. 	. 

A problémát az okozza, hogy  a követelményrendszerben egyszerre 

többféle felosztási alap keveredik. 

A következőkben  arra teszünk kísérletet, hogy a követelményrend-

szert különböző szempontokból vizsgáljuk és ezeke n  belül állit-

sunk fel kvalitativ szinteket. 

/Tehát a felosztási alapok és a felosztás tagjai  ne  keveredje-

nek!/ 

Minderre az olvasási tevékenység tudatosabb irányitása és végez-

tetése céljából van  szükség. Egy tevékenységet /pl. az olva-

sást/ csak akkor tudunk eredményesen fejleszteni, ha jól ismer-

jük annak tárgyát /tartalmát/, amely segitségével azt kiala-

kitjuk, és jól definiált követelményrendszer segít bennünket!' 

Mindez elsősorban az olvasási tevékenységet kialakitó és to-

vábbfejlesztő pedagógusok számára fontos. 

Eá; uttal a másik problémát is igyekszünk megoldani!  Nevezetesen 

azt, hogy  ne  csak az ugynevezett szépirodalmi szövegekre orien-

táltság érvényesüljön a követelményrendszerben. 
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T 4.1.1. 

A  szövegek olvasása: 	pszichikus szintek szerint: 

- manipulativ 

- szenzoros 

- fogalmi 

- logikai szint. 

Ez a felosztási szempont azért szükséges, mert ugyanazt a te-

vékenységet különböző pszichikus szinten lehet megtanulni /vé-

gezni/. Természetesen nem  minden tevékenységre igaz ez. 

Vannak tevékenységek, amelyek csak "magasabb" pszichikus szin-

ten sajátithatók el, /pl. az olvasás is ide tartozik/, vannak, 

amelyek csak alacsonyabb szinten. müködnek. 

Sok olyan tevékenység van, amely minden pszichikus szinten. mű-

ködik. Mindezt az olvasásra - mint tevékenységre - vonatkoz-

tatva a  következő megállapitásokat tehetjük: 

I. Manipulativ szint 

Manipulativ szinten müködik az adott pszichikus rendszer ab-

ban  az esetben, ha a végrehajtáshoz cselekedni kell. Általá-

bán  konkrét objektummal történő tevékenységről van. szó. 

Valamennyi konkrét munkatevékenység manipulativ szinten 

/ott is!/ müködik, sőt nem müködhet attól elszakadva! 

Ez nem zárja ki, hogy egy tevékenységben a manipulativ szint 

"mögött" ne  működjön magasabb szint, de végül is manipulálni 

kell. 

Az olvasási tevékenységre nem jellemző ez a szint, tehát ez 

olyan  tevékenység, amely csak magasabb szinten. működik. 



Az olvasástanulás kezdetén - szorosan az olvasási tevékenység-

gel kapcsolatban, - többféle konkrét tevékenységet végeztetünk 

a gyerekkel, de maga az olvasási tevékenység nem tekinthető ma-

nipulativ szinten működő tevékenységnek. 

II. Szenzoros szint 

Az érzékelés, az első jelzőrendszer által szabályozott szint. 

Tehát ha egy tevékenységben a konkrét érzékelés a reguláló té-

nyező. Ezen, a szinten. az  érzékszervek részvétele és müködése 

szerint történik a szabályozás. 

Olvasási tevékenység szempontjából főképpen a vizuális 

- optikai - észlelés /a szöveg látása/ a meghatározó, valamint 

fontos az auditiv és artikulációs szabályozás. Siketnémák ese-

tében. éppen. az  utóbbiak hiánya bizonyitja jelentőségüket. 

Tulajdonképpen ezen. a szinten. "kezdődik" az olvasás. /Betü fel-

ismerése, hetükből történő összerakás, szavak, kifejezések op-

tikai érzékelése, hallása, artikulációja mozzanataival./ 

Jellemző, hogy ez a pszichikus szint mindvégig megmarad, ettől 

nem  tud elszakadni az olvasási tevékenység még akkor sem ami-

kor már magasabb /verbális, logikai/ szinten, szabályozódik. 

Uj,részben ismert kifejezések stb. olvasása esetén a szenzoros 

szabályozási szint ismételten. "előtérbe is" kerülhet. 

.E szinten beliil - éppen. a magasabb pszichikus szintek belépé-

sének hatására - szerkezeti és funkcionális változások mennek 

végbe. 
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- optikai 

Hangos "értő" olvasás esetén: - auditiv 

- artikulációs mozzanatok 

együttesen müködnek. 

Néma olvasásnál az utóbbi kettő "elmarad", illetve "belsővé 

válik". Az olvasás tempójának változásakor /változtatásakor/, 

gyorsolvasáskor a vizuális érzékelés strukturálisan. változik. 

/Látószög változása, szavak helyett kifejezések, nagyobb értel-

mi egységek átfogása ... / 

Tehát ezen a szinten domináns az érzékszervi /főként optikai/ 

szabályozás. 

III. Fogalmi szint  

A második jelzőrendszerhez kapcsolódik. Közvetettség, általá-

nositás, és a nyelvi kifejezési formáktól való elszakíthatat-

lan kapcsolat jellemzi. Minőségileg tér el a szenzoros szint-

től. Nincs szükség az objektumok, jelenségek érzékelésére. 

Fogalmak, kijelentések, egyéb nyelvi szabályok segítségével 

müködik. Fogalmi szint például amikor egymással beszélgetünk, 

vitatkozunk, és az is, amikor belső beszédről, belső gondol-

kodásról van szó. Ezen a szinten konkrét képzeteink /konkrét 

érzékelés lehetősége/ nincsenek, de meglévő képzeteink 

/közre/müködhetnek. Tehát a fogalmi megértést a "mögötte" lévő 

képzeti képek segithetik, beszéd, irás, olvasás közben egyaránt. 

Kommunikáció elméleti szempontból: jel-jelölt viszonylatban., 

amikor a jel "mögötti" jelölt mint konkrét objektum, jelenség 

stb. képzete jelenik meg. 
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Az olvasási tevékenységre vonatkoztatva: 

- már a "technikai oldal" elsajátitásával egyidőben jelent-

kezik, 

- egyre nagyobb nyelvi egységek /betű, szó, kifejezés, mon-

dat.../ megértése jelenti a fejlődést, 

- biztositja a közvetlen. /direkt/ tartalom megértését, a 

téma, a mondanivaló /mint üzenet/ vételét, 

- kérdések, beszélgetések a szövegről, a szöveg logikai át-

rendezése, rendszerbe illesztése mind a fogalmi szintű 

tevékenységek körébe sorolható tevékenység. 

Az általános iskolai oktatás jellemzője. 

IV. Logikai szint 

Ez a pszichikai szint a fogalmi szinttől az absztrakció maga-

sabb fokában tér el. Itt már nincsenek konkrét képzeteink, itt 

csak absztrakt képzetek vannak. Tehát nem a dolgokról van kép-

zetünk, hanem annak modelljéről, vagy valami jeléről. Csak 

ezekkel operálhatunk! 

Megmarad a képzet csak absztrakt szinten működik. Ez a tarta-

lomtól való elvonatkoztatás magasabb szintjét jelenti. 

Továbbá a szavaktól is többé-kevésbé "megszabadul" ez a szint. 

Az ilyen. szinten megirt szövegekben sok a jel, valamiféle séma, 

egyéb szimbólumok használata. 

/P1. matematikai, nyelvi, logikai, filozófiai témáju szöve-

gek .../ 

Ide sorolhatók azok a művészi szövegek, amelyek kódrendszerére 
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a "többszörös áttétel", az összetett szimbólumrendszer alkal-

mazása stb. a jellemző. 

Ezek a szövegek röviden, tömören. olyan objektumokat, jelenség-

rendszert mutatnak be, amelyeket "érzékelni", általában, sza-

vakkal elmondani szinte lehetetlen. 

Az az információ, amely ezekben a szövegekben tükröződik, csak 

logikai-gondolati síkon. /a többi alacsonyabb szinttel együtt/ 

dolgozható fel. 

Véleményünk szerint erre a pszichikus szintre bizonyos szöveg-

fajtáknál is csak a serdülőkor időszakában jutnak el a gyere-

kek. Magas szintü tudományos és müvészi alkotásoknál pedig jó-

val a serdülőkor után, illetve az ifjukor idején. 

hem minden. felnőtt olvasni tudó személy sajátja ez a szint! 

Tehát bizonyos szövegek olvasása csak logikai szinten lehetsé-

ges, másrészt egyes szövegek olvasásához nincs szükség erre a 

pszichikus szintre! 

4.1.2. Az olvasott szövegne a memóriában való tartóssági 

szintje szerint d)  

1 - időleges 
- tartós 

- állandósult 

szövegtudásról beszélhetünk. /Nagy  1979/ 

Olvasáskor célként, /követelményként/ jelentkezik, hogy az 

adott szövegre /ill. bizonyos részleteire/ csak átmenetileg 

van szükség, vagy jóval később is emlékezni kell rá! Minden 

szöveget nem kell mindig tudni, de némely szöveget mindig kell 

tudni! 
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Az eredményes emlékezeti tevékenység feltétele a bevésés-meg-

tartás-felidézés egysége és müködésének megfelelő szintje. A 

megtartást a memorizálással érhetjük el. E tevékenységgel kap-

csolatban ma kissé tartózkodó a pedagógiai társadalom, pedig 

a memóriára szükség van az emlékezet pszichikai természetéből 

adódóan is. Ha bevésünk bizonyos információt, csak akkor vá-

lik tartóssá, ha tartós, csak akkor idézhető fel későbbi idő-

pontban is. Az olvasási tevékenységben. /részben spontán, rész-

ben tudatosan!, mindenképpen meghatározó tényező a memória 

tartósságának a mértéke. 

Iskolai vonatkozásban a különböző szövegekkel kapcsolatos olva-

sási tevékenységben, egy fontos kritériumként jelentkezik. 

Ilyen. szempontból vizsgálva másként olvasunk egy ujságcikket, 

mint pl.  egy  verset, amelyet meg akarunk, /vagy meg kell!/ ta-

nulni. Másként egy hivatalos közlönyt, másként egy regényt. 

Néha olyan utasítást kapnak a gyerekek, hogy - ezt ugy kell 

tudnotok, hogy álmotokból felébresztve is reprodukálni kell ... 

Néha elolvasunk egy verset, egy idézetet és sokkal később is 

pontosan  tudjuk idézni, pedig előtte nem határoztuk el, hogy 

azt megtanuljuk, ilyen célunk nem volt. 

A hallgatók "megtanulják" a kollokviumi anyagot a vizsgára, de 

utána gyorsan  el is felejtik. . 

Mint a fenti példákból is kitünik a különböző szövegeknek a 

memóriában való tartóssági szintjei különbözőek lehetnek. 
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"Időleges" szövegtudás I. 

Időtartamát tekintve néhány perctől néhány óráig tart, de 

legfeljebb 1-2 napig. 

Funkciója, hogy bizonyos ismeretet /általában rövid informá-

ciót/ fogalmat, tényeket, adatokat, szabályt stb. átmenetileg 

megőrizzünk, amely általában nagyobb tevékenységegész egy ré-

sze. Aktuális feladatok megoldásához szükséges információk 

megszerzésekor is megfigyelhető. 

Pl.: tájékoztató, informatív jellegü szövegek, ujsághirek, 

utasitások szövegei, egy telefonszám, cim, történelmi év- 

szám, egy költő müve, idézet, egy algoritmus /használati 

utasitás, amelyre csak akkor van. szükségünk.../ 

A tevékenység elvégzése után hamaros an  elfelejtjük ezeket. 

Tehát olyan információk, amelyekre rövid ideig, általában egye-

di esetben van szükség. Később felesleges ballasztként "hor-

dozná" memóriánk ezeket. 

"Tartós" szövegtudás II. 

A "tartósság" időtartama heteket, több hónapot is jelenthet. 

A tartós szövegtudás mint követelmény a nevelő-oktató munka 

természetéből, funkcióiból következik. . 

Alapvető ismereteket /alapfogalmak, definiciók, törvények, 

müveletek/ nemcsak átmenetileg kell tudni, hanem hosszabb 

időtartamon keresztül. Ugyanis a tudás magasabb szintű rend-

szerei csak a már meglévőkre építhetők. 
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Például az egyes témakörök egy adott tantárgyban egymásra é-

pülnek. Követelményként állitjuk, hogy a már korábban feldol-

gozott téma bizonyos ismereteit később is tudni kell, /repro-

dukció szintje!/ az uj megismerése csak ezáltal biztositott. 

Hasonló a helyzet 1-1 tantárgy vonatkozásában az egymásra épü-

lő tanitási években. 

Tartós szövegtudást igényelnek: Pl.: müelemző eljárások, ma-

tematikai müveletek, nyelvtani-helyesirási szabályok, kötelező 

olvasmányok, egy es adatok, versek, amelyeket meg kell tanulni. 

Tehát a tantárgyak alapvető fogalmai, törvényei, müveletei, 

illetve az ezeket leiró szövegek. 

"Állandósult" szintü szövegtudás: III. 

Tulajdonképpen, meghatározatlan időtartamu tudás, amely oly 

mértékben interiorizálódik, hogy nemcsak a felidézést bizto-

sítja évek mulya is, hanem a "személyiség részévé" válik. 

Tehát - képletesen szólva - nemcsak a kognitiv szféra, 'hanem 

az egész "személyiség jellemzője" lesz. /Természetesen. minden 

sajátosságunk személyiségünk jellemzője!/ 

Az állandósult memória meghatározza az adott személyiség vi-

selkedését, alkalmazkodását. 

A különböző iskolfokozatokban és típusokban elsajátitott tudás 

bizonyos mennyisége és minősége tartozik ebbe a kategóriába. 

Pl.: bizonyos szövegirészletek/ fogalmak, kategóriák, folya- 

matok, cselekménye, alapgondolatok, idézetek: mindezekből 

leszürt elvek, elméletek, továbbá meghatározott tények, 

adatok ismerete ill. ezekenk "bizonyos vonatkozásai". 
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- Például egy kötelező olvasmány apró részletei többnyire 

csak az olvasás, a feldolgozás óráiban, napjaiban képe-

zik a memória részét, /időleges memória/. 

- A mü cselekménye, szereplői, azok viselkedése, jellem-

vonásai talán hónapok multán. is "eleven felidézhető 

/tartós memória/. 

- A mü alapgondolatával vagy egyik szereplőjének tulajdon-

ságaival, vagy bizonyos helyzetben. tanusitott magatartá-

sával azonosul /identifikálódik/ az olvasó, és egy egész 

életre meghatározza tevékenységét. Később ezek tudatta-

lanná is vál/het/nak. 

Állandósult tudás szintjén. "élnek bennünk" pl.: az egyszeregy, 

népdalok, egyéb versek, mondások. 

Természetesen. mindez  nem  feltétlenül csak az iskolai szöveg-

olvasással kapcsólatban.,jellemző, hanem általában. 

Tehát egy-egy szöveg olvasásakor célként vetődik fel, hogy 

milyen. tartóssági szinten lesz rászükségünk. Ez meghatározza 

a szöveggel szembeni beállitódásunkat az adott szöveg első 

olvasásakor. 

4.1.3. 

 

a tevékenység 

1(, szabályozási szint-jei sz. 

1./ KÖZVETLEN /DIREKT/ SZ. 

2./ HABITUÁLIS SZ. 

3./ OPERACIONÁLIS SZ. 

4./ TEORETIKUS SZ. 

Olvasás: 

  

Egy képesség teljes kifejlesztéséhez szükséges tudni, hogy 

milyen szabályozási szinteken. müködhet. 

Ez azért fontos, mert ugyanazt a tevékenységet /jelen esetben 

az olvasási tevékenységet / különböző szinteken lehet elsajá- 
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titani. Szükséges tudni, hogy az adott időszakban egy tevékeny-

ség a szabályozás melyik szintjén müködik, és milyen. további 

feladataink vannak. 

Bizonyos tevékenységben /nem  lehet/, illetve nem szükséges a 

szabályozás lemagasabb fokára eljutni. /Nagy 1979/ 

Ebben az esetben. felesleges a további erőfeszités, más eset-

ben pedig nem szabad  lemondani  róla. 

A tevékenység szabályozási szintjei c. szempont önmagában is 

összetett multidiszciplináris megközelitést jelent és általában 

mindenféle tevékenységre jellemző  lehet.  Igy az olvasási tevé-

kenységre is. 

I. KÖZVETLEN /DIREKT/ szabályozás szintje 

Főbb jellemzői: A szabályozásnak nincsen kész programja, terve, 

lefolyásban az alapmotivum, a cél és az érté-

kelés dominál. 

- Az olvasási tevékenység fejlődésében az az időszak, amikor 

az olvasó töredékesen. ismeri a betüket, elemenként rakja 

össze a szavakat. 

- Amikor az olvasási készség /technika.i oldal/ kialakitása a 

domináns, és ez még nincs a max. begyakorlottság szintjén. 

- A szövegből /szavak, rövid kifejezések/ az információ 

"felvétele" szinte külön. /önálló/ müvelet. 

- Jellemző, hogy az olvasó azért "nem érti meg" a szöveget, 

mert figyelmét a szöveg /el/olvasására összpontositja. 

- Az adott tevékenység begyakorlottsági szintje alacsony: 

/kivülről kapott algoritmus sz./ többnyire a pedagógus uta- 
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sitásait követi. Mindez a tempóban. és a minőség mértékében, 

tükröződik. 

- Az anyanyelvi képességrendszeren belül a beszédértés- és be-

szédképesség spontán alakul, /a beszédtanulástól kezdődően/ 

tehát habituális szinten. müködik, míg az olvasási képességre 

jellemző a közvetlen /direkt/ szabályozási szint. 

Az olvasástanitási módszerek nagy része a tevékenység szabályo-

zásának erre a szintjére irányulnak.  A kommunikációelméleti 

szempontokat és eredményeket figyelembe vevő stratégiák, eljá-

rások már ezen a szinten tudatosan. "beépítik", "előkészitik" a 

magasabb tevékenységi szintekhez szükséges feltételeket. 

Pl. Zsolnai J. kísérletei az anyanyelvi oktatásban. 

A közvetlen szabályozás szintje az  un.  "készségfejlesztő" célu 

olvasás kialakulását biztositja. 

II. HABITUÁLIS SZABÁLYOZÁS SZINTJE  

A tevékenység végrehajtásában a tanult szokások, készségek do-

minálnak. 

A tevékenységet rutin.szerüen. végezzük, de nem tudjuk  hogyan.  

Jellemzője tehát a "kimüvelt ösztönösség". 

A kommunikációs képességrendszer több vonatkozásban is ezen.a 

szinten müködik. A beszédértést és a beszédképességet elsősor-

ban ez  jellemzi. 

- Az olvasás /mint  tevékenység/ akkor van ezen. a szinten, 
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amikor az olvasó, ha lassan is, de már olvas. Sőt "felve-

szi az információt is". 

- Egyszerűbb - többnyire azonos müfaji csoportba tartozó - 

szövegek olvasása nem  okoz nehézséget: pl. mesék, eseményt 

elbeszélő szövegek, egyéb köznyelvi szövegek stb. 

- Magasabb életkorban ez a szint oly formában jelentkezik, 

hogy az olvasó különböző szövegeket eredményesen. olvas 

- tempót, minőségét tekintve egyaránt! - tehát alkalmazza a 

kialakult /interiorizált/ eljárásokat, de nem tudatosan, 

hanem a gyakorlás, a megszokás eredményeként. 

/Általában csak az azonos strukturáju, ill. azonos müfaji 
• 

csoportba tartozó szövegek olvasása eredményes./ 

Rákérdezés esetén. az ilyen olvasó nem tud érdemleges választ 

adni tevékenysége végzésének módjáról. 

Összetettebb strukturáju, tartalmu, ill. ujtipusu szövegek 

olvasása ezen a  szinten. nem  lehetséges. Ha az olvasó megakad, 

akkor a problémát csak nehezen. vagy egyáltalán nem  képes meg-

oldani önállóan. 

Ezért van szükség a következő "magasabb szabályozási szintre", 

hogy a felvetődő nehézségek esetén. ez "közbelépve" tudatos, 

elemző szintre emelje az olvasási tevékenységet, ily módon 

segitve a megértési folyamatot. 
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III. OPERACIONÁ IS SZINT 

A végrehajtás elveit, módjait, szabályait, programjait . , algo-

ritmusait, terveit mint elsajátitott vagy rögzitett ismerete-

ket a "csinálni tudással" összeépitjUk és segitségUkkel a bo-

nyolult tevékenységek is szabályozhatókká válnak. 

A témakör bevezetőjében emlitett "funkcionális olvasásig, amély 

az olvasási tevékenységet eszközként használja fel a megisnie 

r'sben. Ez  tulajd.onképpon operacionális szabályozás szintjét 

jelenti. Ezen a szinten valósul meg egy szöveg előre meghatá-

rozott céllal történő feldolgozása, a célna illetve a szöveg 

sajátosságainak együttes figyelembe vételével. .' 

Jellemzi a célok és feldolgozási stratégia. összhangja. 

- A fogalmazás-nyelvtan-helyesirás szerkesztési eljárásainak, 

szabályainak megismerésével együtt fejlődik e szint. 

- Ezen a fokon beszélhetünk megismerő, elemző diu olvasásról, 

amelynek jellemzői: célképzet, a tevékenység végiggondolása, 

az előrehaladás közben a többszöri visszalapozás ., állandó 

önkontroll, kivonat- és jegyzetké:szités stb. 

Azok a szövegek, amelyek a tevékenység szabályozásának ezt 

a szintjét "igénylik" többnyire fogalmakat,  fogalmi defini-

ciókat, törvényeket, szabályokat ,.. /tehát különbőző isme-

reteket/ "alakitanak" ki olvasójukban. 

Másként megfogalmazva: megértésük tervszerbi, tudatos olvasási 

tevékenységet tételez fel: pl.tankönyvek szövegeinek nagy ré-

sze, szakszövegek, tudományos szövegek stb. 

Operacionális tevékenységet jelent az összetett műalkotások 

megértése, feldolgozása: p1..1-1 kötelező olvasmány feldol- 
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gozása előzetes megbeszélés, stratégia /müelemző eljárások/ 

szerint. /Általában, a müelemzések mind ide sorolhatók./ 

- A differenciális olvasás, operacionális szinte n  lehet ered-

ményes. Egyszerübb történetek, mesék, versek, sőt ismeret-

terjesztő szövegek olvasásához a habituális szint is elég-

séges! Ha az olvasási szokás ezen a szinten rögzül, gátol-

hatja az operacionális szint kialakulását! 

IV.  .TEORETIKUS SZABÁLYOZÁS SZINTJE  

A legmagasabb szint a tevékenység szabályozásában.. Jellemzője, 

hogy egy tevékenység folyamata '"mögött" /általa alkalmazott/ 

törvényeket, elveket is figyelembe vesszük. 

Főképpen az adott területen dolgozó kutatók tevékenységi szint-

je. /Pl.: olvasással kapcsolatban nyelvészeti, pszicholingvisz-

tikai kutatások, ilyen szerzők által alkotott, és feldolgozás-

ra kerülő szövegek./ 

Az ismertetett szabályozási szintek egymásra épülnek. 

Egyik segiti a másik megvalósulását. Itt is jellemző a koeg-

zisztencia törvénye. 

Azért szükséges megkülönböztetni ezeket a szinteket, mert az 

egyszerübb szövegek /elbeszélő müvek; mesék, egyes regények, 

történetek, mindennapi kommunikációs helyzeteket tükröző köz-

lésfajták .../ feldolgozásához, megértéséhez elegendő a ha-

bituális szintű tevékenység. Összetettebb szerkezetü és tar-

talmu müvek viszont csak operacionális szinten sajátithatók 

el: főképpen drámai, lirai alkotások, tudományos szövegek, 

tankönyvek szövegeinek nagy része stb. 
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Bizonyára hibás pedagógiai elképzelés /követelmény/ minden. szö-

veget operacionális szinten feldolgozni - egyes müvekn.él az 

élmény rovására történhet csak-, hasonlóképpen minden szöveget 

habituális szinten, olvasni /olvastatni/. 

Hogy a különböző szövegeket mikor és melyik szinten kell ol-
vasni az részben. a tankönyv, tantervkészitők, részben a külön-

böző tantárgyakat tanitó pedagógusok feladata. 

A fent bemutatott - és az olvasásra vonatkoztatott -.vizsgálati 

szempontoknak és szinteknek a megkülönböztetése - véleményünk 

szerint - oktatásmódszertani szempontból nagyon fontos! Ezek 

/tudatos!/ ismerete és alkalmazása  nem  csak az anyanyelvi tár-

gyat oktató pedagógusokkal szemben lehet követelmény, hanem 

mindenféle tárgy oktatóival kapcsolatban. 

Felosztási rendszerünkben - amely e tevékenység céljaival és 

követelményszintjeivel kapcsolatos - feltüntettünk még egyfaj-

ta szempontot és ennek megfelelő "cél" rendszert is. 

Ez a következő: 
1./ INFORMATIV 

gaz olvasónak a szövegtarta- 2•/ 
TARTALOPIlEGRAGADÓ 

Olv. tev.:  lommal kapcsolatos feladata, >  3./ ELMÉLYÜLT- 

irányultsága szerint 	
TANULMÁNYOZÓ 

4./ KRITIKAI 

5./ ALKOTÓI 

olvasásmódok. 

Ezek közül az "alkotói" emelkedik ki az iskola keretein tiara. 
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Az egyes szövegekkel kapcsolatos célokat, és olvasási módokat 

/informativ, tartalommegragadó, tanulmányozó stb./ a szakiro-

dalomban az ugynevezett differenciált olvasás kifejezéssel 

jelölik. 

Az anyanyelvi tárgyak metodikájával kapcsolatos egyetemi és 

főiskolai jegyzetek részletesen. elemzik ezeket. Lénárd Ferenc 

egyes munkáiban is hasonló elemzéseket találhatunk /pl. a ké-

pességek fejlesztése a tanítási órákon.!. 

Ezért /e fentiek miatt/ ennek a további részletezésétől tuda-

tosan eltekintünk. Egyébként dolgozatunk témája, célkitűzése 

sem igényli ennek részletezőbb kifejtését. 	. 
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 SZÖVEGTIPUS ÉS OLVASÁSI TEVÉKENYSÉG ÖSSZEFÜGGÉSEI 

5.1. Az olvasási tevékenység pszichológiai mechanizmu-

sa a strukturaelméletekre épülő irányzatok alap-

ján 

Mint általában minden tevékenység •- igy az olvasás - "mögött" 

is valamiféle pszichológiai mechanizmus müködik. 

It 
 ... lélektani folyamatára vonatkozóan  a pszichológia már 

évtizedekkel ezelőtt kidolgozta az elsajátitandó müalkotás 

strukturája és a személyiség strukturája összeillesztésének, 

megfelelésének a törvényét." /Durkó 1976, 39.o./ 

Franciszek Urbanczyk munkájából idézi Durkó: 

"Egy ember csupán azokat a kulturális alkotásokat tudja átven-

ni, amelyeknek strukturája részben vagy egészben. megfelel az 

ő saját lélektani strukturájának ... Amennyiben egy adott kul-

turális alkotás átvétele az egyén. lélektani strukturájának az 

adott alkotás strukturájához való "felérésétől" függ, akkor a 

bonyolult strukturáju alkotásból alacsonyabb fejlettségü ember 

csak bizonyos részt vesz át, és lehet, hogy azt is megváltoz-

tatott értelmezéssel ... És mennél bonyolultabb egy struktura, 

annál nehezebben megy a strukturák egymáshoz illesztése, bár 

fenn. kell tartanunk azt .a véleményt, hogy az alkotás átvételé-

nek a nehézsége  nem egyedül  a struktura bonyolultságából adó-

dik." /i.m. 39-40.0./ 

E folyamatban érvényesülő hatásrendszer a,pszichológiai deter-

minizmus jelenségkörébe sorolható. 
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"Az agymüködés reflexelmélete, amely a dialetikus materializ-

mus módszertani alapjára épül, annak az általános tételnek 

konkrét kifejezése: hogy minden. hatás kölcsönhatás, hogy egyet-

len ok hatása sem csak az illető októl függ, hanem attól is 

amire hat, hogy bármely külső ok, bármely külső feltétel hatá-

sa a belső feltételeken. keresztül valósul meg. 

Innen ered a reflexelméletnek a szó igazi értelmében vett de-

terminizmusa." /Rubinstejn 1967. 138.o./ 

" A külső hatás csak akkor eredményez valamilyen, pszichikus 

effektust, ha mint egy külső prizmán. a fény, megtörik a szub-

jektum pszichikus állapotán, gondolatainak és érzelmeinek kia-

lakult rendjén." /i.m. 243.o./ 

Az idézett gondolatokat magyarázatként felhasználva a szöveg-

müvek olvasására, a következő sajátosságokat állapithatjuk meg: 

A különböző szövegeket strukturális szempontból veszik figye-

lembe. Az általunk vizsgált különböző szövegek /pl. tudományos, 

müvészi, poetikai, referenciális funkcióju, elbeszélő, explicit, 

implicit stb. / különböző strukturákként jelentkeznek.  

Sőt az azonos típusba tartozó szövegeknél is.külön.böző struktu-

rák rendszeréről /strukturájáról/ beszélhetünk. - Pl.: cselekmé-

nyi, tartalmi, szempont szerin.ti,.kompoziciós, nyelvi-gramma-

tikai stb. strukturák léteznek egy-egy tudományos szövegen be-

lül is. A müvészi szövegek kategóriáján. belül eltérő struktu-

rájuak az epikai, vagy a lirai alkotások többféle vonatkozás-

ban. is. Szembetünő ez pl. az emlitett szövegmüvek akusztikai 

strukturáját, ill. explicit jellegét. tekintve. 

A lírai alkotásokon belül is további strukturális különbségek 

találhatók. Ezt determinálhatja: téma, tartalom, irányzatok, 
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társadalmi-történelmi háttér, maga a szerző stb. 

Egyszerre többféle vonatkozásban, más egy romantikus stilusu 

mü, mint például egy naturalista alkotás. 

Továbbhaladva: más lehet egy adott stilusirányzaton belül is 

- strukturális szempontból - egy-egy szerelmi vers, mint pél-

dául a tájversek. 

A sajtómüfajok csoportjában a "HIR" müfajcsaládon belül hason-

16 strukturális különbségek találhatók. 

Lásd a szövegmü mint konstrukció c. fejezetben a hirfajtákat! 

"A szubjektum pszichikus állapota, gondolatainak és érzelmei-

nek kialakult rendje...", ahogy Rubin.stejn irja, ez tulajdon-

képpen az egyén. pszichikus strukturáinak rendszere. 

Pszichikus sturktura fogalmán érthetjük az adott személy tulaj-

donságainak, képességeinek összességét, bizonyos fejlettségi 

szintjét, illetőleg e sajátosságok belső rendjét, hálózatát. 

E strukturák bizonyos része, illetve elemei pl. az olvasás 

eredményeként alakul ki, fejlődik tovább. 

A külső és belső strukturák találkozása, illeszkedése, kölcsö-

nös kiépülése - többek közt - az olvasási folyamatban valósul 

meg. /A külső strukturák egy részét az elolvasott szövegek ké-

pezik./ Ugyanakkor  nem  csak a korábbi olvasási tevékenység 

eredményeként i:ár kialakult /interiorizált/ strukturák•segitik 

a megértést, hanem a személyiség egész strukturális rendszere. 

/Természetesen ezen. belül kitüntetett szerepe va n  a tanult ké-

pességeknek, hiszen,  ha sikerül egy-egy tevékenységrész, illet-

ve a megvalósitásához szükséges müvelet strukturáját feltárni, 
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leirni, akkor ez megtanítható, tehát tevékenykedtetés, gyako-

roltatás kérdése./ 

"... a fejletlen nyelvi tudatossággal rendelkező személy is 

csak olyan feladatokkal fog csak megbirkózni, amelyek fejlet-

len nyelvi kifejezési eszközeinek megfelelnek. És egyszer ta- 

lán majd kénytelen lesz az erdőtüzet vizipisztollyal oltogatni." 

/Bruner 1974, 161.o./ 

Az olvasás eredményessége - többek közt - meghatározott:  

- az adott konkrét szöveg jellemzőitől, 

- a már meglévő /interiorizált/ olvasási élményektől 

/pszichikus strukturáktóll 

- tágabb értelemben a nyelvi fejlettség szintjétől, 

/Bruner ezt nyelvi tudatosságnak nevezi;/ 

- végül: "... a szövegekkel kapcsolatos teljesitményeknél 

állandóan felmerül, hogy  a szövegek makroszerkezete már  

nem egyszerüen a nyelvi kompetén.cia, hanem valamilyen  

általánosabb kulturális kompetencia részeként kezelendő... 

a teljesitményeket megvalósitó pszichológiai mechanizmu-

sokkal /integráció, hozzáadás, sürités/ kapcsolatban is 

felmerül, hogy e teljesitmények modellálásakor a nyelvi 

és nem  nyelvi tényezőket egységesen kell kezelni, s itt 

semmiképpen. sem tartható fenn a nyelvi performancia kor-

látozó, limitációs modellje..." /Pléh.1980. 134.o./ 

A fenti gondolatokban - az olvasási tevékenységre vonatkoztatva.- 

érvényesül a pszichológiai determinizmus egyszerre többféle vo- 

natkozásban. 
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Az olvasási tevékenysé,g pszichológiai "mechanizmusa" sokkal 

összetettebb, de mi most csak a címben is megjelölt vonatko-

zásban foglalkozunk ezzel a tevékenységgel. 

Gondolati modellek - gondolkodási /olvasási/ stratégiák 

A továbbiakban - maradva a strukturaelméleti szempontnál - 

célszerü differenciáltabban értelmezni ezt a folyamatát, 

amelynek eredményeként gondolati modellek, olvasási stratégiák 

alakulnak ki és fejlődnek a különböző fajta /kül.strukturáju/ 

szövegek olvasása által. Lásd a 14. számu ábrát! 

Gondolat, gondolkodás, séma, modell, struktura, stratégia, 

gondolati modell stb. fogalmakat, /ill. ezek egy részét/ né-

mely esetben megkülönböztetik, néha szinonimákként értelmezik 

ezeket. 

Olvasásmetodikai szempontból szükségszerü ezeket - többféle 

vonatkozásban, - egymástól elhatárolni! Ez azért is fontos, 

mert - mint a szövegtipusok vizsgálatánál, elemzésénél is ki-

tün.t - a szövegek olvasása nem  egyszerüen. csak reprodukciós  

tevékenység, ugyanis az üzenet rekonstrukciójához még más mű-

veletekre is szükség van.  Minden, szöveg olvasása bizonyos 

szempontból, és bizonyos százalékban. /mértékben/ gondolkodást 

/mint  műveletvégzést !/ jelent.  

Mint minden folyamatnak a  gondolkodásnak is vannak eredményei: 

ezek a  gondolatok. Ebben. a müveleti - gondolkodási - tevé-

kenységben a folyamat-eredmény megkülönböztetése a konkrét 
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- ismeretek /rendsz./  

"Leképező"  psz. szab.  
rendszer  

/A kül. tipusu szövegeket,  

ill. szövegekből./  
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gyakorlati célok megvalósitása érdekében is szükséges.  

Lásd a 14. számu ábrát!  

Az olvasás mint képességrendszer  

GONDOLATI IdIO DELL  / EK/  OLVASÁSI /GONDOLKODÁSI/ STRATÉGIÁK  

   

TEVÉKENYSÉGBEN /ÁLTAL/  

"FOLYAMAT"  funkció  

- müveletek /rendszere/  

"Operativ"  psz. szab.  
rendszer  

/Magának a leképező tevé-

kenységnek a menete:  

strukturája/  

a szubjektum olvasási  

tevékenysége eredmé-
nyeként létrejött:  

Ez a szövegtipusok, modellek  

által is meghatározott.  

szövegfeldolgozó eljárá- 

sok, elvek, algoritmusok  

Pszichikus strukturái  

GONDOLATI MODELLEK 	OLVASÁSI STRATÉGIÁK  

RENDSZERE  

A személyiség strukturált ill. strukturális változásait  

a funkciók gyakorlása hozza létre.  

14. számu ábra  



- 213) -  

"A valóság megismerésének utja strukturáinak feltárása. Ezt 

segiti elő a strukturák modelljének a megalkotása. Mig a 

struktura a dolgok belső összefüggése, tőlünk függetlenín 

fennáll, addig a modell csupán a mi tudatunkban létezik, nem  

más mint a struktura képszerüen. felidézett váza." /Péczely 

1980. 25.o./  

A modell egy másik definiciója:  

"... valamely objektum lényeges tulajdonságait kifejező fogal-

mak oly rendszere, amely ennek az objektumnak mint totalitás-

nak - vagy a totalitás bizonyos lényeges oldalainak többé-ke-

vésbé pontos megfelelc~je. " /Rádi 1971. 125.o./  

A modellben  csak a lényeges oldalak tükröződnek, és ezek is 

csak bizonyos vonatkozásban. 

Ilyen, értelemben. beszélhetünk absztrakt, gondolati modellről, 

mint tudati képmásról. 

STRATÉGIA: olyan lépések egymásutánjának ismerete és alkalma-

zása, amely optimális eredményhez vezet a különböző tevékeny-

ségek elvégzésénél. 

Olvasási stratégia: a szövegfeldolgozás folyamatában szüksé-

ges eljárások, elvek ismerete és alkalmazása, amely a külön- 

böző fajta szövegek esetében is biztosítja az eredményes fel-

dolgozást, elsajátitást. 

A struktura és a modell fogalmak között is több vonatkozásban  

célszerü további különbséget tenni e  ha az olvasási tevékeny-

séggel kapcsolatban  helyesen. akarjuk értelmezni a modellek 

stratégiák közötti relációkat. 
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"A struktura ismerete azért előnyös, mert felismerjük általa, 

hogy az adott körben. a dolgok milyen  rokonságban  vannak egy-

mással, vagy  az elénk kerülő konkrét problémában felismerjük 

az általános elvek speciális eseteit." /Geréb 1976. 368.o./ 

5.1.1. Struktura - modell I. 

A "modell-módszer" alkalmazása a különböző szövegek olvasására. 

"Az analógia törvénye Edward Lee Thorndike által megfogalma-

zott kiegészitő tanulási törvény, amely szerint az ember és 

az állat minden uj helyzetben /pl. uj szöveg olvasása/ ugy vi-

selkedik, mint ahogy hasonló helyzetben. /pl. valamilyen. vonat-

kozásban hasonló tipusu szövegek olvásásakor/ viselkedett volna. 

Az analógia mint eszköz hatásosan segiti az ismeretszerzés fo-

lyamatában a felismerést, a felidézést." /Pedagógiai lexikon. 

I. 70.o./ 

Ez a törvény sok vonatkozásban adaptálható a szövegmegértési 

folyamatra. Az analógia jelenségkörének értelmezése a modell-

-módszernek is  egyik  központi kérdése. Ebből következik, hogy 

az olvasási tevékenység és a modell-módszer alkalmazása között 

figyelemre méltó összefüggések találhatók, amelyeknek fontos 

gyakorlati-pedagógiai vonatkozásai lehetnek. 

A modell fogalma  Kocsondi A.: Modell-módszer.c. munkájában:  

... a megismerés objektumát reprodukáló, vagy visszatükröző, 

azzal objektív megfelelési viszonyban. lévő és a tudományos 

kutatás folyamatában, azt helyettesitő anyagi vagy eszmei rend-

szer, amelynek tanulmányozása uj információ szerzését teszi 
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lehetővé magáról a megismerés eredeti objektumáról." 

/Kocsondi 1976 42.o./ 

Mivel a szövegfajták olvasására vonatkoztatjuk a modell-módszer 

eredményeit, a fenti megállapításokhoz a következő kiegészí-

tést füzzük: 

Ha bizonyos konkrét, egyedi szövegeket modellnek tekintünk, 

a modell képes felváltani a tanulmányozott objektumot /eszmei 

rendszert/  és a megismerés közvetlen tárgyává /és céljává/ is 

válhat. 

Szük értelemben egy-egy szöveg egyszerűen, konkrét, egyedi 

szöveg, tágabban értelmezve valamely eszmei rendszer modellje. 

Egy-egy szöveg "egyszerre" betöltheti ezt a kettős funkciót. 

Pl.:  Madách Imre: Az ember tragédiája c. mü; 

1./ a közvetlen megismerés, elsajátítás tárgya mint konk-

rét tartalmu, szerkezetü stb. szöveg, 

2./ a dráma mint modellezett objektum /eszmei rendszer/, 

sőt ezen  belül is a kétszintes dráma modellje /mo-

dellvarián.sa. / 

A hagyományos szempontból vizsgálva: "tragédia". 

Modell-modellezett objektum viszonylagos fogalmak! Helyet is 

cserélhetnek. 

További példák: egy tudományos cikk, tanulmány - amely témá-

ját tekintve igen sokféle lelet - a mesterséges nyelvű szöve-

gek /m.objektum/ valamelyik alfajának modelljeként értelmez-

hető. Petőfi S.: fentebb már - más vonatkozásb an  - emlitett 

költeménye: 

"Tisza" a tájleíró lira egyfajta modellvariánsaként em-

líthető. 
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Ezekben az esetekben az adott szöveg ugy értelmezhető, mint 

/meghatározott szempontból/ azonos osztályba, tipusba tarto-

zó szövegek reprezentánsa. 

Ezért a modell-szövegeknek rendelkeznie kell a modellezett 

objektum /ismeretrendszer, jelrendszer/ bizonyos tulajdonságai-

val, amelyek megismerése az adott tevékenység célja és fela-

dáta. "... hüen követni az eredetit azokban a tulajdonságok-

ban,  amelyek szemléltetésére ... ill. vizsgálatára a szöveg 

készült, vagy kiválasztottuk ... és szabadon eltérni az ere-

detitől egyéb tekintetben. 

Az analógia jellege, mértéke szerint ez a megfelelés lehet 

izomorf, illetve homomorf. Az analógián általában nem a tu-

lajdonságok, hanem a strukturák és/vagy funkciók hasonlóságát 

értik. "Ha a modell-objektum relációra az izomorfia, vagy a 

homomorfia a jellemző, akkor a modell a modellezett objektum 

sajátos képmásának tekinthető. /i.m. 71.o./ 

Ezek az un. modell-szövegek is különböző fajtájuak és külön-

böző strukturákkal rendelkeznek.  Ezek a strukturák épülnek 

be /interiorizálódnak/ és alakitják ki, fejlesztik tovább 

- más egyéb nem-olvasási tevékenységgel együtt - a gondolati 

modellek rendszerét. 

A konkrét és absztrakt, az objektiv és szubjektivált struk-

turák dialektikus egysége valósul meg az olvasási tevékeny-

ségben, a fenti értelmezésük szerint. Lásd a 15. számu ábrát! 

. /i.m. 71.o./ 
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5.1.2.  Struktura-modell II. 

Az előbbi fejezetben. a "modell" fogalmát a tudományos megis-

merés szempontjából olyan objektumként értelmeztük, amely 

mint tárgyi, fogalmi, grafikus, rendszer a megismerés, a ku-

tatás tárgyát képező objektummal, bármely valóságrészlettel 

ismert megfelelési viszonyban  áll, s igy tanulmányozásával az 

adott valóságrészlet megismerhető. /i.m. 33-36.o./ 

Most a modell fogalmát nem  ismeretelméleti /gnoszeológiai/ 

szempontból vizsgáljuk, hanem mint belsővé vált strukturák,  

mint absztrakt gondolatmodellek rendszerét, tehát pszichológiai 

szempontból. Ezek egy-egy tudományág, tevékenységfajta, álta-

lában a valóság valamely vonatkozásainak legalapvetőbb kategó-

riáit, összefüggéseit, alapelveit, ill. ezek rendszerét jelen- 

tik. Szokás ezeket pszichikus strukturáknak is nevezni. Ezek-

nek a strukturáknak a tarvitása és tanulása a transzfer bizto-

sitásának az alapja: az ismeretek állandó bővitése, mélyíté- 

se az alapvető általános elvek ismeretében. 

"Korunk pszichológiai kutatásainak nagy felfedezése, hogy egy 

elvont struktura különböző konkretizálások formájában elsajá-

títható anélkül, hogy a lényeg csorbulást szenvedne." 

/Geréb 1976. 368.o./ 

Az egyedi /konkrét/ szövegek is konkretizált formában bizto-

sitják ezt. 

Tehát a pszichikus strukturák /gondolati modellek/ egy elsa- 

játitási /interiorizációs/ folyamat eredményei. 
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A pszichikus strukturák egy részét - a személyiségben - az 

olvasási tevékenység, ill. az  olvasott szövegek biztositják. 

Az olvasás-irás megtanulása előtt - mintegy ezek'"feltételeként" 

különösen az olvasáson kívüli kommunikációs tevékenység szere-

pe fontos a pszichikus strukturák beépülése, létrejötte érde-

kében.. A beszédtanulástól kezdődően sémák, modellek alakulnak 

ki az auditiv beszédértés és a beszédtevékenység müködése és 

fejlődése következtében. Mindezt a kiszámolók, rövid versek, 

érdekes történetek, különböző mesék többszöri hallgatása, rep-

rodukál/tat/ása biztositja. Többnyivé az azonos kulturális 

rendszerben. - azonos életkorban élők számára - ezek a szövegek 

/a konvenciók által determináltan/ általában. azonosak /a ta-

pasztalat szerint még ezek is "eltérőek" lehetnek!/. Eltérő 

kulturkörökben, szubkulturákban, különböző társadalmi rétegek 

gyermekeinél eltérőek: pl. tipusaikban, az elsajátitás mérté-

kében, gyakoriságban. stb. /Ld. az olvasó pszichoszociális 

fejlettségével kapcsolatban leirtakat az I-es fejezetben!! 

Többek között ezek az interiorizált sémák, pszichikus'struk-

turák biztositják - különösen. az olvasástanulás kezdetén. -  

a megértést ill. annak szinvonalát. 

Hogy ezekkel a gondolati modellekkel "rendelkeznek" a gye-

rekek azt bizonyitja pl. az is, hogy néhány mese /népmesék, 

Andersen, Grimm stb meséi, versek stb./ meghallgatása után 

- egy hasonló tipusu mesét már szinte  "előzetesen"  tudnak 

szerkeszteni, félig hallott történetet tovább folytatni, be-

fejezni - a bennük kialakult modellek segitségével. 

Továbbá, hogy a pszichikus gondolati modellek, strukturák 

"léteznek", és,hogy személyenként sok vonatkozásban. különböz- 
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hetnek is egymástól, pl. akkor mutatkozik meg amikor érvénye-

sülésük mértéke nem elegendő egy szöveg olvasásakor - tehát 

nem  biztosit gyors és eredményes tevékenységet. 

Más esetben egyszerüen hiányozhat is. Teljesen uj szövegek 

/pl. olyan  müvek, amelyeket nem az esemény, hanem főképpen a 

logikai összefüggések jellemeznek, vagy amelyek tul tömörek, 

az addig megismertekhez viszonyitva /implicitek/, va gy  pl. 

egyszerüen csak uj mesék, történetek az elbeszélő szövegeken -

belül is stb. olvasása, megértése a tempó és/vagy a minőség 

rovására történik, esetleg eredménytelen próbálkozássá válik. 

A pszichológiai vizsgálatokban. alkalmazott TAT-tesztek, befe-

jezetlen. történetek /Düssz-mesék/, eseményrészletek kiegészi 

tése is bizonyos modelleknek a tudatban. való "létezéséről" 

tanuskodnak. Ezekben  a vizsgálatokban természetesen más - pl. 

projekciós célu a feladatvégzés! 

Ezek a gondolati modellek, mint előfeltételek nélkülözhetet-

lenek az eredményes olvasástanitáshoz. Gyerekenént eltérő 

mennyiségűek és minőségüek. Szükséges volna ezeket ismerni. 

Események, történetek reprodukáltatásával, szövegalkotási fe-

lataok végeztetésével feltárhatók,! 

Folyamatos kompenzálással a különbségek csökkenthetők, meg-

szüntethetők volnának. 

Az előbbi fejezetben. tett megjegyzést - mely szerint az olva-

sási teljesitraény nem csak a nyelvi kompetencia kérdése - itt 

ismét megerősithetjük. 
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Módszertani szempontból célszerű volna, ha a később olvasásra 

kerülő szövegeket ugy szelektálnánk, hogy az  tudatosan, dif-

ferenciáltaa fejlessze az olvasásban működő képességeket /pl. 

a gondolati modellek, sémák kialakulását, hozzon létre 

pszichikus strukturákat. Ugyanis ma még a szövegek megválasz-

tásában - többnyire - csak a konkrét, tartalmi /szakmái, mű-

vészeti stb./ ismeretek nyujtása, világnézeti, nevelési cél-

kitüzések érvényesitése valósul meg. Ez utóbbiak határozzák 

meg a szövegfajtákat /valamint ezek strukturáit/. Lásd a 16. 

sz. ábrát! 

5.1.3. Struktura-modell III.  

"A gyermekekben éppoly tudatosaknak kellene 

lenniük gondolkodásuk stratégiáinak, mint 

amennyire tudatosak bennük emlékezetbe vé-

sésre irányuló kisérleteik." /Bruner 1974. 

121.o./ 

Az előbbi két fejezetben a modell fogalmát kétféle értelem-

ben. különböztettük meg: 

- Egyrészt mint adott eszmei /gondolati/ rendszer valamilyen. 

vonatkozásu reprezentánsa /modell-szöveg/. 

- Másrészt, mint interiorizációs folyamat "eredménye" és a 

további s zab Je  kt 1
iv bA  11 l

á
AU 	 /gov  ndol ati mndell+./  Pk/. 

Mind pszichológiai, mind olvasásmetodikai szempontból szüksé-

ges a modell fogalmát egy harmadik szempontból is vizsgálni. 

A megismerési folyamat, igy az olvasás is tevékenység. Mint 
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korábban már idéztük: " a tevékenység az az emberi funkció, 

amelyben, amely által megvalósul az ember és az objektív va-

lóság közti kapcsolat." /Orosz 1979.82.o./ 

Az olvasásnál az olvasó személy /SZUBJEKTUTM4/ és az olvasandó 

/SZÖVEG/T Ü/ közötti kapcsolat realizációjáról van szó. 

Ennek "az ember és objektiv valóság közötti kapcsolatnak" mint 

folyamatnak /olvasás/ is meghatározott szerkezete, menete van. 

Ezt nevezzük el olvasási stratégiának. 

Ez meghatározott egyrészt az olvasandó szöveg jellemzői, to-

vábbá az olvasó személy felkészültsége, valamint olvasási cél-

jai által. Az azonos tipusba tartozó, bizonyos vonatkozásban 

azonos szerkezetü /szövegmüvek/, pl. többnyire referenciális 

funkcióju szakszövegek, vagy a müvészi szövegek valamelyik al-

faja stb. olvasása-megértése általában azonos va gy  hasonló te-

vékenységmenetet, müveletegyüttest, feldolgozásmódot igényel. 

Ezt igyekeztünk feltárni az olvasási stratégiák c. fejezetek-

ben..  A különböző szövegek olvasása és gyakorlása által, magá-

nak e tevékenységnek a strukturája is "belsővé válik" /inte-

riorizálódik/. Tehát gondolati modellként - ismeretként: elv-

ként, törvényszerűségként - illeszkedik a már meglévő pszic-

hikus strukturák közé. Ehhez feltétlenül szükséges egy-egy 

szövegtipus ismerete és gyakorlása. Ezek. a modellek nem azo-

nosak a szövegek strukturális jellemzőivel, hiszen azok /az 

adott szöveg természetében.!/ objektive adottak. Nem - biztos, 

hogy - azonosak a szubjektum egyéb már létező gondolati mo-

delljéivel, különösen. az  olvasástanulás kezdetén., amikor szö-

vegfeldolgozása stratégia /pl. a különböző müelemző eljárá- 
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sok/ még csak "spontán" működnek és kevés a számuk, vagy tel-

jesen. ismeretlenek az olvasó számár Talán. ugy lehetne kü-

lönbséget tenni közöttük, hogy a már meglévő gondolati model-

lek a "leképező psz. szabályozási rendszerek, a szövegmüvek  

mint modellek a "leképezendő rendszerek" és a kettő közötti 

"operativ pszichikus szabályozási rendszerek": a stratégiák. 

Tehát magának az olvasási tevékenységnek a strukturáját szub-

jektiváljuk, amely a gondolati modellek már meglévő rendsze-

rébe illeszkedik, lehetővé téve ujabb tipusu szöve üv.k 

eredményes olvasását. Ha nagyon. sokféle struktura alakul ki a 

tudatban, akkor ezek egymást is áthatva /analógia és transz-

ferhatás/ lehetővé teszik a legkülönfélébb szövegek megérté-

sét. Ily módon. az  olvasás müveleti képessé válik, mert csak 

a tevékenység strukturája definiált /pl. pszichikus struktu-

rák, modellek rendszere szövegtipusok által meghatározott!/ 

a tartalma és a körülményrendszere /szituációk/ indefiniált. 

Tehát lehet bármilyen. tartalmu egy szöveg, és bármilyen for-

mában., módon. megformált. Tulajdonképpen. a különböző szövegek 

olvasása által - strukturális szempontból vizsgálva - ily 

módon. fejlődik a gondolkodás, valamint az olvasási képesség. 

Lásd a 17. számu ábrát! 
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Stratégiák a különböző szövegek eredményes olvasása céljából: 

- A müvészi szövegekkel kapcsolatban kidolgozott műelemző el-

járások mind ide sorolhatók. Néhány illusztrációs példa: 

Pedagógiai szempontból modellizálható müelemző eljárások a 

fakultativ irodaloórákon: 

Müelemzés-tipusok: 

- Mikrostrukturális elemzés;  

pl. a vers egy-egy atomját, egy képet, egy nyelvi 

szempontból különösen jellemző szakaszt. 

Az igazi területe az epikai, drámai mü. 

A kicsiben. az  "atomban ." tükröztetett egésznek értékszer-

kezeti, eszmei, jellemzési , nyelvi sajátosságait kell 

felszinre hozni. 

- A "zárt" müalkotásvizsgálat; 

-gaz adott mü világán belül marad 

- az elemző teljesség a tartalom és a forma egysé-

gében. 

Általában lirai alkotásoknál, rövid müvekn.él jellemző 

eljárás. Minta - müelemzés, hogy a későbbiek számára 

modellt szolgáltasson.. 
-L  

- Nyilt verselemzés: 

- a müalkotás centrumát, eszmei, esztétikai lénye-

gét tárja fel. 

Lírai alkotás-képalkotásba rejtett eszmei mag! 

- csak "jelzi" a szerkezetet, a rímet, a ritmust ... 

- engedi érvényesülni a müélvezetet. 



Sok esetben. ugyanis feloldjuk a müélvezetet a raciona-

litásban. Epikai, drámai müveknél kisebb foku a nyitott-

ság, viszont a lira "megköveteli". 

Tanulmányok a müelemzés köréből c. munkában a müelemző eljá-

rások /stratégiák/ tárházát találhatjuk. 

P1.: a komplex verselemzés kérdései c. témakörben . : 

- Kiindulás a cimből, a költői transzpozicióból, a 

vers vezérmotivumából, a kompozícióból, a nyelvi, 

struktur 

A mesterséges szövegek /szakszövegek, tudományos szövegek/ 

feldolgozásával kapcsolatban már sokkal kevesebb jól kidol-

gozott eljárásrendszer áll "rendelkezésünkre". Ezek többnyi-

re a didaktika jegyzetek módszerekkel kapcsolatos témaköré-

ben. találhatók-olyan. címek alatt mint: "A tanulók önálló 

és részben önálló munkája a tankönyvekkel; vagy "Szövegek 

/tan.könyvek, könyvek, folyóiratok stb./ tanulmányozása". 

Terjedelmüket tekintve is csak néhány oldalt jelentenek, 

és különösebb segitséget nem  is adnak. Olyan általános és 

közismert eljárásokat emletenek mint: globális, frakcionáló, 

kombinativ feldolgozás, eljárásmód, amely alapján bármely 

szöveg "feldolgozható". 

Azonban ezek tul általános modellek és a konkrét, egyedi 

szakszövegek esetében.  nem  sok segitséget nyujtan.ak. 

A müvészi szövegeknél ez sokkal differenciáltabb: Pl. münem-

-müfajok, ezek további alfajai stb., illetve olvasási-megér-

tési stratégiáik. Ezeknek a ma még hiányzó eljárásoknak a 

kidolgozása, rendszerezése természetesen nem csak az olvasás 

tevékenységével kapcsolatos, hanem annál több: a tanulásel- 

ábóí ... /Szappanos-Bécsy-Harsányi 1973/ 
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méletek, a tanuláslélektan illetékességi körébe is beletar-

tozik! 

Mivel a gyüjteményes munkák, tanulmánykötetek több szerző 

munkáját "foglalják egybe" az olvasótól - tanulmányonként is! - 

többféle stratégia alkalmazását, váltogatását követelik meg. 

A szerzői gondolkoádsmód, szövegépitkezés ugyanis tanulmá-

nyonként /szerzője miatt/ eltérő lehet. 

Ezért - olvasásmód szempontjából - homogénebbek azok a mű-

vek, tanulmányok, könyvek stb., amelyeknek egyetle n  szerzője 

van.  Különösen. akkor, ha a szövegmű rendszertanilag, logikai-

lag tudatosan  és jól szerkesztett. 
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6. zAxszó 

Témánk az olvasási képesség fejlesztése és a különböző szö-

vegtipusok közötti összefüggés elemzése volt. 

Dolgozatunk  fő részében. az  egyes szövegtipusok vizsgálatánál 

próbáltuk bemutatni, hogy minden egyes szövegtipus sajátos  

olvasásmódot /stratégiát/ követel meg. Pl. más módon olvasha-

tó a művészi szöveg, mint a mesterséges nyelvi szöveg. Sőt, 

adott szöveg - többféle vonatkozásban.- általában egy'ide j üle g 

lehet pl.explicit leiró, referenciális, metanyelvi. 

IvIin.dezek /általában/ együttesen. determinálják a megértés mód-

ját. 

Az olvasási képesség eredményes fejlesztése érdekében ezért 

más-más metodikai feladatot  jelent  ez a pedagógus számára is. 

Az olvasási képességet, illetve annak fejlesztését nem  csak  

a különböző fajta szövegek határozzák meg, hanem olvasási cél-

jainkois. Ezért - e vonatkozásban. - a didaktikai szempontokat 

csak "érintettük", a pszichológiai vonatkozásokkal nem  foglal-

koztunk. /Egy tevékenység végzésénél ugyanis fontos a beálli-

tódás is./ 

Ezért foglalkoztunk külön önálló fejezetben  a különféle cé-

lokkal és követelményekkel. 

Ezek és az előbbiek alapján  helyesebb a következő megfogalma-

zás: Minden. egyes szöveg, és minden. olvasási cél sajátos ol-

vasási módot követel meg. 

Dolgozatunk utolsó fejezetében, pedig azt elemeztük és mutat-

tuk be, hogy a szövegtipusokkal kapcsolatos olvasásmódok 
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/stratégiák/ az olvasás gyakorlása következtében beépülnek 

a tudatba /in.teriorizálódn.ak/ és tovább fejlesztik a pszichi-

kus strukturák rendszerét. A fejlettebb pszichikus strukturá-

lis rendszerek pedig eredményesebb olvasási tevékenységet biz-

tositan.ak. Ennek pszichológiai alapja a struktura és dinamika 

törvénye. Ennek a mechanizmusnak a pszichológiai és módszer-

tani értelmezését adtuk az utolsó fejezétben.. 

E  hipotéziseink célja egyrészt, hogy a  figyelmet az olvasan-

dó szöveg sajátosságaira irányitsuk, másrészt egy  kisérleti 

előkészités számára  probáltunk alapgondolatokat 

felvetni. 



- 231 - 

IRODALOM  

1./ Ádám György: Érzékelés, tudat, emlékezés ... biológus- 

szemmel. Gondolat, Bp., 1976. 

2./ Ágoston György: A pedagógia alapfogalmai és a nevelési 

célrenszer. Akadémiai Kiadó, Bp., 1975. 

3./ Ágoston-Nagy-Orosz: Méréses módszerek a pedagógiában. 

/Eredménymérés az iskolában/ Tankönyvkiadó, 

Bp., 1974. 

4./ Az általános iskolai nevelés és oktatás terve. /Második 

kiadás/ OPI 1981. 

5./ Andor Csaba: Jel-kultura-kommunikáció. Gondolat, Bp., 1980. 

6./ Antal László: Szöveg, nyelv, tartalom- /67-73.o./. 

In.: A szövegtan a kutatásban és az oktatásban. 

MNYT, Bp., 1979. 

7./ Balázs Béla/szerk.!: Logika. Összeállitotta a Lenin. I nté-

zet Logika Tanszékénak Munkaközössége. Szikra, 

Bp., 1956. 

8./ Báthory Zoltán: IEA Kutatóprogram. Köznevelés, 1970/15. 

37-42.o. 

9./ Báthory Zoltán.: Az IEA program Magyarországon.. Magyar Pe-

dagógia 1970/3. 286-295.o. 

10./ Bedő László: Függvények az általános és középiskolai ta- 

nulók számára. Tankönyvkiadó, Bp., 1980. 

11./ Beszédműfajok, kisérleti t ankönyv. Készitette a Fiatal 

Nyelvészek Munkaközössége az MTA Nyelvtudomá- 

nyi Intézetében.. Bp., 1976. 



- 232- 

12./ Blom, Gaston. E. Waite, Richard R.-Zimet, Sarag: A gye-

kek első olvasókönyveinek tartalmi elemzése. 

/A motivational content analysys of children. 

s. primers/. = Basis Studies OK Reading. ED. 

BY. H. Levin, I.P.  Williams. New York-London, 

Basic Books, 197o. 188-221.o. 

13./ Bruner, J.S.: Uj utak az oktatás elméletéhez, Gondolat, 

Bp., 1974. 

14./ Buda Béla: Az empátia - a beleélés lélektana. Gondolat, 

Bp., 1978. 

15./ Buda Béla: A közvetlen  emberi kommunikáció szabályszerű-

ségei. Tömegkommunikációs Kutatóközpont;: 

Bp., 1974. 

16./ Deme László: A szöveg alaptermészetéről /57-67/. In: A 

szövegtan a kutatásban  és az  oktatásban.  

MNYT, Bp . , 1979. 

17./ Délmagyarország, 1981. julius 15. 2.o. 

18./ Devecseri Lászlóné Kislaki Károly: Történelem az ál-

talános iskolák 7.0. számára. Tankönyvkiadó, 

Bp., 1976. 

19./ Dezső Zsigaon.dn.é : Gyorsolvasás /Kiad . a. / Kóá.ó és Gép-

ipari Minisztérium Műszaki Tudományos Tá-

jékortató Intézete. II. kiad. Bp., 1974. 

20./ Durkó Mátyás: Olvasás, megértés. Gondolat,  Bp.,  1976. 

21./ Az emberi test I. /A modern. orvostudomány eredményeinek 

áttekintése/. Gondolat, Bp., 1971. 



-233- 

22./ Fabricius-Kovács Ferenc: Jelentés, társaslélektan, kom-

munkációelmélet. Magyar Pszichológiai Szemle. 

1967.3. 331-347.o. 

23•/ Fajcsek Magda: Magyar nyelv a középiskolák III. o. szá- 

mára. Tankönyvkiadó, Bp., 1977. 

24./ Farkas György-Lénárd Gábor: Biológia a gimnáziumok III. 

o. számára. Tankönyvkiadó, Bp ó. , 1978. 

25•/ Farkas László: Az olvasási nehézség és a szövegfeldolgo-

zó képesség fejlettségének vizsgálata az álta-

lános iskola 4. osztályában. Bács-Kiskun. megyé-

ben. Művelődésügyünk. Kiadja a Bács-Kiskun me-

gyei Tanács Müv. Oszt. 1975. 25-43.o. 

26./ Ferge Zsuzsa: Társadalmunk rétegződése. Közgazdasági Kia-

dó,, Bp., 1969. 122-129.o. 

1. szellemi foglalkozásuak 

1.1 vezető állásuak és értelmiségiek 

1.11 államigazgatási és gazdasági veze-

tők /hatalom/ 

1.12 magasan kvalifikált szellemi dol-

gozók /tudásszint/ 

1.2 egyéb szellemi dolgozók 

1.21 középszintű szakemberek szellemi 

munkakörben 

1.22 irodai dolgozók 

2. fizikai foglalkozásuak nem mezőgazdasági mun-

kakörben 

2.1; szakmunkások 



- 234 - 

2.11 anyagi termelésben. /ipar, 

közlekedés/ 

2.12 más iparágakban. 

2.2 betanitott munkások 

2.21 anyagi termelésben. 

2.22 más iparágakban. 

2.3 segédmunkások 

2.4 hivatalsegédek stb. 

3. mezőgazdasági fizikai dolgozók 

3.11 állami gazdasági munkások 

munkakörben 

3.12 termelőszövetkezeti tagok 

végzéssel 

3.13 egyéni parasztok 

3.14 mezőgazdasági napszámosok 

kások 

épitőipar, 

mezőgazdasági 

fizikai munka- 

, alkalmi mun- 

27./ Füzi Lajos-Magirius Gyuláné: Földrajz az általános isko- 

lák 7.o. számára. Tankönyvkiadó, Bp., 1976. 

28./ Gábor Pál /szeré,/: Gyakorlati ujságirás. A magyar sajtó 

kiskönyvtára lo. Tankönyvkiadó, Bp., 1972. 

29./ Geréb György /szerk./: Pszichológia. Tankönyvkiadó, 

Bp., 1976. 

30./ A gimnáziumi nevelés és oktatás terve. Tankönyvkiadó, Bp., 

1978. 

31./ Gombó Pál: Bevezetés a sajtóismeretbe. A magyar sajtó 

kiskönyvtára. Tankönyvkiadó, Bp.,  1976. 

32./ Hankiss Elemér: Az irodalmi mü struktura vagy modell? 

Valóság, 197o/7. 75-89.o. 



-235- 

33./ Haxi.kiss Elemér: A népdaltól az abszurd drámáig. Magve-

tő, Bp.,  1969. 

34•/ Hárdi István.: Elmekórtan. /jegyzet/. Tankönyvkiadó, Bp., 

1973. 

35./ G. Havas Katalin.: Formális logika. Kossuth K., Bp., 1973. 

36./ Hétfői Hirek, 1982. márc. 29. 

37./ Hoffmann. Ottó: Az anyanyelvi nevelés tan.tárgypedagógiai 

alapelvei. Pedagógiai Szemle, 1973.9. 

38./ Hoffmann Ottó - Róna Józsefné: Magyar nyelvtan az álta-

lános iskolák 8. osztálya számára. Tankönyv-

kiadó, Bp., 1976. 

39./ Honti Mária - Jobbágyné András Katalin: Magyar nyelv a 

gimnáziumok II.o. számára. Tankönyvkiadó, 

Bp., 1980. 

40./ Horváth László: Funkcionális anatómia /jegyzet/. Tankönyv-

kiadó, Bp., 1972. 

41./ Juszt László - Zeley László/szerk./: A halál egészen, 

más ...? Medicina Kiadó, Bp., 1981. 

42./ Kádárné Fülöp Judit: Olvasástanitásunk eredményei - a 

• szövegmegértés. In: Tanulmányok a Neveléstu-

domány köréből. 1975/76. Akadémiai Kiadó, 

Bp., 1978. 

43./ Kádárné Fülöp Judit: Taxonómia a pedagógiában. Pedagógiai 

Szemle, 1971. 

44./ Kálmán Gyula /szerk./: Az állami oktatás helyzete és 

fejlesztésének feladatai /Válogatott doku-

mentumok gyüjteménye/. Tankönyvkiadó, Bp.,  

1973. 



-236- 

45./ Károly Sándor: A szöveg és a jelentés szerepe kommuniká-

ciós szemléletű nyelvészeti törekvéseinkben. 

/23-33.0./. In: A szövegtan a kutatásban és az 

oktatásban. MINT, Bp., 1979. 

46./ Kocsondi András: Modell-módszer. A modellek helye és sze-

repe a tudományos megismerésben. Akadémiai 

Kiadó, Bp., 1976. 

47./ Kozma Tamás: Hátrányos helyzetű tanulók falun. /Kandidá-

tusi értekezés/ 1968. 

48./ Kozma Tamás: A néma olvasás szerepe az olvasási készség 

fejlődésében. Magyar Pedagógia II-III. 1965. 

186-2o6.o. 

49./ Kozma Tamás: Taxonómia az olvasástanitásban. Pedagógiai 

Szemle, 1972/3. 223-236.o. 

5o./ Köznevelés, 1982. február 19. 28.o. 

51./ Kulcsár Kálmán: Szociológia /egységes jegyzet/ Állam 

és Jogtudományi Karok. Tankönyvkiadó, Bp., 

1974. 

D.: Társadalmi osztály, nyelv és oktatás. Gondo-

lat, Bp., 1974. 

Ferenc:  A képességek fejlesztése a tan .itási órán. 

/Korszerű nevelés/. Tankönyvkiadó, Bp., 1979. 

Róbert: Gyorsaságban az utólsók. Élet és irodalom. 

1976/2. 4.o. 

, J.: Szöveg, modell, tipus. Gondolat, Bp., 1973. 

ételmező kéziszótár /szerk.: Juhász József - Szőke 

István. stb./ Akadémiai Kiadó, Bp., 1972. 

52./ Lawton. 

53./ Lénárd 

54./ Ligeti 

55./ Lotman. 

56./ Magyar 



- 237 - 

57./ Magyar nyelv értelmező szótára, 6. kötet. Akadémiai Kia-

dó, Bp., 1962. 

58./ A magyar nyelv történelmi-etimológiai szótára•.III. Aka-

démiai Kiadó, Budapest, 1976. 

59./ Nagy József: A készség és a jártasság szabatos meghatáro- 

zásáról. Köznevelés, 1968.11. 419-426.o. 

60./ Nagy József: Köznevelés és rendszerszemlélet. Országos 

Oktatástechnikai Központ, 1979. 

61./ Nagy József: 5-6 éves gyermekeink iskolakészültsége. Aka-

démiai K., Bp., 1980. 

62./ Népszabadság, 1982. január 2o.3.o. 

63./ Orosz Sándor: A tananyag elemzése. Országos Oktatástech-

nikai Központ, Veszprém, 1979. 

64./ Orosz Sándor: Tanulástörvények és a tanulás irányitása. 

Országos Oktatástechnikai Központ, Veszprém, 

1980. 

65./ Paczolay Gyula: Tudományok és rendszerek. Tudományterü-

letek közös törvényszerüségei. Akadémiai 

Kiadó, Bp., 1973. 

66./ Péczely László: Bevezetés a müelemzésbe /főiskolai jegy-

zet/. Tankönyvkiadó, Bp., 1980. 

67./ Pedagógiai lexikon. I. /főszerk. /: Nagy Sándor. Akadémiai 

Kiadó, Bp., 1976. 

68./ Pléh Csaba: A pszicholingvisztika horizontja /Korunk tu- 

dománya/. Akadémiai Kiadó, Bp., 1980. 

69./ Propp, V.Ja.: A mese morfológiája. Gondolat, Bp., 1975. 

70./ Pszichológia. Az MTA Pszichológiai Intézetének folyóira- 

ta 1981/4. 



- 238 - 

71./ Rádi Péter: Modell és képmás. Valóság, 1971/11. 6o.o. 

72./ Roman Jakobson.: Hang-Jel-Vers. Gondolat, Bp., 1969. 

73./ Romankovits András tanító és Romankovitsné Tóth Julia 

tanító és Ivleixn.er Ildikó pszichológus: Olvasókönyv 1. 

Tankönyvkiadó, Bp.,  1978. 

74./ Rubinstejn. Sz.L.: Lét és tudat. Kossuth K., Bp.; 1962. 

75./ Rubinstejn. Sz.L.: A pszichológia fejlődése.Elvek és utak. 

Tankönyvkiadó, Bp.,  1967. 

76./ Siklaki István: A történet-nyelvtanok mint a szövegfel-

dolgozás alapjai. In: Pszichológia. Az MTA 

Pszichológiai In.tézetén.ek folyóirata 1981/4. 

469-485.o. 

77./ Stoff V.: Modell és filozófia. Kossuth K., Bp., 1973. 

78./ Sven Hedin: A rajtelmes India felé. Magyar Kereskedelmi 

Közlöny Hirlap- és Könyvkiadó Vállalat, Bp., 

193o. 568.o. 

79./ Szabolcsy József: Az olvasási készség továbbfejlesztése 

az általános iskola felső tagozatán.. Peda-

gógiai Szemle, 1976.3. 

80./ Szappanos Balázs - Bécsy Tamás - Harsányi Zoltán. /szerk./: 

Tanulmányok a műelemzés köréből. Tankönyvkiadó, 

Bp., 1973. 

81./ Szathmári István. - Várkonyi Imre /szerk./: A szövegtan a 

kutatásban és az oktatásban. Magyar Nyelvtu-

dományi Társaság, Bp., 1979. 

82./ Szépe György: Az érthetőség és a közérthetőség, néhány 

nyelvi vonatkozása. In.: Müvészet és Közérthe-

tőség. Akadémiai K., Bp., 1972. 



-239- 

83./ Tan.tervi .utmutató a gimnáziumi fakultativ oktatáshoz. 

Magyar irodalom III.o. OPI. Bp., 1981. 

84./ Terestyéni Ferenc: A fogalmazás művészete /részletek/. 

In.: Subosits István /szerk./: Szemelvény-

gyüjtemény, /Fogalmazás, helyesirás, nyelv-

helyesség/IV. Tankönyvkiadó, Bp., 1972. 

85./ Tóth Aurél: Földrajz a gimnáziumok I.o. számára. Tan-

könyvkiadó, Bp., 1966. 

86./ Varga Domokos - Csulák Mihály - Kocsis László - Fábián. 

Zoltán: Olvasókönyv 2. Magyar nyelv és irodalóm az ál-

talános iskolák 2.o. számára. Tankönyvkia-

dó, Bp., 1979. 

87./ Vas Népe, 1982. május.lo. l.o. 

88./ Vész Endre: "Egyetlen. mondat lélegzetvételekkel." Kor- 

társ, 1978.4. 	. 

89./ Victor András: Élővilág az általános iskolák 8.o. szá-

mára. Tankönyvkiadó, Bp., 1977. 

90./ Vigotszkij L.Sz.: Gondolkodás és beszéd. Akadémiai Kia-

dó, Bp., 1967. 

91./ Winkel  R.: Pedagógiai pszichiátria. Tankönyvkiadó, Bp., 

1981. 

92./ Vörös József: Az irodalom tanítása az általános iskolá-

ban. Tankönyvkiadó, Bp., 1978. 

93./ Zbigniew Pietrasinski: A helyes gondolkodás pszicholó-

giája. Gondolat, Bp., 1966. 

94./ Zsolnai József /szerk. / : Arnyanyelvtan.itási kisérlet a 

kommunikációkutatás eredményei alapján 

/1971-197% Kaposvári Tanitóképző Főiskola, 

Kaposvár, 1976. 


