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Madlener, Josef (1881–1967) Der Berggeist című 1925–1930 között készült 
festményének képeslap változata. – A hegyi szellem volt Tolkien modellje 
Gandalfhoz.
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A kép Galuska László Pál és Feleky Mirkó A fantasy irodalom hősei: 
az orkok születése című tanulmányához kapcsolódik.
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A kép Pallos Zsuzsanna Tanulóterek az iskolai könyvtárban. Nemzetközi kitekintés című 
tanulmányához kapcsolódik.

Dr. Berkó Gyuláné a KTE emlékérem – 
Életműdíj 2017-es kitüntetettje.

Savanya Ildikó a KTE Emlékérem – 
A könyvtáritanári hivatásért 2017-es 
kitüntetettje.

Szlávikné Cséfalvay Krisztina 
a KTE emlékérem – Az egyesületért 
2017-es kitüntetettje.
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KÖNYVTÁR 7

DR. KOVÁCS MÁRIA (1941–2017) PÁLYÁJA

MURÁNYI PÉTER1

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

Dr. Kovács Mária főiskolai docens, a szombathelyi könyvtárosképzés meghatározó 
alakja volt. Egész élete Szombathelyhez köti, végig itt élt, leszámítva két időszakot: 
amikor Budapesten magyar-könyvtár szakon folytatta egyetemi tanulmányait, majd a 
végzés után, rövid ideig Miskolcon dolgozott. Szombathelyre hazatérve előbb a 
Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár gyermekkönyvtárához került, majd 1974-től a 
tanárképző főiskola könyvtári tanszékén tanított 2004-es nyugdíjazásáig. (A tanszék 
és az intézmény neve többször változott ezalatt és azóta is.)
A tanulmány a publikációi és a vele kapcsolatban fellelhető információk alapján 
tekinti át pályáját. A publikációinak a többsége a gyermek- és iskolai könyvtárakról, 
a használóképzésről és a könyvtár szociális funkciójáról szól. Ezek voltak a fő kutatási 
témái, amelyekhez kapcsolódóan nagyon sok szakdolgozatot írtak nála a hallgatók. 
A tanulmány bemutatja viszonyát a hazai gyermek- és iskolai könyvtárosokhoz, 
valamint a nemzetközi kapcsolatait is. Élete végéig segítette tanácsaival egykori 
tanszéke munkáját, s halála nagy veszteség a szakma számára.

PÉTER MURÁNYI:  
IN MEMORIAM DR. MÁRIA KOVÁCS (1941–2017)

Dr. Mária Kovács, the associate professor and an important personality of the 
education and training of librarians in Szombathely passed away. All her life was 
connected to Szombathely, except for her university studies in Budapest (her majors 
were library science and Hungarian language and literature) and a short period, when 
after graduation she worked in Miskolc. After returning to Szombathely first she 
worked in the children’s library of the Dániel Berzsenyi County Library, then from 
1974 until her retirement in 2004 she worked at the Library Science Department of the 
Teachers’ Training College in Szombathely. (The name of the department and 
institution changed a few times during that period and since then as well.)
The article based on her publications outlines her career, main topics of her 
publications; children’s and school libraries, user education, social functions of the 
libraries. Connected to her researches and her dissertation she was the advisor of a lot 

1 Murányi Péter PhD. egyetemi docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, 
Könyvtár- és Információtudományi Intézet, Savaria Könyvtártudományi Csoport
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8 KÖNYVTÁR

of students’ thesis about these topics. The article also demonstrates her relationships 
with the children’s and school librarians, and her international partnerships. Until the 
end of her life she helped her former department with pieces of advice. Her death is a 
big loss for the profession.

2017. július 28-án elhunyt Kovács Mária nyugalmazott főiskolai docens. Írásom 
címe, Dr. Kovács Mária utolsó publikációjának (Kovács Máté hatása a szombathelyi 
könyvtáros képzésre)2 címét kis mértékben megváltoztatva, lehetne Kovács Mária 
hatása a szombathelyi könyvtárosképzésre, de látni fogjuk, hogy ennél többről 
lesz szó.

Hogy milyen intézmény és milyen tanszék oktatója volt, arra vonatkozóan 
különböző adatokat olvashatunk: 1974 tavaszán még a Pécsi Tanárképző Főiskola 
Szombathelyi Kihelyezett Tagozatának Könyvtári Tanszékére érkezett, amikor 30 
évvel később hivatalosan nyugállományba vonult, a Berzsenyi Dániel Főiskola 
Könyvtár- és Információtudományi Tanszékének nevezték munkahelyét. Közben 
volt Szombathelyi Tanárképző Főiskola (már 1974 őszétől), Berzsenyi Dániel 
Tanárképző Főiskola, utána pedig az intézmény előbb 2008-tól a Nyugat-magyaror-
szági Egyetem, 2017-től pedig az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) része 
lett. A legegyszerűbben úgy lehet meghatározni: a szombathelyi könyvtári tanszék 
munkatársa volt.

Bár 1962-ben indult Szombathelyen a népművelő–könyvtáros, majd 1972-ben a 
tanár szakkal párosított, főiskolai szintű könyvtárosképzés, csak 1973-ban alakult 
meg az önálló tanszék Tóth Gyula vezetésével. Oktatói közé tartoztak a „nagy 
öregek”, Káldi János és Gróf Ervin. A tanszékhez 1974-ben csatlakozott Kovács 
Mária, az 1974/75-ös tanévben Ferenczi Zsuzsanna és Pálvölgyi Mihály, majd a 
következő tanévben Csáki Pál és Rétfalvi Gábor, 1982-ben Prejczer Paula. Kialakult 
az az oktatói közösség, amelynek tagjai több évtizeden keresztül dolgoztak a 
tanszéken. 3

Jelen sorok írója is 1974-ben érkezett Szombathelyre, csak nem oktatónak, hanem 
könyvtár–magyar szakos hallgatónak. Ennek megfelelően akkortól ismerhettem 
Kovács Máriát is, 1978-ban szakdolgozatomat is nála írtam. Mégsem több évtizedes 
emlékeim alapján próbáltam szubjektív megemlékezést írni róla, hanem írásai és a 
rá vonatkozó, nyilvánosan elérhető információk alapján szeretném bemutatni őt.

Gerő Gyula kronológiájában Kovács Mária két helyen szerepel. Az egyik az első 
kötet utolsó bejegyzése, amely 1983. december 31-i dátummal közli, hogy abban az 

2 Kovács Mária (2012): Kovács Máté hatása a szombathelyi könyvtáros képzésre. Könyv, 
Könyvtár, Könyvtáros, 10. sz. 36–46. Letöltés: http://epa.oszk.hu/01300/01367/00206/pdf/
EPA01367_3K_2012_10_36-46.pdf (2018. 06. 03.)

3 Részletesebben lásd: Tóth Gyula (1988): A könyvtárosképzés műhelyéről – avagy a Könyvtáros tanszék 
ontogenezisének vázlata. In: Szalay László (szerk. 1988): A közművelődési és könyvtáros oktatók nem-
zetközi konferenciája. Szombathely, 1987. augusztus 26–29. Szombathely. 233–240. 
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KÖNYVTÁR 9

évben kik szereztek egyetemi doktori fokozatot könyvtártudományból az ELTE-n,4 a 
másik pedig 2004. május 31-i: „Véglegesen nyugalomba vonult a szombathelyi 
könyvtárosképzés két ismert személyisége: dr. Tóth Gyula és dr. Kovács Mária.”5

Mivel 1941 tavaszán született, az 1959-es érettségi után 1960 és 1965 között járt az 
egyetemre. A magyar könyvtári szakirodalom bibliográfiája (MAKSZAB) elődje, a 
Gyorstájékoztató a magyar könyvtári szakirodalomból segítségével a szakdolgozata 
adatait is megtalálhatjuk Kovács Mária Erika név alatt:

Kovács Mária Erika (1965): Az olvasáselemzés lehetősége, feladatai és tanulságai 
gyermekkönyvtárainkban. Budapest. 60 p. Szakdolgozat, ELTE Könyvtártudományi 
Tanszék.

Csak ezen és az 1982-ben írt, 1983-ban megvédett disszertációján szerepel 
második keresztneve is. Munkáinak keresésekor minden forrás használatakor 
figyelni kell arra, hogy publikációit elválasszuk más, hasonló nevű szerzőkétől. 
Olyan eszközökben, ahol több szakterület anyaga is együtt található, természetsze-
rűleg több személyt is jelöl ez a név (MATARKA, HUMANUS, MOKKA), de 
szakterületünk eszközeiben (Gyorstájékoztató, MAKSZAB, MANCI) is találkozha-
tunk hasonló nevű kollégákkal, s köztük olyan témájú írásokkal, amelyeket ő is írha-
tott volna. Írásainak jellege miatt több az OPKM pedagógiai adatbázisába is beke-
rült, itt viszonylag könnyű a szerzők megkülönböztetése. A Vas Megye Irodalma 
című bibliográfiában több olyan adatot találhatunk a szombathelyi megyei könyv-
tárban végzett munkájáról, amelyek más forrásban nem szerepelnek. Természetesen 
a szombathelyi főiskola/egyetem könyvtár katalógusában is megtaláljuk írásainak 
döntő többségét, de nem mindet, így több forrásra volt szükség a minél teljesebb 
anyag összegyűjtéséhez. A Vas Megyei Könyvtárak Értesítőjében az 1990-es évek 
elejétől a 2000-es évek elejéig jelentek meg a tanszék hírei, így ez az anyag egyébként 
könnyen feledésbe menő részleteket is segít felidézni.

PÁLYAKEZDÉS

Kovács Mária fentebb említett utolsó, 2012-ben megjelent írásának elején a szombat-
helyi tanszékre kerülése előtti időszakkal is megismerkedhetünk: „Pályakezdésem 
véletlenszerű volt. Az érettségi megszerzése után jelentkeztem az ELTE Bölcsészettu-
dományi Karára, magyar–latin szakra, de helyhiány miatt elutasítottak. A következő 
tanévben a jelentkezést megismételtem magyar–könyvtár szakra, ahova végül 
felvettek.”

4 Magyar Könyvtártörténeti kronológia 996–2007. Összeáll. Gerő Gyula. 1. köt. 2009. OSZK, Budapest. 
499.

5 Magyar könyvtártörténeti kronológia 996–2007. Összeáll. Gerő Gyula. 2. köt. 2009. OSZK, Budapest. 
859.
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10 KÖNYVTÁR

A diploma megszerzése után vargabetű következett, ugyanis első munkahelye a 
Miskolci Műszaki Egyetem volt, ahol „művelődésszervezőként dolgoztam, csak 
ezután kerültem vissza Szombathelyre, a Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár 
gyermekkönyvtárába. Innét szinte egyenes út vezetett a könyvtáros képzéshez, hisz’ 
akkor alakult a szombathelyi főiskola könyvtári tanszéke, ahol 1974-től dolgoztam.”6 

MUNKÁJA A BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI KÖNYVTÁRBAN

Miskolcon végzett tevékenységével kapcsolatban nincsenek forrásaink, a szombathe-
lyi megyei könyvtárban végzett munkáját azonban elég jól rekonstruálhatjuk 
publikációi alapján. A Gazdag Erzsiről írt megemlékezéséből – amelyben a költőnő-
ről gyermekkönyvtárosi elődjeként is ír – megtudhatjuk, hogy 1969-től dolgozott a 
megyei könyvtárban.7 Ez az időszak mindenképp meghatározónak bizonyult 
későbbi pályája szempontjából. 1974 tavaszán került a főiskolára, de az abban az 
évben megjelent írásai még a gyerekkönyvtárosi szerepköréhez kötődnek.

Az első nagy feladat, amelyből ki kellett vennie a részét, a megyei könyvtár 
gyermekrészlegének átköltöztetése a könyvtár új épületébe. Első általunk ismert 
publikációja erről számol be. A korábbi helyen, az Úttörőházban (Bagolyvárban) 
kisebb helyen, a város központjától távolabb, heti 20 órás nyitva tartással nyújtottak 
szolgáltatásokat. A könyvtár új épületében, nagyobb alapterületen, heti 47 órás 
nyitva tartási idővel várták az olvasókat, jelentős létszámnövekedést regisztrálva. 
Az olvasókkal való foglalkozásokat vasárnap délelőtt tartották, de egyéb programo-
kat is szerveztek, például szavalóversenyt. 8

Már a következő évben gyermekkönyvhetet rendeztek, erről a megyei könyvtári 
híradó mellett Szombathely irodalmi folyóiratában is jelent meg írása.9 Ugyanebben 
az évben az olvasásra nevelés lehetőségeiről, a gyerekeknek tartott foglalkozásokról 
is beszámolókat olvashatunk. 10

A beszámolókat hamarosan elemzések is követték. Az országos szaklapban, a 
Könyvtárosban a gyermekrészlegnek az átköltözés óta eltelt három évben elért 

6 Kovács Mária (2012) 36.
7 Kovács Mária (1987): Gazdag Erzsi emlékezete (1912–1987). Vasi Honismereti Közlemények, 1. sz. 

63–64. Letöltés: https://library.hungaricana.hu/hu/view/VASM_Vhk_1987/?query=%22gazdag%20
erzsi%20eml%C3%A9kezete%22&pg=64&layout=s (2018. 06. 03.)

8 Kovács Mária (1971): Könyvtár és olvasó megváltozott körülmények között. A Vas Megyei Könyvtárkö-
zi Bizottság Értesítője, 2. sz. 7–8.

9 Kovács Mária (1972): Gyermekkönyvhét Vas megyében. Életünk, 3. sz. 288.
10 Kovács Mária (1972): A gyermekkönyvhét tapasztalatai. A Vas Megyei Könyvtárközi Bizottság Értesítő-

je, 2. sz. 30–31.
 Kovács Mária (1972): A gyermekek olvasásra nevelése a Berzsenyi Könyvtárban. Vasi Iskolai Könyvtá-

rak, 2. sz. 19–24.
 Kovács Mária (1972): Gyermekfoglalkozások a szombathelyi megyei könyvtárban. Könyvtári Szemle, 

2. sz. 61–63. A helyi lapok után ez egy erdélyi könyvtári folyóiratban jelent meg. 
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KÖNYVTÁR 11

eredményeit elemezte: az olvasók számának alakulását, az állomány nagyságát és 
elhelyezését, az olvasókkal való foglalkozást és az 1970-ben megnyílt 1. számú 
gyermekkönyvtári fiók működését.11

Az akkor még megjelenő Vasi Iskolai Könyvtárakban azt vizsgálta meg, hogy a 
szombathelyi általános iskolák diákjai milyen arányban könyvtári tagok az iskola 
tanulói létszámához viszonyítva, milyen hatással van a létszámra, hogy mely iskolák 
tartoznak a könyvtár vonzáskörzetébe, a peremkerületben mit segíthet a fiók-
könyvtár.12

Munkatársával közösen kérdőíves felmérést, olvasmány- és ízlésvizsgálatot is 
végeztek még 1972 őszén, ennek az eredményei is az országos szaklapban jelentek 
meg 1974-ben.13

Ugyanebben az évben a megyei könyvtári híradóban háromrészes cikksorozata 
jelent meg, ennek minden részében egy-egy csoportos foglalkozást mutatott be.14 
A harmadik részben ennek céljait is meghatározta: „A közölt három foglalkozás-
vázlat ismertetésével azoknak a kollégáknak igyekeztem segítséget nyújtani, akik 
nem tettek még elég tapasztalatra szert ahhoz, hogy színes, a gyerekek érdeklődését 
lekötő, fantáziáját megmozgató foglalkozásokon szoktassák a gyerekeket a könyv-
tárba.”15

Hasonló céljai voltak a Katsányi Sándor által szerkesztett Órák a könyvtárban 
című kötetnek, amelybe némi módosítással a foglalkozássorozat első része került 
be.16

Természetesen egyéb feladatokat is kellett teljesíteni a könyvtárban, így megtalál-
juk nevét az 1972/73-as és 1973/74-es Propagandista napló munkatársai között is, s 
az Úttörőélet Vas megyében 1946–1971 című ajánló bibliográfia egyik összeállítója-
ként.17

11 Kovács Mária (1973): A szombathelyi megyei könyvtár szolgáltatásainak fejlődése. Könyvtáros, 3. 
136–139. 

12 Kovács Mária (1974): Szombathely gyermekkönyvtárai és a tanulók. Vasi Iskolai Könyvtárak, 1. 19–22. 
A szerző munkahelyeként itt már a Pécsi Tanárképző Főiskola szombathelyi tagozata szerepel.

13 Járai Andrásné – Kovács Mária (1974): A hetedik és nyolcadik osztályos tanulók olvasottsága. Könyv-
táros, 9. 533–535. 

14 Kovács Mária (1974): Környezetismereti óra a könyvtárban. A Vas Megyei Könyvtárközi Bizottság 
Értesítője, 1. 27–29.

 Kovács Mária (1974): Nagy magyarok idegenben. Foglakozások a gyermekkönyvtárban II. A Vas Me-
gyei Könyvtárközi Bizottság Értesítője, 2. 33–35. 

 Kovács Mária (1974): Tavasz a művészetben. Foglalkozások a gyermekkönyvtárban III. A Vas Megyei 
Könyvtárközi Bizottság Értesítője, 3. 27–29.

15 Uo. 29. 
16 Kovács Mária (1974): Látogatás a gyermekkönyvtárban. (Környezetismereti óra az általános iskola 3. 

osztályában) In: Katsányi Sándor (szerk. 1974): Órák a könyvtárban. Népművelési Propaganda Iroda. 
Budapest. 29–32.

17 Úttörőélet Vas megyében 1946–1971. Válogatás a forrásokból. Ajánló bibliográfia. Összeáll. Pethő Gyu-
la, Kovács Mária. Kiad. a Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár, Megyei Úttörőelnökség. Szombathely, 
1971. 22. (A Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár ajánló bibliográfiái). 
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Ebből az időszakból a legfontosabb publikációnak az 1973-as Gyerekkönyvtári 
tanulmányokban megjelent, Sáráné Lukátsy Saroltával közösen írt munkáját 
tarthatjuk. A kötet előszavában a szerkesztő, Vargha Balázs leírja, hogy a tanulmá-
nyok első része egy 1972-es országos pályázat alapján került be a kötetbe. A cél az 
volt, hogy a fiatal könyvtárosokat bevonják a kutatásba, ezért beküldött szinopszisok 
alapján választották ki, hogy mely tanulmány megírását támogatják, s a legjobbakat 
publikálták is. A három témakör közül az első a gyerekkönyvtárosok és az általános 
iskolai tanárok együttműködése volt.

Elég a munka részcímeit idézni, hogy lássuk, mennyi mindenre kiterjedt:
„Elvi alapvetés: Írásos dokumentumok, A könyv szerepe a gyermekek életében, 

A gyermek és iskolai könyvtári hálózat funkcióbeli különbsége, a két hálózat léte, 
állapota, ellátottsága.

Együttműködés a gyakorlatban: Felügyeleti szervek, Az oktatás szerepe, 
Az együttműködés formái: Csoportos látogatások, Könyvtárhasználati ismeretek, 
Közös rendezvények, tanórák a könyvtárban, Közös fenntartású könyvtárak.

A tények összegzése, javaslatok: Az oktató-nevelő munkához, A gyermekkönyv-
tári munkához.”

A tanulmány tartalmaz 81 hivatkozást, 265 tételből álló bibliográfiát, 12 mellékle-
tet, melyek többsége foglalkozásvázlat (az első például: Óvodások a könyvtárban), és 
egyéb dokumentumokat.18

A GYEREKKÖNYVTÁROSOK KÖZÖTT

1974-ben Kovács Mária befejezte aktív gyerekkönyvtárosi munkáját, ez azonban 
nem jelenti azt, hogy elszakadt volna ettől a területtől.

1973-ban alakult meg a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Gyermekkönyvtárosi 
Szekciója. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete története 1935–2009 című kötetnek a 
szekcióra vonatkozó részéből19 megtudhatjuk, hogy Kovács Mária is az alapító tagok 
között volt. A megalapítást megelőző éveket „Vargha Balázs”-i időszakként írják le, s 
írásai alapján is láthatjuk, hogy Vargha Balázs nemcsak a szekcióra, hanem Kovács 
Máriára is nagy hatással volt. Azt is megtudhatjuk, hogy 1990-től az ellenőrző 
bizottság tagjának választották (hogy esetleg korábban is töltött-e be funkciót, nem 
tudni, mert a szekciónak a tárgyalt időszakra vonatkozó irattára teljesen eltűnt, de 
nem is ez a legfontosabb a szekcióban végzett több évtizedes munkájában. A kötet 

18 Kovács Mária – Sáráné Lukátsy Sarolta (1973): A gyerekkönyvtáros és az általános iskolai pedagógu-
sok közötti együttműködés munkaformái. In: Vargha Balázs (szerk. 1973): Gyerekkönyvtári tanulmá-
nyok, NPI, Budapest. 75–150.

19 Szecseyné Pápay Judit (2011): A Gyermekkönyvtáros Szekció története. In: Bényei Miklós (szerk. 2011): 
A Magyar Könyvtárosok Egyesületének története. MKE, Budapest. 341–354.
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bibliográfiájában egy publikációja szerepel Kovács Máriának.20 Nem találjuk meg 
azonban annak a két nagy kutatásnak az eredményeit rögzítő publikációkat, amelye-
ket a szekció megbízásából végzett, irányított. Az elsőről tartott beszámoló legalább 
a kronológiába bekerült: 

„1976. december 15. FSZEK. Szekcióülés. A gyermekkönyvtárosok tevékenység-
rendszere – kutatási jelentés az 1976 tavaszán végzett felmérés eredményéről, előadó: 
Kovács Mária főiskolai docens.”21 

Erre még publikálása előtt a Hivatása: könyvtáros22 című kötetben megjelent 
tanulmányában a következő módon hivatkozott a szerző: „Kovács Mária: 
A gyermekkönyvtáros tevékenységrendszere (Kutatási jelentés az 1976 tavaszán 
végzett felmérés eredményeiről. Szombathely, 1977, kézirat).

E felmérést a Magyar Könyvtárosok Egyesületének Gyermekkönyvtárosi Szekci-
ója kezdeményezte. A reprezentatív mintavétel 5 megyére és a FSZEK kijelölt 
fiókkönyvtáraira terjedt ki. A felmérésben 6 A típusú, 9 B típusú és 6 C típusú 
könyvtár szerepel.” A felmérés eredményeinek összefoglalását végül a Magyar 
Könyvtárosok Egyesülete 1978-as, 1979-ben megjelent évkönyve közölte (az évkönyv 
12 éves történetben ez lehetett a leghosszabb tanulmány)23 az 59–89. oldalon.

A másik felmérésre 1983-ban került sor, ennek eredményei is csak három évvel 
később jelentek meg.24

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Gyermekkönyvtárosi Szekciója előre 
megadott szempontok alapján végzett vizsgálatokat az óvodások könyvvel való 
ellátottságáról, 6 budapesti és 18 megyéből 72 óvodát vizsgáltak. Az alábbi témákkal 
foglalkoztak: A könyv szerepe az óvodás foglalkozásokon; Milyen mértékben 
használhatják a gyerekek az óvodában található könyveket?; Található-e az adott 
óvoda közelében könyvtár, illetve mennyire használják ki az óvónők a könyvtár 
nyújtotta lehetőségeket?

A korábban saját könyvtárában végzett felméréseinek, idézett publikációinak 
köszönhetően vívhatott ki Kovács Mária olyan tekintélyt a szakmában, amely miatt 
országos feladatokkal bízták meg. 

20 Kovács Mária (1985): Gyermekkönyvtárosok látogatása a főiskolán. A Vas Megyei Könyvtárak Értesítő-
je, 3. sz. 40. 

21 Gyermekkönyvtárosi Szekció. In: Bényei Miklós (szerk. 2011): A Magyar Könyvtárosok Egyesületének 
története. Budapest. 2011. 692. Bár csak jóval később lett valóban docens, a példa azt mutatja, hogy a 
szakma megítélése alapján már korábban is megérdemelte volna.

22 Kovács Mária (1978a): A gyermekkönyvtár és a gyermekkönyvtáros napjaink valóságában. In: Pál 
Ernő (szerk. 1978): Hivatása könyvtáros. Egy pálya örömei és gondjai – Pest megyei tapasztalatok 
tükrében. Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ, Pest megyei 
Művelődési Központ és Könyvtár. Budapest – Szentendre. 95–104.

23 Kovács Mária (1978b): A gyermekkönyvtárosok tevékenységrendszere. In: Az MKE évkönyve. Buda-
pest. 53–89.

24 Kovács Mária (1986): Az óvodások „olvasása”, az óvodások könyvtári ellátása. Könyv és Nevelés, 3. sz. 
93–99.
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14 KÖNYVTÁR

Ezért jelenhetett meg 1978-ban a Hivatása könyvtáros című kötetben A gyermek-
könyvtár és a gyermekkönyvtáros napjaink valóságában című írása,25 majd a követ-
kező évben, a Károlyi Ágnes által szerkesztett A gyermekkönyvtári munka című 
kötetben két tanulmánya. Bevezetőjében a szerkesztő hangsúlyozta, hogy nem 
kézikönyvről van szó, hanem tanulmánykötetről, azonban egy lehetséges kézikönyv 
kereteit tartotta szem előtt a kéziratok megrendelésével. Kovács Mária írásai hangsú-
lyos helyen jelentek meg, az I. Kitekintés és visszapillantás című részben a szerkesztő 
nemzetközi kitekintése után (A hazai gyermekkönyvtárak története a felszabadulás-
tól napjainkig), majd a II. Szervezés, kapcsolatok, könyvtárosképzés című rész 
három tanulmánya közül elsőként (A gyermekkönyvtárak helye a könyvtári ellátás 
rendszerében).26

A gyermekkönyvtárakban addig elhanyagoltnak tekinthető tájékoztató tevékeny-
séggel is foglalkozott, ez az iskolai munkához, az új tantervhez is kapcsolódott.27

A főiskolai képzés jellegéből adódóan (tanár–könyvtáros szakpárosítás) a későb-
biekben jóval több olyan publikációja jelent meg, amely az iskolai könyvtárakkal 
foglalkozott (az előbb idézett publikáció is kapcsolódott az iskolákhoz) , de termé-
szetesen a gyermekkönyvtáraktól sem szakadt el, a változásokat is igyekezett 
nyomon követni. A nyolcvanas évek végétől volt alkalma nagyobb mértékben 
külföldi tanulmányutakra, ott is figyelt a gyermekkönyvtárakra.

1997-ben a Gyermekkönyvtári Szekció számára A gyermekkönyvtárak fejlődésé-
nek trendje témájában tartott szekcióülésén A gyermekkönyvtárak szerepváltásai 
címmel tartott előadást.28 Ebben a témában több megyei könyvtárba is meghívták 
előadást tartani az Összefogás a könyvtárakért program keretében.

2002-ben lett 40 éves a szombathelyi könyvtárosképzés. Az erre az alkalomra 
készült kötethez Kovács Mária írta az előszót, a benne szereplő tanulmányában 
összekapcsolta két fő témáját, a gyerek- és iskolai könyvtárakat.29 Ez a téma még 
2006-ban, a Könyvtárhasználattan című lapban is előkerült.30

25 Kovács Mária (1978a) 95–104.
26 Kovács Mária (1979): A hazai gyermekkönyvtárak története a felszabadulástól napjainkig. In: Károlyi 

Ágnes (szerk. 1979): A gyermekkönyvtári munka. Népművelési Intézet, OSZK KMK, Budapest. 19–24.
 Kovács Mária (1979): A gyermekkönyvtárak helye a könyvtári ellátó rendszerben. In: Károlyi Ágnes 

(szerk. 1979): A gyermekkönyvtári munka. Népművelési Intézet, OSZK KMK, Budapest. 27–42. 
27 Kovács Mária (1982): Tájékoztatási feladatok a gyermekkönyvtárakban az új tantervek tükrében. 

Könyvtáros, 7. 380–383. 
28 Kovács Mária, Sz. (1998): Gyermekkönyvtári szerepváltások a ’90-es években. Könyvtári Figyelő, 1. 

45–52. Letöltés:
 http://epa.oszk.hu/00100/00143/00025/pdf/EPA00143_konyvtari_figyelo_1998_1_045-052.pdf 

(2018.06.03.)
29 Kovács Mária (2002a): Előszó. In: Negyvenéves a szombathelyi könyvtárosképzés. Tanulmányok az 

oktatásról és szakma gyakorlatából. Szombathely, Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola. 3–4. 
 Kovács Mária (2002b): Az iskolai és gyermekkönyvtár szerepe az információszerzésben. In: Negyven-

éves a szombathelyi könyvtárosképzés. Tanulmányok az oktatásról és szakma gyakorlatából. Szombat-
hely, Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola. 193–200.

30 Kovács Mária (2006): Az iskolai és gyermekkönyvtár feladatai az információszerzésben. 
Könyvtárhasználattan, 3–4. 14–17. 
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Kifejezetten a gyermekkönyvtárakkal foglalkozó utolsó cikkében aggódott 
amiatt, hogy a felnőtt és gyermekkönyvtár olvasói és kölcsönzői nyilvántartásának 
összevonása a gyerekekkel való kapcsolatteremtés lehetőségeit csökkenti.31

A FŐISKOLÁN VÉGZETT KUTATÁSOK

1974-ben kezdett dolgozni a főiskolán, az abban az évben megjelent publikációi még 
előző munkahelyéhez kapcsolódtak. 1975-ben egyetlen publikációt sem találhatunk 
tőle, ez azonban mégis kiemelkedő alkotó időszak volt. Ekkor alapozták meg azt az 
olvasáspedagógiai kísérletet, amelyre 1976 és 1984 között került sor a főiskola Bolyai 
János Gyakorló Általános Iskolájában.

Az első publikáció ezzel kapcsolatban 1976-ban Tóth Gyulával közösen írt 
tanulmánya volt a Könyv és Nevelésben Gondolatok a készülő általános iskolai 
tantervekről címmel.32

Éveken keresztül a folyóiratokban megjelent cikkekben, a konferenciákon 
elhangzott előadásokon a folyamatban lévő kutatásokról, azok eredményeinek 
összegzéséről publikált. Ezt az időszakát az akkori szóhasználattal a többkönyvű 
oktatás fogalmával lehet legjobban jellemezni.

Doktori disszertációja is jelentős mértékben ehhez a kísérlethez kapcsolódott még 
annak lezárulta előtt (1982-ben készült el, 1983-ban védte meg).33

Az elméleti bevezető fejezet után (2. A könyv felhasználására irányuló törekvések 
az általános iskolai oktató-nevelő munka folyamatában) a dolgozat nagy része a 
kísérlettel foglalkozik (3. Kísérlet a többkönyvű oktatás megvalósítására). A megírás 
ideje miatt a kísérlet első négy évét, az 1–4. osztályra vonatkozó tevékenységet, 
tapasztalatokat írja le.

A kísérlet lezárulta után közös tanszéki kutatás eredményeként négy szerző 
munkájaként jelent meg az összegzés.34 A kutatást indító Kovács Mária és Tóth 
Gyula mellett a probléma történeti gyökereivel a disszertációját ilyen jellegű témából 
író Rétfalvi Gábor foglalkozott, az iskolai médiatárak létrehozásával pedig Pálvölgyi 
Mihály. Az egész tanulmánynak a gerincét azonban Kovács Mária munkája adta a 

31 Kovács Mária (2004): A gyermekkönyvtár szerepe az olvasóvá nevelésben és az információköz-
vetítésben. Utazás a nyilvántartás körül. Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 1. 21–23. http://epa.oszk.
hu/01300/01367/00049/pdf/02muhelykerdesek.pdf (2018.06.03.)

32 Kovács Mária – Tóth Gyula (1976): Gondolatok a készülő általános iskolai tantervekről. Könyv és Neve-
lés, 3. 110–115.

33 Kovács Mária Erika (1982): Írás, olvasás, könyvtár. Az olvasás, a könyv és a könyvtár szerepe az 
általános iskolai oktató-nevelő munka folyamatában és néhány tantárgy oktatásában. Bölcsészdoktori 
disszertáció, Budapest.

34 Kovács Mária – Tóth Gyula – Rétfalvi Gábor – Pálvölgyi Mihály (1985): Többkönyvű oktatás az álta-
lános iskolában. In: Horváth Margit (szerk. 1985): A felnőttkori alapműveltség és önművelés általános 
és szakmunkásképző iskolai megalapozottságának összefüggései, továbbfejlesztésének irányai. BDTF, 
Szombathely. 134–181.
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disszertációjában található fejezetekkel, de már a teljes 8 éves időszakra vonatko-
zóan: Az iskolai könyvtár szerepe és feladatai a nevelő-oktató munkában napjaink-
ban, Kísérlet a többkönyvű oktatás megvalósítására, A tanulók szociális körülmé-
nyei, A kísérlet legfontosabb eredményei és tanulságai, A leggyakrabban alkalmazott 
módszerekről, A könyv- és könyvtárhasználat elsajátítása, A tanulmányi eredmé-
nyek alakulása a nyolc év során, a gyerekek olvasmányszerkezetének alakulása.

Kovács Mária konferencia-előadáson és folyóiratcikkben is összegzést adott a 
kutatásról.35

Az első, a Könyv és Nevelésben megjelent tanulmány még közvetlenül a kísérlet 
lezárulta előtt íródott, de azt is megtudjuk belőle, hogy annak utolsó évében, az 
1983/1984-es tanévben Veszprémben és Mosonmagyaróváron indult folytatása. 
Az 1985-ban a Könyvtárosban megjelent írás címe (Könyv- és könyvtárhasználatra 
nevelés a tanítási órán és a gyermekkönyvtárban) egyben átvezetést is jelenthet egy 
újabb korszakra, amelyben már inkább a könyvtárhasználat, a könyvtárhasználati 
képzés témái hangsúlyosak. 

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ISMERETEK

A könyvtárhasználati ismeretek kifejezés nem volt igazán újnak tekinthető. Már 
első, 1976-ban megjelent könyvkritikája is egy ilyen című jegyzetről szólt.36 
A munka a pedagógusok egy szűk rétegének szólt, így már akkor is felmerült, hogy 
mi a helyzet a többiekkel. A mi képzésünk során is sokszor szóba került, hogy az 
olvasóvá nevelés nemcsak az iskolai könyvtárosok és a magyartanárok dolga, hanem 
a többi pedagógusé is. Ezért szükséges, hogy ilyen jellegű képzésben részesüljenek a 
leendő könyvtárosok és pedagógusok, azokkal pedig, akik már a pályán vannak, 
továbbképzés formájában lehet megismertetni azt, amire korábban nem került sor, 
illetve az új fejleményeket. Az 1990-es évektől kezdve ez leginkább a számítógépek 
megjelenését jelentette az iskolákban, iskolai könyvtárakban.

35 Kovács Mária (1984): Az olvasás, a könyv és a könyvtár szerepe és lehetőségei a nevelő-oktató munka 
folyamatában. Könyv és Nevelés, 4–5. 143–150. 

 Kovács Mária (1985): Többkönyvű oktatás az általános iskolában. In: Mankó Mária (szerk. 1985): 
A közművelődési szakemberképzésben dolgozó oktatók és kutatók országos tanácskozásán (1985. május 
23–25.) elhangzott előadások. Nyíregyháza. 202–207.

 Kovács Mária (1986): A 6–14 éves gyermekek olvasóvá neveléséről egy kísérlet tükrében. Könyvtári 
Figyelő, 3. 279–287. Letöltés: http://epa.oszk.hu/00100/00143/00285/pdf/EPA00143_konyvtari_
figyelo_1986_3_279-287.pdf (2018. 06. 03.)

 Kovács Mária (1986): Könyv- és könyvtárhasználatra nevelés a tanítási órán és a gyermekkönyvtárban. 
Könyvtáros, 4. sz. 220–224.

36 Kovács Mária (1976): Könyvtárhasználati ismeretek. Könyvtáros, 2. 116–117. (Kisfaludi Sándor – 
Nagyszentpéteri Géza (1975): Könyvtárhasználati ismeretek. Tankönyvkiadó, Budapest jegyzetének 
ismertetése.)
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A korábban ismertetett jegyzetre is utal a HUNRA konferencián elhangzott, 
1994-ben megjelent cikkében.37 Ebben áttekintette a tanárképző főiskolák tantervei-
nek változásait az 1970-es évektől, s bemutatta a Szombathelyen kialakult gyakor-
latot.

Ehhez kapcsolódik Tóthné Király Katalinnal közösen írt tanulmánya.38 Az alcím-
ben szereplő kérdésre (Könyvtári feladat-e a használóképzés?) egyértelműen igennel 
válaszoltak, s ezt még akkor is igyekeztek megvalósítani, amikor erre nem voltak 
tantervi keretek. Az is megfogalmazódott, hogy a pedagógusképzésben helyet 
kellene kapnia az egyes műveltségterületek könyvtárral kapcsolatos ismereteinek, 
másrészt az iskolai könyvtárosoknak, könyvtárostanároknak alkalmazniuk kellene 
az informatika műveltségterületben meghatározott ismereteket, s ehhez akkreditálás 
előtt állnak a tanszéken 1996-ban kidolgozott programok.

A könyvtárostanárok felkészítésével már egy 1996-os cikk is foglalkozott, 
bemutatva korábban megvalósult továbbképzéseket, az 1995/96-os iskolai könyvtá-
rosi továbbképzés után olyanokat, amelyek már a NAT-hoz és az új technikához 
kapcsolódtak.39 Ez az írás a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros Könyv és nevelés című 
rovatában jelent meg, szerencsére 1999-től maga a folyóirat éledt újra, s adott teret 
ilyen témájú írásoknak.40

Konferenciákon is alkalma volt beszámolni a kérdésről 1999-ben.41 A sárospataki 
konferenciánál még fontosabb a mi szempontunkból az az iskolai könyvtári konfe-
rencia, amelyre a tanszék szervezésében Szombathelyen került sor 1999 októberé-
ben. A konferencia címe is jól kifejezte a helyzetet: Az elmélet és valóság kontrasztja. 

37 Kovács Mária (1994): Olvasásra nevelés a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán. In: Nagy Attila 
(szerk. 1994): Olvasásra nevelés és pedagógusképzés. HUNRA konferenciák előadásai. Budapest. 97–101.

38 Tóthné Király Katalin és Kovács Mária (1997): A pedagógusjelöltek felkészítése az információszerzésre 
és -kezelésre. Könyvtári feladat-e a használóképzés? Könyvtári Figyelő, 4. 705–714. Letöltés: http://epa.
oszk.hu/00100/00143/00024/pdf/EPA00143_konyvtari_figyelo_1997_4_705-714.pdf (2018. 06. 03.)

39 Kovács Mária (1996): A könyvtárostanárok felkészítése az informatika műveltségterület taní-
tására. Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2. 43–48. Letöltés: http://epa.oszk.hu/01300/01367/00173/
pdf/05konyvesneveles.pdf (2018. 06. 03.) 

 A NAT hatásával már valamivel korábban is foglalkozott: Kovács Mária (1994): Iskolai könyvtári 
problémák a nemzeti Alaptanterv tükrében. Hogyan Tovább?, 1. 16.

40 Kovács Mária (1999): Könyvtárhasználati ismeretek elsajátítása a tanárképző főiskolákon. Könyv és 
Nevelés, 1. 78–80. Letöltés: http://epa.oszk.hu/01200/01245/00001/cikk14.html (2018. 06. 03.)

 Kovács Mária (2000): A könyvtárhasználati ismeretek oktatási módszerei iskolai könyvtárak-
ban. Könyv és Nevelés, 4. 103–107. Letöltés: http://epa.oszk.hu/01200/01245/00008/cikk18.html 
(2018. 06. 03.)

 Kovács Mária (2001): A könyvtárhasználati ismeretek oktatása. Könyv és Nevelés, 4. 83–88. Letöltés: 
http://epa.oszk.hu/01200/01245/00012/cikk13.html (2018. 06. 03.)

41 Kovács Mária (1999a): Könyvtárhasználati ismeretek elsajátítása a tanárképző főiskolákon. In: Nagy 
Attila (szerk. 1999): Olvasásfejlesztés iskolában és könyvtárban. A Magyar Olvasástársaság, a Sárospa-
taki Városi Könyvtár és az MKE Zempléni Könyvtárosok Szervezetének konferenciája. Sárospatak, 1999. 
május 28–30. Városi Könyvtár, Sárospatak. 103–105.
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Kovács Mária számolt be róla a szaksajtóban,42 ő szerkesztette a kötetét,43 s ebben 
természetesen az ő előadása is megjelent.44 Előadásában a visszatekintés mellett az 
akkreditált továbbképzési programokat mutatta be (1. A könyvtárhasználati ismere-
tek oktatása 2. Számítógép az iskolai könyvtárban 3. Az egyes műveltségi területek 
információs bázisa.) Sok előadásanyag mellett ebben a kötetben jelent meg először 
magyarul az UNESCO iskolai könyvtári nyilatkozata. 45

Nem minden konferenciaanyag jelenik meg ilyen gyorsan, így a 2000-ben 
megtartott, A tanári mesterség gyakorlata, Tanárképzés és tudomány című konferen-
ciáé csak 2002-ben látott napvilágot, a könyvtáros szekcióban többek között Kovács 
Mária előadásával.46 További tanulmánykötetek (konferenciák anyaga) alapján is 
lehetőséget adtak a téma vázolására.47

A továbbképzéseket és a szakos tanterveket is a gyakran változó képzési struktú-
rához kellett igazítani. Könyvtár szakon az 1997-es tantervtől lehettek szakirányok, 
így sikerült a könyvtárostanár szakirány bevezetése. Mivel a négyéves képzés 5–8. 
félévében, III. évtől szerepelt a tantervben, 1999-ben kezdődhetett gyakorlati 
megvalósítása. 2002-től azonban a kreditrendszerű képzés jött (s ekkortól lett a szak 
neve informatikus könyvtáros, nappalin még szakpárban), majd 2006-tól az 
alapképzés, egyszakos informatikus könyvtáros szak. Ezután az alapszakra építve a 
bolognai képzés szabályai szerint szinte akárkiből lehetett könyvtárpedagógia–tanár 
szakos, kivéve az informatikus könyvtáros hallgatókat. Erre azonban már Kovács 
Mária aktív időszaka után került sor.

42 Kovács Mária (1999b): „Az elmélet és valóság kontrasztja” – iskolai könyvtári konferencia Szombathe-
lyen. Könyvtári Levelező/lap, 11. 12–14.

 Kovács Mária (1999c): Iskolai könyvtári konferencia Szombathelyen. A Vas Megyei Könyvtárak Értesí-
tője, 3. 23–24. 

43 Kovács Mária (szerk. 1989d): Az elmélet és valóság kontrasztja. Az iskolai könyvtári konferencia elő-
adásai. Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely.

44 Kovács Mária (1999e): Az iskolai könyvtárosok és a pedagógusok felkészítése a modern információk 
oktatására. In: Kovács Mária (szerk. 1989d) 120–127. 

45 Az iskolai könyvtár mindenki számára a tanítás és a tanulás színhelye. Az UNESCO iskolai könyvtári 
nyilatkozata. Ford. Celler Zsuzsanna. In: Kovács Mária (szerk. 1989d) 55–59.

46 Kovács Mária (2002): A könyvtárhasználati ismeretek oktatásának módszerei iskolai könyvtárosok-
nak. In: A tanári mesterség gyakorlata. Tanárképzés és tudomány. Országos Módszertani Konferencia 
az ELTE Tanárképző Főiskola Kar rendezésében (Budapest, 2000. augusztus 31. – szeptember 1.). 
A plenáris előadások és válogatás a szekcióülések anyagaiból. Nemzeti Tankönyvkiadó – ELTE Tanár-
képző Főiskolai Kar, Budapest. 416–419. 

47 Kovács Mária (2004): Használóképzés, avagy a könyvtárhasználati ismeretek oktatása. In: Emmer 
Gáborné (szerk. 2004): Az iskolai könyvtár új modellje a gyakorlatban. Könyvtárostanárok Egyesülete, 
Flaccus Kiadó, Budapest. 29–36.

 A KTE 2002-es nyári akadémiáján régi szerzőtársával, Sáráné Lukátsy Saroltával és az új nemzedék 
jeles képviselőjével, Dömsödy Andreával került egy szekcióba (Könyvtárpedagógia, könyvtárosképzés, 
szakfelügyelet).

 Kovács Mária (2005): A könyvtárostanárok képzése Szombathelyen. In: A könyvtár- és információtu-
dományi képzés helyzete és jövője. Tanulmányok. Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Buda-
pest. 80–85.
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Az egyes konferenciákon elhangzott előadásoknál fontosabb, hogy a 
könyvtárostanár szakirány számára 2001-ben elkészítette a szakmódszertani 
anyagot a könyvtárhasználati ismeretek oktatásához.48 Ez a könyvtárhasználati 
ismeretek fogalma, oktatásának előzményei és jelenbeli kérdései után 6 könyvtár-
használati és 4 szaktárgyi órát mutat be, az óraleírásokat szombathelyi 
könyvtárostanárok (egyben az adott szaktárgy tanárai) készítették.

Már a gyermekkönyvtárakhoz kapcsolódó részben utaltunk arra a két, 2002-ben 
és 2006-ban megjelent tanulmányára, amelyekben együtt foglalkozott az iskolai és a 
gyermekkönyvtárakkal.49 

Korábban többször foglalkozott a gyermekkönyvtári szerepváltásokkal. A Tóth 
Gyula tiszteletére megjelent 2008-as köszöntőkönyvben az iskolai könyvtárakat 
vizsgálta meg ilyen szempontból.50

Utolsó megjelent könyvismertetése (a korábbiakkal ellentétben) nem kapcsoló-
dott olyan szorosan azokhoz a témákhoz, amelyekkel foglalkozott. Inkább tisztelet-
adásnak tekinthető a szerzők, idősebb és fiatalabb kollégák iránt, akik többségével 
szoros szakmai-emberi kapcsolata alakult ki (például Szabó Sándor, Pogányné Rózsa 
Gabriella, Pogány György).51

Utoljára megjelent, ebben a cikkben elsőként idézett publikációja részben tiszte-
letadás Kovács Máté, s egyben anyaintézménye iránt, részben áttekintést ad a 
szombathelyi tantervi munkálatokról az 1997-es tantervig.52

2011-ben 70. születésnapját még közösen megünnepeltük, majd a következő 
évben vele együtt emlékeztünk a szombathelyi könyvtárosképzés 50 évéről. Arra 
nem gondoltunk, hogy a 75 év is elég kerek évforduló, de sajnos 80. születésnapján 
már nem tudjuk köszönteni őt, ahogyan idén már nem tudott ő sem részt venni 
azon az alkalmon, amikor Pálvölgyi Mihályt köszöntöttük 70. születésnapján. 
Sajnos Máriával nem készült életútinterjú.53 Ezen írás próbál tiszteletadás lenni 
munkássága előtt. Utolsó publikációjának említésével látszólag az életmű áttekinté-

48 Kovács Mária (2001): A könyvtárhasználati ismeretek oktatása. Szakmódszertan könyvtárostanár-hall-
gatók számára. Berzsenyi Dániel Főiskola, Könyvtár- és Információtudományi Tanszék, Szombathely.

49 Kovács Mária, Sz. (1998) 48–52. 
 Kovács Mária (2002b) 193–200.
50 Kovács Mária (2008): Az iskolai könyvtár szerepváltásai, feladata az oktatásban – az utób-

bi 20 évben. In: Czövek Zoltán – Koltay Tibor – Pálvölgyi Mihály (szerk. 2008): Könyvtár 
és társadalom vonzásában. Köszöntőkönyv dr. Tóth Gyula 70. születésnapjára. Savaria Uni-
versity Press, Szombathely. 153–162. Letöltés: http://www.bdf.hu/btk/trsi/kvtar/Kutats%20
tudomnyos%20mhelyek/Tansz%C3%A9ki%20kiadv%C3%A1nyok/Tanulm%C3%A1nyok%20a%20
K%C3%B6nyvt%C3%A1r-%20%C3%A9s%20Inform%C3%A1ci%C3%B3tudom%C3%A1nyi%20
Tansz%C3%A9k%20m%C5%B1hely%C3%A9b%C5%91l/1_Konyvtar_es_tarsadalom_vonzasaban.pdf 
(2018.06.03.)

51 Kovács Mária (2009): A Hatágú Síp Alapítvány legújabb kiadványai. Könyvtári Figyelő, 1. 142–148. 
Letöltés: http://epa.oszk.hu/00100/00143/00070/pdf/kf_00143_2009_01_142-148.pdf (2018.06.03.)

52 Kovács Mária (2012) 36–46.
53 Egyetlen interjút találtunk, amely vele készült, ebben a könyvtárügy akkori egyéb gondjai között sem 

feledkezett meg az iskolai és gyermekkönyvtárakról. Molnár A.: Nincs ok az örömre. Befejeződött a 
Könyvtárosok Egyesületének vándorgyűlése. Vas Népe, 1996. aug. 14. 7. 
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sének végére értünk. Ám ha a 2002-es kötetben szereplő bibliográfiát nézzük, 
láthatjuk, hogy távolról sincs így, több olyan vonatkozás van, amit még be kell 
mutatnunk.

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

A tanszék nemzetközi kapcsolataiban nyelvtudása alapján elsősorban német 
nyelvterületen vett részt, amelyre elsősorban az 1976–1984 között végzett kutatás 
lezárulta után volt lehetősége. 1989-ben az Internationale Jugendbibliothek ösztön-
díjasaként két hónapot töltött Németországban. Az előre eltervezett témák mellett 
alkalma volt újakkal is megismerkednie, így például részt vett asztmás és allergiás 
megbetegedésekben szenvedő gyermekek biblioterápiás foglalkoztatásáról szóló 
konferencián.54

A későbbi alkalmak elsősorban a stuttgarti főiskolához, az FHB-hoz 
(Fachhochschule für Bibliothekswesen) kötődtek. 1992-ben három oktató, Kovács 
Mária, Tóth Gyula és Pálvölgyi Mihály, valamint nyolc hallgató vett részt a 
Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD) és a stuttgarti főiskola által 
támogatott tanulmányúton. A következő években sok hallgatónk juthatott el ösztön-
díjjal Stuttgartba, miközben a főiskola TEMPUS projektünk egyik résztvevője lett. 

Útjai során alkalma nyílt megismerkedni hasonló témával foglalkozó stuttgarti 
kollégájával, amelynek eredményeként az ő munkájáról összefoglalót is készített. 
Ennek részleteit később a témával foglalkozó publikációiba is beépítette.55

1994 októberében egy hónapot a stuttgarti Fachhochschule für Bibliothekswesen 
vendégeként Németországban, Baden-Württemberg tartományban tölthetett el. 
Alapvetően három témáról tájékozódott: a gyermek- és ifjúsági könyvtárak tevé-
kenységéről, az iskolai könyvtárak helyzetéről és a nyilvános könyvtárak szociális 
munkájáról. Ez utóbbi témával hazaérkezése után az eddigieknél is intenzívebben 
foglalkozott.56

Az 1999-es iskolai könyvtári konferencián Stuttgartból Andreas Papendieck 
tartott előadást. 2002-ben legfőbb stuttgarti partnerünk, Peter Vodosek köszöntő-

54 Kovács Mária (1989): Az Internationale Jugendbibliothek ösztöndíjasa voltam. Könyvtári Figye-
lő, 5/6. sz. 623–624. Letöltés: http://epa.oszk.hu/00100/00143/00303/pdf/EPA00143_konyvtari_
figyelo_1989_5-6_623-624.pdf (2018.06.03.)

 Kovács Mária (1989): Tanácskozás a gyermekklinikákon folyó könyvtári tevékenységről. Könyvtáros, 
12. 742–743.

55 Krüger, Susanne (1993): Új utak a gyerekkönyvtári munkában? Töm.: Kovács Mária. Könyvtári 
Figyelő, 2. 266–268. Letöltés: http://epa.oszk.hu/00100/00143/00006/pdf/EPA00143_konyvtari_
figyelo_1993_2_266-268.pdf (2018.06.03.)

56 Kovács Mária (1995): Német könyvtárak – magyar szemmel. Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 5. 26–29. 
Letöltés: http://epa.oszk.hu/01300/01367/00164/pdf/03extrahungariam.pdf (2018.06.03.)
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könyvébe Pálvölgyi Mihály és Kovács Mária írt az együttműködés 12 évéről,57 Peter 
Vodosek 2008-ban a Tóth Gyula 70. születésnapja alkalmából megjelent kötetben 
viszonozta ezt.

SZOCIÁLIS KÖNYVTÁRI MUNKA

A rendszerváltásból következő társadalmi változások indították arra, hogy a 
szociális könyvtári munka témájával kezdjen el foglalkozni, s az országban elsőként 
az 1992/1993-as tanévben speciális kollégiumot is indított ebben a témában. Nem 
véletlen, hogy az 1994-es stuttgarti ösztöndíjas tanulmányútja során is ezt vizsgálta, 
majd azt követően szélesebb körben is kezdte terjeszteni tapasztalatait.

1995 októberében, az Összefogás a könyvtárakért akció keretében Tatabányán 
tartott előadást a könyvtár szociális funkciójáról. Az előbbinek az összefoglalója 
meg is jelent a helyi könyvtári lapban.58 1996. május 22-én Pécsett a Baranya Megyei 
Könyvtárban rendeztek szakmai napot a témáról. Nagy Attila bevezetője után 
Kovács Mária tartott előadást A szociális funkció Magyarországon és a külföldi 
gyakorlatban címmel.

Ugyanebben az évben a Könyvtári Figyelő 2. számában két publikációja is 
megjelent a témában. Cikkében a könyvtárosképzéssel való kapcsolatával foglalko-
zott,59 ez az írás egyben bevezetése is volt egyik szakdolgozója munkája rövidített 
változatának,60 kritikája pedig a könyvtárak szociális funkciójával foglalkozó 
tanulmánygyűjteményről szólt.61 Itt szerepelt először Sz. Kovács Máriaként, hogy az 
előző években a lapban többször publikáló, hasonló nevű kolléganőtől megkülön-
böztessék.

57 Pálvölgyi Mihály – Kovács Mária: Twelve years of co-operation HBI Stuttgart – BDF KIT Szombathely. 
In: Blum, Askan (hrsg. 2001): Bibliothek in der Wissengesellschaft. Festschrift für Peter Vodosek. K G 
Saur, München. 55–65. 

58 Kovács Mária (1995): A könyvtár szociális funkciója. Téka-téma, 5. 4.
59 Kovács Mária, Sz. (1996): A szociális könyvtári munka és a könyvtárosképzés. Könyvtári Fi-

gyelő, 2. 244–246. Letöltés: http://epa.oszk.hu/00100/00143/00018/pdf/EPA00143_konyvtari_
figyelo_1996_2_244-246.pdf (2018.06.03.)

60 Varju Zsuzsanna (1996): A vakok könyvtári ellátásának helyzete Magyarországon. Könyvtári Figyelő, 
2. 247–255. Letöltés: http://epa.oszk.hu/01200/01245/00001/cikk4.html

61 Kovács Mária, Sz. (1996): Szociális feladatok - és a könyvtár. Könyvtári Figyelő, 2. 284–286. Letöl-
tés: http://epa.oszk.hu/00100/00143/00018/pdf/EPA00143_konyvtari_figyelo_1996_2_285-296.
pdf#page=4 (2018.06.03.)

 Arnóth Károly – Vidra Szabó Ferenc (szerk. 1995): A könyvtár szociális funkciója: Tanulmánygyűjte-
mény. Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ, Budapest.
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Egy könyvismertetésében már nyugdíjba vonulása után is visszatért egy részté-
mára: „Magam több évig tanítottam a könyvtárosképzésben szociális könyvtári 
munkát, de ezzel a csoporttal – részben a tapasztalatok hiánya miatt – nem foglal-
koztam túl sokat.”62

TANÓRÁN KÍVÜLI MUNKA 

A szombathelyi könyvtárosképzés 25 éves évfordulója alkalmából 1987-ben rende-
zett konferencián Kovács Mária két területet érintett a tanórán kívüli tevékenységgel 
kapcsolatban: a könyvtári gyakorlatokat és a tudományos diákköri munkát.63 Ha 
valakinél, akkor Kovács Máriánál mindenképp ide sorolhatjuk a szakdolgozatok 
konzultálását is, nehéz lenne kiszámolni, hogy összesen mennyi időt töltött el ezzel. 
Biztos vagyok benne, hogy a cikk olvasói közül sokan lehetnek olyanok, akik nála 
írták szakdolgozatukat. Könyvtárunk online katalógusában 1990-ig visszamenőleg 
találjuk meg a Szombathelyen készült szakdolgozatokat. 1990-től 2007-ig 157 olyan 
dolgozatot találhatunk, amelynek Kovács Mária volt a konzulense, ezekről könnyen 
tájékozódhatunk az adatbázisok közül a Szakdolgozatok adatbázisa 1990-től 
kiválasztásával, konzulensként Kovács Máriára keresve. (1990: 9, 19991: 7, 1992: 3, 
1993:9, 1994: 10, 1995: 8, 1996: 8, 1997: 10, 1998: 16, 1999: 12, 2000: 12, 2001: 11, 
2002: 8, 2003: 7, 2004: 8, 2005: 9, 2006: 9, 2007: 1). 1980 és 1989 között még hagyo-
mányos cédulakatalógusban szerepelnek a szakdolgozatok. A fénylyukkártyás 
feldolgozás segítségével találhatjuk meg közöttük azt a 101 dolgozatot, amelynek 
ugyancsak ő volt a konzulense, tehát az éves átlag 10 feletti volt ebben az évtizedben. 
(1980: 19, 1981: 14, 1982: 5, 1983: 13, 1984: 8, 1985: 13, 1986: 10, 1987: 8, 1988: 5, 
1989: 6).

Az 1979-ig készült szakdolgozatok adatai között nem szerepel a konzulens neve, 
csak a témák alapján lehet valószínűsíteni, hogy ki lehetett a konzulens, s vannak 
olyan témák, amelyek a két szak bármelyikéhez kapcsolódhatnak (például olvasásra 
nevelésről magyar szakon is írhattak). Mivel 1972-ben indult matematika–könyvtár 
és magyar–könyvtár szakokon képzés, így az első szakdolgozatok 1976-ban íródtak. 
Jegyzőkönyvek alapján megállapítható, hogy a kezdeti, 1976–1979 közötti időszak-
ban legalább 27 szakdolgozatot konzultált, amely a legmagasabb szám a tanszéki 

62 Kovács Mária (2005): Romák a könyvtárban. Könyv és Nevelés, 3. sz. 11. Letöltés: http://epa.oszk.
hu/01200/01245/00027/kovacs.htm (2018.06.03.)

 Nagy Attila – Péterfi Rita (szerk. 2004): A feladatra készülni kell. A cigányság kulturális beilleszkedése 
és a közkönyvtár. Országos Széchényi Könyvtár – Gondolat, Budapest. 244.

63 Kovács Mária (1988): Nevelési lehetőségek a tanórán kívüli tevékenységben. In: Szalay László (szerk. 
1988.) A közművelődési és könyvtáros oktatók nemzetközi konferenciája. Szombathely, 1987. augusztus 
26–29. BDTFK, Szombathely. [1989] 269–274.
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oktatók közül. Ezek némelyikéről is tájékoztatást nyújt nekünk Kovács Mária a 
megyei könyvtári híradóban megjelent írásában.64 

Ahogy írja, „a gyermek- és iskolai könyvtári ismeretek, valamint az olvasáspszi-
chológia-pedagógia témaköreiből” (vagyis az általa tanított tantárgyakhoz kapcsoló-
dóan) választotta ki a legérdekesebb dolgozatokat”, s az 5 kiválasztott dolgozat közül 
hármat részletesebben ismertet (Tokaji Nagy Erzsébet, Farkas Éva, Takács Zsu-
zsanna), míg két másikat említ. 

A dolgozatok címei is jól tükrözik az általa meghirdetett témákat. Azok többsége 
az iskolai és a gyerekkönyvtárakhoz kapcsolódik (például olvasóvá nevelés, állo-
mányelemzés, egyéni foglalkozások, csoportos foglalkozások, könyvtári órák, 
olvasói viselkedés, könyv- és könyvtárhasználati ismeretek adott tárgy oktatásban, a 
szépirodalom hatása, gyermekirodalom. A szakdolgozati témák természetesen nem 
voltak függetlenek attól, amit tanított, s amiről publikált. A gyerekkönyvek illusztrá-
cióiról a magyar mellett angolul is megjelent írása.65 Néha külön is kiemelte az 
ismertetett műnek az oktatásban való használhatóságát.66 A Fülöp Géza emlék-
könyvben a kommunikáció fontosságával foglalkozott.67 Megfigyelhető, hogy 
fokozatosan jelennek meg olyan témák, amelyek az oktatott tárgyak tartalmának 
változásait, kiegészülését is tükrözik, például biblioterápiás foglalkozások, a 
biblioterápia alkalmazása, idősek könyvtári ellátása, a könyvtár szociális funkciói, 
pedagógusjelöltek olvasási és könyvtárhasználati szokásai stb.

Összességében elmondhatjuk, hogy Kovács Mária összesen 285 (27, 101, 157) 
dolgozatnak volt a témavezetője – ez biztosan az egyik legtöbb az oktatók között.

E sorok írója is nála írta szakdolgozatát (Murányi Péter: A könyv felhasználásának 
módszerei a magyar nyelv és irodalom tárgy oktatásában a régi és új tantervek 
alapján. Szombathely, 1978). Ennek továbbfejlesztett változata (amely azt bizonyí-
totta be, hogy az iskolai könyvtárak állománya nem lesz alkalmas az 1978-as tanterv 
által előírt követelmények teljesítésére), az 1979-es OTDK-n II. díjat nyert.

A szombathelyi főiskola 1974/75-ös tanévének évkönyvéből megtudhatjuk, hogy a 
Könyvtártudományi TDK tudományos vezetője Kovács Mária volt,68 vagyis rá 
hárult a TDK megszervezésének és működtetésének feladata, de az 1985–89-es 

64 Kovács Mária (1977): A Szombathelyi Tanárképző Főiskolán végző könyvtár szakos hallgatók dolgoza-
taiból. A Vas Megyei Könyvtárak Értesítője, 1. 40–42.

65 Kovács Mária (1994): Illusztrációk a magyar gyermekkönyvekben az utóbbi három évtizedben. In: 
Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 10. 51–55. Letöltés: http://epa.oszk.hu/01300/01367/00156/pdf/03konyv.
pdf (2018. 06. 04.) 

 Kovács Mária (1994): Éva Gaál and the modern Hungarian illustration. Bookbird, 4. 39–40.
66 Kovács Mária (1997): Emberi kapcsolatok a könyvtárban. Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2. 31–33. 

Letöltés: http://epa.oszk.hu/01300/01367/00098/pdf/04hbmegye.pdf (2018. 06. 04.)
 DeHart, Florence (1997): Emberi kapcsolatok a könyvtárban. Országos Széchényi Könyvtár, Budapest. 
67 Kovács Mária (1999): A kommunikáció szerepe az olvasóval való foglalkozás folyamatában. Barátné 

Hajdu Ágnes (szerk. 1999) Fülöp Géza emlékkönyv. Művelődéstörténeti és könyvtártudományi írások. 
ELTE, Budapest. 115–120.

68 Papp János (szerk. 1975): A Szombathelyi Tanárképző Főiskola évkönyve 1974/75. Tanárképző Főiskola, 
Szombathely, 8.
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évkönyvben is ő szerepel a TDK vezetőjeként,69 s ha továbbiak jelentek volna meg, 
akkor még sokáig az ő nevével találkozhattunk volna. Az 1974–75-ös tanév 
évkönyve még részletesen felsorolja az 1975-ös OTDK-n elért eredményeket70 (akkor 
még nincs nyoma hallgatóinknak), a következő beszámolók azonban a díjak 
mennyiségére hivatkozva csak összesített számokat adnak meg.

Kovács Mária a megalakulás után 10 évvel készített összegző cikket a diákköri 
munkáról.71 Eredményekről, gondokról, problémákról is beszámol. Ír OTDK-s 
nívódíjakról, első és második helyezettek díjairól (sajnos nem sorolja fel őket), 
kapcsolatokról könyvtárakkal, szakmai tanulmányutakról, arról, hogy csak esetle-
gesen van lehetőség pénzjutalmakra, tanulmányutakra. Név szerinti megemlíti 
azokat az OTDK-sokat, akik kollégák lettek (Tokaji Nagy Erzsébet, Murányi Péter, 
Nagy László, Barki Katalin) és azt a három 1983-as dolgozatot, amelyeknek anyagát 
sikerült szaklapokban megjelentetni.72

Az eredményekről számszerűen, de a konkrét eredményeket és dolgozatokat meg 
nem nevezve, adott összefoglalást az 1987-es konferencián.73 (1977: 3 dolgozat, 1 díj, 
1979: 6 dolgozat, 3 díj, 1981: 4 dolgozat, 2 díj, 1983: 6 dolgozat, 3 díj, 1985: 6 dolgozat, 
4 díj, 1987: 12 dolgozat, 6 díj).

1997-ről ránk maradt egy dossziéja, az alapján tudjuk, hogy abban az évben 
zsűritag volt az OTDK-n. 2001-ben Szombathelyen került sor az OTDK Pedagógiai, 
Pszichológiai és Könyvtártudományi szekciójának versenyére. Erről is ő írta a 
beszámolót.74 A díjak közül többet a szombathelyiek szereztek meg. Az egyik 
harmadik helyezett az ő hallgatója, Kosik Szilvia volt, az egyik első pedig az MKE 
jelenlegi főtitkára, Gerencsér Judit.

TDK-sként adminisztratív feladatok is hárultak rá, ezek közül a programfüzetek 
összeállítása dokumentálható is.75

1992-ben alakult meg a SzoKHE, a Szombathelyi Könyvtároshallgatók Egyesü-
lete. Mária néhány hónappal a megalakulás után, 1993-ban lett a vezetőség tanári 

69 Guttmann Miklós (szerk. 1988): A Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola évkönyve 1984/1988. Szom-
bathely, 116.

70 Papp János (szerk. 1975): A Szombathelyi Tanárképző Főiskola évkönyve 1974/1975. Tanárképző Főis-
kola, Szombathely, 85.

71 Kovács Mária (1985): A Könyvtártudományi Diákkör tevékenysége és munkakapcsolatai. Jelentke-
zünk, 43–44. 67–69.

72 Bajusz Ágnes (1984): Kurrens nemzeti szakbibliográfiáink helyzete. Könyvtári Figyelő, 1. 57–69. Le-
töltés: http://epa.oszk.hu/00100/00143/00271/pdf/EPA00143_konyvtari_figyelo_1984_1_057-069.pdf 
(2018. 06. 04.) 

 Kollárné Tóth Éva (1983): A komplex könyvtári szakkör szerepe és hatása adott gyermekcsoport fejlő-
désére. Könyv és Nevelés, 4–5. sz. 150–158.

 Németh József (1984): Könyvtárismertetők a közönségkapcsolatokban. Könyvtáros, 2. 99–102. 
73 Kovács Mária (1988) 269–274.
74 Kovács Mária (2001): Jubileumi OTDK Szombathelyen. Könyvtári Levelező/lap, 6. 22–23.
75 XX. OTDK. Tantárgypedagógiai és Oktatástechnológiai Szekció. Összeáll. Kovács Mária. BDTF, 1991. 
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tagja, ezt a tisztséget csaknem egy évtizeden keresztül töltötte be. Már ilyen funkció-
jában számolt be az 1993-as szaknapról.76

Ahogyan már utaltam rá, a TDK-munka mellett 1987-es előadásában a könyvtári 
gyakorlatok kérdésével foglalkozott Kovács Mária. Felidézte a kezdeteket, a népmű-
velő-könyvtárosoknál alkalmazott módszereket, majd azokat az időket, amikor még 
országosan egységes tanterv volt érvényes a főiskolai képzésben. Ehhez kapcsolódott 
az a tájékoztató is, amely az Oktatási Minisztérium Pedagógusképző Főosztálya 
mellett működő Könyvtárosképzési Szakbizottság jóváhagyásával készült.77 Puskás 
Sándorné, a szombathelyi megyei könyvtár igazgatóhelyettese a közművelődési, 
Mária az iskolai könyvtárakra vonatkozó részt írta. A kiadó előszavában: „A kiad-
vány szerzői természetesen elsősorban saját, nyugat-dunántúli tapasztalataikra 
építettek; egyébként a tanárképző főiskolai gyakorlatoknak itt van a legrégibb 
múltja, és a közművelődési könyvtári hálózat itt gondoskodik a gyakorlatvezetésről 
a legszervezettebb keretek között.78 Később a képző intézmények már saját tantervet 
készíthettek, ezen belül a gyakorlatok rendszerét is ők alakíthatták ki. Az 1987-es 
előadás az 1985-ös tanszéki programot mutatta be.79 A gyakorlatok esetében is 
fontos volt a könyvtárak véleményének figyelembe vétele, például ez volt a témája az 
1998. november 18-án tartott szaknapnak, amelyen várakozáson felül sokan, 80-an 
vettek részt, s tárgyaltak az 1997-ben bevezetett tantervről, a gyakorlattal kapcsola-
tos problémákról.80 A 2001-ben készült tájékoztatóban81 is helyet kaptak a gyakorló-
helyek szempontjai, ezt a részt Nagy Éva, a szombathelyi megyei könyvtár jelenlegi 
igazgatója írta.82

Sok egyéb tevékenységére vonatkozóan vannak még adatok. Részt vett például 
1993-ban többfordulós megyei könyv- és könyvtárhasználati vetélkedő szervezésé-
ben,83 Tóth Gyulával és Tóth Gyulánéval együtt ugyanebben az évben az MKE 
Könyvtárostanárok szervezete pályázatának bírálója volt. A megjelentek mellett 
további konferenciákon tartott előadásairól is tudunk.

76 Kovács Mária (1993): Könyvtáros szaknap a főiskolán. A Vas Megyei Könyvtárak Értesítője, 3. 28–29.
77 Puskás Sándorné – Kovács Mária (1979): Könyvtári gyakorlatok a könyvtárosképzésben. Útmutató 

a közművelődési és iskolai könyvtárak gyakorlatvezetői számára. Közread. az Országos Széchényi 
Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ, Budapest. 59.

78 Uo. 5.
79 Kovács Mária (1988)
80 Kovács Mária – Frank Róza (1999): Fókuszban a gyakorlat. Könyvtáros szaknap Szombathelyen. A Vas 

Megyei Könyvtárak Értesítője, 1. 26–27.
81 A szakmai gyakorlatok rendszere a BDF Könyvtár- és Információtudományi Tanszékén. Összeáll. Frank 

Róza, Kovács Mária, Rétfalvi Gábor. Berzsenyi Dániel Főiskola. Szombathely, 2001.
82 Uo. Nagy Éva (2001): 6. A gyakorlat a gyakorlóhelyek szemszögéből. 27–30. 
83 Kovács Mária (1993): Könyv- és könyvtárhasználati verseny az általános iskolákban. A Vas Megyei 

Könyvtárak Értesítője, 2. 19–21.
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KOVÁCS MÁRIA SZELLEMI ÖRÖKSÉGE

Írásomban arra törekedtem, hogy az összes lényeges publikációját számba vegyem, 
elhelyezzem a megfelelő helyen, így rejtett módon munkásságának bibliográfiáját is 
elkészítsem, amennyire lehetséges, a hálózati elérhetőséget is megadjam, hogy 
akinek kedve támad, könnyen elolvashassa őket, s elgondolkodhasson róla, mi 
mennyire érvényes még belőlük, mennyire vetődnek fel ugyanazok a kérdések most 
is. Például hogyan épül be a könyvtárhasználat az osztatlan tanári képzésbe, a 
többkönyvű oktatás mást is jelent-e, mint hogy az új, kísérleti tankönyvek mellett a 
tanárok régebbieket, használhatóbbakat is bevetnek legalább fénymásolatban stb. 
A cikk írása közben vált teljes mértékben elérhetővé a Könyvtári Figyelő anyaga, s 
remélhető, hogy valamikor a Könyvtáros, valamint a régi Könyv és Nevelés cikkei is 
könnyen elérhetőek lesznek. 

Az életmű dokumentumai közül néhány ritkaságnak számít. 1986-ból két 
videokazetta is található könyvtárunkban, amelyen Kovács Mária óráin végzett 
helyzetgyakorlatok láthatók könyvtári környezetben.84 A módszert Ferenczi Zsu-
zsanna kezdte először alkalmazni; az MKE Vas megyei szervezetének programján 
már 1984-ben bemutatott ilyen felvételeket. A 2003/2004-es tanévben nyugdíjba 
készülő oktatók, Ferenczi Zsuzsanna, Kovács Mária, Tóth Gyula előadásairól 
rendszeresen hangfelvételt készítettünk kazettára. A szaknapokról ránk maradt 
videofelvételeken is többször feltűnnek. 

A legfontosabb azonban az, ami a tanítványok emlékezetében marad meg, akik 
tovább viszik a gyakorlatba azt, amit tanultak tőle. 

Egyik volt tanítványa, Tóth Viktória, a Könyvtárostanárok Egyesülete titkára írta 
a Kataliston: „Kovács tanárnő sok iskolai könyvtárosnak, könyvtárostanárnak volt 
meghatározó tanára a szombathelyi képzés során. Szűkebb területünk, az iskolai 
könyvtárügy is sokat köszönhetett neki. Saját eszközeivel, módszertani kiadványok 
összeállításával, továbbképzések szervezésével, a Könyvtárostanárok Egyesülete 
szombathelyi Nyári akadémiáinak támogatásával is segítette szakmánkat.

Emlékét a KTE tisztelettel megőrzi!”85

Tanszéki munkatársai, volt intézményének könyvtárosai (közülük többen szintén 
volt tanítványai) is csatlakoznak ehhez.

84 Könyvtár mikro. Gyak. vez. Kovács Mária. Szombathely, Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola 
Videóstúdió., 1986. 1 vk. (100 min.) A felvételek a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Könyvtárá-
ban készültek

 Könyvtár mikro. Gyak. vez. Kovács Mária. Szombathely, Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Vi-
deostúdió, 1986. 2. rész. 1 vk. (100 min.) A felvételek a BDTF könyvtárában és a Jáki úti könyvtárban 
készültek. 

 A legtöbbször az egyik hallgató az olvasó, aki kap egy szituációs problémát, a másik a könyvtáros, a 
megoldás legfőbb eszközeként legtöbbször a cédulakatalógus szerepel.

85 Tóth Viktória (2017): Dr. Kovács Mária emléke. Katalist, 2017. augusztus 21. Letöltés: http://katalist-
to-feed.blogspot.com/2017/08/re-katalist-dr-kovacs-maria-emleke_21.html (2018.06.03.)
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CSETABLAKTÓL A KÖNYVESPOLCIG – 
A KÖNYVTÁRI TARTALOMFEJLESZTÉS 
LEHETŐSÉGEI

FODOR JÁNOS1

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

JÁNOS FODOR: FROM CHATBOX TO BOOKSHELF – THE 
POSSIBILITIES OF CONTENT DEVELOPMENT OF LIBRARIES

Libraries have been present on the Web with their homepages, digitized content and 
news items since the beginning of the Internet era – this is how they keep direct contact 
with their readers. But during the last two decades there was a significant change in the 
use of the Web: users were given opportunities for activity and collaboration, as 
community-based interactive applications and socialnetworks started to be used. Their 
attention and free time locked into the social media through the screens of smartphones 
and tablets. As users meet web content through social media, it seems logical that 
libraries should also appear there, sharing contents from their digitized collections. 

The author offers a historical overview of content development and digitizattion, 
proposing content-sharing strategy relying on habits and interests of social network 
users. Deducing from analyses of users’ motivation, such as privacy saving efforts or 
adventurousness, the author presents several examples of good practices, such as 
sharing inspiring collections on local history or chronology. The study based on 
experiments of the content providing projects of the Institute of Library and 
Information Science at the Eötvös Loránd University. 

Keywords: Digitization, Information technology, Socialnetworks, Content sharing, 
Web, Local history, Chronology

Egy friss felmérés szerint2 az Európai Unió országai közül Magyarország a legna-
gyobb közösségimédia-fogyasztó. Az európai átlagnál húsz százalékkal többen 
facebookozunk, twitterezünk és instagramozunk, a 16–24 éves korosztályban szinte 

1 Fodor János PhD, egyetemi adjunktus, Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK KITI, Budapest
2 Peleschuk, Dan: Europe's most socially networked country? Not what you'd expect. Letöltés: http://www.

ozy.com/good-sht/europes-most-socially-networked-country-not-what-youd-expect/80737 (2017. 10. 
26.) A hivatkozott felmérés: Eurostat's latest report on Digital Economy and Society in the EU. Letöltés: 
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=44391 (2017.10.20.)

KeN_2018-2_beliv.indd   27 2018.07.18.   16:32:48



28 KÖNYVTÁR

mindenki aktív valamelyik közösségi oldalon. Egyfelől örülhetünk az új technoló-
giák terjedésének, bízhatunk abban, hogy a digitális bennszülött generációk munká-
ban, társadalmi önszerveződésben és kreativitásban is hasznosítani tudják a kor-
szerű kommunikációs eszközök kezelésében szerzett kompetenciát. Másfelől joggal 
tartunk az álhírekkel manipulálható közösségi médiafogyasztás következményeitől, 
a társadalom kötőanyagait fellazító véleménybuborékok hatásától. A kulturális, 
tudományos, műveltségi közös nevező záloga a tanulás és önkéntes művelődés: 
időigényes tevékenységek. A közösségi médiafogyasztás pedig – üzleti modelljéből 
következően – időrabló, hiszen a felhasználók figyelméből, választásaiból, aktivitá-
sából profitál, a használt szolgáltatások kiterjesztésére törekszik, egészen az alapvető 
élettevékenységek szintjéig. Van-e esély az időigényes olvasás reneszánszára, vagy 
máris rétegigényt képvisel a történetekben, tudásban elmélyedő, fantáziájával 
szavakból képeket teremtő olvasó? S ha az e-book, a digitális szöveg olvasása a jövő, 
vezet-e út vissza, a könyvespolcok közé, vagy készüljünk föl könyvtáraink fokozatos 
felszámolására? Ahogy e kérdések is leegyszerűsítik a bizonytalanság komplexitását, 
úgy válasz sem adható röviden vagy általános érvénnyel.

Jelen gondolatmenet arra vállalkozik, hogy gyakorlati projektek tapasztalatainak 
értelmezésével felmutassa a könyvtári tartalomszolgáltatás szerepének és lehetősége-
inek korszerű, jövőben is életképes példáit. 

A kommunikáció eszközeinek és gyakorlatának átalakulása az átlagember 
spontán, gyors reakciói mentén alig két évtized alatt formálta át hétköznapjainkat. 
A mindenkori jelenben játszódó filmek egyre gyorsabban kapnak szembeötlő 
patinát, forgatásukat szinte évre pontosan tudjuk datálni, ahogy szereplőik hasz-
nálni kezdik a megfizethető számítógépet, a grafikus kezelőfelület újabb és újabb 
verzióit, a társas érintkezésben nélkülözhetetlen webet, keresőfelületeket. Levelek 
helyett csetelünk, olvasás gyanánt kapcsolati háló mentén tájékozódunk, s tesszük 
mindezt okostelefonok pár évente újra cserélt generációin, úton, útfélen.

Az évszázadok során felgyűlt tudás átadásával, megőrzésével eljegyzett hivatások 
képviselői: pedagógusok, muzeológusok, levéltárosok és könyvtárosok érthetően las-
sabban, megfontoltabban reagálnak a változásokra, mint az információ azonnali 
átadását vállaló cégek, intézmények és szakemberek, vagy maga az írott és elektroni-
kus sajtó, ami a radikális átalakulás során részben fel is számolta önmagát. Izgalmas 
jövőkép és kiábrándító rémkép egyaránt épülhet a mindenre választ adó hálózati 
kereshetőség illúziójára, a könyvek teljes körű digitalizálásának elvi-távlati lehetősé-
gére. Szükség lesz-e könyvtárra, levéltárra az adatbázisokban kutató mesterséges 
intelligencia korában? Kiváltja-e végül az iskolát a távoktatás? Megújítható marad-e 
a múzeum fogalma?

Kevés tudományterület fogadhatta felkészültebben és józanabban a változásokat, 
mint a könyvtártudomány, a tudás osztályozásának, visszakereshetővé tételének és a 
róla tájékoztató rendszerek fejlesztésének tudománya. Mégis, ahogy a pedagógiának 
számolnia kell az oktatás élő rendszerének mindenkori látenciájával, a generációvál-
tások és társadalmi változások ütemével, úgy a könyvtártudománynak is az elmélet 
és gyakorlat szinkronba állítását kell szolgálnia. A hazai könyvtárügy helyzete és 
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finanszírozása, a szakember-generációk és tájékozódási szokások változása annak 
ellenére kételyeket és aggodalmat szült, hogy a könyvtári információ-visszakeresés 
és tudásközvetítés kifinomultabb, hitelesebb és tudományosan megalapozottabb, 
mint a mindennapjainkat átformáló webes szolgáltatások. 

Biztathatjuk magunkat azzal, hogy az évszázados gyakorlattal rendezett tudás 
továbbadására, szakértő hozzáférhetővé tételére akkor is szükség lesz, amikor már 
érteni, elemezni is tudjuk a mai gyors és spontán döntések hosszútávon kiteljesedő 
hatását. De ha késésbe kerülünk, ha nem vállalunk aktív szerepet a változásban, 
olyan visszafordíthatatlan folyamatok is elindulhatnak, melyek megkérdőjelezik 
tudásunk, hivatásunk létjogosultságát.

I. HÁROM SZAKASZ

Az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézetében az ezredforduló óta 
kiemelten foglalkoztunk a könyvtári tartalomszolgáltatás kérdéseivel, a kulturális és 
tudományos örökség közreadásának aktuális formáival.3 A hallgatói érdeklődés és a 
szakmai rendezvények tematikája, a kutatási irányok és a szaksajtó figyelme változó 
aránnyal, de három jól elkülöníthető szakaszt rajzol a könyvtári tartalomfejlesztés-
sel kapcsolatban. A 2000-es évek közepétől a web 2.0-ás eszközöket megismerő fiatal 
könyvtárosnemzedék sürgető elvárásait érzékeltük a szakma megújulása, az új, 
hétköznapivá váló IT-eszközök fölhasználása kapcsán. Saját jártasságukból kiin-
dulva joggal érezték úgy, hogy a könyvtári szolgáltatásoknak lépést kell tartaniuk a 
megváltozott hálózati élménnyel, felhasználói igényekkel. 

A második szakaszban, ahogy ismertebbé váltak az átfogó, gyakran országos 
digitalizálási és adatbázis-fejlesztési projektek, a létrejött online könyvtári szolgálta-
tásokkal szemben fokozódó olvasói igényekkel és elvárásokkal szembesültünk. 

A harmadik, ma is formálódó szakaszban azt kutatjuk, hogyan segíthetnénk az 
olvasókat abban, hogy maguktól, ugyanolyan természetességgel, otthonossággal 
tudják használni – megosztani, feldolgozni, kutatni és élvezni – a könyvtárak online 
elérhető állományát, ahogy korábban a kikölcsönzött könyveinket. 

Ez a kérdés kulcsfontosságú lehet, hiszen a könyvtár továbbélését, szolgáltatásai-
nak domesztikálását jelentheti a digitális korszakban.

1. A nagy verzióugrás
E sorok írója 2000 ősze óta egyetemi oktató, a web fejlődésének első szakaszától, 
annak utolsó éveitől élhette át könyvtáros hallgatóival a változásokat. A statikus 
weboldalak „egyenjogúságának” időszaka volt ez, a hallgatók is html-nyelven 
tanultak, mert a könyvtárak – mint minden intézmény, kisvállalkozás és magánsze-

3 Kiszl Péter (2015): Tudományos örökség és gyorsuló fejlődés – könyvtárosképzés az Eötvös Loránd 
Tudományegyetemen. Könyvtári Figyelő, 25. 4. 443–462.
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mély – honlapot készítettek. Mindegyik más: zsúfoltak voltak információkkal, 
grafikai megvalósításuk egyenetlenre sikerült, s csak esetlegesen kapcsolódtak 
digitális állományokhoz, online katalógushoz. Tartalmuk ritkán frissült, s aktualitá-
sok helyett az állandó, változatlan információk közzétételét szolgálták. A programo-
zott tartalomkezelő rendszerek elterjedésével nyílt forráskódú, ingyenes portál- és 
blogmotorok váltak közismertté, velük megérkezett a webre az élő, interaktív 
tartalom és az azonnali, online frissítés lehetősége. 

A kétezres évek közepétől web 2.0-ás korszakként emlegetett időszak könyvári 
megfelelője a Könyvtár 2.0 (Library 2.0) irányzat,4 mely a kölcsönvett verziószám 
jegyében dinamikus tartalomszolgáltatást, a webre költöző író-olvasók online 
kiszolgálását propagálta blogokkal, chatablakban elérhető tájékoztató könyvtárossal 
és az olvasók bevonásával a könyvtári tartalomfejlesztésbe.

Dolgozatokból blog-hálót készítettünk, Joomla-alapú portált is tanultunk 
üzemeltetni. Végzett hallgatóink WordPress blog-szolgáltatást indítottak könyvtári 
szakembereknek,5 s évekig sikerrel járultak hozzá a szakmai nyilvánosságot többré-
tegűvé tévő blogkultúra virágzásához. 

A korszak tetőpontjaként éltük át a hallgatók által szervezett konferenciákat, 
melyeken startupfejlesztők és könyvtári szakemberek találkoztak, valóban innovatív 
légkörben.6 A nagyszabású tervek, az együttműködési készség mégsem hozott létre 
maradandó eredményeket. A nyílt forráskódú rendszerek terjedését a bizonytalan 
technikai támogatástól való félelem hátráltatta. A nagy szolgáltatók által fenntartott, 
ingyenes blogrendszerek használata aggályosnak tűnt: szabad-e kereskedelmi cégek 
platformjain, szűkös közpénzen fizetett munkával információt felhalmozni? 
A komplex, intézményi támogatással megszületett könyvtárportál7 pedig, a korszerű 
funkciói ellenére, nem vált népszerűvé: az uniformizált megjelenés helyett a könyv-
tárak saját honlapjuk fejlesztésére koncentráltak, s az olvasók is azokon keresték az 
információkat. Végül pedig, az olvasóközönség bevonása, a könyvtárak webes 
jelenlétéhez csatlakozó aktív, katalogizáló, címkéző közreműködői körök létreho-
zása is illúziónak bizonyult: az általános közösségi hálózatok, a hazai iWiW, majd a 
Facebook vonzerejével csak néhány réteg-közösségi hálózat tudott dacolni, aktív 
közönséget olvasás-témában hazánkban egyedül a Moly.hu tudott magához vonzani.

2. A nagytömegű digitalizálás hatásai
A 2010-es évekre a digitalizálás, a nemzeti örökség archiválásának fontossága 
hétköznapi irányelvvé vált. Hosszú évek munkájával, de közismertté váltak hazai és 

4 Tóth Máté (2011): Könyvtár 2.0 vagy Könyvtár III: visszavenni az irányítást. Tudományos és Műszaki 
Tájékoztatás, 58. 10. 452–455.

5 Hubay Miklós (2009): Könyvtári blogok Magyarországon. Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 56. 
11–12. 503–514.

6 Fodor János (2014): Mestereket szólító tanítványok. MLS 3 konferencia az ELTE BTK informatikus 
könyvtáros hallgatóinak szervezésében. Könyv, könyvtár, könyvtáros, 23. 7. 39–41.

7 Letöltés: http://konyvtar.hu/ (2017.10.20.)
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nemzetközi digitális könyvtári szolgáltatások, s az elektronikus könyvtári keresők, 
katalógusok és dokumentumtárak mellett szaporodni kezdtek a nyilvános intézmé-
nyi (például egyetemi) repozitóriumok, dolgozattárak, nyílt hozzáférésű (Open 
Access) publikálási formák. 

Kutatási blogunkon több tucat jelentős hazai dokumentumgyűjteményt elemez-
tünk.8 A létrejött szolgáltatásoktól elvártuk, hogy felhasználóbarátak és könyvtártu-
dományi szempontból szofisztikáltak, jól kereshetőek legyenek; tételeik megosztása, 
netán címkézése és kommentálása lehetséges legyen. Bár a jogos elvárásoknak 
továbbra is különböző kialakítással, olykor nehezen áttekinthető felületekkel 
felelnek meg, évről-évre egyre több olyan adatbázist látunk, melyek tartalma később 
részét képezheti egységesebb, könnyebben használható rendszereknek. Az olvasók és 
a digitalizálással foglalkozók közös vágya, hogy a digitalizált értékek szolgáltatása 
jól szervezetten, egységes kialakítású, korszerű formában álljon rendelkezésre, 
hozzáértő szakemberek felügyelete alatt. Bár ettől még távol vagyunk, máris át kell 
gondolnunk a folytatást. 

Ha a digitális állományokat szolgáltató gyűjteményekben, adatbázisokban a 
könyvtári állomány virtuális otthonra lel, egyúttal el is szakad a könyvtártól. 
A virtuális gyűjtemények gyarapítása és folyamatos fejlesztése mellett megmarad-
hat-e vagy pótolható-e az a könyvtári és munkatársi környezet, amely magáénak 
érezve az állományt, napról-napra elősegítette annak megismerését, s értékeinek az 
olvasók figyelmébe ajánlását?

3. Elidegenített archívumok?
A 2010-es évek közepe nem csak a digitalizálás, de a digitalizált könyvforma, az 
e-book köztudatba kerülését is elhozta. Az e-könyv sikert aratott, de a könyvkiadás 
problémáit inkább bonyolította. Az intézetünkben megrendezett E-könyv, e-olvasás 
szakmai nap vitájának9 legfontosabb tanulsága az volt, hogy az e-book összességében 
nem feltétlenül vonzóbb és korszerűbb formátum. A praktikussága és költségtakaré-
kossága ellenére inkább egyenrangú alternatíva, melynek terjedésében a felhalmozás 
vágya csak keveseket motivál. Egy e-könyv beszerzése, főleg vásárlása érdekében a 
hagyományos könyvekhez mérhetően fontos a tájékoztatás, a promóció, a személyes 
kötődés. A digitális javak felhasználása és hasznosulása tekintetében kiterjeszthető e 
tanulság a könyvtári állományok egészére is. Hiába áll majdan rendelkezésre az írott 
emberi tudás átfogó digitális tára, ha az archívumok meglétéről csak passzív 
ismerettel bír az olvasó. Ha az aktív használatra nem szakít időt, léte inkább meg-
nyugvással tölti el, s csak csökkenti felfedező kedvét.

A figyelem, az idő lekötése és a kíváncsiság felkeltése a könyvtárak számára 
napjainkban ugyanolyan kulcskérdéssé válik, mint a pedagógusok számára a 

8 Digitális Gyűjtemények, Letöltés: http://kutatasinaplo.blogspot.hu/p/digitalibrary.html (2017.10.20.)
9 Boda Gáborné Köntös Nelli (2014): Pro és kontra az e-könyvekről. Tudományos és Műszaki Tájékozta-

tás, 61. 11–12. 438–443.
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kötelező olvasmányok célszerű frissítése, vagy a múzeumok számára izgalmas, 
interaktív események, tárlatok tervezése. 

Kutatásaink10 bizonyították, hogy a könyvtárak közösségi média jelenlétében 
megjelenik az ajánlás, figyelemfelkeltés vágya, de sok esetben átgondolatlanul: a 
könyvtár nevében gyakorlatilag személyes érdeklődése szerint oszt meg számára 
érdekes tartalmakat egy-egy munkatárs. A tudatos stratégiát gátolhatja, hogy nincs 
saját digitalizált gyűjtemény, vagy, hogy gyűjteményük olyan adatbázisban érhető el, 
amely a könyvtártól független identitásként van jelen a közösségi médiában. 

A közösségi médiajelenlét vizsgálata során egyértelművé vált, hogy a nagy 
digitális gyűjtemények aktivitása elhanyagolható a közösségi médiatartalomban. 
Néhány, már korábban is aktív szereplőtől eltekintve az újabban létesült vagy 
nagyobb könyvtáraink gondozásában működő, elkülöníthető gyűjteményekről 
jóformán tudomást sem szerezhet az, aki a közösségi médiából tájékozódik érdekes 
tartalmakról. 

Így továbbra is néhány, a közösségi weben beágyazottabb, vagy tágabb média-
megjelenéssel támogatott gyűjtemény (Fortepan, Mai Manó Ház) aratja le – a 
sikerükkel bizonyíthatóan meglévő – közösségi érdeklődést a digitalizált tartalmak 
iránt.

II. AZ OLVASÓI MOTIVÁCIÓK NYOMÁBAN

1. Küzdelem a figyelemért
Tanulságos gondolatmenet jelent meg11 a Wikipédia körüli lelkesedés csökkenéséről, 
a szócikk-írók számának megcsappanásáról a Wired című magazinban. A web 
történetének első, írás-olvasás centrikus évtizedét a felvilágosodás tudásvágyával 
rokonítja a szerző, s az intellektuális tudásvágy jelképének, legszebb gyümölcsének 
tekinti a bárki számára írható, globális lexikont. Hanyatlását a közösségi média által 
újrafókuszált figyelemmel, a tömegmédia kíváncsiságot kioltó visszatérésével 
magyarázza. Ahogy a televízió fénykorában, úgy az üzleti alapon szabályozott 
információ-fogyasztás térfoglalásával is az tölti ki figyelmünket amit elvárunk, amit 
amúgy is tudtunk. 

Nehezen cáfolható, hogy a felfedező és ismeretfelhalmozó kedv alábbhagyott, 
iránya megváltozott, szegmentálódott. Ahogy a web 2.0-ás szolgáltatások egyre 
finomabban töltik ki az élet, az emberi tevékenység még lefedetlen részterületeit, a 
kezdetben úttörő, hiánypótló globális projekteket építő aktivitás szétszóródott, más 

10 Fodor János (2014): A megosztó hivatás. Könyvtári jelenlét a Facebook közösségi oldalon 2013/2014-
ben. Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 61. 7–8. 275–294.

11 Hossein, Derakhshan(2017): How social media endangers knowledge. Wired, 2017. 10. 19. Letöltés: 
https://www.wired.com/story/wikipedias-fate-shows-how-the-web-endangers-knowledge/ (2017. 11. 
19.)
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terepet keres. De a változás nem egyértelműen a passzivitás és kritikátlan befogadás 
irányába mutat, inkább az életteli, interakciót kínáló közeg felé.

Kisunokám, téged folyton keresnek? – teszi fel a kérdést az egyszeri nagyszülő, 
növekvő rosszallással szemlélve a folyamatosan telefonja fölé görnyedő gyermeket. 
A méltatlankodó válasz borítékolható, s valóban, indokolható a folyamatos elfoglalt-
ság az információs technológia svájci bicskáján. Nem csak a tévén nézett film IMDB-
adatlapjának párhuzamos megtekintése vagy a rádióból hangzó zene felismertetése 
adhat értelmet az idősebbek számára váratlan melléktevékenységeknek, de appliká-
ció-választástól a telepítésig, döntéseket megelőző kommentolvasástól a vásárlásig, 
útvonaltervezéstől a hírolvasásig számos tennivaló lehet éppen aktuális feladat. 
Az élő kapcsolat fenntartása érdekében karban kell tartani a készüléket, a szoftvere-
ket, a kezelőfelületet és az ismeretségi hálót is. 

A technológiai és emberi kapcsolatrendszer karbantartásaként nehezebben 
védhető szükséglet a minden szabadidőt, utazást hézagmentesen kitöltő játék, főleg 
felnőttkorban. Tágabb értelemben, talán, a psziché karbantartásaként napjaink 
elfogadott kortünete, ám az az álláspont, hogy a sporthoz hasonlóan a mindenna-
pokból kiszabadító hatású – erősen vitatható. A játékok keresése, ajánlása, kiválasz-
tása, a lejátszott menetek száma, időtartama, még eredményeink is részei, forgalma-
zott értékei a véleménybuborékokat körénk feszítő, aktivitásunkat statisztikákra 
váltó üzleti modellnek.

Határvonalat húzni a vegán étrendben, homeopátiában, oltásellenességben, 
radikális politikai eszmékben vagy fanatikus szektákban hívő csoportok között csak 
a társadalmi együttélés szabályainak betartását számon kérve lehetséges. Vitatni egy 
minden idejét szerepjátékkal vagy a gamer szubkulturában eltöltő felnőtt ember 
döntéseit hiábavaló, ahogy a fanficton írók vagy mangarajzolók körében sikeres 
fiatalt sem szükséges más témák, stílusok felé erővel terelni. Identitás-formáló 
rétegérdeklődésekké bomlott értékrendek korszakában élünk, a kánonok erőltetése 
illetéktelen beavatkozás, ami távol áll a könyvtáros hivatástól is. Mi sem áll ugyan-
akkor közelebb hozzá, mint az értékek fölajánlása és a tudás rendezése. 

Ha belegondolunk, éppen ez szolgálhat legkisebb, de közös nevezőként a saját 
értékeihez ragaszkodó, identitását őrző, tudását rendező olvasóval.

2. A rendezés közös öröme
Az ezredforduló óta Budapesten végzett könyvtáros hallgatók közös élménye, hogy 
mindannyian részt vettek a Fodor András hálózati életműkiadásban.12 A Kossuth-
díjas költő életművének oktatási felhasználását nem csak az tette lehetővé, hogy e 
sorok írója a szerzői jogok örököse, de az is, hogy ideális hipertext-alapanyag. A fél 
évszázadot átfogó költői életművel párhuzamos esszéírói és fordítói munkásságot 
gazdag levelezés és naponta vezetett napló kíséri. A különböző műfajú szövegek és a 

12 Fodor János (2013): A Fodor András hálózati életműkiadásról. Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 22. 5. 
31–38.

KeN_2018-2_beliv.indd   33 2018.07.18.   16:32:48



34 KÖNYVTÁR

folyamatosan, írásban rögzített aktivitás olyan több rétegű, életteli történelmi és 
irodalomtörténeti forrást alkot, melynek szereplői ismert művészek, közéleti 
személyiségek. 

A projekt során egy hallgató csak egyetlen naplófeljegyzést dolgoz fel, de a szöveg 
digitalizálása, információérték-növelt közreadása – a benne szereplő személyek, 
helyszínek, művek azonosításával, indexelésével – komplex feladat. A napokhoz 
korabeli sajtószemlét, a napot magába foglaló hónapról kronológiai gyűjtést készíte-
nek, az időszak eseményeiből linkekkel teli cikket – „hónap portrét” – írnak, róla 
infografikát készítenek. 

A másfél évtizede tartó munka folyamatai a hallgatói fogadtatás szerint alakultak. 
Az egy félév alatt lezárható, sikerélményt adó feladat-kijelölés jelentősége mellett a 
legfőbb tanulság az, hogy az irodalom iránt kevésbé érdeklődő hallgatókat is 
magával ragadja a rendszerezés, a rendszerépítés lehetősége. A véletlenszerűen 
feladatul kapott időpillanat és kontextusa elsőre teljesen idegennek tűnhet, mégis, a 
sok nézőpontú kutatás során kronológiai adatbázisokból, korabeli sajtóból, archív 
filmes és zenei sikerlistákból óhatatlanul előkerülnek ismert vagy halványan ismerős 
nevek, események, alkotások. A gyakran meglepő kronológiai együttállások felisme-
rése a huszonévesek számára saját ismereteik rendezését is jelenti. Filmcsatornákon 
máig elő-elővett klasszikusok, kortárs előadók által remixelt slágerek, a kultúra és 
társadalom félmúltjából más és más irányból ismerős nevek – Brezsnyev, Kádár, 
vagy Jancsó, Pilinszky, a diáklázadások és a hetvenes évek terrorcselekményei – 
munkáikban fedésbe, helyükre kerülnek, s joggal érzik úgy, létre hoztak valamit, 
felkutatták és rendbe szedték saját területükön az idő széttartó szálait.

A Hálózati életműkiadáshoz13 kapcsolódó régmúlt hónapokat csak kényszer 
hatása alatt – érdemjegyért – kutatják hallgatóink, de az ismeretlen terep felkutatása 
örömmel jár és motiváló. A Wikipédiát gyarapító önkéntes felfedezőkedv alábbha-
gyásának oka lehet az is, hogy az enciklopédikus említés szintjén fontos, emlékeze-
tes tételeket, a sokak számára érzelmi kötődést hordozó szócikkeket mások már 
létrehozták. Az említett cikk lesújtó megállapítása, hogy manapság leginkább csak 
filmsorozatokról és azok szereplőiről születnek új szócikkek. A személyes kötődés, 
motiváció és kutatási kedv spontán összekapcsolódása a könyvtár jövőjének záloga. 

Ennek azonban az olvasó, internethasználó közönség motivációinak megértése és 
a kutatható, izgalmas tudás hozzáférhetővé tétele egyaránt feltétele.

3. Tartalomszolgáltatás a valóságos közösségi térben
A korszerű digitális gyűjtemények a könyvtári szolgáltatások új, virtuális formáját 
hozták létre, eltávolodásuk a könyvtártól részben szükségszerű volt, részben orvo-
solható. A folyamatosan fejlődő technológiai környezetben ezeknek a rendszereknek 
is meg kell felelniük az egységesség, az adatcsere, a gépi „arathatóság” globális 
követelményeinek, többnyire felületük, szolgáltatásaik kialakításában is az őket 

13 Fodor András hálózati életműkiadás. Letöltés: http://inaplo.hu/fodorandras
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hosszútávon karbantartó, továbbfejlesztő informatikusoké az utolsó szó. A könyv-
tári tartalomszolgáltatás e gyűjtemények tételeire épülhet, ahogy a szakma fokozato-
san birtokba veszi és a fizikai állományhoz hasonló otthonossággal ajánlja őket 
személyes és hálózati tartalomszolgáltatásként. A könyvtár naprakészsége szem-
pontjából azonban minden időpillanatban döntő a virtuális és valós térben nyújtott 
szolgáltatások harmóniája. Ezért kutatjuk a tartalomszolgáltatás új lehetőségeit, s 
ezért keresünk analógiákat a virtuális térben betölthető szerepekhez a fizikai 
könyvtár jövőképében is.

Világszerte számos példát látunk a könyvtár alkalmazkodásra. A könyvtári közeg 
megújításának sikeres kezdeményezéseit az olvasók bevonása, a személyes motivá-
ciók felmérése jellemzi. A hasznos ismeretek segített, támogatott gyűjtési és rende-
zési lehetősége csakis fölfedezhető, megbízható szolgáltatások között lehetséges. 

Megvalósult, bizonyító példák hozhatóak a közösségi térként mindennapi 
teendők otthonos, jól felszerelt helyszínévé váló skandináv könyvtáraktól a privát 
szférát védő, anonim böngészést kínáló amerikai kezdeményezéseken át 14 egészen 
odáig, hogy a barkácsoláshoz, vagy akár 3D nyomtatáshoz már nem csak szakiro-
dalmat, de eszközöket és teret – makerspaces – biztosít a könyvtár.15 Az intézmény 
kiléphet statikus, épített teréből, megjelenve ott, ahol szükség lehet állományára, 
szolgáltatására. Magyarországon is szaporodnak a könyvmegállók, a nyitott könyv-
szekrények. A könyvtár nélküli falvakat rendszeresen bejáró könyvtárbuszok egyike 
tavasszal egyetemünket is meglátogatta. Más szinten, de ugyanez a folyamat játszó-
dik le a tudományos tájékoztatásban is, a kutatásra nálunk többet áldozó országok-
ban megbecsült státusszal segíti16 a szakemberek munkáját a kutatóhelyekre kihelye-
zett könyvtáros.

A könyvtár formálódó, remélt jövőképével harmóniában szükségszerű tehát, 
hogy a virtuális térben is ott ajánlja föl állományát és szolgáltatásait, ahol a potenci-
ális olvasók idejüket eltöltik, ügyeiket intézik.

De hogyan és mit mutassunk évszázadok tudásából, művészetéből a közösségi 
hálózatok hírfolyamaiban annak érdekében, hogy felfedezzék és spontán használni 
kezdjék, kutassák a digitalizált gyűjteményeket?

14 Bacsárszki Ágnes (2015): A könyvtárak takarják el a Nagy testvér szemét. Média 2.0, 2015. 10. 06. Letöl-
tés: http://media20.blog.hu/2015/10/06/konyvtarak_anonim_nezetes (2017. 10. 06.)

15 Koreny Ágnes (2016): Könyvtár és közösség (3. rész) – Funkciók és terek kapcsolata a közösségvezérelt 
könyvtárban. Librarian day by day, 2016. 07. 12. Letöltés: http://librariandbd.blogspot.hu/2016/07/
konyvtar-es-kozosseg-3-resz-funkciok-es.html (2017. 10. 12.)

16 Koltay Tibor – Špiranec, Sonja – Z. Karvalics László (2016): Research 2.0 and the future of information 
literacy. Chandos Publishing
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III. MEG KELL ÉRTENI AZ OLVASÓT – A KÖZÖSSÉGI HÁLÓN IS

1. Biztonsági játék
A közösségi hálózatokban megosztott tartalmakban és az aktivitás kommentekben, 
lájkokban tetten érhető jeleiben két, markánsan eltérő magatartásforma tükröződik, 
melyekre a könyvtári tartalomfejlesztés reflektálhat. 

Az egyik meghatározó attitűd a saját, óvott értékek rendezési igénye, kontrollja – 
egyfajta biztonsági játék. A mai tizenévesek távolságtartása, elfordulása a 
Facebooktól éppen az uralható kapcsolatrendszer igényével magyarázható. Ne 
szóljon bele senki felülről, nem kívánnak nyomokat hagyni, önfelszámoló, eltűnő 
üzenetekkel kommunikálnak inkább a Snapchat szolgáltatásban. Gyermeknek, 
kamasznak, a számítástechnikával idős korban ismerkedőnek különösen nehéz 
átlátni a kapcsolati hálók szabályrendszereit, a privátszféra védelmét többé-kevésbé 
biztosító beállítási lehetőségeket. S ne legyenek illúzióink, a legotthonosabban 
mozgó huszonévesek életében is változnak a körülmények, jönnek olyan időszakok, 
amikor rutinból, kevéssé odafigyelve posztolnak vagy kattintanak linkekre.

Ahogy a közösségi média tartalmának hitelessége megkérdőjeleződik, a megosz-
tási aktivitás mozgatórugói között egyre hangsúlyosabb a személyes hitel megtar-
tása. Az identitáslopás fenyegető lehetősége vagy az online zaklatás gyakran tragikus 
esetei a szélsőséges példák arra, milyen könnyű lerombolni, s milyen nehéz meg-
őrizni a magunkról fölépített virtuális képet. A nehezen átlátható, sok tényezőtől 
függő rendszerekben a felhasználók alapélménye az óvatosság; néhány alapszabály 
esetenként túlzott, görcsös betartása. Sokan csak olvasásra, esetleg lájkolásra vagy 
kommentelésre használják a Facebookot, saját képet nem töltenek fel, tartalmat nem 
osztanak meg, így a hozzáférési körök beállításával sem kell foglalkozniuk.

Az identitás védelme meghatározó az aktív megosztók magatartásában is, hiszen 
a közösségi médiában komoly szerkesztő, publikáló munkát végzők akarva-akarat-
lanul, saját felelős kiadóikká válnak. Az erőfeszítés értelme, a profit, amiért e 
munkát elvégzik, saját identitásunk formálása, megőrzése, fenntartása. A megosztá-
sok, az ízlést vagy állásfoglalást tükröző kedvelések és kommentek sorával magukból 
írják a Facebook, Instagram stb. tartalmát, annak ismeretségi hálójuk számára 
olvasható részét. Folyamatosan döntési helyzetben vannak: mit és kinek tegyenek 
láthatóvá személyiségük vonásaiból.

A veszélyek mérlegelése és az identitás épségét óvó megfontolások tükröződnek a 
megosztott tartalmak összetételében, gyakoriságában. Többé-kevésbé biztonsággal 
megoszthatóak az „itt jártam, ezt láttam, ezt ettem” típusú tartalmak, a szelfik és 
gasztrofotók, hiszen mindenki jár itt vagy ott, a digitális fotózás korában pedig 
elfogadottá vált önmagunk és élményeink lépten-nyomon történő megörökítése. 
Ugyanígy közös nevező a mémek továbbosztása, a részvétel a komikum hullámhosz-
szán kialakult közös szórakozásban.
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Csoportképző, elhatároló hatása miatt kompromisszumokkal, de a többség 
számára még „bevállalhatóak” a nagyobb közösségekhez kapcsoló elköteleződések, 
rajongott zenészek, rétegkultúrák, hobbi, életmód, netán politikai hovatartozás 
mentén. A magabiztosabb felhasználókat nem rettenti el a veszély, hogy néhány 
ismerős esetleg elfordul tőlük vagy ellenérzéseit fejezi ki – a különbözőség tolerálása 
e tekintetben változó lehet.

Sokkal kockázatosabb viszont a mélyebb ismeretek, szaktudás, a szűk rétegérdek-
lődés megosztása. Ha vannak ismerősei között szakértők, akkor nyilvánosan 
kiderülhet relatív tájékozatlansága, lelepleződhetnek bizonytalan forrásai. Olyan 
ismerősöktől, akiket a téma nem érdekel, elválaszthatja az érdektelen megosztások 
sorozata. 

A műveltség és elmélyült érdeklődés szükségszerűen szűrő. Ha a közösségi hálón 
ismerősökkel bátran megosztott tartalmak tudományos „mélységigényét” végigkö-
vetjük, akkor a saját fotóktól, szöveges közlésektől a blogokból, weblapokról megosz-
tott cikkek és hírek tömegén át szinte csak egyetlen, bár tágan értelmezhető témá-
ban, a kor- és helytörténet vonatkozásában jutunk el a könyvtári tudáskincs 
mélységéig. A közösen megélt idő előzményei és a közösen ismert tér múltja min-
denkit érdekel. A web hálózatos információhalmaza mögül hiányzó kronológiai 
rétegzettség valamilyen szinten mindenkiben hiányérzetet kelt, s a térkép és navigá-
ciós alkalmazások sikere látványosan bebizonyította, hogy a „kibertér” térélménye 
önmagában kevés.

A retromániaként is észlelhető jelenség hátterében fedésbe kerül a közösségi 
weben önmagát képviselő író-olvasó biztonságérzete és a tudás forrásához közvetle-
nül hozzáférő könyvtár küldetése. A kockázatmentes megoszthatóság feltételeit 
kielégíthetik a hiteles információegyüttesek, a könyvtárak, történeti fotógyűjtemé-
nyek kimeríthetetlen forrásaivá válnak képpárok, visszapillantó múltidézések közös 
rácsodálkozást kiváltó megosztásaink. 

De a könyvtári szereplehetőség nem pusztán a gyűjtemény elemeinek felkínálásá-
ban áll. Jelentheti a kutathatóság, a tudományos összefüggésrendszer tágabb 
felmutatását is. Az identitás közös pontjainak biztonságára alapozva, a hely- és 
kortörténet senkitől sem idegen témájában a legkönnyebb olyan megosztásokkal 
példát mutatni, amelyek kedvet teremtenek az elmélyülésre, továbbkutatásra, 
hasonló gyűjteménytételek önálló megtalálására. 

Korábban is hivatkozott, s két ízben is lefolytatott17 közösségi média kutatásunk 
során a legnépszerűbb, legsikeresebb bejegyzések szinte kivétel nélkül térrel, idővel 
kapcsolatos, továbbgondolható, továbbolvasható, gondosan kidolgozott 
információegyüttesek voltak. Mintaként hozható a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
Budapest Gyűjteményének poszt-sorozata, amely képarchívum-tételeik megosztá-
sára ad inspiráló példát. A gyűjtemény vezetője, Sándor Tibor így írt vállalkozásuk-
ról: „Minden nap közzétettünk egy összeállítást, amivel egyszerre szerettük volna 

17 Fodor János (2017): Megosztás vagy szerkesztés? A könyvtár változó szerepe a közösségi médiában. 
Tudomány és Műszaki Tájékoztatás, 64. 1. 24–36.
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felkelteni a várostörténet iránti kíváncsiságot és a gyűjteményben fellelhető források 
változatosságára is ráirányítani a figyelmet. Rövid kommentárok voltak hívatva 
eligazítani az aznapi kínálatban, de munkatársainkat elragadta a hév: a közléseket 
egyre igényesebb eseti kutatások előzték meg, a magyarázatok egyre hosszabbak 
lettek, magunk közül választott lektorunknak pedig kíméletlenül kellett csattogtat-
nia szerkesztői ollóját. A közlemények megírásában mindenki részt vett, beleértve 
raktárost, közmunkást és szerződéses önkénteseinket is.”18

A közösség Wikipédia-bővítéstől elforduló aktivitása többek közt a lokálisan, 
személyes kötődések mentén fontos ismeretek felhalmozása felé mutat. A több 
országban népszerű Topotékák19 a kisebb régiók, városrészek lakóinak lelkesen 
megosztott fotóiból, múltat feltáró emlékeiből gyarapodnak. 

Egyetemi műhelyünk a kétezres évek közepétől foglalkozik a helytörténeti 
részgyűjtemények hálózati közreadási lehetőségeivel,20 modellkísérleteink legnépsze-
rűbb megvalósult példái régi budapesti fotók közreadására épülnek.

Részgyűjteményi mikroszájtként valósítottuk meg az Egyszer Bolt21 (1xBolt) 
oldalt, mely Kalota Béla amatőr fotós város- és kereskedelemtörténeti képeit adja 
közre. A fotós célja az volt, hogy még eltűnésük előtt megörökítse a múlt emlékeit 
hordozó, kihalófélben lévő kiskereskedelmi boltkategóriákat (például szemfelszedő, 
delejező, trafik stb.) A hallgatók feladata nem merült ki abban, hogy saját fotókkal 
bővítsék a gyűjteményt, de kutatásaikkal felderítették egy-egy kiválasztott tevékeny-
ség cégtörténeti, kereskedelmi múltját és jelenét, a kihalás okait, a továbbélés 
formáit. 

Kalota Béla másik, jelentősebb méretű (csaknem ezer tételes) fotóanyagára épült 
második hely- és kortörténeti projektünk, mely különösen népszerűnek bizonyult 
hallgatóink körében. Az iTTiVoTT Budapest22 enciklopédikus módszerességgel 
rendszerezi több száz budapesti vendéglátóipari egység portálfotóit a rendszerváltás 
utáni évtizedből, a város valamennyi kerületéből. A projekt megvalósítása során a 
kocsmatérkép-jellegű kezdeményezéseket megelőzve, elsők között alkalmaztuk a 
helyszínek térképre helyezésének, linkelésének és beágyazásának lehetőségét. A retró 
képpárok divatjának elterjedése előtt kezdtük el az „ilyen volt – ilyen lett” párhuza-
mok vizuális megjelenítését is, hiszen a projekt folytathatóságát és érdekességét 
kezdettől fogva az adja, hogy a gyűjtemény helyszíneit pár évente felkeressük, s 
megörökítjük az üzlethelyiségek változását, funkcióváltását, fejlődését vagy lepusz-
tulását. 

18 Sándor Tibor (2015): Helyismeret változó felhasználói környezetben. A százéves Budapest Gyűjtemény 
mai törekvései. Könyvtári Figyelő, 61. 2. 157–167.

19 A Topotékákról a Wikipédián. Letöltés: https://hu.wikipedia.org/wiki/Topot%C3%A9ka
20 Fodor János (2015): Kollaboratív tartalomfejlesztési projektek az ELTE BTK Könyvtár- és Információ-

tudományi Intézetében. Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 62. 11–12.
21 Egyszer Bolt. http://1xbolt.blogspot.hu
22 iTTiVoTT Budapest. http://inaplo.hu/ittivott
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Várostörténeti szempontból is tanulságos követni a Kalota Béla által megörökített 
helyszínek metamorfózisát presszóból kínai üzletté, abból nemzeti dohánybolttá, s a 
helyszíneket személyesen ismerők számára emlékezetes idővonalat húznak a 
hallgatók által készített bejegyzések. 

Az iTTiVoTT projekt volt az első műhelymunkáink közül, melyet a statikus 
gyűjteményi weboldalak mellett 2009-től a Facebook felületére is bevezettünk; a 
létrehozott csoporthoz máig csatlakoznak érdeklődők. Sikerként könyvelhetjük el 
azt is, hogy a képgyűjtemény legrégebbi, Kalota Béla által készített rétege a Budapest 
múltjával foglakozó csoportok, honlapok kedvelt képforrásává vált.

Egyetemi projektjeinek sorában talán a legnagyobb, bár legkevésbé meglepő 
közönségsikert Neon Budapest23 gyűjteményünk hozta. A budapesti neonfények 
látványos mementói az elmúlt korszakoknak. Megmaradásuk, megóvásuk sokak 
szívügye volt korábban is. A projekt során egy pár évvel korábbi fotógyűjtemény 
tételeit fotóztuk újra, létrehozva az időben érzékelhető változások lenyomatait. 
A törékeny városdíszek közül sok eltűnt, megrongálódott pár év leforgása alatt is. 
A szöveges helyszínrajzokkal és térképes ábrázolásokkal kiegészített tételeket több 
szempont szerint – így a hirdetés tartalma és a tevékenység aktualitása, tipográfia, 
elhelyezés és állag – szűrhetővé, rendezhetővé tettük. A projekt újdonságát a háttér-
anyag sokfélesége és a bevont szakemberek, szakterületek gazdagsága jelentette. 
A hajdani neonmentő vállalkozásoktól a történeti és technológiatörténeti visszate-
kintésig, a nemzetközi és vidéki körképtől a művészeti felhasználásig, a múzeumok 
áttekintésétől a neon mai gyártásáig számos kapcsolódási pontot kínáltunk ahhoz, 
hogy a látogatók érdeklődését felkeltsük. A projektbemutatón e kapcsolódó területek 
több képviselője közreműködött, s a honlapra felfigyelt a média. A beszámoló cikkek 
és munkánkra hivatkozó publikációk száma folyamatosan gyarapodik, s rendszere-
sen kapunk visszajelzéseket, a gyűjteményből hiányzó neonfényeket figyelmünkbe 
ajánló leveleket.

2. Az izgalom és kizökkentés igénye 
A közösségi hálón megosztott tartalmakból és aktivitásokból kirajzolódik a virtuális 
biztonságra törekvés ellenpontja is, a kontrollált hazardírozás igénye. Alkattól függ, 
ki hogyan gondoskodik adrenalin szintje megemeléséről, horrorfilm-nézéstől a 
túrázásig, vadvízi evezéstől a bungee jumpingig. De a szabadidős tevékenységekről 
árulkodó közösségi médiatartalmak alapján is érzékelhető, hogy az óvott, védett 
identitás ellenpontja a kihívások vállalása. A kontrollált körülmények között, 
szolgáltatásként igénybe vett izgalmak, a szabadulószobák, rejtélymegoldások és 
nyomozójátékok népszerűsége megfeleltethető a leterhelt menedzseréletmódból 
kiszakító extrém sportoknak, a munkaközösséget felrázó csapatépítő tréningeknek 
is. A „ha már benne vagyok, megpróbálom túlélni” hozzáállástól a „Varázsolj el!” 
ön-kiszolgáltató gesztusáig különbözően indulnak, s bizonyára különbözően 

23 Neon Budapest. http://inaplo.hu/neon/ (2017. 10. 20.)
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emlékezetes élményben végződnek ezek a vállalkozások, de az irányítottság és a kész 
helyzetben boldogulás többségünknek meghatározó emléke – gondoljunk az időben 
szinte minden esetben megszépülve távolodó sorkatonai szolgálat évére.

E sorok írójának több fontos tábori/olvasótábori élménye maradt emlékezetes a 
felülről irányított, de a résztvevőket szolgáló próbatételektől, az önkifejezésre 
késztető közösségi megmérettetésektől. Amikor az előkészített, váratlan izgalom 
kulturális és tudományos tartalommal párosítható, a résztvevők sajátjukként élik 
meg a tanulás folyamatát, s az így szerzett tapasztalatokat leghitelesebb, legmegbíz-
hatóbb ismereteik között raktározzák el. Tudják ezt a pedagógusok, de tudja ma már 
sok, a közösségi médiában is közismert vállalkozás (például Hosszúlépés, járunk24), 
amely közösségi, személyesen átélhető kalandként kínál különleges vagy kevesek 
által ismert helytörténeti programokat, sétákat, kirándulásokat. A siker kulcsa itt is 
az izgalom, a megismételhetetlen, egyszeri élmény ígérete.

Mind a valós, mind a virtuális gyűjtemények igyekeznek tanulni a korunkra 
jellemző szabadidős tevékenységek példáiból. A „gamification” igénye, a játékélmény 
beemelése múzeumi tárlatrendezéstől a webes felületek tervezéséig számos formá-
ban aktuális téma napjaink konferenciáin, új projektek tervezésekor. Évek óta 
ismertek a tartalomszolgáltatás és tájékoztatás megújításával kapcsolatos hazai 
kutatóműhelyek projektjei25 is, a Hajnali háztetők helyszínének bejárhatóságát 
biztosító applikációtól26 a népszerű Fortepan fotógyűjtemény – egyszer talán 
megvalósuló27 – helyszín-nyomozós, újrafotózós kiterjesztéséig.

A kísérleti projektek és ötletek gyakran megelőzik korukat vagy szponzor 
hiányában tervek maradnak. Azonban ahogy a digitális technológiák, algoritmizál-
ható folyamatok alkalmazási lehetőségei megjelennek az egyes tudományterülete-
ken, a rendszerezett ismeretek értékéről újabb és újabb izgalmas példákat mutatha-
tunk föl. A digitális bölcsészet (hazánkban) friss tudományága kipróbált, 
egységesített eszközöket ad a kulturális örökség adatainak korszerű feldolgozásához 
és megjelenítéséhez, akár vizualizálásához. Térképen vagy infografikán ábrázolva 
vonzóbbá és gyorsabban befogadhatóvá tehetőek a korábban csak hosszú tanulmá-
nyokban kifejthető összefüggések, régmúlt korok kapcsolati hálói. Nyelvstatisztikai 
minták kiértékelése nem csak a számítógépes nyelvészet kutatásaiban alkalmazható, 
de digitális helyszínelésként akár egy költő elveszettnek hitt műveinek azonosításá-
ban is. A tudomány élményszerű, rejtvényeket megfejtő arcát bemutatva a tudomá-
nyos tartalomszolgáltatás is több eséllyel versenghet a figyelemért, a kutatási vágy 
felkeltéséért.

24 Hosszúlépés, járunk? https://hosszulepes.org/hu (2017. 10. 22.)
25 MOME TechLab. http://create.mome.hu/
26 Interaktív irodalmi séta Ottlik Géza Hajnali háztetők című regényének városi kalandtúra jellegű 

élmény formájában való feldolgozásával a Petőfi Irodalmi Múzeummal és az MTA SZTAKI-val együtt-
működésben. Letöltés: techlab.mome.hu/hajnalihaztetok/ (2017. 10. 22.)

27 „Nem érzem idealizmusnak, szerintem ez a normális” – Tamási Miklós, Fortepan. Letöltés: https://
artportal.hu/magazin/nem-erzem-idealizmusnak-szerintem-ez-normalis-tamasi-miklos-fortepan/ 
(2017. 07. 17.)
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Az izgalmas élményeket, velük a személyes kötődési lehetőséget és a szabad 
kutathatóságot a tartalomszolgáltatás alapötlete is biztosíthatja. A Budapest Gyűjte-
ménnyel közös Hullámfürdő projektben mi is a közös nyomozás lehetőségét, 
motiválásának módjait kutatjuk: a rövidesen közzétett több mint félezer fényképen a 
70 évvel ezelőtti Gellért-fürdő vendégei, a kor elitjének képviselői láthatóak, a 
paparazzi-fotósok korszakát megelőző, szokatlanul intim beállításokban. A képeket 
az akkori fürdőmester, Pusztai Sándor saját örömére, olykor a modelleknek szánt 
ajándékként készítette. Bevontunk szakértő történészeket, de velük is csak a szemé-
lyek 10%-át tudtuk beazonosítani, jobbára azokat a színészeket, politikusokat, akiket 
egy korábbi válogatott kiállításra (Miniszterek gatyában,28 2012) már kiválasztottak. 
A Budapest Gyűjteménnyel közösen kialakított koncepció szerint megpróbálunk 
megtenni mindent annak érdekében, hogy a gyűjtemény közösségi átvizsgálása, a 
nagy- és dédszülők azonosításának esélye a lehető legnagyobb legyen. A közösségi 
média terjesztéshez megosztható ízelítőként kollázsokat készítünk, melyek egy-egy 
közös motívum mentén válogatnak a bőséges képanyagból, ráirányítva a figyelmet 
az érdekes részletekre. A gyűjtemény tételeit a lehetséges szempontok szerint 
szűrhetővé tesszük, s háttéranyagokat szerkesztünk a korabeli fürdőéletről, fürdő-
ruha-divatról, a korszak eseményeiről. A Hullámfürdővel kapcsolatos visszajelzése-
ket űrlapon és saját Facebook-oldalon gyűjtjük majd, így elemezni, mérni tudjuk a 
projekt sikerességét.

3. A könyvespolctól a csetablakig – és vissza
Ahogy kétszer ugyanabba a folyóba nem léphetünk, úgy a jelenben gyermekkorunk 
olvasáskultúráját sem kívánhatjuk vissza. Magunknak felnőttként, s gyermekeink, 
tanítványaink számára sem. A végtelen könyvespolc, a tudással teli raktár szimboli-
kus helyszíne világunknak; filmek, regények izgalmas toposza, építeni kell rá, nem 
lerombolni. A könyvespolcokhoz visszavezető utat azonban a mai, információs 
technológiáktól átszőtt kor olvasóinak kell megtalálniuk „okos városokban”, 
közösségi terekben és virtuálisan létrehozott, vonzó felhasználói környezetben, ahol 
saját érdeklődésüktől vagy élményigényüktől hajtva próbálnak eligazodni. A peda-
gógusoknak, könyvtárosoknak és az évszázadok alatt felhalmozott tudás minden 
őrzőjének hivatása, alapvető feladata, hogy ebben segítsenek nekik. E feladat nem új, 
de még újak, szokatlanok lehetnek az eszközök és a stratégiák, melyek gyakran 
igénylik az alkotó együttműködést informatikusokkal, szabadidő szervező pedagó-
gusokkal, vagy egészen más kompetenciákat birtokló, kreatív szakemberekkel.

28 Mai Manó Ház (2012): Miniszterek gatyában – Pusztai Sándor úszómester képei 1930–1939. 2012. 05. 
13. Letöltés: http://maimanohaz.blog.hu/2012/05/13/miniszterek_gatyaban (2017. 10. 12.)
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TANULÓTEREK AZ ISKOLAI 
KÖNYVTÁRBAN. NEMZETKÖZI 
KITEKINTÉS

PALLOS ZSUZSANNA1

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

ZSUZSANNA PALLOS:  
LEARNING SPACES IN FOREIGN SCHOOL LIBRARIES

It's well-known, that today's learners has other attitudes, expectations and limitations 
than those of ten years ago. Not only their personal and professional networking habits 
are different, but the information seeking behaviour, too. It is much more natural for 
them to search information on the Internet or use social media, than go to a library. 
New technologies are also changing the libraries. The tools, we use to access 
information have also got smaller and more portable and most of our reference 
material acquisition is digital. So the need for storage and shelves will also naturally 
diminish and at the same time space will be gain for other purposes. 

The landscape of learning is changing, too. Educational technology is becoming 
more mobile, including the one-to-one laptop or tablet initiatives and bring-your-own-
device (BYOD) policies. New learning forms (collaborative, cooperative etc.) are more 
and more emphasized, while the popularity of informal learning spaces, as coffee 
houses, fast food restaurants, internet cafes, gardens etc. is increasing. School libraries 
most adapt to these continuos and more rapid changes, while their librarians should 
continue to serve their communities by linking children, young adults, and teachers 
with both the information they need and the skills to use it. So libraries should be 
considered to provide such learning spaces that would engage students to come to the 
library instead of other informal learning places. But space has also an impact on 
learning, so it's worth to get acquainted thoroughly with the learning commons and 
the makerspace conception, which can help us to design prosperous learning spaces, 
which can make our library a popular centrum of the school in the future, too.

1 Pallos Zsuzsanna drs., főkönyvtáros, EKE OFI Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Budapest
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Közismert, hogy napjaink tanulóinak más attitűdjei, elvárásai és korlátai vannak, 
mint akár a tíz évvel ezelőttieknek. Bár elődeikhez hasonlóan ők is társas lények, 
szeretnek találkozni, együtt lenni a barátaikkal, családjukkal személyesen és online 
is. De az, ahogyan kialakítják személyes és szakmai kapcsolati hálóikat, már 
korántsem hagyományos. Facebook, sms, messenger, wiber, mobil, fényképezés 
simán összefér egy kávé melletti beszélgetéssel. A mai gyerekek/tanulók már nem 
félnek használni a technikát, életük természetes, sőt rajongásig szeretett része a 
mobiltelefon, a digitális kamera, az mp3 lejátszó stb. Böngészni, letölteni, üzeneteket 
küldeni bárhonnan és bármikor tudnak. Megváltoztak az információkeresési 
szokásaik is, sokkal természetesebben fordulnak az internethez, a kortársakhoz a 
közösségi hálón, mint a könyvtárhoz, ahol ma már nem elég, ha a könyvtár kataló-
gusát és teljes szövegű elektronikus forrásait tudják online nézni, hanem számítanak 
arra, hogy szövegszerkesztő és táblázatkezelő programokat, működő internetkap-
csolatot, e-mail használati lehetőséget, HTML-szerkesztő szoftvert, audio- és 
videostreaminget, valamint más applikációkat is használni tudnak.2 Ezekhez az 
állandó és mind gyorsabb és kiterjedtebb változásokhoz a könyvtárnak is folyamato-
san kell igazodnia és megújulnia, nem veszítve szem elől a küldetését: a közösség 
szolgálatát, összekapcsolva a tanulókat és a tanárokat a szükséges információkkal, 
átadva a kezelésükhöz szükséges készségeket.3 

A JÖVŐ KÖNYVTÁRA – KISEBB FIZIKAI TÉR

Ahogy a könyvtárak egyre jobban igazodnak a 21. századi igényekhez, szükségessé 
válik az is, hogy másképp közelítsük meg a tervezésüket is. Az iskolai könyvtárakat 
hagyományosan nagy teremkönyvtáraknak tervezik, ahol kutatásra alkalmas 
anyagokat tárolnak és kellemes bennük olvasni. Egyúttal olyan közösségi terek, ahol 
az emberek magukban, csöndben tanulhatnak. A könyvtár ugyanakkor raktározó és 
információkat szolgáltató hely is, nyitott tér az egész életen át tartó tanulás, az 
önképzés számára is.4 A kutatáshoz és annak tanításához szükséges referenciaanya-
gok (tájékoztató anyagok, kézikönyvek) nagy része azonban már a digitális biroda-
lomba költözött. Mind jobban terjed, és egyre kidolgozottabb a „Hozd magaddal a 
saját technikai eszközödet” (Bring Your Own Technology/Device (BYOT/BYOD) elv 
is, így a tanulókat nem korlátozza, milyen eszközök érhetők éppen el az épületben. 

2 Forrest, Charles – Hinchliffe, Lisa Janicke – Arp, Lori – Woodard, Beth S. (2005): Beyond Classroom 
Construction and Design. Reference & User Services Quarterly. Summer, 44. 4. 296.

3 Taylor, Natalie Greene – Subramaniam, Mega – Waugh, Amanda (2015): The school librarian as a 
learning alchemist. Transforming the Future of Education. American Libraries. February 26 2015 Le-
töltés: https://americanlibrariesmagazine.org/2015/02/26/the-school-librarian-as-learning-alchemist 
(2017. 11. 10.)

4 Grigsby, Susan K. F.(2015): Re-imagining the 21st century school library: From storage space to activate 
learning space. TechTrends, May/June, 2015. 59. 3. 103.
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Az e-könyvek egyre inkább elfogadott formátummá válnak, amelyekbe érdemes 
invesztálni, és egyre növelik az olyan appok és programok elérhetőségét is, melyek 
lehetővé teszik a minél zökkenőmentesebb hozzáférést a digitális anyagokhoz.5 
A változások ellenére azonban az iskolákat még mindig a hagyományos könyvtár-
média központokkal tervezik, azaz, egy nagy teremnek, amely a nyomtatott anyagok 
elhelyezésére és a kölcsönzésre alkalmas berendezések használatára szolgál. Ahogy a 
digitális beszerzések egyre fontosabbá válnak, úgy csökken a raktározás iránti igény 
és a polcok jelentősége, miközben a terek, ahol a tanulók kísérletezni, alkotni és 
kutatni tudnak, egyre fontosabbá válnak.6 Natalie Greene Taylor szerint7 már 
nemcsak a csökkenő terek trendje figyelhető meg, hanem az oktatáshoz szükséges 
technikai eszközök mobilitása is, beleértve a „laptop és tablet egyben” kezdeménye-
zést, és a „hozd magaddal a saját eszközödet” irányelvet is. A Pew Research Center 
2015-ös adatai szerint a 12–17 éves serdülők közel 3/4-ének volt már okostelefonja 
vagy legalább hozzáférése, és a kényelem, valamint az állandó hozzáférési lehetőség 
miatt 92%-uk naponta ezen keresztül éri el az internetet. A 13–17 éves korosztály 
87%-ának van asztali számítógépe vagy laptopja, 58%-uknak pedig táblagépe vagy 
legalábbis hozzáférése.8 Egy másik, 2015-ös felmérés szerint pedig az Egyesült 
Államokban az okostelefon-tulajdonosok 85%-a fiatal felnőttek közül kerül ki.9 De 
Európában sem ritka az okostelefon, 2017-es adatok szerint Svédországban a 
felnőttek 80%-a, Németországban 72%-uk, az Egyesült Királyságban 72%, Spanyol-
országban 79%, Olaszországban 67%, Magyarországon 61%, Lengyelországban 
pedig 57% birtokol legalább egy okostelefont.10

Nem csoda tehát, ha egyre több iskola írja át szigorú szabályozását az osztály-
termi mobilhasználatról, és sok pedagógus már alkalmazza is őket az óráin.11 
Néhány iskolai könyvtár állományát már a felhőbe menekíti és elérhetőségét 
mobileszközökön keresztül teszi lehetővé, így az iskolai könyvtárosnak is jobb 
lehetőségei nyílnak a tanulásfejlesztésre. A mobileszközök elterjedt iskolai haszná-
lata következtében egyre fontosabbá válik, hogy az iskolai könyvtárosok tisztában 
legyenek a körzetük számára érvényes irányelvekkel. A BYOD mozgalom például 
befolyásolhat több olyan iskolai, körzeti, helyi, állami és szövetségi irányelvet, 

5 Uo.
6 Uo.
7 Taylor, Natalie Greene et al. (2015)
8 Lenhart, Amanda (2015): Teens, Social Media & Technology Overview 2015. Pew Research Center: 

Internet & Technology. April 9, 2015 Letöltés: http://www.pewinternet.org/2015/04/09/teens-social-
media-technology-2015/ (2017. 10. 30.)

9 Smith, Aaron: US Smartpone use in 2015. Pew Research Center: Internet & Technology. A report. 
Letöltés: http://www.pewinternet.org/2015/04/01/us-smartphone-use-in-2015/ (2017. 10. 30.)

10 Polister, Jacob – Bishop, Caldwell – Chwe, Hanyu (2018): Social Media Use Continues to Rise in 
Developing Countries but Plateaus Across Developed Ones: Digital divides remain, both within and 
across countries. Letöltés: http://www.pewglobal.org/2018/06/19/social-media-use-continues-to-rise-
in-developing-countries-but-plateaus-across-developed-ones/#table (2018. 06. 21.)

11 Taylor, Natalie Greene et al. (2015)
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amelyek a hozzáférést, a szerzői jogot, a szűrést (filtering), a használhatóságot és az 
adatvédelmet érintik. A szűrés talán a legkiugróbb példa erre, mivel a személyi 
eszközök használata kivette az internethozzáférés ellenőrzésének lehetőségét az 
iskolai irányítás kezéből. A gyermekek és a fiatal felnőttek védelmének érdekében 
szükséges lenne mérlegelni, hogy mielőbb megtanítsuk őket a biztonságos internet-
használatra. A BYOD sikeréről szóló beszámolók többsége olyan vállalatoktól 
származik, melyeknek komoly érdekeltsége van ezekben a termékekben (például a 
K-12 Blueprint, Intel Education cég). Az iskolai könyvtárosnak azonban képesnek 
kell lennie arra, hogy pártatlan információkat, tanácsot tudjon adni ezekben a 
kérdésekben.12

Egy Colorado állambeli (USA) középiskola (Silver Creek High School, Longmont) 
könyvtárában például a tanulók részt vesznek az Aurasma kibővített valóság prog-
ramban (az augmented reality olyan technológia, amely egy számítógép által generált 

12 Uo.

Okostelefon-tulajdonosok aránya a felnőtt lakosság körében a 2017-es adatok szerint

Forrás: Pew Research Center Global Attitudes Sdurvey - http://www.pewglobal.org/2018/06/19/social-
media-use-continues-to-rise-in-developing-countries-but-plateaus-across-developed-ones/#table
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képet helyez a felhasználó valós képi nézeteire, ezáltal összetett nézetet biztosít.) 
Ennek keretében a tanulók használhatják az eszközeiket fizikai objektumok beolva-
sásához, illetve ahhoz, hogy interaktív segítséget és utasításokat kapjanak.13 
A reszponzív technológia, amely lehetővé teszi, hogy minden eszköz kijelzőjén jól 
olvasható módon jelenjen meg a tartalom, vagy az IOT (internet of things – a dolgok 
internete)14 technológia lehetővé teszi, hogy közvetlen kapcsolatba léphessünk az 
objektumokkal és valós idejű információkat rögzíthessünk. Az iskolai könyvtárosok 
tehát olyan korlátlan gyűjteményt irányítanak, amely a világ különböző eszközeire 
kapcsolódik és adataival érintkezik, növelve a hallgatók kutatási élményét.15

MEGVÁLTOZOTT TANULÁSELMÉLETEK

A tanulásról alkotott kép is változik. A gyerekek és a serdülők nemcsak formálisan, 
azaz iskolában, osztálytermekben, hanem informálisan, tehát otthon, a kortársaik 
közt és a közösségben is folyamatosan tanulnak. Napjainkban számos új tanulási 
forma terjedt el: kollaboratív, kooperatív, tapasztalati, részt vevő, vita, aktív és a 
reflektív tanulás is. Ez az átalakulás a tanulásban és az iskolai környezetben arra 
sarkallja a pedagógusokat, hogy választ keressenek azokra a kihívásokra, hogy 
miképp tudnának olyan tanulótereket fejleszteni, melyek megfelelnek ezeknek a 
szükségleteknek a közben egymással versengő gazdasági, társadalmi és politikai 
realitások közt.16 A könyvtárak, kávézók, gyorséttermek, internetkávézók, kertek és 
az internet chatszobával rendelkező közösségi oldalak – melyek a fiatalok körében 
igen kedveltek – informális tanulóterekké válhatnak. Az új könyvtárak tervezésekor 
az legyen az elsődleges szempont, hogy a diákok a könyvtárat válasszák a többi 
informális tanulóhely közül. Megvizsgálva ezeket a tereket, azt látjuk, hogy nemcsak 
helyszínt biztosítanak a csoportos tanuláshoz, hanem internet-hozzáférést és az 
étkezés mellett a spontán társasági életet is lehetővé teszik.17 A tér kínálta tanulási 
lehetőségek azonban nem mindig felelnek meg a tanulási szokásainknak.18 

13 Taylor et al. (2015)
14 A fizikai eszközök, a továbbítás és más elemek, az elektronika, a szoftverek, az érzékelők, az aktuátorok 

és a hálózati összeköttetések által beágyazott eszközök hálózata, amelyek lehetővé teszik, hogy ezek az 
objektumokat összegyűjtsék és adatcserét folytassanak. Mindegyik dolog egyedülállóan azonosítható 
a beágyazott számítástechnikai rendszerén keresztül, de képes együttműködni a meglévő internetes 
infrastruktúrán belül. A szakértők becslése szerint az IOT 2020-ig mintegy 30 milliárd objektum lesz. 
Letöltés: https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_of_things (2017.10.30.)

15 Taylor, Natalie Greene et al. (2015)
16 Uo.
17 Lourdes, T. David (2009): Trends and Challenges in Organizing Library Learning Spaces. PLAI-STLRC 

Conference on – The Challenges of Librarianship Across Barriers. October 7–9, 2009, Las Brisas Hotel, 
Antipolo City, Rizal

18 Oblinger, Diana G. (ed. 2006): Learning spaces. An Educause e-book. 2006. ISBN 0-9672853-7-2. Letöl-
tés: www.educause.edu/learningspaces. 1.1-1.2 (2017. 10. 30.)
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Scott Bennett oktatási szakértő 380 olyan intézményt vizsgált, amelyek 1992 és 2001 
között új könyvtárat építettek vagy egy régit renováltak. Eredményei19 azt sugallják, 
hogy a könyvtár tervezésekor „jobban meg kellene érteni a tanulók önálló, aktív 
tanulói viselkedését és az oktatók azon stratégiáit, melyekkel ezeket a magatartási 
formákat támogatják.” Mivel egyre több intézmény alkalmazza ezt a megközelítést, 
a könyvtárostanárok az élen járnak majd abban, hogy ne csak az osztálytermekben, 
hanem a könyvtárakban is hatékony, jövőorientált tanulótereket tervezzenek. Ehhez 
fel kell tenni a következő kérdéseket:20

 ■ Melyek azok a jellemzők, melyeknek meg kellene határozni ezeket az új tereket?
 ■ Hogyan tudják a könyvtárostanárok hatékonyan képviselni majd ezen új 
tanulóterek ügyét? 

 ■ Milyen partnerkapcsolatok segíthetik annak lehetőségét, hogy a könyvtárakba 
jobban integrálódjon az oktatási tér? 

A TÉR HATÁSA A TANULÁSRA

A fizikai tér visszatükrözi az oktatási filozófiát, pontosabban az adott korban az 
embereknek a tanulásról alkotott elképzeléseit. Következésképp egy, az ötvenes 
években megalkotott tanulói tér nem feltétlenül felel meg a kétezres évek igényei-
nek.21 A tér összehozhatja az embereket, ösztönözheti a felfedezést, az együttműkö-
dést és a vitát, vagy a csendre inthet, közvetítheti a kapcsolatnélküliség ki nem 
mondott üzenetét.22 Egyre inkább láthatjuk az épített pedagógia (azaz a térnek az a 
képessége, ami meghatározza, ahogyan majd tanítanak benne) hatóerejét. Torin 
Monahan alkalmazta először ezt a kifejezést, mellyel arra utalt, hogy azok a módsze-
rek, miszerint egy teret megterveznek, kihatással lesznek majd az abban a térben 
zajló tanulásra is.23 Számos példa igazolja ezt a megállapítást, például egy terem, ahol 
padok vagy asztalok vannak sorokba rendezve, szemben a táblával és a tanítói 
asztallal, azt a pedagógiai elképzelést közvetíti, hogy én előadok, ti pedig figyeltek és 
hallgattok engem. Ha viszont a teremben az asztalt székek veszik körbe, az már a 

19 Scott, Bennett (2003): Redesigning Libraries for Learning. Executive Summary. A Summary of a 
Report Published by the Council on Library and Information Resources, Nov. 2003. Letöltés: www. 
clir.org/pubs/execsum/sum122.html. (2017. 10. 30.)

 For the full report see Bennett, Libraries Designed for Learning (Washington, D.C.: Council on 
Library and Information Resources, 2003

20 Forrest, Charles et al. (2005)
21 Oblinger, Diana G. (ed. 2006), 1.1
22 Uo.
23 Monahan, Torin (2002): Flexible Space and Built Pedagogy: Emerging IT Embodiments. Inventio, 

4. 1. 5.
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csoportmunka fontosságát és a tanulással kapcsolatos interakciót sugallja.24 Gyakran 
azonban a tér elrendezését megszokásból adottnak vesszük, és sokszor nem számo-
lunk azokkal a lehetőségekkel, módszerekkel, amelyekkel a teret lehatárolhatjuk 
vagy növelhetjük aszerint, amit megvalósítani szeretnénk (például a csoportmunka 
vagy a csendes tanulás lehetősége).25 A technológia azonban nemcsak a tanulásba 
hozott egyedülálló lehetőségeket, hanem megváltoztatta a tanulótereket is. A fizikai 
területek tanulásra gyakorolt hatását átgondoló oktatók egyetértenek abban, hogy 
világos pedagógiai és társadalmi célokat kell kitűzni, mielőtt megtervezik és 
megszervezik a helyet. Egy küldetésnyilatkozat megalkotása megbízható alapot 
jelent a folytatáshoz, itt azonban egyértelműen meg kell határozni az iskolai könyv-
tár célkitűzéseit, amivel a könyvtár munkatársainak, az iskolai közösségnek, az 
irányító testületnek teljes mértékben egyet kell értenie és el kell fogadnia.26

AZ ÚJ TANULÁSI ELMÉLETEK ÚJ TEREKET IGÉNYELNEK

Ahogy egyre többet ismertünk fel és értettünk meg abból, ahogy az emberek 
tanulnak, valamint a technológiának ebben betöltött szerepéről, fogalmaink a 
hatékony tanulóterekről megváltoztak. Egyre inkább arra törekszünk, hogy ezek a 
terek rugalmasak, elektronikus hálózatok kialakítására alkalmasak legyenek, 
formális és informális tevékenységeket bármilyen gond nélkül lehessen végezni 
bennük (akadálymentes környezet), azaz olyan helyek legyenek, ahol bárhol és 
bármikor lehet tanulni fizikai és virtuális térben egyaránt. Megértettük azt is, hogy 
a tervezés folyamat, és nem a végeredmény. Az összes érdekelt felet — mint a 
tanárok, az oktatástechnológusok, a könyvtárosok és legfőképpen a tanulók — fon-
tos ebbe a folyamatba bevonni.27 Az információs technológia egyedülálló lehetősége-
ket hozott a tanulási terekbe azáltal, hogy ösztönzi a kölcsönhatást, az együttműkö-
désen alapuló eszközhasználatot a virtuális világ felfedezésében. E három területen 
– a tértervezés, a technológia és a pedagógia – egyre jobban együttműködnek a 
szakemberek az oktatás hatékonyságának javítását célzó kutatásban.28 

A fizikai tér hatását az emberi tevékenységre pszichológiai és fizikai perspektívából 
is vizsgálták. A környezeti pszichológia, például olyan témákkal is foglalkozik mint 
a térrel kapcsolatos pszichológiai komfortérzés, a tér motivációs és inspirációs 
hatásai stb. Azok pedig, akik a tér fizikai hatásaival foglalkoznak, azt vizsgálják, 

24 Chism, Nancy Van Note (2006): Challenging Traditional Assumptions and Rethinking Learning 
Spaces. In: Oblinger, Diana: Learning spaces. 2.2. Letöltés: https://www.educause.edu/research-and-
publications/books/learning-spaces/chapter-2-challenging-traditional-assumptions-and-rethinking-
learning-spaces (2017. 10. 30.)

25 Uo.
26 La Marca, Susan (2010): Designing the Learning Environment. Camberwell, Vic: ACER. 8.o.
27 Oblinger, Diana G. (ed. 2006)
28 Uo. Letöltés: https://www.educause.edu/research-and-publications/books/learning-spaces (2017.10.30.)
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hogy milyen hatása van a fénynek, a hőmérsékletnek és a fizikai közelségnek az 
emberi tevékenységre. Graetz és Goliber például összegezte azokat a kutatásokat, 
amelyek kimutatták, hogy kapcsolat van a fény és a fizikai izgatottság, illetve a túl 
meleg hőmérséklet és az ellenségeskedés között.29 Scott-Webber pedig ismertette 
azokat a kutatásokat, melyek azt vizsgálták, hogyan hat a tér a fizikai közérzetünkre, 
és ez hogyan kapcsolódik a tudásalkotásunkhoz, a kommunikációhoz és alkalmazá-
sához, alátámasztva ezáltal, hogy a tér kialakítása, berendezése komoly befolyást 
gyakorol ezekre a tevékenységekre.30 Az olyan környezet, mely támogatja a tapaszta-
latszerzést, stimulálja az érzékeket és bátorítja az információcserét, nagy mértékben 
segíti a tanulást.31

Ha a tanulóterekkel foglalkozunk, két fogalommal mindenképpen meg kell 
ismerkednünk: Ezek a „Learning Commons” (közösségi tanulás) és a „Makerspace” 
(Alkotóműhely)

A LEARNING COMMONS SZEMLÉLET

A kollaboratív munkaterületek — a fizikai és a virtuális egyaránt — megkönnyíthe-
tik a tudásalkotást, mert a tanulók együtt dolgoznak olyan problémák megoldásán, 
melyek nem feltétlenül köthetők egyetlen diszciplínához. Mikor „tudásképző 
központként” beszélünk a könyvtárról, újragondoljuk a könyvtárak esetleges 
jövőjét.32 Christine Raith szuperintendáns szerint33 az iskolai könyvárak jövőjével 
kapcsolatban nem az a legfontosabb kérdés, hogy könyvraktárak maradnak-e, 
hanem inkább az, hogyan lehet a legjobban optimalizálni a rendelkezésünkre álló 
tér használatát. A nyomás az iskolai könyvtárakon a legnagyobb. Azokban a 
körzetekben, ahol pénzt különítettek el arra, hogy régi médiaközpontokat újítsanak 
fel, a „Learning Commons” koncepciónak megfelelően nemcsak a polcokra és más 
egyéb, állandó berendezésre fordított költségeket csökkentették, hanem a célnak 
jobban megfelelő módon használták ki a teret, azáltal, hogy, a falak az osztályterem 
és a médiaközpont közt elmosódnak vagy teljesen el is tűnnek.34 A Learning 
Commons modell többről szól, mint a nagyobb csoportok vagy osztályok befogadá-

29 Graetz, Ken A. - Goliber, Michael J. (2002): Designing Collaborative Learning Places: Psychological 
Foundations and New Frontiers. In: Chism, Nancy Van Note - Bickford, Deborah J. (eds 2002): The 
Importance of Physical Space in Creating Supportive Learning Environments (New Directions in 
Teaching and Learning 92.) San Francisco, Jossey-Bass. 13–22.

30 Scott-Webber, Lennie (2004): In Sync: Environment Behavior Research and the Design of Learning 
Spaces. Society for College and University Planning. Letöltés: https://escolaecofeliz.files.wordpress.
com/2016/03/in_sync_environment_behavior_theory_and.pdf (2017. 10. 30.)

31 Chism, Nancy Van Note (2006), 2.4
32 Lourdes, T. David (2009)
33 Wernick, Laura (2011): A Learning commons for kids. Library Journal, 31.
34 Grigsby, Susan K. F. (2015) 104.
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sára alkalmas vagy találkozóhelyeként szolgáló terek, esetleg egyszerű raktározóhely 
kialakítása. Filozófiája szerint meghívás a tanulók számára, hogy maguk irányítsák 
a felfedezéseiket és tervezzék meg a saját munkáikat.35 Valójában azzal válik a tér a 
tanulásra, kutatásra vagy projekt kivitelezésére egyaránt alkalmassá, hogy a cél 
szerint rugalmasan alakítható, átrendezhető, berendezései kombinálhatók.36

Amikor tehát „tudásképző központként” újragondoljuk a könyvtárak jövőjét, a 
koncepció kulcspontjai a következők lesznek:37

 ■ szervezés,
 ■ rugalmasság, megosztott területek,
 ■ technológiai csomópont. 

A jó szervezés alapvető követelmény a sikeres tanulói környezetben. Ki kell 
küszöbölni a zavaró tényezőket és lehetővé tenni, hogy a hangsúly a tanuláson 
legyen. Biztosítsuk, hogy a tanulók gyorsan mozoghassanak a térben és könnyen 
hozzáférhessenek a különböző, tanuláshoz szükséges erőforrásokhoz is.38 A terek 
használati célok szerinti formálhatósága azt jelenti, hogy például nagy előadótermek 
átalakíthatók kiscsoportos, közös munkához, de ha szükséges, csendes, önálló 
tanulásra is alkalmas hellyé tehetők, vagy olyan térré, amely alkalmas prezentációk, 
előadások megtartására és kooperatív csoportmunkákhoz is. A decentralizáció és a 
könnyű mozgatási lehetőség az egyes helyek közt is segíthet betölteni ezt a célt.39 
Még sikeresebbek lehetnek ezek a terek, ha a könyvtárosok „lemondanak a rácsról”, 
megtörve a szerkezeti oszlopok és könyvespolcok soronkénti, egyenes vonalú 
elrendezését. A megosztott területek, a decentralizáció és a könnyű mozgatási 
lehetőség segíthet elérni a célt. A bútoroknál törekedni kell arra, hogy az ergonomi-
kus, kényelemes kialakítás (különös tekintettel a különböző korú diákok testmérete-
ire) mellett legyen lehetőség az alkalomhoz illően variálni is azokat. Az egymással 
kombinálható, szétszedhető és különféleképpen összerakható, érdekes formájú 
asztalokkal, forgatható székekkel és mozgatható polcokkal és táblákkal könnyen 
átalakíthatjuk a teret kis- és a nagycsoportos munkákhoz egyaránt.40A festett falak 
színe legyen meleg és hívogató, a kárpitszövetek pedig érdekesek és tartósak.41

Technológiai csomópont – Mindenkor és mindenhol állandó (24/7) hozzáférést 
kell biztosítani a tanulás lehetőségéhez, elektronikus kapcsolatot a tanárokhoz, 
szakértőkhöz, az elsődleges forrásokhoz. Támogassuk a társas tanulás igényeit. 
Ahogy a technológia folyamatosan változik, az eszközök egyre kisebbek és könnyeb-

35 Harlan, Mary Anne IN Inf. Services Today, 60.
36 Uo.
37 Grigsby, Susan K. F. (2015), 105.
38 TeachThought Staff: 20 things educators need to know about learning spaces. Letöltés: https://www.

teachthought.com/pedagogy/20-things-educators-need-to-know-about-learning-spaces/ (2017.10.30.)
39 Uo.
40 Uo.
41 Forrest, Charles et al. (2005), 298.
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ben hordozhatóak lesznek. Azzal kell tehát számolni, hogy ha a használók hozzák 
saját eszközeiket, akkor elvárják a wifit, olyan hálózati kapacitást feltételezve, mely 
sok és sokféle eszköz kiszolgálását biztosítja. Nehézkes állványrendszerek és rögzített 
mennyezeti kivetítők helyett a jövő tanulóterének több rugalmas, plug and play 
lehetőséggel kell rendelkeznie.42

A számítógépek legyenek könnyen mozgathatóak és drótnélküliek, így el lehet 
tenni az útból, ha éppen nincsenek használatban, ezáltal is minimalizálva a „rum-
lit”. A képernyőknél fontos, hogy nagyok és szemkímélőek legyenek. Az interaktív 
digitális táblák és a webkapcsolatot lehetővé tévő érintőképernyők nagyon népsze-
rűek a laborokban és az osztálytermekben, célszerű lenne a csoportmunkába is 
bevezetni őket. Az oktatói munkaállomások is jó, ha egy típusba tartoznak szerte az 
épületben, így a technológiai problémák esélye csökkenthető.43 A technológiai 
csomópont virtuális változata is több egy iskolai weblapnál, hiszen az online 
katalógushoz és a különböző adatbázisokhoz nyújtott hozzáférésen kívül linkeket ad 
ajánlott forrásokhoz, oktatóanyagokat az információs készségek fejlesztéséhez és 
interaktív teret is biztosít. A tanulók és a tanárok így együttműködve építhetik a 
tanulóközösséget, kortárs szakértőkkel és mentorálással.44 Egyesek szerint az is jó 

42 Chism, Nancy Van Note(2006), 2.7
43 Forrest, Charles et al. (2005), 298.
44 Harlan, Mary Anne, 20.

Könnyen szétszedhető és összeilleszthető asztalok – Sheldon Coates Elementary School, 
Grand Cache (Kanada)

Forrás: http://www.cdispaces.ca/blog/preschool-k-12-school-furniture-blog (2017.10.30.)
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lenne, ha az olvasóknak lehetőségük lenne meginni egy csésze kávét, vagy enni 
valamit, ha megéheztek vagy elfáradtak.45

Néhány szakértő véleménye szerint a hagyományos számítógépet idővel teljesen 
ki fogja szorítani a mobiltelefon és a laptop/tablet. Stephen Heppell oktatási szakértő 
úgy véli, hogy az okostelefon lesz majd a leghatékonyabb az összes tanulási eszköz 
közül, mert lehetővé teszi az együttműködést, és nem drága.46

Ezenkívül érdemes odafigyelni a következőkre is.47 
 ■ Szolgáltatóközpontok — (szak)tájékoztatás, technikai segítség dolgozatíráshoz, 
kutatási tervhez stb. Íráshoz nyújtott asszisztencia, webes oktatóanyagok, 
digitális tájékoztató szolgálat.

 ■ Legyen kényelmes. Egy új, bár egyszerű elképzelés, hogy az osztályterem legyen 
olyan kellemes, kényelmes hely, ahol a tanulók otthon érzik magukat. (Stephen 
Heppel oktatási szakértő szerint az iskolán kívül csak kevés ember olvas 
székben ülve, így a legjobb az lenne, ha az osztályteremben is készítenénk 
otthonos helyeket. Utalt egy skandináv gyakorlatra is, ahol a gyerekek gyakran 
leveszik a cipőjüket az iskolában, mert az az otthonukra emlékezteti őket, és 
ezáltal olyanná válik számukra a tanulókörnyezet, ahol elengedhetik magukat.) 

45 Forrest, Charles et al. (2005), 298.
46 Uo.
47 Uo.

Tanulói tér általános iskolában, Montrose (Victoria, Ausztrália)

Forrás: http://www.montroseps.vic.edu.au/page/55/Our-Learning-Spaces (2017.10.30.)
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 ■ Különböző tanulási stílusokhoz alkalmazkodó design. A számítógépeket 
különböző módon lehessen a térben elrendezni, biztonságos kábelvezetés 
mellett. Az elrendezés támogassa a különféle tanulási stílusokat és legyenek 
megfelelő a tanulásban akadályozott embereknek is. 

 ■ Világos terek sok természetes fénnyel és levegővel. A terek lehetőleg színesek 
legyenek és az igényeknek megfelelően legyen biztosítva a világítás és a szellő-
zés. Amennyire lehet, törekedni kell a természetes fényre és levegőzésre 
(például az egyik megoldásban, ha esni kezdett, a mennyezeti nyílások automa-
tikusan bezáródtak).

 ■ Hozzuk be a külvilágot. Néhány modell osztályteremben lehetővé tették, hogy 
egy külső tér válhasson az osztálytermi tanulás kiegészítésévé. Tolóajtókkal 
megoldható, hogy akár kinn, a szabad levegőn is tanulhassanak a diákok.

 ■ Lépcsőzetes területek. Sokat segíthet a csoportmunkában. Az előadó fenn tudja 
tartani a szemkontaktust és az állandó hangerőt, nem kell felemelnie a hangját. 
A szintezett ülőhelyek elősegítik az intim, kiscsoportos beszélgetési formát, de 
kisgyermekeknél egy kényelmes, otthonos szőnyeggel is hasonló eredményt 
érhetünk el.

 ■ Pozitív üzenetű feliratok és jelzések. 

Ørestad Gymnasium – Falak nélküli osztályterem. Koppenhága (Dánia)

Forrás: https://i.guim.co.uk/img/static/sys-images/Guardian/Pix/pictures/2015/2/10/1423564541767/1
a6f5478-3f82-4b36-94f6-196938114a85-2060x1236.jpeg?w=1225&q=55&auto=format&usm=12&fit=max
&s=ca1b0c2e61f05ff70b304040f1f4f487 (2017.10.30.)
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Ezenkívül sok iskolai körzet alkalmaz tudásmenedzsment rendszereket (Learning 
management systems – LMS), hogy megkönnyítse a tanulást és összekapcsolja a 
tanulókat a tanárokkal. Az LMS virtuális Learning Commonsként is működhet, 
ilyenkor a tanulók nemcsak hozzáférhetnek a feladataikhoz és a problémamegoldás-
hoz szükséges információkhoz, hanem hozzájárulhatnak a tudásépítéshez is, azáltal, 
hogy megosztják ismereteiket, válaszaikat. Ezáltal portálként szolgálhatnak az iskola 
tanulóközösségének. Az LMS lehet tehát az a virtuális könyvtár, amely révén a 
tanulók és a tanárok megszerezhetik, hasznosíthatják és megoszthatják a tudást.48 

Felmerül azonban a kérdés, hogyha egy LMS is képes úgy működni, mint egy 
virtuális könyvtár, azaz, ha a tanulóknak nincs szüksége arra, hogy meglátogassa-
nak egy fizikai teret, ahhoz, hogy befejezhessék kutatásaikat, akkor mi lesz a célja az 
iskolai médiaközpontnak? A jövőt is szem előtt tartva az iskolai könyvtárak is 
keresik a szerepüket és feladataikat a tanulóközösség számára. Sok helyen különböző 
megoldások születtek. Befogadói lettek például a „Kódolás órája” programoknak (ezt 
a programot minden évben a számítástechnika tanításának hetében rendezik meg 
45 nyelven, köztük magyarul is. (A program webcíme: https://code.org/learn.) 
A 3D-nyomtatás korai adoptálói, és a makerspace-programok sokaságát fogadták be 

48 Grigsby, Susan K. F. (2015), 104.

Tanulóközpont – Ryerson University Student Learning Centre, Toronto (Kanada)

Forrás: https://snohetta.com/project/250-ryerson-university-student-learning-centre (2017.10.30.)
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programjaik közé.49 Sok iskolai könyvtárban az iskolai könyvtáros szerepe egyre 
inkább a technikai segítő lesz, hiszen szakértőjévé válhatnak a digitális eszközök-
nek, forrásoknak, és annak, hogyan lehet ezeket használni az osztályteremben. 
Az iskolai könyvtáros ma már nemcsak a „nyomtatott források kurátora”, hanem 
tanár is, akinek az „osztályterme” a könyvtár, az intézet közösségi központja.50 
A gyerekek és a serdülők gyakran nem tudják értékelni a nyílt, weben szerzett 
információ minőségét. Mivel eltávolodtak az ellenőrzött információforrásoktól, meg 
kell tanulniuk kifejleszteni a kritikai gondolkodás képességét. A könyvtárosok 
valószínűleg el fognak távolodni a drága és nem kihasznált adatbázisoktól és a 
nehézkes kulcsszavas kereséstől, azért, hogy megtanítsák a tanulóknak, hogyan 
keressenek hatékonyan a nyílt weben. Ez egyre nélkülözhetetlenebbé teszi a könyv-
tárosok feladatai közül a kompetenciafejlesztést a következő területeken: az informá-
ció értékelése (megbízhatóság, pontosság stb.), a szerzői, forgalmazói jogok respektá-
lása, a diákok magánéletének és eszközeinek védelme. A Learning Commons talán 
legfontosabb eleme – amelyet az iskolai könyvtárosok biztosíthatnak –, hogy 
modellezni tudják az egész életen át tartó tanulást (LLL), és mentorálják az informá-
ciós készségek kialakulását.

49 Uo.
50 Uo.

Hjørring Central Library (Dánia)

Forrás: http://365daysofpaisley.blogspot.com/2015/05/stockpiling-spectacular-spaces.html (2017.10.30.)
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A TERVEZÉS KÖVETELMÉNYEI

Az azonban, hogy egyszerűen csak felismerjük a könyvtárak új szerepét, nem 
feltétlenül készíti fel a könyvtárost arra, hogy a térről új elképzelést alakítson ki, s 
terveket készítsen. Ez gyakran abból adódik, hogy a könyvtárosok vagy az iskolai 
közösség tagjai többnyire nem hivatásos tértervezők. Természetes módon tartózkod-
nak a költséges dolgoktól, és félnek, hogy hibáznak. De a következő kicsi, mégis 
átgondolt lépésekkel a 21. századi igényeknek is megfelelő könyvtári médiaközpon-
tot alakíthatunk ki.51 

Az átalakulás lépései:52 

1. Selejtezzünk. Figyeljük folyamatosan a nyomtatott állományunkat, értékeljünk és 
selejtezzünk. Mivel egyre több referensz forrás kap digitális formát, ez fontos 
döntési szempont. Ellenőrizzük, hogy nincs-e duplum, azaz nincs-e a tanárok és a 
tanulók számára is elérhető elektronikus változat. Invesztáljunk olyan e-köny-
vekbe, amelyeket egyszerre többen is használhatnak egy tipikus osztálytermi 
kutatóegységben. 

2. Értékeljük a kurrens könyvtári programokat. Melyek a legfontosabb jellemzői? 
Hogyan használjuk a teret egy tipikus napon? A program tanulóközpontú vagy 
forrásközpontú? Milyen a kölcsönzési statisztikánk? Hány osztályt vagy csoportot 
tudunk elhelyezni egy időben? Van hozzá megfelelő technológia, amivel működ-
tetni tudjuk a programokat? Ha nincs, mire van szükségünk? Ha az elektronikus 
eszközök tovább zsugorodnak (márpedig ez várható), mi történik a jelenleg 
használt térrel és/vagy bútorral, tudjuk azokat használni? Van a kollaboratív 
tanulásra lehetőség a könyvtárban? Vannak helyek a jelenlegi konfigurációban, 
melyek támogatják ezt? Tervezzük, hogy a diákok maguknak kölcsönözzönek?

3. Gyűjtsük össze az érdekelt felek adatait. Készítsünk kérdőívet, melyben a tanuló-
kat és az alkalmazottakat arra kérjük, hogy osszák meg velünk benyomásaikat a 
könyvtárról. Miért járnak könyvtárba? Mit szeretnek ott a legjobban csinálni? 
Min változtatnának, és mit hagynának úgy, ahogy most van? Van-e olyan, ami 
vissztartja őket attól, hogy a könyvtárba jöjjenek? Ha a tanulóközösség meg tudja 
szerezni az információt a virtuális világból, mi késztetné őket arra, hogy el 
akarjanak jönni a könyvtárba? 

4. Vonjuk be az érdekelt feleket a tervezési folyamatba. A tanulók és a tanárok egy 
csoportja tanácsadó testületként vegyen részt a tervezési folyamatban. Átnézhetik 
a felmérés adatait és maguk is tehetnek javaslatokat, hogyan használják fel ezeket 
a tervezésben. A tanulók nagyon szívesen dolgoznak az olyan tervezőprogramok-
kal, mint a Minecraft, amivel többféleképpen is modellálhatják az egyes tervezési 

51 Uo.
52 Uo.
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elképzeléseket, anélkül, hogy egyetlen bútort megmozdítanánk. Nagyszerű 
lehetőség kínálkozik arra is, hogy feltárjuk az előre nem látható hibákat és 
megtanítsuk nekik a Mi lenne ha? gondolkodásmódot anélkül, hogy a hibáknak 
bármely komoly következménye lenne. 

5. Vizsgáljuk át kritikusan, hogyan használjuk a tereinket. Vannak olyan raktárhe-
lyiségeink, amelyeket rendezés után másképpen is tudnánk használni? Át lehet-e 
rendezni úgy a polcokat, hogy különböző méretű tanulótereket hozhassunk létre? 
Hol van a tér központja, és hogy tudnánk a bútorainkat úgy elhelyezni, hogy a 
lehető legjobbat hozzuk ki belőle, és a legjobban használjuk ki a természetes fény 
adottságait? Vannak olyan területek, amelyek nem működnek jól? Vannak olyan 
területek, melyek kiesnek a kölcsönzőpult látóteréből? Hogy illik a mostani 
bútorzat a térhez? Mennyire tudjuk könnyen mozgatni őket ahhoz, hogy külön-
böző elrendezéseket hozzunk létre? Könnyebben megtalálnák az olvasóink a 
keresett anyagokat, ha különbözőképp helyeznénk el őket (például műfajok 
szerint kerülnének polcra)?

A kulcs azonban továbbra is a rugalmasságban rejlik! Az elmúlt öt évben drámai 
változások következtek be a technológiai eszközpark területén, és nincs okuk 
kételkedni abban, hogy ez a trend nem folytatódik a jövőben is! „Kristálygömb 
nélkül azonban csak sötétben tapogatóznánk, ha meg akarnánk jósolni az összes 
jövőbeni változást. Ha viszont a rugalmasságot tarjuk szem előtt, akkor a terünk 
használható marad jó néhány eljövendő év számára is!”53 

A MAKERSPACE – ALKOTÓMŰHELY

A makerspace lényegében egy olyan közösségi tér, ahol az emberek összejöhetnek, 
hogy alkossanak, tanuljanak, bütyköljenek vagy éppen kikísérletezzenek valamit. Jó 
lehetőség arra is, hogy tapasztalatot cseréljenek vagy együtt dolgozzanak valamin. 
Lehet az iskolai könyvtárban, de bárhol máshol is. Nyitva áll a gyerekek, a felnőttek 
és a vállalkozók előtt is. Rendszerint sok különféle eszközzel van felszerelve, melyek 
az alkotáshoz szükségesek lehetnek, a legegyszerűbbektől kezdve a legdrágábbakig, 
amit a költségvetésünk, illetve a komfortérzetünk megenged, beleértve a 3D-nyom-
tatót, a lézervágó gépet, de a varrógépet is.54 De az alkotóműhely beindításához nem 
feltétlenül szükségesek ilyen drága, komoly eszközök. Amire szükség van, az csupán 
az ötlet (vízió) és a találékonyság. Ha szűkös a keretünk, propagáljuk az iskolában az 
elképzelésünket, és hogy szívesen fogadunk adományokat. Sok családnak van a 
birtokában például régi LEGO vagy más, már nem használt dolgok, amiket szívesen 
odaadnak. Sőt sok szülő szívesen vásárol is kisebb dolgokat, ha tudja, hogy arra 

53 Grigsby, Susan K. F. (2015) 105.
54 Hirsch, Sandra (ed. 2018): Information Services Today: An Introduction. Sec. ed. Rowman & Littlefield 

Publishers, 403. [ebook]
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szükség van. De kihelyezhetünk például különféle dobozokat is, újrahasznosított 
anyagok adományozására. Ezek könnyen beszerezhető, ingyenes készletek, amelye-
ket az emberek gyakran eldobnak. A kreatív diákok kezében ezekből csoda lehet. 
Ahogy egy mondás is tartja: „Ami az egyik embernek szemét, az a másiknak 
kincsévé válhat! A „karton kihívás” projekt során általunk összegyűjtött kartondo-
bozokból, papírcsövekből, palackkupakokból és más tárgyakból a gyerekek játék 
robotokat, különféle játékokat, olvasóbarlangot, rakétát, hajót stb. készítettek.55

Ezek a terek a felkészülésben is segíthetnek azoknak, akik természettudományok-
kal szeretnének majd foglalkozni és szükségük van kurrens, jól alkalmazható 
készségekre. De segítenek a tanulásban, a kritikai gondolkodás elsajátításában és 
növelik az önbizalmat is. Néhány itt elsajátított készség érintheti az elektronika, a 
3D-nyomtatás, és modellezés, a kódolás, a robotika, de akár a famunka területét is. 
Ezek az alkotóműhelyek támogatják a vállalkozószellemet, inkubátorai és gyorsítói 
lehetnek startup vállalkozásoknak is.56 

55 Rendina, Diana (2016): How to Start a Makerspace When You’re Broke. Knowledge Quest. Journal 
of the Americal Association of School Libarians. 2016.02.22. Letöltés: http://knowledgequest.aasl.org/
start-makerspace-youre-broke/ (2017. 10. 31.)

56 Letöltés: http://lisdemo.libguides.com/MakerSpace(2017. 10. 31.)

Ismerkedés az eszközkölcsönző programmal a College of San Matteo könyvtárának 
alkotóműhelyében (makerspace), San Matteo (California USA)

Forrás: https://www.flickr.com/photos/collegeofsanmateolibrary/16155735298 (2017.10.30.)
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Az nem kérdéses, hogy a tanulók szívesen alkotnak, az viszont igen, hogy valóban 
tanulnak-e bármit is a szórakoztató bütykölés, alkotás, tervezés közben? Vezet-e az 
alkotás tanuláshoz is? Ennek a kérdésnek még nincs komoly szakirodalma, de a 
kognitív tudománynak és a pszichológiának két jól megalapozott kutatási vonala 
biztosít minket arról, hogy a kérdésre a válasz: igen.57 A két empirikus bizonyíték – 
Sweller (1999) kognitív terhelés elmélete, miszerint az ember egyszerre hét informá-
ciót tud fejben tartani. A másik Piaget fejlődéselméletének (1976) az ismeretelsajátí-
tásra vonatkozó egyik megállapítása: „A gondolkodó egyben kutató is.”58 A gyermek 
tehát egy minden iránt érdeklődő tudós, aki kísérleteket végez a környezetében, 
hogy megnézze, és megfejtse, mi történik. A kognitív pszichológusok szerint, ha 
a tanulónak megvan erre a lehetősége, az ilyen módon való tanulás sokkal eredmé-
nyesebb, mint amikor az ismeretelsajátítás a mások által felfedezett, összegyűjtött és 
készen tálalt dolgok memorizálására szorítkozik.59 A nyitott tér, a munkáltatást 

57 Murphy Paul, Annie (2015): How to Ensure that Making Leads to Learning. School Library Journal, 
(2015. 05. 12.) Letöltés: -http://www.slj.com/2015/05/research/how-to-ensure-that-making-leads-to-
learning/ (2017. 10. 31.)

58 Benesch, Hellmuth et al. (1994): Pszichológia SH atlasz. Budapest etc. Spinger. 181.
59 Tóth László (2005): Pszichológia a tanításban. Pedellus Tankönyvkiadó, Debrecen, 
 Cole, Michael – Cole, Sheila R. (2006): Fejlődéslélektan. Osiris, Budapest.

A Sauk Rapids-Rice High School (Minnesota, USA) diákjai a könyvtár Makerspace 
programjában

Forrás: https://cmle.org/2013/11/20/local-high-school-library-launches-makerspace-programming/ 
(2017.10.30.)
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segítő eszközök és anyagok, a vegyes csoportok és a gyermek aktív szerepe a tanulás-
ban60 – megmutatja nekünk, hogyan maximalizálhatjuk az alkotó tevékenység 
tanulási potenciálját könyvtáraink alkotó műhelyében.61

Ha megtetszett az ötlet, és úgy döntünk, hogy mi is létesítünk egy alkotóműhelyt 
a könyvtárunkban, a következő öt fontos kérdés segít elindulni és meghatározni az 
ezt követő lépések sorrendjét:62

1. Mi a célom az alkotóműhellyel?
2. Milyen forrásai vannak az iskolának, amit máris használhatok?
3. Mekkora fizikai tér áll a rendelkezésemre, és ha szükséges, lehet-e növelni? 

Szükségem van mobil opcióra?
4. Hogyan fogják majd használni a tanárok és a tanulók az alkotóműhelyt?
5. Honnan tudok eszközöket szerezni, és ha kell, hogyan tudom finanszírozni őket? 

(Legyünk tájékozottak. Sok bolt hajlandó törött elektronikai eszközöket adomá-
nyozni szétszerelő állomásoknál.)

ÖSSZEFOGLALÁS

Az iskola könyvtára / médiaközpontja általában a legnagyobb „osztályterem” az isko-
lák épületében, és megvan benne a potenciál ahhoz, hogy az iskola közösségének 
központjává váljon. Kis (vagy nem is létező) költségvetésű könyvtárosok átvariálhat-
ják, újraálmodhatják könyvtárukat, hogy sokkal rugalmasabb, energikusabb és 
aktívabb tanulótérré váljon. Ha van mód a beszerzésre, ügyeljünk arra, hogy a 
megvásárolt dolgok könnyen mozgathatóak legyenek, kettős funkciót is betölthesse-
nek a jelenlegi területen, és a trendeknek megfelelően könnyen lehessen adaptálni 
különböző célokra.63 Különösen fontos, hogy a könyvtáros együttműködjön az iskolai 
közösséggel, hogy biztosak lehessenek abban, hogy a program megfelel a tanulók 
szükségleteinek, illetve a digitális célokra fordított költségek biztosítsák az állandó és 
akadálymentes hozzáférést. Ha ez a 21. századi igényeket is kielégítő könyvtár jól 
tervezett és a programja is megfelel az iskola közösségének, a tér az iskola központja-
ként szolgál majd, és tevékenykedő diákokkal, lelkes tanulókkal lesz tele.

60 Virág Irén (2014): Tanuláselméletek és tanítási-tanulási stratégiák. EKF Líceum Kiadó, Eger.
61 Murphy Paul, Annie (2015)
62 Rendina, Diana L.(2016): 5 Questions to ask when planning a Makerspace. Woorkbook. 

RenovatedLearning: building a culture of creativity + discovery in education. Letöltés: http://
renovatedlearning.com/2014/03/26/5-questions-to-ask-yourself-when-planning-a-makerspace (2017. 
10. 31.)

63 Grigsby, Susan K. F. (2015), 105.
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Makerspace a könyvtárban (Stewart makerspace)

Forrás: http://stewart.mysdhc.org/Resources/Media_Center/makerspace?plugin=RWDMashUp&formid=
96&cell_id=mu0Tab04&Pcell_id=pTab00Content&round_corner=1&display_mode=2&RWD_
mobile=0&__RWDmuObjIDNo=6 (2017.10.30.)

James B. Hunt Jr. Library – NC State University, Raleigh (North Carolina, USA)

Forrás: https://oischina.wordpress.ncsu.edu/%E5%9B%BE%E4%B9%A6%E9%A6%86/ (2017.10.30.)
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A FANTASY IRODALOM HŐSEI: 
AZ ORKOK SZÜLETÉSE

GALUSKA LÁSZLÓ PÁL1 – FELEKY MIRKÓ2

„Az orkok eredete vita tárgya. Néhányan így nevezik őket: 
»Melkorohíni«, Melkor Gyermekei, de a bölcsek Melkor 
rabszolgáinak tartják őket, nem gyermekeinek; mert 
Melkornak nem voltak gyermekei.” 3

(J. R. R. Tolkien)

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

LÁSZLÓ PÁL GALUSKA – MIRKÓ FELEKY:  
PERFECTION, FAILURE, SUB-CREATION – THE ORCS IN THE 
WORLD CREATED BY TOLKIEN (AND BEYOND)

Everyone who ever met Tolkien's imaginary world has also faced the race of the Orcs. 
These brute beasts are extremely disgusting, but at the same time, they are also 
extremely fascinating to us. Why is this so? Tolkien's Orcs are inelegant, untameable, 
unredeemable, greedy, coarse, violent, primitive and enemies of nature. Are they 
caricature of us or are they desired visions of the winning fury of unlimited 
immorality? Do they have features of the legions of Satan, of Swift’s Yahoos, of Wells’ 
Morlocks, of the Ogres of the world of Beowulf and their Goblins or do they just reflect 
Tolkien's Master's aristocratic despise for team sports? In any case, post-Tolkien 
fantasy writers are unable to avoid them; they are reused in many Secondary Created 
fantasy worlds. Our paper tries to find answers to some of the questions raised 
concerning the Orcs.

Mindenki, aki találkozott Tolkien világával, az orkokkal is szembetalálta magát. Ezek 
a durva félállati lények rendkívül visszataszítóak, ugyanakkor végzetesen vonzóak is a 
számunkra. Vajon miért van ez így? Tolkien orkjai „szelídíthetetlenek”, javíthatatla-

1 Galuska László Pál Phd, főiskolai docens, Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar Művészeti és 
Anyanyelvi Nevelési Tanszék, Kecskemét

2 Feleky Mirkó, egyetemi hallgató, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Budapest
3 „The origin of the orcs is a matter of debate. Some have called them the Melkorohíni, the Children of 

Melkor; but the wiser say: the slaves of Melkor, but not his children; for Melkor had no children.” Tolkien 
(1993) Myths transformed. 416. p.
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nok, mohók, durvák, erőszakosak, primitívek, és cseppet sem természetbarát lelküle-
tűek. Önmagunk torzképei-e ők, vagy a vágyképeink a korlátozatlan immoralitás 
győztes tombolásáról? Van-e bennük a Sátán légióiból, Swift yehuiból, Wells 
morlockjaiból, a beowulfi világ emberevő ogréiból és goblinjaiból vagy csupán Tolkien 
mester csapatsportok iránti arisztokratikus megvetését tükrözik? Mindenesetre a 
Tolkien utáni fantasy képtelen megkerülni őket; újratermelődnek a másodlagos 
fantáziavilágokban. Dolgozatunk az orkok által felvetett kérdések némelyikére 
igyekszik válaszokat keresni. Jelen írásunkat egy hosszabb tanulmánysorozat beveze-
tőjének szánjuk.

KIK AZ ORKOK?

Induljunk ki abból a – sokak által elfogadott – feltételezésből, hogy az orkokat 
Tolkien találta ki. Ez persze nem teljesen igaz, de a kérdésre később visszatérünk. 
Azonban az, hogy az orkok az angol író és nyelvészprofesszor által lettek általánosan 
ismert fantasy-alakok, elvitathatatlan. Először A hobbit (magyar nyelven lásd még: 
A babó) című regényben bukkantak föl, majd A Gyűrűk Ura szereplőiként, és ezt 
követően szinte azonnal fölkapták őket a fan-fictionök4 szerzői és az epigonok; 
későbbi fantáziák megszámlálhatatlan sokasága kezdte el szerepeltetni ezeket az 
alvilági lényeket. Még azon alkotók is felvonultattak orkszerű kreatúrákat, akik 
hevesebb vagy kevésbé indulatos ellenérzésekkel viseltettek Tolkien univerzuma 
iránt. A következőkben összefoglaljuk, milyen főbb vonásokkal ábrázolta őket 
Középfölde teremtője.

Gonosz erők harcosai, elrontott, korcs teremtmények
Minden mitikus alapú fantáziavilágban előfordulnak olyan nem túl intelligens 
hordalények, akiket a főgonosz leghűbb (és inszeparábilis) követőinek tekinthetünk. 
Általában az a szerepük, hogy megjelenésükkel a pozitív hőst az első próbák elé 
állítsák. Campbell és Vogler karaktertipológiájában ezeket szokás threshold 
guardiannek, küszöbőrnek hívni.5 Campbellnél a küszöbőr nem feltétlenül rosszin-
dulatú, csupán a „normális” világot a szupernaturális világtól elválasztó „küszöb” 
őrzője, tulajdonképp egyfajta „mérleg”, amelyen a hős megméretik.6 Vogler azonban 

4 Fan fiction, más néven rajongói regény. A magyar fordítás nem teljesen pontos, mivel a rajongók 
elszántsága nem mindig elég egy regény méretű írás létrehozásához. Ámbár születnek az eredetinél 
nagyobb terjedelmű alkotások is. Ezek a ~ -ök változatos minőségű szövegek, amelyek a rajongó által 
kedvelt fantázia-karakterekkel folytatják, esetleg újraírják az alapul vett történeteket. A valamikor 
nagyon lesajnált és komolytalannak tartott műfaj manapság egyre jobban fölértékelődik. Az érdeklődő 
több ilyen témájú honlapon is találhat ~ típusú írásokat, a legnagyobb magyar nyelvű oldal itt találha-
tó: https://www.fanfic.hu/merengo/ 

5 Campbell (2004) 71–72. p.; 88. p.; Vogler (2007) 49–52. p.
6 Campbell (2004) 51. p.
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végletesebben jellemzi. Az Ellenséghez tartozik, bár semmiképp sem ő a fő gonosz, 
hanem annak „bizalmi” embere, esetenként „hadnagya”,7 akadályt képez, de végül 
viszonylag könnyen legyőzhető: voltaképp a szupernaturális szféra „alkatrésze”. 
Legfontosabb funkciója a Hős „tesztelése”, „kiképzése”: a vele való összecsapás 
erősíti, illetve fölkészíti a protagonistát a Főellenséggel való összecsapásra. Alkal-
manként az is előfordulhat, hogy a legyőzött küszöbőr a pozitív hős ajándékozójává, 
netán segítőjévé válik. Akárhogy is: nem igazán ő jelenti a végső veszélyt, inkább 
afféle „stoptáblaként” értelmezhető: a közelgő Sötét Hatalom figyelmeztető jelzése-
ként.8 Tolkien nem bánik kesztyűs kézzel orkjaival: semmi méltóság, semmi kezde-
ményezőkészség nincs bennük, gyávák, befolyásolhatók, könnyen becsaphatók, 
halomra gyilkolhatók, és uruk bukása után tehetetlenné válnak, eltűnnek.

Csúfak, rosszindulatúak
Már termetükön látszik elrajzolt, kezdetleges voltuk. Alacsonyabbak az embereknél, 
karikalábúak, ábrázatuk majomszerű,9 ocsmány. Bőrük színéről nem esik szó, de a 
későbbi Tokien-illusztrációkon zöld vagy barna kültakaróval jelenítették meg őket, 
feltehetően azért, mivel ez tűnt a legkevésbé vonzó és leginkább xenomorf vonásnak. 
Az állatias ábrázat további attribútumaként már Tolkien említést tesz kilógó 
agyaraikról.10

Szemben más fantáziák küszöbőreivel, akik megjelenhetnek szép alakban, és 
lehetnek nemes lelkületűek is, Tolkiennél az orkok csúfságuk mellett kizárólag 
gonosz, alattomos és zabolátlan kreatúraként vannak jellemezve. Olyan lények, akik 
nemcsak a többi teremtménnyel ellenségesek; egymást (és saját magukat) is nehezen 

7 Vogler (2007) 49. p.
8 Vogler (2007) 51. p.
9 A küszöbőrök majomszerű vonásai persze már korábbi fantázia-történetekben is előfordulnak, pédául 

Lyman Frank Baum Oz-történeteinek szárnyas majmai esetében. (The Wonderful Wizard of Oz. 
Az első kiadás: 1900)

10 „…A kisebbik ork ész nélkül menekült a toronyból. Mögötte Sagrat; hosszú karja, ahogy görnyedten 
futott, a földig ért. De az egyik bénán csüngött alá, s láthatólag vérzett; a másikkal nagy fekete batyut 
szorított a hóna alá. Samu az ajtó mögül, a vörös fényben, egy pillanatra meglátta gonosz arcát; csupa 
karmolás volt, mintha karmok szántották volna végig, s vértől maszatos; kiálló agyaráról csöpögött a 
nyál; vicsorgott, mint a vadállat. (…) S ahogy Sagrat áthajolt a mellvéden, háttal a toronytetőnek, Samu 
döbbenten látta, hogy megmozdul az egyik hulla. Odébb kúszik. Kinyújtotta a karmait, és elkapja a 
batyut. Támolyogva föláll. Másik kezében kurta, törött nyelű, széles fejű lándzsát tart. Fölemeli, döfésre 
készen. De épp mikor döfne, fölszisszen a fájdalomtól vagy a gyűlölettől, Sagrat meg mint a kígyó tér ki a 
döfés elől, megpördül, s kését az ellensége torkába döfi.

 – Most megkaptad, Gorbag! – kiáltja. – Most már eléggé meghaltál, mi? Nohát, akkor fejezzük is be! – 
Odaugrott az elzuhant holttesthez, dühében tiporta, taposta, s le-lehajolt, hogy döfködje, hasogassa. 
Végre megelégelte, fölszegte a fejét, s iszonyú, gurgulázó diadalordítást hallatott. Aztán lenyalta a kését, 
foga közé szorította, fölkapta a batyut, s óvatos léptekkel elindult a lépcső közelebb lévő ajtajához.” LotR 
2002 III. 217–218. p.

 Tolkien, J. R. R. (2002): A Gyűrűk Ura. I–III. Európa, Budapest – művére LotR 2002 formában hivatko-
zunk, kiegészítve azt a kötetszámmal és az oldalszámmal.
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viselik, gyakorta lemészárolják más törzsekhez tartozó fajtársaikat.11 Rossz tulajdon-
ságaik kiegészülnek azzal a kellemetlenül emberi sajátsággal, hogy értelmetlenül 
kegyetlenek, környezetükkel szemben teljesen felelőtlenek – egyenesen természet-
pusztító hajlamúak.

Megrögzött húsevők
Kifejezetten ragadozó, sőt: kannibál természetűek. Antropofágiájukat Tolkien 
többször is nyomatékosan hangsúlyozza. De nemcsak embert esznek: válogatás és 
lelkiismeret-furdalás nélkül minden leölt ellenségüket megeszik, Tolkien világában a 
farkasokon kívül ők falnak a lovak húsából (sőt, kifejezetten ínycsiklandónak 
tartják),12 de ha kell, egymást is bekebelezik. Tolkien valószínűleg nem volt vegetári-
ánus, azonban az étkezési szokások nála kétségkívül a morális tartásra is utalnak. 
A mitopoetikájában aki növényt fogyaszt, az csak pozitív alak lehet (ilyen például 
Beorn, Bombadil Toma vagy Szilszakáll). Ha valaki húsevő, akkor azt csakis sütve 
vagy főve veheti magához (tündék, dúnadánok, hobbitok stb.). A nyers hús evése és a 
kannibalizmus immorális attitűdre utaló jegyek: az orkokon kívül még Gollam 
lelkesedik az effajta táplálékért (ő – mint ez köztudott – hosszú vitába bonyolódik 
Csavardi Samuval a hús megsütésével kapcsolatban),13 valamint – természetesen – 
nyersen és véresen zabálják a húst a wargok, Tolkien gonosz és értelmes farkasai. 
Mindössze két élőlénycsoport képez kivételt: a sárkányok – akik, bár saját belső 
tüzükkel jól átsütve fogyasztják a húst, mégsem lehetnek jóindulatúak –, és a sasok, 
akik ugyan vérbeli ragadozók, nyers húst vesznek magukhoz, de ők – Manwë segítői 
lévén – a Teremtés szövetségesei, semmiképp sem káoszlények.

„Javíthatatlanok”
És ez tény. Hogy valaha elrontották őket, vagy eleve hibás termékek, az éppen 
legnagyobb rejtélyeik egyike – maga Tolkien sem tudott egyértelmű válaszokat 
megfogalmazni e tekintetben. Persze ismerünk olyan korrumpálódott lényeket 
(mint pédául Gollam), akikben maradt még valamennyi jóság – Tolkien érzékelteti, 
hogy kellő türelemmel és szerencsével megválthatók lesznek/lennének. És akadnak 
jó szándékú karakterek (Túrin) akik akaratukon kívül követnek el megbocsájthatat-

11 Lásd pédául: LotR 2002 II. 57. p. „Uglúk elkiáltotta magát, s jó néhány magafajta ork rohant oda hozzá. 
Majd hirtelen, egyetlen figyelmeztető szó nélkül előreszökkent, s két villámgyors kardcsapással levágta 
a szembenállók közül kettőnek a fejét. … Uglúk követői … széles pengéjű kardjaikkal egy másik orkot 
kaszaboltak össze. A sárgakarmú őrt.” 

12 „Mi a Bölcs Szarumán, a Fehér Kéz szolgái vagyunk; ez a kéz táplál minket emberhússal. (…) De mi 
harcosok vagyunk. S majd jól belakunk lóhússal, vagy még annál is jobbal.” LotR II. 2002. 57. p. 62. p.

13 „– Megfőzni a nyulakat! – nyöszörgött kétségbeesetten Gollam. – Elrontani a gyönyörű húszt, amit 
Szméagol nekik adott, szegény, éhesz Szméagol. Minek? Osztoba hobbit! Kicik, gyenge a húszuk, jók. …

 – Hallod-e! – kiáltotta Samu. – Ki-ki a maga módján. Neked a torkodon akad a mi kenyerünk, nekem a 
torkomon akad a nyers hús. … Menj, fogj másikat, és edd meg nyersen, ha akarod – de magadban, hogy 
ne is lássalak!” LotR 2002 II. 324. p.
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lan bűnöket. De még a minden gonoszság forrása, Melkor / Morgoth14 is benevolens 
lényként kezdi pályafutását, és szerzőnk mesterien érzékelteti mind az ő, mind pedig 
ármányainak kései áldozata, Szarumán alakjában, hogy a gonoszság gyakorta a 
helytelen irányt vett jó szándék eredményeként ölthet alakot. A tolkieni mitológia 
tele van olyan jellemekkel, akik lelkesedésük vagy meg nem alkuvó becsületre 
törekvésük okán kerülnek a sötét oldalra. Az orkok azonban nem jók, és teljesen 
hiányzik belőlük a jóra való törekvés. Úgy tűnik, ők azok, akik a rosszat önmagában 
a rosszért élvezik. Megváltásuk teljességgel lehetetlen, senki sem próbálkozik vele, és 
minden róluk szóló leírás azt érzékelteti, hogy értelmetlen is lenne minden ilyesféle 
igyekezet.

Kérdéses a szaporodásuk, nemiségük
A Tolkien által megjelenésre szánt kész vagy félkész szöveganyagokban nyoma sincs 
a szaporodás és a nemiség kérdéseinek az orkok esetében. Illetve, inkább úgy 
fogalmaznánk, hogy a szaporodás több, ellentmondásos formában és semmiképp 
sem egyértelműen kerül szóba, a nemiség pedig egyáltalán nem. Ha csak a megjelent 

14 Melkor nevében a héber „Melchior” is benne rejtőzik, ami annyit tesz: „a fény királya”. A nyelvi pedan-
tériájáról és a szimbólumok szeretetéről is nevezetes Tolkien gyakran választ olyan neveket karakte-
reinek, eseményeinek vagy helyszíneinek, amelyek az „ismertség” érzetét keltik az olvasóban, illetve 
párhuzamot lehet vonni más mitológiák szereplőivel. A keresztény teológiai felfogás a Sátánt – többek 
között – a Hajnalcsillag istenségével, Luciferrel azonosítja. Több bibliai hely is van, ahol a gonosz 
bukását csillaghulláshoz hasonlítják.

 „Miként estél alá az égről fényes csillag, hajnal fia!? (Lucifer: Fényhordó, hajnalcsillag*) Levágattál a 
földre, a ki népeken tapostál! Holott te ezt mondád szívedben: Az égbe megyek fel, az Isten csillagai fölé 
helyezem ülőszékemet, és lakom a gyülekezet hegyén messze északon. Felibök hágok a magas felhőknek, 
és hasonló leszek a Magasságoshoz.” (Ézs 14:12–14)

 „Édenben, Isten kertjében voltál; rakva valál mindenféle drágakövekkel: karniollal, topázzal és jáspissal, 
társiskővel és onixxal, berillussal, zafirral, gránáttal és smaragddal; [és] karikáid** mesterkézzel és 
mélyedéseid aranyból készültek ama napon, melyen teremtetél. Valál felkent oltalmazó Kérub; és [úgy] 
állattalak téged, hogy Isten szent hegyén valál, tüzes kövek közt jártál. Feddhetetlen valál útaidban 
attól a naptól fogva, melyen teremtetél, míg gonoszság nem találtaték benned. Kereskedésed bősége 
miatt belsőd erőszakossággal telt meg és vétkezél; azért levetélek téged az Isten hegyéről, és elvesztélek, te 
oltalmazó Kérub, a tüzes kövek közül. Szíved felfuvalkodott szépséged miatt; megrontottad bölcsessége-
det fényességedben; a földre vetettelek királyok előtt, adtalak szemök gyönyörűségére. Vétkeid sokasá-
gával kereskedésed hamisságában megfertéztetted szent helyeidet; azért tüzet hoztam ki belsődből, ez 
emésztett meg téged; és tevélek hamuvá a földön mindenek láttára, a kik reád néznek. Mindnyájan, a 
kik ismertek a népek közt, elborzadnak miattad; rémségessé lettél, s többé örökké nem leszel!” (Ezékiel 
28:13–19)

 Ismert egy pszeudográf irat, melyet ugyan nem kanonizáltak, de a korai középkori gondolkodás ismer-
te, és hatással volt rá. Az angyalok lázadásának és a lázadó angyalok büntetésének pazar és csodálatos 
leírása: Énoch könyve. Feltehetően maga Tolkien is ismerhette, hiszen a kora középkori irodalom 
szakértője volt. Hamvas (1945)

 * Betoldás: GLP – FM.

 ** Kiemelés: GLP – FM. A régi, angol (King James Bible) bibliafordításban is hasonló értelemben szere-
pel. „Thou hast been in Eden the garden of God; every precious stone was thy covering, the sardius, topaz, 
and the diamond, the beryl, the onyx, and the jasper, the sapphire, the emerald, and the carbuncle, and 
gold: the workmanship of thy tabrets and of thy pipes was prepared in thee in the day that thou wast 
created.”
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szépirodalmi (és Tolkien által befejezett) anyagokat vesszük figyelembe, akkor meg 
kell állapítanunk, hogy a Mester nem világít rá a témára. Az orkok keletkezésének 
néhány kérdésére később rátérünk, a szaporodásukkal kapcsolatban azonban 
mindössze egyetlen – nem szépirodalmi – forrásra bukkantunk: a szerző egy 
levelére, amit egy Mrs. Munby nevű hölgyolvasójának írt. Ebben a levélben Tolkien 
megerősíti, hogy az orkok szaporodása semmiben sem különbözik más lényekétől.

„– Kellett lenniük nőstény orkoknak is. De a történetekben oly ritkán esett meg, 
hogy valaha másutt is lehetett látni az orkokat, mint egy gonosz nagyúr hadseregének 
katonai szolgálatában, hogy természetesen nem sokat tapasztalhattunk meg privát 
életükből. E tekintetben keveset tudunk róluk.” 15

A későbbi fantáziákban – bár Tolkien hatása letagadhatatlan – az orkok változá-
sokon mentek keresztül. Persze, jó néhány sémaelem megmarad ábrázolásukban, 
azonban összességükben árnyaltabb, kevésbé taszító alakokká formálódnak. 
Ugyanezen folyamat megy végbe a fantasyk hatására megjelenő szerep- és számító-
gépes játékokban.16

Tolkien nyomorult, elrontott és töpszli harcosaival ellentétben a későbbi fantázia-
univerzumok orkjai hatalmas, izmos, zabolátlan lények, akik nem urbanizálódtak, 
általában természeti környezetben élnek, de továbbra is pusztítják azt. Semmiképp 
nem nevezhetők emberi értelemben „szépnek”, de van saját kultúrájuk és méltósá-
guk. Ragadozó természetüket nagyrészt feladták. Általában jellemző, hogy minden-
evők (a táplálkozás már nem etikai tényező). Emberibbé váltak azáltal is, hogy 
kétneműek – vannak nőstényeik, akik hangsúlyos szerepet kaphatnak.17 Külső 
vonásaik egy része (például az állatias megjelenés) megmaradt, jellemző még, hogy 
alkotóik Tolkientól átvették a zabolátlan vadságot és a „hordakultúrát”.18

15 „There must have been female orc. But in storie sthat seldom if eversee the Orcs except as soldiers of 
armie sin the service of the evil lords we naturally would not learn much about their lives. Not much was 
known.” Ez a levél nem jelent meg a Letters Of J. R. R. Tolkien című kötetben, létezéséről egy aukciós 
katalógus leírása nyomán tudunk. (Sotheby's Literature and Illustration including the Library of 
Neville L. Fawkes, CBE 11–12 July 2002). Ennek 372. és 373. található az a levél, amelyet Tolkien a 
fent nevezett hölgy Stephen nevű fia kérdéseire válaszul írt. A levélről és tartalmáról részletesebben 
itt: http://tolkiengateway.net/wiki/Sotheby%27s_Literature_and_Illustration_11-12_July_2002 és itt: 
http://tolkiengateway.net/wiki/Letter_to_Mrs_Munby (2017. 05. 12.)

16 Néhány poszt-tolkiniánus szerző és mű:
 Stan Nicholls Orcs sorozata (Például Orcs: Badblood – magyar fordítása nincs); Terry Prachett 

Discworld sorozata (Magyarul: Korongvilág); Markus Heitz Die Zwerge sorozata (Törpök – magyarul 
még nem jelent meg) stb.

 Szerepjátékok, számítógépes játékok:
 Warcraft honlapok: http://eu.blizzard.com/en-gb/games/legacy/; http://eu.blizzard.com/en-gb/games/

war3/; http://www.wowwiki.com/Lore 
 Warcraft könyvek: Aylott, Christopher – Bush, Zach – Grub, Jeff – Johnson, Like – Johnson, Seth – 

Lafferty, Mur – Netcher, Gren: Warcraft Roleplaying Game. Canada, Sword and Sorcery, 2003.
 Dungeons & Dragons Játékosok Könyvei: http://dnd.wizards.com/products/fiction/novels
17 Ez persze nem minden fantáziavilágra igaz. A Warcraft nőstény orkjai kifejezetten egyediek és fontos 

szerepet játszanak némely történetben (némelyikük már-már tetszetős), a Warhammer-univerzum 
orkjai nemtelenek, spórákkal szaporodnak. Lásd például: http://warhammerfantasy.wikia.com/wiki/
Greenskins (2017.05.12.)

18 A Tolkien utáni orkokról lásd még Tyellas tanulmányát: Tyellas [2004?] 10–12. p.
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TOLKIEN ORKJAI

Tolkien orkjainak egyik legfőbb vonzása, hogy a fantasztikus történetek egyik 
megkerülhetetlen, és a meseszövés épülése szempontjából meghatározó alapkarakte-
rét képviselik: ők a korábbiakban már emlegetett küszöbőrök. Az orkok különösen 
alkalmasnak tűnnek erre a szerepkörre. Vitathatatlan agresszivitásuk, vadságuk, 
elvakultságuk és kiszámíthatatlanságuk veszélyes ellenfelekké teszi őket. Ragadozó 
mivoltuk és túlnyomó létszámfölényük tovább növeli a veszélyérzetünket. Emberi és 
állatias vonásaik keveredése nagyon ősi szorongásokat ébresztett bennünk, befoga-
dókban. És mindenképp a sötét hatalom kreatúrái: Tolkien vitát sem hajlandó nyitni 
„javíthatóságuk” tekintetében. Azonban eredetük vizsgálatánál nem elegendőek a 
pszichológiai szempontok.

Amikor Tolkien munkásságát vizsgáljuk, akkor előbb-utóbb rá kell térnünk a 
nyelvi-kulturális vizsgálódás területére. Alkotónk nyomatékosan hangsúlyozza, 
hogy életműve a nyelvben gyökerezik.

„Az ilyen történetet az ember nem olyan fák leveleiből írja, amelyeket most vesz 
szemügyre, sem a botanika és a talajtan alapján; az úgy nő fel, mint mag a sötétben az 
emberi elme avarjából: mindabból, amit az ember látott, elgondolt vagy olvasott, amit 
rég elfelejtett, ami mélyre ülepedett. Persze válogathat is az ember, mint a kertész, 
hogy mit dob a maga személyes komposztgödrébe; az én televényemben nyilván a 
nyelvi korhadék a leggazdagabb.”19

Tolkien vitathatatlanul szoros kapcsolatban áll a nyelvekkel, legalább olyannyira, 
mint a mítoszokkal. Már kora gyermekkorában megtanulta édesanyjától a latint, 
franciát, németet, míg az angolszászt (óangolt), a középangolt, a finnt, gótot, görö-
göt, olaszt, óészakit (pédául izlandit), a spanyolt, a velszi keltát (kimru) és 
középvelszit az iskolai tanulmányai során sajátította el. Szintén járatos volt a dán, 
holland, lombard, norvég, orosz, szerb, svéd és egyéb germán és szláv nyelvekben. 

Személyes leveleiben többször is megjegyzi, hogy a finnt különösen szép hangzá-
súnak tartja,20 és ebből alakította ki első bonyolultabb rendszerű mesterséges 
nyelvét, a quenyát. A quenya (nemestünde) nyelv mellett azonban hamarosan 
megjelent a kelta nyelvek alapján fölépített egy másik, ún. „sindarin” (szürketünde) 
nyelvváltozat is. Tolkien azonban nem elégedett meg a két nyelv létrehozásával. Hoz-
zákezdett a nyelveket beszélő és alakító népek történetének feltárásához is. Ehhez 
egy addig nem különösebben szórakoztatónak tűnő tudományterület: a diakrón 
nyelvészet eredményeit is felhasználta, méghozzá úgy, hogy – talán elsőként – létre-
hozta a „mesterséges” történeti nyelvi szemléletet. Ennek folyamatát Tolkien a Titkos 

19 Carpenter (2001) 118. p.
20 Lásd például: 163. levél, To W. H. Auden. Letters Of J. R. R. Tolkien (Carpenter – Tolkien, 1981 

227–228. p.). A levél a weben: http://www.tolkienestate.com/en/writing/letters/letter-163-to-wh-auden.
html (2017. 10. 31.)
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bűn21 címet viselő előadásában hozza nyilvánosságra. Itt tárja először a világ elé, 
hogy mint nyelvészprofesszor, mesterséges nyelveket teremtett, önnön szórakoztatá-
sára. A teremtést a nyelv történetiségének, egyfajta etimológiának a felépítésével 
fűzte tovább, és komplex nyelvei köré a későbbiekben – saját kifejezésével élve: 
„másodteremtőként” (sub-creator) – élő, lélegző, egész világot teremtett.22 A Titkos 
bűn című előadásban először gyermekkori szórakozását mutatja be, amikor unoka-
testvéreivel létrehozták első mesterséges nyelvüket, és az ahhoz kapcsolódó betű-
készletet. (Lásd: 1. ábra) Majd a későbbiekben átvezet bennünket felnőttkori szóra-
kozásának ismertetéséhez, és megjegyzi, hogy a két – más és más nyelvi-kulturális 
háttérrel létrehozott – tündenyelvet, mítoszának logikája alapján közös gyökerűként 
kényszerült ábrázolni. Ehhez azonban már egészen bonyolult gondolati konstruk-
ciók megalkotására volt szükség. Először is: ha két azonos eredetű nép két ennyire 
különböző nyelvet beszél, akkor az egyiknél szükségképpen nyelvátvételre volt 
szükség. Ezt a lehetőséget azonban Tolkien – egyéb okokból – kizárta. Így létre 
kellett hoznia egyfajta tünde „ősnyelvet”, amelyben mind a quenya, mind a sindarin 
nyelv alapjai megtalálhatók voltak, majd a történeti és az összehasonlító nyelvelmé-
let alkalmazásának segítségével, meg kellett terveznie azt a folyamatot, amelynek 
eredményeképpen a két tünde nyelv megszületett. Ez szükségképpen a megszülető 
mítosz alakulását is befolyásolta, szép példájaként a Saphir-Whorf nevével jelzett 
hipotézisnek,23 amely szerint a nyelv és a kultúra (s ennek részeként, hordozójaként 
és közvetítőjeként a mítosz is) determinisztikus kapcsolatban állnak. 

A mitológia formálódásával hamarosan megjelentek a tündék mint a tökéletes 
világ tökéletesnek tervezett emberi lényei, valamint a megrontott teremtésért felelős 
főgonosz, Melkor segítőinek megalkotott hordalények és egyéb szörnyek is. Miköz-
ben azonban Tolkien meglehetős műgonddal dogozott tündéinek nyelvén (olyany-
nyira, hogy mind a quenya, mind a sindarin komplex, működőképes, teljes szó-, 
betű- és grammatikai készlettel rendelkező lingvisztikai rendszerré vált az idők 
során), más szereplők, például a törpök és az orkok beszédének megalkotására már 
nem maradt ideje. 

Az orkok verbalitásáról annyit tudunk meg, hogy Az Északi Sötét Hatalom idején 
saját nyelvük nem volt, más nyelvekből összeszedett, durva és zagyva, káromkodá-
sokkal és szitkozódásokkal fűszerezett verbális kommunikációt alakítottak ki. 

21 Tolkien (2006) 291–324. p.
22 Tolkien (2006) 183. p. „a nyelvek a mitológia betegségei”.
 A másodteremtésről lásd még : The Letters of Tolkien, 153. To Peter Hastings (Carpenter – Tolkien, 

1981 187. p.) A levél a weben: http://tolkiengateway.net/wiki/Letter_153
23 Erről bővebben lásd: Wardaugh (1995) 192–195. p.
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A harmadkorban az ún. nyugorit24 beszélték, ezért érthetik meg őket mindazok, akik 
kapcsolatba kerülnek velük a történetekben. Ezeken felül a különböző ork törzsek-
nek mind megvolt a saját belső dialektusuk, amit más törzsbeliek nemigen értettek, 
ezért egymás közötti kommunikációhoz is a nyugorira szorultak.25 A közvetítő nyelv 
ellenére is lehettek félreértések, de ezeket egy-egy fahusánggal könnyen orvosolták. 
A későbbi, ún. Fekete Beszédet (Black Speech) Szauron találta ki a Sötét Esztendők-
ben. Szauron első bukása után csak a nazgûlok használták továbbra is, és Szauron 
ismételt hatalomra jutásával vált teljesen elterjedté az ork népek között Barad-dûr és 
a mordori kapitányok irányításával… Mindez alapos, tetszetős, de nem teljesen 
kielégítő magyarázat.

Ha tekintetbe vesszük azt a már-már emberfelettinek is nevezhető műgondot, 
amellyel szerzőnk mitológiai rendszerét formálta, a logikus magyarázat mellett is fura, 
miért nem fordított több gondot orkjai hátterének megformálására. Az orkok foganta-
tásáról és nyelvéről való ismereteink bővüléséhez vissza kell mennünk az időben.

KARÁCSONY APÓ LEVELEI

A magyarul Karácsonyi leveleknek fordított, eredetileg Letters from Father 
Christmas (Karácsony Apó levelei) címen ismert gyűjteményt26 Tolkien saját 
gyermekei számára készítette 1920 és 1943 között. A levelek gazdagon illusztrálva és 
sok-sok kedves ötlettel íródtak, s a figyelmes szemlélő meglehetősen számos apró 
ismert elemet fedezhet föl bennük, amelyek a későbbi „nagy” Tolkien-művekben is 
előkerülnek. Karácsony Apó egyik legfőbb segítőtársa, például egy Jegesmedve 
(Polar Bear/PB/Karhu) nevű jó szándékú figura (tenyeres-talpas, nem túl okos, de 
igen nagy erejű karakterében ráismerhetünk akár Beowulf, akár Beorn alakjára). 
Olyan szálkás betűkkel üzen időnként a Tolkien-gyerekeknek, amilyenek a 
törprúnák A hobbit térképén.27 Mindenféle segítő mellékalak között fellép egy 

24 A Göncz Árpád (de talán már Réz Ádám) által „nyugorinak” fordított „westron”. Tolkien a következő-
ket írja róla: 

 „A nyelv, amit ebben a történetben használtak, az a Nyugori, vagy a „Közös Beszéd”, amit a Harmadik 
Korban a Nyugatiak beszéltek Középföldén. Abban a korban ez volt csaknem valamennyi embernek az 
anyanyelve (leszámítva az Eldákat), akik Arnor és Gondor régi királyságainak határain belül éltek, ame-
lyek Umbar partjaitól terjedtek észak felé a Forocheli Öbölig, illetve a belső földek felé egészen a Ködös 
Hegyekig és az EphelDúathig.” LotR 2002 III. F függelék 520–521. p. 

 A kérdést bővebben is kifejti Alcarcalimo, itt: https://www.tolkien.hu/index.php/kozepfolde/item/988-
westron-a-nyugori-nyelv (2017. 05. 10.)

25 Az ork nyelvekről lásd még Melian tanulmányát – https://www.tolkien.hu/index.php/kozepfolde/
item/1259-az-ork-nyelv-es-a-fekete-beszed (2017. 05. 10.)

26 Tolkien (2016) 
27 Tolkien (2016) 47. p. E levél zárlatában megjelenik egy Jegesmedve által „arktiszi” nyelven megfogal-

mazott mondat is: „Mára mesta an ni vélatyeento, yaratonea.” (Viszlát a következő találkozásig, ami 
lehetőleg hamar lesz.) Ez a mondat Paul Strack szerint jó példa a korai quenya nyelv állapotára. Strack, 
Paul: Early Quenya Phrases, In: Eldamo – An Elvish Lexicon [on-line] http://eldamo.org/content/
words/word-29760947 05.html (2017. 06. 12.)
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Ilbereth (sic!) nevű manó (elf) is, akinek a neve feltűnően „tündés”, de akár A Gyű-
rűk Urában és A szilmarilokban is emlegetett Elbereth Giltoniel névelőzménye (vagy 
változata) is lehet. (Az eldák-elfek-manók kapcsolatáról többen is megemlékeztek 
már, erre a kérdésre itt most részletesebben nem kívánunk kitérni.)28 Az 1932. 
december 23-ára datált egyik levélben tűnnek föl először a goblinok,29 akiknek 
számos vonása feltűnően emlékeztet az 1937-es megjelenésű A hobbit-beli hegyi 
manók és más művekben szereplő orkok tulajdonságaira. Kicsiny, sötét figurák, akik 
alattomosak, gonoszak, patkányszerűek. Meglehetősen eszesek, fénygyűlölők, föld 
alatti járataikból időnként támadásokat intéznek Karácsony Miklós Apó (Father 
Nicolas Christmas) raktárai ellen. Intelligenciájukhoz nem fér kétség, barlangjaik-
ban rábukkanhatunk rajzaikra, sőt, saját alfabetikus rendszerrel, és nyelvvel is 
bírnak. A goblinok betűkészletével írott üzenetet Jegesmedve mellékeli is a levélhez a 
Tolkien-gyerekeknek,30 és azt is megsúgja, hogy oszloponként, fölülről lefelé olvasva 
kell értelmezni a szöveget. Valószínűleg baj lehetett a megfejtéssel, mert egy követ-
kező levélben (1936) a derék Karhu elküldi a goblin-abc-t is, hogy könnyebb legyen a 
megfejtés.31 (Lásd: 2. ábra)

Összegzésképpen megállapítható, hogy az ork nyelv és kultúra valószínűleg 
csíraállapotban lehetett, azonban a későbbiekben Tolkien nem ért rá, vagy egysze-
rűen nem kívánt további erőfeszítéseket tenni részletesebb kidolgozása érdekében. 
Azonban a problémán egészen bizonyosan elgondolkodott, és ezek a gondolatok 
tovább növelik annak a hatalmas történelmi és kulturális háttérmiliőnek az érzetét, 
mely áthatja az olvasót, mindahányszor Tolkien-művet vesz a kezébe.32

28 A Levelek és A hobbit kapcsolatáról részletesebben Kris Swank (2013) írt a tanulmányában. 
29 Tolkien (2016) 81–87. p.
30 Tolkien (2016), 95. p.
31 Tolkien (2016) 129. p.
32 Annyi megállapítható, hogy Tolkien az orkokat és a goblinokat már mitológiája egyik legkorábbi 

írott formájában, az 1916-ban elkezdett az Elveszett mesék könyvében ezeken a neveken említi. (Lásd 
például Tolkien, 2011) A kötet bevezetőjében a szerkesztő, Christopher Tolkien pontosan kronologizál: 
a munkálatokat 1916 és 1926 – A szilmarilok első vázlatának elkészülte közé helyezi.) Azt nem sikerült 
kideríteni, hogy az orkok pontosan melyik évben jelentek meg a formálódó mitológiában, de az való-
színűsíthető, hogy 1920 előtt nem. Az orkok első megjelenése az Elveszett mesék könyvében található 
Tinúviel meséjében. (Tolkien, 2011 286–361. p. Egészen pontosan a 298–299. p. 

 „…még ezeknél is szörnyebbek voltak a koboldok s orkok vándor bandái – Melko hitvány kreatúrái vol-
tak ők, ocsmányak, gonosz művét teljesítették be, amerre jártak, hörgő, vérszomjas vad rémek, állatokat 
és embereket és tündéket vadásztak, s vitték őket Melkónak, uruknak.”)

 Az elveszett mesék könyvében először a Gondolin bukásáról írott részben találtam az orkok eredetéről 
szóló leírást. Itt említi az orkok és a noldók keresztezését, mivel az orkok lélektelenek, földből tenyé-
szettek.

 „…némely noldókat Melko gonosszá formált, s bekeverte őket orkjai közé, mert eme fajt Melko a maga 
föld alatti hőjén s nyálkás nyirkán keresztül alakította. Az orkok szíve durva gránit volt, testük torz, 
arcuk ocsmány és mosolytalan, nevetésük viszont mint a fémzörej, és semmi sem okozott nekik nagyobb 
örömöt, mint mikor Melko leggonoszabb céljait szolgálták. A legnagyobb gyűlölet élt bennük a noldók 
iránt, akik így nevezték őket: glamhothok, vagy az irtózatos gyűlölet népe.” (Tolkien, 2011. 464–465. p.) 

 Még részletesebb etimológiai okfejtéseket találunk a Tolkien (2011) Függelékében, például 685 p. 
(Glamhoth szócikk), illetve a 794. p. (Ork szócikk)
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AZ ORKOK NYELVI-KULTURÁLIS HÁTTERÉRŐL

1. Az északi mitológia (a néveredet forrása)
Mint már a föntebbiekben említettük, A hobbit, majd a később megjelent művek 
idején az orkok karaktere – kisebb-nagyobb későbbi átalakításoktól eltekintve – már 
készen volt alkotójuk fejében. A névválasztás, vagyis az ork szó kiötlése azonban 
összetettebb és hosszabb folyamat lehetett. Tolkien maga úgy nyilatkozik, hogy a 
kifejezés egyik kedvenc és igen sokat kutatott mítoszából, a Beowulf-sagából, illetve 
annak angolszász nyelvű kéziratából ered. 

„Az (orcnéas*) óangol szó csak itt fordul elő. Az orc-ot más szövegekben is megta-
láljuk mint a latin Orcus (pokol, halál) fordítását. A neas minden bizonnyal né-as, 
a régi (költői) né ’holttest’ szó többes száma. (…) Azt hiszem, amiről itt szó van, 
azok az északi képzelet szülte rettenetes lények, amelyeknek bátorkodtam a »bucka-
manók« (barow-wights*) nevet adni. Az »élőholtak«. Azok a szörnyűséges teremt-
mények, amelyek sírdombokban és halmokban laknak. Nem élnek: maguk mögött 
hagyták az emberi életet, de nem is halottak. Emberfeletti erővel és gonoszsággal 
rendelkeznek, megfojtják és széttépik az embereket.”33

Egy levelében34 Tolkien tovább pontosítja a néveredet kérdését. Ebben a szövegben 
közli, hogy az ork szót a hasonló hangzású óangol orc – „démon” kifejezésből 
származtatja, ám „csak hangzásbeli alkalmassága” miatt. Ugyanitt egyébként 
„megrontottságukat” (corruption) is hangoztatja, lévén, hogy ők a Sötét Hatalom 
(Morgoth) később pedig Szauron szolgálatában álltak, akik nem voltak képesek 

33 „…Þanon untydras ealle onwocon, / eotenas ond ylfe ond orcneas” (119. sor „pokolbéli kísértő árnyak” 
– orcnéas (Tolkien, J. R. R.: Beowulf, Fordítás és kommentár, Európa, Bp. 2013. 159. p.) A szövegrész 
magyarul: 

 (102.) „Grendelnek hívták a gonosz szellemet, 
 hírhedt határjárót, mocsarak mesterét, 
 lápvár lakóját; a rémek földjét 
 105. vigyázta soká a végzet verte, 
 mióta Teremtőnk kizárta kegyéből 
 Káint s rút sarjait, a rémek fajzatát, 
 hogy sújtsa Ábel átkozott gyilkosát. 
 Nem örült az soká őrjöngő tettének, 
 110. mert messzi száműzte szent Urunk fajtánktól.
 Tőle született a sok szörny-szerzet, 
 óriás, orv lidérc, hulla, ki jön s kísért, 
 hegy-nagy gigászok, kik hosszan harcoltak 
 Istennel, s busásan bűnhődtek érte.”
 *A barow-wights-ok alakja a későbbiekben egyébként a buckamanókkal tér vissza az életműbe. LotR 

2002 I. 201. p.
34 144 To Naomi Mitchison, In: Carpenter – Tolkien (1981) 193–197. p.
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(vagy nem kívántak) „élő dolgokat” teremteni.35 Ugyanitt párhuzamot von a goblin 
és az ork fogalmai között,36 és megemlíti, hogy a figura megalkotásánál a George 
MacDonald által megformált goblinábrázolás hagyományaira támaszkodott, kivéve 
„a gyenge lábakat [ti. a goblinokét], amelyekben sosem hittem.”37 E levélben szerzőnk 
a név használatával kapcsolatban – szokása szerint – fiktív etimológiai forrásokra is 
hivatkozik: a sindarin yrch, valamint a Fekete Beszédbeli uruk formákra.

Itt viszont nem tudjuk megállni, hogy említés nélkül hagyjuk az ork szó eredeté-
nek másik, anekdotikus változatát. Eszerint Tolkien annyira viszolygott a csapat-
sportoktól, hogy a név az O. R. C. (Oxford Rugby Club) rövidítésből eredne. 
Az elmélet forrásaként sajnos csak internetes rajongói fórumokat sikerült találnom, 
de ezek egyikében az egyik hozzászóló – a névelmélet közlése mellett – nem 
mulasztja el megjegyezni, hogy örülne, ha az anekdota igazolódna, ugyanis „a rögbi 
a barbárok sportja.”38

2. Pogány és angolszász protestáns orkok
Az Oxford English Dictionary39 „Orc” szócikke arról tájékoztat bennünket, hogy a 
szó maihoz hasonló értelemben az angolban késő XVI. századi, de ennél sokkal 
régebbi eredetű, és feltehetően a latin „Orcus” (római halálisten, később pokoltorok), 
illetve az itáliai „orco” (démon,40 monstrum) szavakból eredhet. Megemlíti a 

35 „Orcs (the word is as far as I am concerned actually derived from Old English orc 'demon', but only 
because of its phonetic suitability) are nowhere clearly stated to be of any particular origin. But since they 
are servants of the Dark Power, and later of Sauron, neither of whom could, or would, produce living 
things, they must be 'corruptions'. They are not based on direct experience of mine; but owe, I suppose, a 
good deal to the goblin tradition (goblin is used as a translation in The Hobbit, here orc only occurs once, 
I think), especially as it appears in George MacDonald, except for the soft feet which I never believed in. 
The name has the form orch (például yrch) in Sindarin and uruk in the Black Speech.” (144 To Naomi 
Mitchison, Carpenter – Tolkien, 1981 195. p.)

36 Megjegyzi, hogy „emlékezete szerint” A hobbitban végig a „goblin” elnevezés szerepel, az „ork” mind-
össze egyszer fordul elő.

37 A szóban forgó forrásmű George MacDonald: A hercegnő és a kobold (The Princess and the Goblin, 
1872) című meseregénye. Ennek 8. fejezetében két goblin, apa és fia beszélget arról, hogy népük legfőbb 
gyengesége a lábaikban rejlik (bár a koponyájuk, például oly erős, hogy a harcban nem szorulnak 
sisakra, mint az emberek). Lásd: Macdolnald 29–30. p. (2017. 06. 12.) Gyenge vagy nem gyenge: azért 
az orkok rövid karikalábait Tolkien mester is gyakran emlegeti.

38 „Rugby is the sport of barbarians.” Bővebben lásd: Tolkien despised rugby... – topic In: The Lord of 
the Rings Fanatic Plaza [on-line] http://www.lotrplaza.com/archives/index.php?Archive=First%20
Age&TID=81719 (2017. 06. 15.)

39 …amelynek „Walrus” (rozmár) szócikkét – mintegy 57 másik mellett – Tolkien írta. A tolkieni életmű 
és az OED Oxford English Dictionaryben végzett munkásság kapcsolatairól lásd még: Gilliver, Peter: 
J. R. R. Tolkien and the OED című cikkét. In: OED Oxford English Dictionary, The definity record of the 
English language [on-line] http://public.oed.com/history-of-the-oed/newsletter-archive/jrr-tolkien-
and-the-oed/ (2015. 02. 04.) Itt láthatóak a Mester eredeti kéziratai is az általa gondozott szócikkekhez. 
Tolkien és az OED kapcsolatának vizsgálatához hasznos lehet még: Oxford English Dictionary – szó-
cikk, in: Tolkien Gateway [on-line] http://tolkiengateway.net/wiki/Oxford_English_Dictionary (2017. 
06. 24.)

40 Kiemelés GLP – FM. A „démon” jelentésmező véleményünk szerint igen fontos a későbbi értelmezés 
szempontjából.
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Beowulfot, mint forrást, a már föntebbiekben már taglalt „orcnéas” kifejezéssel, 
illetve egy „régies” (obsolete) jelentést is felelevenít: „tengeri szörny” értelemben.41 
A megállapítással Thomas Wright „Orcus” szócikkében is találkozunk.42

A Cambridge English Dictionary43 oldalain értékes kultúrtörténeti adatokra 
lelhetünk. A szócikk megemlíti Ludovico Ariosto: Orlando Furioso című 1616 körül 
keletkezett művét, amely az orc szó egyik forrása.44 Giambattista Basile olasz 
meseíró Pentamerone című 1634 körül kiadott mesegyűjteményében – Ariosto 
nyomán – több helyen is használ egy hasonló kifejezést.45 Tőle Charles Perrault 
kölcsönzi, aki a Lúdanyó meséiben (Les Contes de ma Mère l'Oye, 1697) szerepelteti. 
A mese, amiben Perrault egy ogre néven nevezett gonosz, emberevő óriást jelenít 
meg, a Le Petit Pouçet (Hüvelyk Matyi) címet viseli, és Basile Lo Polece (A bolha) 
című történetének átirata (nála az uerco név játszik). Az Ariostonál és Basilenél 
szereplő eredeti karakter neve: orco/uerco/huerco egy szörnyeteget rejt, akinek kettős 
természete van: kedve szerint lehet gonosz és jóindulatú is. A kifejezés számos 
indoeurópai nyelvben létezik, például a spanyol güercu; a tiroli ork stb. Tirolban és 
Svájcban már inkább házimanó, illetve hegyi szellem értelemben él. A hegyi szellem 
a romlatlan természet jelképe és a vadvilág védelmezője. Szintén kettős természetű, 
egyaránt ártó és segítő lény, legkeletibb megjelenése a nyugat-közép-európai 
Rübezahl-történetkörben figyelhető meg.46 Perrault mesegyűjteményére visszatérve: 
a kiadás után nem sokkal angolra is lefordították.

A már említett „késő XVI. századi” megjelenés az angol irodalomban valószínű-
leg két szerző műveire vonatkozik. Az egyik, Guillaume de Salluste Du Bartas 

41 Orc [szócikk]. In: Oxford English Dictionary
42 Wright (1873) 63. p. 
 „Orcus was the name for Pluto, the god of the infernal regions, hence we can easily understand the 

explanation of hel-deofol. Orc, in Anglo-Saxon, like thyrs, means a spectre, or goblin.”
43 Orc [szócikk]. In: Cambridge English Dictionary
44 A szövegben található kifejezésről Symons is említést tesz. Symons (1888) 25–26. p.
45 Az egyik mese eredeti címe: Locunto dell'uerco (Az ork meséje) – magyarul: A kókár bökötör meséje; 

lásd: Basile (2010)
 Az ork leírása: 
 „Mélynövésű, s olyan sovány, mint a seprőnyél, a feje egy úritökhöz hasonló, a homlokán megannyi 

dudor és kelés, a két szemöldöke összenőve, a szeme kancsal, az orra lapos, s az orrlyukai, mint két 
szennyvízcsatorna, a szája túltett egy malomkövön, és a két agyar, ami előtört belőle, a kislábujja kör-
mét karcolta, a melle szőrös, a karja csörlő, a lábai ott himbálództak a kénköves semmiségben, a talpát 
pedig mintha egy gúnártól kölcsönözte volna, egyszóval ördögnek tűnt az, rossz szellemnek, ágrólszakadt 
csúfságos lidércnek, akitől még Orlando is elborzadt volna, s egy Szkanderbég vagy egy díjbirkózó nem-
különben.”

46 A mesét lásd, például: Ortutay – T. Aszódy (1983) 255–258. p. 
 Carpentertől, Tolkien életrajzírójától tudjuk, hogy szerzőnk 1911 nyarán egy jutalomüdülésen vett 

részt, amelynek során eljutott a svájci Alpokba. Itt vásárolt egy Der Berggeist (A Hegyi Szellem) című 
képeslapot, amin egy piros köpenyes öregember látható egy szelíd őzzel. Az illusztrátor egy bizonyos 
J. Madlener volt. Tolkien „gondosan megőrizte ezt a képeslapot, és sok évvel később ráírta a borítékra, 
amelyikben őrizte: 'Gandalf eredetije'.” (Bővebben lásd: Carpenter, 2001. 52. p.) A hobbit és a LotR 
mágusa e tekintetben „megkettőződött”, hisz Gandalf nem sok érdeklődést mutat a természetvédelem 
iránt, annál inkább rendtársa, a Barna Radagast. Mindenesetre érdekes, hogy Gandalf és Radagast 
tulajdonképpen ork származásúak. 
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francia hugenotta szerző Josuah Sylvester által angolra fordított Ádám. A második 
hét első napja című eposzában szerepel az Orque elnevezés.47 Edmund Spenser 
fantasztikus eposzához, A tündérkirálynőhöz (The Faerie Queene 1589–1609) 
köthető. Ennek II. részében, a XLI. versszakban jelenik meg az Orcus név valószínű-
leg a pokoli kaput őrző, legyőzendő szörnyeteg jelentésében, amellyel a kalandokat 
kereső, hős lovagok találkoznak tengeri útjuk során.48 1656-ban bukkan fel újra a 
rokon jelentésű kifejezés az „orke” szó formájában. Használója Samuel Holland Don 
Zara del Fogo című könyvében, amelyben a főhős egy pokoli utazást tesz.49 Végül, de 
nem utolsó sorban, a távolabbi előd szóhasználók között meg kell említenünk 
William Blake nevét, aki Urizen című prófétikus költeményében szerepeltet egy Orc 
nevű karaktert. Ez a figura nem eredendően gonosz, hanem a „kreatív szenvedély és 
energia megtestesülése”, és a címadó hőssel, a teremtő karikatúrájával, Urizennel 
épp azért kerül szembe, mert az a megcsontosodott, értelmetlen hagyományokat 
képviseli, míg ő a démoni lázadást.50

3. Katolikus orkok
Az orkok természetének és hátterének vizsgálatánál azonban soha nem szabad 
elfelednünk, hogy Tolkien mélyen hívő és gyakorló katolikus volt, akinek keresztény 
etikája át- meg átszövi az általa kreált mitológiát. Orkjainak démonikus természete 
nemcsak az orkok északi eredetű irodalmi hátterében, hanem a katolikus teológiai 
gondolkodásban is gyökerezik.51 Javíthatatlanságuk egyik fő oka az, hogy természe-
tük teljességgel ellentétes a jóval, de még a jó iránti vággyal is, akárcsak a bukott 
angyalok esetében. Ennek a démonképnek Szent Ágoston az egyik fő forrása. 
Az egyházatya egyik legfontosabb művében – egyebek mellett – rendet akar tenni a 

47 Adam. The First Daie Of The Second Week, In: Du Bartas 262. p. 
 Az idézett rész a halál jellemzése: „Insatiate Orque, that euen at one repast, / Almost all creatures in 

the World would waste.” (Telhetetlen ork, csak egyetlen étkezésével is a világ majd minden élőlénye 
veszendőbe menne.) 

48 Spenser, Edmund: The Faerie Queene. Book II. The Legend of Sir Guyon, Canto XII http://www.
bartleby.com/153/55.html

49 „O Mervin, Mervin, (quoth he) thou mighty Son of the munificent Oger, who atone stroke did stpare 
away three heads from off the shoulders of an Orke begotten by an Incubus!” Holland, Samuel (1656): 
Don Zara del Fogo a mock-romance. Written originally in the Brittish tongue, and made English by a 
person of much honor, Basilius Musophilus; with a marginall comment, expounding the hard things of 
the history. 6. p. [on-line] http://quod.lib.umich.edu/e/eebo/A44169.0001.001/1:3.1?rgn=div2;view=fullt
ext (2015. 04. 23.)

50 Blake, William (1794): The Book of Urizen. Chap VII. [on-line] https://en.wikisource.org/wiki/The_
Book_of_Urizen (2017. 10. 14.)

 Az orkok hátteréről lásd még: Colbert (2002) 103–107 p.)
51 A bukott angyalok és a teremtés megrontásának kérdésköréről Tolkien is nyilatkozik. Lásd például: 

Tolkien (1993) 270. p. Itt azt is határozottan kijelenti szerzőnk, hogy határozott különbségek vannak 
a keresztény mitológia és az általa kreált mítosz világában a lázadás és megrontás indítóokai tekinte-
tében. A keresztény mitológiában a romlás oka az angyalok lázadásában keresendő, és abban, hogy 
a Sátán behozta a bűnt a teremtésbe; Éä világában a romlás Melkor azon vágyában gyökerezik, hogy 
szeretné birtokolni a teljes teremtőerőt, amely Ilúvatarnál van, ezért kerülnek be disszonáns és romlott 
elemek a teremtésbe még annak kezdete előtt, az ainuk éneke idején.
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démonok zavaros értelmezése körül is.52 Tudniillik, a pogány görög filozófiai 
gondolkodásban a démon (daimón) egyáltalán nem gonosz, hanem mindössze egy 
közvetítő szellemi lény az emberi és az isteni világ közt. Ágoston azonban úgy véli, 
hogy nincsenek „jó” démonok. Mert – érvel – a jó lényeket (például angyalokat) a 
mennyei béke tölti el, viszont a démonokat „érzelmi viharok dúlják”. „Ezeket a 
viharokat és forgószeleket mérhetetlen távolság választja el az égi istenek nyugalmá-
tól.” De nemhogy a mennyei seregekkel; még a bölcs emberekkel sem összehasonlít-
hatók, hiszen nem a lelkük, hanem egyenesen az értelmük háborog, s így olyan 
cselekedeteket is végrehajtanak, amelyeket a bölcs ember az igazságosság és az 
értelem nevében visszautasítana. „Inkább az ostoba halandókra hasonlatosak – bár 
azt is mondhatnám, hogy rosszabbak náluk, mivel azt a megérdemelt büntetést 
kapták, hogy gyógyíthatatlanok”, mivel lelkük egyetlen része sem áll szilárdan az 
erény és igazságosság talaján – és így nem tudják saját indulataikat sem csillapítani.53 
Ebben az értelemben tehát a démonok nemhogy a mennyei lényeknél, hanem még az 
emberiség „jobbik” részénél is alávalóbbak, habár nem értelem nélküliek.

A démonoknak – folytatja érvelését Ágoston – az istenekhez hasonlóan örökké-
való a testük, és emberekhez hasonlóan vétkes a lelkük. Ezért mintegy „fejjel lefelé 
lógnak”: testükkel (ami az élőlények hitványabb része) a felsőbbrendű lények 
világába, lelkükkel pedig (ami a lények nemesebb része) az alsóbbrendűek világába 
tartoznak. Ezért a démonok élete nem a „megdicsőültek boldog diadalszekere”, 
hanem az „elítéltek örök köteléke”. Mindezekből következik, hogy az embernél 
alacsonyabb rendűek: hiszen az ember „boldogtalan lelkű”, de legalább „halandó 
testű”, s így – Isten kegyelméből – megszabadulhat kínjaitól, míg a démonok 
boldogtalan lelkük mellé halhatatlan testet kaptak, s így boldogtalanságuk örök 
béklyókkal van lekötve.54 Ha Ágoston jellemzését az orkokra alkalmazzuk, képet 
kapunk elrontottságuk, elnyomorodásuk hátteréről, és megérthetjük rosszindulatuk 
indítóokait is. Érdekes, hogy a tolkieni teremtéstörténetben van olyan vonulat, 
amely egyes orkok „magasabb származását” – tündéktől, maiáktól való eredetét 
hangsúlyozza. Erre a kérdésre később kívánunk kitérni.

4. Orkok, akik nem orkok (vagy mégis?)
Az angol irodalmi háttér feltérképezése kapcsán meg kell emlékeznünk egyéb 
orkszerű, Középfölde világának megszületése előtt megalkotott szörnyekről, akik 
feltehetőleg nem voltak ismeretlenek Tolkien előtt, s akik – bár nem orknak hívják 
őket – meglehetősen orkszerűek. A két idézendő mű nem fantasy és nem is mitoló-
giai szemléletű: egy disztópia és egy sci-fi. 

52 Augustinus, 2003. 13–42. p.
53 Ua. 16–17. p.
54 Ua. 21–23. p.
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Az első szerzőnk, akit megidézünk, Jonathan Swift. Vessünk egy pillantást az ő 
yehu nevű szörnyeire.55 Külsejükről a következő leírást adja a címszereplő, Gulliver 
doktor:

„Majd több állatot pillantottam meg a mezőn s néhányat a fák gallyai között. 
Nagyon furcsa formájuk volt, annyira megleptek, hogy hirtelen egy sövényfal mögé 
huzódtam s onnan szemléltem azokat, amik közelebb kerültek hozzám s alkalmat 
adtak behatóbb vizsgálatra. Fej és mell sürü szőrrel boritva, a szőrzet hol bodros, 
hol hosszu és lecsüngő; szakáluk is van, olyanféle, mint a kecskének, hátuk közepén 
vastag hajpamat huzódik, ugyanez a lábakon és lábfejeken. Testük többi része 
csupasz s piszkos-barna bőrük látható. Farkuk nincsen s a combok szőrtelenek, 
kivéve hátul: ez nyilván arra való, hogy kényelmesen üljenek a földön; leggyakrab-
ban, ebben a helyzetben láthatók, vagy fekve, vagy gyakran hátsó lábukon állva. 
A fákra oly gyorsan másztak, mint a mókus; első és hátsó lábukon hosszu, hegyes és 
horgas karmok szolgálnak e célra. Gyakran ugrottak a levegőbe s feltünő ügyesség-
gel kergetőztek. A nőstények valamivel kisebbek párjaiknál, fejükről hosszu hajzat 
fityeg, arcuk csupasz, valamint egész testük is, kivéve a nemi tájakat. Mellbimbójuk 
két mellső lábuk között csüng le, s gyakran csaknem a földet éri, ha járnak. A hajuk 
szine különböző: barna, vörös, fekete és sárga. Mindent összevéve, soha életemben 
nem láttam ilyen visszataszitó állatot, mely első pillanatra természetes ellenszenvet 
keltett bennem, elannyira, hogy undorral s megvetéssel felálltam, megelégedvén e 
látványt s folytattam utamat a kitaposott ösvényen, remélve, hogy valamely indus 
házához vezet.”56

Nem kell hangsúlyoznunk, hogy a yehuknak ez a majom- és emberszerű, de 
inkább emberalatti külseje mennyire magunk elé idézi az orkok Tolkien általi 
leírását. Azonban orkok és yehuk rokon vonásai nem merülnek ki külső hasonlósá-
gukban. A yehuk az emberi nem legaljasabb és legkevésbé vonzó tulajdonságait is 
hordozzák, akárcsak az orkok és a goblinok.

„Ami bennünk rokon, az természetünkben rejlik. Az igaz, néhány kiváncsi 
Hauhnhnm állitólag megfigyelte, hogy a yehu-csordákban rendesen van egy 
fő-yehu, (de hiszen emlitettem, hogy nálunk a szarvasok között is van ilyen) aki 
még rutabb és otrombább, mint a többi s még veszekedőbb természetü. Ez a vezető 
yehu rendesen maga mellé vesz egy hozzá lehetőleg hasonló kegyencet, akinek egész 
hivatása abban áll, hogy gazdája talpát és fenekét nyalogassa s a nőstény yehukat 
beterelje istállójába; azért aztán urától időnkint holmi szamárkoncot kap jutal-
mul.”57

55 Swift [1726] (2015) – Az angol besorolás szerint „szatirikus fantázia” – satyre, fantasy.
56 Swift, Jonathan (1914): Gulliver utazásai. (ford.: Karinthy Frigyes). Révai, Budapest. 115. p. (Az elektro-

nikus változat: http://mek.oszk.hu/08300/08351/08351.htm)
57 Ua. 136. p.
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A másik mű Herbert George (H. G.) Wells Az időgép című regénye.58 A regénybeli 
nézőpontkarakter időgépével megérkezik a több ezer évvel későbbi jövőbe. Az embe-
riség két fajra oszlott: a szép, légies kis eloikra, és a föld alatt élő (szintén apró 
termetű, de agresszív) morlockokra. Az elpuhult és túlfinomodott eloik képtelenek 
az önellátásra, őket a morlockok táplálják, akik azonban holdtalan éjszakákon 
előjönnek föld alatti gépezeteik mellől, és fölfalják az eloikat. Kannibál természetük 
mellett fénygyűlöletük és külsejük is erősen orkszerű. De gépek iránti érdeklődésük 
is rokonítja őket Tolkien orkjaival.59 A főhős a következő módon jellemzi őket: 

„Érthető, hogy az a benyomás, amelyet rám tett, tökéletlen; de annyit tudok, hogy 
piszkos fehér szine s furcsa nagy szürkésvörös szeme volt; fejét és hátát pedig 
lenszinü szőr borította.”60

(…)

„Egy pillanat sem telt bele, már egy csomó kéz kapaszkodott belém, még pedig 
félreérthetetlenül azzal a szándékkal, hogy visszafelé huzzon. Meggyujtottam a 
második szál gyufát s elvakult arczukba lobogtattam. El sem képzelhetitek, mily 
undorító, emberietlen látvány volt, – azok a sápadt, áll nélkül való arczok és azok a 
nagy, pilla nélküli, piszkos vörös szemek! – amint elvakultan, riadozva rám 
meredeztek.”61

A regény persze nemcsak a negatív karakterek orkszerűsége miatt figyelmünkre 
méltó, hanem azért is, mert az eloik jellemzése rendkívül emlékeztet a korai Tolkien-
életmű (például Az elveszett mesék könyve) tündeábrázolására. Ráadásul mindkét 
szerző azért „kicsinyíti le” „tündéit”, mert a méretcsökkenés a hanyatlás, a befolyás-
vesztés jele. 

58 Wells (1895)
59 Vö: Tolkien leírásával: „Az árnyak közt nagy, lapos kövön ott ült egy óriási manó, hatalmas fejjel, kö-

rülötte felfegyverzett manók álltak, harci bárdokkal és az általuk használt hajlított kardokkal. Mármost 
a manók gonoszak, kegyetlenek és megátalkodott szívűek. Szép dolgokat nem készítenek, de sok olyat 
sem, ami hasznos. Alagutat vájni, aknát fúrni csakugyan tudnak, mint akár a legrátermettebb törpék, 
ha rászánják magukat, ámbár rendszerint rendetlenek és mocskosak. Kalapácsot, baltát, kardot, tőrt, 
csákányt, fogót meg kínzóeszközöket igen jól készítenek vagy készíttetnek terveik szerint, olyan foglya-
ikkal vagy rabszolgáikkal, akiknek addig kell dolgozniuk, míg csak meg nem halnak a levegő és fény 
hiányában. Eléggé valószínű, hogy azoknak a gépeknek, amelyek azóta felbolygatták a világot, egy részét 
ők fedezték fel, kiváltképpen azokat a szellemes elgondolásokat, amelyek alkalmasak nagy tömegű ember 
egyidejű elpusztítására, mert kerekek meg gépezetek és robbantások mindig gyönyörűségükre szolgáltak, 
hasonlóképpen az is, ha kevés kézi erőt kellett alkalmazniuk; de ama távoli napokban és vad vidékeken a 
haladás (mint közkeletűen nevezik) még nem jutott oly messzire.” Tolkien (2001) 65. p. 

 A Szobotka-féle fordításban a szörnyeket a „goblin” magyar megfelelőjeként „manó”, illetve „kobold” 
néven emlegetik (Az újabb – Gy. Horváth László, N. Kiss Zsuzsa által fordított, és A hobbit címen 
megjelentetett [a Magyar Tolkien Társaság által gondozott] változatban már következetesen a goblin, 
illetve az ork név szerepel, mivel a Társaság egységesíteni kívánja a magyar Tolkien-nyelvhasználatot.)

60 Wells (1900) 31. p.
61 Ua. 36. p.
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„Egyikük ama gyalogösvényen bukkant elő, mely egyenesen ahhoz a kis tisztáshoz 
vezetett, a hol gépemmel álltam. Alig négy láb magas apró emberke volt, bibor 
lepelben, derekán bőrövvel. Szandal vagy koturnus volt a lábán, tisztán nem 
vehettem ki. Lábaszára térdig csupasz volt s feje födetlen. Csak most vettem észre, 
mikor ezt megláttam, mily meleg volt a levegő. Szépsége és bája mellett leirhatatlan 
gyöngesége volt az, ami meglepett. Arczának pirja a sorvadás legszebb nemére 
emlékeztetett, arra a haldokló szépségre, melyet oly gyakran hallunk emlegetni. … 
Majd odafordult két társához, akik nyomon követték s beszélni kezdett velük 
különös, édes hangzású, folyékony nyelven. … Egyet lépett felém, habozott, majd 
megérintette kezem. Rögtön ráéreztem, hogy puha kis kacsók tapogatják hátamat 
és vállamat. Meg akartak bizonyosodni arról, hogy valósággal létezem. De mindeb-
ben nem volt semmi nyugtalanitó. Ellenkezőleg volt valami ezekben a kedves kis 
lényekben, ami bizalmat lehelt, – valami bájos kedvesség, szinte gyermeki vidám-
ság. … S ekkor, közelebbről szemlélve vonásaikat, további furcsaságokat vettem 
észre ezeken a kecses, meisseni porczellánszerű alakokon. Hajuk, a mely egyenlete-
sen göndörödött, éles vonalban végződött nyakukon és arczuk fölött; pehelyszerű 
nyoma sem volt arczukon a szőrnek, s kicsiny álluk hegybe futott össze. Nagy 
szemeik szeliden fénylettek.”62

Mindkét idézett szerző műve egy ponton megegyezik. Swift és Wells is érzékelteti, 
hogy saját világaik yehui és morlockjai elrontott emberi lények, akik esetében az 
emberiségben lakozó kettős – magasrendű és hitvány – természet a külső körülmé-
nyek és az eleve létező negatív belső adottságok hatására a rosszabbik irányába 
fejlődött. De van-e lelki rokonság az orkok és az emberek között? Van-e az orkoknak 
egyáltalán lelkük, lelkiségük? Ezekre a kérdésekre Tolkien mítoszvilágában keres-
hetjük a választ.

AZ ORKOK KELETKEZÉSELMÉLETEI TOLKIENNÉL

A Tolkien által megalkotott orkok alapvetően három fő csoportba sorolhatók. 
Az angol gyermekirodalmi forrásokhoz és a korai tolkieni képzetekhez legközelebb 
a Köd-hegység goblinjai (koboldjai) és Gundabad orkjai állnak, akik alacsonyabb 
termetűek és a legkevésbé tűrik el a fényt. Az átlagot és a legnagyobb tömeget 
képviselik a mordori urukok, akikkel főleg A Gyűrűk Ura III. kötetében találkozunk, 
illetve valószínűleg hasonló figurák szerepelnek a tolkieni mítoszok korábbi változa-
taiban is. A kevés számú, de elitista harcost képviselik az orkok faján belül a hatal-
mas és erős, Szarumán által kitenyésztett uruk-haik. És végül említés történik a 
legapróbb termetű, snagának nevezett rabszolgákról is, akik oly nyápicok, hogy csak 

62 Ua. 16–18. p.
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nyomkövetésre és íjászkodásra használhatók.63 Nemcsak magasságukban és külse-
jükben – természetükben és mentális képességeik tekintetében is mutatkoznak 
különbségek az orkok között: az uruk-haik agresszív, uralkodó és nagyhangú, 
ugyanakkor mégis a legnagyobb formátumú fajta (vezérük Uglúk kvalitásait Kornya 
Zsolt emeli ki tanulmányában),64 a mordori orkok csalárdak, ravaszak és erőszako-
sak, a koboldok alattomosak, gyávák: ők a legalantasabbak. Minden orkfajnak eltérő 
tulajdonságai vannak, és „biogeográfiai” szempontból elkülönült (különböző 
helyeken található, különböző adottságokhoz alkalmazkodott).65 Az orkok elkülöní-
téséhez nemcsak termetük és természetük; elnevezésük is segítséget nyújthat. 
A nevek olyan eszközökké válnak a nyelveket használó ember számára, amelyek 
egyének és csoportjaik hatékonyabb kezelését eredményezhetik. Egyfajta „fogantyú-
ként” működnek; lehetővé teszik számunkra, hogy csoportjaikon belül kiválasszunk, 
megragadjunk, és alaposabban megvizsgáljunk tipikusnak tűnő egyedeket, mert 
azok szemügyre vétele után jobban megértjük, hogyan működnek, mire képesek az 
egyént befogadó csoportok. A megfelelő, rövid elnevezések adnak nekünk hatalmat 
a dolgok felett, és teszik lehetővé, hogy bizonyos tekintetben uralkodjunk felettük, 
de legalábbis irányíthassuk őket. Tolkien, aki a nyelvek és nevek szakértője, ismerte a 
névadás előnyeit. A nevek előre jelezhetik, hogy a felbukkanó egyedek vagy közössé-
gek hogyan viselkednek majd, és hogy mi lesz majd szerepük a történetben. Hívhat-
juk ezt egyfajta előítéletnek: a megnevezés és tipizálás képessége túlélésünk záloga 
volt és lesz fajunk történetében.

Az orkok „taxonómiai” elkülönítése tehát többé-kevésbé megnyugtatóan elvégez-
hető. Keletkezéstörténetük azonban meglehetősen homályos – és ebben nem kis 
szerepe van alkotójuknak: Tolkien hosszú évtizedek alatt építette meg mitológiáját, 
amelyet többször is újraírt. Emiatt gyakorta párhuzamos mitológiai történetek, sőt, 
mitémarendszerek keletkeztek életművében. Ha csak néhány címet idézünk fel, már 
látható a zavarok forrása: több ponton eltérő teremtéstörténet található, például 
Az elveszett mesék könyvében, Az elveszett út (The Lost Road), a Befejezetlen regék 
Númenorról és Középföldéről, A szilmarilok, illetve az ún. Késő-Szilmarillion (Late 
Silmarillion) lapjain.

63 A Ködhegység goblinjai (A hobbit, például 69. p.), Mória orkjai (LotR 2002 I. 435–444 p.), Vasudvard 
uruk-hai orkjai (LotR 2002 II. 53–70 p.) valamint a mordori orkok (itt szó esik Minas Morgul orkjairól 
is, de ezek lényegileg nem különböznek mordori rokonaiktól. LotR 2002 III. 205–229. p.

64 „Uglúk. Ő annak az orkcsapatnak a vezetője, amelyik foglyul ejti Pippint és Trufát. Tolkien tulajdon-
képpen csupa pozitívumot ír róla. Bátor katona és jó hadvezér: szigorú fegyelmet tart, nem fél átvágni 
az ellenséges területen, rendíthetetlen hűség fűzi gazdájához, adott szavához ragaszkodik, kétségbeejtő 
helyzetben sem hagyja felbomlani a seregét, kitűnő kardforgató, tisztes párviadalt vív az ellenséges vezér-
rel. Ezek a tények; úgyhogy nem igazán értem, miért sulykolja Tolkien folyton az olvasóba, milyen aljas 
és megátalkodott lator ez az Uglúk. Nyilván azért, mert nem szereti a hobbitokat, véletlenül a csúnya 
bácsikat szolgálja, továbbá mert balszerencséjére orknak született.” Renier, Raoul (Kornya Zsolt): Miért 
van elegem Tolkienből?[...]

65 Paterson, Adrian: Goblins, Orcs and Uruk Hai: Taxonomy and Tolkien, In: EcoLincNZ, 2017. 03. 13. 
[on-line] http://www.lincolnecology.org.nz/?p=2846 (2017. 09. 12.)
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A zavar egyik legfőbb oka az, hogy „ellentmondás mutatkozik orkok lelkének 
isteni eredete és a testi valójuk miatt nekik osztályrészül jutott sors igazságtalansága 
között.” A mitológia legkorábbi és késői szövegeiben ezért felmerül, hogy az orkok 
mégsem „lélekkel bíró” teremtmények (például eltorzított tündék), hanem „genetikai 
eszközökkel” értelmileg „felturbózott” állati lények, lélek nélkül. (Esetleg emberek-
kel vagy tündékkel való keresztezés útján létrejött kreatúrák, amelyek az értelmi 
képességeket örökölték, de a lélekhordozás lehetőségét nem.) Az orkokat sújtó 
kegyetlen büntetések másik magyarázata, hogy – legalábbis egyes orkok – megron-
tott magasabb rendű szellemi lények elfajzásai, tehát végképp nem érdemelnek 
kíméletet.

1. Sár-, por-, bestia orkok
A talán legkorábbi (föntebb már érintett) keletkezéselméletre az orkok egyik 
elnevezése is utal: úvanimók – „földben tenyésztettek”. Az elveszett mesék könyvében 
Tolkien még határozottan azt állítja, hogy az orkokat Melkor „nyirokból és földből” 
hozta létre.66 Peter Jackson filmjében Szarumán is így alkotja meg az uruk-haikat. 
Másik hasonló magyarázat az orkok születésére, hogy „érző vadállatok” bestiák 
nemesítésével alkották őket.67 Nemcsak az orkok, hanem a trollok keletkezéstörté-
nete felveti ezt a lehetőséget.68 Tolkien a későbbiekben így írt erről:

„Összességében úgy vélem, nem kell azt feltételeznünk, hogy a 'beszéd' képessége 
mindenképpen az 'értelmes lélek' vagy a fëa birtoklásának jele. Az orkokat (az 
emberek és a tündék iránti gúnyból) szándékos megrontással/átalakítással formál-
ták vadállatokból ember formájú, vagy legalábbis az emberi formára hajazó 
alakokká. 'Beszédük' inkább Melkor szavainak 'rögzítése' és szajkózása volt. Még 
lázadó vagy kritikus megjegyzéseik is – s ezt ő jól tudta róluk. Melkor tanította meg 
nekik a beszédet, amelynek képességét, amikor tovább tenyésztek, átörökítették, de 
nem több önállósággal, mint ahogy a kutyák és lovak függnek emberi gazdáiktól. 
Ez a beszéd nagyrészt üres utánzás volt (mint például a papagájok esetében). 

66 Tolkien (2011) 247. p.; Vö. Tolkien (2016). Angol nyelvű forrás: Tolkien, J. R. R. (1984) [Tolkien, 
Christopher ed.]: The Book of Lost Tales, 2, Houghton Mifflin, Boston. 159. p.

 „For all that race were bred by Melko of the subterranean heats and slime. Their hearts were of granite 
and their bodies deformed; foul their faces which smiled not, but laugh that of the clash of metal, and to 
nothing were they more fain than to aid in the basest of the purposes of Melko.”

67 Erről lásd például: Csagatar cikkét – Amit az orkokról tudni illik, továbbá a What is the true origin 
of the orcs? című anyagot. In: Science Fiction & Fantasy. [on-line] https://scifi.stackexchange.com/
questions/26725/what-is-the-true-origin-of-the-orcs (2017. 08. 12.) 

68 „- Igazán be tudjátok törni Vasudvard kapuját? – kérdezte Trufa.
 - Hmm, hát, nos, be tudjuk törni. Ti nem is sejtitek, milyen erősek vagyunk. Talán hallottatok már a 

trollokról? Szörnyű erősek voltak. Pedig a trollok csak hitvány másolat, az Ellenség alkotta őket a Nagy 
Sötétség idején az entek, mint ahogyan az orkokat a tündék megcsúfolására. Mi erősebbek vagyunk, mint 
a trollok.” LotR 2002 II. 108. p.)
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A Gyűrűk Urában Szauron azt mondta, hogy kidolgozott nekik [ti. az orkok 
számára] egy nyelvet.”69

Melkor tevékenységét többször is jellemzi Tolkien úgy, hogy „isten majmaként” 
ügyetlenül és elhamarkodottan másolja a teremtés művét, és balgaságában tönkrete-
szi, megnyomorítja azt. Azonban a gonosz nem látja be tévedését, és nem bánja meg 
hibáját, ellentétben a jóvátett vétség példájaként felhozott „kovács valával”, Aulével, 
aki a törpök faját hívta életre, de amikor rájön, hogy teremtményei nem rendelkez-
nek lélekkel és önálló akarattal, megbánja tettét, s ezzel elnyeri a teremtő istenség, 
Ilúvatar bocsánatát.70 A lélek nélkül megalkotott lények, bár a másodteremtő 
„kezének és elméjének” teremtményei, talán hordoznak értelmet, de csupán alkotó-
juk „létével létezhetnek”, akkor mozdulnak, ha gazdájuk „mozdítani gondolja” őket, 
s ha „gondolata máshol jár, moccanatlanul állnak”, nem menekülve „sem csapásai, 
sem parancsai” elől. Ez magyarázná, hogy miért tehetetlenek és zavarodottak a 
sötétség lényei uruk pusztulása után. 

2. Tünde orkok
Mivel az akarat és lélek nélküli bábok tömeges legyilkolása nem feltétlenül hősies 
cselekedet (és mivel Tolkien erőteljesebben kívánta hangsúlyozni az általa kreált 
univerzumon belüli gonoszság forrásának, Melkor/Morgoth nevű valájának bűnös-
ségét) hamarosan megszületett az orkok megrontott keleti tündékből (Thrall-
Ñoldorin – rabszolga noldókból) való kitenyésztésének koncepciója. Ennek lényege 

69 „In summary: Is think it must be assumed that ’talking’ is no necessarily the sign of the possession of a 
’rational soul’ or fëa. The Orcs were beasts of humanized shape (to mock Men and Elves) deliberately 
perverted / converted into a more close resemblance to Men. Their 'talking' was really reeling off 'records' 
set in them by Melkor. Even their rebellious critical words – he knew about them. Melkor taught them 
speech and as they bred they inherited this; and they had just as much independence as have, say, dogs 
or horses of their human masters. This talking was largely echoic [cf. parrots]. In The Lord of the Rings 
Sauron is said to have devised a language for them.” Tolkien, J. R. R. (1993) Myths transformed, Text 
VIII 410–411. p.

70 „Azt beszélik, hogy kezdetben Aulë a törpöket teremtette meg a Középfölde sötétségének idején; mert 
olyannyira kívánta Aulë a Gyermekek eljövetelét, hogy lennének, akiket megtanítson minden tudására 
és mesterségére, hogy nem akaródzott kivárnia Ilúvatar terveinek beteljesülését. S Aulë olyannak terem-
tette a törpöket, amilyenek most is. (…) Ám attól tartott, hogy a többi valák elítélnék munkáját, ezért 
titkon tevékenykedett, s először a Törpök Hét Atyját teremtette egy csarnokban, Középfölde hegyei alatt. 
Ilúvatar pedig tudta, mi történt; s mihelyt Aulë bevégezte munkáját, és elégedett volt, és tanítani kezdte 
a törpöket a beszédre, amelyet nekik szánt, Ilúvatar szólott hozzá; s Aulë hallotta és hallgatta Ilúvatart. 
S Ilúvatar hangja imigyen szólt: 'Miért tetted ezt? Miért próbálkozol olyasmivel, amiről tudod, hogy 
meghaladja az erődet s a hatalmadat? Mert tőlem csupán önnön létedet kaptad ajándékba, nem többet; 
ezért kezed és elméd teremtménye csupán a te léteddel létezhet, akkor mozdul, ha mozdítani gondolod, 
s ha gondolatod máshol jár, moccanatlanul áll. Ezt vágytad?' (…) S Aulë hatalmas kalapácsot ragadott, 
hogy szétzúzza a törpöket, és sírt. Ám Ilúvatar megértette Aulët és vágyát, megértette Aulë alázatát; és 
a törpök menekültek a kalapács elől, és rettegtek, és lehajtották fejüket, és kegyelemért könyörögtek. És 
Ilúvatar hangja így szólott Aulëhoz: 'Ajánlatodat elfogadtam, mihelyt kimondtad. Nem látod-e, hogy 
ezeknek a lényeknek immár saját élete van, s a maguk hangján beszélnek? Másként nem menekülnének 
csapásaid elől, sem parancsaid elől.' S akkor Aulë elvetette kalapácsát, és boldog volt, és hálát adott 
Ilúvatarnak, szólván: 'Eru áldja meg s fordítsa jóra munkámat!' ” Tolkien (2008) 39. p.
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úgy foglalható össze, hogy az orkok a Melkor szörnyűséges bányáiban és börtönei-
ben tömegesen fogva tartott és a végletekig meggyötört, megnyomorított tündék 
utódaiból keletkeztek.

„Eressea bölcsei mégis úgy tartják, hogy azokat a quendeket, akik még Utumno 
eleste előtt Melkor kezébe kerültek, börtönbe vetették ott, s lassú kegyetlenséggel 
megrontották és rabságba törték; így tenyésztette ki Melkor – a tündék iránti 
irigységből és ocsmány gúnyból – az orkok förtelmes fajtáját, amelyek aztán a 
tündék legelszántabb ellenségei lettek. Mert az orkok ugyanúgy éltek és szaporod-
tak, mint Ilúvatar Gyermekei; márpedig Melkor – az Ainulindalë idején, még a 
Kezdet előtti lázadása óta – nem tudott életet, még élethez hasonlót sem teremteni, 
mondják a bölcsek. S a szívük legmélyén az orkok gyűlölték a Gazdát, akit félelem-
ben szolgáltak, aki csupán nyomorúságukat teremtette. Ez volt Melkor legsötétebb 
cselekedete, s az Ilúvatar számára a leggyűlöletesebb.” 71 

Ezt a koncepciót igazolta volna az a tény, hogy alkotójuk gondossága miatt Arda 
legtöbb lényének (beleértve a valákat is) nagyjából tisztában vagyunk az életidejével, 
tudjuk például, hogy az ainuk és a tündék kvázi örökéletűek, a törpök számára 
évszázadok, a hobbitok számára pedig mintegy másfél száz év adatik meg a földi 
világban, sehol sem hangzik el egyértelműen, meddig élne egy ork, ha idejekorán 
nem halna erőszakos halált. Az orkok eszerint tehát élhetnének akár örökké is, ha 
békében maradnának sötét üregeikben, és nem törnének a fény világában élő lények 
elpusztítására és felfalására.

3. Ember orkok
A Teremtő által eredetileg elképzelt tökéletes világ tökéletes lényeiként ábrázolt 
tündék orkká nyomorításának gondolata azonban egy idő után „kényelmetlennek” 
bizonyult Tolkien számára. Számos olyan kérdést vetett föl, amelyre nagyon nehéz 
volt megnyugtató válaszokat találni. A legelső ezek közül az volt, hogy mi történjék a 
legyilkolt orkok lelkével. Mint azt például A szilmarilokból is tudjuk, a tündék 
erőszakos halállal elpusztíthatók, ám lelkük halhatatlan és Ardához, a földhöz 
kötődik. Ha egy tünde meghal, lelke Mandos barlangjaiba kerül, ahonnan, ha 
kívánja, tudatát megőrizve visszatérhet az élők világába. De hová lettek a legyőzött 
orkok lelkei? Csak a halandó ember az, akinek lelke eltűnik Éä – a teremtett világ 
– színtereiről. Ezért aztán a mitológia későbbi szakaszaiban megszületett a megron-
tott emberekből kitenyésztett orkok gondolata. A Befejezetlen regék Númenorról és 
Középföldéről, valamint A Gyűrűk Ura lapjain is megjelent ennek a mítoszváltozat-
nak megfelelő történetelem: többek között az ork emberek és az uruk-haik szerepel-
tetésében, akiket előbb Morgoth, majd Szauron, legvégül pedig Szarumán hozott 
volna létre. Az itt következő kis idézet egy nagyon is emberi attitűdre utal: ha az 

71 Tolkien (2008) 57–58. p.
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orkokat emberekből hozták létre, azt csakis a többi nép számára kevésbé kellemes 
külsejű közösség tagjaiból tehették.

„Voltak néhányan, akik kevésbé ismerték őket [ti. a drúadanokat], s azt állították, 
hogy Morgoth csakis ebből a fajból tenyészthette ki az orkokat. Ezeknek így 
válaszoltak az eldák: »Morgoth kétségkívül különböző embernépekből tenyésztette 
ki az orkokat, hisz ő maga élő dolgot nemigen teremthetett; ám a drúadanok 
bizonnyal megmenekültek a Homálytól, hisz nevetésük oly távol áll az orkok 
röhögésétől, mint Aman fénye Angband sötétségétől.« Ennek ellenére nem kizárt, 
hogy fennáll köztük valamilyen távoli rokonság, amely magyarázatot nyújtana 
kölcsönös gyűlöletükre: az orkok és a drûgok ugyanis mindkét részről árulónak 
tartották egymást.” 72 

Az orkok és emberek hibridizációjának kérdését Szilszakáll is fölveti A Gyűrűk 
Urában, amikor Pippinnek és Trufának beszámol Szarumán mesterkedéseiről.

„Szarumán mágus – felelte Szilszakáll. – Ennél többet nem mondhatok. (…) Azt 
hiszem, most már értem, mindig is mire törekedett. Összeesküvést sző, hogy övé 
legyen a hatalom. … És most már világos, hogy sötét áruló. Ocsmány népekkel, 
orkokkal szűrte össze a levet. Brh, hmm! S ami még annál is rosszabb: művelt velük 
valamit; valami veszedelmes dolgot. Mert ezek a vasudvardiak inkább a gonosz 
emberekhez hasonlítanak. A Nagy Sötétségből támadt gonosz jószágoknak az a 
jellemzőjük, hogy nem bírják a napot; de Szarumán orkjai, ha gyűlölik is, elviselik. 
Kíváncsi lennék, mit művelt velük? Vajon emberek-e, akiket tönkretett, vagy az 
orkvért embervérrel vegyítette? Ez, ha így van, sötét gonoszság!” 73

4. Tünde-ember hibrid orkok
Ám az orkok halhatatlan lényekből való kitenyésztettségének gondolata azért nem 
halványult el teljesen Tolkien elméjében. Volt egy olyan kései koncepció is, amely 
szerint az orkok megrontott tündék és emberek keverékéből születtek volna. Ekkor 
új rögzítési forma tűnik fel a jegyzetekben: a korábbi orc helyett az ork névmegjelö-
lés. Christopher Tolkien szerint ez a megváltozott írásmód is az új koncepcióra 
utalna. A koncepciót igazolná, hogy bár az orkok halandó, és a betegségeknek 
alávetett, rendkívül szapora lények, akiknek haláluk után nyom nélkül eltűnik a 
lelkük Arda tereiről, de nagyon hosszú ideig élnek – erre több jel is van a mítoszvál-
tozatokban.

„Mivel Melkor nem tudott önálló fajokat ’teremteni’, de roppant hatékony volt azok 
megrontásában és eltorzításában, akik a hatalmába kerültek, valószínű, hogy ezek 

72 Tolkien (2014) 619. p.
73 LotR 2002 II. 91. p.
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az orkok vegyes származásúak voltak. Legtöbbjük nyilvánvalóan (biológiai 
értelemben is) a tündék (és valószínűleg később emberek) megnyomorítása által 
keletkezett. De mindig voltak közöttük olyan megrontott kisebb szellemek (Melkor 
különleges szolgái kémei és vezérei) akik hasonló testi alakokat vettek fel. (Ezek 
rémisztő és démoni karakterekként mutatkoztak.)”74 

5. Maia orkok
Az orkként testet öltő bukott maiák (alacsonyabb rangú szellemi lények) gondolata a 
Morgoth gyűrűje című poszthumusz kötetben több helyen is föllelhető. A History of 
Middle-earth-sorozatban, különösen annak Morgoth's Ring című részének Myths 
Transformed című fejezetében találhatunk utalásokat arra, hogy az orkok (goblinok) 
néhány vezére, mint az első korszakban Boldog (Bolg) valamint A hobbitban is 
felbukkanó Nagy Kobold, illetve az ork-törp háborúkban fontos szerepet játszó Azog 
valójában bukott maiák voltak, akik ork alakot öltöttek. Ezt az is igazolja, hogy a 
végleges (vagy kvázi végleges) szövegváltozatokban rendre feltűntek az eltelt évszá-
zadok ellenére újra és újra előbukkanó ork vezérek, akik látszólag nem voltak 
halandóak, mindenesetre életidejük sokszorosan meghaladja az emberekét. 

„Boldog, például, egy név, amely sokszor előfordul a háború meséiben. De lehetsé-
ges, hogy a Boldog nem egy személyes név, sem cím, vagy egy teremtményfajta 
megnevezése: ő az az ork formát öltött maia, aki csak épp hogy kevésbé félelmete-
sebb, mint a Balrogok.”75

Az orkká változott maiák összekapcsolják személyükben az összes ork teremtés-
koncepciót: ők azok, akik elragadják és tönkreteszik a tündéket, majd ők azok is, 
akik az embereket letérítik a fény felé vezető útról. Mi lenne kedvesebb Morgoth 
számára, mint az, hogy Ilúvatar gyermekeinek segítségével pusztítsa el és rontsa meg 
Ilúvatar gyermekeit?

„Ám ismert, hogy Melkor tudott a quendekről, mielőtt a valák elkezdték ellene a 
háborút, és Középfölde tündéinek örömét már régóta félelem árnyékolta be. 
Rettenetes formájú lények kezdték kísérteni lakóhelyük határait, és néhányan a 
népükből [ti. a tündék népéből] eltűntek a sötétségben, és többé senki sem hallott 

74 „Since Melkor could not 'create' an independent species, but had immense powers of corruption and 
distortion of those that came into his power, it is probable that these Orks had a mixed origin. Most of 
them plainly (and biologically) were corruptions of Elves (and probably later also of Men). But always 
among them (as special servants and spies of Melkor, and as leaders) there must have been numerous 
corrupted minor spirits who assumed similar bodily shapes. (These would exhibit terrifying and demonic 
characters.)” Tolkien 1993, Myths transformed, Text IX 414. p.

75 „Boldog, for instance, is a name that occurs many times in the tales of the War. But it is possible that 
Boldog was not a personal name, and either a title, or else the name of a kind of creature: the Orc-formed 
Maiar, only less formidable than the Balrogs.” (Tolkien 1993, "Myths transformed", author's footnote to 
the text X, 418. p.)
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róluk. Számos ilyen dolog káprázat és fantom lehetett csupán; de néhány esetben 
kétségkívül Melkor szolgái vették fel (ezeket) a formákat, kigúnyolva és lealacso-
nyítva [Ilúvatar] gyermekeinek alakját. Melkornak nagy számban álltak maiák a 
szolgálatában, akiknek, ahogy mesterüknek, hatalmukban állt kézzelfogható testet 
ölteni Ardán.”76

De hogyan vált egy tündöklő maia ocsmány orkká? Mi lehetett az indíttatása? 
Csak a lelkesedés csábítója iránt? Ez túl nagy áldozatnak tűnik a leglobogóbb 
szolgaiság vagy hűség szemszögéből is. Talán Tolkien keresztény lelkületében 
kereshetjük a választ. Az ork testet öltött égi szellemekben ugyanaz a kibékíthetet-
len, irracionális gyűlölet égett, mint a démonná torzult angyali lényekben: a terem-
tés iránti mérhetetlen ellenszenvük végül elragadja fényüket, és nemcsak lelkileg, 
hanem fizikailag is elnyomorította őket.

„Lehetett-e valamennyire is valószínű vagy lehetséges, hogy akár a maiák legki-
sebbje orkká váljon? Igen: mind Ardán, mind pedig azon kívül, Utumno bukása 
előtt. Melkor sok szellemet rontott meg: némelyik hatalmas volt, akár Szauron, 
némelyek kevésbé, mint a balrogok. A legkevesebben azok voltak, akik primitív (ám 
annál erősebb és veszélyesebb) orkokká lettek; de amikor testet öltöttek (mint ahogy 
például Melian is) egyre inkább a földi élethez kötődtek, és képtelenné váltak a 
szellemállapothoz való visszatérésre (beleértve a démon formát is), mindaddig, míg 
a halál (elpusztításuk), meg nem szabadította őket, és hatalmukat el nem veszítet-
ték. Ha ezután visszatérnek, természetesen, akár Szauron, ’átkozottak’, azaz 
mindörökké tehetetlenek, láthatatlanok lettek volna: továbbra is gyűlölködők, de 
mind kevésbé képesek a fizikai megjelenésre (nemde nagyon is nyomorult állapot 
egy halott ork számára, ha kísértet lesz belőle?).”77

Vizsgálódásaink végére értünk. Innen visszanézve az ork több és félelmesebb, 
mint egyszerű hordalény, küszöblény, föláldozható ágyútöltelék. Ő a Gonosz 

76 „But it is known that Melkor had become aware of the Quendi before the Valar began their war against 
him, and the joy of of the Elves in Middle-earth had already been darkened by shadows of fear. Dreadful 
shapes had begun to haunt the borders of their dwellings, and some of their people vanished into the 
darkness and were heard no more. Some of these things may have been delusions and phantoms; but 
some were, no doubt, shapes taken by the servants of Melkor, mocking and degrading the very forms of 
the Children [of Ilúvatar]. For Melkor had in his service great numbers of the Maiar, who had the power, 
as had their Master, of taking visible and tangible shape in Arda.” Tolkien (1993) Myths transformed, 
Text X 416. p.

77 „In any case is it likely or possible that even the leasts of the Maiar would become Orcs? Yes: both outside 
Arda and in it, before the fall of Utumno. Melkor had corrupted many spirits—some great, as Sauron, 
or less so, as Balrogs. The least could have been primitive (and much more powerful and perilous) 
Orcs; but by practising when embodied procreation they would (cf. Melian) [become] more and more 
earthbound, unable to return to spirit-state (even demon-form), until released by death (killing), and 
they would dwindle in force. When released they would, of course, like Sauron, be ’damned’: i.e. reduced 
to impotence, infinitely recessive: still hating but unable more and more to make it effective physically (or 
would not a very dwindled dead Orc-state be a poltergeist?).” Tolkien (1993) Myths transformed, Text 
VIII 410. p.
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eszköze, szolgája, s ha nem is eredetében, de lényegében kreatúrája. Sokféle ork van, 
ahogy sokfélék általában a teremtés művei. Alakjuk kettős: a teremtés elpusztításá-
nak vágya hozza létre őket, de megszületésükkel maga a teremtés – és az olvasó – 
gazdagodik.

„Ekkor llúvatar így szólt: 'Hatalmasak az ainuk, s közülük is a leghatalmasabb 
Melkor; ám hogy megtudja, s megtudják mind az ainuk, hogy én vagyok llúvatar, 
amit daloltatok, azt megmutatom nektek, hogy lássátok, mit cselekedtetek. És te, 
Melkor, látni fogod, hogy nem játszhatsz egyetlen olyan dallamot sem, amelynek ne 
bennem volna a végső forrása, s hogy ellenemre senki sem változtathatja meg a 
muzsikát. Mert aki ezt próbálja, csupán eszköz lesz a kezemben, hogy olyan, még 
csodálatosabb dolgokat teremtsek, amilyenekre ő nem is gondolt.' ”78
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HÍRES MAGYAR SZEMÉLYISÉGEK 
AZ ISKOLAPADBAN

TÖLGYESI JÓZSEF1

Csiffáry Gabriella (2017): „Magyarázom a bizonyítványom…”  
Híres magyarok az iskolában. Corvina Kiadó Kft., Budapest, 478.

Minden földi halandó életének egy időszakában iskolába jár – legalábbis, amióta 
(1868) kötelező oktatás létezik. A gyermekek számára (tűréshatáron belül) ország-
szerte azonosak az iskolatípusok, s bennük a célrendszerek, a tananyagok és nagy-
részt a tanítás módszerei is. Felmerül a kérdés, mely háttérfaktorok és az iskola 
közös hatásaként alakultak úgy az életutak, hogy a tanulók egy (vagy jelentősebb) 
része „megrekedt”, mert megelégedtek az alsó és/vagy középfokú tanulmányokkal, s 
lettek a társadalom „köznépe”, míg mások, akár gyenge vagy befejezetlen iskolázott-
ságukkal is kiemelkedő egyéniségekké válhattak azok mellett, akik tudományos, 
művészi szintű végzettséggel rendelkeztek.

Csiffáry Gabriella, aki a fővárosi levéltár főlevéltárosa, több évtizede kutatja, írja a 
hazai szellemi élet kiemelkedő személyiségeinek életútját. Felkutatta azokat a 
dokumentumokat, amelyek alapján bemutatható, miért, hogyan és mely irányba 
indultak el ezek az életpályák, milyen hozadéka lett az iskoláztatásnak, vagy éppen-
séggel mennyiben jelentéktelenedett el az iskola szerepe.

Nevelés-, személyiség- és (én-)történeti, szociológiai, szociálpedagógiai, 
tanuláslélektani és számos más diszciplína, interdiszciplináris tudományterület 
szerint vizsgálható (természetesen történeti kontextusban), hogy milyen motívu-
mok, inspirációk, mely családi és más attitűdök közepette és okán lett/lehetett a 
szellemi elit tagja az a nyolcvan ember, akikről Csiffáry Gabriella ír könyvében.

A kötetben írók és költők, színészek, képzőművészek, tudósok iskolásévei tárul-
nak fel dokumentumokkal, rövid életrajzi kiegészítéssel. Iskola- és személyiségtörté-
neti szempontból különösen jelentős e mű, mert rávilágít arra, hogy bár az életút 
forrásvilága, a családi indíttatás körülményei (nagyrészt) divergáltak, s az iskola 
hatása sem volt mindeniknél azonos mértékű, mégis elérték azt a szellemi magasla-
tot, amely miatt nagyjaink között tartjuk számon őket. A kérdésre – hogyan lehet ez 
– a szerző így válaszol: „Szembesülhetünk azzal, hogy az igen korán megmutatkozó 
’másságuk’, rendhagyó gondolkodásuk és érzelemviláguk milyen értetlenséget 
váltott ki környezetükből. Mentális, érzelmi és magatartásbeli különlegességük 
miatt már az iskoláskorukban komoly beilleszkedési problémákkal kellett megküz-
deniük. Amíg a szülők elvárásait követték, többségük gyengén, sőt átlagon alul 

1 Tölgyesi József PhD, főiskolai docens, rektori tanácsadó, Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár
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teljesített… Amikor pedig belső motivációjuknak, a saját érdeklődésüknek megfele-
lően alakították sorsukat, kitűntek mindenki közül” – írja az Előszóban. Olvasha-
tunk arról is, hogy a legtöbben olyan személyiség-extrémitásokkal rendelkeztek, 
amelyek megnehezítették (az iskola számára is) a társaik közé történő beilleszkedé-
süket, kudarcok érték őket, többen közülük megrovásban részesültek, pedagógusaik 
nehezen fogadták el a többségtől eltérő gondolkodásmódjukat és gondolataikat, s 
ezért nem kevesen voltak azok, akik abbahagyták az iskolai tanulmányaikat, s „az 
élet” képezte őket azzá, amivé lettek. (Ez utóbbiak inkább a művészi hajlamokkal 
rendelkezők voltak, a tételes tudástartalomhoz kellettek az iskolai tanulmányok.) 
Annak, hogy sokan kiléptek a formális oktatásból, éppúgy oka volt a társadalomnak 
a rövid időszakokon belüli hektikussága, a számukra nem megfelelő iskolatípus és 
néhányuknál a rossz szülői, anyagi háttér is közrejátszott: „[…] a szegénység, a 
családi életükben bekövetkező változások és az országban zajló politikai események 
[…] legalább olyan mértékben hatottak életükre, és ezáltal az iskolai tanulmánya-
ikra, mint a karakterükből eredő másságuk”. 

Csiffáry Gabriella az életrajzokat, a gyermekek magtartásbeli és tanulmányi 
attitűdjeit elemezve úgy véli, hogy már iskoláskorban megfigyelhető az eltérés a 
humán és a reál értelmiségi pályát választottaknál. A tudomány képviselői körében 
ugyanis kevesebb „renitenskedőt” talált, mert – mint indokolja – „a tudományhoz 
’megregulázott’ gondolatok szükségesek”. (Kétségtelen, hogy színészeknél, költők-
nél, képzőművészeknél dominánsabb az emocionális szféra, míg a reáltudomá-
nyokra pozicionáltaknál a racionális gondolkodás és az ehhez társuló kevésbé 
szélsőséges magatartásminták a jellemzőek.) 

Az iskolaévek és hatásuk bemutatásához a szerző hazai és külföldi levéltárak, 
iskolák dokumentumait (anyakönyvek, bizonyítványok, leckekönyvek, iskolai 
értesítőkönyvek), életrajzokat, visszaemlékezéseket használt fel, s ezek adták meg a 
lehetőséget ahhoz az életszakasz-rekonstrukcióhoz, amelyek sok meglepetést 
tartogatnak az olvasóknak. De ugyanilyen fontosak voltak a témával kapcsolatban a 
számos helyen megjelent adatok, életútbemutatások is. A szerző érdeme, és az 
olvasók számára további kutatást, érdeklődést tesz lehetővé a lelőhelyek, a levéltári 
jelzetek pontos rögzítése. (Erről a kötet végén tájékozódhatunk.)

A könyv fontos értékének tartom, hogy az iskolai tankönyvekkel ellentétben 
Csiffáry Gabriella közli a nevet változtatottak eredeti nevét, ami megkönnyíti az 
érintettek korai időszaka kutatása során az azonosításukat. (Csak néhányat említe-
nék ezek közül a közismert neveken túl: Herczog – Herczeg Ferenc; Glatter – Radnóti 
Miklós; Zelkovits – Zelk Zoltán; Hajnóczy Béla – Hajnóczy Péter; Hügel Hajnalka – 
Honthy Hanna; Beyer Gizella – Bajor Gizi; Tolnay Rozália – Tolnay Klári; 
Rehrenbeck – Feszty Árpád stb.)

Az írók és/vagy költők iskoláskori évei dokumentumai között tallózva ismert és 
kevésbé vagy eddig egyáltalán nem ismert adatokkal, tényekkel találkozhatunk. 
Ezek közül néhány kissé talán meghökkentő is: Csokonait Debrecenben „[…] a 
Kollégium szabályainak megsértése miatt 1795-ben kicsapták az iskolából”. Petőfi 
„Rendkívül ellenszenvet [érzett] minden szubordinációval [alárendeltséggel, függő 
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fegyelemmel - T. J.] szemben, ezért többször megszökött az iskolából”. Móriczról: 
„Egész életében rettegni kellett két dologtól, az egyik az, hogy elveszti a tandíjmen-
tességet, a másik az, hogy nem bírta magát a tanulásra koncentrálni […] tanulása 
csak rabmunka volt, semmi lelkesedés nem volt benne […] Memóriája nem volt, 
könyvnélkülit nem tudott bevágni […] Hatodikban karácsonykor három szekundát 
kapott, ami annyira elkeserítette, hogy többet nem akart iskolába menni.” Krúdy 
Gyula: „[…] a magyar irodalom későbbi elismert nagyságának magyar érettségi 
dolgozata elégséges osztályzatot nyert.” Kosztolányi: „Nyolcadik osztályos tanuló-
ként afférja támadt a gimnázium önképzőkörének tanárjával […] (és) távoznia kellett 
a középiskolából.” Kassák Lajos: „A második osztályba jártam – másodszor. Az első 
évben két tantárgyból megbuktam…, pótvizsgát tehettem volna, de nem akartam. 
És egyáltalán nem akartam tovább iskolába járni… Bejártam az iskolába, de soha 
még csak könyvet sem vittem magammal, ezeket az utálatos holmikat minden reggel 
a szomszéd kutyaól alá dugtam […]”. Sánta Ferenc: „…kétszer csaptak ki a gimnázi-
umok padjaiból.” Hajnóczy Péter (gimnáziumi I., félévi értesítő: Általános tanulmá-
nyi eredmény: elégtelen, 1,45). 

Mellettük azonban ott találjuk az eminens vagy majdnem kitűnő tanulókat is, 
akik önmaguktól vagy éppen a szüleik, tanítóik, tanáraik által felismerték azt, hogy 
számukra a tanulás, a lehető legtöbb ismeret megszerzése az egyetlen lehetőség és 
cél. Kosztolányi Dezső (jeles érettségi), Móricz Zsigmond (miután „összekapta” 
magát a tanulásban: jó és jeles vizsgatárgyak az érettségin), Tamási Áron (… a 
negyedik osztályban oly kitűnő lettem, hogy a gimnáziumi értesítőben vastag 
betűkkel nyomtatták ki a nevemet), Szabó Lőrinc (jeles érettségi bizonyítvány) és 
mások is jó példák arra, hogy „az úton végig lehet menni”. 

A könyv tanulságai? Elsősorban a pedagógusoknak szolgálhat tanulságul. Mindig 
voltak, vannak és lesznek olyan diákok, akik normasértők, tanulmányaik során egy 
részterületre koncentrálnak, gondolkodásuk nem koherens a környezetükkel, későn 
ismerik fel önmaguk értékeit. Magas szintű, empátiás magatartás-lélektani ismere-
tek kellenek ahhoz, hogy felismerjék a nonkonform tanulói magatartás és tanulás 
egyéni beállítódásának okait és lehetséges jövőbeli következményeit, amelyek 
többször a „későn érés”, a korai önmegismerés hiányából adódnak. 

Fontosnak tartom, hogy (főképpen a középiskolákban) a költői, írói és más 
kvalifikált életutak, életművek megismertetése során térjünk ki az iskolai sikeres és/
vagy botlásaikkal megélt tanulmányokra, mert ez utóbbi példa lehet számukra, hogy 
a diákkori input és a felnőttkori output közötti szakadék áthidalható. 

Csiffáry Gabriella a portrékhoz (ha erre lehetőség volt), diák- vagy ifjúkori 
arcképet társított, s ezzel is hangsúlyozta, hogy munkája centrumában az életutak 
fiatalkori szakasza áll. S nem mellesleg, olyan tanárok is szerepelnek a bemutatott 
dokumentumokban, akik jelentős hatással voltak a diákok iskolás éveire, s néha még 
a felnőttkori életükre is.
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HOVÁ TŰNT A MAGYAR, 
ISMERETTERJESZTŐ 
GYERMEKIRODALOM?
Négyszögletű kerekasztal – 2018. február 8.

NAGY ILDIKÓ1

Mottó:  
„Élmény és minőség együtt járjon!”

Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (továbbiakban OPKM) szakmai 
vitával egybekötött kerekasztal-beszélgetést szervezett a magyar ismeretterjesztő 
gyermekirodalom jelenlegi helyzetéről. A rendezvényre 2018. február 8-án került sor 
a kilencedik alkalommal megrendezett Négyszögletű kerekasztal rendezvénysorozat 
keretében.

A meghívottak között jelen voltak neves gyermekkönyvkiadók, ifjúságilap-
kiadók, gyermekkönyvszerzők, könyvtárosok, iskolai könyvtárosok és pedagógusok. 
A kiadókat felelős szerkesztők, szerkesztők, menedzserek képviselték: a Móra 
Könyvkiadót Eszterág Ildikó és Szabó Csilla, a Scolar Kiadót Illés Andrea, a Szitakötő 
folyóiratot Horgas Judit, a Két Egér Könyveket Mészáros János, a Tessloff-Babilon 
Kiadót Rozgonyi Sarolta, a Mikkamakka folyóiratot Besze Barbara. Moderátorként 
Lovász Andrea gyermekirodalom-kutatót, irodalomkritikust köszönthettük.

A beszélgetés fő célja az volt, hogy megismerjük a magyar, ismeretterjesztő 
gyermekirodalom jelenlegi helyzetét és magyarázatot keressünk arra, hogy az elmúlt 
években miért jelent meg kevés új kiadvány ebben a műfajban. Szerettük volna 
feltérképezni a kiadók „ars poeticáját”, és céljait. 

A találkozó másik célja az volt, hogy megvitassuk, mitől jó egy ismeretterjesztő 
gyermekirodalmi mű. Mik azok a témák, amelyek a magyar könyvpiacról hiányoz-
nak és mi szükséges a sikeres könyvkiadáshoz? Mit gondolnak a könyvtárosok, a 
pedagógusok, a szülők a mai gyermekkönyv-kínálatról és mit hiányolnak belőle? 
Hogyan alakulhatna ki előremutató szakmai kommunikáció az érintett felek között?

Az OPKM gyermek- és ifjúsági irodalmi különgyűjteményét vizsgálva elmond-
ható, hogy magyar szerzők tollából, friss ismeretterjesztő gyermekirodalom nem 

1 Nagy Ildikó könyvtáros, Eszterházy Károly Egyetem OFI Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, 
Budapest
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jelent meg az elmúlt években. Ezt a tényt támasztja alá dr. Varga Katalin2 
bibliometriai elemzése is. Habár az elmúlt 20 évben nőtt a gyermekkönyv-kiadás, 
2000–2017 között a kiadványok mindössze 32%-a volt ismeretterjesztő irodalom, 
míg az 1960–1970-es években még 42%.

A vita résztvevői a felvetett kérdésekre különböző nézőpontokból válaszoltak. 
A legfontosabb álláspontokat az alábbiakban ismertetjük. 

Az ismeretterjesztő könyvek a legdrágábban előállítható kiadványok közé 
tartoznak. Egy-egy könyv 2–3000-nél nagyobb példányszámban nem adható el. 
Az eladási ár kevesebb, mint fele a kiadóé. Ebből nem lehet szerzőt, szaklektort, 
illusztrátort, kiadói költségeket finanszírozni. 

A gyermekek számára érthető, a tényekhez ragaszkodó magyarázat, illusztráció 
különös felkészültséget igényel a szerzőktől.

A kiadók számára nagyobb haszonnal jár, ha a külföldön fejlesztett könyvek 
fordítását jelentetik meg vagy licencek alapján adnak ki. A Mi micsoda? sorozat jó 
példa erre. A külföldről származó művek friss hangvétele is vonzza a kiadókat. 
Egy-egy német vagy francia ismeretterjesztő gyermek- és ifjúsági irodalmi mű 
látásmódjában sok újdonságot hoz, témakezelésük pedig bátor, ami az itthoni 
szerzőknek nem sajátja.

Az ismeretterjesztő irodalom szétválasztható egyfajta olvasmányos, ismeretet 
közvetítő műfajra és a kézikönyvszerűen használható kiadványokra. A gyermeki 
érdeklődésre és a tananyagot kiegészítő ismeretekre is figyelnie kell a kiadóknak. 
Ha egy gyermeket már óvodás korában a csillagászat érdekli, akkor az ennek az 
életkornak megfelelő tényszerű, minőségi kiadványt kell a kezébe adni.

Mint a kulturális területen sok más, a könyvkiadás is a szórakoztatóipari „eszkö-
zök” után kullog, ezért olyan módszereket kellene e területen is alkalmazni, melyek 
fogyaszthatóvá teszik a könyveket. Az élményszerű ismeretterjesztésnek magas 
tartalmi színvonallal kell párosulnia, és korosztályonként más befogadási techniká-
kat kell alkalmazni. Az interaktivitás, az élményszerű ismeretszerzés tud csak 
versenytársa lenni az internetes ismeretszerzésnek.

A Szitakötő című gyermekfolyóirat kiadói politikája sajátos utat választott. Ők 
pályázatokból tartják fenn magukat. Így a gyerekek 80%-ához ingyen jut el a lap. 
Kidolgoztak egy oktatási programot, amelyben 120–150 pedagógus vesz részt. 
A kidolgozott óraterveiket egy szellemi műhely keretében osztják meg. A sikert 
nekik nem az eladott példányszám jelenti. Gyakran indítanak alkotói pályázatot, 
amire 4–500 mű érkezik. Az ismeretterjesztő cikkek száma azonban náluk sem tesz 
ki 6-7%-nál többet. Ennek okát abban látják, hogy amíg a szépirodalmi művek belső, 
írói késztetésre születnek, addig a természettudományos ismeretterjesztő műveket 
felkérésre írják.

A kiadók új, érdekes témák bevezetésével is igyekeznek a kiadói választékot 
bővíteni, mint például a filozófia, a vallás, a művészettörténet.

2 Varga Katalin: Hová tűnt a magyar ismeretterjesztő gyermek- és ifjúsági irodalom? Gyorselemzés. 
Kézirat 2018. 01. 24.
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A családi könyvekből, melyeket a szülők és a gyerekek együtt olvashatnának, 
kevés van a piacon és a meglévők sem sikeresek. A felnőtteknek szóló, gyerekneve-
léssel kapcsolatos vagy a kamaszok problémáival foglalkozó könyvek iránt ugyanak-
kor nagy az érdeklődés.

Kevesen jelentetnek meg művészettel, vizuális kultúrával foglalkozó sorozatokat. 
A gyerekeknek szóló filozófiai művekből csupán mutatóban van egynéhány a piacon, 
és a kiadók szerint ezek nem is eladhatók. A tabutémákkal foglalkozó könyvekből is 
kevés jelent meg hazánkban a külföldi országokhoz képest.

A kiadók véleménye szerint a magyar szülők nem szívesen engedik be otthona-
ikba az olyan társadalmi problémákat, mint a migráció vagy a pornográfia. Ugyan-
akkor a gyermekek könyveit eleinte a szülők választják, így elengedhetetlen az ő 
elvárásaikat is figyelembe venni.

A pedagógusok befolyásolhatják ugyan a gyerekek és a szülők könyvválasztását, 
ízlésvilágát. Sok esetben azonban azokat a kiadókat ajánlják, akiktől jutalékot 
kapnak. A magyar piac árérzékeny, így nem a minőség lesz az elsődleges szempont. 
A szülők megnyerésére megoldás lehetne, ha a kiadók engedményeket adnának 
bizonyos kötetekre.

A könyvtárosok és iskolai könyvtárosok tapasztalata a kiadóknak is hasznos, 
hiszen közvetlen kapcsolatban vannak a gyerekekkel, pedagógusokkal. Ők a 
minőségi szempontok figyelembevétele mellett a sokáig használható, tartós könyve-
ket részesítik előnyben. A gyermekekkel foglalkozó szakemberek számára fontos 
elvárás a minőségi fordítás. Hiányterületként a gyermekeknek szóló művészettörté-
neti kiadványokat jelölték meg. Ebben a témában ezért a felnőtteknek szóló szakiro-
dalom ajánlható.

A sorozatokat nagyon hasznosak tartják az olvasóvá nevelésben, mivel ha a 
gyermek már megismert egy adott sorozatból egy művet, annak felépítését, struktú-
ráját, magabiztosan veszi kézbe a további köteteket is.

A könyvtárosoknak tájékozódniuk kell a könyvsikerlisták, könyvajánlók oldalain, 
hiszen sok esetben a szülők ezek alapján választanak könyveket. Sok múlik a 
könyvesbolti alkalmazottak tájékozottságán is.

A szülőnek és a pedagógusnak fel kell ismerni az értékes gyermekirodalmat (a 
nagy mennyiségben megjelenő kétes/gyenge minőségű könyvek piacán). A válogatás 
felelőssége az ő kezükben van.

Péterfi Rita, az OPKM igazgatója felvetette, hogy a tavaly indult Fővárosi Szabó 
Ervin Könyvtár EFOP3 projektjének képzési programjába be lehetne vonni a 
szerzőket, kiadókat. Továbbá tolmácsolta Sipos Imre, az Eszterházy Károly Egyetem 
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet igazgatójának elképzelését, miszerint az Intézet 
partner lenne közös kiadású könyvek, időszaki kiadványok megjelentetéséhez.

A kiadókat arra kérte, hogy az el nem adott könyveket ne a zúzdába küldjék, 
inkább ajánlják fel iskolai könyvtárak számára, ahol ezeket szívesen fogadnák. 

3 „Az én könyvtáram” Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek projekt (EFOP-3.3.3-
VEKOP/16-2016-00001)
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Elmondta, hogy idén egy pályázat keretében 330 iskola pályázott arra a 180 könyv-
csomagra, amit egy kiadó jóvoltából az OPKM szétoszthatott.

A kiadók képviselői felajánlották, hogy szívesen tartanának népszerűsítő előadá-
sokat, író-olvasó találkozókat könyvtárakban.

Összegzésként elmondható, hogy a számtalan megjelenő kiadványból kevés jut el 
az olvasókhoz. A magas előállítási költségek és a kis példányszámú eladások nem 
fedezik a magyar kiadású könyvek költségeit. A külföldön fejlesztett könyvek témái 
nem elég népszerűek vagy túl újszerűek a magyar olvasóközönségnek.

Az ifjúsági- és gyermekkönyvkiadást a gazdasági- és oktatáspolitikai döntésho-
zóknak is támogatniuk kellene. Emellett helyi, önkormányzati és egyéb támogatásra 
is szükség lenne. 

Az iskolai könyvtárak költségvetése minimális, vagy nincs is lehetőség a vásár-
lásra, ezért sok az elavult, régi könyv és remény sincs friss kiadványok beszerzésére. 
Szerencsés lenne a pályázati, szponzori lehetőségeket is kihasználni.

A csaknem kétórás véleménycsere közben újabb és újabb kérdések vetődtek fel. 
A beszélgetés során a résztvevők egyetértettek abban, hogy a befogadói elvárások és 
kiadói szándék összehangolására további párbeszédre és szakmai együttműködésre 
volna szükség. Az OPKM szívesen otthont ad a folytatódó szakmai eszmecserének.
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Könyvtárostanárok Egyesületének közleménye: 

2017-BEN KTE EMLÉKÉRMET KAPTAK
A Könyvtárostanárok Egyesülete (KTE) történeti elődje, az MKE Iskolai Könyvtáro-
sok Szervezete húsz éves jubileumi évfordulójára emlékezve szakmai elismerést 
kifejező díjat alapított 2006-ban. A beérkezett 42 felterjesztés áttekintése után az 
emlékérem kuratóriumának javaslata alapján a Könyvtárostanárok Egyesülete a 20. 
jubileumi év keretében 2017-ben a következő kollégákat tüntette ki. A kitüntetések 
átadására a KTE Őszi Szakmai Napja keretében 2017. november 7-én Budapesten 
került sor.

A következő évi kitüntetésekre a felterjesztési határidő 2018. szeptember 20. 
Figyeljünk egymásra, egymás munkájára! A KTE elnöksége folyamatosan várja a 
felterjesztéseket.

A KTE emlékéremről, annak alapító okiratáról (http://www.ktep.hu/
emlekeremAO), a korábbi évek díjazottjairól a KTE honlapján (http://www.ktep.hu/
emlekerem2016) lehet bővebben tájékozódni, ahol az ünnepélyes átadás fotói is 
elérhetők. A kitüntettek laudációját a Könyv és Nevelés folyóirat is közli (http://
olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles2).

KTE EMLÉKÉREM – ÉLETMŰDÍJ 
Dr. Berkó Gyuláné

Dr. Berkó Gyula Ferencné 1986 óta dolgozik a szegedi Béke Utcai Általános Iskolá-
ban. 1987–1997-ig a humán munkaközösség vezetője volt. A magyar nyelv és 
irodalom oktatása mellett 1996-tól ifjúsági könyvtáros tanárként tevékenykedett. 
2013 szeptemberétől teljes munkakörben könyvtáros tanárként látja el feladatait – 
többek között a tankönyvrendelést is. 

Húsz éves múltra tekint vissza a 3–4. évfolyamos diákok számára kidolgozott – 
előbb városi, majd tankerületi – könyv- és könyvtárhasználati vetélkedő, melynek 
során a gyerekek a könyvtár megismerésében mélyülnek el, és életkoruknak megfe-
lelő olvasmányokkal dolgoznak játékos, kreatív módon. A verseny koncepciója és a 
minden évben megújuló feladatok kidolgozása dr. Berkó Gyuláné önálló fejlesztése. 
A TÁMOP-3.1.4. projekt megvalósítása során jó gyakorlatot készített ebben a 
témában, és tudását folyamatosan megosztja a könyvtári szakmai közösséggel: a 
Mentor(h)áló 2.0 Program megvalósítási és fenntartási időszakában a hálózati 
tanulás partneri kiterjesztésével módszertani műhelyfoglalkozásokon mutatta be 
feladatgyűjteményét. 

A Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtárral kialakított szoros együttműkö-
dés keretében pályázati partnerként vett részt a Kulturális intézmények részvétele a 
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tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című projekt megvalósításában. Évente 
változó programokba vonta be iskolája diákjait.

Iskolájában rendkívüli igényességgel végzi munkáját. A diákok délutáni tanulásá-
ban, a versenyek előkészületeiben, a pedagógusok napi munkája során folyamatos 
szakmai támogatást kapnak könyvtárában. 

Rendkívül változatos, a diákok életkorához igazodó könyvtári órákat tart, melyek 
a tananyag tartalmait követik, egészítik ki, és biztosítják a gyerekek tevékenység-
központú foglalkoztatását. Kiemelkedő a Kötelezők a könyvtárban című sorozat, 
ahol a házi olvasmányok tanórai feldolgozása könyvtári körülmények között 
történik. 

Szakmai, módszertani felkészültségét számos szakmai továbbképzésen fejlesz-
tette. Elsajátította a kompetenciafejlesztés korszerű módszertanát, IKT-s kompeten-
ciáját a kihívásoknak megfelelően fejlesztette. Megszerzett többlettudását napi 
könyvtárosi munkája során kiválóan alkalmazza. 

Az iskola fennállásának 50 éves évfordulója alkalmából antológiát állított össze a 
diákok, volt tanítványok és pedagógusok munkáiból. A neves alkalom tiszteletére 
szervezett gálaműsor rendezője is ő volt. 

Szerteágazó tevékenysége, érdeklődése és nyitottsága miatt nagyon sok diák 
keresi fel a könyvtárat, használja napi rendszerességgel annak állományát. 

Munkájával, egyéniségével a könyvtár, valamint az olvasás örömének felfedezése 
felé tereli a gyerekeket.

Dr. Berkó Gyuláné felterjesztője az Életműdíj emlékéremre Mészáros Zsolt 
intézményvezető.

KTE EMLÉKÉREM – A KÖNYVTÁROSTANÁRI HIVATÁSÉRT 
Savanya Ildikó

Savanya Ildikó 1990 óta dolgozik a szegedi Arany János Általános Iskolában: először 
napközis tanárként, majd történelem szakosként, 2004 óta pedig iskolai könyvtárpe-
dagógusként. Lelkiismeretesen szervezi a könyvtár életét, szívügyének tekinti az 
állomány frissítését, gyarapítását; lelkes munkájának köszönhetően állandó gyerek-
zsivaj tölti meg a könyvtárat.

A 750 tanuló és 50 főnyi pedagógus kb. 8 ezer könyvet és több száz kézikönyvet, 
szakmai anyagot használhat a segítségével, irányításával. A tanulók közül 350–400 
fő rendszeres olvasója, kölcsönzője is a könyvtárnak, amiben Ildikónak nagy szerepe 
van, hiszen mindent megtesz azért, hogy a gyerekek olvasóvá váljanak. Rendszere-
sen szervez olvasóköröket, vetélkedőket, olvasmányokhoz kapcsolódó délutánokat. 

A munkaközösségekkel is szorosan együttműködik, aktív segítséget nyújt a 
tanórákra való felkészülésben tanárnak és diáknak egyaránt, segíti a gyűjtőmunká-
kat, projektek elkészítését. Magyar és angol nyelvű filmklub, könyvtári órák, 
vetélkedők szervezésével járul hozzá a tananyag változatos elsajátításához. 

Rendszeresen megrendezett programjai közül néhány kiemelkedő:
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A népmese napján minden alsós osztály „kap” egy mesét felsős diákjainktól, amit 
a kicsik elvarázsolva hallgatnak. Az évek óta megrendezett könyvtári éjszakán 
egy-egy ifjúsági regényt dolgoznak fel élményszerűen, így a kamaszodó korosztály is 
kedvet kap az olvasáshoz. A Nagy Dia-napon klasszikus diafilmekkel varázsolja el a 
kicsiket, a Nagy Olvasás délutánján 500–600 gyerek vesz könyvet a kezébe. Minden 
korosztály számára tart olyan könyvtári órákat, amelyen a „kötelező” olvasmányo-
kat dolgozhatják fel a tanórai keretek kötöttségei nélkül, élményt adó, játékos 
formában. 

Az iskola kulturális életében is fontos szerepet játszik. Az irodalmi évfordulókhoz 
kapcsolódva vetélkedőket, író-olvasó találkozókat, olvasóköröket szervez − ebben az 
évben Szabó Magdára emlékeznek az Abigél című műve feldolgozásával. 

Minden évben ő a mozgatórugója a város iskoláinak meghirdetett Irodalmi 
Kávéháznak, ahol a város ifjú író- és költőpalántái mutathatják be alkotásaikat. 
A megyei balladamondó verseny szervezése, rendezése is nevéhez fűződik. 

A könyvtári vetélkedőkön is eredményesen szerepelnek diákjai – többek között a 
Kalandos olvasás, és az Olvass el! online vetélkedőkön, a Bod Péter Országos 
Könyvtárhasználati Versenyen, és a CSOMEKÖV megyei könyvtárhasználati 
versenyen. Ezeken a versenyeken diákjai dobogós helyezést értek el.

Ildikó nemcsak a KTE aktív tagja, hanem fontos szerepet vállal a Csongrád 
Megyei Könyvtárosok Egyesületében is. 2014 óta a CSMKE iskolai könyvtári 
szekciójának elnöke. 

Munkáját lelkesen, a feladatait mindig lelkiismeretesen végzi. Igazán szívügyének 
tekinti, hogy a 21. század digitalizált világában is megmaradjon a könyvek és a 
könyvtár szeretete a fiatalok szívében.

Savanya Ildikó felterjesztője A könyvtárostanári hivatásért emlékéremre Kissné 
Gera Ágnes intézményvezető.

KTE EMLÉKÉREM – AZ EGYESÜLETÉRT 
Szlávikné Cséfalvay Krisztina

Szlávikné Cséfalvay Krisztina könyvtárosi munkáját az Országos Széchényi Könyv-
tárban kezdte, majd dolgozott egyetemi, illetve szakkönyvtárban. 1984-ben végzett 
Szombathelyen történelem−könyvtár szakon. 1985-től a Keve utcai Általános Iskola 
tanára. A rossz körülményeket legyőzve minden igyekezetével azon volt, hogy 
működővé, élővé tegye a könyvtárat. 

1998-tól a Veres Péter Gimnázium könyvtárostanára. Sokat dolgozott a könyvtár 
barátságossá tételén. 2004-ben elvégezte az ECDL-tanfolyamot, 7 modulból sikeres 
vizsgát tett. Elektronikusan feldolgozta az állományt, elérhetővé tette az elektroni-
kus katalógust. Évek szívós munkájával, türelmes, kedves egyéniségével elérte, hogy 
a felső tagozatos diáktól az érettségizőkig és a kollégákig mindenki szívesen látogatja 
a könyvtárat, veszi igénybe a szolgáltatásokat. 
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Könyvtár-pedagógiai tevékenysége is példaértékű, rendszeresen tart könyvtári 
órákat, tartalmas programokat és izgalmas könyvtári éjszakákat szervez, ahogy ezt 
az idei beszámolójából is láthattuk. Iskolai könyvtárosi munkája mellett aktívan vesz 
részt a kerületi és az országos könyvtárosi szakéletben. 2008-tól a Budapest III. 
kerületi könyvtárostanárok munkaközösségének vezetője. Közös levelezőlistát 
hozott létre, emlékezetes műhelyfoglalkozásokat tartott – így is segítette a kerületi 
kollégákat. A kerületi versenyekről rendszeresen publikált az Óbuda című lapban, 
ezzel is népszerűsítette a könyvtárat, az olvasás ügyét. 

Tanítványaival szép sikereket ért el a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati 
Versenyen: diákjai voltak országos első, második és harmadik helyezettek! A kiseb-
beket is eredményesen készítette fel a Győri Gáspár, illetve a Majoros Márta Könyv-
tárhasználati Versenyre. Szakmai megújulását jelzi, hogy versenyzői a könyvtári 
IKT-versenyen 7. és 9. helyezést értek el. 

2010-ben elvégezte a Szegedi Tudományegyetem ember- és társadalom műveltség-
területi középiskolai tanár és multikulturális nevelés tanár mesterszakjait, tovább 
gazdagítva szellemi és módszertani eszköztárát. Több szakmai konferencián, számos 
témában volt előadó, tapasztalatait publikálta is az Építsünk könyvtárat! FPI-s 
kiadványban.

2006-tól tagja a Könyvtárostanárok Egyesületének, 2014-től a KTE elnökségi 
tagja, pályázati felelőse. Feladatait lelkiismeretesen, pontosan végzi. Figyelemmel 
kíséri a pályázati lehetőségeket, javaslatokat fogalmaz meg, a határidőkre és 
beadandó dokumentumokra figyel. Sok-sok órát áldoz idejéből a pályázati adatlapok 
kitöltésének, a szükséges dokumentumok, számlák feltöltésének és elszámolásának. 
Neki is nagymértékben köszönhetjük a KTE szakmai napjainak és kiadványainak 
megvalósulást! Az elnökségi üléseken higgadtságával, okos észrevételeivel, embersé-
ges megnyilvánulásaival mindig segítette a munkát. Szerény személyisége soha nem 
helyezte magát előtérbe, csendesen teszi a dolgát, segít másokon. 

Könyvtárostanári és egyesületi tevékenysége alapján, kettős felterjesztést kapott 
– intézményvezetőjétől, Papp Györgytől, illetve a KTE elnökségétől − a KTE 
Egyesületért emlékéremre.

KTE EMLÉKÉREM – AZ ÉV ÍGÉRETES KÖNYVTÁROSTANÁRA

2017-ben az alapító okiratnak megfelelő korú, vagyis 32 év alatti kolléga felterjeszté-
sének hiányában ezt a díjat nem osztottuk ki.
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Newport University Library (Wales, UK)

Forrás: https://wearelibrarypeople.com/project/united-kingdom/wales/newport-university-
library-wales/pr/15820 (2018.01.20.)

A kép Pallos Zsuzsanna Tanulóterek az iskolai könyvtárban. Nemzetközi kitekintés című 
tanulmányához kapcsolódik.

Dr. Berkó Gyuláné a KTE emlékérem – 
Életműdíj 2017-es kitüntetettje.

Savanya Ildikó a KTE Emlékérem – 
A könyvtáritanári hivatásért 2017-es 
kitüntetettje.

Szlávikné Cséfalvay Krisztina 
a KTE emlékérem – Az egyesületért 
2017-es kitüntetettje.
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Madlener, Josef (1881–1967) Der Berggeist című 1925–1930 között készült 
festményének képeslap változata. – A hegyi szellem volt Tolkien modellje 
Gandalfhoz.

Forrás: https://i.pinimg.com/originals/13/5f/78/135f7813aac9cadf017be5e
44329aa27.jpg (2017. 10. 30.)

A kép Galuska László Pál és Feleky Mirkó A fantasy irodalom hősei: 
az orkok születése című tanulmányához kapcsolódik.
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