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   Absztrakt 

   Az eredményes referátumkészítéshez olyan készségek együttesét kell ismernünk, 

amelyek már régóta velünk vannak, viszont sokan nincsenek tisztában ezek 

fontosságával. Ugyanakkor tudjuk, hogy leggyakrabban az autoreferátum műfajával 

találkozunk. Ezeket szerzői referátumnak, absztraktnak, vagy kivonatnak nevezett 

írásművet többnyire a forrásszövegként szolgáló tudományos folyóiratcikkek szerzői 

írják, de vannak olyan referátumok is, amelyek hivatásos referátumkésztők munkái. A 

modern technológiák viszont a számos, a referáláshoz köthető új műfajt és eszköz 

megjelenését segítették elő. A referátumok összes alfaja jó eszközt jelent az információs 

túlterhelés csökkentésére. 

   Kulcsszavak: referátumkészítés, információs műveltség, információs túlterhelés 

   Diszciplína: nyelvtudomány, információtudomány, kommunikáció- és média-

tudomány, pedagógia 

 

 

   Abstract 

   ABSTRACTING: A FORGOTTEN SET OF SKILLS?  

   To be efficient abstractors, we need to acquire a set of skills that have been with us 

for a long time, but many people are not aware of their significance. At the same time, 

we know that the most often encountered genre is the author abstract, written mostly 

by the authors of scientific journal articles that serve as source text, but there are 
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professional abstractors, as well. Modern technologies, on the other hand, have 

fostered the emergence of many new genres and tools for abstracting. All types of 

abstract are useful tools for reducing information overload. 

   Keywords: abstracting, information literacy, information overload 

   Disciplines: linguistics, information science, communication and media science, 

pedagogy 
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   A referálás (referátumkészítés) referá-

tumok létrehozása (megírása). Ennek a 

tevékenységnek a során egy, az írott (ter-

mészetes nyelvi) forrásszöveg nyelvével 

azonos vagy attól eltérő nyelvű – szintén 

írott, természetes nyelvi – célszöveg jön 

létre. Vannak altípusai is, azonban ezek 

közös vonása, hogy a forrásszöveg vala-

milyen szempontból legfontosabbnak tar-

tott tartalmát annál rövidebb terjedelem-

ben reprezentálják. Segítségükkel eldönt-

hető, hogy el kell-e olvasnunk az adott 

cikk teljes szövegét (Koltay, 2019). Bár 

ebben az írásban is találkoztatunk a témát 

tárgyaló, viszonylag friss szakirodalom-

mal, a referátumok és a referátumkészítés 

mintha a maga Csipkerózsika-álmát alud-

ná, miközben ennek az alapvetően inter-

diszciplináris műfajcsoportnak új készsé-

gei jelentek meg. Ezt még súlyosbítja, 

hogy ezen a területen nincs egységes ter-

minológia. Ugyanakkor az új technológiák 

térnyerésének köszönhetően, a referálás-

hoz kötődő, új eszközök és újabb műfa-

jok jelentek meg. 

 

   Fogalmak és kontextusok 

   Ha a referátum szerzője azonos a for-

rásszöveg szerzőjével, autoreferátumnak 

(szerzői referátumnak, absztraktnak, kivo-

natnak) nevezzük. A szerző személyében 

meglevő különbségtől eltekintve a refe-

rátum és autoreferátum közeli rokonai 

egymásnak, ezért a következőkben több-

nyire mindkettőre a referátum szót fogjuk 

használni. A referátum köré csoportosuló 

műfajcsoport egészét a kivonat szóval és 

annak származékaival is illethetjük (Márta, 

2004).  

   A téma angol nyelvű terminusait azért 

érdemes megemlítenünk, mert az abstract 

szó rokona az abstracting, amely az 

absztrakció hétköznapi használatában az 

elvonatkoztatást, azaz a lényeges és lé-

https://www.doi.org/10.35405/OXIPO.2021.3.9
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nyegtelen tulajdonságok elválasztását, a 

lényeges tulajdonságok kiemelését és a lé-

nyegtelen tulajdonságok figyelmen kívül 

hagyását jelenti.  

   Ehhez a gondolkodásmódhoz kapcso-

lódóan a referátum szó az írásbeli kommu-

nikáció olyan műfaját takarja, amelyet túl-

nyomórészt, de nem kizárólagosan in-

tellektuális erőfeszítés útján jön létre. 

Ennek a közelebbi kontextusában egya-

ránt ott van az elvonatkoztatás (mint te-

vékenység) és a különféle célszövegek lét-

rehozásának igénye és folyamata.  

   A referálás szó legtöbbször a szöveges 

összefoglalók (referátumok) készítésével 

(megírásával) kapcsolatos tevékenységeket 

takarja. A referátumkészítés alapjául szol-

gáló technikák lényege az, hogy informá-

ciók szelektív összefoglalása útján egy, 

már létező (szakmai vagy tudományos) 

forrásszöveg (általában folyóiratcikk) leg-

fontosabb tartalmát egy olyan önálló cél-

szövegben jelenítjük meg, amely ezt az 

információt rövidített formában, tartal-

mazza. 

   Annak eldöntése, hogy a forrásszöveg-

nek mi a legfontosabb tartalma a referálás 

egyik fő szakasza. Használható referátu-

mot akkor tudunk írni, ha csak a for-

rásszövegben található, fontosnak vagy je-

lentősnek ítélt (válogatott) információkat 

visszük át a célszövegbe. Az e követel-

ménynek való megfelelés érdekében a re-

ferálás folyamata megkönnyíti az ismeret-

szerzést azáltal, hogy a specifikustól az 

általános felé halad, kiküszöbölve a vélet-

lenszerűt és megőrizve a lényegest (Pinto, 

1995). 

   A referátumok tehát szelektív módon 

tükrözik a tudományos és szakmai írások 

tartalmát, attól függően, hogy a szerző és 

a referátum készítője mit tart fontosnak, 

hogy megkönnyítsék annak megítélését, 

hogy egy adott információs igény szem-

pontjából minek van relevanciája. A tudo-

mányos cikkek tartalmát tükröző referá-

tumok ezért az ezekben található infor-

mációk és érvelés komplexitásának csak 

egy részét adják vissza (Atanassova, 

Bertin és Larivière, 2016).  

   Ennek megfelelően a referálás nem 

olyan egyszerű feladat, amelyet bárki elvé-

gezhet előzetes (formális vagy informális) 

képzés nélkül, bár a forrásszövegben 

megjelenő szakmai, tudományos tartalom 

ismeretében a gyakorlat során elsajátít-

hatók az ehhez szükséges készségek 

(Pinto, Fernández-Ramos és Doucet, 

2008a). Általánosságban elmondható, 

hogy a referálás intelligenciát, képzelőerőt, 

önállóságot és a szervezett munkavégzés 

képességét igényel (Endres-Niggemeyer, 

1998). Szigorúságra, pontosságra, és kö-

vetkezetességre is szükség van (Pinto, 

Fernández-Ramos és Doucet, 2008b).  

   A tudományos folyóiratokban való pub-

likáláskor a kutatóknak szerzői összefog-

lalókat (autoreferátumokat) kell össze-

állítaniuk, amelyek kísérik a dolgozataikat. 

Ebben az esetben a referátumokat jellem-

ző módon a forrásszövegek szerzői írják 

meg. Sok referátumot azonban valamely 

szervezet által megbízott referálók készí-
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tenek el. Ehhez meg kell ismerniük a for-

rásszöveg szakmai (tudományos) tartal-

mát, ami – a már említett olvasás kész-

ségek mellett – az érvek világos megfogal-

mazását is megkövetelik (Koltay, 2010).  

   A hivatásos (többnyire részmunkaidő-

ben dolgozó) referátumkésztőknek tisz-

tában kell lenniük közvetítő szerepükkel, 

mivel retorikai, funkcionális és szeman-

tikai természetű döntéseket kell hozniuk. 

A referálás speciális kontextusokban bon-

takozik ki, egy sor kontextuális valószínű-

ségre figyelve, amelyek meghatározzák az 

eredeti szöveg tartalmának szintjét és azt 

az adott diskurzusközösség érzékelt elvá-

rásaihoz igazítják, ami az informatív és 

kommunikatív viselkedés bizonyos min-

táinak alkalmazását igényli (Izquierdo 

Alonso és Moreno Fernández, 2010). 

Ezek közé tartoznak a referálásban (is) 

felhasználásra kerülő, speciális olvasási 

technikák. Ezek egyike a tudományos 

kutatás céljára végzett olvasás, amely 

egyszerre jelenti a szöveg elmélyült, kri-

tikai tanulmányozását és azt, hogy az is-

mert tényeket ismert módon tárgyaló szö-

vegrészeket nem olvassuk el, hanem csak 

áttekintjük. Ez tehát válogató olvasás, 

amelynek eredményeként a kiválogatott 

szövegrészeket nem memorizáljuk, hanem 

kijegyzeteljük (Koltay, 2003). 

   A referátumok értékelésének legfonto-

sabb szempontjai a következők:  

• Elegendő, a forrásszövegből vett, fon-

tos információt tartalmaz-e a referá-

tum?  

• A referáló kihagyta-e a felesleges rész-

leteket?  

• Mennyire jól van megfogalmazva a re-

ferátum?  

 

 

   Félprofesszionális 

   és laikus összefoglalók 

   A szerzők és a referálók által készített 

referátumok mellett létezik a félprofesszi-

onális szintű összegzés, amely viszonylag 

rendszeresen végezhetünk, de nem tekint-

hető főtevékenységnek vagy kizárólagos 

foglalkozásnak.  

   Az autoreferátumok írása a professzi-

onális és a félprofesszionális referálás ha-

tárán mozog. A referálási technikák elsa-

játítása a cikkek szerzői számára is hasz-

nos lenne, amikor autoreferátumokat 

írnak, különös tekintettel arra, hogy 

minőségük gyakran nem megfelelő, ezért 

számos tudományos folyóirat megköveteli 

a strukturált referátumok elkészítését. E-

zek esetében ugyanis elvárás, hogy a 

szükséges információk előre rögzített (és 

tipográfiailag kiemelt) címszavak („feje-

zetcímek”) alá legyenek rendezve (Koltay 

2010). 

   Ezen kívül félprofesszionális referálás 

az is, amikor  

• A hallgatók jegyzeteket készítenek az 

előadásokon, 

• Újságírók sajtótájékoztatók eredmé-

nyeiről számolnak be, 

• A kutatók konferencia-összefoglalókat 

írnak (Endres-Niggemeyer, 1998).  
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   Ez utóbbiakat gyakran az absztrakt szó-

val nevezzük meg, feltehetőleg azért is, 

mert különböznek a referátumok többi 

típusától, mivel esetükben nem egy, már 

meglévő szöveget alakítunk át tömörebb 

formára, hanem egy teljesen új szöveg 

készül, amely előrevetíti, hogy az adott 

kutató miről kíván beszélni egy adott 

konferencián.  

   A laikus (hétköznapi, alkalmi) össze-

foglalók készítésére példa egy nemrég lá-

tott film vagy televíziós műsor lényegének 

elmesélése. Az ilyen tevékenységek nem 

igényelnek különösebb erőfeszítést, elő-

zetes képzést vagy különleges készségeket, 

mert olyan tartalomra épülnek, amelyet 

valaki saját emlékezetéből külső forrás 

felhasználása nélkül hív elő. 

 

 

 

   A referátumok egyéb típusai 

   Bár a számítógépes nyelvészet kezdete 

óta igény volt referátumok automatikus 

létrehozására (Orasan, 2019) és ezt a tevé-

kenységkört napjainkban is folyamatosan 

kutatják. A referátumkészítés azonban to-

vábbra is főként intellektuális (kézi) mun-

ka maradt (King et al, 2018). 

   A tudományos kutatóknak szánt közös-

ségi média egyre nagyobb mértékű jelen-

létével együtt (Koltay 2017a) a referá-

tumok – bár szokatlan formában – újra 

felbukkannak. A Kudos (lásd: Net1) cél-

közönségének egy részét a laikusok ké-

pezik, mivel a kutatóknak és a szakem-

bereknek szánt autoreferátumok „érthe-

tőbb” kivonatait közlik. Ilyen módon a 

Kudos által kért referátumok a laikus 

összefoglaló kategóriába is beillenek. U-

gyanakkor – mivel alapjukat az auto-

referátumok képezik, és ezeket köztudo-

másúan maguk a kutatók írják – félpro-

fesszionális tevékenység nyomán jönnek 

létre.  

   A szöveges referátumok mellett létezik 

strukturált vagy strukturálatlan adatok 

számítógépes összefoglalása is, amely a 

gépi tanulás, a statisztikai elemzések, a 

szemantika és a természetes nyelvi fel-

dolgozás felhasználásával történik meg 

(Ahmed, 2019). 

   Felismerve, hogy egy tanulmány főbb 

megállapításainak összefoglalása vizuális 

formában is elvégezhető, megjelent az 

autoreferátumok két új típusa, a grafikus 

és a videó-referátum.  

   A grafikus referátumok szerzői – ha-

sonlóan ahhoz, ahogyan előadásokon és 

prezentációkban osztják meg kutatásukat 

– olyan diákat használnak, amelyek a cikk 

fő üzenetét és a cikkre vonatkozó meta-

adatokat közvetítő képeket tartalmazzák, 

könnyen megjegyezhető formában. A gra-

fikus referátumokat leggyakrabban a szer-

zők készítik, de egyes folyóiratok techni-

kai segítséget nyújtanak a létrehozásukhoz 

vagy szerkesztésükhöz (Pittman, G. és, 

Pratta, S. 2021). A videó-referátumok 

ugyanakkor abban hasonlítanak a szöve-

ges referátumokra, hogy jellemzően a ta-

nulmány hátterét, a módszertant, az ered-

ményeket és a lehetséges következménye-

ket közlik (Reupert, 2017). 
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   A referálás  

   és az információs túlterhelés 

   A szöveges, grafikus és videós referátu-

mok nemcsak azért lehetnek hasznosak, 

mert lehetővé teszik a releváns informá-

ciók azonosítását és összefoglalását, ha-

nem azért is, mert képesek szerepet ját-

szani az információs túlterhelés „megsze-

lídítésében”, (Koltay, 2017b). Az informá-

ciós túlterhelést úgy definiálhatjuk, mint 

objektív és szubjektív nehézségek összes-

ségét, amelyet a rendelkezésre álló infor-

mációk mennyisége és összetettsége, vala-

mint az ilyen helyzetek kezelésére való 

képtelenségünk okoz (Koltay, 2020).  

   A referálás célja az időmegtakarítás is, 

hiszen képes az informáló erővel rendel-

kező tartalmak azonosítására, ideértve az 

információkat és az adatokat is. A referá-

tumkészítésnek arra kell épülnie, hogy 

információ bizonyos, kiválasztott részei-

nek fontosságára összpontosítunk az in-

formációs műveltség lényeges alkotóele-

mét jelentő kritikai gondolkodás alkal-

mazásával (Koltay 2009). Ha pedig elfo-

gadjuk, hogy az adatműveltség az a képes-

ség, hogy tudjuk, miként válasszuk ki és 

szintetizáljuk az adatokat és hogyan 

kombináljuk azokat más információforrá-

sokkal (Calzada Prado és Marzal, 2013), 

akkor azt mondhatjuk, hogy a referálás-

hoz szükséges készségek, az adatművelt-

ségnek is részei. 

   Az üzenetek tömörítésének szintje ala-

csonyabb lehet a félprofesszionális és a 

laikus összefoglalók készítése esetében, 

azonban nem kétséges, hogy az eltérő 

motivációk ellenére is értékes időt takarí-

tanak meg.  

   Az referátumok a személyes informá-

ciókezelés (Personal Information Manage-

ment, PIM) eszközeiként is működhet-

nek, amely az információs túlterhelés tü-

neteinek enyhítésére irányul. A PIM olyan 

tevékenység, amelynek során az egyének 

személyes információs elemeket tárolnak, 

hogy később visszakereshessék azokat 

(Bergman, 2013). Saját, személyes sémá-

jukat alkalmazva az egyének a hozzá-

férhető információk halmazából szemé-

lyes információkat hozhatnak létre és 

szükség esetén felhasználhatják azokat 

(Franganillo, 2009). Ma már azt is látjuk, 

hogy mindez az adatokra is igaz. 
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