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Íráspedagógiai tanulmányok – ez bizony nem 
úgy hangzik, mintha a szombat délutáni ki-
kapcsolódáshoz ideális olvasmány lenne. És 
mégis: a kötetet nagyjából három óra alatt, az 
elejétől a végéig, egy ültő helyemben kiolvas-
tam, és ígérhetem, hogy az érzékeny olvasó 
nem fog unatkozni a könyv olvasása közben. 
Még akkor sem, ha nem a szó szoros értelmé-
ben vett szakember, pláne nem a szövegalko-
tás elméleti szakembere, csak egyszerűen 
érdeklődik a nyelvpedagógia általános kérdé-
sei iránt. Ezt annak ellenére garantálhatom, 
hogy sem a kötet minimalista címe, sem pedig 
a száraz hátlapszöveg nem csapja be az olva-
sót – azt kapjuk, amit ígér a szerző. Valóban 
íráspedagógiáról, valóban tanulmányokat ír, 
és tényleg ki is fejti „azokat az érveket, me-
lyek az íráspedagógia folyamatorientált meg-
közelítésében váltak koherens, elméletileg 
megalapozott rendszerré” (hátlapszöveg). 
Mindettől – bármennyire hasznos is lehet 
mindaz, amit ezen kérdésekről megtudunk 
– a könyv még szólhatna kizárólag a legszű-
kebb szakmai körnek, azoknak a vájt fülű 
szakembereknek, akik az idegen nyelvi írás-
pedagógia kutatására szakosodtak. Előrebo-
csátom, hogy ha ilyen és „csak” ennyi lett 
volna, akkor is elégedett lennék. Itt azonban 
– tekintettel a szombat délutánra és arra, hogy 
magam sem vagyok a terület szakértője – en-
nél nyilvánvalóan többről van szó. A nagy 
titkot csak a recenzió végén fogom elárulni.

A kis kötetet alkotó hat, egyenként 6–20 
oldalnyi terjedelmű tanulmány az íráspeda-
gógia két, a szerző szemléletében egymással 
szorosan összefüggő területével foglalkozik 
részletesebben: a szövegalkotás folyamatának 
szakaszait vizsgáló úgynevezett folyamatori-
entált íráspedagógiával, valamint az írásmű-

vek eredetiségével és a plágium problemati-
kájával kapcsolatos kutatási tapasztalatokkal. 
Bár a dolgozatok mindkét témát az egyetem 
közegében és ezen belül is kiemelten az ide-
gen nyelvi szövegalkotás szempontjából vizs-
gálják, mind a javasolt módszerek, mind pedig 
a levont konklúziók jóval szélesebb körben, 
akár az anyanyelvi, akár az idegen nyelvi szö-
vegalkotás középiskolai oktatása esetében is 
érvényesnek tekinthetők. A tanulmányok te-
hát tágabb kontextusban is jól felhasználható 
javaslatokat és megoldási alternatívákat kí-
nálnak.

A legnehezebb olvasmány a kötetet beve-
zető első tanulmány (11–20), amely az íráspe-
dagógia elméleti kérdéseiről és kutatásának 
módszereiről ad rövid áttekintést. Ezen min-
denképpen érdemes átküzdenünk magunkat, 
mert átfogó képet kaphatunk a két kiemelt 
terület kutatásának nemzetközi tendenciáiról, 
és a szerző kijelöli azokat a fő irányokat és 
szemléleti alapvetéseket, amelyeket saját ku-
tatásai során is követni szándékozik a kötet 
tanulmányaiban.

A következő két írás már az első fő téma-
körrel, a folyamatorientált íráskészség-fej-
lesztés kérdéseivel foglalkozik a magyar 
egyetemi gyakorlat kontextusában. Az első 
tanulmány (21–32) tulajdonképpen nem más, 
mint beszámoló egy magyar viszonylatban 
innovatívnak számító, de a nemzetközi okta-
tási gyakorlatban már bevált kezdeményezés-
ről, amely kihasználja az angol nyelvű blogok 
– naplószerű internetes bejegyzések – által 
nyújtott lehetőségeket. A blogírást és -olvasást 
beemeli az egyetemi tantervbe egy konkrét 
kurzus, a Pécsi Tudományegyetem BA szintű 
anglisztika szakos hallgatóinak kínált Reading 
and Writing Skills (RWS) tantárgy keretében. 
A kurzus célkitűzésében szerepel, hogy minél 
gyakorlatiasabb, például a munkakeresés so-
rán is jól hasznosítható készségeket fejlesszen. 
Így kézenfekvőnek tűnt, hogy a blogozás 
– a mai diákok nagy többsége számára a kö-
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zösségi terekben való részvétel révén már jól 
ismert műfaj – segítségével olyan természetes 
és autentikus kommunikációs helyzetet lehet 
létrehozni, amely hatékony, motiváló, és egy-
szerre segít a személyes kifejezéshez, vala-
mint a kapcsolattartáshoz szükséges készsé-
gek fejlesztésében. A kurzus fenti potenciális 
előnyei mellett további fontos szempont volt, 
hogy ily módon a diákok írásai bekerülhesse-
nek a kurzus olvasmányai közé is, megfelelve 
a folyamatorientált íráspedagógia olyan alap-
vető elveinek, mint a kooperáció és a hallga-
tói autonómia fejlesztése (24 és 23). Ugyan-
ezeket az elveket szolgálta a blogos kurzus 
azzal, hogy a diákok közreműködésével lét-
rehozott értékelési, önértékelési szempontok 
és eljárások erősítették a nyelvi-kommuniká-
ciós és közösségi szerepeket, valamint fejlesz-
tették az ezekhez szükséges kompetenciákat 
(23). Az már tényleg csak hab volt a „motivá-
ciós tortán”, amikor később a blogos kurzus 
során keletkezett legjobb művek megjelentek 
a szerző által szerkesztett, professzionális ki-
vitelű, illusztrált e-bookban is (28). Kár, hogy 
a kurzusról szóló ismertetésben alig esik szó 
a konkrét tartalmakról és az alkalmazott fel-
adatokról – ezekre csak a mellékelt illusztrá-
ciókból lehet következtetni –, mert saját ta-
pasztalatom szerint ezek kulcskérdések az 
ilyen kreatív közreműködést igénylő kurzu-
sok esetében.

A témakörbe tartozó második tanulmány 
(33–54) az egyetemi oktatók körében lebo-
nyolított interjúsorozat elemzésének tapasz-
talatait foglalja össze. A hét, a szerző szerint 
széles körben elismert, de itt anonim tanár 
a mindennapi oktatói gyakorlatáról nyilatko-
zik. Ugyan nem mindegyikük foglalkozik 
közvetlenül is írástanítással, de ha más forrás-
ból nem, a szakdolgozatok témavezetésén és 
bírálatán keresztül mégiscsak első kézből 
származó információi vannak az egyetemi hall-
gatók íráskészségéről. A kutató kíváncsi rá, 
hogy ezek a tapasztalt kollégák miként véle-
kednek az írástanítás céljáról, és milyen el-
méletek, elképzelések mentén alakították ki 
saját íráspedagógiai gyakorlatukat. A félig 

strukturált interjúkra épülő kvalitatív kutatás 
a nyilatkozók egyéni elveinek, értékrendjé-
nek, benyomásainak és sajátos megfogalma-
zásainak alapján igyekszik azonosítani azokat 
a témákat, problémákat és megoldásokat, 
amelyeket más kutatási módszerekkel nehe-
zen lehetne megragadni, viszont megismeré-
sük szélesebb körben is hasznos lehet (33). Az 
interjúk során – az egyéni értékrendek és el-
vek helyenként meglehetősen eltérő jellege 
miatt – gyakran meglepően különböző vála-
szokat kapunk az íráspedagógia olyan örök-
zöld kérdéseire, mint a tanár szerepe az írás 
folyamatában, az alkalmazott feladatok jelle-
ge, a hibajavítás és a tartalmi visszajelzés 
technikái vagy a feladatok végrehajtásával 
kapcsolatos hallgatói szabadság mértékének 
problematikája (34 és 53). Valójában csak ab-
ban a kérdésben sikerül közös nevezőt találni, 
hogy minden résztvevő nagyra értékeli magát 
a folyamatot, az interakciót a tanár és a diákok 
között, és mindegyikük az eredményes mun-
ka kulcskérdésének tartja a kellő motivációt 
(53). A „hogyan” kérdésében azonban már e 
tekintetben is komoly eltérések vannak. A lé-
nyeg: minden interjúalanytól lehet valamit 
tanulni, de bombabiztos receptre ne számítson 
senki. A jelek szerint minden írástanítással 
foglalkozó tanárnak saját egyénisége, elvei, 
meggyőződése és ízlése alapján kell kialakí-
tania és „fazonra igazítania” kurzusának szin-
te minden aspektusát.

A másik nagy témakörrel, a plágium kér-
désével foglalkozó két tanulmány ellentétes 
szemszögből, külön az oktatók és külön a diá-
kok szemszögéből vizsgálja a problémát. Az 
első tanulmány (55–67) tulajdonképpen az 
előző, az egyetemi oktatók íráspedagógiai 
tapasztalatairól készített interjúsorozat máso-
dik része, tehát valódi kvalitatív kutatás, míg 
a hallgatók véleményét felmérő írás (68–87) 
kvantitatív, online kérdőíves felmérésen ala-
puló elemzés, amely zárt és nyílt kérdéseken 
keresztül vizsgálja azoknak a magyar és nem 
angol anyanyelvű külföldi diákoknak a véle-
ményét, akik tanulmányaik során az angol 
nyelvet használják.
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Annak ellenére, hogy azt hinné az ember, 
nincs egyszerűbb dolog a plágium fogalmá-
nak meghatározásánál, mindkét tanulmány 
azt bizonyítja, hogy – bár a „lopás” és a „szán-
dékosság” szavak jelentését illetően a legtöbb 
megkérdezett meg tud egyezni – sok más 
tekintetben meglehetősen komplex, meglepő-
en sokféleképpen értelmezhető jelenségről 
van szó (56–59 és 63–64). Mind a tanári, mind 
pedig a hallgatói válaszokból szépen kirajzo-
lódik, hogy a kérdésnek – a morális-kriminá-
lis alapproblémán túlmenően – számos olyan, 
alaposabb vizsgálatot igénylő aspektusa is 
van, amelyet nem lehetséges vagy nem lenne 
helyes kizárólag megtorló intézkedésekkel 
elintézni. Ilyen, továbbgondolást igénylő kér-
dések közé tartozik például már magának 
a plágiumnak a pontos definíciója is (Formai 
és/vagy tartalmi kérdésről van-e szó? Kikü-
szöbölhető-e/kiküszöbölendő-e egyáltalán, 
ha a jelöletlen szó szerinti átemelésektől elte-
kintünk? Plágium-e a pusztán nyelvi panelek 
átemelése? stb.). De ilyen a csalás motiváció-
jának kérdése is (eleve érdektelen, unalmas 
feladatok, [az írás folyamata közben, illetve 
azt követően] a tartalmas visszajelzés elma-
radása, a referenciázás technikai nehézkessé-
ge stb.) vagy éppen a plágium mint jelenség 
megítélése az egymástól eltérő kulturális kö-
zegekben (67–68 és 86–87).

A kötet zárótanulmánya (88–97) kis szösz-
szenet arról, hogy talán itt lenne az ideje új-
ragondolni az egyetemi-főiskolai szakdolgo-
zatok formai követelményeivel és őrzésével 
kapcsolatos nézeteinket. Hiszen az időközben 
lezajlott számítógépes forradalom ellenére 
a disszertációk formája az elmúlt évtizedek-
ben mit sem változott, és tárolásuk ma is leg-
többször szigorúan ellenőrzött módon, korlá-
tozott hozzáférhetőséggel történik. Több 
magyar és szomszédos országbeli felsőokta-
tási intézmény (helyenként a nálunk szoká-
sosnál szabadabb) gyakorlatának áttekintése 
alapján a szerző a liberalizáció híve: legyenek 
korlátozás nélkül hozzáférhetők a dolgozatok 

mások okulására. Emellett úgy látja, eljött az 
idő, hogy megszabaduljunk a fekete egyen-
borí tóktól és a kötelezően előírt A4-es formá-
tumtól (94–96). Milyen kár, hogy a tartalmi 
megújulással kapcsolatos nézetek már nem 
fértek bele a tanulmányba, mert bizony ott is 
mintha megállt volna az idő.

Most lássuk, miért bizonyult ez a könyv 
számomra letehetetlennek, mitől volt más és 
több, mint az a szó szoros értelmében vett 
íráspedagógiai tanulmánykötet, amelyet a fen-
tiekben vázlatosan bemutattam. A titok nyit-
ja, hogy – legalábbis az én olvasatomban 
– a könyv minden sora arról árulkodik, az 
íráspedagógia valójában csak kézenfekvő 
ürügy a szerző számára. Igazából őt – éppúgy, 
mint feltehetően legtöbbünket, a szűkebb 
szakterületben laikusnak számító olvasókat 
– a diák, illetve a diák és a tanár személyes, 
kölcsönös bizalmon alapuló munkakapcsola-
ta, a nevelés és a fejlesztés felelőssége érdek-
li. Nem véletlen, hogy már a bevezetőben is 
a szerző legkedvesebb diákjaival ismerked-
hetünk meg (7–8); a kötet telis-tele van konk-
rét hallgatókra és az ő alkotásaikra, reakció-
ikra való utalással (24–27), de az interjúk 
középpontjában is a kérdezettek hozzáállásá-
nak, egyéni látásmódjának a kifürkészése áll 
(35). A nagyon szigorúan hangzó diszciplína, 
az íráspedagógia a könyv olvasása közben 
megszelídül. Hamar kiderül, hogy a monda-
nivalóban sokkal nagyobb hangsúly van az 
emberrel foglalkozó pedagógián, mint az írás 
tanításának módszertani-technikai kérdésein, 
sőt, még az utóbbiak esetében is inkább az 
emberi dimenziók domborodnak ki. Megisme-
rünk ugyan újszerű eljárásokat is, de a könyv 
elsősorban emberekről szól: elkötelezett és a 
szerző által nyilvánvalóan nagyra tartott okta-
tókról, tanulmányaikat komolyan vevő, lelkes 
diákokról és nem utolsósorban a szerzőről, aki 
– habár magáról közvetlenül nem túl sokat árul 
el – a kötet végére érve jó ismerősünkké válik.

Király Zsolt
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