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Ifjúsági könyvtárak és olvasmányok 1920–1940
között

Történeti elõzmények

Az iskolai könyvtárak történetének kezdetei Európa-szerte a XIX. század második fe-
lére esnek. Magyarországon elõször az Eötvös-féle az 1868. évi XXXVIII. tc. tesz em-
lítést az iskolai könyvtárakról. Eötvös francia tapasztalatai elõsegíthették e kérdéskör
megjelenését törvényében, hiszen Franciaországban már 1862-ben jelent meg hason-
ló szabályozás. A kérdéssel foglalkozó Szabóki tanulmány1 megállapítja, hogy a tör-
vénycikk „csupán tudomásul vette” a pedagógus társadalom és a szaksajtó követelését.
A 30. § a „szükséges taneszköz” fogalmába beleértendõnek tekintette az iskolai mun-
kát segítõ könyvtárat is. A tanítóképzõket érintõ fejezetben világosan beszél a könyv-
tárról, mely az intézet tulajdonában mûködve a leendõ tanítók szakmai képzettségét
emelheti magasabb színvonalra. Az említett tanulmányból tudunk arról, hogy 1872-
ben tanítóink „kis olvasókörök” szervezésére buzdítottak. A kezdeményezés vitatott
volt, hisz sokan az elemi iskolás gyermekek túlterhelésétõl tartottak.2

1875-ben Dolinay Gyula kísérletet tett az „iskolai könyvtár” fogalmának és felada-
tainak pontos megfogalmazására: „Iskolai és népkönyvtáron a népiskolák mellett fel-
állított oly könyvgyûjtemény értendõ, mely úgy a kisebb, mint a serdültebb gyerme-
keknek és a népnek alkalmas olvasnivalókat foglaljon magában.” 3 A megfogalma-
zásból kitûnik e könyvtártípus olvasói körének kitágítása. Ez a megállapítás iskola ta-
nulóin kívül a népkönyvtárak felnõtt olvasóit is használói közé vonja. Már Szabóki em-
lített tanulmánya is felhívta figyelmünket az iskolai könyvtár fogalmának tisztázatlan-
ságára, a terminológiai pontatlanságokra. Megállapítása szerint a korabeli cikkekben,
rendelkezésekben egyaránt használták a községi, tanítói, ifjúsági, iskolai és a nép-
könyvtár megnevezést.4 A középiskolások könyvtári ellátását tanulmányozva láthat-
tuk, hogy a középiskolai rendtartás 28. §-a elõírja az ifjúsági könyvtár létrehozását:
„Minden intézetben ifjúsági könyvtár rendezendõ, mely az iskolai oktatással kapcso-
latos, azt kiegészítõ olvasmányt nyújtson”. E sorok felelevenítése után vizsgálja
Lechner László5 1877-es írása, hogy milyen elvek szerint alakítsanak könyvtárakat,
milyen könyvekbõl álljon az állomány és hogyan kezeljék azokat. A szerzõ egyoldalú-
nak nevezi a rendtartás elõírását, mivel szerinte a tanuló „szívét is nemesbíteni” kell
az oktatással kapcsolatos, azt kiegészítõ olvasmánnyal. Lechner megállapítása szerint,
csak olyan könyveket kell beszerezni, melyeket olvasni is fognak. Ezután az egyes osz-
tályok számára tett ajánlásokat az életkor, a tanulmányok foka, a nevelési cél szem-
pontjait figyelembe véve. Kitért az illusztrált könyvek hasznosítására is az alsóbb év-
folyamok esetében. A középsõ osztályok (III–VI.) kíváncsi tanulóinak a jól szerkesz-
tett útleírásokat, történelmi elbeszéléseket ajánlotta. A felsõbb osztályok számára ta-
pasztalatai szerint a tudományos munkák népszerûsített változatai javasoltak. Regé-
nyeket csak a legmagasabb osztályok tanulóinak ajánlott Lechner, de szigorúan ellen-
õrzötten. Indítványozta továbbá, hogy a tanári egyesület bizottsága állítsa össze azok-
nak a mûveknek a jegyzékét, melyeket minden tekintetben ajánlhatnak az ifjúsági
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könyvtárak számára. Hasznosak voltak ezek az elõremutató javaslatok hisz a késõbbi-
ekben látni fogjuk, hogy számtalan jegyzék készült a beszerzés segítésére. Szabóki ta-
nulmánya szerint az 1870-es évek rendeletei, valamint a miniszteri utasítások a termi-
nológiai pontatlanságok ellenére is érthetõen megállapították a községek tulajdoná-
ban levõ iskolai és népkönyvtárak fenntartási forrásait: „az államilag segélyezett ele-
mi népiskolákban 25 kr., felsõbb nép- és polgári iskolákban 50 kr. felvételi díj sze-
dendõ minden tanulótól a könyvtár javára. Az államilag nem segélyezett községi
elemi, felsõ nép- és polgári iskolákban a felvételi díjból legalább a fenti összeg felét
kell ugyanerre a célra fordítani, valamint a befolyó büntetéspénzek összegének egy-
harmadát.” 6 Ez a gyakorlat a két világháború közötti idõszakban is folytatódott a
könyvtárak pénzügyi hátterének biztosítására. A VKM rendelkezései nem fedezték a
könyvtárak beszerzési forrásait teljességgel, hiszen a korabeli szaksajtóból nyomon
követhetõ, ahogyan újabb források megnyerésére bíztatták egymást a tanítók. A kér-
dés fontosságát jelzi az a tény is, hogy felmerült az igény az iskolai könyvtári problé-
mákkal foglalkozó lap megindítására. Dolinay Gyula magánvállalkozásaként megje-
lent az „Iskolai és Népkönyvtár” c. folyóirat, mely a második számtól a Múzeumok és
Könyvtárak Országos Tanácsának hivatalos lapjaként funkcionált. Cikkeiben elsõsor-
ban gyakorlati szempontból tárgyalta a könyvtárak alakításával és az állomány gyara-
pításával kapcsolatos kérdéseket.

Fontos esemény az iskolai könyvtárak történetében az 1881-ben megrendezett Or-
szágos Tanítói Képviseleti Közgyûlés. Ezen napirendre került az iskolai könyvtár is-
mérveinek megfogalmazása, valamint elkészült egy rendelettervezet is. A megállapítá-
sok egyértelmûen elkülönítették az iskolai könyvtárat a többi könyvtártípustól, meg-
fogalmazták a könyvtár pedagógiai szerepét, s kitértek az ifjúsági könyvkiadás és a
könyvtáros képzés feladataira. A korszerû tervezet megvalósítása azonban elmaradt.
Az 1870-es években elindult folyamat megakadt, bár a kérdés fontosságát számos
szakmai orgánumban megjelent cikk jelezte.

1894 végén Szemák István a középiskolai ifjúsági könyvtárak számára összeállí-
tott ifjúsági könyvjegyzék elkészítésérõl írt. Szerinte „az ifjúsági könyvtárak rendezé-
se felsõbb tanhatósági intézkedés nélkül keresztül nem vihetõ.” 7 Felhívta a figyelmet
Ausztria és Németország rendszabályaira, s megállapította, hogy „hasonló szigorú
rendszabályok alkalmazása nálunk sok helyt visszatetszést szülne” 8. Külön kiemelte
Szemák írása a magyar klasszikusok iskolai kiadásának kérdését. Felhívta a könyvki-
adók figyelmét arra, hogy „a legnagyobb könyvfogyasztó Magyarországon még min-
dig az iskola, hogy õk is hozzanak némi áldozatot az iskola szükségleteinek” 9. Szük-
ségesnek tartotta még a jegyzékek folyamatos ellenõrzését, kiegészítését, frissítését.

A Magyar Könyvszemle 1898-as számaiban bukkanhatunk rá Morvay Gyõzõ
közleményére, mely szintén a középiskolai könyvtárakkal foglalkozott.10 Megállapítá-
sa szerint az iskolai monográfiák a történeti, tantervi ismertetéseken kívül, a tanesz-
közök számszerû feldolgozása mellett kevés fejezetet szenteltek az iskolai könyvtárak
történetének. Ezért tanulmánya elsõ fejezetében visszatekintett egészen a reformáció-
ig, ahol a protestáns iskolai könyvtárak alapjait kereshetjük. A történeti összeállítás
után közölte az ifjúsági könyvtárak nevezetesebb gyûjteményeit, melyek feldolgozásá-
hoz a millenáris iskolai történetek és a VKM-hez beküldött jelentések adatait használ-
ta fel. Szabolcs vármegye két jelesebb középiskolai gyûjteményét is felfedezhetjük a
betûrendes nyilvántartásban. A 103. tétel a nagykállói alreáliskola, a 116. tétel pedig a
nyíregyházi ágostai hitvallású evangélikus fõgimnázium tanári és ifjúsági könyvtárá-
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ról közölt adatokat.11 Morvay az országos összesítést követõen kifejtette véleményét
arról, hogy az iskolai könyvtár a városi lakosok számára is legyen hozzáférhetõ. Ezál-
tal az igényes olvasmányok nem csak a tanulókhoz jutnának el, s az olvasóktól szedett
anyagi hozzájárulás elõsegítené a könyvtárak gyorsabb fejlõdését. „És ha ez minden
középiskolánál keresztül vitetnék, majdnem 190 vidéki városban állana szakszerû
könyvtár az iskola és a közönség szolgálatára.” – írta tanulmánya utolsó soraiban.12

Gondolatait megtalálhatjuk napjainkban is, amikor számos település könyvtári ellátá-
sa ún. kettõs funkciójú könyvtárak formájában valósult meg.

Morvay Gyõzõ közleményével szinte lezárható az iskolai könyvtárak XIX. századi
története. E témakörben a következõ jelesebb esemény a VKM 1158/902. elsz. sz. ren-
delete és szabályzata, mely kimondta a Népiskolai Ifjúsági Könyvtárakat Intézõ Bizott-
ság (NIKIB) megalakítását. A Bizottság feladata az ifjúsági irodalom figyelemmel kí-
sérése, ellenõrzése és irányítása volt. A Bizottság feladatát egy országos felméréssel
kezdte meg. A korábban említett terminológiai pontatlanságok is szerepet játszottak
abban, hogy a VKM eltérõ adatokkal rendelkezett a könyvtárakkal kapcsolatban. Az
1903-as felmérés adatai szerint az országban 2019 népiskolai könyvtár mûködött
109.000 kötetes állománnyal, mely jelentõs része elavult volt, csak 45-50%-a volt
megfelelõ a közel kétmillió népiskolai tanuló számára – írja a már említett Szabóki
tanulmány.13 A NIKIB jelentésébõl nyomon követhetjük a kezdetleges 1903-as adatok
után elért eredményeket, melyeket a miniszter felkérésére az Uránia c. folyóirat is le-
közölt. A cikk szerint az elmúlt öt év alatt 2126 állami, 925 községi, 233 felekezeti nép-
iskolában, összesen 3284 népiskolában szerveztek vagy újjászerveztek ifjúsági könyv-
tárat, de az adatokból hiányzott a római katolikus iskolák könyvtáraira vonatkozó
adat.14 A jelentés összefoglalása megállapította, hogy a tanfelügyelõi jelentések egybe-
hangzó tanúsága szerint az ifjúsági könyvtárak intézménye bevált, a várakozásokat fe-
lülmúlva mûködtek az országban.

Ekkora már megszûnt az „Iskolai és Népkönyvtár” c. folyóirat és a „Hasznos Mu-
lattató” c. összeállítás is, melyek az iskolai könyvtárak fejlõdése szempontjából azért
érdekelnek figyelmet, mert írásaik az ifjúsági olvasmányok felé fordulnak. Erre példa
Mohar József 1903-as cikke.15 Átfogó tanulmányát három közleményben megjelentet-
ve körbejárta a tanítóképzõ intézeti ifjúsági könyvtárak ügyét, s a Tanítóképzõ Taná-
rok Egyesülete ülésén írásos indítványát is beterjesztette 1902. december 17-én. Elsõ
közleményében méltatta a – szerinte korszakalkotó – munkát, melyet Dr. Neményi
Imre „Ifjúsági könyvtárak és ifjúsági olvasmányok a nevelés szolgálatában” címmel
1902-ben jelentetett meg. E munka hatására rövidesen „Ifjúsági irodalom” címmel
kritikai folyóirat indult Perjéssy László és dr. Kárpáti Károly bevezetésével, Endrényi
Imre könyvkereskedõ kiadásában. A vállalkozást Mohar „kísérletnek”, s „kísérletnek
sem valami erõs”-nek 16 minõsítette. Szerinte a lap „legyen a szó legnemesebb értelmé-
ben vett kritikai folyóirat; kövessen határozott és erõteljes irányt”. A Szegeden széke-
lõ vidéki központot sem tartotta bíztatónak, ezért javasolta „egy hasonló célú vállalat-
nak a fõvárosban, a Népiskolai és Ifjúsági könyvtárakat Intézõ Bizottsággal kapcsolat-
ban való létesítését” Mohar József második közleményében felmérést készített a hoz-
zá visszaérkezett értesítõk alapján 45 tanítóképzõ intézetre (32 férfi, 13 nõ) vonatko-
zóan. Kérdései kitértek az ifjúsági könyvtárak állományára, használatára, kezelésére,
gyarapodására 17. Harmadik, egyben befejezõ közleményében Mohar az ifjúsági
könyvtárak céljait, feladatait, az oktatásban-nevelésben betöltött szerep megfogalma-
zására vállalkozott, miközben az egyes osztályokban megfelelõ olvasnivalót csoporto-

32

Könyv és Nevelés – VII. évfolyam, 2005/1. szám



sította tartalmi és mûfaji szempontból. Közleménye végén 10 pontba szedve megvita-
tásra ajánlotta javaslatait.

„Mit kell… a középiskolai, szorosabban a gimnáziumi ifjúsággal olvastatnunk?” –
tette fel a kérdést Várdai Béla 1905-ben. A szerzõ véleménye szerint a gimnáziumi ok-
tatás, az ifjúsági könyvtár csak akkor éri el célját, ha a legmagasabb színvonalú mûvek
jutnak el a tanulókhoz. A könyvtárban helyet kell adni elsõsorban a hazai szépiroda-
lom legjelesebb alkotásainak, nyelvészeti mûveknek, a klasszikus világirodalom kivá-
ló fordításainak, néhány alkotó eredeti nyelvû munkájának, a történeti és a természet-
tudományos kiadványoknak, nem kihagyva a szépirodalmi alkotások szerelmi motí-
vumokat bemutató darabjait sem. Inkább kevés kitûnõ mû legyen több példányban
hozzáférhetõ, s olvasásuk után a tanár beszélje meg a diákkal olvasmányélményét.18

A korabeli szerzõk számos cikkben fejtették ki véleményüket az ifjúsági könyvtá-
rak szervezése és az ifjúsági könyvek, jegyzékek összeállítása kérdésében. Lelkesen fo-
gadták az új intézmény, a Népiskolai Ifjúsági Könyvtárakat Intézõ Bizottság 1902-ben
történt megalakítását. 

A témában megjelent közleményekkel párhuzamosan a NIKIB is folyamatosan
dolgozott, 1904-ben megjelentette az elsõ könyvjegyzékét az 1904.évi 2962. eln. sz.
miniszteri rendelettel együtt. A rendelet lehetõvé tette, hogy az iskolai könyvbeszerzé-
si keret az iskolai költségvetés része legyen.19 A folyamatosan szaporodó iskolai könyv-
tárak kezelését utasítás megjelentetésével támogatták. Az utasítás kitért az alapleltár
és a cédulakatalógus szükségességére is. A korszakkal foglalkozó Csulák tanulmány
szerint az alapjegyzéket a NIKIB szinte évente pótlásokkal egészítette ki 1917-ig, ami-
kor a VKM az 1918.évi 70.596 sz. rendeletével új szervet – az Ifjúsági Könyvtárakat In-
tézõ Bizottságot – bízott meg a feladat további végzésével.20

Az új szerv feladatköre bõvült, az irányítás minden iskolatípus könyvtárára ki ter-
jedt. Az új szerv csak 1920-ig mûködött, ezek után a középiskolai könyvtárak állomá-
nyában csak a Szemák-féle jegyzékben szereplõ illetve külön engedélyeztetett mûvek
lehettek.21 A minisztérium ajánlásokat tett az ifjúsági könyvtárak beszerzéseihez az
Országos Ifjúsági Irodalmi Tanács 1923-as megalakításáig és az 1926-ban elkészült
ügyrend megszületéséig. Az Országos Ifjúsági Irodalmi Tanács szabályzatban rögzítet-
te a „beszerzendõ” és a „beszerezhetõ” mûvek bírálati szempontjait. A 4. § szerint a bí-
ráló a következõ elemeket vizsgálta a benyújtott mûveknél:

a) nem tartalmaz-e vallás-erkölcsös nevelés szellemébe ütközõ tanokat;
b) nem foglal-e magában állam- vagy alkotmányellenes, a fennálló társadalom el-

len való izgatást;
c) nincsenek-e benne érzéki részletek…
d) nem esik-e kifogás alá stílusa a magyarosság szempontjából, s megüti-e a kí-

vánatos irodalmi-mûvészi értéket.22

Megállapítható, hogy a mûvészi érték a korábbi gyakorlattól eltérõen az elsõ helyrõl a
korszak politikai gondolkodásának megfelelve a negyedik helyre került.

Elõre mutató viszont a szabályzat 5. §-a, ahol az életkori sajátosságok figyelembe
vételével az ifjúságot 7 csoportra osztották kor és iskolatípus szerint:
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„I. csoport: Kisdedóvó
II. csoport: Az elemi fiú- és leányiskola 4 alsó osztálya (6-10 év)
III. csoport: Az elemi fiú- és leányiskola 2 felsõ (V–VI.), gazdasági iskola, ta-

nonciskola évfolyamai (10–13 év)
IV. csoport: Polgári fiú- és leányiskola középiskola I-II. osztálya (10–12 év)
V. csoport: Polgári fiú és leányiskola, fiú- és leányközépiskola III–IV. osztá-

lya (12–14 év)
VI. csoport: Polgári fiú- és leányiskola, fiú- és leányközépiskola V–VI. osztá-

lya, felsõkereskedelmi iskola, tanító(nõ) képzõ intézet, óvóképzõ
I–II. évfolyamai (14–16 év).

VII. csoport: A fiú- és leány középiskola VII–VIII. osztálya, felsõkereskedelmi
iskola III–IV. évfolyamai és a tanító(nõ) képzõintézet III–V. év-
folyamai (16–18.év).”23

A könyvtárakba szánt mûvek felsorolása elkülönítve jelent meg a különbözõ korcso-
portok szerint.

A jegyzékre nem került könyvekrõl nyilvántartás készült, melyeket idõközönként
a 9.§ szerint közzétettek. Új kiadás esetén a szerzõ vagy a kiadó köteles volt újra be-
mutatni a jegyzékre szánt kiadványt. E szerint a Hivatalos Közlönyben tették közre az
Országos Ifjúsági Irodalmi Tanács ügyrendjét. A Tanács vezetése az alelnök feladata
volt, munkáját titkár segítette. A titkár a folyó ügyek intézésén kívül a hazai és külföl-
di ifjúsági irodalmat érintõ jelenségekrõl tájékoztatta a tanácstagokat. A határozatké-
pesség az elnököt, alelnököt, ügyvezetõ igazgatót is magába foglaló legalább 5 szavazó
jelenlétével valósult meg akár hetente, de legalább kéthavonta ülésezve. Az ülések
nem voltak nyilvánosak. A szavazások nyíltan történtek, az elnök utoljára szavazott. A
Tanács tevékenységét díjazták a VKM kiutalt keretébõl.24 Ezt követõen a Hivatalos
Közlöny 1926. évi 23.számában megjelent a Könyvjegyzék az iskolai ifjúsági könyvtá-
rakba sorozandó „beszerzendõ” és beszerezhetõ könyvekrõl.25

E szerint a beszerzendõ dokumentumok listája nagyon rövid, a hét korcsoportban,
összesen 50 mûvet soroltak fel. A középiskolások csoportjaiban a klasszikus magyar
kötelezõ irodalmon (Petõfi, Arany, Csokonay, Fazekas, Katona, Vörösmarty stb.) kívül
szinte nem látunk értékes munkát. A beszerezhetõ mûvek jegyzéke jóval gazdagabb,
kb. 1500 mû. A fiatalabb korosztály számára az I. csoportban 5 szerzõtõl, a II. csoport-
ban 84 szerzõtõl, a III. csoportban 106 szerzõtõl találunk jegyzékre vett mûveket, egy-
egy alkotótól több alkotást is. A középfokú és középiskolák számára javasolt jegyzékek
már egyre több szerzõt 146, 167, 194, 182) tartalmaznak. Tartalmi szempontból a mû-
vek többnyire szépirodalmi alkotások, de szakirodalmi, ismeretterjesztõ könyvek is
jegyzékre kerültek. A szépirodalmi címek mûvészi értékét néhány név felsorolása ér-
zékelteti:

I. csoport: Benedek Elek állattörténetei, Gedeon Jerne, Móra László, Alexyné
Mayer Irén, Pósa Lajos gyermekversei, hazafias színdarabok, jelenetek, képes
mesekönyvek (Kisdedóvó életkor)

II. csoport: (6-10 év) Ajtai Kálmán, Alexyné Mayer Irén, Bársony István, Benedek
Elek (több mûve), Krúdy, Móricz, Erdélyi Gyula: Esküszünk! (Irredenta jelenet),
Grimm-mesék, Mikszáth, Móra Ferenc, Pósa Lajos, Sebõk Zsigmond: Dörmögõ-
Dömötör utazása a cserkészfiúkkal és más hasonló jelentéktelen mû.
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III. csoport: (10–13 év) Az eddig említetteken kívül a magyar klasszikusok mellett
Beecher-Stowe: Tamás bátya kunyhója, Hauff meséi, Verne Gyula 3 mûve és szá-
mos jelentéktelen munka.

IV. csoport: (10–12 év polgári és középiskola) Benedek, Beecher- Stowe, Krúdy mel-
lett Defoe Daniel: Robinson, Az ezeregyéjszaka, Ezopus mesék, Hun és magyar
mondák, Rudyard Kipling: A dzsungel könyve, Molnár Ferenc: A Pál-utcai fiúk,
Móricz: Légy jó mindhalálig, Mark Twain: Huchleberry Finn, Koldus és királyfi
mellett sok értéktelen mû.

V. csoport: (12–14 év) Dickens: Copperfield Dávid, Twist Olivér, Jack London: A va-
don szava, May Károly több mûve, Sienkiewicz: Vízözön, Verne 27 mûve, Levis
Wallace: Ben Hur mûvek képviselik az értékesebb világirodalmat a tömeges, sem-
mitmondó mûvek között.

VI. csoport: (14–16 év) Amerikai magyar költõk versgyûjteménye. Nagy magyarok
élete több kötetben, Német költõk remekei, Történelmi életrajzok, elbeszélés-
gyûjtemények.

VII. csoport: (16–18 év) Erdélyi költõk, Idegen költõk remekei, Magyar versek kötetei
mellett szinte említésre méltó magyar és világirodalmi mûvet nem találunk.

A jegyzékek tanulmányozásánál az életkor elõrehaladásával felfedezhetjük a szakiro-
dalmi és az ismeretterjesztõ könyveket is. Tematikus megoszlásukat jelzik beszédes cí-
meik.

A III. csoportban látunk elõször ilyen mûveket, pl. Wagner János: A kis kertész,
Házi állataink, Wittich Andor: Ipari pályamutató címmel.

A IV. csoportban Kolumbán Lajos: A Dél-vidéken és az Aldunán, A Magas Tátra,
Szívós Béla: Debrecen és a Hortobágy, Horváth Károly: Aquarium-terrarium, Kis ter-
mészetbúvár, Kardos Árpád: Gombatenyésztés otthon, Szathmáry István: Kis könyv-
kötõ, Nemada Sándor: Batikolás c. mûvek.

Az V. csoportban folytatódnak a praktikus ismereteket kínáló mûvek, pl: Kardos
Árpád: Konyhakertészet, Szobakertészet, Szathmáry István: Kis ötvös, Sztrokay Kál-
mán: Kis elektrotechnika, Tass József: Cserkészkönyv, Wagner János: Növény- és ro-
vargyûjtõ.

A VI. csoportban a korábban említettek mellett mûvészettörténeti (Lyka Károly)
és egyéb tudománytörténeti összefoglalók, a könyvkötés, a kísérletezés alapjait kínáló
mûvek szerepelnek.

A VII. csoport folytatta a magyar mûvészettörténeti mûvek sorát egyéb történeti
összefoglalókkal pl. Beöthy Zsolt: A magyar irodalom kis tükre (irodalomtörténet),
Gulyás Pál: A könyvek és könyvtárak hajdan és most (könyvtártörténeti) és pl. Habán
Mihály: A differenciálszámítás, Jászai: A magyar bélyeg, Közgazdasági pályák,
Newcomb: Népszerû csillagászat, Magyar Népmûvészet sorozat kötetei kínálnak új is-
mereteket az olvasók számára.

A jegyzék végén 11 folyóirat is a beszerezhetõ kiadványok közé került megjelölve a
csoportot is, akik számára javasolták a lapokat. Ezek a következõk:

– Az Én Újságom – II., III., IV. csoport számára
– Élet – VI. és VII. csoport számára
– Ifjúság és Élet – IV–VII. csoport számára
– Kis Pajtás – II–IV. csoport számára
– Magyar Lányok – IV–VII. csoport számára
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– Magyar Mûvészet – VII. csoport számára
– Magyar Tavasz – II–III. csoport számára
– Nagyasszonyunk – IV–VII. csoport számára
– Növényvédelem – III–VII. csoport számára
– Vasárnapi Könyv – II–VII. csoport számára
– Zászlónk – IV–VII. csoport számára26

Meglepõ, hogy a mûvészet és a növényvédelem ilyen fontos szerepet töltött be az ifjú-
ság folyóiratai között. Összegezve a hét csoport számára beszerzendõ és beszerezhetõ
mûvek jegyzékébõl megállapíthatjuk, hogy a klasszikus magyar irodalmi alkotások,
„kötelezõ irodalmakon” kívül, elenyészõ példányban szerepeltek a világirodalom jeles
alkotásai. Sajnálatos viszont, hogy igen jelentõs mennyiségben képviseltették magu-
kat a jelentéktelen alkotók, a korszak politikai gondolkodását tükrözõ jelenetek, ver-
sek, cserkész kiadványok. Néhány címmel a kor természettudományi ismeretei és
praktikus tudásanyagot kínáló mûveit is beszerzésre javasolták lettek. Az elõbbiekben
vizsgált 1926-os alapjegyzéket szinte évente kiegészítették de 1929-ig szinte csak né-
hány mûvel bõvült a beszerzendõ lista. A beszerezhetõ könyvek száma évente megkö-
zelítette az 500 darabot. 1929-ben és 1930-ban viszont jelentõsen bõvültek a jegyzé-
kek. Az 1929-ben a 200 beszerzendõ mû között találunk néhány magyar klasszikust,
de többnyire mai szemmel alacsonyabb értékû alkotásokat soroltak fel (pl. Jakab
Ödön: Két imposztor, Gaál Mózes: Az utolsó lantos, Hevesi Lajos: Jelky András bajai
fiú rendkívüli kalandjai, Szederkényi Anna: Márika, Tóth Tihamér: A jellemes ifjú,
Tiszta férfiúság, Zempléni Árpád: Turáni dalok stb.). Ez évben a beszerezhetõ mûvek
száma is megközelítette a 700-at. Sok mesekönyv mellett számos semmitmondó cím
(pl. Némethy-Gaal: Csodák útjain, Palásthy Marcell: A csodák szigete, Rosegger-
Kõrösi: Petike, Tutsek Anna: Ágnes története, Ámon Vilmosné: Majd én mesélek,
Rhoden Emmy: Makrancos Erzsike stb.) mellett csak nehezen található néhány érté-
kesebb irodalomtörténeti, mûvészeti, mûvelõdéstörténeti összefoglaló mû, enciklopé-
dia.27

A jegyzékek nagybetûkkel szedett címeit az egyes iskolatípusok jutalomkönyvei
kiválasztásához jelölték meg. Ezek a mûvek rendszerint emlékkönyvek voltak egyházi
évfordulók kapcsán kiadva (pl. Balanyi-Schütz: Emlékkönyv Szent Imre herceg 900
éves jubileumára), vagy mûvészeti albumok. (pl. Divald Kornél: Magyarország mûvé-
szeti emlékei).

Az 1930-ban megjelent IV. számú kiegészítõ jegyzéket még az év folyamán pótlás-
sal egészítették ki, mivel a Szent Imre jubileumi év kapcsán elkészült és az Országos
Ifjúsági Irodalmi Tanácshoz benyújtott kiadványok csak így kerülhettek fel a listára.
Az évek során publikált kiegészítések lassan áttekinthetetlenekké váltak, ezért 1932-
ben a minisztérium megjelentetett egy teljes jegyzéket. A rendelet szövegébõl tudjuk,
hogy az egyes iskolatípusokra vonatkozó füzeteket a közép- és középfokú iskolák igaz-
gatóságainak szükséges példányszámban közvetlenül megküldte a nyomdai elõállítást
végzõ Élet és Irodalmi és Nyomdai R. T.

A tanintézeteknek a füzetek árát (mely példányonként 50-70 fillér volt) a kézhez-
vételtõl számított 14 napon belül be kellett fizetniük a nyomdának. Az állami és kirá-
lyi katolikus iskolák ezt az összeget a beiratkozáskor szedett könyvtári díjak terhére
számolták el. Ugyanebben a rendeletben intézkedtek az elemi fokú jegyzékek népisko-
lákba juttatásáról is. A 30 fillér árát képviselõ jegyzéket valamennyi királyi tanfelügye-
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lõ díjmentesen juttatta el, alkalomszerûen más küldeményekkel együtt, az illetékes
elemi iskolák számára.28 Nem volt ez másképp az evangélikus iskolákban sem. Az
Evangélikus Levéltár 1924. július 1-jén kelt 130 bejegyzése szerint: „A beiratkozás al-
kalmával könyvtárilleték címén 50 aranyfillér, illetve 10.000 korona papírban legyen
szedhetõ,…”29

A következõ években, 1934 és 1936 között, újabb kiegészítõ jegyzékek jelentek
meg. A felvett címek között egyre több cserkészeknek szánt mûvet találunk (pl. Geõcze
Anna: A vadrózsák. Cserkész-leány-regény, vitéz Faragó Ede: Cserkészapródkönyv). A
VI. csoport (14–16 év) beszerzendõ mûvei között megjelentek a korabeli politikai hely-
zetre utaló kiadványok is (pl. Balla Ignác: A Duce és a dolgozó új Itália). A sok verses-
könyv mellett természetrajzi, kémiai kísérleteket tartalmazó, valamint praktikus is-
mereteket, szakmákat bemutató mûveket találunk.30 A színvonal változatlan az 1936-
os III. sz. kiegészítõ jegyzéken is, melyrõl a beszerezhetõ mûvek közül érdekességkép-
pen csak Schweitzer: Orvos az õserdõben címû mûvét emelhetnénk ki.31 A következõ
öt évben nem adtak ki újabb pótlások közzétételére. 

Az 1941-es Hivatalos Közlöny tette közzé a VKM 54.021/1941. V. sz. rendeletében
az Országos Közoktatási Tanács Ifjúsági Irodalmi Bizottsága által elkészített új Ifjúsá-
gi Könyvtári Jegyzéket. A rendelet kimondta, hogy az 1931-ben kiadott Országos Ifjú-
sági Irodalmi Tanács Jegyzékét a kiegészítéséteket és az 1936-tól a Tanács, illetve az
Országos Közoktatási Tanács Ifjúsági Irodalmi Bizottsága által megbírált mûveket
egységes jegyzékre foglalta. Elrendelték, hogy az iskolai ifjúsági könyvtárakban csak a
jegyzéken szereplõ kiadványok szerepelhetnek. A felsorolásban nem szereplõ mûveket
selejtezni kellett. Az egyes iskolai könyvtárakban fellelhetõ, de a listán nem szereplõ,
értékes könyveket a tantestület elbírálhatta, s egyenként javasolva, a tankerületi kirá-
lyi fõigazgatón keresztül, megküldhették az Országos Közoktatási Tanács Ifjúsági Iro-
dalmi Bizottságának felülvizsgálatra. Csak a Bizottság jóváhagyása esetén maradhat-
tak meg, az iskolai könyvtár leltárában – hivatkozva az engedélyre, – az értékes mû-
vek. Ugyanilyen nehézkes eljárás során kerülhetett jegyzékre újabb, a tantestület által
javasolt kiadvány. A mûvek elbírálásánál legfontosabb szempont nem az irodalmi mû-
vészeti érték volt, hanem a társadalmi rend, a valláserkölcsös nevelés védelme.32

Így az olvasóvá nevelés, az ifjúság irodalmi ízlésének, gondolkodásának formálá-
sa kizárólag a VKM ifjúsági könyvjegyzékeink szereplõ mûveken keresztül történhe-
tett.
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