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KOLLER INEZ ZSÓFIA 

A tudományos írásmű születése  

Egy tudományos igényű írásmű megírásának szigorú szabályai vannak. Az em-

ber azonban, még ha a tudományok iránti elkötelezettség a vérében is van, talán 

már a kezdetek kezdetén is, lehetetlen, hogy tisztában legyen ezekkel a szigorú 

szabályokkal, hacsak valaki fel nem hívja rájuk a figyelmét. Az  egyetemi képzés 

során sűrűn előfordul, hogy a hallgatónak felhívják a figyelmét arra, hogy az a 

dolgozat, amit leadott, nem kifejezetten áll köszönő viszonyban ezekkel a szigo-

rú szabályokkal. Sajnos a figyelemfelhívás legtöbbször utólag történik meg. Az 

én írásom célja viszont az, hogy előre figyelmeztessen. Ez az előzetes figyelem-

felhívás pedig abban az esetben hasznosul leginkább, ha az egyetemi hallgató 

még a dolgozat megírása előtt elolvassa írásomat. 

Abban az esetben, ha az előző sorokkal sikerült felkeltenem olvasóm érdek-

lődését, röviden összefoglalom, még most, az írásom elején, hogy pontosan mi-

ről is fog szólni. Útmutatóként kínálom az olvasónak, hogy világos és egymástól 

elkülönített fogalmai legyenek arról, hogyan készül egy jó tudományos dolgozat . 

A tudományos írásmű keletkezésének teljes folyamatán végigkalauzolom majd 

az olvasót, hogy majd mihelyst végez írásom elolvasásával, – s emellett persze 

nem árt, ha eleve rendelkezik némi természetes világossággal is – a megfelelő 

tudással rendelkezzen egy saját tudományos dolgozat megírásához.  

A tudományos írásmű fogantatása 

Az első kihívás rögtön a témaválasztással éri a hallgatót. Számos ötlete közül 

érdemes azt vagy azokat a témaötleteket megtartani, melyek értékesek a jelen 

számára. Nem kell feltétlenül a jelen eseményeihez, a mai kor tudásához kapcso-

lódniuk, alapjuk lehet bármiféle múltbéli történeti folyamat, vagy forrás is, a 

lényeg, hogy olyan mondanivalóval rendelkezzenek, amellyel közelebb juthat 

mai világunk megértéséhez. Mihelyst kezdenek leülepedni a kavargó gondola-

tok, miről is fog szólni a nagy mű, ideje kiruccanni a könyvtárba. A könyvtárlá-

togatás önmagában is szépséges foglalatosság. Engem mindig lenyűgöz a köny-

vekből áradó összegyűjtött tudás fensége, mely egyben saját tudásom korláto-

zottságára is óhatatlanul ráirányítja a figyelmem. Mi mindent nem tudok még! A 

könyvek azonban mind arra várnak, hogy kézbe vegyük őket, s szinte megszám-

lálhatatlan lehetőséget, utat kínálnak tudásunk bővítéséhez. A könyvtár egyben 

az első tájékozódó pont is, ahol egyszerre láthatjuk, milyen irodalmak állnak 

rendelkezésre a témaötlet kifejtéséhez és alátámasztásához. Már első körben is 

indíthat a hallgató négy-öt könyvvel, folyóirat-tanulmánnyal, melyekről a hall-

gató címük, vagy a hátoldalon szereplő rövid ajánló elolvasása, esetleg a könyv-

be való gyors belelapozás után eldöntheti, illeszkednek-e a témaötletekhez. Az-
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tán otthon, ha már ott vannak, akár el is olvashatja őket. Ezek az első olvasmá-

nyok nagymértékben strukturálják majd a hallgató gondolkodásmódját, és nem-

csak az adott dolgozat megírásában. Éppen ezért, ha már elolvasta, egyelőre 

tegye is félre őket, nehogy túlságosan is hatalmukba kerítsék.  

A következő állomás az internet. A témaötletek kulcsszavai alapján utána le-

het járni a különféle böngésző programok segítségével, hogy az adott témáról, 

vagy témákról ki, mit és hol írt. Ezután nekiállhat a gyűjtésnek. Hogy miért ne 

az internettel kezdjen, hanem a könyvtárral? Egyrészt mert úgy elkényelmesed-

ne, és a kényelmesség olyan emberi tulajdonság, amely szeret túlburjánzani. A 

hallgatóban az a téveszme alakulna ki, hogy az internet a világról való minden 

ismeretünk kulcsa, hogy nincs olyan, ami az internetről ne lehetne elérhető, eset-

leg leszedhető. Másrészt elhatalmasodna rajta a birtoklásvágy, amitől minden az 

adott témához tartozó dokumentumot lementene a saját gépére, ez pedig az 

anyaggyűjtés legrosszabbik fajtája. Ugyanis rendkívül időigényes, maga a hall-

gató a gyűjtés folyamán túlzottan sok információ birtokába pedig nem jut. A 

lementett dokumentumokat lehetetlenség egyberendezni, mivel eredendően nem 

egy egységes gondolati struktúrában jöttek létre és kerültek az internet különbö-

ző oldalaira. Elolvasásuk is rengeteg időt vesz igénybe, sokszor feleslegesen.  

Az internettel való kezdés másik veszélye, hogy az összegyűjtött kaotikus, 

forgácsokból álló adathalmaz elrettentené a hallgatót, s azt gondolná, hogy ebből 

épkézláb dolgozatot önállóan képtelen lenne összehozni. Minekutána kiválaszta-

na egy-két olyan dokumentumot, amely a témája alapján megtetszik neki, és 

némi ollózással a saját gyermekévé avatná, szép fedlappal, fejléccel, egy-két 

önálló megfogalmazással, hogy valóban a sajátjának érezhesse. Ez már önmagá-

ban sem szép dolog. De tekintsünk el a morális érzéktől, és közelítsük meg a 

kérdést pusztán gyakorlati szempontokból. A legfontosabb a hallgató számára, 

amikor bekerül egy felsőoktatási intézménybe, hogy tudást szerezzen. A dolgo-

zatírás pedig a tudás megszerzésének az egyik módja. A dolgozatírás során 

ugyanis megismerkedik számára teljesen új világlátásokkal, megfogalmazás-

módokkal, melyek hatással lesznek saját gondolkodásmódjára. A könyvekből, 

tanulmányokból, az internetről, tanárai előadásából, hallgatótársaival folytatott 

vitáiból megszámlálhatatlan ismerettel találkozik, melyeket becsatornázhat saját 

gondolkodásmódjába, világlátásába. A dolgozatírás során, amely egy viszonylag 

hosszabb időre egyetlen téma köré összpontosítja gondolatait, megszerzett isme-

reteit sajátjaivá változtathatja át. Hiszen maga fogalmazza meg érveit, érveinek 

felépítését maga határozza meg, és saját mondataiba fogalmazza, öltözteti őket. 

A dolgozatírás tehát egy hallgató számára nélkülözhetetlen, hasznos elfoglaltság. 

Ezenkívül, ha a hallgató megtalál interneten egy dokumentumot, azt más is meg-

találhatja. Esetleg egy másik, hasonló lelkiállapotba került hallgatótárs, aki szin-

tén saját gyermekeként akarja, talán pont ugyanannak a tanárnak eladni dolgozatát. 

De megtalálhatja maga a tanár is. Én magam például minden hallgatóktól kapott 

dolgozatot úgy kezdek el olvasni, hogy találomra beszúrok a dolgozatból egy-két 

mondatot a keresőbe, és ha internetről származik a szöveg, az nagyjából két-

három másodperc alatt kiderül. Ezután felhívom a kedves hallgató figyelmét erre 
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a már-már természetfeletti gondolati és szövegfogalmazási azonosságra az interne-

ten talált szöveg és a hallgató dolgozata között, és megkérem, hogy írjon egy újat. 

Témaválasztás és anyaggyűjtés 

Bár az érdeklődés területe az első, melyet a hallgató magában körvonalaz, mégis 

az összegyűjtött irodalom fogja véglegesen meghatározni, hogy mi lesz a dolgo-

zat témája. Hogy miért? Mert a dolgozatnak, amennyiben tudományos igénnyel 

íródik, kapcsolódnia kell a témához tartozó korábbi tudományos eredményekhez, 

véleményekhez. Nem kell egyetértenie velük, de ismernie kell a főbb eredmé-

nyeket, kiindulópontokat, érveket. Ezeket aztán dolgozatában alátámaszthatja, de 

akár szembe is szegülhet velük. Tehát nem elég csak a szakirodalomban feltün-

tetni a dolgozat témájához kapcsolódó tudományos írásokat, hanem magába a 

dolgozatba is bele kell szőnie őket. Tehát az, hogy miről szól és miről nem szól 

a többi írás, nagymértékben behatárolja a hallgató lehetőségeit saját dolgozatté-

mája megválasztásában. A legszerencsésebb az, ha a hallgató a lehetőségekhez 

mérten igyekszik minél jobban leszűkíteni a témát. Nem akar a diszkrimináció 

jelenségéről átfogó képet, vagy a római császárság mindennapjairól áttekintést 

nyújtani. Egyetlen olvasója sem köthet ugyanis bele később, hogy ezek és ezek a 

dolgok nem szerepelnek a dolgozatban, pedig a dolgozat témájához elvben hoz-

zátartoznak. Ezt a vádat nem lehet azzal kivédeni, hogy a hallgató nem tudott 

róla, vagy a rendelkezésre álló idő és terjedelem nem tette lehetővé a hiányoltak 

dolgozatba foglalását. A dolgozat a nem körültekintő témaválasztás miatt rossz 

megítélés alá esik. Ez pedig nem cél, tehát marad a témaszűkítés.  

A kutatási szemlélet kialakítása és a kutatási módszer megválasztása  

Ha már jól körülhatárolta a hallgató, miről is fog most már tényleg szólni az a 

dolgozat, érdemes elgondolkodnia azon – különösen akkor, ha a dolgozat, 

amelynek elkészítésén fáradozik, akár éppen a szakdolgozata –, hogy mi az, amit 

ő személy szerint ennek a témának a megértéséhez hozzátehet. A dolgozat érté-

két meglehetősen növeli ugyanis nemcsak a sajátos értelmezés, de azon túlme-

nően a pozitív hozzáadott érték is. Elsőként nézzük meg közelebbről, mit érthe-

tünk sajátos értelmezés alatt. Szerencsére mindannyian rendelkezünk sajátos 

látásmóddal, hiszen mindenki másképp látja a dolgokat. A dolgokat, melyeket a 

világból megismerünk, s amelyekből a mi saját világképünket felépíthetjük ma-

gunk számára. Mindannyian más és más, egymásétól különböző világképet alko-

tunk a „világból” rendelkezésünkre álló dolgokból. A kapocs, amely összeköt 

bennünket a többiek világképeivel, az a hagyomány. A hagyomány nyújt segít-

séget az eligazodáshoz, hogy tudjuk, mit érthetünk közösen használt szavaink 

jelentésén, és bizonyosságérzettel is szolgál abban a feltételezésünkben, hogy 

valószínűleg a többiek is valami nagyon hasonlót értenek közösen használt sza-

vaink jelentésén. A sajátos értelmezés pontosan abból a felismerésből fakad, 

hogy ugyanazt a tárgyat, kutatott területet más és más szemszögből látjuk. A 

hagyomány mindenkire eltérő hatással van. Világlátásunkat erőteljesen befolyá-

solja az, hogy honnan jöttünk és mi mindent tartunk fontosnak az életben. Ez 

pedig nemcsak a mindennapi gondolkodásmódunkban, hanem még akár egy 
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dolgozati témához való hozzáállásunkban is megjelenik. A hagyomány által 

kínált értelmezéseket ezért azokat tartjuk fontosabbnak, majd pedig azokat vá-

lasztjuk ki, melyek közelebb állnak saját értelmezésünkhöz, saját preferenciá-

inkhoz. Amint felhasználjuk saját értékrendünknek megfelelően a hagyomány 

által kínált nyújtott értelmezéseket, mi magunk is a hagyomány részeivé válunk, 

értékrendünkkel gazdagítva azt. A dolgozatírásra visszatérve sajátos értelmezést 

tehát akkor adhat legjobb eséllyel dolgozatának, ha a témájában íródott irodal-

makból szerzett ismereteit saját világlátásából kiindulva rendezi össze. Ehhez 

szükség van arra, hogy az olvasott irodalmaktól kicsit eltávolodjon, vagyis az 

általuk közvetített ismereteket megtartsa, de a gondolkodási struktúrájukat le-

bontva tudja ezt megtenni. Hiszen ezeket az ismeret-elemeket majd saját gon-

dolkodási struktúrájába kívánja beemelni.  

Ezen túlmenően említettem a pozitív hozzáadott értéket is, amin a fentebb 

tárgyalt sajátos értelmezésen túli empirikus kutatást értem. A „Mit kutassak?” 

kérdését itt felváltja a „Hogyan kutassam?” kérdése. Bár az empirikus kutatás 

első látásra egy a kutató személyétől független folyamatnak tűnik, mégsem az. 

Sohasem lehet az. A tudományos objektivitás ugyanis elérhetetlen cél az ember 

számára. Nem vagyunk képesek felfüggeszteni és számításba nem venni előzetes 

tudásunkat, véleményünket, elvárásainkat egyetlen kutatás  során sem. De ez nem 

is baj. Miután a hallgató most már ennek tudatában van, kialakíthatja kutatási 

szemléletét.  

A kutatási szemlélet arra vonatkozik, hogy a hallgató milyennek látja azt a 

kutatási tárgyat, melyet kiválasztott magának. Azt például egységes egészében 

próbálja megragadni, vagy részekre bontva, a részek külön-külön való elemzése 

és megértése által. Úgy próbálja megérteni, hogy magát kívülállónak tekinti a 

megértés folyamatában, vagy pedig a kutatott tárggyal való interakcióján keresz-

tül, melynek során saját érzéseit, tapasztalatait, személyes felfedezéseit is hoz-

zákapcsolja a megértés folyamatához. Ezt a látásmódot nem árt a kutatás elején 

tisztáznia magában, s ragaszkodjon hozzá a kutatás végéig.  

A következő lépés a kutatási módszer megválasztása. A kutatási módszereket 

két csoportba szokás sorolni, a kvantitatív, vagyis kemény elemző módszerek, 

illetve a kvalitatív, vagyis puha elemző módszerek csoportjába. A kvantitatív 

módszerek – a megfigyelés, az interjú különböző változatai (strukturált egy sze-

mélyre összpontosító, csoportos interjú), a kérdőíves kutatás, a szociometria, a 

dokumentumelemzés vagy a kísérlet – mind igyekeznek megfelelni a pozitivista 

objektivitás kritériumnak. Mint tudjuk, ennek elérése lehetetlen, de azért próbál-

kozni lehet. Előnye ezeknek a módszereknek az átláthatóságuk, mérhető adatok-

ba való átfordíthatóságuk. Hátrányuk azonban, hogy eredményeikből hajlamosak 

vagyunk rendkívül kiterjesztő általánosításokat megfogalmazni, pedig csak ten-

denciákra mutatnak rá. Vagyis kisebb körre érvényesek e kutatási eredményekre 

vonatkozó következtetéseink, mint szeretnénk.  

A kvalitatív módszerek körébe tartozik a résztvevői megfigyelés, a terep-

munka, illetve annak értelmező leírása, valamint a többi interjúváltozat (a félig 

strukturált interjú, a mélyinterjú és a fókuszcsoportos interjú). A kvalitatív mód-
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szereket leginkább a kvantitatív kutatások kiegészítéseként szokták alkalmazni. 

Előnyük, hogy sokkal árnyaltabb képet tudnak felmutatni a kutatott területről a 

kvantitatív módszerekhez képest. Hátrányuk pedig, már amennyiben ez hátrány, 

hogy kevéssé számszerűsíthetőek, fordíthatóak át mérhető adatokká. Emellett 

sokkal kisebb körben is képesek eredményeket felmutatni, mint a kvantitatív 

módszerek.  

Bár a szociológia útmutatásaival a társadalomtudományos kutatásokat, mint 

amely kategóriába a hallgató dolgozata is tartozik majd, e két kutatási módszer-

csoport dominálja, léteznek egyéb kutatási módszerek is. Ezek alkalmazói már 

általában bevallják, hogy az objektivitás kritérium elérése csak álom, s nem is 

törekednek rá. Elsősorban nem a leírás, az elemzés, hanem az értelmezés kap 

hangsúlyos szerepet ezeknél a módszereknél, melyek egyrészt a kvalitatív szoci-

ológiai módszerek, másrészt pedig a dokumentumelemzés továbbfejlesztett vál-

tozatai. E módszerek már olyan kapcsolatokat, mögöttes szándékokat, identitás-

formáló jegyeket, vagy jellemző szóhasználatot is vizsgálnak, melyek sokkal 

életszerűbben képesek bemutatni, értelmezve visszaadni a kutatott tárgya t az 

előző módszerekhez képest.  

A hallgató, miután rövid ízelítőt kapott a lehetséges kutatási módszerekről, 

saját magának kell eldöntenie, hogy kutatott tárgyát milyen módszerrel, vagy 

módszerekkel kívánja megvizsgálni. Az én javaslatom az, hogy egyszerre több kuta-

tási módszert is alkalmazzon, hiszen így válhat teljesebbé, árnyaltabbá kutatása. 

A kutatás megtervezése 

A tervezésre azért van szükség, mert a kutatás több hetes, akár több hónapos 

folyamat is lehet. Ezért fontos előre látni, hogy mit mikor kel l majd megtennie a 

hallgatónak ahhoz, hogy időben leadhassa a dolgozatát. A tervezés során sok 

mindent figyelembe kell vennie, elsősorban saját képességeit, lehetőségeit. Pél-

dául azt is számításba kell vennie, hogy egy nap alatt hány oldalt tud írni. Ha 

ábrák, táblázatok is kellenek a dolgozatba, fontos, hogy tisztában legyen vele, 

azokat mennyi idő alatt képes elkészíteni. Másodsorban a külső körülményeket 

is számba kell vennie. Ha interjút készít, időben alkalmazkodnia kell interjúala-

nyához, vagy interjúalanyaihoz. Az irodalmak elolvasása is időigényes, mint 

ahogyan az elemzés, a kutatási eredmények kiértékelése is az. A legfontosabb 

külső körülmény a határidő, amihez mindenképpen alkalmazkodni kell. Érde-

mes, ha a hallgató úgy tervezi meg saját kutatását, hogy időrendben a dolgozat 

leadásának határidejétől számol visszafelé, naptárral a kezében. Ha tudja, napon-

ta hány oldal megírását tervezheti be, könnyen kiszámíthatja, hány napra, hétre 

van szüksége az íráshoz. Ha meg akarja mutatni valakinek dolgozatát, mielőtt 

leadja, mondjuk a konzulensének, akkor számára is időt kell hagynia, hogy elol-

vashassa. Viszonylag sűrűn előfordul, hogy ez a személy, aki talán éppen a kon-

zulens, hibát, esetleg többet is észlel a dolgozatban, amiknek a kijavítására szin-

tén időt kell szánni. Tehát abban az esetben, ha a dolgozat írója előzetes értéke-

lés céljából elküldi dolgozatát valakinek, a dolgozat elkészülte után még leg-

alább egy hetet kell szánnia erre a folyamatra is. Mielőtt belefog a hallgató az 
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írásba, az előzetesen kiértékelt kutatási eredményeket egybe kell vetnie az előze-

tesen elolvasott, a kutatott témához kapcsolódó irodalmakkal. Ez alkotja az 

elemzés folyamatának egyik hosszadalmas, bogarászós részét. Ezt pedig meg 

kell előznie mind az irodalmak elolvasásának, mind a kutatási eredmények kiér-

tékelésének, melyek szintén napokat, heteket jelenthetnek. Az eredmények kiér-

tékelését maga a vizsgálat előzi meg, azt a vizsgálat előkészületei (kérdőív szer-

kesztés, interjú kérdések megfogalmazása, technikai eszközök mint például  dik-

tafon vagy projektor beszerzése), a kutatási módszer kiválasztása, a kutatás meg-

tervezése és a kutatási szemléletmód kialakítása. Mindegyik időigényes.  

Vizsgálat és elemzés 

A vizsgálat során szerzett minden információt, újabb ismeretet érdemes rögzíte-

ni, hogy a későbbiek során bármikor felhasználható, leellenőrizhető legyen. A 

kutatás során a hallgatónak, aki ebben az esetben a kutató személy, saját gondo-

latait, következtetéseit is érdemes lejegyeznie, hiszen később, az elemzés során 

hasznos támpontként, elemzési szempontként fognak majd szolgálni. Az elemzés 

első és leghangsúlyosabb része az elemzési szempontok meghatározása. Mint-

hogy a rengeteg összegyűjtött információt képtelenség egyben kezelni, érdemes 

kisebb csoportokra bontani azokat, meghatározott szempontok alapján. E szem-

pontok lehetnek az összes adatra, ismeretre vonatkozóak, de csak részterületeket 

átfogóak is. A lényeg, hogy segítségükkel létrejöhessen az összevetés, összeha-

sonlítás. E folyamat révén fogalmazódnak meg a kutatás eredményei, melyeket 

végül az összegyűjtött irodalmak következtetéseivel is illik összevetni.  

A tudományos írásmű megszületése 

A gyűjtés és az elemzés során rengeteg ismerettel, gondolattal, következtetéssel 

gazdagodik a hallgató. Az utolsó, ami még hátravan, megírni a dolgozatot. A 

dolgozat lesz a strukturált írásos formája mindannak, amin eddig fáradozott. 

Gondolatait ekkor kell szavakba, mondatokba, szövegbe öntenie, emiatt pedig 

két dologra érdemes nagyon odafigyelnie. Egyrészt a szavak pontosságára és 

helyességére, hiszen ha az olvasó számára nem derül ki, mit is érthet a szavakon, 

melyeket olvas, sőt még maga a dolgozat írója sincs tisztában néhány, a dolgo-

zatban szereplő kulcsszó jelentésével, az félreviheti a dolgozat célkitűzéseit. A 

terminológiai pontosság legkönnyebben úgy érhető el, ha a dolgozat írója még a 

dolgozat elején, rögtön a bevezető első bekezdés után, a dolgozatában szereplő 

kulcsszavakat meghatározza. Akár úgy, hogy egy ismert definíciót ismertet, akár 

úgy, hogy leírja, ő milyen jelentésben használja majd ezeket a kulcsszavakat.   

Másrészt pedig törekedjen arra, hogy mindazt, amit leír, logikus struktúrában 

rendezze el. A hagyományos, jól bevált alapstruktúra szerint valahogy elkezdő-

dik a dolgozat, majd kifejtődik, végül lezárul. Ettől nem igazán lehet nagyon 

eltérni, de még nehezebb megélni, hiszen attól még, hogy ezt tudjuk, még min-

dig nem tudjuk, hogyan kezdjük el, hogyan fejtsük ki és végül hogyan fejezzük 

be. Néhány javaslattal élnék. Elsőként a kifejtős résszel kezdeném, amely alkal-

mazkodna az elemzés során meghatározott szempontok logikai felépítéséhez, 

ezután következne a lezáró rész és csak a végén írnám meg a bevezetést. Hogy 
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miért? A bevezetőnek tartalmaznia kell röviden, hogy miről fog szólni maga a 

dolgozat, ha mindjárt ezzel kezd a hallgató, később lehet, hogy sűrűn módosít-

gatnia kell. Célszerű tehát időben az írás végére hagyni a bevezetést. A beveze-

tés amúgy több részből tevődik össze. A dolgozat egyik leghangsúlyosabb része 

az első bekezdés, ugyanis az olvasó általában ennek elolvasása után dönti el, 

hogy érdekli-e az, amit olvas, és folytatni kívánja-e az olvasást. Éppen ezért az 

első bekezdés jó, ha valamilyen problémafelvetést tartalmaz. Az emberek ugyan-

is általában szeretnek problémákról olvasni. Ezután következnek a dolgozat cél-

kitűzéseinek megfogalmazásai. A dolgozat írója itt megfogalmazza, milyen kiin-

dulóponttal rendelkezik, vagyis leírja a hipotézisét. A hipotézis egy igazolandó 

feltevés. A kutatott témával kapcsolatban állítunk valamit, amit aztán később a 

dolgozat kifejtős részében igyekszünk alátámasztani. Sokan vétik el azt a hibát, 

hogy a hipotézishez igazítják a kutatási eredményeiket, még akár azok torzítása 

árán is. Pedig attól még, hogy egy kutatás nem támaszt alá egy előzetes hipoté-

zist, ugyanúgy megmarad tudományos értéke. Sőt, még érdekesebbé is teszi a 

dolgozatot. Ez utóbbi megjegyzéstől eltekintve mégis jobb, ha a hipotézist sike-

rül alátámasztani a dolgozatban és ezért is jobb, ha a hipotézist csak a kutatási 

eredmények ismeretében fogalmazza meg a dolgozat írója. Végül a bevezetés 

utolsó eleme a módszertan, melyben a dolgozat írója felsorolja azokat a kutatási 

módszereket, melyeket kutatása során alkalmazott, és megmagyarázza, miért 

azokat választotta. Nyilvánvalóan olyan érvek állják meg a helyüket, melyek 

megvilágítják, miért a kiválasztott módszerek alkalmasak leginkább kutatási 

területe feltárására. 

A kifejtés az elemzés folyamatához illeszkedik. Általában két érvelési mód 

áll rendelkezésre az elemzés megszövegezéséhez. Egyrészt több egyedi esetet is 

leírhat az elemzési adatok, ismeretek felhasználásával, melyekből aztán később 

egy általánosabb következtetést fogalmaz meg, az indukciós eljárás logikája 

alapján. Másrészt indíthat egy-két általános megállapítással is, melyeket aztán 

konkrét esetekkel világít meg vagy támaszt alá, a dedukciós eljáráshoz igazodva. 

Nem szerencsés keverni a két módot, hiszen az megbontja a dolgozat logikai 

szerkezetét, tehát választani kell közülük. Sorban minden elemzési szempont 

szöveges kifejtésénél és alátámasztásánál szerencsés, ha a dolgozat írója követ-

kezetesen ragaszkodik választásához. A kifejtés során a legnehezebb feladatnak 

a saját kutatási eredmények és következtetések más irodalmakkal (könyvekkel, 

tanulmányokkal) való összevetését szokták tartani, itt ugyanis pontosan illik 

megjelölni azokat az irodalmakat, melyekről szó esik a dolgozatban. A pontos 

hivatkozásnak szigorú szabályai vannak. Persze többféle, így nehéz eligazodni 

közöttük. Én a leggyakoribb két formáját ajánlom. Amennyiben egy konkrét 

könyvről általánosságban ejtünk szót, a következő módon hivatkozza meg: a 

dolgozat szövegében, pontosan ott, ahol hivatkozik rá, így: [Bevir: 2010]. Ha 

viszont konkrét szöveghelyre hivatkozik, esetleg idéz az adott könyvből, tanul-

mányból, akkor szintén a dolgozat szövegében a hivatkozás helyén teheti ezt 

meg, így: [Bevir; 2010: 34.]. Lábjegyzetbe pedig a főszövegből később kiszelek-

tált, kevésbé fontos részeket teheti, a főszöveg egy-egy gondolatának, szereplő-
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jének a részletes ismertetését, esetleg a főszövegről alkotott későbbi gondolatait. 

Az irodalomjegyzékben pedig, amely a dolgozat legvégén található, részletesen 

feltünteti az egyes könyvek, folyóiratok, internetes források adatait, nem kizáró-

lag pont úgy, ahogyan én tettem, de érdemes következetesen ragaszkodni az 

egységes formához. 

A befejező részben a dolgozat írója újrafogalmazza és összegzi következte-

téseit. E következtetéseket érdemes a mai élet forgatagának kontextusában elhe-

lyezni, hiszen attól válik értékessé, hogy a ma megéléséhez és értelmezéséhez 

nyújt segítséget. Előveheti a hipotézist, melyet szembesít elemzése eredményei-

vel, s egyfajta keretes szerkezetben zárja gondolatait. Vagy pedig továbbmegy, 

és a jövő irányában nyitva hagyva fejezi be dolgozatát, meghagyva az olvasó 

számára a lehetőséget, hogy saját következtetéseit is levonhassa a dolgozatról, 

vagy a világról, amelyet megismert a dolgozaton keresztül.  

Az én befejezésem a következő három dolgozatról szól, melyek igazán jól 

sikerült hallgatói dolgozatok, s melyeknek írói komolyan vették ötleteimet, ja-

vaslataimat saját tudományos igényű dolgozataik elkészítése során, melyeket az 

előző félévben tartott kurzusaimon fogalmaztam meg. E dolgozatok olvasása 

során nyomon követheti az olvasó az előkészítés, a kutatás és a dolgozatírás 

konkrét megvalósulásait. Szíves figyelmébe ajánlom őket! 
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