
Mustra 
Folyóiratunk múlt értékei iránti következetes érdeklődése szinte kötelezővé teszi, hogy kiemelten foglalkozzunk Gárdonyi Géza 
születésének 150. évfordulójával. 

Tesszük ezt még akkor is, ha tudjuk, hogy sokak számára időszerűtlen az egri vár  védőinek önfeláldozó hazaszeretete vagy 
Vicuska és Gergő „idejétmúlt” érzelmei. Lehet,  hogy ezeknek az értékeknek a védelme utóvédharc, de mégis gondolkodásra 
késztet, hogy vajon nem ilyen utóvédharcot vívott-e a várat védő Dobó is társaival? És ha már felmerül Gárdonyi és az Egri 
csillagok időszerűségének esetleges megkérdőjelezése, felhívjuk olvasóink figyelmét két írásunkra, melyek a regény kínai és 
török kiadásával foglalkoznak. A két fordítás egyrészt különlegesen nagy teljesítmény, másrészt figyelemre méltó elismerése 
ifjúsági irodalmunk általunk is kiemelten értékelt művének. Szerkesztőségünk szándéka figyelemmel kísérni a könyv kínai és 
török fogadtatását. Különösen az utóbbi érdekes, hiszen az Egri csillagok nem a török–magyar barátságról szól… Már magának 
a könyvnek a kiadása is azt jelzi, hogy az értékes irodalom képes az évszázados sérelmek feloldására. A fenti írások mellett több 
szerző is (Bencédy  József, Domokos György, Hanisné Petró Valéria, Horánszky Nándor, Tölgyesi József) foglalkozik 
Gárdonyi életének, pedagógiai szemléletének egy-egy részletével. Igen  aktuális témát elemez Koltay Tibor az Új média, 
információs műveltség, írás, olvasás, tanulás című − gazdag irodalomra épülő − tanulmánya, melyben a felvetett gondolatok 
folyóiratunk tematikájának szinte minden alapkérdését érintik. A hazai irodalomban kevéssé ismert kérdésről, a biblioterápiáról 
és a nevelés összefüggéseiről ír Emőd  Teréz. A könyv gyógyító erejének elismerése nem új felvetés, de a jelenséggel 
kapcsolatban felmerült kérdések rendszerbe foglalása segít a félreértések tisztázásához. 

Végül örömmel közöljük, megtört a jég: Vajda Kornél és Pegán Anita vitája a ponyva kérdéséről talán egy pozitív folyamat 
kezdetét jelenti, s továbbgondolkodásra, vagy jobb esetben az álláspontok megerősítésére serkenetek. 

Jáki László 
 

 

 

 

 



 

150 ÉVE SZÜLETETT GÁRDONYI GÉZA      

 

Gárdonyi műveinek stílusa és nyelvezete 

Bencédy József 

Nem kevés azoknak az íróknak a száma, akiknek nevét szinte egyetlen művük őrzi. Így vagyunk Katona Józseffel és Erkel 
Ferenccel a Bánk bán című dráma és opera  alkotóival, Madách Imrével, Az ember tragédiája szerzőjével, s így vagyunk 
Gárdonyi Gézával, az Egri csillagok írójával is. Szobra ott áll szerényen a róla elnevezett téren, Budapesten, s a 
szoborkompozíció talapzatán egy nagymama az Egri csillagokat  olvassa unokájának. Gárdonyi neve összeforrott Egerrel, Dobó 
Istvánnal és Bornemissza Gergely nevével. Ők egy vár hős védői, Gárdonyi pedig az örökkévalóságba emelte őket. Eger várát 
százezrek látogatják évente, mély áhítattal és lelkesen dobogó szívvel. Bár a törökök több mint 300 éve elhagyták a várat; az 
egri csillagok, a várvédő férfiak, nők ma is fényesen ragyognak hazánk egén, Gárdonyi sírja pedig nemzeti zarán- dokhely lett 
az egri várban. 

Mikor én is lelkesen és áhítattal olvastam először az Egri csillagokat, éppen élénk vita tárgya volt a befelé forduló író, 
dolgozószobájának különös mennyezeti megvilágítása, a magányos és mogorva művész titkosírása, nőellenessége, Göre Gábor 
bíró uram és Durbints sógor torz figurája, akiknek életre hívását később alkotója is megbánta. A hős várvédők, az „egri 
csillagok” rohammal kitörtek a kicsinyes viták árnyékából, az „egyszerű íróval” szembenálló irodalmi vélekedésekből. Most itt 
a jó alkalom nemcsak arra, hogy az egri védekezésről szóló hősi éneket újraolvassuk, hanem arra is, hogy az író több művének 
kiemelkedő szereplőjét bemutassuk, a gazdag és színes Gárdonyi-regények és novellák világát, szerkesztési sajátosságait, 
stílusát és nyelvezetét felelevenítsük. A vitathatatlanul kiemelkedő Gárdonyi-művek közül elemzésem tárgyául A láthatatlan 
embert, az Isten rabjait, Az én falum novelláit és természetesen az Egri csillagokat emeltem ki. 

 

A művek szereplői 
Gárdonyi szereplői közül mindenekelőtt A láthatatlan emberből pille könnyedségével, a nyíló rózsa színeivel, illatával 
megrajzolt Emőkéről és Dzsidzsiáról, az Isten rabjaiból Margit királylányról, az Egri csillagokból pedig a serdülő Cecey Éváról 
kell szólni. S ez akkor is így van, ha Cecey Éva egyben a híres francia Johanna, s ha az Isten rabjaiban beleérzéssel és 
visszafogottan megrajzolt Jancsi fráter a férfi nemet képviseli. Hogy át tudott forrósodni Gárdonyi lelke, tolla egy-egy ellesett 
női rezdülés, belső villanás külső megrajzolásakor! „Aztán ahogy ott álltak az udvar közepén, lehajolt és egy piros tulipánt 
leszakított. Álmodó arccal nézett a fiúra, és a tulipánt egy magafeledt mozdulattal a hajába tűzte, a fülecskéje mellé. – Margit! 
kiáltott rá Olimpiádesz 
asszony – mit cselekedtél! Beviszed a Mária kép alá! Büntetésül az avult ruhádat viseled naphosszat. Azt, amelyiken a 
gyümölcsfolt van. Margit megrezzent, elpirosodott, szégyenkezett. Lassú mozdulattal vonta ki a tulipánt a hajából, és a kezét 
szemére  
takarva fordult el. Talán könnyezett is szégyenében.”  (Isten rabjai) 

„Okosságra igazítottam a szememet. A szívem olyanná vált, mint a felrepülő madár… (Emőkét nézve) […] A lélek remegett 
bennem, mint a marokra fogott veréb… […] A lány is virág, csakhogy emberi virág… […] Az én szemem Emőkén állott. Ő is 
egyszerű fehér ruhában volt öltözködve, s a lábán sáfrány színű sarú sárgállott, de a haja le volt eresztve angyalosan, s az arca 
piros volt, mint a vadrózsa virága… […] Akkor, hogy senki nem figyelt reám, őt néztem. Faltam a szememmel. Könnyű fehér 
ruhában volt. A nyakán nefelejcsszínű kis kendő, selyemkendő, arcának őszibarackos bársonyát az a kendő bűvössé tette. A füle 
piros volt, mint a rózsa, az orrocskája fehér és egyenes, mint a márványba faragott istenasszonyoké. És csak akkor láttam, hogy 
egy pirinkó kis lencse van a baloldalán. De mennyire illett neki! A kis lencse.” (A láthatatlan ember)  

A női szépség megragadása, hatása átsugárzik a szemlélőről. Itt is, Zéta elragadtatásában, az Isten rabjaiban is, Jancsi fráter 
önfeledt feltárulkozásában: „Él a klastromon kívül egy ember, aki minden nap gondol rád tavasz óta. Emberi életének tavasza 
óta! A te fehér arcod úgy fénylik szívében, mint csillag képe tónak a vízében. A tónak nem lehet semmi reménysége, hogy a 
csillag leszáll ezüst tükrére. Miért írom le ezt papirosra? Nem tudom. Az ajak nem lehet néma. A szív sem. És a szív megárad 
olykor, mint a Duna vize. És olyankor kiönt. Ez az én írásom: szívem megáradt érzéseinek kiömlése… […] Ó mily halvány 
vagy édesem! Egyetlenem. Képed, mint harmatos fehér rózsa. Nemcsak az elmének vannak gondolatai, a szívnek is. Olyan 
vagy te  



leánytársaid között, mint az ünnep a hétköznapok között.” (Isten rabjai) 
Ez a líraiság átsugárzik Gárdonyi más írásaiba is, így például Az én falumban, A bűntárgyalásban, az András meg a kutyája 

és az Ebéd a körtefa alatt című novellákban. 
Gárdonyinak ezek az írásai jelentős rokonságot mutatnak Mikszáth Jó palócok, tót atyafiak címmel összefogott munkáival 

(A néhai bárány, Bede Anna tartozása, Az a fekete folt). Szépen mutatják, hogy a nyelv saját, belső elemei elválaszthatatlanul 
összefüggnek néprajzi, népélettani, viselkedési, tehát külső elemekkel, s ennek az összefüggésnek a fölismerése milyen 
lényeges része lehet a nyelvi bemutatásnak, elemzésnek. 

Ifjúkorunkban, az Egri csillagok olvasása közben a törökökkel való összecsapások tartották fogva figyelmünket, és nemigen 
vettük észre Bornemissza Gergely és Cecey Éva finoman megrajzolt szerelmének bontakozását: „A lány nem láthatta a 
tamariszkusz bokortól Gergelyt, de megismerte a hangját. Jött, mint az őzike. Meg-megállva, nekiiramodva, nagy bámuló 
szemével még csak nem is pillantva csodálkozásában. Az öröm ragyogása áradt el rajta, a rács nyílásához tartotta arcát, hogy 
Gergely megcsókolja. – Megcsókolhatlak? – kérdezte Gergely. Azelőtt mindig megcsókolták egymást, kérdezés nélkül is. De 
Gergely érezte, hogy ez a lány nem az a lány többé, akit otthon  
Keresztesen testvérként szeretett. A lány is érzett effélét, mert Gergely kérdésére elpirosodott. – Hát csókolj meg – mondotta 
boldog-komolyan.” (Egri csillagok) 

Ezek és a nem is ritka hasonló részletek, érzelmek, leírások gyakori összetevői Gárdonyi írásainak. Ilyen a katalaunumi csata 
leírása A láthatatlan emberben, Béla király és István fiának összetűzése az Isten rabjaiban vagy Török Bálint rabságának 
bemutatása a Héttoronyban (Egri csillagok). Ismerve Gárdonyi sokirányú érdeklődését, megértjük e témák beépítését a 
regényekbe, de A barboncás című novella ettől az, ami, vagy Kevi Pál halálában az „izenés” ugyancsak. Az én falumban éppen 
emiatt olyan megragadó és jellemző a paraszti élet és mentalitás megrajzolása. 

Azt azért csak meg kell jegyezni, hogy amilyen fontos a népi élet vonásainak  
bemutatása Az én falumban, annyira terjengősnek érezzük a katalaunumi csata részletes leírását A láthatatlan emberben. 
Schöpflin Aladár részletesen foglalkozik Gárdonyi történelmi regényeivel. Szerinte „Mind a két regény (A láthatatlan ember és 
az Isten rabjai) annyiban jelent új felfogást a historiai regényben, hogy előterükben a történelmi események irányításában 
kicsiny emberek állnak, s ezeknek az élete, érzelemvilága adja a tulajdonképpeni tárgyat, a történelmi alakok és események csak 
a hátteret színezik ki. Milyen szemmel, hogyan látta a múlt egyszerű embere a szeme előtt lezajló eseményeket, melyeket a 
múltba visszanéző elménkkel történelmi fontosságúaknak gondolunk? A felelet nem mindig kielégítő ezekre a kérdésekre, néha 
túlságos, tudákos íz érzik rajta, s néha naivitásokat vagy nyers adatokat kapunk történelmi szellem  
helyett. Magát a történelmet ritkán tudja Gárdonyi megeleveníteni, egyes vonásait azonban inkább megérzés, mint megismerés 
révén meglepő elevenséggel tudja érzékeltetni.” (Schöpflin Aladár bevezetője A láthatatlan ember című műhöz) 

Schöpflin nézete természetesen vitatható. A szimbolikus címnek megfelelően arra is gondolhatunk, hogy Gárdonyi nem 
történelmi regényt óhajtott írni, hanem történelmi miliőbe helyezett lélekrajzot. A történelmi háttér már csak azért sem kérhető 
számon tőle, mert az általa megrajzoltnál ma sem tudunk sokkal többet róla. Attila alakja lélektanilag fontos és jól motivált 
része a történetnek. „Volt abban a képben valami ókori. Ahogy a nép feje ott ült egy paraszt székben. Fenséges nyugalmú barna 
ember. Előtte két öreg és két ifjú. Azok a panaszosok. Egyik a süvegével gesztikulálva beszél. A földön valami ötven vén ember 
ül vagy guggol. Hátrább meg a kíváncsiak állnak. De mind hajadonfővel, s csupán a király fején van felgyúrt karimájú sastollas 
posztó süveg. Irtózatos erő van ebben a barbárban – mondotta a gazdám.”(A láthatatlan ember) Majd később: „Mióta nem 
láttam Attilát, őszülni kezd az ember. (Mondja Zéta Emőkének) Szakállában fehér szálak vannak. Meglásd, kisasszonyom, 
három év múlva öreg ember lesz. – Soha – felelte bűbájos mosollyal. Ha olyan fehér, mint a galamb,  Attila mindig fiatal 
marad. Olyan ő, mint a fűben járó görög istenek. Olyan, mint  Árész, aki leszállt a felhőből és páncélt öltve küzdött a hadakban. 
Nem látod-e szemében azt az erőt, melyhez hasonló más ember szemében nincsen? Ha haragszik, mindenkit félelem fog el. Ha 
mosolyog, földerül az egész világ.” A láthatatlan ember itt, Attila vonásaiban összetett rajzában ugyanolyan gazdag méltósággal 
áll előttünk, mint Emőke jellemzésében, aki megérez ugyan valamit Zéta rajongásából, viszonozná is, de csak ott áll szemben, a 
háttérben a csodált ellenfél, s bizony a lelke, érzései láthatatlanok. Ahogy Dzsidzsia iránti szerelme rádöbbenti, hogy most 
ismeri meg Emőkét: „Ebben a pillanatban nyílt föl reád a szemem. Nem te voltál-e mindenkor az engem szerető, a hű, a 
miattam szenvedő, a nekem rendelt, és én mégsem láttalak. Az én szemem azon függött folyton, aki ott fekszik titkolt bálványa 
mellett a Tisza fenekén. Most látom csak őt, mikor már nem láthatom.” 

Ugyanennyi ellentétes érzelem, ugyanennyi ellentétes vonás jelenik meg Dobó rajzában, alakjában, az ellenfél gyűlöletében, 
illetve a hazaszeret mindent elsöprő érzésében, például amikor saját kezűleg dönti le ágyúival az Ókapu bástyatornyát, hogy a 
török fölül ne maradjon a bástyán. Korábbi imájában Dobó így könyörgött Istenhez az országért, az egri vár védelmében: „Te 
látod, Urunk, a mi omladozó várunkat s benne ezt a maroknyi elszánt népet. A Te nagy mindenségedben kicsi semmiség ez a 
földi világ. Ó, de nekünk ez a mindenünk, ez a mindenségünk! Ha kell a mi életünk, vedd el uram tőlünk. Hulljunk el. Mint a fű a 
kaszás vágása alatt, csak ez az ország maradjon meg, ez a kis Magyarország!” Amikor az ostrom fáradalmaitól elcsigázva 
ledől egy órácskára a szeglettoronyba: „Kristóf apród állt kivont karddal a torony kapuja előtt. Apródi kötelesség volt ez, őrizte 
az alvó oroszlánt.” Nem kevesebb ellentét munkál Bornemissza Gergelyben, mindvégig az ostrom alatt. Őt így jellemzi Dobó 
Cecey Évának, amikor a hű feleség a föld alatti folyosókból előtörve megjelenik előtte: „Gergely a várnak az esze. Az ő elméjét 
nem szabad elvonni a vár védelmétől egy percre sem.” Bornemissza Gergely nem kis műve a vízimalom összetört kerekéből 



összerakott tűzkerék, amelytől aztán a törökök úgy menekültek, mint az ördög a szenteltvíztől. 
 

Gárdonyi stílusa, nyelve 
Gondolkodás és nyelv összefüggése alapján föltehetjük a kérdést, milyen nyelvi eszközök találtattak alkalmasnak a regény 
szerzője számára mondanivalója közlésére. Az egymás mellé sorakozó egyszerű mondatok vagy ezek kapcsolásával a 
mellérendelő (és kapcsolatos) összetett mondatok, szerkezetek tudják jól kifejezni a hezitálás, gondolkodás, ábrázolás 
folyamatát. Ezt a beszélt nyelvi formát megfigyelhettük már az eddigi idézetekben is, ezúttal még egy újabb példában is 
nyomon követhetjük. Jancsi fráter és az orvos páter országjáró útjukon beszélgetnek a gazdag Bajcsy urammal: 

„− Tán nem vagy istenhívő? − Én csak azt hiszem, amit látok. A két barát szinte elnémultan nézett az emberre. Abban az 
időben példátlan volt az ilyen nyilatkozat. Az emberek mindig istennel és a szentekkel foglalkoztak. A jómódúak barát 
csuhában járatták kisgyermekeiket. A levegő is tele volt angyali és ördögi képekkel. A keresztes hadak százezreit meg ott 
rágták a hiénák a Szentföld sziklái  között. – Jó, hát az embert nem tartod csodának? Neked nagyobb példa kell. Nézd meg a 
világ szövétnekét, a napot. Világosít és melegít egyúttal. Fűti a levegő- eget, s a földi mindenséget. Nem látod csodának? 
Micsoda kéz hordozza azt odafenn a magasságokban? Micsoda kéz bocsátja le esténként a sötétség tengerében? Micsoda kéz 
emeli ki reggel újra a sötétségből, és vonja föl az ég zenitjéig?”  (Isten rabjai) 

Elvont fejtegetés, csupa egyszerű mondattal; az egyetlen összetett is mellérendelő, kapcsolatos. Még egy példa, mely egyben 
a címadásra is rávilágít: 

„Jancsi beöltözése után elindul Szikárdusz fráterrel a hegyről le a szigetre. Látnak részeget, pompázatos öltözetű nagyurat, 
pénzváltót, s az öreg tót fráter egymás után mondja Jancsinak: 

– Látod, testnek rabja. / – Pénz rabja. / – Pompa rabjai. / Jancsi kérdezi: – Mindenki rab-e? /  – Mindenki – bólintott 
Szikárdusz. / – A király is? / – A király is. /  – Kinek a rabja a király? / – A nemzet rabja. / – Mink is rabok vagyunk-e? / – Mink 
is. / – Mink kinek a rabjai vagyunk? / 

– Isten rabjai, fráterkám.” 
Szembetűnő a leírásokban, fejtegetésekben Gárdonyi hatalmas szókincse. Széles körű olvasottsága, valamint utazásai 

során szerzett tapasztalatai mutatkoznak meg a katalaunumi csata népeinek elsorolásában (A láthatatlan ember), a török 
hadak összetételének részletezésében, a török katonák fajtáinak, a fegyverek, tisztek és a külön- féle méltóságok 
felsorolásában, bemutatásában (Egri csillagok), a kolostori élet szavainak szinte végtelen emlegetésében. Példa ezekből: 
istáp (támogató), szövétnek (fáklya, világosság), vesperás, vecsernye (litánia), kapitulum (káptalan gyűlés), vénia (bocsánat, 
térdhajtás), kompletórium (zsolozsma), matutinum (reggeli imádság), kámzsa (barátcsuha), refektorium (étkező hely). 
Szívesen él Gárdonyi régi, elavult szavak- kal: marha (vagyon), beletop (belép); sőt egy apáca temetési szertartásába bele- 
foglalja az 1300-ból való Halotti beszédet is. Alkot is szavakat, például: kitornyal (tornyaival kiemelkedik), körültornác 
(kerengőgép), turbánozik (turbános őr vigyáz), meghiggadt (leülepedett) a kútvíz stb. 

Figyelmet érdemelnek hasonlatai, metaforái, egyrészt a népi élethez kapcsolódásuk miatt, másrészt költőiségükkel: „… az 
asszony csak bámult, mint az orrba csapott  tehén”, „… a szív is megárad olyankor, mint a Duna vize”, „… mi járatban forgunk a 
vidé- 
ken?” „… Kinek mindig tréfára áll a bajusza”, „… a lány is virág, csakhogy emberi virág.” Hatásosak rövid ismétlései: „Csak 
akkor láttam, hogy egy piruló kis lencse van az orra bal oldalán. De mennyire illett oda! A kis lencse.”  Az egészséges lélek ismeri 
és kedveli a tréfát. Így van ez Gárdonyinál, Gárdonyi alakjainál, szinte minden könyvében. Többször találkozunk például humoros 
szófacsarással: „Tyűű, boszorkányos! – mondja Jancsi, mikor elszakad a gatyája.” (Isten rabjai) Ugyanott a tót származású 
Szikárdusz prior, az orvos fráter és Jancsi beszélgetnek: „A prior búsan legyintett. Ma negy napja ez az istentelen nadha. Adj 
valami szert. Én raktam rá meleg homu, Semmi nem használja. Hogy megyek és klastromba bele.” Egerben a német származású 
pattantyús így oktatja a magyar parasztokat: „Mikor en mindok mondok par, akkor nekem ne hozz bar, hanem pulver, krucifiksz 
donnervetter!” Somodi béres magyarázza, miféle könyvből ered a barboncás (garabonciás) tudománya. Nem tudja, miféle 
könyvből, csak ismerte azt az embert a pataki kollégiumban, aki látta: „– Valami igazgató vagy ki vót ott; ű söpörte a tanuló 
szobákat. – Akkor igazgató volt – mondja a tanító.” (Az én falum) 
Fel-feltűnik a regényekben, novellákban egy-egy nyelvjárási sajátosság, általában „ö”-zés, de ezek nem jelentik valamely 
meghatározott nyelvjárás követését, inkább köznyelvi ejtési vonások: barboncás diák; kollégyiom; vót; ijedtibe összecsapi a 
könyvet; ilyen kutya nem találkoznék még egy; megájjék csak. Áttekintve a tárgyalt könyveket, néhány olvasóban esetleg 
fölmerülhet az izgalmas kérdés: melyik Gárdonyi mű a „nagyobb”. A hazaszeretettől, a hazáért való önfeláldozástól eltöltve 
feltehetően az Egri csillagokra esik a választás; de az is igaz, hogy A láthatatlan ember, még inkább az Isten rabjainak a 
líraisága is sokakat megragadhat. Akik szeretik az impresszionizmus színeit, finom árnyalatait, azokat könnyen megragadhatja 
bármelyik Gárdonyi-könyv. A döntés az olvasó kezében van. 
 
 
 



Gondolatok a szerelemről 

Diákok reflexiói Gárdonyi Hosszúhajú veszedelem című művéről 

Hanisné Petró Valéria 

Soha ne felejtsük el, hogy miért tanítjuk az irodalmat! Az irodalom nem csupán ismeretszerzés, tananyag, hanem a 
jellemfejlesztés eszköze. Az élethez szükséges önismeret az irodalom segítségével szerezhető meg a legkönnyebben, a 
legsokoldalúbban. 

Gárdonyit eddig érintőlegesen tanítottuk gimnáziumban, s csak az általánosban  olvasott Egri csillagok című műve alapján 
ismerik a legtöbben. Persze e remekmű a legnagyobb lélektani mélységekig építi be a fiatal személyiségrétegeibe a 
hazaszeretetet, a hűség, a hazaárulás, a jóság és ártó szándék érzését, megnyilvánulásait, veszélyeit és értékeit vagy romboló 
hatását. A Hosszúhajú veszedelem című agglegény-elbeszéléseket tartalmazó kötet e kor legégetőbb kérdéseit veti fel. Hogyan 
ismer- 
kednek a fiatalok, hogyan alakul ki fokozatosan a szerelem, mi választhat el vagy köt össze két lelket végtelen időkig? A Dobó 
István Gimnáziumban tanuló 17 éves  Fialkovics Anette és Domán Zsuzsanna mondja el reflexióit néhány elbeszélés alapján a 
szerelemről. Két éve tanítom őket magyar nyelv és irodalom tantárgyból, és a 9. évfolyamon oktatott tánc és dráma tantárgy 
keretén belül. Óráim interaktív megbeszéléseken, viták kereszttüzében, improvizációs játékok módszerével mélyítik 
(tudatosan) a serdülők ember- és önismeretét. Gárdonyi Füveskönyvében, a Titkos naplóban, a Hosszúhajú veszedelem című 
elbeszélésében és más műveiben is utal a nő és férfi kapcsolatára, ehhez fűződő frusztrációjára; hol magasztalva, hol 
döbbenten állva a női kiszámíthatatlanság előtt. Szerinte „… a nők fiatalemberre leső angyalarcú pókok”.1 A 101 éve írt 
kötetben érde- kes műveket találhatunk. Tizenhárom agglegény mondja el történetét, hogy miként is szabadult meg a „hosszú 
hajú veszedelemtől”. 2 

Magam és tanítványaim betekinthettünk egy letűnt kor szokásrendszerébe, s ezzel együtt az „egri remete” lelki világába is. 
Az elbeszélések hosszadalmas felvezetéssel indulnak, és érkeznek el a 20-30. lap végén a csattanóhoz. Eközben feltárul a 
múltszázadi fiatalok naivitása, oktalan reménykedése abban, hogy megfelelve a szülői elvárásoknak, képesek lesznek a boldog 
életre. Ma már nem a szülők által kiválasztott párok kerülgetik egymást, nem várnak annyit a teljes megismerésig, rövidebb idő 
alatt akarnak célhoz érni. Hiú reményeket nem táplálnak, nem ábrándoznak hosszasan, csak a saját tapasztalatuknak hisznek, 
félrelökve a társadalmi beidegződéseket. Mivel a szerelem – természeténél fogva – ma is rejtélyes és kiszámíthatatlan ajándék, 
most sem könnyű a helyzet. Bár működnek az interneten társkereső oldalak, közösségi portálok, egy  bizonyos életkor után ma 
is nehéz megtalálni az igazit. Pedig ma már nem kell a lányoknak idősebb nőrokonnal egy szobában aludniuk, nem kell annyira 
óvakodniuk a pletykáktól, mint Gárdonyi idejében vagy még régebben. Most merőben más a helyzet. 

Az agglegények történetei – a tizenharmadikat kivéve – fiatalkori élményt rögzítenek; hosszú ideig tartó naiv reménykedést 
és a végén meghökkentő csalódást. Bár lélekben felkészültek a kiábrándulásra, talán le is nézik a nőket, ugyanakkor félnek is 
tőlük, s mégis „lépre mennek”. Alig tudnak azután a helyzetből „kereket oldani”. De akkor mi, nők, nem tartjuk-e őket gyáva 
megfutamodóknak? Ezek az agglegények bizony „megléptek” az első csalódás után, ahelyett, hogy rafinériával – melynek  
híján voltak – megküzdöttek volna „az angyalarcú pókokkal”.3 Sajnos a fiatal férfiak a század elején még nem voltak 
felvértezve pszichológiai ismeretekkel, kellő önismerettel. Nem segítette őket sem a tudomány, sem az élettapasztalat. E műben 
a férfiak tele voltak gátlásokkal, előítéletekkel, melyeket a férfirokonok ültettek beléjük. Kiindulási alap a mások tapasztalata 
volt, s az illem, az elvárás, az idealizmus. Ők maguk hitették el magukkal, hogy tetszik-e egy-egy hölgy, hiszen boldogok 
akartak lenni. Csak nem tudták, hogyan. Ezért torpantak meg és fogták menekülőre az első csalódás után. Úgy tűnik, már akkor 
is a nők voltak a rafináltabbak, csalfábbak, álszentebbek,  ravaszabbak, többnyire ki tudták kényszeríteni maguknak a 
házasságot. Mint ahogy a dabronyi plébános, Muraközy József „unokahúga”4 mondta, mikor hozzáadták Gárdonyihoz. „… csak 
egyszer férjhez ragasszanak, majd tudom én már…”5 – írja Gárdonyi József Az élő Gárdonyi című kötetében. Mint ahogy az ő 
házassága is elhamarkodott volt, súlyos anyagi kényszer, csel, becsapás, hazug ígéretek alapján köttetett, így örökre megsérült, 
és végzetesen félszeggé vált. „Fájt neki, ha csak ezt a szót hallotta is: házasság.”6 − írta a fia. Igen, az akkori szülők, a felnőtt 

                                                        
1 Földre néző szem: Gárdonyi Géza füveskönyve. Szeged: Lazi Könyvkiadó, 2003. p.77. 
2  Uo. 
3  Uo. 
4  Gárdonyi József: Az első Gárdonyi. Bp.: Kairosz Kiadó, 2008. p.118. 
5  Uo. p.119. 
6  Uo. 



társadalom gonoszul elbánt a fiatalokkal. Talán bosszút akartak állni rajtuk saját boldogtalanságukért. Nyilván nem tudták, hogy 
ugyanezzel egy nagy írót adnak a magyaroknak, viszont egy igen boldogtalan magánéletet a fiúnak. Ezért tartom 
törvényszerűen bekövetkező, helyes eseményeknek a század elejét követő többszörös párkapcsolati forradalmakat. Mára a 
fiatalság e letűnt kornak pontosan az ellenkezőjét érte el. Mindent azonnal meg akarnak kapni, elvetik a szülők 
aggodalmaskodását, és csak a saját élményeiknek hisznek. Ennek lehet egyenes következménye a kiégés, az eltévelyedés az 
útvesztőben, de persze lehet a helyes döntés alapja is. Mégis, ha a szerelem, szerencse, a testi-lelki érettség, az értelem és az 
erkölcs együttállása megteremti a boldogság lehetőségét, igenis elérhető az értékes, hosszan tartó házasság. A Hosszúhajú 
veszedelem keretjátéka is érdekes. Karácsony estén öregurak gyülekeznek a kaszinóban, pontosan tizenhárman. Magukat el is 
nevezik Karácsonyesti társaságnak. A céljuk az, hogy kellemesen töltsék el ezt az időszakot, amikor „még ők is irigylik” a 
családos apákat, habár az év többi napján koránt sincs ez így. Majd egy-egy érdekes megfogalmazás hangzik el a csalódott urak 
szájából – a házasságról. Sok benne a keserűség, de az önirónia legalább ugyanannyi: 

„– A nők sok életet rontottak meg!”7 / „– Többet, mint a kolera.” / „– A házasság mindig hazárdjáték – szólt a penzionált 
ezredes. / – A legbolondabb hazárdjáték.  A játékos azt se tudja, mire játszik. / „A házasság olyan, mint a drótból font egérfogó 
– mondta Petrovics, a tarkóig kopasz bíró. / – Az egér csak a csemegét látja…” /  „– Az Isten azért adta a szerelmet, mert 
józanon nem házasodna meg senki.” / „A tanár felemelte az ujját: – A szerelem a lélek tokaji bora.”8 / „– Azok a hosszúhajúak 
[…] / – Minden nő veszedelem!”9 

S ekkor születik a cím ötlete: „– A hosszúhajú veszedelem! – kiáltotta vígan a bankigazgató.” Majd megállapodnak abban, 
hogy „okosabb szemmel látjuk a nőket, mint azok, akik a szolgálatukba szegődtek.”10 Elhatározták, hogy elmondanak egy-egy  
élményt egymás szórakoztatására, s ezzel meg is indokolják életre szóló döntésüket. Az első agglegény már-már „ Szakállas 
Magdolnának” 11 nevezi magát, hisz mézesheteik kezdetén úgy meggyötri őt az ifjú ara. Észreveszi ugyanis férje előéletét,  
katonakori élményeit dokumentáló naplók, fényképek, szerelmes levelek rejtekhelyét, s minduntalan az asztalfiók kulcsát 
keresi. Pali, az elbeszélő dugdossa, rejtegeti felesége elől, míg végül lebukik. Ezt mondja el okulásképp öccsének, akinek 
szintén hegyes orrú lány tetszik „Csak annyit mondok: ha valaha megházasodol, hegyes orrú leányt le ne végy.”12 Majd ezután 
az elbeszélő így zárta e meghatározó élményét: „Átpártoltam lassankint a gömbölyű orrokhoz.”13 És sohasem nősült meg. A 
második öreg A mandula történetét, s ebben egy „rövidnadrágos”14. gyermekkori élményét osztotta meg a vidám társasággal. 
Amikor az őt nevelő esperes egyszer elküldi a Rosenberg boltoshoz szivarért, Gáborka, a főszereplő meglátja a sápadt, német 
könyvet olvasó leányt, Fánikát. Egyre jobban megtetszik neki „Miteccik úr”15 leánya (ahogy a falubeliek  nevezték), aki 
nyomban kisajtol a gyerekből egy házassági ígéretet. Gáborka meg is teszi, de foglalót kér, egy szem cukros mandulát. Meg is 
kapja, de hazaérve rémülten tapasztalja, belül penészes, romlott, keserű. Mikor visszavinné, a bolt zárva, a gyerek az udvarba 
kerül, majd rázárul a pinceajtó, ahonnan nem menekülhet, csak reggel.  A tanulságot így fogalmazza meg: „No, ez kínos ügy! 
Én a jövendő házasságomat adom Fáninak, ő meg egy penészes, romlott mandulát ad viszonzásul…” 16 Később is ez a 
szimbolikus tapasztalás riasztotta el a nősüléstől, amely olyan, mint a mandula, „kívül cukros, belől keserű” .17 A harmadik 
öreglegény Egy korty víz miatt mondott le örökre a nősülésről. Az eddigi események egy-egy félelmetes női tulajdonságot 
világítanak meg. Az első a féltékeny nyomozást, a férfi múltjának szenvedélyes kutatását, a második a nő számító, hideg 
viselkedését, a harmadik az önzés, álnokság témakörét járja körül. Az erősebbnek hitt nem – tehát Gárdonyi szerint – 
gyermekesen jóhiszemű, naiv, őszinte, s ezáltal kiszolgáltatottja a női nemnek. Itt is a lényeg a csalódás, el is hangzik a mondás 
kétszer is: „– Ne higgy a nőnek, ameddig meleg!”18. A főszereplő, s egyben mesélő már majdnem elvette Vikit, aki azért 
ügyeskedett, hogy az anyja is velük legyen – a fiú eltökéltsége ellenére, sikerrel. 

Siófokon, amikor a leendő anyós miatt fürdőkúrára kellett menni, a lassan egymásba szerető fiataloknak jósol egy cigány 
asszony: „Amelyikük holnap előbb iszik a Balaton vizéből, az él tovább.”19 (Ugyanis csak a tó leszűrt vizét fogyaszthatták az 
ott tartózkodók ekkoriban, kút hiányában.) A szerelmesek szentül megfogadják, hogy egyikük sem előzi meg a másikat. A fiú 
betartja, de különálló pinceszobájából éjfélkor meglátja a kilopódzó lányt, hogy szerelme inni szökik. Reggel a leány, mintha 
mi sem történt volna, szerelmesen tekintve így szól: „Te igyál elsőnek…”20 Egy szellemes mondat ebben a műben is van: 

                                                        
7  Gárdonyi Géza: Hosszúhajú veszedelem. Bp.: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1974. p.8. 
8  Uo. 
9  Uo. p.9. 
10  Uo. 
11  Uo. p.17. 
12  Uo. 
13  Uo. p.28. 
14  Uo. p.30. 
15  Uo. p.34. 
16  Uo. p.42. 
17  Uo. p.47. 
18  Uo. p.49. 
19  Uo. p.59. 
20  Uo. p.67. 



„Egyáltalán, csak egy boldog időszak van az ember életében: a vőlegénység kora. Én ezt házasembertől hallottam.”21 
Ekkoriban a jellem, a megbízhatóság, a becsület volt a perdöntő házasság kérdésében, s ez nyilván kiterjedt az emberi 

kapcsolatok minden szintjére – gondoljunk  a század eleji párbajokra, amelyekben a szelíd Gárdonyi és a nőfaló Krúdy is részt 
vett. Ma már egy-egy ilyen természetű csalódás nem indukál végzetes lépéseket, például  szakítást, és a párbajozás kora is lejárt. 
Talán a humor forrása lehet ez mára, valószínűleg legyintenének rá a fiatalok. A babona eltűnt, a tolerancia a jellemhibákkal 
szemben megnőtt – egyéb érdekek miatt. Ma már – helyesen – nem vonnak le ilyen apró jelekből ilyen messzemenő 
következtetéseket, igaz, ez a kifinomult erkölcsi érzék is megszűnőben van. A Két szék között a nyolcadik agglegény esete a 
nőkkel… Berta vagy Ilda? A valóság vagy az álom? Végül azonban egyik lány sem lesz a férfié, pedig milyen ábrándok, vágyak 
születtek az emlékezőben a felolvasás alatt! Ebben a történetben is az az érdekes, hogy mennyire másképp érintkeztek az 
emberek 100 évvel ezelőtt. Későn, rosszkor, rosszul. Valahogy nem volt érzékük a boldogsághoz. Meg akartak  felelni 
környezetüknek és saját elvárásaiknak egyránt, az álszent viselkedésmintáknak, vallási előírásoknak stb. Ezért ezek a múlt 
századi fiatalok, ha hihetünk az író élettapasztalatának átszűrt látásmódjának, sokkal elesettebbek és kiszolgáltatottabbak voltak, 
mint mai társaik. 

„Hát mondd el az Ember Tragédiáját egy mondatban! – fakadt rá a szmokingos. – Az E-e-ember Trrragédiáját? Azt e-e-egy 
szóval is: A-a-asszony.”22 

Gárdonyi még ezek után is tud újat mondani. A tizenkettedik agglegény-elbeszélés, a Kinek a párja című egy ma is aktuális 
kérdést vet fel: a vallások különbözősége  vajon eltántoríthatja-e a szeretőket egymástól. „A következő éjszakán azon tűnődtem, 
hogyan lehetne a különböző vallásokat egyesíteni? De csakhamar konstatáltam, hogy ha a római pápa nagy engedékenyen le is 
szállna a trónusáról, az én apám nem szállna le a maga bükkfa katedrájáról. Hát még a pópa?!”23 A mesélő erdélyi vakációja 
alatt beleszeretett az oláh pap lányába, de lutheránus pap fiaként nem vehette el szerelmét. Végül Máriát oláh paphoz adták, 
három gyermeket szült neki, de az elsőnek az első szerelme nevét adta. Sírva olvasgatta régi leveleket, majd hét év múlva 
meghalt. Amikor a fiatalember végre Erdélybe látogatott, a temetőben tűnődött el azon, hogy kinek a párja is volt Mária? Akivel 
élt, vagy akiért meghalt? S egy olyan gondolat is megfogalmazódik ekkor, ami olyannyira jellemzi az egri vár Bebek bástyáján 
nyugvó írót, hiszen sírfelirata is ez: „Csak a teste.”1912-ben ezt írta e műben: „A halál nekem nem elmúlás. Hiszem és érzem, 
hogy akik meghaltak, csak a testüket vetkezték le.”24 

Mindenképp remek nevelési alkalom e művek megismertetése. Láthatjuk, mi minden akadályozhatja az ember boldogságát. 
A féltékenység, hamis ígéret, becsapás, álnokság, vallási különbség, szülők beavatkozása stb. A Hol vagy, Éva?, a 
tizenharmadik agglegény emlékezete azonban bemutat valamit, amit igazán értékelnének ma a fiatalok! Amit talán azért 
illesztett a kötet végére, hogy önmagát is meggyőzze, történhetnek CSODÁK. 

 

Diákvélemények 
Gárdonyi – esettanulmány (F. A.) 
Értekezés a második és tizenkettedik agglegény elbeszéléséről 

1. Mit rontottak el akkoriban az agglegények? 
2. Miként viselkednének ilyen helyzetben a mai fiatalok? 
E két novella elolvasása után is úgy gondolom, hogy Gárdonyi élhetett volna bármelyik korban, elbeszélései a mai napig jó 

például szolgálnak az emberek számára. Hiába telt már el annyi év, a mindennapi élet problémái és a szerelem gondolata 
ugyanúgy, s szinte ugyanolyan formában megtalálható a XXI. században is. Ahogy olvastam ezt a két novellát, sorra gyűltek 
bennem a gondolatok arról, hogy mennyi hasonlóság található bennük a mai világban, vagy akár az én életemben is. Gárdonyi 
ezeket pontosan, jól le tudta írni, lényegre törően, őszintén. A második agglegény elbeszélése című műben felfedezhető volt az a 
külső elnyomás, ami megakadályozta az emberek boldogságát, a vallási különbségek erősen rányomták bélyegüket egy 
kapcsolatra, s aki nem azonos vallási felekezethez tartozott, szinte nem is beszélhetett egymással. Igaz, hogy a mai világban ez már 
nincs jelen, a legfontosabb dolgok közé nem tartozik, azt pedig elképzelni is lehetetlen, hogy megakadályozna egy házasságot, de 
mégis akadnak olyan problémák, mint Gárdonyi idejében. A különbség pedig itt mutatkozik meg. Míg akkoriban az emberek nem 
tudtak semmit tenni e probléma ellen, bele kellett törődniük nekik szánt sorsukba, s elfogadni azt, hogy szerelmük nem lehet az 
övék, ma már a fiatalok szerelmi élete jóval kevésbé korlátozott. Nem mondanám, hogy akkoriban elrontották volna a férfiak, vagy 
akár a nők például azt, hogy nem váltottak vallást, vagy nem fordultak szembe szüleikkel, egyértelműen visszafogottabbak voltak a 
mai fiataloknál, s szóba sem jöhetett az, hogy ellenkezzenek. Ez részükről nem tekinthető kijavítható hibának, egyszerűen, ilyen 
volt akkor az élet, s ezt kellett tudomásul venniük. Sokszor járt lemondásokkal az életük, de a család, a törvény, a vallás mindennél 
fontosabb volt, mint hogy egy kapcsolat miatt mindent felbontsanak. Nem olyan világ volt, mint most, és nem tehettek mást. Ezzel 
szemben ma, ha a vallás nem is, de a szülői tiltás okoz még problémát, amit a mai fiatalok viszont már teljesen máshogy kezelnek. 

                                                        
21  Uo. p.60. 
22  Uo. p.219. 
23  Uo. p.373. 
24  Uo. p.381. 



Sokkal bátrabbak, jobban kiállnak az igazukért, azért, amit szeretnének. Nem mondanának le egy szerelemről csak azért, mert a 
szülők elítélik a kapcsolatot. E tekintetben nagyon sok változás történt az évek során. Arról is lehetne vitatkozni, hogy jó vagy 
rossz irányba, szülői szemmel egyértelműen az utóbbiba, hiszen kezd kikerülni az irányítás a kezükből, bár ez sem minden esetben 
igaz. Egy biztos, ez a szabályszerűség, ami a kapcsolatokra és a házasságra vonatkozott, mára már teljesen elhalványult, egy 
szerelmet ma már nem befolyásolhat vallási különbség vagy szülői ellenkezés. Ez persze gyakran konfliktusokhoz is vezet. 
Ugyanakkor az sem lehetetlen, hogy Gárdonyi idejében is voltak olyanok, akik kiálltak magukért, s szembekerültek a családdal 
egy románc miatt. 

A második agglegény elbeszélése számomra azt a kérdést vetette fel, hogy melyik a fontosabb: a külső vagy a belső? Van egy 
már-már közhelyes idézet: „A külső, ami megfog, a belső, ami megtart.” Igen, bizonyos helyzetekben ez így van, mikor egy  
elsőre ismeretlen személlyel – a novella alapján egy dologgal – találkozunk az életünk során. Nem tudjuk belső tulajdonságokkal 
felruházni, hiszen nem ismerjük még, nem tudjuk milyen, csak azt látjuk, hogy a külseje szép, bájos és elbűvölő, olyan, amilyenre 
mindig is szükségünk volt. A történet főhőse is így járt a mandulával. Ínycsiklandozó volt, ránézésre összefolyt az ember nyála, s 
belekóstolás nélkül előre érezte azt a mesés ízt, amilyennek elképzelte. De a külső szemrevételezés után derül ki, hogy az a 
valami vagy valaki tényleg olyan-e, mint ahogy azt elképzeltük, s mint amilyennek kívülről láttuk. Érhet csalódás bennünket, 
mint jelen esetben is, ugyanis lehet, hogy az a mandula keserű, s így kicsit sem hasonlít arra, mint amit reméltünk. Ez is 
előfordulhat, de az is, hogy szerencse ér minket, s belül ugyanolyan vagy még jobb élményben lesz részünk, s akkor 
elmondhatjuk, megtaláltuk azt, amit kerestünk, amire vágytunk. 

 
Kapcsolatok régen és ma (D. Zs.) 
A második agglegény elbeszélése egy olyan férfi történetét meséli el, aki − részben egy balul végződő gyermekszerelem miatt − 
nem nősült meg sohasem. A történet főhőse,  Gábor igen szigorú katolikus nevelésben részesül nagybátyjának köszönhetően, 
emiatt sóvárog a „bűnös élvezetek” után, mint például az édességek, melyeket mindig sóvárogva néz, mikor nevelője elküldi a 
boltba. Itt figyel fel rá a boltos leánya, Fáni, aki nem sokat tétovázik, „megkéri” Gabi kezét. A fiú nem is inkább a lány, hanem a 
mohósága miatt egyezik bele a dologba, hiszen ígéretéért cserébe egy szem csodás, cukros rózsaszín mandulát kap. Ám a kisfiúnak 
csalatkozni kell, mert amikor kettétöri a mandulát, látja, hogy belülről csúnya, zöld és penészes. Ez a mandulaszem jelképezi a 
leányt, és Gabi azt hiszi, hogy ő maga sem különb az eljegyzési ajándékánál: kívül cukros, de belül penészes. 

Szerintem ez a legény ott rontotta el a dolgot, amikor mohósága miatt hagyta „eljegyezni” magát. Igazából nem is tetszett neki a 
lány, inkább a „vele járó” édességeket tartotta szem előtt. Ezt a jelenséget könnyen összefüggésbe hozhatjuk néhány mai eljegyzési 
hagyománnyal. Sajnos sokszor megesik, hogy a házasságban nem a felek személye, hanem anyagi helyzete a fontos. Számos férfi 
és nő nem lelki társat keres, hanem azt az embert, aki képes finanszírozni számára egy igényes, jómódú életvitelt. A nyolcadik 
agglegény elbeszélése jó példa arra, amikor az ember azért nem háza-sodik meg, mert  élete szerelme másé lett. A főhőst, Ferikét 
már kiskorában eljegyzik Bertával, aki egy igen szép, mutatós leány, ám a fiú nem szerelmes belé, csupán felebarátként szereti. 
Mikor egy balesetből lábadozik, beleszeret viszont abba a bájos és finom lányba, aki felolvas neki. Csupán hófehér kezének 
látványától gyönyörűséget érez, és a kisasszony hangja mindennél édesebb neki. Ezzel szemben, ha ma megkérdezünk egy kamasz 
fiút, mi fogja meg egy lányban, az esetek igen csekély százalékában válasz a lány hangja vagy akár keze. A mai divat és az 
erkölcsök lazulása azt diktálja, hogy a fiatal nők szinte mindent megmutassanak magukból, így háttérbe szorulnak a belső értékek. 
Ma már nem azt figyeli egy férfi, milyen kellemes egy nő hangja, sokkal inkább a kirakatba pakolt mellei tűnnek fel neki először. 
A régi időben szinte minden a férfiak képzeletére volt bízva, és az apró dolgok sokkal többet számítottak, mint ma, mikor a 
műdolgok világát éljük. Ferike esetében kiderül, hogy akit szeret, annak már vőlegénye van. Véleményem szerint ebben az esetben 
nem hibáztathatjuk a fiatalembert amiatt, mert a későbbiekben nem nősült meg. Neki egyetlen szerelme volt, aki másé lett, és ezt a 
pótolhatatlan hiányt nem tölthette be senki más, egészen agglegénykoráig. Összeházasodhatott volna mással, ha később valakibe 
beleszeret, de az is lehet, hogy így csak jobban gyötrődött volna. Ma igazán ritkák az életre szóló, viszonzatlan szerelmek, az 
emberek könnyebben továbblépnek, és más pár után néznek. Szerintem ezzel nincs is probléma, hiszen a megrögzött rajongás egy 
olyan személy iránt, aki nem lehet a miénk, csak szomorúsághoz vezet. Azonban nekünk, az új generációnak figyelnünk kell arra, 
hogy ne essünk át a másik végletbe. Számos fiatal szinte havi rendszerességgel váltogatja partnereit, sőt, sokan több vasat is 
tartanak egyszerre a tűzben. Bizonyított tény, hogy akinek fiatal korban rendezetlenek a kapcsolataik, akit érzelmileg kihasználnak, 
az kihat a későbbi, felnőttkori életére is, sokszor személyiségzavarhoz és párkapcsolati problémákhoz vezethet. 

Változatlanul igaz a mondás, hogy szerelemben és háborúban is mindent szabad. Ám mielőtt az előbbiért bármire képesek 
lennénk, győződjünk meg róla, hogy valóban a szerelem vezérel-e minket, és nem valamiféle önös érdek, megfelelési kényszer, 
számítás és anyagi szempont. 

 
 



 

 
Gárdonyi Géza 

Gárdony-Agárdpuszta, 1863. augusztus 3. – Eger, 1922. október 30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



…a néptanítók érdekeiért25 

Ifj. Horánszky Nándor26 

„Szükségünk volt… egy lapra, mely a tanítósággal, a néptanítók érdekeivel szorosabban foglalkozzék. A Tanítóbarát egyenes 
célul tűzte ki a tanítók társadalmi helyzetének javításán munkálkodni, szellemi emelkedésükben segédkezet nyújtani, anyagi 
gyarapodásukat jó tanácsokkal, vagy ha szükséges a lapban való felszólalásokkal előmozdítani.”(1)27 

Ezzel a programmal indította útjára Gárdonyi Géza a Tanítóbarátot 1886-ban, melynek közel három évig volt a szerkesztője. 
Gárdonyi a maga célját így fogalmazta meg: 

„Tégláimat – ezért van téglaszíne a Tanítóbarátnak, s ezért Ziegler (téglás) a nevem (valóban e néven szerkeszti a lapot. H. 
N.), mindaddig hordom a haza javának építésére, míg erőm tart. A velem munkálkodókról pedig elég azt tudnom, hogy szintén 
a haza javán munkálkodnak.”(2) 

A lap elsősorban a tanítóság érdekeit veszi figyelembe, s ennek érdekében a tanítóságot ért hivatalos és más lapok részéről 
ért támadásokra mindig érzékenyen reagál. Sőt állandóan bírálja Trefort közoktatásügyi minisztert is. A lapnak ilyen irányú  
tevékenységét Hegedűs András: Gárdonyi a néptanító című művében (Tankönyvkiadó 1962.) egyéb kérdésekkel együtt 
alaposan és részletesen elemzi. 

A Tanítóbarát megtalálja a módját annak is – igaz, aránylag kevés számú cikkben –, hogy a néptanítók művelődéséhez, 
képzéséhez szükséges könyvekre felhívja  a figyelmet. 

Néhány, a pedagógiai gyakorlatot érintő cikkére is érdemes felfigyelni. Agárdi  Sándor egyik írásában(3) a magyarázat 
szerepének fontosságát hangsúlyozza példákkal is illusztrálva. Másutt pedig az iskolai tanítás gépiessége ellen emel szót(4); a 
tantervek differenciálatlanságát hiányolja. Szerinte a falusi iskolákban más tantervek szükségesek, ill. más követelmények 
támasztandók, mint a városi iskolákban. 

„Miért, s mi módon kell már a népiskolákban is a hazaszeretetet fejleszteni és ápolni” című cikkében(5) az érzelmi nevelés 
fontosságát hangsúlyozza a lap. Itt a helyes nemzeti kapcsolatokra is találunk utalásokat: 

„Figyelmeztessük arra is gyermekeinket, hogy a más nemzetiségűeket – kik e hazá- nak szintén egyenlő jogú fiai – ne 
gúnyolják, ne bántalmazzák, hanem velök testvéri egyetértésben lenni és élni igyekezzenek.”(6) 

 
A nőnevelés érdekében is több cikket közöl(7) Amint az eddigiekből is láthatjuk, elég széles területet ölel fel a Tanítóbarát 

témaköre. Érdemes azonban azt a tevékenységet alaposabban szemügyre venni, melyet az 1868. 38. tc. betartásáért tett, a 
hibákat ostorozva. Az alábbi idézetekkel igyekszünk erről átfogó képet adni. 

Müller Károly néptanító szerint oktatásügyünk általános és fő akadálya „hogy a tanítók közvetlen a nép által, s hozzá még 
termesztményekben kapják fizetésüket. Hogy az iskolaszék e tekintetben édeskeveset tesz, és hogy a tanítóság csak tengődik, az 
elismert tény… De nem tekintve azon nyomort és keserűségeket, melyeket e slendrián fizetésmód a tanítónak okoz, mint 
mondám: magára a nevelés oktatásügy emelkedésére nézve egyik főakadály, mert a tanító és a szülő között mindig ez idézi elő a 
rossz viszonyt, minek rendes következménye az, hogy a szülők gyermekeik előtt teljesen  lerontják a tanítók tekintélyét.”(8) 

E problémák a későbbiekben is vissza-visszatérnek, bizonyítékaként annak, hogy azokat még mindig nem oldották meg.(9) 
„A szegény tanító azonban egészen a nép akaratától függ, amennyiben közvetlen érintkezik a néppel, és közvetlenül a néptől 

húzza fizetését. A népnek eme akarata azonban, melytől a tanító existentiája tétetik függővé, lépten-nyomon a tanítóban a 
népnevelést, amelytől a nép műveltsége s ebből kifolyólag a nép jóléte függ – bosszulja meg.”(10) 

Ugyanakkor azonban az iskolaszékkel egyetértésben jövedelemcsonkítások történnek. E két tapasztalt jelenség következtében 
„állott elő az az anomália, melynek következménye az a nyomor, mely a magyar tanítóság nagy többségét, nem tekintve 
minőségét rabigában tartja. Rabigában a szó szoros értelmében, mert az anyagi nyomor, számtani bizonyossággal vonja maga 
után a szellemit.”(11) 

 Schimmer József konkrét visszaéléseket is leír. Pedig a „közoktatási törvénynek egyik legfontosabb részét képezi a IX-ik 
fejezet, mely a tanítókról szól, s ezek sorsának biztosításáról akar gondoskodni”, de a valóságban nem mindig veszik 
figyelembe a törvényadta jogokat. Mivel a tanítók jövedelmének forrásai bizonytalanok, ill. ingadozók, és a behajtásuk is 
nehézséget okoz, ezért Schimmer szerint: 

„Kell tehát, hogy a törvény: 

                                                        
25 A cikk utánközlés: Ifj. Horánszky Nándor: …a néptanítók érdekeiért. In: A tanító. Bp.: Egyetemi Nyomda, 1969. VII. évf. 1. sz. p.5-6. (Százéves a népoktatás 

rovat), mely Gárdonyi Győrben, 1886-ban Ziegler Géza szerkesztői (és kiadói) álnéven megjelentetett Tanítóbarát című folyóiratát méltatja. 
26 Ifj. Horánszky Nándor (1938-) történész, neveléstörténész. 
27 Az idézetekre vonatkozó számok a Tanítóbarátban megjelent cikkekre utalnak. Lásd a „Jegyzet”-et a cikk végén. 



a tanítói fizetések minimumára nézve vidékenkint, a viszonyoknak megfelelőleg, a községek, városok lakóinak számához 
arányítva fokozatokat állapítson meg; 

a fizetést a szolgálati évek arányában országszerte, felekezeti különbség nélkül feljebb emelje. 
A fizetési tételek pedig amennyiben azok törvénybe iktattatnak, a pénzérték ingadozása szempontjából időnkint, a viszonyokhoz 

mérten, törvényes alapon átalakítandók.”(12) 
Keserű kifakadásra készteti a besztercebányai r.k. tanítók őszi nagygyűlésén a néptanítók helyzete Bielek Károly tanítót. 

Beszédét a lap közli.(13) 
„A néptanítói állás, igaz, egy pár év óta erkölcsileg nagyon emelkedett, anyagilag azonban vagy nagyon keveset, vagy éppen 

semmit. Az 1898. évi 38-ik törvénycikk, mely a néptanítói állás erkölcsi emelkedésének oly hatalmas lendületet adott, az anyagi 
tekinteteket sem hagyta figyelmen kívül. Megállapította a minimumot,  melyet a tanítónak fizetésül adni minden iskolát fenntartó 
hatóság köteles. Sajnos, hogy 18 év alatt, a mióta tudniillik a nevezetes 300 frtos híres törvény fennáll, mindig nem tudtak arra 
módot találni, hogy annak érvényt szerezhessenek. Hát, kérdem tisztelettel, minek alkotnak törvényt s miért áll fen az a törvény, 
ha nem egyéb, mint holt betű, üres szó? Mindig szemünkre vetik magasztos hivatásunkat! Inkább ne legyen a szájban olyan 
nagyon magasztos a mi hivatásunk, csak adjanak nekünk nagyobb s nem olyan száraz darabka kenyeret, majd mi aztán a netán 
hiányzó magasztosságot helyrehozzuk, kipótoljuk.”(14) 

Az eredménytelenségek vázolása mellett a lap javaslatokat is tesz; így a tanítók helyzetén arra alkalmas tanfelügyelők 
kinevezésével kíván segíteni. 

„A míg a törvény csak írott malaszt lesz, addig országszerte pontos iskolalátogatás, terv szerint beosztott és így sikerdús 
eredményű oktatásról álmodozni nem egyéb, hiú ábrándnál. Míg a szülők kénye kedve határozza meg a tanév kezdetét és végét, 
míg a községi elöljárók ügybuzgósága vagy lanyha eljárása lesz az irányadó a rendes iskolázást illetőleg, míg a tanító csak 
eszközül tekintetik a tanügy emelkedésében és előbb haladásában, addig jövője, virágzása az elemi tanügynek nincs, és nem is 
lehet. 

Érvényre kell emelni a közoktatási törvényeket, és felvirágzik a népnevelés, fokozódni fog a köznép értelmi képzettsége; … A 
tanító kell, hogy viselje az iskola képét, neki, vagy a hol többen működnek igazgatói minőségben egynek okvetlenül közvetlen 
összeköttetésben kell állnia a kir. tanfelügyelővel. Végül, a tanfelügyelők kinevezésénél mulhatatlanul megkivántatónak vélem, 
hogy miként postaigazgatóvá, vagy bármi  néven nevezett hivatali felügyelővé arra készült gyakorlott egyén választatik, úgy a 
tanügynél is alkalmaztassék és tartassék szem előtt az elv: csak szakember képes teljesen megfelelni a reá bízottaknak. Tehát ám 
vegye a miniszter úr a tanfelügyelőt ott a hol kapja, de az ne legyen oly egyén, a ki más hivatalra alkalmatlan, ne legyen laikus, 
a ki csak annyiban ért a tanügyhöz a mennyiben ő is járt iskolába.”(15) 

Azokról a kívülállókról, akik állandóan bírálják a tanítóságot Pongrácz János egy cikke eképpen ír: 
„Tanítófalónak lenni nem nagy mesterség. – Úgy is elég van olyan haszontalan ember, akinek nincs egyéb foglalkozása mint az, 

hogy mások tetteiben gáncsoskodik… Csak az, aki tehetne, de nem akar tenni, annak nem jut talán eszébe is, hogy jó volna biz egy kis 
reform. Ezen reform helyett inkább képzettségünk ellen van igen nagy kifogása. Hát bizony én is részben igazat adok…, de ha már 
olyannyira elégületlen a mi táborunkkal, úgy iparkodni kell azon, hogy minél alaposabb képzettséget nyerhessenek a tanítók.”(16) 

Ilyen körülmények között a tanítót bármikor megfoszthatják állásástól, „hiába mondja az 1868. évi 38-ik t.czikk: »a tanítók 
élethossziglan választatnak és hivatalukból csupán súlyos hanyagság, erkölcsi kihágás vagy polgári bűntény miatt 
mozdíthatók el…« Hogy a törvényczikket miképpen értelmezik, azt egy példa a közel múltból eléggé bizonyítja. Törvényeink e 
paragrafusa felsőbb helyen szépen kijátszatott, és elmozdítottak egy tanítót. »A ki hivatalát mióta elfoglalta (t.i. 1872-ben) az 
1886 évi augusztus hóban kiállított hivatalos bizonyítványok tanusága szerint mindenkor úgy elöljárói, valamint a szülők teljes 
megelégedésére töltötte be.« Most már láthatja mindenki, hogy a törvényeink minősége valóban olyan, mint a pókháló, t.i. az 
erős légy áthatol rajta, míg a gyenge szunyog megakad benne.”(17) 

A visszásságokban az iskolaszéki intézményeknek is nagy szerepük van. 
„Elvitathatatlan tény, hogy boldog emlékű Eötvösünk az iskolaszékek életbe léptetésével a mindnyájunk által óhajtott czélt; a 

tanügy minél szélesebb körben való  fölkarolását kívánta elérni. Hogy ezt elérni egyáltalában nem sikerült, bizonyítja a 17 évi 
praxis, s a panaszok, melyek az intézmény ellen mindinkább sűrűbben hangzanak. Hogy az iskolaszék a rendes iskoláztatást 
előmozdítaná, arról szó sem lehet, hiszen valamennyi iskolaszéki tag különös privilégiumának tartja, gyermekét akkor fogni ki 
iskolából, a mikor éppen akarja. Nézetem szerint a szakszerű felügyelet jobban czélhoz vezetne, mint az iskolaszéki 
intézmény.”(18) 

E gondolat folytatásaként írja Schimmer:(19) 
Nem vitás, hogy a Tanítóbarát e sokirányú és céltudatos tevékenységével nagyban hozzásegített a nehézségek elviseléséhez, 

de – bár ez nem rajta múlt – alapjaiban nem segített a bajokon. Maga a tudat is bátorítóan hatott, hogy van olyan lap, amely a 
tanítóság érdekeit állandóan és hathatósan, minden megalázkodás nélkül síkra száll. 

A lap akkor is folytatta tevékenységét, mikor Gárdonyi megvált annak szerkesztésétől, és e munkát Szilli Benedek győri 
tanító vette át. Igaz, tanácsokkal továbbra is  ellátta Gárdonyi a lapot. 

A Tanítóbarát 1892-ben szűnt meg. Rövid fennállása alatt haladó törekvéseket szolgált. 
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A Tanítóbarát borítója 

 



28Először midőn a „Tanítóbarát” első számát kibocsátom, alkalomszerűnek találom elmondani, mi is indított engem a lapnak 
alapítására. 

Künn voltam falun. Mint tanító, a kerü- letbeli, később a vidék tanítóságával  ismerkedtem meg. Hát bizony én igen 
szomorúnak találtam a néptanítók és a tanügy álla potát. Sokat töprengtem, miként lehetne csak némileg is orvosolni a bajokat. 
Áttanulmányoztam az ország minden tanügyi lapjának tendenciáját, de bizony csak arról kellett meggyőződnöm, hogy az iskola, 
a tanítás, a közokt. Minister rendeletei s e féle dolgok vannak azokban folyvást püfölve, míg a tanítók, a népnevelés 
főszereplőivel, ezek helyzetével, gondjaival és anyagi állapotuk emeléséről édes keveset beszélnek. 

Szükségünk volt tehát egy lapra, mely a tanítósággal a néptanítók érdekeivel  szorosabban foglalkozzék. 
Éreztük már régen e lapnak a hiányát. Eddig a „Paedagogiai Szemle” szentelt egy-egy kis tért a tanítók érdekeinek. A 

„Tanítóbarát” egyenes célul tűzte a tanítók társadalmi helyzetének javításán munkálkodni, szellemi emelkedéseikben 
segédkezet nyújtani, anyagi gyarapodásukat jó tanácsokkal, vagy ha szükséges a lapban való felszólalásokkal előmozdítani. 

Mennyiben érjük el célunkat, a lap pártolásától függ. Nem kételkedhetünk azon, hogy a hazai néptanítóság fel fogja ismerni 
érdekeinek igazi barátját, valamint a lap az ő boldogulásukon fárad, úgy ők is viszonozzák ezt a lap pártolása által. 

A ki ezen lapot pártolja, önmagát fogja pártolni. Az előfizetési árat olyan csekélyre szabtuk, hogy törekvéseink egyszerűsége, 
szándékunk egyenes volta még csak ebből is kitűnik. Amennyiben lehet (a pártolás arányában), igyekszünk folytonosan emelni 
úgy az alakot, mint a tartalmat. 

Jelen mutatványszámunk úgy van szerkesztve, hogy (a mennyire az első szám összeállításának nehézséget leküzdöttük) némi 
áttekintést nyújtson a többi számok tartalmára és alakjára nézve. Az egyes cikkek úgy vannak megszakítva, hogy magukban 
véve is egészet képezzenek. Időnként arczképekkel és zenemelléklettel kedveskedünk. 

Ezen számhoz mellékletet nem adhattunk. A jövő szám február elején jelenik meg. 
Igen tisztelt előfizetőinket kérjük, szíveskedjenek bennünket minden eseményről, melyek a tanítók körében előfordulnak, 

értesíteni. Ilyenek p.o. a halálozások, ugyancsak nevezetesebb események, tisztújítás, jubileum vagy más olyan dolog, mely a 
tanítókat érdekelheti. Mi mindent elkövetünk a mi erőnkből telik, hogy lapunk hasznossá és érdekessé váljék. Az ország 
jelentősebb pedagógusai közül sokakat megnyerünk munkatársnak. 

Megjegyezzük még hogy a Tanítóbarát előfizetői a Néptanítók naptárát minden  évben 25 kr. leszállított áron kapják. 
Azon reményben, hogy Ön tisztelt Olvasó pártolója leend lapunknak vagyunk legmélyebb tisztelettel 

a Tanítóbarát szerkesztősége. 

 

 
Gárdonyi népiskolai tanítói oklevele 1882-ből, az eredetit a Dobó István Vármúzeum őrzi  

(Forrás: Korompai János: Gárdonyi Géza egri otthona.  

Heves Megyei Idegenforgalmi Hivatal, 1983.) 

                                                        
28  Előszó. In: Ziegler (Gárdonyi) Géza (szerk.): Tanítóbarát. Győr: Gross Gusztáv és Társa, 1886. 1. sz. 
 
 
 
 
 



Miért ragyognak Sanghajban az egri csillagok?29 

 

Rápolthy Ágnes 

2007-ben jelent meg Kínában Gárdonyi Géza klasszikus műve, az Egri csillagok. A regény irodalmi fordítását és kínai 
megjelentetését dr. Galla Endréné dr. Mao Sou-funak, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Kínai és Kelet-ázsiai Tanszéke 
nyugalmazott tanárának köszönhetjük. A professzor asszony nevéhez fűződik Molnár  Ferenc A Pál utcai fiúk című regényének 
átültetése is. A két klasszikus ifjúsági regényünk irodalmi fordítása önmagában is óriási feladat, hiszen nemcsak a kínai nyelvre 
és kifejezésmódra, hanem a kultúra sajátosságaira is tekintettel kellett lenni. Egy múlt  századi irodalmi alkotás megjelentetése 
mindig hatalmas vállalkozás, s különösen igaz ez Kínára, ahol évente több mint egymillió új mű lát napvilágot. Annak 
jelentőségét, hogy magyar irodalmat olvasnak Kínában, nehéz volna lebecsülni. Ezért a fordító  bemutatása és a fordításról 
szóló interjú után a kínai könyvkiadásba és az olvasói szokásokba adunk bepillantást. 
 

A fordító és a fordítói munka 
A regények fordítója, dr. Galla Endréné dr. Mao Sou-fu 1930. július 15-én született Zsukaóban. 1959-ben költözött férjével 
Magyarországra. A hatvanas évektől kezdve nyugdíjba vonulásáig volt az Eötvös Loránd Tudományegyetem adjunktusa, 
tanára. 1991-ben fordította le Molnár Ferenc A Pál utcai fiúk című ifjúsági regényét, majd Jü Cö-minnel30 közösen Kertész 
Imre írásait, a Sorstalanságot, a Gályanaplót, az Angol lobogót és a Valami mást ültette át kínai nyelvre. 2007-ben adta ki 
Kínában az Egri csillagok című Gárdonyi Géza regényt. Az elmúlt években is folyamatosan dolgozott, 2008-ban elhunyt 
férje még kiadatlan munkáit rendezte sajtó alá, így született Li Csi eredetijéből az A Vang-fiú és a Li-lány története, valamint 
a Lu Hszün elbeszélései című válogatás. 

 
A klasszikus magyar ifjúsági regények megjelenéséig tartó rögös útról, a fordítás nem várt nehézségeiről, a művek kínai 

fogadattatásáról, s általában a magyar–kínai irodalmi kapcsolatokról beszélgettünk a professzor asszonnyal. 
 
A fordítások közül a Molnár Ferenc-könyv volt időben az első, azt követte a Gárdonyi-kötet. Mi adta az ötletet a munkához? 

Volt valamiféle hivatalos felkérés vagy kezdeményezés? 
Nem, egyáltalán nem volt, sőt… A magyar–kínai kapcsolatok az elmúlt évtizedekben sok vihart megéltek, ezekre most nem is 
térnék ki, legfeljebb arra utalok, hogy a magyar politika nem volt mindig az utóbbi években tapasztalható barátsággal a kínaiak 
iránt. De az kétségtelen, hogy a kilencvenes években már egyre gyakoribbá váltak a kereskedelmi kapcsolatok. Sajnos, ez 
egyáltalán nem járt együtt a kulturális kapcsolatok ugrásszerű bővülésével, s még kevésbé az irodalmi együttműködések 
szorosabbá fűzésével. Így aztán hamar kiderült, magamra, illetve – a férjemre, dr. Galla Endrére gondolva – magunkra 
számíthatunk. 

 
Ön az ötvenes évek végéig Kínában élt, s akkor már nyilván különleges figyelemmel volt a magyar irodalom ottani 

megjelenésére. Mennyire volt ismert az irodalmunk Kínában? 
Néhány szerzőt jegyeztek természetesen, de a magyar irodalom akár csak felületes  ismerete sem volt általánosan jellemző. Lu 
Hszün31  nevét kell említenem, ő volt az első olyan kínai, aki jelentős figyelmet fordított a kelet-európai irodalomra. 

                                                        
29 „A magyar irodalom Kínában” témáról Galla Endre írt a Korunkban (1998. 8. sz.), s a cikk az interneten is hozzáférhető: János vitéz a sárkányok országában, avagy 

Petőfi kínai fogadtatása. [online] [2013. 09.02.] <http://www.hhrf.org/korunk/9808/8k21.htm>.  
30 A Magyarországon élő kínaiak közül Galla Endréné Mao Sou-fu mellett az eredetileg orvosi diplomával rendelkező Jü Cö-min foglalkozik a legtöbbet modern 

irodalmunk kínai megismertetésével. A Kertész Imre műveinek átültetésében végzett közös munka után Jü Cö-min kínaira fordította Esterházy Péter, Dragomán 
György és Tar Sándor néhány művét. Tervei között szerepel Spiró György Fogságának, Krasznahorkai László Sátántangójának és Esterházy Harmonia 
Caelestisének fordítása is. 

31  Lu Hszün (1881-1936), a XX. századi kínai irodalom vezéralakja, az irodalmi élet valamennyi területéhez meghatározó módon járult hozzá. Az irodalmi alkotásai 
közül elbeszélésit kell kiemelnünk, de készített műfordításokat, esszéket és jelentős az irodalomkritikai, szerkesztői tevékenysége is. Eredeti neve Csou Su-zsen 
volt, s azt a nevet, amelyen közismertté vált, kezdetben írói álnévként használta.  A kínai irodalom megújítása, a modern irodalom létrehozása mellett elkötelezett 
híve volt a társadalmi megújulásnak is. A politika területén erős és messze ható befolyása volt baloldali, liberális eszméinek. Lu Hszünt tartja a XX. századi Ázsia 
legnagyobb írójának Kenzaburo Oe, korunk japán irodalmának legismertebb alakja, akit 1994-ben Nobel-díjjal tüntettek ki. Lu Hszün orvosnak készült, s a 
Japánban folytatott tanulmányai idején ismerkedett meg behatóan a magyar, a lengyel és az orosz irodalommal. Nemcsak a nyugati-angolszász, francia-kultúrára 
nyitott kaput, hanem közel kívánta hozni a kínai emberekhez  Sienkiewicz és Gogol műveit is. A magyar irodalom számára óriási jelentőségű, hogy az ő 



Természetesen ő is közvetítő nyelvekből készült fordításokat tanulmányozott, s ez mindig okozhat kicsi elcsúszást az eredetihez 
képest, de tény, hogy már 1907-ben kiadott, A magyar  költészet ereje című művében részletesen bemutatta Petőfi Sándor 
életrajzát és legfontosabb műveit, valamint megemlítette Arany Jánost és Vörösmarty Mihályt is.  Akkor is az volt az érzésem, s 
ebbéli gondolataim aztán későbbi beszélgetések alapján csak megerősödtek, hogy Lu Hszünnek, ha szabad ilyen viszonylag 
modern kife- jezést használni, nagyon imponált a forradalmár Petőfi élete, bátorsága, forradalmi  lírája. Az eszperantóból általa 
fordított Szabadság, szerelem című verset mondhatom, minden haladó kínai értelmiségi el tudta szavalni. Megjegyzem, a 2008-
ban Kínában megrendezett, s egyébként igen sikeres magyar kulturális évad mottója szintén a Szabadság, szerelem volt. 
Eszembe jutott még egy érdekesség: Lu Hszün 1925-ben lefordította Petőfi néhány versét, és további írásaiban is említette őt. 
Sőt, 1927-ben a Remény címen kiadott esszéjében idézte Petőfi 1845-ben írt, azonos című versét az általa készített kínai 
fordításban. 

 
Tudna idézni Petőfitől kínaiul? 

Hsziong ja li zsen dzsan csi lej. Ez a Nemzeti dal első sora… 
 
Nyilván Ön is azon kínaiak között volt, akik segítettek a magyar irodalom akkori, ottani megismertetésében. 

Idén már ötvenöt éve, hogy a férjemmel közösen elkészítettük Arany János A fülemile című kedves és tanulságos versének kínai 
kiadását, amely egyébként a Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata által Budapesten egy esztendővel korábban külön 
füzetecskében megjelent színes, rajzos kiadvány hasonmása volt, legalábbis ami a megjelenést és az illusztrációkat illeti. 

 
Maradva az Ön munkásságánál, de ugorva néhány évtizedet az időben, elérkeztünk az A Pál utcai fiúkhoz és az Egri 

csillagokhoz. Molnár Ferenc és Gárdonyi Géza egyaránt nagyszerű szerző, irodalmi remekművek alkotója. Érdekelne, 
melyiküket volt könnyebb fordítani? 
Vitán felül Molnár Ferencet. A Pál utcai fiúkról szóló története könnyed nyelvezetű, ráadásul már egy huszadik századi történet, 
még ha annak a legelején is íródott. Molnár Ferenc is többször elmondta később, hogy ez a kedvenc könyve, s tény, hogy még 
nem találkoztam olyannal, akinek ne tetszett volna. Noha ebben is akadtak az akkori pesti szóhasználatban mindennapos, de 
aztán kikopott német kifejezések, lényegesen egyszerűbb volt lefordítani. Annál is inkább, mert a német kifejezéseknek, mint a 
klasszikus einstand is volt könnyen átültethető, megfogalmazható tartalma. Mondok egy másik példát is: a magyar füleknek 
kedvesen hangzó papuskámnak nehezen találtunk pontos megfelelőt. A Gárdonyi-regénnyel már jobban meggyűlt a bajom, 
illetve nem is a regénnyel, hanem annak néhány kifejezésével. S persze szerepelnek benne olyan eszközök vagy régi katonai 
kifejezések, amelyekre megfelelő kínai kifejezést találni nagyon nehéz volt. 

 
Miért éppen ezt a két könyvet fordította kínaira? 

Mivel nem itt, Magyarországon nőttem fel, talán megbocsátható, hogy sokáig nem ismertem jól a magyar ifjúsági irodalmat. 
Igaz, mindkét regény filmváltozatát többször láttam, az Egri csillagoké, Várkonyi Zoltán rendezésében igazán monumentális, 
magával ragadó alkotás. De A Pál utcai fiúk is tetszett, még gondoltam is, hogy a kis Nemecsek Ernő tragikus története 
mennyire tetszene a kínaiaknak, akik lelkükben nagyon sokra értékelik az ilyesfajta önfeláldozást. Mindkét könyvre úgy 
figyeltem fel, hogy a lányaim forgatták. S noha nem mindegyik kötelező olvasmány tetszik a gyerekeknek, ezek iránt 
lelkesedtek. Emlékszem, gyakran beszéltünk róla, meséltek belőle részleteket, ahogyan haladtak előre. Kérdezgette 
valamelyikük, hogy „Gergő mit csinál?” vagy, hogy „Győzni fognak-e a magyarok?”, „Mi lesz Vicuskával?”. Az Egri 
csillagok mindenkinek a szívére hat. Gárdonyi olyan szemléletesen, szinte képszerűen írta le a jeleneteket, hogy az ember látja 
maga előtt a történéseket. S a legfontosabb gondolata a hazaszeretet, ami nekem is nagyon fontos. Ez a motívum érintett meg 
leginkább benne. Amikor már a fordításon gondolkodtam, világosan láttam, hogy ez a fogalom, illetve annak tartalma 
Magyarországon éppen olyan kardinális, mint Kínában. Megint kicsit meglepőt fogok mondani: sok a közös vonás a két ország 
történelmében. 

 
Van valamiféle személyes élménye is, amely alátámasztja ezt? 

Kisgyerekként átéltem Zsukaóban és Nankingban Kína Japán általi megszállását, már az egész világ hallott a nankingi 
mészárlásról, amit sokáig titokban akartak tartani. A saját bőrömön tapasztalhattam, milyen egy hódító ellenség elnyomása alatt 
élni, s aggódni a hazáért. Ez bennem örökre meglévő, kitörölhetetlen nyomot hagyott. Ezért is beszéltem az előbb arról, hogy 
elsősorban a hazaszeretet gondolata ragadott meg a regényben. 

 
Mennyire gazdag a kínai irodalom az ifjúsági regényekben, pontosabban az ilyen jellegű ifjúsági regényekben? 

                                                                                                                                                                                                              
munkássága révén váltak a kínai szellemi élet szerves részévé Petőfi költeményei. Lu Hszün elbeszéléseinek és esszéinek magyarországi megismertetése dr. Galla 
Endre - az ELTE professzora - nevéhez fűződik (ő fordította az Irodalom, forradalom, társadalom című esszégyűjteményt és a Hajnali virágok alkonyi csokorban 
elbeszéléskötetet). 

 



Nyilván horribilis számot kellene mondani, ha azt akarjuk kalibrálni, hogy egy évben hány könyv jelenik meg Kínában. Ennek 
ellenére, merem állítani, ez egy hiánypótló munka, illetve téma. A hazaszeretetről szóló, történelmi tárgyú ifjúsági regények 
nem igazán vannak Kínában. 

 
A fordítói munka közben beleszeretett a regénybe? 

Ez azért jó megfogalmazás, mert ugyan már akkor is tetszett a könyv, amikor először elolvastam, de ahogy egyre mélyebben 
ástam bele magam, úgy ragadott magával. Valós, hogy úgy mondjam, örök érvényű problémákat dolgoz fel, szimpatikus és 
antipatikus szereplőkkel, akiket lehet szeretni, illetve utálni. Szerintem nincs olyan olvasó, aki ne bújna szívesen valamelyik 
szereplő bőrébe. Említettem már, hogy bizonyos értelemben nehéz volt fordítani, de megérte. Nem anyagilag, hanem, ha szabad 
úgy  
fogalmaznom, a lelkemnek. Örülök, hogy az Egri csillagok eljutott Kínába. 

 
Mi okozta a legnagyobb nehézséget a fordításnál? 

Bevallom, bizonyos szavak jelentésével, tartalmával nem voltam tisztában. Különösen az olyan kifejezésekével, amelyeket ma 
már nem használunk a beszélt nyelvben. Mi több, ezeknek egy részét már a szótárakban sem lehetett fellelni. Kifejezetten 
kutatómunkát végeztem. Volt, hogy a férjemet kértem segítőnek, szerencsére fordulhattam dr. Szathmári Istvánhoz, az ELTE 
nyelvészprofesszorához is. Előfordult, hogy az egyetemen török szakosokkal beszélgettem, mert hát nem voltam katona, s főleg 
a XVI. századi Törökországban nem. Mint utánaolvastam, Gárdonyi annak idején kiutazott Konstantinápolyba, hogy minél 
pontosabb információkhoz jusson. Én igyekeztem kihasználni, hogy kiszélesedett az információszerzés lehetősége. Használom 
az internetet is! De nem csak a török vonalat akartam pontosítani, dr. Szathmári Istvánnal konzultáltam hosszasan arról, mi mit 
jelent, s aztán azon gondolkodtam, hogyan lehetne mindazt, amire jutottunk, kínaira átültetni. Ugyanakkor azt is meg kell 
jegyeznem, hogy a kínai nyelvre, annak sajátosságai miatt, a rövid mondatokból álló szöveget lehet igazán jól és könnyen 
lefordítani. Mondok máris egy ellenpéldát! Miután Kertész Imrét kitüntették az irodalmi Nobel-díjjal, a kilencvenes évek eleje 
óta itt élő, eredeti szakmája szerint orvos Ju Cö-minnel felkérést kaptunk a Sorstalanság kínaira fordítására. Hihetetlenül 
megizzadtunk vele, mint ahogy nehéz volt az első sikere alapján keletkezett folytatás is: átültettük kínaira Kertész további 
három munkáját, a Gályanaplót, az Angol lobogót és a Valaki mást is. A kínaiak fogékonyak voltak a témára, mint említettem, 
sok a közös szál a két nép történetében. A fordító gondjaival nem illik traktálni az olvasót, de kivételesen hadd jegyezzem meg: 
nagyon nehéz dolgunk volt a rendkívül hosszú, sokszor könyvoldalnyi hosszúságú mondatok miatt. Szét kellett tagolnunk őket, 
hogy kínai mondatokká válhassanak. 

 
Molnárral és Gárdonyival egyszerűbb volt a helyzet? 

Persze. Ilyen szempontból is nagyon jó volt az ő szövegeikkel dolgozni. Meg abból is, hogy mindkét óriás úgy írta meg az 
ifjúsági regényt, hogy tudta, milyen közönségnek készül. Ezért aztán egyszerűbb, közérthetőbb nyelvezetet használtak. S ezt 
kellett szem előtt tartani a fordításnál is. Ettől vált hitelessé. Ami az Egri csillagokat illeti, ott muszáj volt néha magyarázatokat 
fűznöm a leírtakhoz. 

 
Mikor döntötte el, hogy lefordítja az Egri csillagokat? 

A kapcsolatunk immár több évtizedes, attól kezdve, hogy a lányaim néhány év különbséggel felfedezték a könyvet. Először A 
Pál utcai fiúkat készítettem el, még 1991-ben. Az egyébként nagyságrendileg könnyebb munka volt, a nyelvezetét és a 
terjedelmét tekintve egyaránt. Az Egri csillagokat 1997-ben kezdtem fordítani. Ahogyan minden munkánál, ennél is csináltam 
magamnak egy hevenyészett tervet, úgy számoltam, hogy másfél év alatt, vagy ha sok egyéb munkám bejön, legfeljebb két év 
alatt megcsinálom. Aztán úgy belelendültem, annyira magával ragadott a szöveg, hogy az első változattal tíz hónap alatt 
végeztem. Utána azért még csiszolgattam, finomítottam, igyekeztem a legjobb megoldást megtalálni a már többször említett 
történelmi kifejezésekre. De így is befejeztem másfél év alatt. Tulajdonképpen sokáig hevert utána a fiókban, pedig szerettem 
volna, ha a regény születésének centenáriumán, 2001-ben megjelenhet. Végül csak 2007-ben sikerült kiadni, meglehetősen 
kalandos körülmények között. 

 
Felkeltette az érdeklődésemet… 

Sokáig házaltam Magyarországon a kézirattal. Ahogyan az lenni szokott, mindenki nagyszerűnek tartotta az ötletet, megdicsért, 
milyen szép, hogy ennyit megteszek a magyar kultúra kínai terjesztéséért, de aztán a beszélgetések úgy végződtek, sajnos arra 
nincsen pénz, hogy ebből könyv legyen. Sőt, gyakran virtuálisan a nyomdákra mutogattak, arra hivatkozva, hogy a kínai 
írásjeleket nem tudják kinyomtatni. A végén már nekem volt kellemetlen a sok elutasítás, pedig biztos vagyok abban, hogy nem 
az én szégyenem. Szerencsére akadt egy megmentő, igaz, nem Magyarországon, hanem Kínában. Mint a Kínai–Magyar Baráti 
Társaság egyik vezetője, kapcsolatba kerültem a Sanghaji Népi Baráti Társaság képviselőivel, akiknek megtetszett az ötlet. Ők 
segítettek a kiadáshoz, az Egri csillagok kínai változatát Sanghajban nyomtatták ki. Nekik hálás vagyok, de be kell vallanom, 
maradt tüske bennem. Úgy gondolom, a magyar kultúráért felelős embereknek jobban fel kellett volna karolni az ügyet. 
Pontosan a magyar kultúráért, irodalomért. Nem üzleti kérdés volt ez a számomra, talán hihetetlen, én ezt ingyen csináltam. 



Lehet, hogy bolond vagyok, de büszke voltam arra, hogy az ország, amelyben élek, ilyen remekművet adott a világnak, s 
szerettem volna, ha ezt a kínaiak is megismerik. 

 
Hány példányban került – milyen fura így ez a szókapcsolat – a kínai piacra? 

Kétezer. Ez természetesen nem nagy szám egy ekkora országban, de azért jó pár helyre eljutott. Tudom, hogy Sanghajon kívül 
Nankingban és Pekingben is hozzáférhető, sőt a szülővárosomban, Zsukaóban is, ahol egyébként a helyi múzeumban, egy 
vitrinben mini kiállítással ismerték el a munkámat, illetve azt, amit igyekszem a magam szerény eszközeivel tenni a két nép 
közös kultúrájáért, a kínai irodalom itteni és a magyar ottani terjesztéséért. 

 
Mi a reális példányszáma ma egy magyar, vagy terjesszük ki a kérdést, egy európai szerzőtől származó könyvnek Kínában? 

Nagyon nehéz erre válaszolni. Nyilván vannak világhírű szerzők, hogy úgy mondjam, klasszikusok, mint ahogy vannak 
felkapott divatos írók is. Ha ezek közül kiadják valakinek a könyvét, globalizálódott már annyira a világ, hogy ott is siker 
legyen. A magyar szerzők esetében kisebb számoknál maradhatunk. A Petőfi-kötet az évtizedek alatt több kiadást is megélt, a 
Szabadság, szerelem tudomásom szerint kötelező is volt egy ideig az általános iskolákban, ennek az esetében százezres 
nagyságrendről beszélhetünk. Kertész Imre könyve, melyet felkapott a Nobel-díj szele, több ezer példányban kelt el. Ahogy 
hallottam, az Angol lobogónak is sikere volt. Az Egri csillagok esetében kétezres a példányszám. 

 
Magyarországon is kapható kínai nyelven az Egri csillagok? 

Az összes, az utóbbi években a közreműködésemmel készült könyv kapható Magyarországon is, A Pál utcai fiúkat kivéve. Az 
Egri csillagokat például Egerben, a várban is árusítják. Ugyanakkor még mindig nem értem, hogy a hivatalos kultúrpolitika 
miért ilyen elzárkózó. Azt gondolom, hogy manapság, amikor rengeteg delegáció, küldöttség, kereskedelmi társulás megy 
Kínába, nem szólva a hivatalos politika kiküldötteiről, jobb ajándékot el sem lehetne képzelni, mint a könyvet. Én azt mondom, 
az Egri csillagok igazi hungarikum. Ezt kínai nyelven átadni egy vendéglátónak, figyelmesség. A kínaiak, én már csak tudom, 
nagyon értékelik, ha a vendég figyelmes, udvarias. 

 

A kínai könyvkiadás – évi nyolcmilliárd példány 
A kínai könyvpiac a legnagyobb a világon, elképesztő számokkal. A külföldön is publikált adatok szerint 2011-ben 7,7 milliárd 
kötet jelent meg. A tavalyi esztendőről még nincsenek hiteles számok, de feltételezhetjük – arra gondolva, hogy 2010-hez 
képest 2011-ben 7,5 százalékos volt az emelkedés –, hogy elérte a nyolcmilliárdos határt is. A 2011-es esztendőben 48 új könyv 
példányszáma érte el az egymilliós álomhatárt. Ezek között a listavezető a korábbi, 1998 és 2003 közötti miniszterelnök, Csu 
Zsung-csi  
beszédeinek gyűjteménye, valamint Liu Hszin-vu nagy sikerű írása, amely a négy klasszikus kínai novella egyikének, A vörös 
szoba álmának magyarázata, modern adaptációja. Jelentős különbség ez ahhoz képest, hogy a kulturális forradalom éveiben alig 
jelent meg könyv, s a kiadott művek pedig nagyon erősen cenzúrázottak voltak. A mai kínai könyvpiac lényegesen sokszínűbb 
és szabadabb, mint a maoizmus akárcsak utolsó éveiben is volt. Kevés a tabutéma az irodalomban vagy a könyvpiacon – egy 
azonban feltétlenül ilyennek mondható: az 1989-es politikai események feldolgozása. 
Megjelent egy a hivatalos könyvkiadáson szinte kívül rekedő piac is, amelyben éppen úgy fellelhetőek a Danielle Steel típusú 
könnyed olvasmányok, mint a „házi készítésű” fantasztikus regények, vagy akár az erotikus tartalmú könyvek. A másodlagos 
kínai könyvpiac jellemzője a könnyed olvasmányok, sőt a ponyva megjelenése, emellett nagy keletje van a romantikus szerelmi 
történeteknek, és itt is a „hogyan gazdagodjunk meg” típusú fércműveknek. Érdekes vonulat, hogy a maoizmus éveiben 
megkövetelt kollektív, közösségi gondolkodással szöges ellentétben a mai kínai irodalom az egyénre helyezi a hangsúlyt. 
Kínában létezik már egy erőteljes, vagy helyesebben fogalmazva erősödő angol nyelvű könyvpiac is. E tekintetben fura 
kettősség tapasztalható a kínai anyanyelvűek között az anyaország és a ma már Kínához tartozó Hongkong vonatkozásában. 
Utóbbi piac értelemszerűen sokkal kisebb, ugyanakkor az ott lakók angoltudása lényegesen jobb. Sokan még ma is első 
nyelvükként használják ott az angolt. Kínában a döntő többség tanult nyelve az angol, ez érződik a kiadványok egy részén is. 
Ugyanakkor az igényt jelzi, hogy 2005 óta jelen van Pekingben egy olyan jelentős brit kiadó is, mint a Penguin. Jo Lusby, a 
Penguin North Asian ügyvezetője szerint kiadójuk 2012-es sikerkönyve George Orwell 1984 című munkája volt. A legnagyobb 
példányszámban eladott angol nyelvű könyv Walter Isaacson Steve Jobs életrajza volt. Elsősorban 2008 és 2010 között, de 
mindmáig hatóan nagy sikere volt és van a Barack Obamáról szóló vagy akár az általa írott könyvek fordításának. Szinte 
mindegyik bestseller lett. Bombasiker volt Kínában (is) Gabriel García Márquez Száz év magánya. Vadonatúj tendencia az 
online irodalom megjelenése. Jellegzetessége, hogy nagyon nehezen cenzúrázható, s hogy rengeteg szinte ismeretlen szerző 
munkája ismerhető meg belőle. 

 

Miről olvas szívesen a kínai? 
Az elmúlt fél évtized tapasztalatai alapján tíz témába sorolható a nem politikai tárgyú kínai könyvkiadás nagy része.  



1. A gazdasági fejlődést magyarázó, azzal összefüggésben lévő könyvek. Beleértve a befektetési tanácsokat, tőzsdei tippeket 
adó könyveket is. 
2. Az 1978-as kínai reformokat feltáró, „most már meg lehet írni” típusú irodalom. 
3. Az 1912 és 1949 között született, a Kínai Köztársaság éveiben kiadott, tudományos igényű könyvek újrafelfedezése és 
újrakiadása. 
4. A pszichológiai tárgyú, a mentális egészségről szóló könyvek. 
5. Sport tárgyú könyvek. Ezeknek óriási lendületet adott a 2008-as pekingi olimpia, amelyre 300 kiadó adott ki könyvet. Ebbe 
a körbe tartoznak a fitneszt népszerűsítő kiadványok is. 
6. Szerelmi témájú könnyed olvasnivalók. Romantikus írások, modern és modernizált köntösben. Ide sorolható 
klasszikusokkal. Népszerű téma a szegény lány gazdag férjet keres és talál motívum.  
7. Gasztronómiai jellegű kiadványok, szakácskönyvek. 
8. „Segíts magadon” típusú, az önmegvalósítást segítő könyvek. Ezek tematikája határozottan ellentétes a maoizmus 
hatványozottan közösségi gondolkodásával. 
9. A japán manga, vagy inkább annak kínai változata megjelenése az ifjúsági irodalomban. Ezek jelentős része az online 
piacon, az elektronikus médiában is megjelenik. 

10. Elsősorban a 14-22 éves fiatal lányoknak szóló ifjúsági irodalom, amely szemben a korábbi a hölgyeket célzó témákkal – 
egyenjogúság álma a férfi központú világban, visszafogott szerelmi történetek –, a divatra, a zenére és nem utolsósorban a 
televíziós valóságshow-kra alapoz. Az egyik kifejezetten ezt a korosztályt megcélzó kiadó, amelynek angol elnevezése Enjoy 
Reading Era minden évben átlépi a 100 millió jüanos, körülbelül 3 milliárd forintos bevételt. A kiadónak körülbelül 200 fiatal 
hölgyszerzője van, akik a kortársaiknak írnak az olvasókéval azonos ízlésvilágú könyveket. 

 
 

 

 
Lu Hszün szobra Kiskőrösön, a Petőfi szülőház és az emlékmúzeum közötti  

műfordítói szoborparkban 

 
 
 
 



Az Egri csillagok török nyelven 

„Egy nagyon magyar regény” 

Simon Pallós Piroska 

2013 májusának végén Isztambulban könyvbemutatóra gyülekeztek az Isztambuli Magyar Kulturális és Baráti Társaság tagjai, a 
Boszporusz partján élő magyarok és családtagjaik. Páran messziről utaztak oda, hogy részt vegyenek egy páratlan eseményen. 
Erdal Şalikoğlu32 ült a főhelyen, s bizonyára jóleső érzéssel nézett szét a magyar klub udvarán. A program kezdetére várakozók 
színes borítójú könyvet vettek kezükbe, nézegették, forgatták, lapozgatták, s ízlelgették, hogy is hangzik törökül a magyar 
irodalom legismertebb és Magyarországon méltán egyik legnépszerűbb alkotásának első mondata. „Derede iki çocuk 
yıkanmaktalar, bir oğlan, bir de kız” – olvashatták. „A patakban két gyermek fürdik: egy fiú meg egy lány.”  – szól 
anyanyelvünkön az idézett mondat. 

Gárdonyi Géza örökbecsű művét nagyon sok nyelvre lefordították már. A német és angol kiadás mellett többek között létezik 
bolgár, cseh, észt, finn, holland, horvát, lengyel, orosz, örmény, román, szlovák, vietnámi és kínai fordítás is. És 2013-tól immár 
törökül is olvasható az egri vitézek diadaláról szóló alkotás. 

Erdal Şalikoğlu tizenegy hónap alatt végzett a hatalmas munkával. „Őszintén mondhatom, hogy egyszerű a regény 
nyelvezete, sokkal egyszerűbb, mint a ma beszélt nyelv. Ritkán akadtam olyan szóra, kifejezésre, amelynek nem találtam a török 
megfelelőjét. Ha végképp elakadtam, segített kedves »nővérem«, Eva Aktürk, az Isztambulban élő magyar művészettörténész. A 
»lassúság« az időhiánynak köszönhető. Csak esténként, éjszakánként tudtam foglalkozni a könyvvel” – írta levelében a fordító. 
Arra a kérdésre, hogy miért tartotta fontosnak a regény török nyelvre való átültetését, Erdal Şalikoğlu így válaszolt: „Nekem az 
a véleményem, hogy megismerés nélkül nem lehet szeretet. A gyűlölethez pedig nem kell megismerni a másikat, sőt [...] Azt 
akartam, hogy népem valamelyest megismerje, hogy a testvérnép, a magyarok hogyan viszonyulnak a XVI. századi 
eseményekhez, így a török hódításhoz. Az mindegy, hogy jól vagy rosszul, csak megismerjék.” Erdal Şalikoğlu tisztában volt 
vele, hogy a Gárdonyi elbeszélte események jó része írói fantázia terméke. „Eleve minden történelmi eseménynek legalább két 
olvasata van. Különben is, Gárdonyi a XX. század elején írta ezt a regényt. A célja nemcsak az volt, hogy XVI. századról 
meséljen a gyerekeknek, hanem az is hogy történelmi tényeket mutasson be.” A török nyelvű kiadáshoz Magyarország ankarai 
nagykövete, az ismert történész, dr. Hóvári János33 írt előszót. Ő így vall a regényről, mint meghatározó olvasmányélményéről: 

 

                                                        
32 A fordító, Erdal Şalikoğlu fizikoterápiás és rehabilitációs szakorvos. Egy észak-keleti kisvárosban, Şavşatban született. Apja török nyelvtanár. 11 éves korában, 

hogy jobb oktatást kapjon, családja Isztambulba költözött. 16 éves kora óta népzenével és néptánccal is foglalkozik. 1991-1993 között Budapesten, az Országos 
Rehabilitációs és Fizikoterápiás Intézetben és az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetben volt továbbképzésen. Magyarul az utcán tanult meg. Budapesti 
artózkodása idején született barátsága Kobzos Kiss Tamással. Erdal Şalikoğlu számos alkalommal adott koncertet Törökországban, Magyarországon és Erdélyben a 
Csíkszeredai Régizene Fesztiválon. Eddig két közös lemezük jelent meg török énekmondók magyarra fordított dalaival. A harmadik lemezük most van 
előkészületben, Balassi Bálint török nyelvre fordított, megzenésített verseivel. A két és fél éve alapított Isztambuli Magyar Kulturális és Baráti Társaság elnöke. A 
társaság fennállása óta számos magyar kulturális eseményt rendezett, hogy az Isztambulban élő magyarok otthon érezzék magukat. 

33 Hóvári János 1955-ben a Somogy megyei Kiskorpádon született. 1973-ban a kaposvári Táncsics Mihály Gimnáziumban érettségizett. 1979-ben az ELTE 
Bölcsészettudományi Karán, történelem-török szakon szerzett diplomát. 1979-1992 között az MTA Történettudományi Intézetének munkatársa, a 
történelemtudományok kandidátusa. Alapítója a Pécsi Tudományegyetem Történeti Intézetének (1984), a pécsi egyetem címzetes egyetemi tanára. 1992 óta a 
Külügyminisztérium munkatársa. Tel-Avivban és Kuvait városban volt nagykövet. 2010 és 2012 között a Külügyminisztérium globális ügyekért felelős helyettes 
államtitkára. 2012 óta Magyarország nagykövete Ankarában. Legismertebb könyve A hűtlen Dobó 1987-ben jelent meg, amelyben az egri hős útját mutatja be élete 
utolsó szakaszában, amikor egy Bécs elleni szervezkedés meghatározó személyisége volt. Szívében, lelkében mindig somogyi maradt, szülei ma is Kiskorpádon 
élnek. 

 



 

 
Az Egri csillagok török nyelvű  kiadásának borítója 

 
„Én is azok közé tartozom, akiknek első végigolvasott regénye az Egri csillagok volt. 1963-ban, a karácsonyi szünetben 

kezdtem el olvasni, mire januárban újrakezdtük az iskolát, be is fejeztem. Ebben, ha jól emlékezett segített az is, hogy abban az 
évben nagyon kemény tél volt, s talán szénszünet is. Dél-Somogyban azt beszélték az emberek, hogy befagyott a Dráva, s 
Horvátországból átjöttek a farkasok. Szóval olyan tél volt Kiskorpádon, hogy csak olvasni lehetett. Nyolcéves voltam. Azt 
érezhettem, hogy amit Gárdonyi leírt, talán velem is megeshetett volna, ha abban az időben születek. A könyv közel hozta 
hozzám a XVI. századot, de a törököket is. Valamikor gimnazista koromban újraolvastam, akkor a regény már mást mondott: 
akkor már pontosan éreztem a könyv hazafiságát, a magyarság összefogására való felszólítást. 1968-ban elkészült a film is, a 
regény adaptációja. Megragadó lett, de a regény sok fontos eleme kimaradt a filmből. Az elmúlt hónapokban ismét 
végigolvastam a könyvet. Gárdonyi igen jó cselekményszövő volt. Ezért olvasmányos a könyv. Jól adja vissza a magyar−török 
háborúk kegyetlenségeit, de emberi vonatkozásait is. És persze jól esik olvasni a somogyi vonatkozásokat. Gárdonyi anyai ágon 
somogyi volt, és élt is Somogyban. Az Egri csillagok tehát közel áll a szívemhez.” 

Hóvári János jelentős tettnek tartja a fordítást. „Amit a törökök világáról magyarul írunk, azt török barátainknak ismerniük 
kell. És fordítva is” – mondta. Elismerően szólt a fordítóról. „Erdal Şalikoğlu a fordító, otthon van mindkét kultúrában. 
Orvosként hazánkban tanult, s megismert bennünket. Ebben az is segítettneki, hogy nemcsak kiváló orvos, hanem remek 
népzenész is. Ő nagyon jól tudja, hogy az Egri csillagok a legolvasottabb magyar regény. Megfogadta még nagyon régen, hogy 
a könyvet lefordítja, s ígéretét be is váltotta.” 

Valószínűleg a magyar olvasók számára az az egyik legizgalmasabb kérdés, hogy a regény melyik részét, fejezetét tudják a 
török olvasók a legnehezebben elfogadni? Erre az oszmánkori történelem és a törökök érzelemvilágának jó ismerője a 
következőket mondta: „Gárdonyi időnként nagyon elmarasztalóan ír a törökökről. Egyrészt azért, mert íróként az ellentéteket 
kell felmutatnia. Másrészt azért, mert Egernél életre-halálra menő küzdelem folyt. Én úgy tapasztaltam, hogy a fordító a 
felesleges – időnként sértő – gúnyolódásokat igyekezett tompítani. Ezt nagyon helyesen tette. A cselekményt illetően azonban 
nem lehetett és nem is kellett változtatnia. Gárdonyi jól ismerte a mohácsi ütközet és a Buda elfoglalása közötti kálváriát 
(1526-1541). A regényben igen jól adja vissza a magyar pártküzdelmeket. Áldozataként mutatja be Török Bálintot, aki szerinte 
az akkori »harmadik út« harcosa volt. Ma már tudjuk, hogy Török Bálint sohasem volt a Héttoronyban, a szultán külön 
őriztette, mert tervei voltak vele. Gárdonyi szerint Szulejmán szultán döntött úgy, hogy Török Bálintot fogságba veti. A dél-
dunántúli nagyúrtól azonban Izabella királyné környezetében is tartottak. Én nem tartom kizártnak – habár erre vonatkozóan 
nincsenek egyértelmű források –, hogy egyes magyar körök a szultánt megkérték Török Bálint elfogására. Ezeket a 
finomságokat – ilyen utalás egyébként számos helyen van a regényben – a magyar olvasók sem nagyon értik mindig, a 
törököknek pedig a XVI. századi igen bonyolult magyar világ távoli és nehezen érthető. Ezzel azt akarom mondani, hogy a 
török olvasóknak – de más külföldinek is – igen nehéz igazán megérteni az Egri csillagokat, mert az nagyon magyar regény.” 

Nos, ha azt kérdezné a tisztelt olvasó, hogyan fogadta a török olvasóközönség Gárdonyi regényét, a válasz az lenne: nem 
tudjuk. A kötet34 könyvesbolti forgalomba még nem került, a hivatalos procedúra hosszú. Ismereteim szerint a könyv eddig 
kevés olvasóhoz jutott el, leginkább azok vették kézbe, akik ott ültek a könyvbemutatón, vagy valamilyen magyar kötődésük 
van, esetleg ajándékba kaptak egy példányt a nagykövettől. Tőlük visszajelzés még nincs. Érdekes lenne azt is megtudni, vajon 
megértik-e a török olvasók, hogy Gárdonyi Egri csillagokja elsődlegesen a magyar összefogásról és hazaszeretetről szól, s 
ehhez a törökkor csupán remekül megfestett díszletül szolgál. Azonban azt is eredményként lehet majd elkönyvelni, ha a török 
olvasók egyáltalán érdeklődéssel fordulnak a könyv felé. 

Köszönöm a fordítónak, Erdal Şalikoğlunak és Hóvári János nagykövet úrnak, hogy válaszoltak levélben feltett kérdéseimre. 
 

                                                        
34 A könyv az isztambuli Török-Magyar Baráti Társaság gondozásában, Magyarország Külügyminisztériumának támogatásával jelent meg. A kötethez Hóvári János 

írt előszót, Fodor Pál, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának főigazgatója és Császtvay Tünde irodalomtörténész bevezetőt, s Kiss Gábor isztambuli 
főkonzul utószót. A könyv borítóját Faragó Miklós tervezte.  

 



 
 
 

„A lámpás én vagyok… Utat mutatok.” 

Gárdonyi (Ziegler) Géza devecseri tanítósága 

Tölgyesi József 

Az egri tanítóképzőben folytatott tanulmányai befejezése után Gárdonyi 1881. szeptember 28-tól tanított első iskolai 
munkahelyén, a Somogy vármegyei Karádon, 1882. augusztus 13-ig. Az első tanév számára igen keserves lett: nem azt az 
életformát  találta ott, amelyre készült. Naplójában már alig egy hónap múlva a következőt írta: „Átkozott község ez! Alig 
várom, hogy meneküljek belőle! Huber, a főtanító kocsisként bánik a tanítóval, s még arra sem méltatja, hogy néhanapján 
legalább egy pohár  borral megkínálja.”35 

Az első tanév kilátástalansága után gyors egymásutánban írja az álláspályázatokat. Két helyre hívják: Szőlősgyörökre és 
Devecserbe. Az előbbi községben, bár családja közismert volt, ő maga is, mégis alulmaradt a választásnál. Devecserben viszont 
megválasztották.36 A római katolikus iskolaszék, amelynek elnöke Supka Márton plébános37 volt, arról értesítette Gárdonyit, 
hogy elfogadták a pályázatát és közölte a javadalmat. „30. szám. 1882. Díjlevél. A devecseri r. k. iskolaszék f. é. szeptember hó 
5-én tartott tanácsülésben az itteni segédtanítói állások egyikére Önt nevezte ki. A Néptanítók Lapja 34. számában foglalt 300 
frt. évi javadalmazás, egy szobából álló szabad lakás, fűtés és takarítás a mai naptól számítva részére biztosíttatik. […] Kelt 
Devecserben, 1882. évi szept. 5-én tartott tanácsülésben. Supka Márton isk. széki elnök.”38 Kötelessége volt Szent György 
naptól a tanév végéig reggel 6-kor tanulóival együtt megjelenni a szentmisén, és ott bekapcsolódni a szent énekek éneklésébe. 
(Ha szükség volt rá, helyettesítenie kellett a főtanító-kántortanítót.) Devecserben39 az az iskolaépület (többször bővítve), 
amelybe Gárdonyi megérkezett, ma is áll a templom mögött, jelenleg is iskolai célokat szolgál. Akkor négy tantermében négy 
osztályban tanultak a gyermekek (1., 2., 3-4., 5-6.).40 A település közepén a nagy tér egyik oldalán húzódó iskolaépület 
Gárdonyi számára kellemes meglepetés lehetett a karádi után: falai kőből és téglából épültek, a tető cseréppel fedett volt. A 
tantermeket deszkapadló borította, a fűtést vaskályhákkal oldották meg. A tantermek fedett folyosóra nyíltak. Hozzá 
csatlakozott a főtanító lakása (három szoba, konyha, kamra) és a három segédtanító egy-egy szobája.41 Feltételezhető, hogy 
Gárdonyi még megérkezése napján felkereste Supka Márton plébánost, mert az iskolaszéki elnöknél teendő bemutatkozó 
látogatás (és köszönetnyilvánítás!) nemcsak bevett szokás, hanem kötelezettség is volt. Gárdonyi naplójában viszont (igaz, 
utólag és harmadik személyben megjelenítve) fennmaradt az iskolai közvetlen felettesénél, Tima Lajosnál42 tett látogatásának 

                                                        
35 Gárdonyi J., 2008. p.77. Gárdonyi - akkori szokás szerint - a főtanító „asztalánál étkezett”, vagyis ez beletartozott a járandóságaiba. 
36 A devecseri álláspályázatot a helyi iskolaszék hirdette meg a Néptanítók Lapja 1882. évi 34. számában. Gárdonyi ennek alapján adta be pályázatát. Vonzó lehetett 

számára az évi 300 forintos fizetés, amely viszonylagosan jó megélhetést biztosíthatott volna számára. 
37 Teljes nevén Supka Márton Sándor (Várpalota, 1821. március 15. - Devecser, 1886. január 9.) Adminisztrátor Devecserben 1852. június 4-től, majd június 22-től 

plébánosként működött haláláig. Egyházi munkáját káplánok segítették, akik közül később többen magas egyházi tisztséget töltöttek be. Több évtizeden át 
iskolaszéki elnök, az iskola igazgatója volt. Több helyi társadalmi szervezetet alapított, működtetett, és ezekben vezető tisztségeket látott el. 1875-ben építtette fel az 
1760-as években elkészült templom mögött ma is működő iskolaépületet, amelyben Gárdonyi is tanított. Végrendeletében 1000 ezüst forintot hagyott az 
iskolaépület karbantartására és az iskolás gyermekek tankönyvekkel történő ellátására. Hívei körében népszerű, megbecsült plébános volt. Sírja a régi temetőben 
van. Életrajza: Pfeiffer, 1987. p.942; Tilhof, 2007. p.142. 

38 Gárdonyi J., 2008. p.89., illetve részben Veress D., 1996. p.207. 
39 Devecser közigazgatási jogállása ekkor nagyközség, járási székhely. Lakóinak száma az 1883-1884-es tanévi vármegyei tanfelügyelőségi felmérése szerint 3685 fő 

volt. (3634 magyar, 48 német és 3 szlovák anyanyelvű, közülük 3336 katolikus, 45 református, 28 evangélikus és 276 izraelita vallású.) Fő birtokosa az Esterházy 
grófi család volt. A XVIII. század elején még az evangélikus vallásúak voltak többségben, azonban a XVIII. század első felében már jelentős a katolikus 
dominancia. 1882-ben számos hivatal, gazdasági érdekeltségű vállalkozás, helyi kisiparos, s több kulturális és vallási jellegű egyesület működött a Torna-patak 
menti településen. Különösen kiemelkedő volt a Polgári Olvasókör, a Casino, valamint a Devecser-városlődi Tanítókör tevékenysége. 1944-ig a több száz fős 
izraelita lakosság gyermekei számára külön iskola működött. 

40 Arra, hogy Gárdonyi melyik osztályt tanította, nincs adatunk. Azt tudjuk, hogy az 5-6. osztályosokat mindig a főtanító oktatta. 
41 Az iskola felszerelése igen gyér volt: 4 térkép (Veszprém vármegye, Magyarország, Európa és az öt földrészt ábrázoló), egy számológép és egy földgömb, 

háromlábú táblák krétával, törlőronggyal, hosszú, több férőhelyes padok tintatartó-mélyedéssel, asztal, szék és fogas a tanítóknak. A két nagyobb tanteremben 5-5, a 
két kisebben 2-2 ablak volt. Az udvaron a tornaórákhoz volt korlát, létra, pózna, kötél, nyújtórúd. Arról, hogy voltak-e az iskolában a tanítók számára szakkönyvek 
és a tanulók részére nem csak tankönyvek, nincs adatunk, de feltételezhető ezek megléte, mert az 1868. évi 38. törvény kötelezte erre az iskolaszékeket. 

42 Tima Lajos (1840-1903) 1873-ig a közeli Kertán tanított, majd mindvégig Devecserben kántortanító (főtanító), később iskolaigazgató. A helyi iskolatörténet egyik 
kiemelkedő személyisége, aki több helyi egyesületben viselt tisztséget. Több éven át a Devecser-városlődi Római-katolikus Tanítókör (később: egyesület) elnöke. Elnökévé 
választotta a Polgári Olvasókör is. 1896-ban vezetője a Budapesten tartott katolikus tanítók ezredévi nagygyűlésén részt vett járási tanítóküldöttségnek. Jó zongoristaként 



leírása. „…Megérkezése után első útja főnökéhez, Tima Lajos főtanítóhoz irányult. Hideg kimértséggel fogadták. Ziegler Géza 
csak később világosult rá, miért? Tima a leányának keresett vőlegényjelöltet! Azonban alkalmatlannak tűnt foltos nadrágjával, 
félszeg fellépésével a vőszerepre!”43 

Valóban, utolérte a karádi emlék, nagyon is gyakorlatiasan. A főtanító asztalánál igencsak gyér étkezést kapott segédtanító 
társaival együtt. Szobája többször fűtetlen maradt. Már szeptember 22-én így fakadt ki fohászában, saját nyomorúságát érezve 
és a kilátástalanságát ismét csak látva: „Uram, add szent kegyelmedet… Segíts küzdelmeimben. Őrizz meg minden bajtól, hogy 
téged zavartalanul szerethesselek, mert csak Te vagy az, akit szeretni tudok határtalanul és lángoló szívvel. Te vagy az én 
egyetlen és legönzetlenebb atyám…” Október 4-re már végképp elkeseredik: „Ifjú vagyok, s már vannak perceim, melyben 
megutálom a világot!”44 A későbbi hetekben azonban megvigasztalódott: nemcsak a tanításban talált örömet, hanem Tima 
Lajossal is jó viszonyba került, s Karád után a lelkét ismét megérintette a szerelem. Jól megértette magát a szülőkkel, 
plébánosával, a káplánokkal (Orbán Mihály45 , Ács Sándor46 , Bécsi Márton47 ), valamint tanítótársaival.48  Tanulói is 
megkedvelték, akik később idős korukban is megemlegették a tanító urat. Egykori tanítványai neve között ma is több élő 
családnévvel találkozhatunk, mások viszont már nem találhatók meg az újra várossá lett település lakói névanyagában.49 Az 
1868. évi 38. törvény előírása alapján minden vármegyében tanítóegyletet, s az esperesi kerületben tanítóköröket kellett 
szervezni.50 A devecseri járási (espereskerületi) tanítókör 1870-ben alakult meg. Ennek – a népiskolai törvény alapján – 
valamennyi tanító hivatalból tagja lett, és a tanítóknak (a legalább) évi két tanítóköri ülésen részt kellett venni. Gárdonyi Géza 
első alkalommal Pados Lajos51 főtisztelendő, kerületi tanfelügyelő elnökletével az 1882. november 9-én Devecserben tartott 
értekezleten (tanítóköri ülésen) vett részt.52 A jegyzőkönyv szerint jelen volt Orbán Mihály devecseri káplán (nyilvánvalóan 
Supka Sándor megbízásából, őt helyettesítve), valamint vendégként Hannig Endre tanító Beréndről (ma Ajka városrésze), és a 
„kerületbeli tanítók” abc rendben felsorolva, közöttük Czigler (így!) Géza, s természetesen Tima Lajos főtanító. Mit láthatott, 
hallhatott Gárdonyi ezen a tanítógyűlésen? 9 órakor ft. (főtisztelendő) Pados Lajos „engesztelő sz(ent) mise áldozatot mutatott 
be az egylet elhunyt tagjaiért”, majd az üdvözlés után az új tanítókhoz – közöttük Ziegler Gézához is – szólt, mintegy biztatásul 
a tanítói pálya kötelezettségeiiránt és a velük szembeni elvárásokra utalva. A jegyzőkönyv vezetője ezt így rögzítette: 
„Tanitóválasztások folytán uj tagok is jöttek, kiket elnök úr lelkes szavakkal buzditott magasztos hivatalának pontos és 
lelkiismeretes teljesitésére, szivökre kötvén, hogy az egyháznak és a hazának hű fiakat iparkodjanak nevelni.” 

A további események, amelyek alapján Gárdonyi megismerkedhetett a kör tanítói helyzetével, a közös ügyekkel kapcsolatos 
intézkedésekkel: 

– Felolvasták Nagy Lajos kertai tanító köszönő levelét, amiért a kör betegsége miatt megszavazott számára 15 frt. segélyt. 
– „Felolvastatott még egy tanitói állomásról szóló csődhirdetmény is…”53 
− Csapó Mór pénztáros kérte, hogy a kör pénzügyi számadását a tavaszi ülésen terjeszthesse elő. A kör tagjai többsége 

rendezte a tagsági díjat, a többiek ígéretet tettek erre. 

                                                                                                                                                                                                              
tartották számon, s karnagyként működött az általa szervezett Daloskörnél. Felesége Peitl Anna (1868-?) tanítónő lett. Hat gyermekük született. Sírja a helyi régi temetőben 
van. 

43 Veress D., 1996. p.207. 
44 Gárdonyi J., 2008. p.89. és Veress D., 1997. p.207. 
45 Orbán Mihály (Veszprém, 1850. augusztus 25. - Nemesvita, 1902. április 14.) 1881 és 1883 között volt devecseri káplán. Kitűnően játszott „flótán” (= fuvolán). 

Nemesvitai plébánosként fejezte be életét. Bővebben: Pfeiffer, 1987. p.797. 
46 Ács (eredetileg Áts) Sándor helyi születésű volt. (1855. december 23. - Káptalanfa,1903. március 12.) 1882-1883-ban volt káplán Devecserben. Élete utolsó 

évtizedében Káptalanfán plébános, valamint a sümegi esperesi kerület tanfelügyelője. Bővebben: Pfeiffer, 1987. p.228. 
47 Bécsi Márton (Lébényszentmiklós, 1858. március 12. - Káptalanfüred,1945. március 19.) 1883. július 23-tól 1884-ig volt káplán Devecserben. Legmagasabb 

egyházi méltósága: veszprémi kanonok. Bővebben: Pfeiffer, 1987. p.75. 
48 Gárdonyi működésének devecseri időszakából az iskola iratanyaga - néhány lap kivételével - hiányzik. Ugyancsak hiányzik a dabronyi iskoláé is. (Az előző és az 

utána következő évek anyaga megvan a veszprémi ÉrsekiLevéltárban. Valószínűsíthető, hogy valamikor „kiemelték” ezeknek az éveknek az iratanyagát, s ma már 
nem fellelhetők.) Az iskolaszék személyi összetétele 1878-ból ismert, ezt követően csak az 1883 utáni. 

49 Többek között: Baják, Balikó, Barát, Barbarics, Bodoky, Bors, Bukovics, Burucs, Erhart, Fraszt, Gizbauer, Golden, Györffy, Nemes, Peszmeg, Pezenhoffer, Ujváry, 
Varga, Vesztróczy stb. A névanyag a korabeli családi nevek alapján feltételezhető, többek között az 1882-83-as évekből a helyi Polgári Olvasókör névanyaga alapján. 

50 „A községi nép- és polgári iskolai tanítók kötelesek minden tankerületben tanitói testületté alakulni. A tankerületi tanitói testület annyi körre oszlik fel, a hány járása 

van a megyének. A járási körök, a községek segélyezésével, kötelesek évenkint kétszer, az egész testület pedig évenkint egyszer tanitói értekezletre egybegyülni.” (1868. 
évi 38. tc. 147.§.) Veszprém vármegyében már 1868-ban megalakult a vármegyei római katolikus tanítóegylet, amelynek „Czélja a nevelés szentügyének, nagyobb és 

kisebb értekezletekben kölcsönös eszmecsere által közvetitett előmozditása. A nevelés ügyének előmozditására az önképzés mulhatatlanul szükséges levén: az egylet 

rendes tagjává lenni az egyház megyénkben minden néptanitó - a vizsgán átesett helyettesek és segédek - állásánál fogva köteleztetik.” Részlet: Néptanitók Lapja. 
1868. p.430. A devecseri járási tanítókör 1870-ben alakult meg. Jegyzőkönyvét 1875-től 1943-ig vezették. A kéziratos jegyzőkönyv-kötet a szerzőnél van. Molnár 
József (Csabrendek,1897. - Mosonszolnok,1989.) egykori devecseri tanító, a kör utolsó elnöke ajándékaként. A tanítókör neve több alkalommal megváltozott. (A 
jegyzőkönyv anyaga bevezető tanulmánnyal, kommentárokkal, adatbázisokkal kiadásra kész.) 

51 Pados Lajos (Bucsuszentlászló, 1835. szeptember 8. - 1905. június 19.) 1869-től Felsőiszkázon plébános, 1880-tól kerületi esperes. Ez utóbbi és kerületi 
tanfelügyelői tisztsége révén volt elnöke a tanítógyűlésnek. Bővebben: Pfeiffer, 1987. p.807. 

52 XV. jegyzőkönyv a „nagysomlyóvidéki r. kath. tanítóegylet” üléséről. Jkv. p.43-46. (A Gárdonyi-biográfusok előtt ismeretlen volt a devecseri tanítókörben történő 
részvétele.) 

53 A kor szóértelmezése szerint a csődhirdetmény a megüresedett (betöltetlen) tanítói állás meghirdetését jelentette. 



− Pados Lajos esperes 10 frt-ot adományozott a körnek, s ezzel a kör alapító tagja lett. („…mit az egylet lelkes éljenekkel 
fogadott…”) 1 frt-ot adományozott Supka Márton helyi plébános, 2 frt-ot Somogyi Lajos54 somlószöllősi káplán. 

− Főtisztelendő dr. Palotay Ferenc55 egyházmegyei főtanfelügyelő leiratát olvasták fel, amelyben tudatja, hogy mivel a 
tapolcai kerület tanítói létszáma ötven alatti, s azért, hogy az országos képviseleti tanítógyűlésre képviselőt küldhessenek (erre 
az alkalomra) a devecseriekhez kívánnak csatlakozni. 

− Az elnök a korábban meghirdetett pályázatokkal kapcsolatban javasolja, hogy mivel az öt pályamunkából három későn 
érkezett be, emiatt két bíráló tag a következő ülésre készítsen értékelést róluk. (Csapó – másutt: Chapó – Mór tüskevári és 
Gondi Mátyás kisszőlősi tanítók kaptak megbízást úgy, hogy az elnök is részt vesz a bírálatban.) 

− Szabó Pál padragi tanító személyesen akarta benyújtani pályázatát, de figyelmeztették, hogy ezt jeligésen kell beadni. 
− Czumpf Lajos vándorgyűléseket javasol, hogy a próbatanításokat mindenki a maga tanulóival mutathassa be. Javaslatát 

elvetették, a kör rendezvényei továbbra is Devecserben lesznek. 
− Németh György somlóvásárhelyi és Sprencz Gyula devecseri tanítók az előadást nem tudják megtartani, mert eltávoztak a 

járásból. Rumpler József a Bevezetés a honismeréshez című írását olvasta fel, Porpáczy Lajos bemutató tanítást tartott 6-6 fiú- és 
lánytanulóval. Témája a fatenyésztés, fanemesítés volt. (Tanítását negatívan bírálták meg: nem a gyerekekhez igazodó 
színvonalon tanította a témával kapcsolatos ismereteket.) 

− A következő tanítógyűlésen Németh József hittanból, Kreutzer Ferenc olvasmánykezelésből, Rumpler József nyelvtanból 
tart előadást. 

− Tima Lajost és Balogh Józsefet az egylet könyvtára számára beszerzendő könyvek jegyzékének összeállításával bízták 
meg. 

− A jegyzőkönyv aláírói: Balogh József egyleti jegyző és Pados Lajos elnök, kerületi esperes. 
A tanítókör (más megnevezéssel: tanítóegylet) XVI. közgyűlését 1883. április 26-án tartották, ugyancsak Devecserben, Pados 

Lajos elnökletével.56 
– Az elnök két elhunytról emlékezett meg (Szigethy János kerületi esperes57, Nagy Lajos kertai tanító, aki 1883. március 24-

én hunyt el). 
− Megválasztották a II. országos tanítógyűlésre küldendő köri képviselőt, Tima Lajos devecseri főtanítót. 
− A kör tagjai az országos tanítógyűlés két témája megvitatására vállalkoztak: I. Az iskola fegyelmi ügye; II. „Miután a 

kerületben is van néhány nem magyar ajku népiskola, mutattassék ki: a magyar nyelv tanitása miként vihető legczélszerübben 
keresztül nem magyar ajku népiskolákban?” 

− Felolvasták a beadott dolgozatokról készült bírálati jegyzőkönyvet. A pályatételt Pados Lajos helyettes esperes a 
tanítókör 1882. május 30-i gyűlésén ismertette: „Miután a népiskolai oktatás azon kettős czélját, hogy az egyháznak hű 
fiakat,  
s a hazának is engedelmes és hasznos polgárokat neveljen csak ugy érheti el, ha annak egész tanrendszerét a vallás és annak 
sz(ent) igazságai hatják át, – mutattassék ki minden tantárgyra nézve példákkal, hogy a tanitó ezen főelvet gyakorlatilag az 
iskolában hogyan viheti keresztül?” A pályadíjak: az első 5, a második 4 frt. A Jkv. szerint kettő jutalomra, kettő dicséretre 
érdemesült. Felbontották a jeligés leveleket, hogy megállapítsák, kik voltak a pályamunkák szerzői. Az első díjat Ziegler 
Géza devecseri segédtanító, a másodikat Balogh József borszörcsöki tanító, az egylet jegyzője kapta. Gárdonyi ezzel olyan 
szakmai sikert könyvelhetett el, amelyet talán nem is remélt. Négy – nyilván több éve, esetleg évtizedek óta – a pályán 
működő tanítót megelőzve lett első, ő, aki mindössze a második tanévét töltötte a pályán. Ez egyaránt tartható szakmai 
(pedagógiai) és (szép)írói sikereként. S nem mellékesen, az 5 frt. jutalom néhány napra, esetleg hetekre bizonyára 
megkönnyítette az életét. Az sem mellékes, hogy neve, személye ismert lett a járás tanítói körében, s szakmailag bizonyára 
tiszteletet éreztek ifjú pályatársuk iránt. 

− A Beke-pályázat58 két első díját két kerületbeli tanító nyerte el. Pados Lajos a következő pályatételt körözvényben fogja 
ismertetni a tanítókkal. 

− Felolvasták az egyházmegyei főtanfelügyelő leiratát arról, hogy be kell tartani a 8 havi szorgalmi időt. 
− Csapó Mór egyleti pénztáros felolvasta a pénzügyi számadást. 
− A Jkv. aláírói: Balogh József egyleti jegyző és Pados Lajos kerületi esperes, elnök. 

                                                        
54 Róla nem lelhetők fel életrajzi adatok. 
55 Palotay (eredetileg: Peska) Ferenc (Palota, ma: Várpalota,1829. október 4. - Veszprém, 1909. február 4.) veszprémi kanonok, a püspöki javak kormányzója, 

nagyprépost, püspöki helynök, egyházmegyei főtanfelügyelő. „Maradandó emléket hagyott, különösen mint főtanfelügyelő. Határtalan buzgósággal és bölcs 
tapintattal látogatta az egyházmegye összes iskoláit. A tanítók anyagi és szellemi érdekeit atyailag szivén viselte és azoknak bajait lehetőleg orvosolta.” Bővebben: 
Pfeiffer, 1987. p.168-169. 

56 Jkv. p.47-49. 
57 Szigethy Nep. János (Győr, 1820. február 7. - Somlószöllős, 1882. december 3.) esperesként a környék jelentős iskolaépíttetője, épületvásárlója volt, többek között 

1875-ben az ő kezdeményezésére épült új négy tantermes, tanítólakásos iskola Devecserben, amelyben a tanítógyűléseket is tartották. (A Jkv-ben halála napjaként 
december 2. szerepel.) Bővebben: Pfeiffer, 1987. p.985. 

58 Beke Kristóf Ince (Torony, 1783. július 28. - Veszprém, 1862. november 2.) plébános, a veszprémi Dávid Árvaház igazgatója, a veszprémi r. k. tanítóképző tanára, 
jelentős pedagógiai szakíró. Bővebben: Pfeiffer, 1987. p.273-274. 



A következő, XVII. tanítógyűlést 1883. október 25-én tartották több plébános, káplán, egy vendégtanító és 29 köri 
tanító részvételével. (A kör tanítóit név szerint nem jegyzeték be a jegyzőkönyvbe, de nyilvánvalóan, Gárdonyi is részt 
vett ezen.)59 

– A szentmise után tartott értekezleten (ez újabb megnevezése a tanítóköri ülésnek – T. J.) köszöntötték az új tanítókat, akik 
először vettek részt az összejövetelen. 

– Tima Lajos felolvasta a II. országos tanítóegyesületi nagygyűlésről szóló „terjedelmes” jelentését, a szakbizottságok által 
kidolgozott és a nagygyűlés által elfogadott „tételeket”. 

– Német György (bakony)pölöskei tanító visszaemlékezett a korábbi egyetemes és országos tanítógyűlésekre, s javasolta, 
hogy a Veszprém egyházmegyei tanítók „Beke Kristóf jeles paedagogus emlékére Beke-alap czimen a veszprémegyházmegyei 
tanitók özvegyei s árváinak felsegélyezésére és gyámolítására” létesítsenek segélyalapot. Vita után úgy döntöttek, hogy a többi 
tanítókörhöz eljuttatják a javaslatot, és az ő véleményük után döntenek majd. Többen már ekkor jelentős hozzájárulást 
ajánlottak meg. 

– Csapó Mór pénztáros javaslatára törölték azokat a tagdíjhátralékokat, amelyek már nem behajthatók (elhalálozások, 
elköltözések miatt). Szigorítottak a tagsági díj befizetésével kapcsolatban. 

– Mivel a vezetőség hároméves megbízatása lejárt, új vezetőket választottak. Másodelnök a borszörcsöki Balogh József, 
jegyző a kisjenői Ober János másodjegyző a (bakony)pölöskei Német György, pénztáros a tüskevári tanító, Csapó Mór lett. 
A „könyvtárnokságra” ismét Tima Lajost kérték fel. Az elnök továbbra is Pados Lajos maradt. 

– Németh József dabronyi tanító az iskolai fegyelem fenntartásáról és a vallásosság szükségességéről olvasta fel értekezését. 
Két előadást a következő összejövetelre halasztottak. 

– Pados Lajos esperes, az egylet elnöke ismét kitűzött egy pályázati témát. Ezúttal a Hogyan lesz az iskola gyakorlati, 
korszerű s így életrevaló? című tétel kidolgozását kérte, amelyhez 5 és 4 frt. pályadíjat ajánlott fel. 

A jegyzőkönyvet Balogh József egyleti jegyző, Pados Lajos egyleti elnök és Chapó (így!) Mór és Németh Jósef (így!) 
hitelesítők írták alá. 

Gárdonyi e hivatalos gyűléseken és mellékesen a kötetlen beszélgetések során számos tapasztalatot szerezhetett a Somló-
vidék tanítói életkörülményeiről, pedagógiai tudásukról, tanítási gyakorlatukról, azokról az oktatásügyi változásokról, amelyek 
itt, ebben a térségben is meghatározták az iskolák, a tanítók és a tanulók lehetőségeit. Gárdonyi későbbi – már írói – 
korszakában meghatározók voltak az ekkor szerzett tapasztalatai. Írásaiban nemcsak az itteni tájra, a releváns hétköznapi 
történésekre ismerhetünk rá, hanem számos olyan családnévre is, amelyek olyan mélyen rögzültek benne, hogy szereplői 
nevében ezek évtizedek múltán is visszaidéződtek.60 

 
 
 
* 

Gárdonyi jól hegedült, s jó társa lett a zenélésben Tima Lajosnak, aki zongorán és orgonán is kitűnően játszott, valamint Orbán 
Mihály káplán, aki fuvolájával lett a harmadik társ. Tima Lajos volt annyira széles látókörű zenész, hogy megérezte, a 
hagyományos, sokat énekelt-játszott szent énekek mellé karácsonyra kellene egy új szövegű, új dallamú ének. Gárdonyit bízta 
meg, kérlelte, s Orbán káplán is ösztönözte arra, hogy írjon énekelhető szöveget a karácsonyi éjféli szentmisére. Gárdonyi eleget 
tett e kérésnek. Megszületett „a magyar Stille Nacht”, a Fel nagy örömre… Akkor, 1882-ben, kisgyermekek kórusa énekelte el, 
amely az utóbbi időben minden év karácsony éjjelén felhangzik Devecserben és más települések templomaiban is: „Fel nagy 
örömre, ma született, / Aki után a föld epedett. / Mária karján égi a lény, / Isteni kisded szűznek ölén. / Egyszerű pásztor, jöjj 
közelebb, / Nézd a te édes Istenedet. // Nem ragyogó fény közt nyugszik, / Bársonyos ágya nincs neki itt, / Csak ez a szalma, 
koldusi hely. / Rá meleget a marha lehel. / Egyszerű pásztor, térdeden állj, / Mert ez az égi és földi király.” 61 

 
* 

 
Gárdonyi „másik énje” az a fiatalember, akinek a lelke szeretetre, szerelemre áhítozott. A karádi és szőlősgyöröki érzelmes 

kis attakok bár megérintették, de szíve nyitott maradt egy igazi szerelemre. Számított erre Tima Lajos főtanító úr is, aki 
Hermina lányának szeretett volna tanító vőlegényt „szerezni”, ám ezt az elképzelést éppen Gárdonyi egyik lányrokona döntötte 
romba Hermina előtt. Gárdonyi – akinek ekkorra már számos írása jelent meg a pápai és a szomszédos megyék lapjaiban –, akár 
magabiztos is lehetett abban, hogy akinek udvarol majd, elnyeri annak bizalmát, szeretetét, s talán szerelmét is. Viszont tudta, 
naplója is tanúskodik erről: szegénysége, szerénysége visszafogottá tette. Gyakran találkozott a péküzletben a tulajdonos 

                                                        
59 Jkv. p 50-55. (Elírt oldalszámozás: az 52-53. számok kimaradtak.) 
60 Néhány devecseri családnév eredetiben szerepel, másokat egy-két magán- vagy mássalhangzóval megváltoztatta. Pl. Soós (Soós), Szűcs (Szűcs), Baracs (az eredeti: 

Burucs), Gál (Gaál), Szekeres (Szekeres), Sárközi (Sárközi), Bogár (Bognár), Baczonyi (Bakonyi), Tuli (Turi), Réti (Réfi) stb. 
61 Z. Szalai Sándor véleménye szerint az ének harmadik, itt nem közölt versszakát nem Gárdonyi Géza írta. Ezt az autentikus, stilisztikailag is védhető véleményét 

tiszteletben tartva mellőztem a befejező strófa közlését. 



lányával, Gergely Karolinával (Katicával)62, és kölcsönös szimpátia, majd (Gárdonyira nézve kissé egyoldalú) szerelem alakult 
ki közöttük. A számos félreértés, nem eléggé tisztázott szituációk következtében a Gárdonyi által mélyen megélt kapcsolat 
felbomlott. A Gárdonyi-biográfusok egyike sem tért ki arra (nem volt ehhez elég információjuk), hogy mik voltak az okai 
(főképpen: a fő oka!) annak, hogy Katica nemcsak hogy megszakította kapcsolatát Gárdonyival, hanem arra kérte, cseréljen 
álláshelyet a Sárváron tanító (vőlegény-) férjjelöltjével. Gárdonyi Naplója alapján63 bizonyos, hogy ő valósággal „belelovalta” 
magát ebbe az általa szerelemkapcsolatnak vélt szituációba, mert túlkompenzálta szeretetéhségét. Katica néhány kedves szavát 
úgy értelmezte, hogy szerelmes belé a lány. Ezt azonban a tények és Katica későbbi tettei alapján nem feltételezhetjük. Bár 
kétségtelen, hogy 1882 novembere és az 1883 márciusa közötti kapcsolatukban számos romantikus elem is fellelhető, azonban a 
szerelem kölcsönös kiteljesedéséhez ez semmiképpen nem volt elég. Néhány adalék ehhez: 

Katica és Gárdonyi egyaránt húszévesek voltak. Egy ilyen korú lányhoz – a kor szokásának megfelelően – néhány évvel 
idősebb férfi volt az elfogadott(abb) férjjelölt. A lány – minden szimpátiája ellenére – nyilvánvalóan érzékelte Gárdonyi 
mélyszegénységét, amely hosszabb távon számára aligha lett volna elfogadható. (Gárdonyi a következőt írta naplójában, utalva 
a maga szegénységére és Katica elvárásával kapcsolatban: „Egész nap dolgozok, mint egy állat és már most sincs pénzem. Az 
este is társaim elmentek mulatni és hazajövet éjjeli zenét adtak Herminnek. Most szegény Katicám is óhajtaná, és én nem 
tehetem. Most bánt legjobban, hogy nincs pénzem.”) Február 6-án jegyezte fel, hogy „Béla (az egyik barátja, aki valószínűen 
Baják Béla lehetett – T. J.) kikottyantotta, hogy egy Sprencz nevű tanító udvarolt előttem Katicának. […] Nagy vihar dúlt 
szívemben.” 

Ki volt ez a Sprencz nevű tanító, aki ott lakozott Katica szívében? Erre a válasz a tanítókör jegyzőkönyveiben található meg. 
Sprencz Gyula devecseri segédtanító neve először a tanítókör 1881. május 19-i jegyzőkönyvében szerepel: jelen van a 
„nagysomlyóvidéki r. k. tanítóegylet Devecserben tartott értekezletén”. Ugyancsak szerepel az október 13-i, majd az 1882. 
május 30-i jegyzőkönyvben. Ez utóbbiban olvasható, hogy az őszi ülésen előadást fog tartani. Ez viszont elmaradt, mert ekkora 
már a sárvári r. k. elemi népiskolában kapott állást. Ez a devecseri egy év bizonyára elegendő volt ahhoz, hogy valamilyen 
minőségű kapcsolat kialakuljon közöttük, és ha átmenetileg szünetelt is ez, de nem maradt elfeledve. Ennek bizonyítéka, hogy 
amikor Katica a szőlősgyöröki Csutorás Lujza levelét nem mutatta meg Gárdonyinak, a kapcsolat végzetessé vált: Katica 
visszaadta a kötetnyi hozzá írott verset, amelyet Gárdonyi elégetett. Gárdonyi július 9-i, híressé vált naplóbejegyzése egész 
életére szólóan meghatározta érzelmi világát a szerelemhez, a nőkhöz való viszonyát, s azoknak a szépirodalmi prozódiáinak a 
világát is, amely tükörképe volt és lett önmagának: „Ez volt az egyetlen, igazán lelki szerelmem. Nem is lesz több, tudom.” 
(1883. július 9.)64 

Gárdonyit annyira megviselte a szakítás, hogy álláspályázatokat ír, de nem fogadták Dióson, Kőszegen és a közeli Iszkázon 
sem. A világtól való menekülni akarására utal az, hogy szerzetes akar lenni. A jelentkező levelet plébánosa, Supka Márton 
fogalmazta meg, s kitűnő minősítést írt róla. Részlet e levélből: „Ziegler Géza egy szép sikerrel képzett hivatásos kat. tanító, 
jeles orgonista és éneklész, ritka becsületessége és nem köznapi lelki tehetséggel megáldott, komoly, mondhatnám magába 
vonuló ifjú, ki eddigi magaviseletével is bármelyik szerzetnek becsületére válnék, őtet, mint mondani szoktuk, az Isten is 
szerzetesnek teremtette. Ez Ziegler Gézának szellemi élethű photografiája.” A pozsonyi provinciális válaszul azt írta, hogy „A 
szerzetesi pályáról elkésett, de ha hivatást érez magában, laikus fráternek beveszem…”65 

Így aztán Devecserben maradt, s elkezdte az 1883–84-es tanévet. Amikor decemberben Katica (édesanyja kíséretében) azt 
kérte tőle, hogy cseréljen állást a leendő vőlegényével, Sprencz Gyulával (hogy ő visszajöhessen Devecserbe), Gárdonyi 
megadóan 
beleegyezett ebbe.66 December 26-i időponttal felmondta itteni kinevezését, és január 20-tól már a sárvári iskolában tanított.67 
(Talán érdekes lehet Sárvár kapcsán ennek a korabeli segédtanítói álláspályázatnak szó szerinti idézete, sok mindent elárul az 
akkori viszonyokról: „Sárvárott [Vasmegye, vasúti-, távirda- és póstaállomás] a róm. kath. fi-népiskolánál egyik segédtanítói 
állomásra pályázat nyittatik. Teendők: az elöirt tanrend szerint a mindennapi és ismétlő iskolában tanitani, és a kántori 
teendőkben segédkezni ; miért is csak okleveles és a kántori teendőken kellően jártas tanitók pályázhatnak. Fizetés : közös 
szoba fütéssel és tisztogatással ; reggeli, ebéd és vacsora a főtanitó asztalánál ; végre évenként 200 [kétszáz] forint. A 
szükséges mellékletekkel fölszerelt kérvények folyó augusztus 17-ig bezárólag főtiszt. Köberl János, plébános és iskolaszéki 

                                                        
62 Gergely Karolina (Ajka,1882. - Devecser, 1888. december 1.) a helyi pék, Gergely Ferenc és Rupert Borbála lánya. Tüdővészben halt meg. Sírja Devecserben a régi 

temetőben van. Bővebben: Tilhof, 2007. p 62. 
63 A Naplóból számos részletet közöl Gárdonyi J., 2008. p.92-97. 
 
64 Gárdonyi devecseri működésével kapcsolatban számos írást, fényképet és egy kötetet tett közzé Czeidli József, a devecseri általános iskola tanára, aki a helyi 

Gárdonyi-kultusz programjai egyik fő szervezője. Jelentős a Gárdonyihoz kapcsolódó fotóarchívuma. Ugyancsak helyi Gárdonyi-kutató M. Mester Katalin tanár-
író, művelődéskutató. 

65 A két levél teljes szövegét közli Gárdonyi J., 2008. p.99-101. 
66 Gergelyi Karolina és Sprencz Gyula házassága rövidesen felbomlott, s az elvált nő ismét férjhez ment, ezúttal egy Dusbaba Béla nevű férfihoz. (Az ő személyes 

adatai jelenleg ismeretlenek.) Valószínű, hogy tőle is elvált, mert a halotti anyakönyvbe leánykori nevén jegyezték be. 
67 A sárvári r. k. iskolaszék 1883. december 26-án választotta meg segédtanítói állásra. Erről a szombathelyi püspök, Hidas Kornél nevében dr. István Vilmos püspöki 

titkár értesítette. 



elnök urhoz benyujtandok. Sárvárott, 1882. évi augusztus hó 6-án. A róm kath. iskolaszék.”68 − a szerk. megj.) 
 

* 
Gárdonyi devecseri, alig több mint egy év alatti működését a szépirodalmi munkára történő felkészülés, a műfajok közötti 

tájékozódás, az anyaggyűjtés, a primer élmények befogadása, saját érzelmei megtapasztalása, szellemi erőgyűjtése és jövőképe 
kialakulása időszakának tekinthetjük. Mindössze néhány kisebb-nagyobb elbeszélés az, amit ekkortól számon tarthatunk (Zolika 
orra, A zászló átmarad, Zivatar pékéknél stb.), amelyek azonban élete oeuvre-jében jelentéktelennek tűnnek. Sokkal fontosabb 
annak az ambíciójának a tudatos kibontakozása, amely az íróvá érés felé vezette. A rendszeresnek tekinthető „írásgyakorlás” 
Devecserben előiskolája volt annak, hogy előbb-utóbb rátaláljon saját egyéni írói stílusára, szókincsanyagára, szövegei 
dramaturgiai megkomponálására. Az a sok (és sokk-) hatás, amely itt érte, élete végéig elkísérte: ezek motívumai ott vannak 
elbeszéléseiben, novelláiban, regényeiben, és ott vannak magánélete sorsfordulóiban is. 

 
* 

Az immár várossá és ismét járási székhellyé lett Devecser hűen őrködik Gárdonyi itteni örökségén. Az évtizedek során 
kialakították és megerősítették azokat a kultuszjellegű programokat, amelyek évenként vissza-visszatérő ünnepet jelentenek a 
diákoknak és a felnőtteknek egyaránt. Néhány ezek közül: Diákok országjáró kirándulása a Gárdonyi-emlékhelyekhez; 
Gárdonyi-kiállítások; Gárdonyi mesemondó verseny; Gárdonyi-színművek előadása; Koszorúzások Gárdonyi-évfordulókon; 
Iskolai megemlékező (Gárdonyi-) névadó ünnepség és programok; Gárdonyihoz (is) kapcsolódó neveléstörténeti konferenciák 
rendezése, A tanulók számára Gárdonyihoz, műveihez kapcsolódó pályázatok. 

1936-ban avatták fel az iskola falán Vörös János szobrászművész Gárdonyira emlékező bronz reliefjét „Ebben az iskolában 
tanított Gárdonyi Géza tanító 1882-1883” felirattal. A helyi általános iskola 1955-ben felvette a Gárdonyi Géza nevet. 1973-
ban a vár parkjában Gárdonyi-mellszobrot avattak. (Konyarcsik János szobrászművész alkotása, amelyet a 150. évfordulón 
helyeztek át a kisiskola mellé.) 2002. december 7-én a plébániatemplom bejáratánál a Fel nagy örömre… emlékére Gárdonyit 
és a szöveges kottát ábrázoló bronz reliefet avattak. Több képzőművész (Simon M. Veronika, Kovács József, Trombitás 
Veronika alkotásai) Gárdonyi-portréját őrzik a város intézményei. Két, Gárdonyival kapcsolatos művet jelentettek meg: Váth 
János Gárdonyi életrajza (1929) reprintjét 1997-ben és Czeidli József Gárdonyi Géza és Devecser (2010) című kötetét. 
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A Gárdonyi Géza Emlékház előtti szobor Agárdon 

(Fotó: Kasza Ágnes) 

Devecseri iskolások írásai Gárdonyi Gézáról 
Marton Ivett: Miért szeretem Gárdonyi Gézát? 

 
Gárdonyi Géza (1863–1922) regény- és novellaíró a kisember sorsa iránt mélyen érdeklődő irodalmár, akinek a művei mindmáig 
közkedveltek a fiatalok és a felnőttek körében. Az én falum (1898) című novelláskötetében megelevenednek a korabeli falu 
hétköznapjai, az Egri csillagok (1901) és A láthatatlan ember (1902) című történelmi regényei pedig a hazaszeretet szép 
megnyilvánulásai. 1882. szeptember 5-től 1883. december 26-ig Devecserben tanított. Itt szerzett élményeiből táplálkozik A 
zászló átmarad című novellája, és itt írta a Zolika orra című regényét. A Fel nagy örömre… kezdetű egyházi ének szövege is az ő 
nevéhez fűződik. Novelláiban az egyszerű észjárású, tiszta erkölcsű embereket jeleníti meg nagy szeretettel, őszinte melegséggel. 
Azt az életformát eleveníti meg az utókor számára, ami ma már teljességgel ismeretlen az emberek számára. A föld szeretete, a 
családi összetartás, a megélhetésért folytatott napi küzdelem, az emberek egymáshoz való pozitív viszonyulása napjainkban 
sajnos nagyrészt már a múlté. Előtérbe került az egyéni érvényesülés, a jólét utáni vágy, melyet nem kísér tettvágy, helyébe a 
tudás alábecsülése költözött, a tartalom nélküli csillogás értékelése. Nem tudunk gyönyörködni egy-egy virág szépségében, nem 
tudjuk megragadni a pillanat varázsát, mert nem ismerjük azt a titkot, amelyet Gárdonyi tanított annak idején. Nem tanultuk meg, 
hogy az „emberi arc szent”, melyet nem lehet megütni, nem ismerjük már azt a törvényt, hogy a tanítónk, tanárunk 
tulajdonképpen „lámpás”, aki jóra és a világ megismerésére tanít bennünket, s ezért fokozatosan kivesznek belőlünk azok az 
értékek, amik az embert emberré teszik. Nem mondom, hogy én tökéletes diák vagyok, de elszorul a szívem, ha látom és hallom, 
hogyan viselkednek mai gyerektársaim a felnőttekkel, tanáraikkal. Nekik szeretném ajánlani Gárdonyi Géza novelláit, hogy 
megismerjék az örök igazságot, az erkölcsi tisztaságot, a józan emberi ész törvényeit. 
Oláh Kinga: A legkedvesebb Gárdonyi-könyvem 
 
Gárdonyi Géza legismertebb remekműve az Egri csillagok című regénye. A 6. osztályban kötelező olvasmányunk volt, 
elolvastam, s nagyon megtetszett. Az író a török hódoltság szomorú éveit eleveníti meg mozgalmas képekben, mély 
humanizmussal. Bár sok romantikus, kitalált elem van a műben, korfestése hiteles. Gárdonyi Géza komoly kutatómunkát végzett 
műve megírása előtt, s nagyon sok valóságos történelmi személy jelenik meg a cselekményben. Bornemissza Gergely életútját, 
Cecey Évához fűződő szerelmi viszonyát bontakoztatja ki a gyerekkoruktól az életpálya csúcsát jelentő egri győzelemig. Ez a mű 
alkalmat ad az írónak arra, hogy emléket állítson a törökkel küzdő, hazájukért életüket áldozó magyar vitézeknek. Ezen kívül a 
tulajdonképpeni alapkérdése: hogyan alakul, változik a visszahúzódó, passzív ember a történelmi események sodrában. Ez a 
kérdés mindig is foglalkoztatta az irodalmárokat, épp úgy, mint az egyszerű embereket. Vajon van-e beleszólásunk saját életünk 
alakulásába, vagy tőlünk független, magasabb rendű politika résztvevői vagyunk? A magyarság története tele van hősies és 
kevésbé diadalmas eseményekkel. A tatárjárás, a török hódoltság, a világháborúk, a belviszályok mind-mind megedzették a 
szegény emberek erejét. De vajon milyen szerepük volt az események alakításában: résztvevői vagy csak elszenvedői voltak a 
történéseknek? Erre a kérdésre is választ találunk a Gárdonyi-regényben. Bornemissza Gergely, a szegény jobbágyfiú 
hazaszeretetével, hősiességével nem csupán báb a történelmi folyamatban, hanem cselekvő részese annak, s így lesz egyike az 



„egri csillagoknak”, akiknek a tette mindmáig elévülhetetlen marad a magyarság sorsának alakulásában. 
 

 
Nagy-Ádám Patrik: Élményeim egy Gárdonyi-versenyen 
 
Minden tanév októberében megrendezzük iskolánk névadója tiszteletére a Gárdonyi-napot, amelyen hagyományos programelem 
a Gárdonyi-szobor megkoszorúzása egy kis emlékműsor keretében, az első osztályosok felavatása iskolai jelvény 
adományozásával, valamint az esti, szülőknek szervezett Gárdonyi-gála. A délelőtti rendezvények elsősorban ismeretszerzésre, 
játékosságra épülnek, s a leggyakoribb témák: Gárdonyi Géza devecseri élményei, életútja, személyisége. Különböző 
tevékenységekkel elevenítjük fel a nagy író életútját. Ilyenek például: Gárdonyi-emlékhelyek felkeresése Devecserben; 
Gárdonyi-totó kitöltése internetes, illetve könyvtári kutatómunkával; Gárdonyi mesemondó verseny; Gárdonyi-színdarabok 
bemutatása; Az Egri csillagok filmváltozatásnak levetítése; Gárdonyi-művek illusztrációjának elkészítése; Gárdonyi-kiállítás 
rendezése; Gárdonyi-korabeli iskolai tárgyak bemutatása. Mindezek a programok évről évre sok élményt jelentenek számomra, 
mindig újabb és újabb ismeretekkel bővítik meglévő tudásomat az íróról. 

 
 
 

 
Molnár Regina: A legkedvesebb Gárdonyi-könyvem 
 
Gárdonyi Géza (1863–1922) a legkedvesebb regényének A láthatatlan ember című művét tartotta, s számomra is kedves 
olvasmányaim egyike. A műben Attila hun király kora kel életre. Az Előszóban a főszereplő szavait olvashatjuk: „Hát, én volnék 
az, Zéta. S bizony mondom: nem ismer engem senki… Az embernek csak az arca ismerhető, de az arca nem ő. Ő az arca mögött 
van. Láthatatlan.” Tulajdonképpen Zétában, a kis rabszolgafiúban a bölcselkedő, pesszimizmusra hajlamos kamasz Gárdonyi 
rejtőzik. A regényben a hunok győzelmét bizonygatja a fejlett kereskedelemmel és kézműiparral rendelkező, műveltebb 
Keletrómai Birodalom, valamint a hatalmas hadászati erőt képviselő Nyugatrómai Birodalom fölött. Szívvel-lélekkel a hunok 
mellett foglal állást. Emberi romlatlanságukat, becsületességüket dicséri, s ezt vési az olvasó emlékezetébe szépen kimunkált 
jeleneteivel és jellemeivel. A hunoknál nincs adó, ott nem zsákmányolják ki az embereket, nem száll apáról fiúra a hatalom, 
hanem mindenkinek magának kell bebizonyítania alkalmasságát a tisztségekre. Gárdonyi egy romlatlan, idilli világot dicsőít, 
amely, ha nem is felel meg tökéletesen a történelmi valóságnak, mindenképpen gondolkodásra készteti az olvasót. Bár történelmi 
tények nem bizonyítják a hun-magyar rokonságot, az író Átilla (Attila) fatányéros-fakupás egyszerűségének, jellemének 
megrajzolásával egy igazi népvezér alakját állítja példaképnek. Számomra érdekes volt annak a letűnt világnak az ábrázolása, 
amelyről a mai történelemkönyvek már csak alig tesznek említést. Az „Isten ostorának” nevezett hun király, akinek maga Isten 
adott kardot, akitől rettegett egész Európa, akit – a monda szerint hármas koporsóban temettek a Tiszába – megjelenik 
mondavilágunkban is, de emberi arcáról ebben a regényben kaphatunk elképzelhető képet. Zéta, a rabszolgafiú sorsán keresztül 
pedig betekintést nyerhetünk abba a történelmi korba, ahol a rabszolgaság elfogadott volt. A mű nyelvezete egyszerű és 
természetes, könnyű és olvasmányos, mindenkinek csak ajánlani tudom. 
 
Oláh Barbara: Miért jó a Gárdonyi iskolába járni? 
 

11 éves koromig Kelet-Magyarországon, Hajdú-Bihar megyében éltem családommal. 5. osztályos voltam, amikor 
ikertestvéremmel és anyuékkal Devecserbe költöztünk. A helyi Gárdonyi Géza Általános Iskolába írattak be bennünket. Eleinte 
némi idegenkedéssel tekintettünk az új körülményekre, de aztán a szép, közelmúltban felújított iskolaépület, a barátságos 
diáktársak, a segítőkész pedagógusok megkönnyítették beilleszkedésünket. Nem állítom, hogy az új osztályközösségben 
mindenkivel egyformán jóban vagyunk, de mindjárt kialakult két barátságos, jól tanuló lánnyal egy olyan szoros kötődés, ami 
már igazi barátságnak nevezhető. „Négyes fogatunk” jóban-rosszban együtt van, segítünk egymásnak a tanulásban, s együtt tart 
minket egy közös érdeklődési kör is: a lovak szeretete, a lovak világa. Szeretünk olvasni, főként a lovakról és más állatokról. Ez 
a barátság egy olyan megtartó erőt jelent számunkra, hogy amikor felvetődött az év elején, hogy szüleink átiratnak minket egy 
hatosztályos gimnáziumba, mi elleneztük a legjobban az iskolaváltást. Járunk zeneiskolai foglalkozásokra, s egyre több 
tanulmányi versenyen bizonyíthatjuk, mérhetjük össze tudásunkat. Voltunk nyelvi versenyen, szavalóversenyen, s elégedetten 
tapasztaltuk, hogy nem vagyunk lemaradva sem tudásban, sem képességek terén a többi, környéki „kiemelt” iskolától. 
Ösztöndíjat is kapunk év végén tanulmányi előmenetelünkért, szorgalmunkért, közösségi munkánkért. Az iskolatársak körében 
néha persze vannak konfliktusaink, amelyeket az irigység idéz elő, de mi már éretten felül tudunk emelkedni ezeken a 
buktatókon, s megpróbáljuk a helyzetek jó oldalát nézni, s minél többet tenni az új közösségünkért. 

 



 

 
A láthatatlan ember című Gárdonyi Géza regény spanyol változatának címlapja 
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Az Országos Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny 2012–2013 
tapasztalatai 

Mintaprogram egy nem formális verseny szolgálatában 

Hock Zsuzsanna 

A program előzményei69 
A könyvtárhasználati ismeretek oktatásának fontossága a XX. század közepétől kezd hangsúlyossá válni Magyarországon. Az 
1970-es években az iskolai könyvtárak fejlődése megteremtette a szükséges feltételrendszert, az 1993. évi oktatási törvény és a 
Nemzeti alaptanterv pedig törvényi szinten biztosította a könyvtárhasználati ismeretek oktatását valamennyi gyermek számára. 
Az elsajátított ismeretek mérése azonban még nem egységes az oktatási rendszerben. Ezért az országos tanulmányi verseny 
megújításában kettős cél vezetett. Egyrészt, hogy az elsajátítandó ismeretek, készségek közül azokra kerüljön a hangsúly, 
amelyek leginkább hasznosulnak az életben. Másrészt, hogy a számonkérés tartalmi, formai és módszertani elemeit 
végiggondolva határozott lépést tegyünk a rendszerszintű, egységes elvek megteremtése felé. 

A verseny kidolgozása és megrendezése – azaz a mintaprogram kipróbálása – közötti időszakban megjelent a 2011. évi 
Nemzeti köznevelési törvény, valamint a 2012. évi Nemzeti alaptanterv kiadásáról szóló kormányrendelet, amelyek 
megerősítettek abban, hogy az információs műveltség, az interdiszciplináris oktatás, a digitális készségek fejlesztése 
elképzelhetetlen könyvtárhasználati ismeretek oktatása nélkül. A könyvtárhasználati ismeretek mérése nem előzmény nélküli. 
Húsz éve indult útjára a Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny (1993)70, amelyet elsőként a 7-8. és 9-10. évfolyamosok 
számára hirdettek meg. Hamarosan megjelent harmadik kategóriaként az 5-6. évfolyam is, majd a 2001–2002. tanévben 
kiteljesedni látszott a verseny: a 11-12. évfolyam számára is meghirdetésre került a könyvtárhasználati ismereteket mérő 
verseny. Erre a régi hagyományra támaszkodunk jelen munkákban is. 

Az Országos Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny fokozatosan nőtt ki a vetélkedők sorából, s vált országos versennyé, 
majd 2001-ben az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV) közé is bekerült. Ennek ismeretében készítettük el 
mintaprogramunkat. Fontosnak tartottuk megvizsgálni, hogy milyen tartalmi és mérésmetodikai elvárásoknak kell, hogy 
megfeleljen egy könyvtárhasználati ismereteket számon kérő, OKTV szintű, kimeneti mérést szolgáló eszközrendszernek. A 
mérőeszköz készítésekor figyelembe vettük a hasonló diszciplínákkal dolgozó OKTV tárgyak feladatsorait, azok jellegét, 
típusait. Tudatában voltunk annak, hogy a könyvtárhasználati ismeretek sajátosságaiból következően a mérőeszköz egyszerre 
kell, hogy alkalmas legyen az elméleti és gyakorlati tudás mérésére. Arra törekedtünk, hogy az Országos Bod Péter 
Könyvtárhasználati Verseny és az OKTV hagyományait követve egy új szemléletű, bemért, komplex mérési eszközrendszert 
fejlesszünk ki. A verseny keretében a kezdetektől jelen volt a „szóbeli” forduló, amely mindig változott egy kicsit. A 
vetélkedők sorában nagy előrelépést jelentett, hogy a 2001-2003 között kidolgozott és megvalósított Bod Péter 
Könyvtárhasználati Verseny az OKTV szintjére emelkedett. Fontos változás volt továbbá, hogy ez a vetélkedő sok tekintetben 
rokonítható volt a francia könyvtárhasználati képzés bemeneti szakaszának gyakorlati-szóbeli formájához. A Bod Péter 
Könyvtárhasználati Verseny, s így a mintaprogram is tematikájában a közoktatás folyamatában elsajátítandó, 
interdiszciplináris könyvtárhasználati ismeretekhez igazodik: könyvtárismeret, dokumentumismeret, tájékozódás a 
könyvtárban, szellemi munka technikája. Mindezek részét képezik az információs műveltségnek, amelynek készség szintű 
alkalmazása elengedhetetlen feltétele az élethosszig tartó tanulásnak. Az interdiszciplinaritást jelzi, hogy a kipróbálás során is 

                                                        
69 A program a TÁMOP 3.2.4/08/2-2009-0001 Nevelési Tudásdepó című projektben kifejlesztett Könyvtárhasználati verseny - az értő olvasást és a digitális, 

információs kompetenciákat mérő, azok fejlesztését szolgáló, nem formális verseny mintaprogram kipróbálásának gyakorlati tapasztalatait írja le. [online] [2013. 
09.04.] 
<http://olvasas.opkm.hu/index.php?menuId=144&details=24&id=42&ref=%2Findex.php%3FmenuId%3D144%26q%3Dsubject_group_detail%25257C%25257Cg
yermekek%25257C%25257Cor%25257C%25257Cor%25257C%25257Ctitle%25253B%25253Bcreator%25257C%25257Casc%25253B%25253Basc%25257C%2
5257C0%26s%3D24%26page%3D0%26rp%3D7>. 

70 Zsoldos Jánosné: Az Országos Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny. Nyíregyháza: Kölcsey Ferenc Gimnázium, 2002. 



megőriztük az országos verseny azon hagyományát, miszerint a könyvtárhasználati tudást egy-egy tudományterülethez, 
ismeretkörhöz kapcsolva kéri számon. A 2012–2013-as rendezvény témája a biodiverzitás71 volt, ez adta a feladatok alapját. 
Mivel a könyvtárhasználati ismeretek olyan készségek fejlesztését kívánják meg, amelyek nagy részben a gyakorlat oldaláról 
közelíthetőek meg, ezért az alkalmazott módszerek egyszerre empirikus és elméleti jellegűek. A kifejlesztett mintaprogram 
elsődleges célja volt, hogy a közoktatás kimeneti szakaszában legyen olyan elméleti és gyakorlati tudást igénylő feladatsor, 
amely alkalmas az országos tanulmányi versenyek keretében a könyvtárhasználati tudást számon kérni, s amelynek nyertesei 
felvételt nyerhetnek a hazai felsőoktatási intézmények szakirányú képzéseire. A mintaprogram a magyar nyelv és irodalom 
OKTV típusfeladatait (tesztkérdések, kifejtő kérdések) vette alapul. Nagyobbrészt időtartamában is a hazai gyakorlat volt a 
kiindulási pont. Támaszkodtunk a francia könyvtárosképzés bemeneti vizsgarendszerének tartalmi elemeire, metódusára. 
Tehettük ezt azért is, mert a francia iskolai könyvtári hálózat fejlődéstörténete igen sok hasonlóságot mutat a hazaival. A 
vizsgarendszerük a CAPES72 versenyszellemét tekintve is közel áll a magyar OKTV felfogásához.A mintaprogram elkészítése 
során felhasználtuk még az amerikai Kent State University Libraries által kifejlesztett, az információs műveltség mérésére 
szolgáló, TRAILS73 nevű projekt anyagát is. 

 

A francia modell elemei 
A francia vizsgarendszer tartalmi és módszertani elemzésére nem vállalkozhatunk, csak azokra az elemekre kívánunk utalni a 
könyvtárhasználati és dokumentációs ismeretek számonkérésének területéről, amelyeket felhasználtunk a vetélkedő 
kidolgozásában. Ahogy jeleztük, fontos szempont volt egy olyan tanulmányi verseny kidolgozása, mely helyettesítheti a 
felvételi eljárást a könyvtárhasználati ismeretek területén. Ehhez a francia könyvtárosképzés bemeneti vizsgája jó előképül 
szolgált (CAPES). A középfokú oktatást záró (érettségi-felvételi) vizsga egyszerre méri a jelöltek szakismereteit, amelyet a 
középiskolában sajátítottak el, valamint a szakmai kompetenciáit, a tájékozottságot, a dokumentumok és információs források 
ismeretét, az alkotó módon való használatuk képességét stb. A számonkérés módjának legfontosabb elemei közé tartozik egy 
téma bemutatása a rendelkezésre bocsátott dokumentáció felhasználásával (válogatás indoklása), egy-egy dokumentumról 
ajánló ismertetés és tartalmi összefoglaló (rezümé) készítése, adott témáról bibliográfia összeállítása, majd a bibliográfiából 
kiválasztott források felhasználásával a téma feldolgozása egy 20 perces prezentációs előadás megtartásával és az ezt követő 40 
perces szakmai beszélgetéssel. A vizsga alapját képező dokumentumokat a legjobb technikai feltételek mellett számítógépen 
kapják meg a jelöltek. A munka során egyszerre használhatják az internetes forrásokat és a könyvtár állományát. 

 

A program céljai 
A mintaprogramként kidolgozott könyvtárhasználati verseny során alkalmazott mérőeszközök és gyakorlati feladatok a már 
elsajátított könyvtárhasználati ismereteket kérik számon. Az írásbeli mérések során a 8., illetve 10. évfolyam kimeneti 
követelményei jelentik az alapot. Ez tartalmazza a könyvtárhasználati ismeretek alapelemeit: könyvtárismeret, 
dokumentumismeret, tájékozódás a könyvtárban (tájékoztató eszközök), ezek lefedik az információs műveltség valamennyi 
részkészségét. A versenyzőtől elvárt ismeretek, készségek a gyakorlati ismeretek (szellemi munka technikája) mérése során a 
következőek: 

 
– A versenyző képes információs szükségletének definiálására, pontosan határozza meg azt, és jól artikulálja. 
– Ismeri az információforrások különböző típusait és formátumait. Képes újraértékelni a megszerzett információt. 
– Képes kell, hogy legyen hatékony keresési stratégiák alkalmazására. 
 
– Képes az információ megszerzésére a könyvtár tereiben − tájékoztató apparátusainak használatával −, illetve online 
módszerekkel. 
– Képes mérlegelni a kapott információmennyiség és a kutatási cél kapcsolatát, összefüggéseit a további kutatási módszerek 
kiválasztása érdekében. 
– Képes a kutatási célnak megfelelően értékelni az összegyűjtött információkat, s ha kell, új keresési stratégiát fölállítani. 
– Tudja a hivatkozás könyvtári szabályait alkalmazni a források típusainak megfelelően. 
– Képes lényegkiemelésre, a szöveg újraalkotására. 
– Ki tudja választani a szövegből a hivatkozott, idézett szövegeket. Tudja ezek idézésének szabályait. 
– Képes az információs források közül a relevánsak kiválasztására, a források komparatív vizsgálatára. 

                                                        
71 A pontos cím: Sokszínű világ – a biodiverzitás az irodalomban, a művészetekben és a tudományban volt. 
72 CAPES (Certificat d’Aptitude au Professorat de l’Enseignement Secondaire) [online] [2013.09.04.] 

<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006061962&dateTexte=vig>; [online] [2013.09.04.] 
<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021625818&dateTexte=&categorieLien=id>; [online] [2013.09.04.]; 
<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021625818&dateTexte=&categorieLien=id>. 

73 Tool for Real-time Assessment of Information Literacy Skills (TRAILS) [online] [2013.09.04.] <http://www.trails-9.org/>. 



– Felismeri a források és fogalmak közötti összefüggéseket. 
– Képes az összegyűjtött információt a formátumnak megfelelően rendszerezni. 
– Munkája során a nem hagyományos dokumentumokat, informatikai megoldásokat tudja alkalmazni, használni. 
– Tud munkájához folyamatábrát készíteni. 
– Tudatosan alkalmazza az etikai és jogi szabályokat munkája során. Ismeri a szerzői jog, a hivatkozás szabályait. Ismeri a 
szövegek, adatok, kép- és hanganyagok legális tárolási, beszerzési és alkalmazási módjait. 
– Képes a világos kommunikációra a téma bemutatása során. 

 
Célunk volt, hogy az új rendszerű verseny mind metodikájában, mind tematikájában illeszkedjen a hazai országos tanulmányi 
versenyek hagyományaihoz, megtartva az Országos Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny tradícióit. A tartalmában megújult 
verseny lehetőséget ad a könyvtárhasználati ismeretek oktatásának fejlesztéséhez, illetőleg rendszerszerű oktatásának 
elterjesztéséhez, növekszik a verseny presztízse, nemcsak a diákok, a pedagógusok, de a könyvtárostanárok körében is. 
Eredményként jelentkezik, hogy a feladatlap-fejlesztések olyan könyvtárhasználati, bemért eszközöket eredményeznek, amelyek 
bárki számára használhatók, elemenként és összességében is. A végső cél, hogy a Bod Péter verseny Magyarországon elismert, 
felvételi értékű versennyé váljon. Ezzel nőhet a könyvtárostanári hivatás presztízse, nemcsak a közoktatásban, hanem a 
felsőoktatásban is. 

 

A program tervezett tartalmi elemei 
A mintaprogramban javaslatként az alábbi versenytervet készítettük el: 

A verseny két nagyobb egységből áll, amelyek további résztevékenységet tartalmaznak: 
I. forduló 

– 50 perces teszt, 
– 100 perces esszé. 

 
II. forduló 

Írásbeli (200 perc) 
– tematikus dokumentumsor értő feldolgozása (140 perc), 
– ajánlás és recenzió adott szöveghez (60 perc). 

Gyakorlati (200 perc) 
– feladat egy téma kidolgozása a szellemi munka technikájának alkalmazásával (150 perc), 
– szóbeli: a feladat megvalósításával kapcsolatos könyvtár-informatikai kérdésekkel (50 perc). 

A verseny egységei módot adnak arra, hogy komplex képet kapjunk a versenyző tudásáról. 
Részletesebben a feltételrendszerről: 

I. forduló 
Szükséges egy osztályterem, ahol biztosítható, hogy a jelentkezők nem tudnak egymással érintkezni, a felügyelő tanár, aki 

nem könyvtárszakos és a könyvtárostanárok − megfelelő végzettséggel −, akik javítanak. Biztosítandó még a jegyzőkönyvhöz 
iskolai űrlap, boríték, amelyben a versenyszervezők visszaküldik a kitöltött verseny-feladatlapokat a javítási útmutató alapján 
elkészített javítást követően. Amennyiben egy-egy iskolában nincs legalább 4 jelentkező a versenyre, több iskola diákjai (egy 
helyszínen) is megírhatják a dolgozatot, azonban minden esetben a versenyző könyvtárostanára a javító, s intézménye a 
visszaküldő. A versenyszervezőnek kell biztosítania a javítás szakmai ellenőrzését. 

II. forduló 
A verseny egyéni feladatmegoldáson alapul, ezért ennek feltételeit kell megteremteni. 
A könyvtári környezet biztosítása csak a második forduló második részében elengedhetetlen. 
Itt már valamennyi versenyzőnek szükséges: 

– egy számítógép, amelyen internet csatlakozás van, megfelelő védelemmel, hogy csak a versenyhez nélkülözhetetlen 
forrásokat használhassa, 
– könyvtári adatbázis, katalógus. 

A felügyelő tanárok könyvtáros végzettségűek. Feladatuk a versenyzők munkájának figyelemmel kísérése külön felkészítés, 
útmutató alapján, hiszen ők egyben a zsűri tagjai is. Vagyis szükséges egy jól képzett értékelő bizottság (zsűri), mely a 
versenyzőt meghallgatja, kérdéseket tesz fel, a munkát értékeli. A javasolt jelentkezési határidő szeptember 30., az első forduló 
november 15., a második forduló január 15. (A verseny céljaival harmonizálva, hiszen az egyetemi felvételi jelentkezések előtt 
kell a versenyt lebonyolítani.) Az első fordulóban a versenyzők számára a feladatlap lezárt, lepecsételt borítékban, az 
iskolavezetés számára küldve érkezik meg a verseny napja előtt. Két boríték található a csomagban. Az első tartalmazza a 
tesztet, a második az esszékérdéseket. Felbontása a teremben történik, ahol jegyzőkönyvet kell fölvenni a diákok ülésrendjéről, 
az OKTV-hez és az érettségihez hasonlóan. Felügyelő tanárról, valamint a verseny nyugalmáról az intézmény gondoskodik. A 
felügyelő tanár felolvassa a tájékoztató szöveget, majd elkezdődik a munka, amelynek idejét e pillanattólszámoljuk. A feladatok 



két részből állnak, az 50 perces teszt ideje alatt a versenyző nem hagyhatja el a termet. Ezt követi egy 15 perces szünet, majd a 
felügyelőtanár kinyitja a második borítékot, amelyben az esszé témáját, illetve a kifejtő kérdéseket találjuk. A megoldásra 100 
perc áll a versenyző rendelkezésére, az első 80 perc után, ha szükséges (a jegyzőkönyvben jelezve) rövid időre kimehet a 
teremből. A verseny lebonyolítása után a felügyelő tanár átadja a dolgozatokat, jegyzőkönyvet az iskola igazgatójának, aki 
felkéri a könyvtárostanárt, hogy a javítókulcs segítségével értékelje a diákok munkáját. Ha több iskola diákjai is részt vesznek 
az első fordulóban egy helyszínen, akkor az adott intézmény könyvtárostanára fogja javítani a versenydolgozatot. A kijavított 
dolgozatokat a jegyzőkönyvvel együtt kell visszaküldeni a verseny lebonyolítójának a versenyt követő egy héten belül. 

A második fordulóban a verseny lebonyolításának időtartama 400 perc. A versenyzők ez esetben is két eltérő feladatot 
oldanak meg. Az első feladat nem igényel könyvtári-informatikai hátteret. A felügyelők nem lehetnek könyvtáros 
végzettségűek. Könyvtári környezet nem szükséges. Az ülésrendről jegyzőkönyv készül, amelyet a versenyszervezőnek a kész 
munkákkal átad a felügyelő. A feladatok a könyvtári-informatikai műveltség mérését szolgálják, adott dokumentumrészletek 
értelmezésével. A feladatmegoldásra 140 perc áll a versenyző rendelkezésére. A 140 perc első 90 percében a versenyző nem 
hagyhatja el a termet. Azt követően a mozgásokat a jegyzőkönyvben jelezni kell. Az első rész második feladata a tematikus 
szöveggyűjteményből előre kiválasztott egy dokumentumhoz ajánlás és egy másik dokumentumhoz recenzió készítése. 
Rendelkezésre álló időkeret: 60 perc. 

A második részben egy 150 perces feladat során a jelöltnek szüksége lesz a könyvtár és informatikai források használatára, 
ezért ezt csak iskolai könyvtárban lehet lebonyolítani. A jelöltnek alkalmaznia kell egy kihúzott téma kapcsán a szellemi munka 
technikáját, amelynek eredményeképpen egy PowerPoint bemutató segítségével össze-foglalót kell készítenie az adott témáról. 
A záróegység egy maximum 50 perces beszámoló, amelyben 20 perc áll a versenyző rendelkezésére, hogy a bemutató alapján 
az adott témáról talált információkat ismertesse, összegezze. A beszámoló ideje nem lehet több, de kevesebb sem. Ezt követően 
a szakmai (feltétlen szükséges a megfelelő számú, megfelelően felkészített, könyvtáros végzettségű zsűri) kérdésekre, 
beszélgetésre kerül sor a zsűri és a jelölt között, maximum 30 percben. A versenyző munkáját a zsűri az írásbeli eredményével 
együtt értékeli. 

 

A program kipróbálása 
A 2012–2013. tanévben az OFI-PKM vezetőjének felkérésére a mintaprogram kipróbálása lett a verseny egyik célja. Az eredeti 
hagyományok alapján a verseny három fordulóból áll, a regionális és országos döntőt megelőzi az iskolai forduló. A verseny 
ebben a tanévben is lehetőséget adott az iskolai forduló megtartására, de a legtöbb esetben sajnos ez eddig sem történt meg. 
Most a verseny a mintaprogramhoz illeszkedve kétfordulós volt. Természetesen a versenykiírás nem tiltotta meg az iskolai 
fordulót.  
Ezzel a lehetőséggel azonban idén a korábbiakhoz képest kevesebben éltek. A fentiekben leírt mintaprogram egészének (szó 
szerinti) kipróbálását a 20 éves hagyománnyal bíró hazai könyvtárhasználati verseny – különböző okok miatt – nem tette 
lehetővé. 
A mintaprogram korrekciója ugyanakkor folyamatos egyeztetés eredményeképpen zajlott az OFI-PKM versenyszervezőjével74, 
igazgatójával75, valamint a belső szabályzat szerint felkért versenybizottság76 tagjaival. 

Az első forduló csupán a feladatlap megoldására korlátozódott. Bemérése, ezt követő korrekciója megtörtént. A kitöltött 
feladatlapok javítása nem helyben (megyei helyszínek) történt, hanem központilag. (A mintaprogram szerint helyben történik, 
javítókulcs alapján, s ezt kell beküldeni a versenyszervezőnek.) Elmaradt a második, az esszékérdés. Így a feladatlap kitöltésére 
korlátozódott a forduló, amelynek időtartama a hagyományokhoz illeszkedett. (90 perc). 

A második fordulóban jelen volt mindkét elem, az írásbeli és a gyakorlati is, amelyet a szóbeli beszámoló zárt. Tartalmában 
kisebb, időtartamában jelentősebb változás volt a mintaprogram elvárásaihoz képest. Elmondhatjuk, hogy a verseny keretet 
biztosított a mintaprogram kipróbálásához. Lehetővé tette egy Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny színvonalához 
közelítő könyvtárhasználati verseny lebonyolítását, mintegy első állomásként. A diákok hozzáállása, tevékenysége pozitív 
képet mutat. 

A mintaprogram kipróbálásának főbb elemeit érdemes a két forduló tapasztalatai alapján összegezni. 
Néhány adat, amely érthetővé teszi az elemzést. 

I. forduló77: 
– Helyszín: megyénként egy, kivétel a fővárost, ahol a két kategória két helyszínen versenyzett78. Legtöbb esetben – a 

                                                        
74 Ezt a feladatot ebben a tanévben Tolnai József, az OFI-PKM ügyvivő szakértője látta el. 
75 Dr. Varga Katalin (a döntőn a zsűri elnökének szerepét is betöltötte). 
76 A 2012/2013. évi OV tagjai voltak: Bali Judit (Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium), Cs. Bogyó Katalin (SZTE Juhász Gyula Gyakorló 

Általános Iskolája, Szeged), Emmer Gáborné (az Iskolakönyvtáros c. folyóirat szerkesztője, Veszprém), Hock Zsuzsanna (Veres Pálné Gimnázium), Lázárné 
SzanádiCsilla (ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola), Nyírő Gizella (PTE Deák Ferenc Gyakorló Gimnázium, Pécs), Örményiné Farkas Andrea 
(Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium). A házigazdák részéről Szalai Tamásné és Fehérné Darányi Andrea segítettek a szervezőmunkában, az előkészítésben 
pedig jelentős szerepet kapott Murányi Adrienn, a Veres Pálné Gimnázium könyvtárosa. 

77 Az első fordulóra sokan iskolai megmérettetést követően érkeztek (egy „kvázi 0. forduló” után), bár az iskolai fordulók megrendezése nem volt kötelező. (a szerk.). 



hagyományokhoz kötődően – könyvtári környezetben, bár a feladatmegoldáshoz erre nem volt feltétlenül szükség, ahogy 
a mintaprogramban is terveztük. 
– Időtartam: 90 perc – ez lényegesen rövidebb, mint a program időtényezője. 
– A lebonyolítók: pedagógus, könyvtáros, helyi versenyszervező, a versenybizottság tagjai, versenykoordinátor – több, 
mint amit a mintaprogram megkívánt. 
– Résztvevők: 7-8. évfolyamos, valamint 9-10. évfolyamos diákok.79 Országosan 304 diák vett részt ezen a fordulón, 164 
intézményt képviselve.80 (Az iskolai fordulókat is számolva a versenyen több mint ezer tanuló vett részt.) 

 
– A versenyzők felkészültsége meg kellett, hogy feleljen az adott évfolyamon elvárt (7-8., ill. 9-10.) könyvtárhasználati 
ismeretek kimeneti követelményeinek.81 A mintaprogram kidolgozásakor a program céljainak megfelelően összegeztük a 
mérhető készségeket (lásd feljebb). 

II. forduló: 
A verseny második fordulója (országos döntő) tartalmában ugyan kapcsolódott a mintaprogram tervezett tartalmához, 

megvalósítását azonban objektív akadályok nem tették lehetővé. A helyszín a Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és 
Gimnázium könyvtára volt. A verseny időtartama − 30 perc írásbeli és 130 perc gyakorlati idő versenyzőnként − a 
mintaprogramban tervezett idő 40%-ára csökkent. A mintaprogram e ponton elvárásként fogalmazta meg a zsűri 
szakképzettségét, s a versenyben való jártasságát. Ennek a kipróbálás során sikerült tökéletesen megfelelni.82  

A mintaprogram nem utal a második fordulóba jutók számára, de célszerűnek látszik ezt 30-32 főben limitálni. Ez esetben, a 
kipróbálás során a résztvevők 7-8. évfolyamos (13-14 éves) és 9-10. évfolyam (15-16 éves) diákok voltak. Mindkét 
kategóriában 16-16 fő. (Végül az első kategóriában ez visszalépés miatt egy fővel csökkent.) A döntőben a résztvevők nemek 
szerinti megoszlása: az első kategóriában a 16 diákból három fiú, a második kategóriában 5 fiú és 11 leány. 

 

A döntő (illetve a mintaprogram részelemeinek) értékelése 
A második forduló a mintaprogram elképzeléseinek megfelelően, de rövidebb időtartamban (30 perc) könyvtárhasználati tudást 
mérő tesztsorral kezdődött mindkét kategória számára. Az eredmények beleszámítottak a végső eredménybe, mint ahogy ezt a 
mintaprogramban is megfogalmaztuk. Az írásbeli feladatok a tanulók információs műveltségének bázisát, könyvtárhasználati 
ismereteiket voltak hivatottak számon kérni. A döntő írásbeli feladatsorait a nemzetközi mérési standardnak megfelelő 
formátumban készítettük el.83  Előismeretük, könyvtárhasználati tudásuk az írásbeli feladatsorok eredményei alapján a 
következő képet mutatják: 

 

I. kategória (13-14 évesek) 
A versenyzők alapvető könyvtárhasználati tudását mérte a feladatsor, amely 56 itemet tartalmazott. A feladatokat bemértük, 
lektoráltuk. Az 1. feladat a diákok könyvtárral kapcsolatos fogalomrendszerét, ismeretét mérte. Egy tanuló nem tudta a feladatot 
megoldani, hárman pedig nem tudtak három jelzőt kapcsolni a könyvtár kifejezéshez. Ennél jóval alacsonyabb számban, 
mindössze négyen tudták megfogalmazni az Egyetemes Tizedes Osztályozás fogalmát (2. feladat). Szerepét ugyanakkor 
egyenlő mértékben tudták a diákok. Hasonló arányban ismerték az indirekt tájékoztatás szerepét a mindennapi tájékozódás 
folyamatában. A 3. feladatban konkrét könyvtári dokumentumtípusok, tájékoztató eszközök felismerése, ismerete volt a cél. 
Mindössze egy diák tévesztett a bibliográfia esetében, valamennyien 100%-osan oldották meg a feladatot. A 4. feladat egy 
adatbázis rekord elemeinek, információs tartalmának értelmezése volt. A diákok 50%-a nem tudta megmondani a rekord alapján 
a dokumentum típusát. Sokan egy másik feladattal keverték, nem tudták, mi a különbség egy dokumentum műfaja és típusa 
között. A könyvtári szakrend ismeretét kérte számon az 5. feladat. Biztonsággal csupán a verseny témájához (Biodiverzitás – A 
sokszínű  
világ) közel eső feladatot oldották meg a diákok, ezt mindössze egy versenyző tévesztette el. A 6. feladat az alapvető 
könyvtártípusok ismérveire (gyűjtőkör, felhasználók köre, hazai példa) kérdezett rá. Hiányosak a nemzeti könyvtárra vonatkozó 
ismeretek, ezt mutatják a mérőlapok. A nemzeti könyvtár gyűjtőkörét hárman tudták, használói körét pedig csak négyen. 
Sajnálatos, hogy egy diák nem tudta megmondani a hazai nemzeti könyvtár nevét. A könyvtártípusok közül gondot jelentett 
még az elektronikus könyvtár gyűjtőköre és a hazai példa. Ez elgondolkoztató, hiszen a versenyzők abból a generációból 
kerültek ki, akik számára az internet mindennapjaik része már. A versenyzők 40 %-a nem tudott példát írni hazai 
szakkönyvtárra. Dokumentumismereti feladat volt a hetedik. A versenyzők 45%-a nem ismerte föl az Idegen szavak és 

                                                                                                                                                                                                              
78 [online] [2013. 09.04.] <http://www.opkm.hu/?lap=dok/dok&dok_id=237>. 
79 Pontos létszámadatok az OFI-PKM honlapján olvashatók. 
80 [online] [2013. 09.04.] <http://www.opkm.hu/?lap=dok/dok&dok_id=236>. 
81 243/2003. (XII.17.) Kormányrendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról. 
82 A fentebb említetteken kívül a házigazdák részéről Szalai Tamásné és Fehérné Darányi Andrea segítettek a szervezőmunkában. 
83 A munkát Murányi Adrienn, a Veres Pálné Gimnázium könyvtárostanára végezte. 



kifejezések szótárát. Náluk még a szótár kifejezés sem szerepelt a kapott válaszokban. A jelölések felismerése átlagosan 75%-
osnak mondható a feladat esetében, de elgondolkoztató, hogy az élőfejet, amely számos kézikönyv esetében fontos tájékozódási 
pont, mindössze 45%-uk ismerte fel. A szórás igen nagy volt: a legjobb munka 90%, a leggyengébb 54%-os eredményt 
mutatott. 
 

II. kategória (15-16 évesek) 
Ennek a kategóriának a feladatai az egész verseny során sokkal közelebb álltak a mintaprogramban megfogalmazottakhoz, 
hiszen annak elvárásai egy felsőbb évfolyam fejlettebb képességű diákjai számára készültek. A bemért feladatsor a hivatkozott 
Nemzeti alaptanterv 9-10. évfolyam követelményrendszerén alapult. Ebben az esetben is alapvető ismereteket kért számon a 
feladatlap. Az első feladat − hasonlóan az I. kategória feladatsorához − a könyvtár kifejezéshez fűzhető bővítményeket kérdezte 
a diákoktól egy szövegrészlet alapján. A feladat összetett volt, hiszen a diákoknak egy adott szöveg értelmezése segítségével 
kellett a feladatot megoldani. Ennek a feladatnak a megoldása 80%-os eredményt mutatott. Az 1. b feladat elvárása a 
hagyományos és elektronikus könyvtár felismerése volt az adott szöveg alapján. A versenyzők 15%-a ismerte föl és tudta 
megfogalmazni a különbséget a Klimo Könyvtár és a Klimo Theca között. A második feladat ez esetben is két könyvtári 
fogalom, az Egyetemes Tizedes Osztályozás, valamint az OPAC meghatározását várta el a diákoktól. A diákok 20%-a ismerte 
az ETO jelentését, szerepét 45%-uk tudta pontosan meghatározni. Az OPAC esetében hasonló arányt mutatnak a megoldások, 
amely számunkra biztató mutató. A harmadik feladat a dokumentumismeret köréből került a mérőeszközbe. Jó eredményt 
kaptunk két időszaki kiadvány összehasonlítása tekintetében, szinte valamennyien megoldották e feladatot. Örvendetesnek 
tartjuk, hogy jól ismerték a versenyzők e dokumentumtípus sajátosságait. A 4. feladat egy rekord értelmezése volt. Itt is 
rákérdeztünk a szótárra mint dokumentumtípusra. A diákok 45%-a tudta csupán megnevezni ezt a kézikönyvtípust. Helyesen 
határozták meg viszont a szakrendi jel szerepét, valamint sikeresen megtalálták az OMIKK betűszó feloldását a rekordban. A 
diákok 50%-a nem tudta feloldani az ill.  rövidítést helyesen. Ugyanakkor mindenki tudott tárgyszót alkotni a rekordhoz. Az 5. 
feladat egy kézikönyv jelöléseinek felismerését várta el a diákoktól. Az információs műveltség alapja az is, hogy a diák 
pontosan tudjon tájékozódni a kézikönyvekben. Nagy volt a szórás a részfeladatok tekintetében. Tökéletes megoldást nem 
kaptunk. Legkevésbé a címszó ismétlés jelét tévesztették a versenyzők, legjobban az utaló jelét ismerték fel. A 6. feladat 
komplexitása ismét erősen kapcsolódott az információs műveltség részelemeihez. A szövegrészletből a versenyzőknek kellett 
kiválasztani az ismeretlen fogalmakat, s meghatározni azt a kézikönyvet, amelynek segítségével a jelentésük meghatározható. A 
diákok 85%-a jól oldotta meg a feladatot. A II. kategória feladatsora esetében a kapott eredmények szórása 80 és 30% között 
volt. 
 

Gyakorlati feladatok és a kompetenciák összefüggései 
A versenyzőktől elvárt készségek, képességek a gyakorlati feladatok megoldása során mutatkozhattak meg a leginkább. A 
verseny hagyományainak megfelelően a diákok instrukciós levelet kaptak, hogy mód legyen az egyforma elemek összevetésére. 
A zsűri – a mintaprogramnak megfelelően, s a hagyományokhoz híven – figyelemmel kísérte a versenyzők munkáját. Ezt a 
tevékenységet kidolgozott szempontrendszer segítette, így biztosított volt az egységes szemléletmód. Az információs műveltség 
valamennyi részeleme megfigyelhető volt a versenyzőknél. 

A versenyző képes információs szükségletének definiálására, pontosan határozza meg azt, és jól artikulálja. 
A diákok a mintaprogramban megfogalmazottak szerint összeállított szövegek alapján indultak el információt gyűjteni. Az 

első kategória esetében valamennyien megértették, hogy cél egy új tartalom kidolgozása, amelyhez kiindulásul a szövegek 
szolgálnak. A II. kategória esetében csak a szövegrészletek feldolgozása történt meg, a 16 diák közül 12-nél. A szövegbe 
ágyazott információk kezelésén volt a hangsúly, nem az információs szükséglet meghatározásán. 

Ismeri az információforrások különböző típusait és formátumait. Képes újraértékelni a megszerzett információt. 
Mindkét kategóriánál elmondhatjuk, hogy igyekeztek minél szélesebb körben felhasználni a különböző típusú 

információhordozókat. A kézikönyvek mellett használták a szakirodalmi forrásokat, periodikumokat, és kerestek az interneten 
releváns webhelyeket is. A megtalált információkat – különösen az I. kategória versenyzői – megfelelő módon építették be 
munkájukba. 

Képes legyen hatékony keresési stratégiákat alkalmazni. 
A versenyzők önállóan választották meg a keresési stratégiájukat, s megpróbáltak azt hatékonyan alkalmazni. A keresést a 

témaszövegek és a saját, választott tematika alapján építették föl. 
Képes az információ megszerzésére a könyvtár tereiben tájékoztató apparátusainak használatával, illetve online 

módszerekkel. 
A versenyzőknek a helyi könyvtárostanár (Szalai Tamásné) bemutatta a könyvtár tereit. A kapott tájékoztatás és az 

ismereteik alapján önállóan, otthonosan közlekedtek a könyvtárban. Használták a kézikönyvtárat, a szakkönyveket, többen 
eljutottak az időszaki kiadványokhoz. A versenyzők 30%-a a könyvtár tájékoztató apparátusát online érte el, s utána kereste 
meg a dokumentumokat a polcon. A II. kategória esetén, mivel sokan csupán a kapott szöveget dolgozták fel, igyekeztek 



ennek, illetve ezeknek bibliográfiai leírását online módon megtalálni, ezzel teljesítve az instrukciós elvárásokat. Sajnos a 
kulcsszavas keresés eredményéből adódott félreértés is (Zola Összeomlás című regényének és Diamond Összeomlás című 
művének összekeverése). 

Képes mérlegelni a kapott információmennyiség és a kutatási cél kapcsolatát, összefüggéseit, a további kutatási módszerek 
kiválasztása érdekében. Képes a kutatási célnak megfelelően értékelni az összegyűjtött információkat, s ha kell új keresési 
stratégiát fölállítani. 

Az értékelés és az ebből következő változtatni tudás központi eleme az elsajátítandó információs kompetenciáknak. A 
kutatási cél és az összegyűjtött információk megítélése, valamint az ezen alapuló változtatási képesség kompetenciái a 
versenyzők esetében nem érvényesültek. Egyetlen versenyző élt a módosítás lehetőségével. 30 diák egyáltalán nem gondolt 
arra, hogy felülvizsgálja a kutatási cél és az információmennyiség kapcsolata alapján az általa választott témát, és esetleg 
módosítson azon. A kapott információkat nem értékelték, így szinte föl sem merült bennük a változtatás gondolata. A 
bemutatók alapján erre 40%-nak szüksége lett volna. 

Tudja a hivatkozás könyvtári szabályait alkalmazni, a források típusainak megfelelően. 
Valamennyi versenyző képes volt a könyvtári hivatkozási szabályok alkalmazására. Mivel a verseny instrukciós levele 

előírta, ezért a 6. dia valamennyi prezentációban a felhasznált irodalom volt. A hivatkozások azonban egyes esetekben nem 
voltak a szabálynak teljesen megfelelőek. Pedig ez egy könyvtárhasználati verseny esetében alapvető dolog. 

Képes lényegkiemelésre, a szöveg újraalkotására. 
A verseny során a diákoknak három, illetve öt szöveg állt rendelkezésükre. Ezek felhasználásával kellett az adott témát 

meghatározni, tárgyszavakkal leírni. A feladat az volt, hogy az olvasottak alapján prezentációban mutassanak be egy szabadon 
választott résztémát, mintegy „újraalkotva” a szöveget. A második kategóriában csak két diáknak sikerült új közleményt 
létrehozni. Az első kategória diákjai viszont pontosan megértették a feladatot, és merték a szövegeket újraértelmezni, esetleg 
merészebb asszociációval élni. Egy diák azonban láthatóan a szövegekben azt kereste, mihez tudná kötni saját, az 
adathordozóján már meglévő prezentációját. Emiatt a mintaprogramban megfogalmazottakhoz a jövőben elvárásként kell 
hozzátenni, hogy a versenyzők csak teljesen újraformázott, üres külső adatrögzítőt használhatnak. 

Ki tudja választani a szövegből a hivatkozott, idézett szövegeket. Tudja ezek idézésének szabályait. 
Kevesen éltek pontos, szó szerinti idézettel. A négy ilyen tartalmú prezentációban a hivatkozás szabályait viszont betartották 

a készítők. 
Képes az információs források közül a relevánsak kiválasztására, a források komparatív vizsgálatára. Felismeri a források 

és fogalmak közötti összefüggéseket. 
A versenyzők közül mindössze hatan vizsgálták meg a kiválasztott forrásokat a relevancia szempontjából. Ők a számukra nem 

fontos, nem meghatározó értékű alkotásokat félretették. A forrásokat valamennyi diák igyekezett összehasonlítani, s a számukra 
értékes információkat tartalmazókat kiválasztani. A versenyzők forrásválasztása erősen függött az általuk választott 
tárgyszavaktól. A II. kategória esetében nem tudtak elszakadni a verseny témáját adó biodiverzitás fogalmától, valamint a 
szövegek adta fogalomrendszertől. Így, bár a források és fogalmak közötti összefüggéseket jól felismerték, de továbblépni, újra 
vagy újat alkotni már nem sikerült. A kért formátum – a mintaprogramban megfogalmazottaknak megfelelően – PowerPoint 
vázlatsor volt, egy kiselőadás vázlatát tartalmazó öt dia, a hatodik dia a bibliográfiát, a forrásjegyzéket tartalmazta. A diákok az 
összegyűjtött információkat a webes lehetőségek (képek, ábrák) felhasználásával rendszerezték a megadott formátumban. 
Valamennyien képesek voltak elkészíteni ezt az öt diából álló anyagot. A ppt formátumú anyagok tartalma nagymértékben 
függött a versenyző szövegértési, lényeg-kiemelési képességétől és az információs műveltségtől. 

Munkája során a nem hagyományos dokumentumokat, informatikai megoldásokat tudja alkalmazni, használni. Tud 
munkájához folyamatábrát készíteni. 

Valamennyi versenyző arról tett tanúbizonyságot, hogy a könyvtár nem hagyományos dokumentumait, az informatikai 
megoldásokat pontosan ismeri, és képes felhasználói szinten alkalmazni. A beadott jegyzetek tanúsága szerint a diákok nem 
alkalmazták a korszerű és algoritmikus gondolkodást tükröző folyamatábrát. 

Tudatosan alkalmazza az etikai és jogi szabályokat munkája során. Ismeri a szerzői jog, a hivatkozás szabályait. Ismeri a 
szövegek, adatok, kép- és hanganyagok legális tárolási, beszerzési és alkalmazási módjait. 

Bár a versenyzők megadták a forrásokat, de az adott diasoron belül nem éltek a hivatkozás lehetőségével. A zsűrinek 
visszatérő kérdése lett az internetes források hivatkozási módja, mivel a talált képekhez ezek rendre nem készültek el. A 
versenyen leginkább a mintaprogramban megadott időtartamokhoz képest a szóbeli számonkérés sérült. Nem volt mód az 
elmélyült, a fentieknek megfelelő kérdések megfogalmazására a könyvtárhasználati ismeretek tekintetében. A mintaprogram e 
része feltételezi a vizsgahelyzetet. Az elhangzott beszámolók során jól látszott a gondos tanári felkészítés. A diákok pontosan 
megfogalmazták a választott téma alapján mondanivalójukat, bemutatták a témát. Nem maradt azonban elég idő valamennyi, a 
zsűriben felmerült kérdés megválaszolására. 

 

Javaslatok 
A mintaprogram segítségével mód nyílik a könyvtárhasználati ismeretek komplex mérésére, amelyben az elméleti és 



gyakorlati tudásnak egyformán szerepe van. Újabb mérföldkő lehet a könyvtárhasználati ismeretek oktatásának területén, 
hiszen ezzel mód nyílik az egységes értékelési-számonkérési rendszer normáinak kidolgozására. Újabb mérföldkő lehet az 
Országos Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny történetében is, mert az információs műveltség, a szövegértés és értékelés 
képességének  
mérésével, a feladatok standardizálásával ez a rendszer méltó lehet az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyek 
színvonalához. A mintaprogram hatására az Országos Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny újabb szakaszához ért. Az elmúlt 
10 esztendőben a verseny követelményrendszere már elindult a szellemi munka technikájának, az információs műveltség 
kompetenciájának mérése felé.84  A mintaprogram segítségével ugyanakkor mód nyílik a könyvtárhasználati ismeretek 
komplex mérésére, amelyben az elméleti és gyakorlati tudásnak egyformán szerepe van, s amelynek segítségével valóban az 
információs műveltség, a szövegértés és értékelés képességének erősítése okán beemelhetővé válhat az OKTV rendszerébe. 
Ehhez folytatni szükséges a megkezdett utat, bővítve a mintaprogramban megfogalmazott újabb elemekkel (esszé, recenzió-
ajánlás, időtényező, technikai háttér). Az újítás megkívánja a felkészítő tanárok, zsűritagok, valamint általában a 
könyvtárostanárok továbbképzését. A fenti elemzésben megfogalmazott hiányosságok a komplex készségfejlesztés 
szükségességét jelzik: hiába tanítjuk meg a könyvtárhasználati ismeretek részelemeit, ha diákjaink a megszerzett tudást nem 
tudják a gyakorlat összefüggéseiben alkalmazni. Végezetül szükségesnek tartjuk a könyvtáros szakmai körökben a verseny új 
elemeinek és tapasztalatainak publikálását, amely sorozatnak jelen tanulmány is része. 

 
 
 

 

 
A Bod verseny döntőjén  

(Fotó: Lázárné Szanádi Csilla) 

 
 
 
 
 
 

                                                        
84 A folyamatban jelentős szerepet játszott a szerző mellett Bognár Márta, Melykóné Tőzsér Judit, Dömsödy Andrea. 
 



A kibővített folyóiratok (enhanced journals) 

Holl András 

A tudományos folyóiratok – amióta csak léteznek – terjedelmi korlátok közé vannak szorítva, s a szerzők gyakorta küzdenek 
több ábra, több táblázat elhelyezéséért. Bármennyire is fontos az a megfigyelési, kísérleti, számítási anyag, amire a cikküket 
alapozzák, hiába lényeges az eredmények reprodukálhatósága szempontjából − és annak ellenére is, hogy további kutatásokhoz 
felhasználható lenne −, többnyire nem közölhető. Az elektronikus információtárolás és -terjesztés korszaka előtt a kiadatlan 
eredmények sorsa gyakorta az enyészet vagy a feledés lett – a megfigyelési eredményeket kinyomtatni és terjeszteni pedig 
túlságosan sokba került. Ez volt a XIX. század végén Konkoly Thege Miklós csillagász vitájának alapja azokkal az akadémiai 
tisztviselőkkel, akik költségkímélés céljából kevesebb megfigyelés közlésére szólították fel.85 A XX. század elején több 
tudományos folyóirat indított kiegészítő folyamokat (Supplement Series, Ergänzungshefte) adatok, sok táblázatot, ábrát 
tartalmazó cikkek közlésére. Más próbálkozások is történtek a folyóiratok hagyományos kereteinek tágítására. Az Astrophysical 
Journal az 1990-es évek elején videokazettákat, majd CD-ket mellékelt füzeteihez, az előbbieken a cikkekhez kapcsolódó 
számítógépes animációk, az utóbbiakon ugyancsak a cikkekhez kapcsolódó, nagyobb terjedelmű táblázatokat juttattak el az 
előfizetőkhöz. A számítógépek és a számítógépes hálózatok megjelenésével és elterjedésével a helyzet megváltozott. A 
tudományos folyóiratok megjelentek az interneten, némelyikük szerkesztője megpróbálkozott az új lehetőségek kihasználásával. 
A folyamatot néhány csillagászati szakfolyóirat esetével mutatjuk be. Az Amerikai Csillagászati Társaság (AAS) 1992-ben 
publikált egy áttekintést az elektronikus publikáció lehetőségeiről. Ennek nyomán egy kis hazai szaklap, az MTA CSFK 
Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézetében kiadott Information Bulletin on Variable Stars (IBVS)86 1994-ben felkerült az 
internetre (rendszeresen csak a következő évtől). Az AAS ugyanekkor indult el egyik folyóiratának egy szekciójával 
hiperszöveg formátumban (HTML). Az AAS-nél megjelentek a csak elektronikusan elérhető táblázatok – többé nem kellett már 
tekintettel lenni arra, hogy a folyóiratszám összefűzhető vagy beköthető legyen, a nyomda- és postaköltség immár nem 
korlátozta a terjedelmet. Az IBVS is elérhető lett 2000-re HTML-ben, és az évek során újabb és újabb szolgáltatásokkal 
gyarapodott: a cikkekhez kapcsolódó megfigyelési adatokat is közölt, alkalmanként pedig nagyszámú, táblázatokon keresztül 
elérhető ábrát, sőt, egyszer-egyszer animált ábrákat is megjelentetett. Mindez persze nem csak az említett folyóiratokkal történt 
meg, bár ezek az úttörők közé tartoztak. A hagyományos folyóiratokhoz képest – más szakfolyóiratokkal együtt – 
tulajdonságaik kibővültek. A kibővített folyóiratok (enhanced journals) elnevezés csak utólag született meg. Elérkeztünk ahhoz 
a ponthoz, ahol az elektronikus formában megjelenő, a hagyományos, nyomtatott változathoz képest új szolgáltatásokat nyújtó 
tudományos folyóiratok nevet is kapnak, s itt kell, hogy összegezzük legfontosabb tulajdonságaikat. Mit tekintünk kibővített 
folyóiratnak? Jellemző tulajdonságaik a holland SURF Alapítvány tájékoztató anyagai87 szerint a következőek: 

– a cikkekhez kapcsolódó kutatási adatok; 
– modellek, algoritmusok, illusztrációk; 
– posztpublikációs anyagok (mint az értékelések és a megjegyzések); 
– metaadatok; 
– egyedi azonosítókkal megjelölt és szemantikus webtechnológiákkal összefogott. 

 
A listát mi kissé átalakítanánk: 

– a cikkekhez kapcsolódó kutatási adatok; 
– az általánosnál gazdagabb, a cikken kívüli webes információforrásra mutató hiperhivatkozások; 
– a kutatás folyamatát dokumentáló anyagok (algoritmusok, programok, technikai dokumentációk stb.); 
– hagyományos illusztrációk (képek ábrák), táblázatok a megszokottnál nagyobb mennyiségben, képletek (általában 
képként); 
– multimédiás illusztrációk (animációk, videók, hanganyagok), böngészőben futó programok; 
– posztpublikációs anyagok (a cikk a megjelenés után is bővül bizonyos információkkal); 
– mindezeket és a cikk egészét jellemző, leíró adatok (metaadatok), azonosítók és a különböző komponensek összefogására 
szolgáló, a cikk alkotórészeinek feltérképezését segítő technikák. 

                                                        
85 Lásd Vargha Domokosné: Konkoly Thege Miklós magyar nyelvű írásai. In: Magyar Tudomány. 2001. 108. évf. 7. sz. p.867-880. [online][2013.09.04.] 

<http://www.matud.iif.hu/01jul/vargha.html>. 
86 IBVS [online][2013.09.04.] <http://www.konkoly.hu/IBVS/IBVS.html>. 
87 SURF: Enhanced Publications [online][2013.09.04.] <http://www.surf.nl/en/themas/openonderzoek/verrijktepublicaties/Pages/default.aspx>; 

[online][2013.09.04.] <http://www.surf.nl/nl/publicaties/Documents/SHAREflyer_EnhancedPublications_pdfversie2_DEF.pdf >. 



 
Ezen jellemzők egy része csak a tudományos szaklapok sajátja – mások a nagy olvasótáborral rendelkező, üzleti alapon 

működő webes információs szolgáltatásokban mára mindennaposak lettek (mint a kép- vagy videomellékletek). Vegyük sorra 
az imént felsorolt elemeket, melyek meg kell jelenjenek a kibővített folyóiratoknál – még ha egy adott lapnál nem is feltétlenül 
mindegyiküknek. Fontos feltétel az is, hogy minden járulékos anyagnak egy cikkhez kell kapcsolódnia: a strandmagazinnal 
egybecsomagolt műanyag vízipisztoly vagy a folyóirathoz mellékelt falinaptár – bár az olvasók mellékletekkel való 
kényeztetéséről van szó itt is, ott is – mégsem tartozik cikkünk tárgyához. 
 

Adatok 
A tudományos eredmények adatok nélkül publikálva többnyire reprodukálhatatlanok, és előfordulnak olyan adatok is, 
amelyeket a tudományos közösség újrahasznosíthat. Ma már vannak tudományos folyóiratok – ilyen például a patinás Nature –, 
ahol a szerzőktől nyilatkozatot kérnek azoknak az adatoknak az elérhetőségéről, amelyeken a cikk alapul. Az adatok lehetnek 
hozzáférhetők a szerzőnél, vagy nyilvános repozitóriumban. A kibővített folyóiratok esetenként maguk vállalkoznak ezen 
adatok megőrzésére és közreadására, máskor repozitóriumban elhelyezett adatállományokra mutatnak hiperhivatkozásokkal. Az 
adatok természetesen csak akkor használhatók, ha többé-kevésbé megtisztították azokat a megfigyelési folyamat rájuk rakódó 
lenyomataitól, és megfelelő dokumentációval – leíró-, avagy metaadatokkal vannak ellátva. Természetesen fontos a szabványos 
adatformátumok alkalmazása is. A folyóiratok (kiadóik) nemigen vállalhatják fel nagy mennyiségű (gigabájtos vagy még több) 
adat tárolását – ezeknek letöltése az olvasóknak is nehézséget okozhatna a jelenlegi technikai feltételek mellett. Megkönnyíti a 
feladatot, ha az adatok a szakmai olvasóközönségnél feltehetően meglévő programokkal kezelhetőek. Az IBVS-nél tárolt adatok 
többsége közönséges szövegfájl, melyek elején megtalálhatók a metaadatok, majd táblázat fejléc és számoszlopok következnek. 
A jellemző fájlméret itt mindössze néhány tucat vagy néhány száz kilobájt. Hasonlóan magához a cikkhez, az adatoknak is 
minőségellenőrzésen kell keresztülmennie: a cikk bírálata mellett a kapcsolódó adatállományokat is meg kell vizsgálni. Fontos 
az is, hogy a szerkesztőség munkatársai valamilyen szinten képesek legyenek ellenőrizni a metaadatok meglétét, teljességét, a 
közlés után pedig hosszú távon figyelemmel kell kísérniük, nem csúszik-e be hiba a másolások és a tárolás során, vagy ami még 
sokkal valóságosabb veszély: a szoftverek gyorsan változó világában kezelhető-e még az alkalmazott fájlformátum? (Az 
ellenőrzés egyébként nemcsak az adatokra kell, hogy vonatkozzon, hanem a többi mellékelt, ám egyáltalán nem mellékes 
információra is.) 
 

Hiperhivatkozások 
Az irodalomjegyzék tételeinek hiperhivatkozásokkal való bővítése a tudományos folyóiratoknál – legalábbis a természet-, élet- 
és műszaki tudományokban – alapvető elvárás. Számos kiadó közös vállalkozása a CrossRef88 rendszer, amelyen keresztül a 
cikkek egyedi DOI89 azonosítókat kapnak, az irodalomjegyzékekbe pedig hiperhivatkozások kerülnek. Az IBVS erre más 
megoldást használ: a Strasbourgi Csillagászati Adatközpontban kifejlesztett technológia alkalmazásával a forrásszöveg 
automatikus feldolgozásával kerülnek linkek az irodalomjegyzékbe. Sok tudományos folyóirat használ hiperhivatkozásokat az 
irodalomjegyzékben, ám ez nem csak a kibővített folyóiratok jellemzője. Utóbbiak másfajta hivatkozásokat is alkalmaznak, ha 
tehetik: az IBVS például különböző csillagászati objektumok (csillagok, csillaghalmazok, galaxisok) adatbázisaira kínál 
linkeket a szövegben vagy a metaadatok között. A hiperhivatkozások nem csupán weboldalra, szövegre, képre, egy adatbázisból 
kinyerhető információs oldalra mutathatnak, hanem a folyóirat és egy külső adatbázis-alapú szolgáltatás közötti bonyolultabb 
együttműködés elősegítői is lehetnek. Az IBVS ilyen tekintetben ritka szolgáltatásokat nyújt: a folyóiratban közölt térkép vagy 
csillagokat koordinátáikkal tartalmazó lista megjelenítéséhez a strasbourgi Aladin interaktív csillagatlaszt alkalmazza. Az 
olvasó részéről csupán egy kattintás szükséges, és a böngészőben megjelenik az Aladin térképlapja, a cikkből származó 
adatokat is feltüntetve. A harmadik fél által nyújtott csillagtérkép-szolgáltatás földi párja lehet, ha egy folyóirat a Google 
térképre linkelve ad földrajzi információkat az olvasóknak. Ebben az esetben is – hasonlóképpen, mint az Aladinnál – lehetőség 
van a Google térkép JavaScript programozási felületének felhasználásával bonyolultabb térképeket létrehozni. Itt jegyezzük 
meg, hogy a hiperhivatkozások szaporításával túlzásba is lehet esni. A szakfolyóiratoknak nem érdemes a Wikipédia mintájára 
minden lehetséges szövegelemet linkké alakítania – csak az olvasó számára feltehetően relevánsakat. A csillagászat területén 
előfordult, hogy egy folyóirat minden egyes objektumnevet adatbázis-hivatkozássá alakított, ott is, ahol nem kellett volna.90 
 

Dokumentáció 

                                                        
88 CrossRef: [online][2013.09.04.] <http://www.crossref.org/>. 
89 Digital Object Identifier (DOI): [online][2013.09.04.] <http://www.doi.org/>. 
90 Egy más területről vett példával: ahol a Kodály-módszerre hivatkoznak, ott nem szükséges Kodály Zoltán Wikipédia szócikkére mutatni, és a Kodály-módszerére is 

csak akkor, ha feltehető, hogy az olvasó nem ismeri, és a cikk szempontjából lényeges. 



Az eredmények reprodukálhatóságához az adatokon túl szükség van a felhasznált algoritmusok, számítógépes programok, 
műszerek, eljárások stb. részletes dokumentációjára is. Ezekre a dokumentumokra – amennyiben valahol hozzáférhetőek – 
elegendő hivatkozni. A kibővített folyóiratok a cikkek mellett tartalmazhatnak ilyen dokumentumokat is. 
 

Ábrák, táblázatok 
Ezen anyagok elhelyezése jelenti az elektronikus folyóiratok kiterjesztésének legtermészetesebb módját, ez a lehetőség is 
gyakran megvan olyan folyóiratoknál, amelyek nem kifejezetten tartoznak a kibővített kategóriába. A nyomtatott cikk 
terjedelmi korlátait meghaladó anyagok csak elektronikusan érhetőek el. Nagyon nagy számú ábra vagy táblázat esetén azonban 
már nem alkalmazható az egyszerű, szövegben elhelyezett hivatkozás az elektronikus táblázatra, a folyóiratnak az ergonomikus 
elhelyezést segítő műszaki megoldást kell biztosítania. Az IBVS esetében ez egy hiperhivatkozásokkal megtűzdelt táblázat – 
ezáltal képes néhány száz képhez, adatállományhoz vagy további táblázathoz hozzáférést adni. Nagyobb számú mellékletnél a 
folyóiratnak már valamilyen keresőfelületet kell az olvasó rendelkezésére bocsátania. 
 
 

Multimédia, programok 
Hanganyagok, filmek, animációk mellékelésére is van lehetőség a kibővített folyóiratoknál – egy népzenei tárgyú cikkben 
szerepelhet az etnográfus által gyűjtött hangfelvétel (ez egyúttal adatnak is tekinthető), egy galaxisok ütközését tárgyaló 
csillagászati cikkben számítógépes animáció mutathatja be a modellezés eredményét (itt illusztrációról van szó). Szerepelhet a 
böngészőben lefuttatható programkód is a mellékletek között. A korábban tárgyalt térképi eszközökhöz képest az a különbség, 
hogy az olvasó letölti a programot, ami a böngészőjében lefut, nincs már kapcsolatban egy külső adatbázissal. Fontos szempont 
az elterjedt, szabványos formátumok használata, melyeket az olvasó szabadon hozzáférhető, könnyen telepíthető vagy a gépén 
valószínűleg meglévő programmal is megnézhet (meghallgathat). Az IBVS esetében a kisszámú közölt mozgókép mindegyike 
animált GIF. 
 

Posztpublikációs anyagok 
A SURF tájékoztató anyaga olvasói megjegyzéseket és osztályozásos értékelést említ. A megjegyzések értékes elemek lehetnek – 
ha a cikk bírálatához hasonló ellenőrzésen mennek át. A szerkesztőknek, esetenként a cikk bírálóinak szükséges gondoskodniuk 
arról, hogy a szigorúan ellenőrzött cikk mellé ne kerülhessenek felületes vagy akár komolytalan megjegyzések. Az olvasói 
osztályozásos értékelésnek véleményünk szerint tudományos szakfolyóiratokban nincs helye. Kétféle posztpublikációs 
információval találkozhatnak az IBVS olvasói. A hibajavítások (errata) a hibás cikk végére kerülnek – a hibás szöveg változatlan 
marad, de a javítással együtt tölthető csak le. Gyakorta előfordulnak a cikkek irodalomjegyzékében a kiadás idején még meg nem 
jelent (már beküldött, elfogadott vagy nyomdában levő) közleményekre való hivatkozások. Amint ezek megjelennek, a linkek 
bekerülnek az ilyen hivatkozásokat tartalmazó IBVS cikkekbe. 
 

Kapcsolat a cikk és mellékletei között 
A nyomtatott folyóiratoknál a füzeteket összetartó fűzőkapocs vagy enyv híján mi köti össze a kibővített folyóirat cikkeinek 
elemeit, mellékleteit? Az olvasóknak valószínűleg nem okoz problémát a cikk szövegébe ágyazott hiperhivatkozásokat követni 
vagy átugrani – legalábbis akkor, ha a mellékletek száma viszonylag kicsi. Egy tudományos cikk tartalmazhat több száz, több 
ezer illusztrációt – ekkor már, mint azt korábban említettük, gondot kell fordítani a kereshetőségre és áttekinthetőségre. 
Nehezebb dolguk lehet az internetes keresőknek. Bizonyára próbált már az olvasó népszerű keresők segítségével képeket 
keresni – a tapasztalat (és a keresés eredménye) bizonyára vegyes volt. A kibővített folyóiratok tulajdonságai közé tartozik, 
hogy részletes leíró adatokat (metaadatokat) közölnek a cikkekről és a mellékletekről, és a szemantikus web technológiáit 
alkalmazva leírják az egyes mellékletek (ábrák, táblázatok, leíró adatok stb.) viszonyát a cikkhez. Ugyancsak fontos a cikkek 
(esetleg a mellékletek) egyedi azonosítókkal való megjelölése. Az egyedi azonosító többnyire a DOI, az alkalmazott 
szemantikus webtechnológia, például az OAI-ORE91. A szabványos, elterjedt azonosítók és technológiák használata kívánatos, 
de egyedi megoldások is működőképesek lehetnek. Az IBVS esetében a cikkekhez használt azonosítók szabványa csak a 
csillagászaton belül ismert – ez egy szűk szakterülethez tartozó folyóiratnál megengedhető. Mivel ebben az esetben csak néhány 
nemzetközi adatbázis létezik, amelyik bibliográfiai adatokat tárolhat az IBVS-ről, a metaadatok eljuttatása történhet egyedi 
eljárásokkal, egyedi formátumokban. Az IBVS maga is biztosít keresési lehetőséget: keresni lehet cikkeket olyan feltételekkel 
is, hogy szerepel benne egy adott típusú ábra (mondjuk azonosító térkép) egy adott csillagról. 
 

                                                        
91 Open Archives Initiative Object Reuse and Exchange (OAI-ORE): [online] [2013.09.04.] <http://www.openarchives.org/ore/>. 



Kibővített folyóiratok – kitekintés 
A SURF – a hollandiai felsőoktatási és kutatási szektor internetszolgáltatója és infokommunikációs támogató szervezete – az 
„Enhanced Journals... Made Easy!” (EJME) projekttel92 támogatta a kibővített folyóiratok létrejöttét és fejlődését, 2008-tól 
kezdődően. A következőkben bemutatunk néhány a projekt keretében kibővített folyóiratot. Az eredmény inkább a lehetőségek 
bemutatása, kísérleti szerzői és szerkesztői eszközök létrehozása, esettanulmányok készítése volt, mintsem hogy a kibővített 
funkciókkal folyamatosan operáló folyóiratokat, teljes terjedelmükben gazdagított kiadványokat hoztak volna létre. 

Journal of Archaeology in the Low Countries93 
A cikkek többségében nincsenek különösebb kibővített elemek, mindössze az ábragazdagság a jellemző tulajdonságuk. Egy-

egy cikkhez kapcsolódnak külön repozitóriumban (a DANS-ban) elhelyezett adatállományok (táblázatok, fényképek), illetve 
Google Maps alapú térképek. 

International Journal of the Commons94 
Gyakorta közöl ábrákban, táblázatokban és képletekben gazdag cikkeket, és előfordulnak külső információforrásokra mutató 

hivatkozások. Az olvasó nem sok nyomát látja az EJME beavatkozásának. 
NIAS – Enhanced Tashelhiyt Dictionary95 
Információgazdag webes szótár lehetőségeinek bemutatására készült demonstráció, képekkel és különböző formátumú 

szövegmellékletekkel. 
Gallows in Medieval Frisia96 
Alapvetően térképi jellegű kiegészítéseket tartalmazó bemutatóanyag, az előző példával azonos technikai alapokon. 

Képekkel, diagramokkal, interaktív térképekkel gazdagított cikkeket ad közre, ahol az olvasónak lehetősége van 
megjegyzéseket  
elhelyezni. 

EJME plugin az OJS-hez97 
Gazdag mellékletekkel rendelkező, kibővített szolgáltatásokat nyújtó folyóiratot készíteni, hála az EJME projektnek, többé 

már nem nehéz – a technikát létrehozni legalábbis nem. A népszerű, elektronikus újság szoftver, az Open Journal Systems 
(OJS) funkcionalitása egy modul segítségével kiegészíthető. Az alap-funkcionalitáshoz képest a toldalék javít a függelékek 
kezelésén, megkönnyíti a kapcsolatot a repozitóriumokkal, és gondoskodik a cikkhez tartozó állományok kapcsolatának 
dokumentálásáról. 

 
* 

 
Sokszor hivatkoztunk már a cikk során az IBVS-re. Általánosságban megállapíthatjuk, hogy tipográfiailag gyengébb minőségű 
a mai elektronikus folyóiratoknál – mentségére legyen mondva, automatikusan készül a HTML verzió. Szolgáltatásai viszont 
fejlettebbek a fent ismertetett folyóiratoknál. Megemlíthető a keresője, melyben a cikkben használt névalaktól függetlenül lehet 
szerzőkre vagy objektumokra keresni. Méghozzá úgy, hogy az olvasó a névalakok figyelembevételénél kérheti külső 
adatszolgáltatók szinonima szótárainak használatát. A szerzőknél a csillagászat területén általánosan használt Astrophysics Data 
System bibliográfiai adatbázisát, a csillagoknál egy-egy strasbourgi vagy moszkvai adatbázis legfrissebb információit lehet 
figyelembe venni. A kibővített, gazdag információtartalmú folyóiratok a web lehetőségeit építik be a tudományos szaklapok 
elektronikus cikkeibe. Azok az olvasók, akik megszokták a gazdag tartalmakat, egyre kevésbé használják a nyomtatott 
folyóiratszámokat. Az IBVS 1961-ben indult papíron, 1994-től az interneten is elérhető lett (néhány év alatt az első számig 
visszamenőleg is a webre került), 2011 őszétől már csak elektronikusan jelenik meg. A nyomtatott változatok előbb-utóbb 
eltűnnek, az elektronikusak tovább élnek – és egyre gazdagabb lehetőségekkel bővülnek. A kibővített folyóiratok jelentik a 
tudományos kommunikáció jövőjét. Bár a szerkesztők és a szerzők terhei növekednek (ez a gazdag tartalmak terjedésének 
akadálya), az olvasók dőzsölhetnek az információkban. A webes információs szolgáltatások úttörői között ott voltak a 
tudományos szakfolyóiratok – hiszen maga a web is a tudomány „melléktermékeként” jött létre. A kibővített folyóiratok egyes 
tulajdonságai – mint a multimédiás mellékletek – nem csak a tudományos szaklapoknál fordulnak elő, sőt, a napilapoknál, 
magazinoknál gyorsabban elterjedtek. Ám vannak olyan tulajdonságaik, amelyeknek az általános használatára nemigen 
számíthatunk. Milyen jó lenne pedig, ha a politikai lapoknál nemcsak a zsurnaliszta, a szerkesztőség véleményét lehetne egy 
kérdésről megtudni, hanem az érdeklődő olvasónak minden háttéranyag, interjúszöveg, statisztikai adat teljes terjedelmében, 
egy kattintással a rendelkezésére állna! 
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Új média, információs műveltség, írás, olvasás, tanulás 

Koltay Tibor 

Bevezetés 
Az információs műveltség fontosságát legutóbb az UNESCO ismerte el a béke és a fenntartható fejlődés szempontjából.98 Ennek 
fényében a címben megjelölt témát igyekszem a maga összetettségében bemutatni, ami azonban azt is jelenti, hogy minden 
kérdésére nem tudok kitérni. Írásomban először meghatározom az információs műveltség és az új média fogalmát, majd 
foglalkozom a közöttük fennálló kapcsolatokkal és hatásokkal. Az új médiával kapcsolatban viszonylag gyakran találkozunk olyan 
egyoldalú érvelésekkel, amelyekből vagy hiányzik a kritika, vagy éppen a túlzó elutasítás a jellemző. Ezek közül talán a kritika 
hiánya gyakoribb, pedig kritikai reflexiókra szükség van. Nincs azonban értelme az olyan elfogult elemzéseknek, amelyek nem 
vesznek tudomást a realitásról, és a jogos aggodalmak kapcsán a felületesen radikális elutasítás attitűdjét veszik fel.99 A 
következőkben tehát megpróbálom elkerülni ezt a csapdát, amikor főként a kritikai megközelítéseket és véleményeket mutatom be. 
 

Az információs műveltség és az új média 
Az információs műveltségnek közismerten számos meghatározása van. Ezek közül azt választottam, amelyik egy korábbi és 

közismert definíció egyszerűsített változatának tekinthető. Így szól: „Az információs műveltség képességek együttese, amely 
ahhoz szükséges, hogy felismerjük, mikor van szükségünk információra, képesek legyünk azt megtalálni, értékelni és hatékonyan 
felhasználni.”100 Fontos kiemelnem, hogy az információs műveltség fogalma és gyakorlata nem korlátozódhat az információ 
megtalálásának és értékekésének (alapvetően) passzív készségeire. Magában kell foglalnia az információ létrehozását. Ez az 
aktív összetevő tartalmazza a szóbeli és az írásbeli közlés készségeit, a szövegalkotást, a kommunikáció műfajainak és 
célközönségünk ismeretét is.101 Nem kétséges, hogy az információ létrehozásával elsősorban azért kell foglalkoznunk, mert a 
Web 2.0 könnyen használható eszközöket kínál ehhez. A Web 2.0-ra épül aztán az új média, ami azt eredményezi, hogy a 
felhasználók magukat és érdeklődésüket közvetett (mediatizált) terekben fejezik ki, és ezeknek a reprezentációknak az útján 
lépnek egymással interaktív kapcsolatba.102 Nem kétséges, hogy az új média korszakában az információs műveltségnek azt is 
magába kell foglalnia, hogy megértsük azoknak az erőknek a természetét, amelyek az általunk fogyasztott információt 
formálják.103 Ennek ellenére itt nem kívánok szólni a Web 2.0 és az új média mozgatórugóiról és a mögöttük álló üzleti 
érdekekről. Az új média az írástudásnak és a műveltségnek új formáit igényli. Az írni és olvasni tudást ugyanis nem köthetjük 
kizárólag a hagyományos, nyomtatott szövegekhez. Ennek oka az, hogy várhatóan sokkal több új technológia jön létre, mint 
amennyihez egy-egy ember alkalmazkodni tud, ezért meg kell tanulnunk, hogy megfontolt döntéseket hozzunk arra 
vonatkozóan, melyik technológia és az írástudás melyik formája felel meg legjobban céljainknak.104 Az írástudás új formáinak 
elsajátítása azért fontos, mert nagymértékben segítik az információs társadalomban való eligazodásunkat. Ilyen módon jelentős 
hatásuk van az oktatásra, ezen belül kiemelt szerepük van az anyanyelvi és az idegen nyelvi készségek elsajátíttatásában és 
fejlesztésében. Bár több típusáról (médiaműveltség, digitális írástudás stb.) beszélhetünk, az információs műveltség nemcsak 
egyike ezeknek az új formáknak, hanem közülük a legfontosabb. Korunkban mindenki maga igyekszik információs igényeit 
kielégíteni úgy, hogy habozás nélkül végzi el azokat a feladatokat, amelyek korábban a könyvtárosok feladatkörébe tartoztak. 
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Az emberek többsége azonban nem információs szakember, sőt információs tevékenységét nemcsak „lebutítja”, hanem 
eredménytelenné is teszi, többnyire a gyors eredmények keresése miatt, például úgy, hogy csak egy vagy két weboldalt néz meg 
a rendelkezésére álló oldalak tömegéből. Az olvasás ezeknél a felhasználóknál esetenként online formában zajlik, nagyobb 
valószínűséggel offline történhet, esetleg nem is kerül sor rá, mivel a legtöbben nem hatolnak a weboldalak mélységeibe. Nem 
is töltenek elegendő időt azzal, hogy olvassanak, vagy alaposabb ismereteket szerezzenek a vizsgált témáról. Amikor az 
emberek kompetensnek tartják magukat az információszerzésben, sokan elfeledkeznek arról, hogy az információtechnológiai 
eszközök használatában meglévő (többnyire látszólagos) jártasságuk nem garantálja, hogy információs igényeiket megfelelően 
ki is tudják elégíteni. Sőt, a technikai szakértelem éppenséggel elfedi információs műveltségük nem kielégítő voltát. Mindezt 
reprezentatív felmérések eredményei igazolják.105 Ez valójában nem meglepő, hiszen tudjuk, hogy az emberek nem hoznak 
optimális döntéseket, inkább az első, ésszerűnek látszó opciókat választják, tehát kielégítően jó döntések meghozatalára 
törekszenek.106 Ennek megfelelően sokan még azt az információt is elfogadják, amelyről tudják, hogy rossz minőségű, kevésbé 
megbízható, ha ugyanakkor könnyen elérhető és egyszerűen használható.107 Nem szabad tehát természetesnek vennünk, hogy 
mindenki képes információkat feldolgozni és kritikával kezelni, ahogy az sem magától értetődik, hogy tud írni és olvasni.108 Ne 
felejtsük el, hogy sokan gyakran még annak sincsenek tudatában, hogy szükségük van információra.109 Sokan szólnak arról, 
hogy a hálózatot immár nem az információ megkeresésének nehézsége, vagy az információk hiánya, hanem az információbőség 
jellemzi, ezért az információ iránti vágya hamar kielégíthető, vagy legalábbis annak látszik. Ez azt hozza magával, hogy az 
információkeresés triviálisnak tűnik, ráadásul ezt az érzést a média is táplálja. Végső soron ez a forrása annak az ellentétnek, 
amely a gyorsaság és egyszerűség, valamint a találatok pontossága között feszül.110 Sok ember valójában nem is igényli az 
információt, és éppen azért nem fog használni bizonyos rendszereket, mert azok információt nyújtanak. Az információ 
birtoklása ugyanis valójában kellemetlen és fáradságos. Az információt el kell olvasni, és meg kell érteni. Kiderülhet belőle, 
hogy amit csináltunk, az valójában haszontalan. Ezért, ha van is információnk, legtöbbször sokkal kevesebb gondot és 
fáradságot jelent, ha nem használjuk.111 Felhasználóink jelentős részének a hozzáállását nem hagyhatjuk figyelmen kívül, viszont nem 
könnyű feladat meghatározni, hogy mit is tegyünk. Annyi tudható, hogy szélmalomharcot, szent háborút nem volna helyes és 
érdemes vívnunk. Mindazonáltal az új média hatását nem fogadhatjuk el kritika nélkül, bár az ilyen hozzáállás kevésbé 
értetődik magától. Nem is dicsőíthetjük az új médiát, még ha a sajtóban ezzel találkozunk is. Talán az a leghelyesebb, ha 
nem nyugszunk bele az információval kapcsolatos igénytelenségbe, hanem megpróbáljuk felhasználóinknak azt közvetíteni, 
sőt példákkal bizonyítani, hogy megéri több figyelmet és energiát fordítani arra, hogy értékes, hiteles és megbízható 
információkat gyűjtsenek és használjanak fel. Ehhez alkalmanként éppen az új média eszközeit érdemes felhasználnunk. Ez 
nehéz feladat, de bízzunk benne, hogy nem megoldhatatlan! 
 

Az információs műveltség és a tanulás 
Az információs műveltségi készségeket tanító könyvtárosoknak egyre inkább arra kell koncentrálniuk, hogy azokat a 
beállítottságokat alakítsák ki felhasználóikban, amelyek birtokában az információ eredményes fogyasztói és létrehozói lehetnek. 
Ahhoz azonban, hogy önmagukat tudatosan irányító és kritikai szemléletű felhasználókká váljanak, gondolkodásuknak is meg 
kell változnia.112 Ehhez nyújtanak segítséget az Amerikai Iskolai Könyvtárosok Szövetségének (American Association of School 
Librarians) korszerű tanulással kapcsolatos irányelvei. 

Ezek a konkrétság különböző szintjein határozzák meg, hogy mit kell elvárnunk a XXI. század tanulójától. A következőkben 
ezekből válogatok: 

– Ellenőrizd, hogy információkeresésed mennyire hatékony és jól halad-e! Alakítsd a keresést szükségleteidhez! 
– Élj az információ és a tudás elemzésének, szintézisének, értékelésének és szervezésének eszközeivel! 
– Értelmezd a különböző forrásokból származó információkat abból a célból, hogy azonosítsd a helytelen értelmezéseket, a 
fő és a kiegészítő érveléseket, az ellentmondó információkat, a különböző nézőpontokat és az előítéleteket! 
– Értékeld az információt pontosság, érvényesség, az igényeknek való megfelelés, a fontosság, valamint társadalmi és 
kulturális kontextus szempontjából! 
– Vonj le következtetéseket, hozz informált döntéseket, az ismereteket új helyzetekben alkalmazd, és hozz létre új tudást! 
– Használd meglevő ismereteidet, mint a tanulás kontextusát. 
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Az irányelvek összeállítói egyértelműen buzdítanak a közösségi hálózatok használatára, hozzátéve, hogy a demokratikus 

társadalom etikusan viselkedő és termékeny résztvevőjeként érdemes tudásunkat másokkal megosztani. Kiemelik viszont, hogy 
ehhez szükséges a kritikai gondolkodás.113 
 

Az új média és az olvasás 
Az irányelvekben ugyanakkor hangsúlyt kap a folyékony olvasás fontossága, nem feledkezve meg arról sem, hogy a széles körű 
olvasás korábbi olvasmányainkkal is összeköt minket. 114  Ez utóbbi összecseng azzal, hogy az információs társadalom 
körülményei között talán minden eddiginél fontosabb: ne csak az aktuálisan olvasott szöveg jelentsen vonatkoztatási pontot 
számunkra, hanem rajta kívül is ismerjünk más szövegeket, amelyekre támaszkodva képesek vagyunk megérteni és értelmezni az 
olvasottakat!115 Nem lehet eleget hangsúlyozni az elmélyült olvasás fontosságát, hozzátéve, hogy az új média használata az 
olvasás területén is a kínálat kritika nélküli elfogadására ösztönöz bennünket, tehát arra, hogy azt olvassuk, amit reklámoznak. 
Ennek végső célja az, hogy a fogyasztói társadalom olyan polgára váljék belőlünk, akit hatékonyan lehet fogyasztásra ösztönözni, 
aki nem válogat, nem kritizál, nincs saját ízlése és véleménye.116 A webes információkereséstől („guglizástól”) való túlzott függés 
ugyanis az információ dekódolóinak társadalmát hozhatja létre. Ennek a társadalomnak a tagjait az a téves érzet vezérli, hogy 
tudnak valamit, ami eltéríti őket mélyebb intellektuális potenciáljuk kifejlesztésétől. Különbség van ugyanis a dekódolás és az 
elmélyült olvasás között. Az előbbi nem jelent megértést, az utóbbi viszont gondolkodási képességeinket fejleszti.117 Az elmélyült 
olvasás viszont elképzelhetetlen megfelelő szintű szövegértés nélkül. Ennek kapcsán bizonyára sokan ismerik azt a jelentés, 
amelyet az Európai Unió szövegértési készségekkel foglalkozó szakértői csoportja készített, és amely a szövegértés minden európai 
országot sújtó válságára hívja fel a figyelmet. Ebben a dokumentumban számos olyan megállapítást találunk, amely témánk 
szempontjából is lényeges. Olvashatunk például arról, hogy az írás és az olvasás sokkal több készségek együttesénél vagy valamiféle 
technikánál, és hogy a szövegértési készség mennyire fontos az állampolgári szerepvállalás okán vagy a munkaerőpiacon. 
Mindezek mellett természete a digitalizált szövegek széles körű elterjedtsége következtében megváltozott. Ha azt mondjuk, hogy a 
szövegértés azért válik fontossá, mert a társadalmi, az állampolgári és a gazdasági párbeszéd nagyrészt írott formában történik118, 
akkor látnunk kell, mennyire fontos az információs műveltség, hiszen kiterjed az információ minden formájára, ráadásul minden 
korosztályt érint, mivel mindenki használ információkat.119 Itt egyébként az összefüggések egész hálójával találkozunk. Ahhoz 
ugyanis, hogy az információs társadalom interaktív résztvevői lehessünk, szükség van a funkcionális írástudás képességére is120, 
amely – ahogyan azt jól tudjuk – nem egyszerűen az alapvető információk elolvasásának és megértésének a képességét takarja, 
hanem szorosan kötődik az információs műveltséghez is.121 
 

Az új média egyéb hatásai 
Kiegészítésként két jelenséget érdemes szemügyre vennünk. Az egyik a halmozott (párhuzamos) médiafogyasztás, más néven 
multitasking, amely szorosan kapcsolódik az olvasás témaköréhez. A másik az amatőrizmus, vagyis az információ-előállítás 
amatőr formáinak előretörése, amely inkább az információ létrehozóinak és fogyasztóinak viselkedését jellemzi, viszont 
értelmezése és kezelése némi magyarázatot kíván. Az új média kapcsán gyakran emlegetett halmozott médiafogyasztás hatással 
van gondolkodásunkra és általános információfogyasztásunkra. A halmozás lényege, hogy többféle tevékenységet végezünk 
egyszerre, továbbá gyorsan vagyunk képesek váltani ezek között a tevékenységek között. Nyilvánvaló, hogy ez a képesség 
sokakban (talán mindnyájunkban megvan), viszont nehézzé teszi a kognitív fókusz megtalálását, továbbá az így szerzett 
ismeretek sokszor nehezebben alkalmazhatók új helyzetekben.122 Ezért is van, hogy mindenkinek meg kell tanulnia, hogy mikor 
teheti meg, hogy egyik alkalmazásról a másikra váltva, felületesen figyel, és mikor kell figyelmét egyetlen dologra 
összpontosítania.123 Itt megint párhuzamot vonhatunk egy rokonjelenséggel. Az írásbeliség kialakulása előtt az emberiség 
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gondolkodása képszerű és holisztikus volt, amit aztán az elemző gondolkodás váltott fel. Az új média nagymértékben a képekre 
épül. A képek értelmezés nélkül is befogadhatók, szemben az állandó tagolást és értelmezést kívánó hangzó és írott nyelvvel. 
Elképzelhető azonban, hogy a képekre való támaszkodás rontja a pillanatnyi külsődleges és a lényegi elemek közötti 
különbségtétel képességét, és csökken absztrakciós képességünk is. Ez nemcsak természettudományos gondolkodásunkat 
befolyásolhatja, hanem a nyelvtani fogalmak kialakulását és a nyelvi kategorizáció fejlődését is.124 Ugyanakkor kétségtelen, 
hogy a feladat természetétől függően hol az egyik, hol a másik típusú gondolkodás a leghatékonyabb és a leghasznosabb.125 Az 
sem kétséges, hogy globalizálódó világunkban megnőtt az amatőrök fontossága. De kit is nevezünk amatőrnek? Amatőr az, aki 
szereti mindazt, amit csinál, viszont nincs annak elvégzésére képesítve, de legalábbis nem fontos, hogy rendelkezzen ilyen 
képesítéssel.126 Az amatőröknek ugyanakkor megvan a szükséges szakértelmük, felkészültségük. Számolnunk kell azonban 
dilettánsokkal is, akiknél nem is felkészületlenségüket, hanem rendkívüli önbizalmukat kell aláhúznunk.127 Az új média 
amatőrjei közül sokan valójában dilettánsok, tehát semmiképpen sem azonosíthatók a jól felkészült amatőrökkel. Ezért is van 
az, hogy a webre feltöltött és megosztott tartalmak nagy része érdektelen. Bár az érdeklődés hiánya összetett kérdés, ráadásul az 
információbőség korában nehezen kezelhető, az érdektelenség egyik oka az, hogy ezek a tartalmak jelentős részben a 
dilettánsoktól származnak. Vagy – tegyük fel a kérdést – készítőik eleve is számoltak az érdeklődés várható hiányával? Az új 
média mindenesetre azt nyújtja felhasználóinak, amit akarnak. Márpedig az emberek fel akarják tölteni a dolgaikat, továbbá a 
saját igényeik szerint akarják alakítani a web kinézetét.128 Tegyük hozzá, hogy ezzel nincs is semmi baj, ha mindent a maga 
helyén kezelünk, például nem próbáljuk dilettáns tartalmakkal helyettesíteni a professzionális műveket. Nem könnyű ezt 
megtennünk, ha figyelembe vesszük azt, hogy az új média világában könnyű megkerülni azok véleményét, akik másképpen 
gondolkodnak, mint mi. Ráadásul az emberek azokat a tartalmakat fogyasztják, amelyek ingerlik agyukat és érzékszerveiket – 
ami dühíti, felkavarja, szórakoztatja őket, vagy valamilyen más módon érzelmi választ vált ki belőlük. Az ilyen tartalom nem 
feltétlenül a legjobb, vagy nem a leginformatívabb, viszont reagálunk rá.129 Azt is érdemes tudnunk, hogy azért az új média által 
közvetített tartalmak célja és értéke sokféle lehet. A Wikipédia például nagymértékben támaszkodik a szakirodalmi 
hivatkozáskora.130 Lényeges az is, hogy nem szolgál üzleti érdekeket. Wikipédia cikkeket írni intellektuális kihívás, ami 
egészen más, mint amikor „barátokat” gyűjtünk valamelyik közösségi hálózaton, bár hasonlít arra, amikor egy-egy blogon írjuk 
meg a véleményünket. A Wikipédia ilyen módon sokkal kevésbé a nyájszellem megtestesítője, mint a közösségi hálózatok, 
különösen azért, mert a résztvevők teljes értékű lexikoncikkeket írnak, egy olyan művet téve jobbá és teljesebbé, amelyet 
hasznosnak találtak.131  Véleményem szerint az amatőr tartalmak főként a közkönyvtárak olvasóinak hasznosak. A 
közkönyvtárak ugyanis küldetésüknél fogva mindig is kínáltak olyan tartalmakat olvasóiknak, amelyek nem a szakemberek 
igényeit vannak hivatva kielégíteni. Ezek a tartalmak nem kevésbé értékesek, mint a professzionális információ, hanem másféle 
szolgáltatási szemléletet képviselnek, hiszen a szórakoztatás is érték, és ebben az értelemben az új média többnyire 
szórakoztatásra használt tartalmai sem értéktelenek, csupán mások. 
 

Következtetések 
Ideje, hogy a fentiekből néhány tanulságot levonjak, továbbá még néhány megjegyzést fűzzek a leírtakhoz. A web – már puszta 
méreténél fogva is – minden más eszköznél és társadalmi folyamatnál hatékonyabb eszköze a tudás összegyűjtésének és 
felhalmozásának. Tudjuk viszont, hogy a tudás nem merül ki a meglevő információk és vélemények felhalmozásában.132 Ennek 
megfelelően az információs műveltség, és főként annak kritikai aspektusa továbbra is aktuális marad. Szem előtt kell tartanunk, 
hogy érdemes a hagyományos papíralapú és az elektronikus (digitális) információforrások előnyeit egyaránt kihasználnunk. 
Nem az a fontos ugyanis, hogy milyen forrásból, hanem hogy egyáltalán megtaláljuk a lényeges információkat, és a lényeges, 
hasznos, értékes információt használjuk fel. Vannak okok, amelyek a hagyományos és vannak, amelyek az elektronikus 
információforrások szükségességét indokolják. Ezek között ott van a tény, hogy az elektronikus információforrások kizárólagos 
használata egyhangú. Ha kérdéseinkre a választ mindig csak célirányos számítógépes kereséssel próbáljuk megtalálni, akkor ez 
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a folyamat egy idő után monotonná válhat, az információk köre pedig beszűkülhet.133 Információs horizontunk beszűküléséhez 
vezethet az is, hogy az olyan szolgáltatók, mint a Google, a Facebook, a Yahoo és a Microsoft – miközben látszólag mindent 
megtesznek azért, hogy a rendelkezésre álló információk elérésének lehetőségét kínálják – szűrik a tartalmakat, vagyis azt 
mutatják meg számunkra, amit szerintük látni szeretnénk.134  Szem előtt kell tartanunk, hogy ha csak az internetes 
információkhoz kötődő készségekkel törődünk, nem fejlődnek ki a papíralapú információkereséshez szükséges képességeink 
sem, pedig ezekre szükség lenne olyan helyzetekben, amikor a számítógép nem alkalmas a probléma megoldására, vagy éppen 
nem áll rendelkezésre. El kell tehát sajátítanunk és sajátíttatnunk az információk minden formájának és minden eszközzel 
történő közvetítésének hatékony értelmezését. Az iskolának és a könyvtárnak segítenie kell a tanulókat azoknak a készségeknek 
az elsajátításában, amelyek az információk formától és közvetítő eszköztől független értékeléséhez szükségesek.135 Bár a 
tartalomszolgáltatók a fentebb említett módon szűrik az információt, korunkban egyre inkább maga a felhasználó lesz az, akinek 
döntenie kell az információ értékéről és hasznosságáról.136  Az információszerzésben tehát egyre kisebb a közvetítők, 
mindenekelőtt a könyvtárosok szerepe. Ugyanakkor viszont elengedhetetlenné kezd válni, hogy újra legyenek közvetítők.137 A 
felhasználók „visszahódításában” fontos szerepe lehet az információs műveltségnek. Ne felejtsük el azt sem, hogy a 
könyvtárosoknak van két olyan fontos képessége, amelyet mindenképpen meg kell őriznünk a jövő számára, és amely kitörési 
pontot jelenthet a jelenlegi helyzet megváltoztatáshoz. A könyvtáros képes az információk között válogatni. Ez a képességünk 
leginkább a gyűjteményszervezés folyamataiban, elsősorban a gyarapítás során hozott döntések kapcsán mutatkozik meg. 
Komoly intellektuális kihívás eldönteni, hogy beszerezzünk-e egy adott dokumentumot, mivel fontos, érdekes, értékes, jó áron, 
jó formátumban kapható. A válogatás eredményét nemcsak a hagyományos gyűjtemények, hanem az internetes forráskalauzok 
(linkgyűjtemények) is mutatják.138 Igaz, hogy ez utóbbiak már (megítélésem szerint nagyon is helytelen módon) „kimentek a 
divatból”. Fontos az is, hogy a könyvtári munka jelentős része a rendszerben való gondolkodásra tanít. Gondoljunk csak a 
tartalmi feltárásra, az osztályozásról vagy a tezauruszokról tanultakra! Mindkét képesség összefügg az információs műveltség 
alapját képező kritikai gondolkodással, tehát azzal, hogy nem fogadunk el minden információt, amely „szembejön velünk”. 

 
 
 
 
 

Tudományos ismeretterjesztés, tudomány  
és digitális kultúra 

Z. Karvalics László 

George Sylvester Viereck (1884–1962), a különös sorsú német–amerikai költő és újságíró 1935. február 9-én interjút készített a 
Liberty magazin számára Nikola Teslával, az izgalmasan eredeti és már-már földöntúli módon termékeny feltalálóval, a 
környezetét bátor jövőképekkel sokkoló gondolkodóval, „… akiről kiderült, hogy egy olyan világot képzelt el, ahol nem a 
háború, hanem az új tudományos felfedezések válnak az emberiség prioritásává. Napjainkban − mondta, a világ civilizált 
országainak többsége a bevételek zömét hadi célokra költi, és csak minimális pénz jut az oktatásra. A 21. században megfordul 
ez az arány. Dicsőségesebb lesz a tudatlanság ellen harcolni, mint elesni a harcmezőn. Az új tudományos igazságok 
fontosabbak lesznek, mint a diplomaták civakodásai. A 21. század újságjai is az új tudományos eredményeket és elméleteket 
hozzák majd a címlapokon, és csak az utolsó oldalakon jut hely a bűnügyeknek és a politikai vitáknak”139 

Ha a mai címlapokra pillantunk, egy lépéssel sem látszunk közelebb állni Tesla víziójához. Ha azonban a népszerű online 
tartalomgyárakat vesszük szemügyre, akkor már jóval kedvezőbb összkép alakul ki. A jellemzően önálló Tudomány rovattal 
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rendelkező nagy webes portálok ugyanis – részben persze a hírek felgyorsult forgási ideje miatt – már előszeretettel emelnek ki 
egy-egy tudományos szenzációt, szülessen az a csillagászat, az agykutatás, a régészet, az anyagtudomány vagy az informatika 
világában. Mindez persze még korántsem jelenti azt, hogy a vízió másik eleme, a tudomány alrendszerének össztársadalmi 
prioritássá emelkedése is megindult volna – de az kétségtelen, hogy a digitális kultúra megjelenése számos, izgalmas átalakulást 
indított el tudomány és társadalom kapcsolatában, amelyek kisebb-nagyobb részben Tesla majd 80 évvel ezelőtti jóslatának 
irányába mozognak. 

Ezek a változások sok oldalról megközelíthetőek, így a nagy hagyományú tudományos ismeretterjesztés felől is, amely a 
rendszerváltást követően Magyarországon erősen megváltozott helyzetbe került. Az átpolitizálással kombinált költségvetési 
kiszorítósdiban rövid idő alatt ellehetetlenült a tudományos ismeretterjesztés országos szervezete, noha székháza még áll a 
budapesti Bródy Sándor utcában. Erős életjeleket produkál a budapesti Kossuth Klub, sőt vannak működőképesnek megmaradt 
megyei szervezetei is, a tömegszervezet/társadalmi szervezet alapú ismeretterjesztés azonban a végnapjait éli. 

Az egykori szakosztályi közlönyök nagy része is megszűnt, csoda, hogy az Élet és Tudomány folyamatosan képes 
megjelenni. Eközben a „veszteség” oldalon kell elkönyvelnünk a folyóiratok között a Tudományt, a Scientific American magyar 
nyelvű változatát, melyre mint a „state-of-art” tudások közvetítésének fontos hídfőállására oly büszkék voltunk, már a 
rendszerváltás előtt is. (Majdnem megszűnt a Középiskolai Matematikai Lapok, a magyar matematikai kultúra egyik bölcsője is, 
szerencsére sikerült megmenteni.) Csakhogy az éremnek van másik oldala. Ha a tudományos ismeretterjesztő folyóirat-kínálatot 
fürkésszük, izgalmasan sokoldalú lett a színkép. A hazai „tudományos bulvár” legjobbjai, a megújult IPM Magazin és a 
Harmadik Évezred mellett olyan nemzetközi óriások, mint a National Geographic és a Geo jutott el tartósan magyar kiadásig, s 
miközben például a történelmi ismeretterjesztő szegmensben az évtizedekig egyedülálló História mostanra teljes egészében az 
online világba szorult vissza, a Rubicon és Múlt-kor mellett a BBC History is elindította magyar változatát. (A Múlt-kor 
ráadásul webes orgánumként indult, és felhalmozott cikkvagyona, illetve nagyszámú olvasója miatt mert belevágni a 
hagyományos, nyomdai alapú kalandba.) Más oldalról közelítve: azt látjuk, hogy a kereslet és kínálat piacának 
stabilizálódásával a tudományos ismeretterjesztő könyv- és folyóirat-kiadás felzárkózott a televíziós és internetes csatornák 
mellé, és a politikai tudatosságot remekül pótolja az állampolgári érdeklődés és vásárlóerő. Voltak olyan évek a magyar 
könyvkiadásban, amikor a fiatalok számára szolgáló tudományos ismeretterjesztő kiadványok jelentették a legdinamikusabban 
növekvő szegmenset, miközben a tudományos könyvkiadás maga példányszámban és a kiadott tételek számát tekintve is 
mélyrepülésbe kezdett. A magyar társadalom egykor megkedvelte a televíziós ismeretterjesztő műsorokat, ma viszont több, 
szakosított csatornát is eltart. Öveges professzor és a Delta helyét kisebb presztízsű, de sokkal nagyobb kínálat részeként 
megjelenő programok vették át – miközben az internetes tartalomszolgáltatás már jó néhány területet „elhódított” a televízió 
elől is. A rövid, klipszerű oktatási anyagokat kínáló Khan Academy több mint 4000 népszerű videójával teljesen új pályát 
nyitott a tudományos önképzésnek és az iskolai tanulást segítő kiegészítő tartalmak világának.140 Aki még nem ismeri, vessen 
néhány pillantást a Sulinet Digitális Tudásbázisra141 , hogy felmérhetővé váljon az ismeretterjesztő tartalomfogyasztás 
előállításának, szerkezetének és funkciójának megváltozása. Eközben a rendezvényalapú ismeretterjesztés sem vonult le a 
színpadról, sőt. A hagyományos szabadegyetemi forma nemcsak túlélt (például a József Attila Szabadegyetemmel és különféle 
nyári egyetemekkel), hanem újabb intézményi szereplők (pártok, társadalmi mozgalmak, hallgatóvonzó céllal egyetemek és 
főiskolák, újabban könyvtárak és múzeumok nyílt napokkal, illetve éjszakákkal) kezdtek rendre ilyeneket szervezni. Az előző 
évtizedben a Mindentudás Egyeteme – immár a digitális kultúra teljes fegyverzetében (a helyszíni előadás, televízió, az internet 
és a könyvkiadás sikeres hibridjét megvalósítva) – éppen azért lehetett emblematikus jelenség, mert a tudománynak, a 
gazdaságnak és a civil társadalomnak a politika közvetítése nélkül megvalósuló látványos egymásra találásaként írhatta be 
nevét az ezredforduló utáni időszak történetébe. Páratlan sikere a tudományos ismeretterjesztés legszebb napjait idézte, és jól 
érzékeltette azt a „mélyszántást”, amellyel a népszerű tudomány „fogyasztása” a hétköznapi kultúra részévé vált 
Magyarországon. Mindez azonban nemválasztható el attól, hogy Magyarországon évtizedeken keresztül a lakosság számára 
nagyon magas presztízsű terület volt a tudomány, és a második világháború után szovjet mintára kialakított tömegszervezet, a 
TIT (Tudományos Ismeretterjesztő Társulat) minden ideológiai és szervezeti korlát ellenére heroikus munkát végzett a 
tudomány és a társadalom közti hídépítésben, társadalmi csoportok felzárkóztatásában, a stúdió-szerű nyelvoktatás 
megszervezésében, korszerű munkaerő-piaci ismereteket közvetítő tanfolyamok elindításában.142  Ezt a komplex 
tevékenységteret azért lehetett létrehozni és fenntartani, mert a pártállami logikán belül sok kis autonóm szereplőnek, illetve a 
piacnak nem volt módja arra, hogy színre lépjen vagy folyamatokat alakítson. Az ismeretterjesztő szcéna új arculata mégis csak 
részben köthető a politikai, illetőleg intézményi átrendeződéshez: a változások mögött valójában a társadalom, a termelés, a 
foglalkoztatás és a fogyasztás szerkezeti átalakulása áll. Önmagában a közép- és felsőfokú tanulmányokat folytatók, illetve 
ilyen végzettséggel rendelkezők arányának megnövekedése már elég lett volna, hogy átalakuljon az ismeretterjesztés erőtere, de 
az alacsony hozzáadott értékű, kisegítő, szalag- és segédmunkától fokozatosan a nagyobb tudástartalmú szakmunka felé mozog 
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a munkaerőpiac is, egyre dinamikusabb és láthatóbb információs- és tudásszektorral. Így a fogyasztói oldal is teljesen más képet 
mutat. Evvel párhuzamosan a közoktatásban is egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a tudományok, főleg az experimentális oldal, 
az integrálódó természettudományi képzést összeabroncsoló tudománytörténeti alapismeretekkel – de leginkább avval, ahogyan 
egyre alacsonyabb életkorba kúszik vissza a tudományos írástudás (scientific literacy)143. Itt már nem arról van szó, hogy egy 
tudományág alapfogalmai, fejleményei, nagyjainak ismerete közkincs-e. A tudományos módszer, modellezés, megközelítés 
jártasságai és készségei kerülnek előtérbe: a kritikai elv, az érvelések szerkezetének felismerése, a szakirodalomhoz fordulás és 
mindezek alkalmazása „éles”, participációs helyzetben, valamilyen szakmai cél elérésére alakult közösség vagy kvázi-közösség 
tagjaként. Noha számos akciókutatás bizonyította be, hogy a tudomány előszobáját szervezett formában megjárt személyek 
jobban teljesítenek az iskolákban144, a megismerés új darabkáit a tudóscéhen kívül létrehozó összeillesztő diák vagy állampolgár 
képe még nem mondható „alapértelmezettnek”. Pedig a professzionális amatőrök (ProAms), akiknek a teljesítménye 
összemérhető a „hivatásosokéval” és a hobbikutatók, a helytörténészektől az ornitológusokig − akiknek az eredményei szintén 
integrálhatók a tudomány áramlásrendszerébe − már bebizonyították, hogy lehet rájuk valódi tudásvagyon-hordozóként (is) 
tekinteni.A crowdsource, a hálózat segítségével toborzott problémamegoldó közösségek kialakulása a hálózati kultúra számos 
sikertörténetének egyike. Amikor önkéntesek tömegesen csatlakoznak nagy volumenű tudományos programokhoz, szemüket, 
elméjüket, idejüket és más erőforrásaikat azok szolgálatába rendelve, akár ellenszolgáltatás nélkül is, valódi társadalmi 
innováció születik, új kulturális mintázatok jelennek meg. Nemcsak kompetenciaként, hanem akár egyfajta „emberi jogként” is 
tekinthetünk tehát a tudományos írástudásra, amelynek megszerezhetőségét az oktatási rendszereknek biztosítania kellene. 
Wolff-Michael Roth és szerzőtársai figyelmeztetnek rá, hogy például a tudományos adatközlés és összefüggés-reprezentáció 
alapegységei, a gráfok, statisztikai adatok, táblázatok, ábrák feltűnnek már a tudományon kívül, az újságokban, iskolai 
tankönyvekben, reklámokban(!), blogbejegyzésekben is. Emiatt ezek létrehozása és értő „olvasása”, az elsősorban más 
területekre értelmezett (info)grafikai írástudás (graphicacy) a tudományos írástudás részeként is különösen fontos.145 Egyelőre 
azonban még a felsőoktatásban sem általános a tudományos írástudás követelménye146 mint norma, a középiskolákban pedig 
inkább csak kísérleti programok futnak. Emiatt figyelemreméltó a Washingtoni Egyetem kutatása, ahol az Information School 
kutatói érdekes kísérletben vizsgálták, hogy az információs írástudás alapkészségeit hogyan vonják be a diákok első önálló 
szellemi termékeik létrehozásába.147 A 2008-ban indított Project Information Literacy (PIL) legfontosabb tanulsága az volt, 
hogy elsősorban a motivációdeficitet kell leküzdeni, és akkor a diákok új, izgalmas dologként tekintenek akár a saját célú, akár 
a tudományos kutatásokra. Megerősítették továbbá azt a máshonnan is egyre jobban ismert tényt, hogy az új ismeretek 
szerzésének a hálózati kultúrában már nem a könyvtárak, hanem a webes célszolgáltatások (elsősorban a Google és a 
Wikipedia) az elsődleges forrásai, de továbbra is óriási jelentősége van a személyes erőtérnek, az instruktorokkal és a társakkal 
való jelentéscserének. Egy másik friss amerikai kutatásból148 az is kiderült, hogy a tudományos írástudás egyik legfontosabb 
kihívása az, hogy miként képes kezelni a digitális érintkezés kultúrára jellemző vadhajtásokat. A Wisconsin-Madison Egyetem 
tudósainak egy kétezer fős mintán végzett felmérése ugyanis bebizonyította, hogy a tudományos hírek online fogyasztásának 
nem kívánt mellékhatásaként a hírvégi kommentek ugyanolyan mértékben befolyásolják az adott tárgyról kialakított 
elképzelést, mint maga az alapcikk. Egy, a nanotechnológia kilátásaival foglalkozó szöveg végére a kutatók különböző stílusú 
és hangnemű hozzászólásokat szerkesztettek, és azt találták, hogy a civilizálatlan, személyeskedő kommenteket olvasók az 
utólagos felidézéskor és értékeléskor sokkal magasabb rizikófaktort rendeltek a technológiához, mint a semleges hozzászólások 
olvasói. Vagyis: pusztán a kommentek tónusa elég ahhoz, hogy erősen befolyásolja a tárgyszintű megismerést és megértést. Ha 
fontosnak tartjuk a tudományos írástudást és annak tömegesítését, akkor a komment kultúrára már csak azért is nagyon oda kell 
figyelni, mert az apró bejegyzéseken keresztül átszivárgó rossz hangulat mérge láthatóan még a hírek faktuális tartományába is 
képes behatolni. Elsősorban azonban arra kell ráébrednünk, hogy a „fecsegő felszín” alatt egy elképesztő horderejű átalakulás 
körvonalai sejlenek fel. A mintázat felismeréséhez azonban időben még korábbra kell visszaugranunk. 

 
A modern tudomány megszületése és alrendszerként való elkülönülése nagyjából egybeesett a politikai és a gazdasági 

alrendszer hasonló mozgásával, a XVII–XVIII. század határán az ipari forradalomba forduló időszakával. Ezt megelőzően a 
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tudomány művelése „kollektív tett” volt: a természetismeret, állat- és növényismeret, a fémek és az alakításukhoz szükséges 
technológia megismerése, az automatizálás és sok minden más, később elkülönült „diszciplína” standard és fejlődőképes 
tudáskészlete kézművesek, termelők, mesteremberek, gyógyítók, vadászok mindennapjaiban formálódtak.149 Avval, ahogyan a 
modernitás „kiemelte” a tudóst a többiek közül, egyúttal el is különítette tőlük. Avval, ahogyan a tudományművelés 
hivatásrenddé vált, rögtön hasadásnak indult a tudományos „tartalom” is: a „magas tudomány” termékeinek előállítása egy zárt 
és önmagát rigorózus szabályokkal újratermelő kör terrénuma lett. Rajtuk kívül mindenki más már pusztán „amatőrnek”, 
„műkedvelőnek”, hobbikutatónak számított, s így természetesen alkotásaik is (függetlenül attól, hogy azok egyenértékűek 
voltak-e a „hivatalos” tudomány produktumaival, vagy dilettáns műnek számítottak). Evvel párhuzamosan a tudományos 
ismeretek piramisán belül kétirányú mozgás indult el: a tudósok a modernitás kulcsintézményei, a felsőoktatás és a közoktatás 
számára tankönyvvé, a „köz” számára „népszerűsítő tartalommá kezdték párolni a mindenkori tudományos „state of art”-ot, − 
„felülről” −, miközben jól képzett szaktanárok, illetve tudományos újságírók szintén magas színvonalú és jól emészthető 
szövegműfajokkal tették ugyanezt, „alulról”. Mindaz, ami így „középen” találkozott, illetve létrejött a tudományos 
ismeretterjesztés hajnalán, a tizenkilencedik század közepétől és fénykorában, a huszadik század közepétől, a tudásmegosztás 
misszióján túl azt a célt is szolgálta, hogy a kellő tájékozottságon keresztül megfelelő legitimációt, azon keresztül pedig 
presztízst és forrást biztosítson a tudomány intézményrendszerének és képviselőinek. A huszadik század utolsó évtizedében 
azonban ez az olló elkezdett bezáródni, részben az interneten kialakuló digitális kultúra sajátosságai, részben a fejlett világban 
kiformálódott információs társadalmi berendezkedés természete miatt. A szellemi munka felértékelődése és tömegessé válása, a 
tudomány felerősödő globális és hálózatiközösségi természete150 , illetve a civilizációs kihívásokhoz való fokozottabb 
igazodása151, a helyi tudások szerepének megnövekedése152, a tudományos írástudás már említett lassú általánossá válása és az 
állampolgári tudomány (citizen science) előretörése153, a nyílt tudomány (open science) egyre népszerűbbé válása, a tanulás 
kutatásszerűvé tétele és az állampolgári részvétel, a participáció kultúrájának sokoldalú megjelenése együttesen azt 
eredményezik, hogy alapvetően változik meg az egyének viszonya a tudományhoz. (Paul Feyerabend ezt egykor még a 
„tudomány demokratizálódásának” nevezte.) A modernitás előtti idők természetéhez való visszatérés a legifjabb generációk, a 
digitális bennszülöttek hiperkonnektívvé (különlegesen komplex módon összekapcsolttá) váló világban már azt eredményezi, 
hogy a tudományhoz kötődő elsődleges kapcsolatuk a tudományos problémamegoldó folyamatokban való részvétel, a közös 
tudás gyarapításához való hozzájárulás lett. Ennek érdekében a tanulás, illetve a tudomány hírvilágában való tájékozódás 
részben felkészülésnek, részben a saját választáson alapuló érdeklődés kielégítésének tekinthető. Mindez természetesen még 
csak erősödő trend: irány, amely felé a kulcsfolyamatok mozdulni látszanak. 

Nem feledkezhetünk el arról sem, hogy nagyon hasonló mozgásokat tapasztalatunk a művészet területén. Nagyjából 
ugyanerről szól a deliberációs folyamat a politikában, amelynek révén mind több közpolitikai dimenzió kerül vissza az 
érintettek fennhatósága alá, a képviseleti demokrácia mind több elemét csavarva a közvetlen demokrácia, a szubszidiaritás (a 
döntéssel érintett közösségi szintre helyezett rendelkezési jogosultság) és az autonómia irányába. S végül ennek jeleit látjuk 
feltűnni a gazdaságban a közvetítő szereplők és intézmények helyére lépő közvetlen termelő-fogyasztó kapcsolatokkal, az 
értékcsere új formáival. 

Az bizonyosnak tűnik, hogy amit egykor tudományos ismeretterjesztésnek hívtunk, formáját, műfajait megtartja ugyan, de 
lényegét, természetét tekintve másnak adja át a helyét. Abban, hogy Tesla víziója valósággá váljon, a politika és a gazdaság 
tematikaalakító szerepe és érdekviszonyai helyett egy társadalmasítási-emancipációs folyamat tehet sokat. Akkor az egykori 
tudományos tartalomfogyasztás már valami egészen másról szól. Valami olyasmiről, amit bátran nevezhetünk az élethosszig 
tartó kutatás (lifelong research) szövetségének az egyén számára jelentéssel teli civilizációs és kisközösségi kihívások 
megoldására irányuló tudományos törekvések eredményeit értő figyelemmel kísérő nemzedékkel. Ez pedig messze túlmegy a 
tudományos ismeretterjesztés egykori hőseinek legmerészebb és legszebb álmain is. 
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   OLVASÁSPEDAGÓGIA   

 

Biblioterápia és nevelés 

Emőd Teréz 

„Nevén kell nevezni mindent. 
Ha általában nem megy, legalább a mesében.” 

Hans Christian Andersen 
 
Gyermekkorunkból sokan idézünk olyan napokat, amikor „érdemes volt bemenni”, éneket és irodalmat tanító 
pedagógustársaimtól pedig többször hallottam egy-egy jól sikerült óra után: „terápiás ereje volt”. Régen és ma az iskolák újra és 
újra felfedezik, hogy a művészetek és az önismereti órák, beszélgetések katartikus erővel bírnak. A biblioterápiát is több helyen 
tudatosan használják közösségi intézményekben, például iskolákban, kórházakban, öregek otthonában. 

A biblioterápia a művészetterápiák egyik ága, Magyarországon viszonylag új keletű fogalom, definiálását154 és magát az 
elnevezést is szakmai viták követték, mert nem tükrözi egyértelműen a tevékenység összetettségét. Sokan Biblia-terápiának értik, 
míg mások idegenkednek a terápia szó miatt, mely inkább betegség vagy zavar kezelésére utal. Az idegen bibliotherapy kifejezés 
magában foglalja az olvasást mint élményt, irányított olvasást, beszélgetést irodalmi szövegekről, könyvekről, történet- és 
szövegalkotást, valamilyen könyvhöz vagy íráshoz kötődő élmény kapcsán. Az irodalmi műfajokhoz kötve létezik versterápia, 
meseterápia, drámaterápia. Produktív válfaja a fordítás- és írásterápia. Célját tekintve megkülönböztetik a fejlesztő biblioterápiát a 
klinikai biblioterápiától, ez utóbbit a gyógyítás folyamatában használják, és a súlyos problémákkal küzdő betegek terápiájának 
része lehet. A fejlesztő biblioterápia sokrétű módszer, az iskolai és a felnőtt nevelés területein is alkalmazható. Az irodalom 
perszonalizálásaként határozták meg, azzal a céllal, hogy a problémák megoldásában személyre szabva nyújtson támogatást.155 
Nem csak betegeknek ajánlott, segít feldolgozni az élethelyzetek sajátosságaiból adódó problémákat, a személyiséget fejleszti, 
krízishelyzetekben megoldási mintát nyújt. Az irodalmi művek segítenek bepillantani belső világunkba, oldják a feszültséget, 
megküzdési technikákat mutatnak. Egyéni és csoportos formában is alkalmazható. A pedagógia és a könyvtárak számára az 
1970-es évek szociális- és olvasómozgalmai által használták a biblioterápiát – először az Amerikai Egyesült Államokban. 
Megalapozta ezt a folyamatot a serdülők önkép kialakítására gyakorolt hatásvizsgálat is, amely szintén pozitív eredményt 
mutatott. Az önértékelési zavarral küszködő, alacsony szintű önbecsüléssel rendelkező gyermekek önképét is sikerrel 
befolyásolták irodalmi művekkel. 

Magyarországon a könyvtárakban és az egészségügyi intézményekben egyaránt elindultak spontán és tudatos biblioterápiás 
kísérletek. A fejlesztő biblioterápia oktatásában Bartos Éva156, Hász Erzsébet157 és Nagy Attila158 végzett és végez ma is úttörő 
tevékenységet. A Budapesten zajló Művészetterápiás Világkongresszus159 programján (a másodikat 2011-ben rendezték) 
biblioterápiás előadások is szerepeltek. A Könyvtári Intézet akkreditált tanfolyamot szervez könyvtárosok számára Szentendrén, 
Bartos Éva, Horváth Judit és Magyarné Fekete Katalin vezetésével. Céljuk felkészíteni a könyvtárosokat biblioterápiás 
csoportok vezetésére és a mentálhigiénés kompetencia megszerzésére. Sóron Ildikó az Országos Idegennyelvű Könyvtárban160 
tartott biblioterápiás foglalkozássorozatot felnőtteknek műKINCSvadászat címmel, kiscsoportos formában. Főleg klasszikus 
műveket dolgoztak fel hónapról hónapra. A ma is működő programot a Veres Pálné Gimnázium Könyvtára és a Magyar 
Írószövetség Könyvtára fogadta be. Felsőfokú intézményekben szakirányú továbbképzés keretében indítottak biblioterapeuta 
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képzést a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán, a Kaposvári Egyetemen és a Debreceni Református 
Hittudományi Egyetemen. A meseterápiának is több fontos központja jött létre. Juhász László Mesekutató Műhelye 2008 óta 
működik. Antalfai Márta161 pszichológus vezeti a Kincskereső Meseterápiás Műhely saját élményen alapuló munkáját. A világ 
első Meseterápia Központja – Boldizsár Ildikó162 szakmai vezetésével – 2010. szeptember 30-án nyitotta meg a kapuit a Balaton 
északi partján, Paloznakon. Csoportokat fogadnak, mesefejtő és meseterápiás tanfolyamokat szerveznek. Boldizsár Ildikó 
dolgozta ki a Metamorphoses meseterápiás módszert is. Fontos szakmai hátteret biztosít az MTA BTK Irodalomtudományi 
Intézetének tartalomszolgáltató portálja163, az itt megjelenő biblioterápia projekt tanulmányokat közöl. Az intézet munkatársa, 
Jeney Éva164 kutatja a biblioterápia irodalomelméleti hátterét. A társadalmi beilleszkedés megkönnyítése és a társadalmi 
hátrányok leküzdése főleg az iskolákra hárul, ezért a prevenciós feladatok ellátását a nevelőtestületek is felvállalják. Az iskolai 
keretek között alkalmazott egyéni vagy csoportos fejlesztő biblioterápia segítheti a korosztályi problémák vagy a 
személyiségfejlődés kisebb zavarainak megoldását. Még hatékonyabb lehet ez a folyamat a területi és iskolai nevelési tanácsadó 
pszichológusokkal együttműködve, ha a tanítók és tanárok megbeszélhetik a szakemberekkel a gyermekek jelzéseit. John T. 
Pardeck165 három különböző célcsoportot nevezett meg a serdülőkkel foglalkozó biblioterapeuták számára: az érzelmi 
zavarokkal, a kisebb alkalmazkodási problémákkal és a személyiségfejlődés tipikusan jellemző problémáival küzdő gyerekek 
csoportját. Személyes belátáshoz kívánták segíteni a gyerekeket, serdülőket, valamint hogy növeljék önismeretüket.166 A 
belátás során a gyerekek és a serdülők szembesülnek az olvasás során tapasztalt érzelmeikkel, közvetett vagy közvetlen 
formában feldolgozzák ezeket. A belátás az önismereti munka egyik eleme.167 Több országban önsegítő könyveket írtak ebben a 
témában.168 „Bruce Colville, amerikai gyermekkönyv író szerint a megfelelő időben olvasott megfelelő történet a szív irányába 
kilőtt nyíl. Eltalálhatja és megragadhatja azt, ami az olvasóban (vagy a hallgatóban) rejtőzik, a mélyben lapuló titkos sérelmet, 
haragot vagy hiányérzetet, ami alig várja, hogy a felszínre törhessen.”169 

A modern agykutatások igazolni látszanak az ember történetek iránti alapvető igényének fiziológiai alapjait, azt, hogy a 
kulturális tevékenység megváltoztathatja az agy szerkezetét. Kutatják a történet szerepét az agyban: hogyan hat, mi készteti az 
embert életének „újraírására”, sorsának megváltoztatására (pl. Laurentian University, Greater Sudbury, Kanada). „A 
funkcionális képalkotó eljárások elterjedése azzal a jelentős felfedezéssel járt, hogy a kisagy nemcsak a motoros és 
koordinációs készségekben, hanem a magasabb szintű kognitív folyamatokban, mint a nyelv, az absztrakt következtetés, 
érzelmek, logikai sorozatok feldolgozásában is döntő szerepet játszik.”170 Fontos az érzelmi többletet felszabadító katarzis, 
melynek során a feszültséget a szereplők érzelmeinek, sorsának átélésével dolgozza fel a gyermek. A hős képében magára is 
ismerhet. Az irodalmi művek szereplői olyan megoldásokat kínálnak a problémákra, amelyekre maguktól nem gondolnak, 
ugyanis nem várt következményeket mutatnak be. Mindez megerősíti az olvasás fontosságát, amely segít az életút 
megalkotásában, a lelki krízisek megoldásában. 

Mindezeken kívül a biblioterápia a „lelki munka” létjogosultságának is bizonyítéka. A könyvek által indukált érzelmekkel a 
gyerekek könnyebben megbirkóznak, a feszültség feloldódása önmagában is terápiás értékű, és ezt növeli, ha a munka humorral 
párosul. Az irodalom (és a film is) segíthet megoldani mindennapi problémáikat. Egy-egy kiválasztott könyvet a terapeuták 
katalizátorként használnak a beszélgetésekhez. A könyvek segítségével problémás helyzeteket elemeznek, közben a gyerekek 
védve (pl. egy hős mögé bújva) gondolhatják végig elképzelt döntéseik következményeit.171 A belátás növelése, a katarzis és a 
problémamegoldásban való segítségnyújtás arra ösztönöz, hogy ezentúl másképpen viszonyuljanak másokhoz, továbbá segíti az 
új típusú társas kapcsolatok kialakítását is. Fontos elem a biblioterápiás foglalkozás során a jó hangulatú együttlét, valamint az 
érdeklődés felkeltése új dolgok iránt. 

A biblioterápia folyamata (a Doll testvérpár szerint): 
– művek kiválasztása, válogatás az értékes és „többrétegű” irodalomból a csoport vagy az egyén problémái szerint, 
– feldolgozás – „irányított megbeszélés”, 
– a tartalom, az üzenet tudatosítása – „belátás”, 
– ráismerés a problémáinkra, 
– érzelmi vagy lelki feszültség feloldása, katarzis kiváltása, 
– mindennapi gondok megoldása, problémaérzékenység kezelése, 
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– más emberi attitűdök megismertetése, együttérzés, viselkedés változtatása, 
– a közösségi érzés erősítése, 
– ingerszegény környezet esetében a horizontok megváltoztatása, 
– a szórakozás, az olvasás öröme. 

 
A biblioterápia az értékes, mondanivalójában fajsúlyos, bármilyen műfajú irodalmat tekinti alkalmasnak arra, hogy 

elgondolkodtasson, hatást váltson ki a terápia során. 
 

Mese és biblioterápia 
A meseterápia szakemberei kifejezetten a népmeséket tartják alkalmasnak a terápiás munkára, hiszen ezek évszázadok során 
csiszolódtak, és közülük azok maradtak fenn, melyekre az emberi közösségnek szüksége van, mert időtálló üzenetet vagy 
értéket képviselnek. Álláspontjuk szerint a népmesék közül például a tündérmesék mutatnak be különböző élethelyzeteket – új 
szemléletmódot és megoldási javaslatokat kínálva a hallgató, az olvasó számára. A népmesék hasznáról, rendszerezéséről (pl. 
Bettelheim172, Propp173, Marie-Louise Franz174, Antalfai Márta175 művei) többen is írtak. 

Az egészséges mentális fejlődéshez a meséknek és a fejlesztő biblioterápiának nemcsak a gyógyításban lehet óriási szerepük, 
hanem az oktatásban és a mindennapi életben is. „A mese a lélek tükre, belső világunkra nyit ajtót” – Antalfai Márta 
megfogalmazásában is ez a jelentőség tükröződik. Voigt Vilmos néprajztudós a mesélés fontosságát hangsúlyozza: „… akinek 
gyermekkorából kimaradt a mese, elveszti ezt a »mélyebb jelentést« is… […] A mese ugyanis nem puszta szöveg. A mese 
lényege a mesélés: amikor valaki(k) elmondják ezt valaki(k)nek. A szülő átöleli gyermekét, tátott szájjal, játékot feledve 
figyelnek a hallgatók, és ezer példánk van arra, hogyan lehet mesével álomba ejteni nemcsak gyermeket, hanem akár fáradt 
katonákat is.”176 

 

A meseterápia a meséket gyógyító történetekként fogja fel, melyek – közvetlenül és közvetetten – utólagosan is hatnak. 
Javaslatokat rejtenek magukban, lehetőségeket egyes problémák megoldásához, élethelyzetek kezeléséhez. A történetek által 
ismerhetünk rá a közös tudattalan tartalmakra, amelyek váratlan gondolatok, indulatok, érzések formájában bukkanhatnak fel, és 
lehetnek destruktívak és konstruktívak is. A népmesék tartalmazzák az emberiség kollektív tapasztalatait, bennük azok az ősi 
bölcsességek, minták maradtak fenn, amelyeket „használatba vettek” a különböző korok népei. „Csak az egyén életérzéseit és 
ezzel személyes tudattalanját is meghaladni képes művész juthat el a kollektív tudattalan szimbólumaihoz, melyek akaratlanul is 
illeszkednek a népköltészeti alkotásokhoz.” – írja Antalfai Márta. A népmesék és az okkal népszerű műmesék szimbólumvilága 
ötvözi a tudatos és a tudattalan világot is. 2010-ben jelent meg Boldizsár Ildikó Meseterápia177 című összefoglaló műve. 
Szerinte nincsen olyan élethelyzet, amelynek ne lenne mesebeli párja. „A terápia során megkeressük a páciens elakadásának 
okát. […] Ezután a meséből vett tudással megtaláljuk a segítőt. […] De nem elég megtalálni a »saját mesénket«, meg is kell 
érteni, és a fejlődésünk szolgálatába is kell állítani azt.” 

Az olvasó nyitottabb személyiséggé válik, és nagyobb készletet raktároz el a megoldási mintákból, ha dolgozik a 
történetekkel, belsővé alakítja azokat. A műmesék – önkéntelenül vagy tudatosan – a népmesékre alapoznak, kiegészítéseket 
tesznek vagy továbbgondolnak, reflektálnak a meseolvasók problémáira. Mindez megfigyelhető a témaválasztásban, a 
névadásban, a történetszövésben vagy a végkifejlet megváltoztatásában. A műmesék alapmotívumai lehetnek népmesei 
helyzetek, részletek, amelyek megoldásai szabadon változtathatóak, kipróbálhatóak. Tipikus negatív és pozitív attitűdöket 
takarnak. A mesefejtés módszere lényegében meseutazás, választott hősökkel segítőkkel, eszközökkel, helyszínekkel történő 
gyakorlatokat foglal magában. Alapja az aktív imagináció és a szimbólumokkal való munka. A műmese feldolgozása közelít a 
biblioterápiás munkához. Mindkét esetben fontos a játék, amely kapcsolódik a mese élményéhez és annak idején kiegészítette a 
népi mesemondás aktusát is. 
 

Biblioterápia az iskolában 
A biblioterápiás foglalkozás alapvetően különbözik a tanórától, ugyanígy más attitűdöt kíván a tanári, illetve a csoportvezetői 
szerep. A csoportkultúra kialakításához példamutatásra, a szabályok közös megbeszélésére és elfogadására van szükség. Fel kell 
hívni a csoporttagok figyelmét, hogy ne tegyenek megjegyzéseket egymásra. A szükséges normák egy részét az osztályok 
magukénak érzik az órákon is, míg a csoportfoglalkozáson tekintettel kell lenni a sajátos helyzetre, a tanulók érzékenységére. 
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Fontos a jó alaphangulat megteremtése, amely erősíti a lezajlott folyamatokat, segít a konfliktusok megoldásában. Kerülni kell 
az értékelést, ezért jó, ha a csoportot nem tanítja a terapeuta, s nem értékeli túl, ha az osztály vagy néhány tanuló negatív 
megítélés alá esik az iskolában. Ha kiléphetnek a megszokott „szerepükből”, megnyílhatnak. A csoportvezető magatartásában 
megjelennek a jó tanári attitűdök: a spontaneitás (azonnalireagálás a felvetésekre), bizalom a csoport felé, és az, hogy a 
csoporttagok is bizalommal közeledhessenek hozzá és a csoporttársakhoz, a következetes magatartás, a rugalmasság, a kreatív 
technikák alkalmazása, a humorérzék, a kiváltott érzések és hangulatok kezelése. A legmarkánsabb különbség a terapeuta és a 
tanár szerep közötta háttérbe húzódás, valamint az indirekt irányítás módszerének alkalmazása. Szükséges a kérdéskultúra 
fejlesztése, a rejtett összefüggések figyelésének alkalmazása. A legérdekesebbek a gyerekek önálló felvetései, ezért ilyenkor 
rugalmasan kell kezelni a foglalkozás további menetét. A „szervezés” odafigyelést jelent, nem ellentétes a spontaneitással. Az 
irodalmi „háttéranyag” teljes ismeretére van szükség, mely magabiztosságot ad, s az ezzel kapcsolatos kérdésekre is kell tudni a 
választ. Fontos egység a kapcsolat lezárása, mely sokszor nem fájdalommentes (ezt az érzést a pedagógusok is ismerik), de 
keretet ad a foglalkozásoknak. A koherens összefüggések keresésével pozitív irányba kell terelni a csoport és csoporttagok 
negatív szemléleteit – a magyarázatok elkerülésével. Inkább a csoportfolyamat és véleménykülönbségek összefoglalását vagy a 
hasonlóságok kiemelését, az aktivitás dicséretét kell alkalmazni. A biblioterápia a pedagógusok személyiségének 
megújításához, az iskolai mentálhigiénés problémák kezeléséhez is az egyik leghasznosabb módszer. „A biblioterápia nem 
jelent mást – vallja Oláh Andor, a biblioterápiát alkalmazó első hazai orvosok egyike –, mint tudatosítani és módszerré 
alakítani át saját tapasztalatunkat, élményeinketés mindazt, ami észrevétlenül valósult meg eddig.” 

 
 
 
 
 
 

Olvasási stratégiák megjelenése a kerettantervben, az olvasás 
értékelésében és egy készülő munkafüzetcsaládban 

Steklács János − Szabó Ildikó 

Elmélet és gyakorlat viszonyában az oktatás azok közé a területek közé tartozik, ahol viszonylag sok idő eltelik, míg a 
kutatások eredményei eljutnak a gyakorlatba, a tantervi kultúra, szokások részévé válnak. Ennek egyik oka, hogy a 
hagyományok erősen meghatározzák a pedagógiai gyakorlatot. Bár az idegenkedés, óvatosság az újjal szemben nem csak ezen 
a területen jellemző, mégis azt mondhatjuk, az oktatás területén az innováció, a lépéstartás a korszerű, hatékony módszerekkel 
nehezen valósul meg. A változtatás ereje a kimeneti szabályzásban rejlik. Mindez akkor lehet számottevő, ha az oktatás 
teljesítményét mérő vizsgák (pl. kompetencia tesztek, nemzetközi, rendszerszintű felmérések, érettségi vizsga) értékelésének 
szempontjai közé kerülnek a kutatások és a döntéshozók által fontosnak, hatékonynak tartott ismeretek, képességek.  

A következőkben azt fogjuk bemutatni, hogyan érhető el, valósítható meg, hogy egy hatékonyságát már a kutatások során 
bizonyított terület, az olvasási stratégiák alkalmazása, tanítása országszerte gyorsan és hatékonyan jelenjen meg minél több 
helyen az osztálytermi gyakorlatban. 

Három fontos elemét fogjuk ennek a folyamatnak röviden részletezni, (1) a kerettantervet, (2) a készülő diagnosztikus 
értékelési rendszer tartalmi kereteit olvasásból (3) és egy országos terjesztésű új munkafüzetcsaládot. Mindezek mellett 
természetesen számos más tevékenység is folyik az olvasási stratégiák, az olvasás metakognitív oldalának megismertetése 
érdekében hazánkban. Ilyenek például a pedagógustovábbképzések, a tanár- és tanítóképzés, a kutatási eredmények publikálása 
különböző célközönségeknek készülő folyóiratokban és a tantestületeknek tartott szakmai előadások formájában. 
 

Olvasási stratégiák, metakogníció 
Olvasási stratégiák alatt azokat a tudatosan végzett kognitív műveleteket értjük, amelyek az olvasási folyamatra, a hatékony 
szövegértésre összpontosítanak. A csoportosításuknál olvasás előtti, alatti és utáni stratégiákról beszélünk. Az olvasási 
stratégiák szoros kapcsolatban állnak a metakognícióval, a tudásunkra vonatkozó tudással, a kognitív folyamataink 
megismerésével (vö. Józsa–Steklács, 2010). 



Paris, Wasik és Turner (1991) a következőként nevezik meg az általuk legfontosabbnak vélt stratégiákat:  
– Felkészülés az olvasásra: 

• az olvasás céljának tisztázása, 
• a szöveg átfutása, hogy információt szerezzünk a szöveg hosszúságáról, szerkezetéről, 
• az előzetes tudás aktiválása. 

– Jelentésalkotás olvasás közben: 
• szelektív olvasás: irreleváns információk gyors olvasása, fontos információk, nehéz, érdekes szöveg ismételt átolvasása, 
• a legfontosabb gondolatok meghatározása, 
• jóslások, 
• következtetések, 
• értelmezés és értékelés, 
• a gondolatok integrálása a szöveg összefüggéseibe, 
• a megértés nyomon követése. 

– Az olvasottak áttekintése, reflektálás a szövegre: 
• kérdések megfogalmazása a megértés céljából, 
• a használt stratégiák felidézése, 
• összefoglalás. 
 

Számos egyéb módon is felsorolták, csoportosították már az olvasási stratégiákat, ezek azonban legfontosabb pontjaikban 
megegyeznek. A kutatókat érdekelte az is, hogy melyek a jó olvasók, jó stratégiahasználók közös jellemzői. Ezeket a 
tulajdonságokat többen is vizsgálták, az egyik elemzés szerint: (1) kiterjedt háttértudás, (2) motiváltság, (3) a metakognitív 
faktor ismerete (ez egyaránt vonatkozik a deklaratív, a procedurális és a kondícionális tudásra), (4) több olvasási stratégia 
birtoklása, (5) az olvasási feladat analizálásának képessége, azaz az olvasási cél érdekében a legjobb stratégiák kiválasztása 
(Pressley–Symons–Snyder–Cariglia-Bull, 1989). 

A szövegértési képesség elvárthoz viszonyított nagyon alacsony szintje egyik legaktuálisabb problémája a fejlettebb világ 
oktatási rendszereinek. Erre nem általános megoldásként, csupán a fejlesztési lehetőségként kínálkozik az olvasási stratégiák 
széles körben történő megismertetése, tanítása. A szövegértés felmérésekből tapasztalt gyenge teljesítmény egyben társadalmi 
probléma is, hiszen jóval túlmutat a szépirodalom olvasás válságán és az iskolai sikerességen; az egyén szempontjából az élet 
minőségét is alapvetően befolyásolja. Mindezek felismerése arra ösztökélte az Európai Bizottságot, hogy a probléma feltárását 
kérje egy Socrates program meghirdetésével, melynek célja volt a gyenge olvasási teljesítmény jelenségének és maguknak a 
gyengén olvasóknak a jobb megértése. Ebből fakadóan pedig a nevezett problémával való hatékonyabb küzdelem. A célt szem 
előtt tartva az ADORE-projekt kutatást végzett a tizenéves olvasási nehézségekkel küzdők olvasástanítását illetően 11 európai 
országban, valamint kereste ezen tanulók fejlesztésének jónak bizonyult, hatékony gyakorlatait, bevált módszereit. A projekt 
résztvevői egyetemek és pedagógusképző főiskolák olvasáskutatói voltak az alábbi országokból: Ausztria, Belgium, Észtország, 
Finnország, 
Németország, Magyarország, Olaszország, Norvégia, Lengyelország, Románia és Svájc. 2007-ben és 2008-ban a projekt 
résztvevői iskolákat látogattak meg kisebb nemzetközi csoportokban, majd elemezték tapasztalataikat abból a szempontból, 
hogy melyik lehet példa az említett „jó gyakorlatra” a különböző országok eltérő sajátosságainak figyelembe vételével. A jó 
gyakorlatok módszereinek összehasonlításából és nemzetközi olvasástanítási kutatások alapján a projekt résztvevői olyan 
kitételeket, alapelveket és alapvető elemeket fogalmaztak meg, amelyek segítik vagy gátolják a jó gyakorlatot. Az elmúlt 
évtizedek nagyobb nemzetközi kutatásai azt a benyomást keltették, hogy az oktatási reformok mindenekelőtt a tanulók 
teljesítményszintjének növelését célozzák, és azok a teljesítmények fontosak, amelyek standardizált, széles körű értékelésekben 
mérhetők. Több reform jelenleg is az oktatási standardokat és a kompetenciákat a tanítás mérhető kimeneteként határozzák meg 
anélkül, hogy kielégítő segítséget nyújtanának a tanároknak, iskolaigazgatóknak és oktatási hivatalnokoknak arról, mit 
tekintsenek elvárt bemenetnek. Az ADORE-projektet kimondottan ez a bemenet érdekelte. Azt kérdeztük, mik azoknak a jó 
gyakorlatoknak az összetevői, amelyek segítik az olvasásban gyengén teljesítőket. A projekt főként az állami középiskolák 
(beleértve szakiskolákat is), általános iskolák felső tagozatának oktatási gyakorlatára összpontosított, tehát nem foglalta 
magában az olvasásfejlesztést minden évfolyamon. A kutatás középpontja az az elképzelés, hogy az olvasási nehézségekkel 
küzdők tizenévesek jól irányított, hosszú távú intézkedéseket kívánnak az oktatási intézménytől, és nem lehet a problémát rövid 
távú olvasási kampányokkal megszüntetni. Az olvasási nehézséggel küzdők egyik fő jellemzője, hogy nem tudják azonosítani a 
nehézségük okait. Keveset olvasnak, és negatív attitűdöt mutatnak az olvasással szemben. Nem képesek monitorizáló 
stratégiákat használni, csak nagyon kevés felszínes stratégiát alkalmaznak, túlértékelik saját szövegértési képességüket. Az 
egyik legfontosabb kihívás az olvasási nehézséggel küzdő felső tagozatos és középiskolás tanulók tanításában az, hogy a 
szövegértésüket tudatosabbá és stratégiaivá tegyük. Ez szükségessé teszi a metakognitív stratégiák tanítását és az önirányítás 
fejlesztését. Sok meglátogatott iskolában az olvasási stratégiák direkt tanítása nem része a szokásos olvasástanításnak, holott a 
kutatások azt mutatják, hogy az olvasási stratégiák megfelelő használatának fontos hatása van abban, hogy valaki jobban 
megtanuljon olvasni, és hogy az olvasás révén a tanulási képessége is jobban fejlődjön (Steklács–Szabó–Szinger, 2010). 



 
Az ADORE kutatási projekt megállapítása szerint a korszerű, hatékony olvasástanítás az 1. táblázatban bemutatottak alapján 

szerveződik. Amint látjuk, az olvasási stratégiák ennek szerves, kihagyhatatlan részét képezik. Az európai iskolarendszereknek 
ez az eleme képezi viszont a legkevésbé a tradicionális osztálytermi gyakorlat részét 
1. táblázat:  
Az olvasási módok és tanításuk optimális variációja az iskolaévek relációjában (Garbe és munkatársai, 2010. p.44.) 

 

 

Olvasás, olvasási stratégiák a 2012-es kerettantervben 
Magyarországon a Nemzeti alaptantervet (NAT) részletes, gyakorlati szempontból nagyon fontos kerettantervek egészítik ki. 
Ezek két évfolyamonkénti felbontásban, óraszámot is maghatározva minden iskolatípusra elkészülnek, de a könyvkiadók is 
készíthetnek, készítenek kerettanterveket. Az iskolák szintjén a kerettantervekhez igazodva készülnek el a helyi tantervek, 
amelyek az adott iskola és a társadalmi környezet profilját is megjelenítik. Az osztálytermi gyakorlat szempontjából a 
legfontosabb tehát az utóbbi kettő. A kerettanterv szabályozza a legrészletesebben az országos szinten kialakuló tanítási 
gyakorlatot, ismereteket, kialakítandó és fejlesztendő képességeket. Az egységeket tartalmazó táblázatok megnevezik a 
tanítandó, fejlesztendő területet, azok elemeit, a szükséges előzetes tudást, a követelményeket, az ajánlott óraszámot, részletezik 
a fejlesztés, tanítás során elérendő célt, meghatározzák a kulcsfogalmakat, amelyeket a gyerekeknek ismerniük kell a ciklus 
végén. A Nemzeti alaptanterv műveltségterületeket nevez meg, amelyeken belül az olvasási stratégiák természetesen a magyar 
nyelv és irodalom műveltségterületen jelennek meg, hiszen az olvasás tanítása ide tartozik elsődlegesen. Viszont az olvasás 
(mint minden tantárgy) tanulásához tartozó terület természetesen azt tenné indokolttá, hogy képességének fejlesztése minél több 
órán megjelenjen. A különböző műveltségterületek tantárgy specifikus logika szerint szerveződnek tovább. 

A magyar nyelv és irodalom a következő hét elemből áll: 
1. beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása, 
2. olvasás, az írott szöveg megértése, 
3. írás, szövegalkotás, 
4. a tanulási képesség fejlesztése, 
5. anyanyelvi kultúra, anyanyelvi ismeretek, 
6. irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése, 
7. az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése. 

 
Az idén elkészült alsó tagozatos kerettantervben a felsorolt területek közül az olvasás a kiemelt területek közé került, ez az 

óraszámokban is megmutatkozik. A dokumentum bevezetője így fogalmaz: 
„A magyar nyelv és irodalom tantárgy további fontos feladata a szóbeli és az írásbeli érintkezések önálló és kreatív, integrált 

használatának elsajátíttatásához szükséges alapvető képességek intenzív fejlesztése, a modern társadalom különféle színterein 
gyakorolt nyelvhasználati módok tanítása, illetve a nyelvhasználat változatos, adekvát, tanulói tevékenységekre épülő, 
folyamatos gyakoroltatása. A kor szükségleteinek és a társadalom elvárásainak megfelelően az alsó tagozatos magyar nyelv és 
irodalom tantárgy középpontjába a kerettanterv az olvasás-szövegértés és a helyes beszéd képességének fejlesztését helyezi mint 
kiemelt területet, és ennek új elemeiként megjelennek az olvasási stratégiák is. Az olvasás és az írás képességének elsajátítása 
kulcs az önálló tanuláshoz, majd pedig a boldoguláshoz a mindennapi életben.” 

A prioritást hangsúlyozandó, az első és második osztályban az olvasásra vonatkozó részt további 3 részre bontottuk fel, 
ezek a következők: (1) Az olvasástanulás előkészítése, (2) az olvasás jelrendszerének elsajátítása, dekódolási képesség 



kialakítása, (3) a szövegértő olvasás előkészítése. Mint tudjuk, az olvasási stratégiák tanítása akkor hatékony, ha nem előbb, 
mint a 3. és 4. osztályban kezdődik, és biztos dekódolási képességre épül, ezért az első két osztályban csak ezek előkészítését 
végezzük el. A stratégiák tanítása a 3. és 4-es ciklusban indul, alap stratégiák bevezetésével. Fontos további szempont, hogy 
csak néhányat ismertetünk, és egyszerre csak egyet. A stratégiák tanítása folytatódik a felső tagozatban is, 5. és 6. osztályban, 
a későbbiekben pedig a stratégiák szintézisére, gyakorlására kerül sor, szem előtt tartva, hogy a dekódolás és szövegértési 
képességek ne kerülhessenek a kritikus szint alá. 

 

Diagnosztikus értékelés, tartalmi keretek 
A diagnosztikus mérések tartalmi kereteinek kidolgozása Magyarországon országos szinten 2008-ban kezdődött a Szegedi 
Tudományegyetem Neveléstudományi Intézetében. A struktúra és elérendő célok tekintetében a nemzeti sajátosságok mellett 
megjelenik a PISA-felmérések koncepciója. (OECD, 2006, 2009) Három területet dolgoz fel, matematika, olvasás és 
természettudományok, életkor szerint az alapozó szakaszt, az 1–6. osztályos anyagot részletezi. Mindhárom területen 3 
dimenzió szerint történt a tudáselemekre és képességekre vonatkozó több ezer feladat kidolgozása, papír alapú és elektronikus 
formában is. Ezek a következők: (1) pszichológiai, (2) társadalmi és kulturális (alkalmazási), (3) diszciplináris (Csapó, 2010.). 
A készülő anyag lehetővé teszi majd, hogy a tanárok az ország bármely iskolájában tanuló osztályok diákjainak egyéni vagy 
csoportos teljesítményét össze tudják hasonlítani az országos átlaggal, viszonyítani tudják az országos szinthez, meghatározva 
ezzel a fejlesztés, felzárkóztatás és tehetséggondozás irányát, módját is. Az olvasást, matematikát és természettudományokat 
tartalmazó három kötet azonos szerkezetben mutatja be az elméleti hátteret és a részletes tartalmi leírásokat. A kötetek három 
első fejezete a három mérési dimenzió elméleti alapjait tekintette át a nemzetközi és hazai szakirodalom alapján. A negyedik 
fejezetek az elmélet és gyakorlat viszonyát, az alkalmazás lehetőségeit taglalják, míg az ötödik feladatban valósul meg a 
mérések részletes tartalmi kereteinek, a mintafeladatoknak a bemutatása, szintén a fenti három dimenzió szerint. Az olvasás 
diagnosztikus értékelésének tartalmi keretei folyamatos fejlesztés alatt állnak, az elkészítésében több magyar és külföldi 
szakértő működik közre, kutatók, tesztírók, tanárok. Az első, alapvetéseket, elméleti hátteret is bemutató kötet elektronikusan és 
nyomtatott formában is elérhető magyarul és angolul is (Csapó–Csépe, 2012, 2012a). Az olvasási stratégiák a diszciplináris 
dimenzióban kaptak helyet. Megjelenésük ugyanazt a struktúrát követi, amelyet a kerettanterv logikájánál megismertünk, illetve 
a későbbiekben bemutatásra kerülő munkafüzet-sorozat esetében tapasztalunk. Első osztályban az olvasási stratégiák 
tanulásának előkészítését vezetjük be, mérjük, tanítjuk, a későbbiekben a 6. osztály végéig jelennek meg nehézségi szintjüknek 
megfelelően a stratégiák. Ezek után az értékelési tartalmi keretek már nem követik az oktatási folyamatot, viszont a kerettanterv 
javaslata, eredeti koncepciója, hogy a 8. osztály végéig gyakoroltatják őket. Ugyanezt az elvet követik a munkafüzetek is. A 
stratégiák bemutatása tehát a kerettanterv és a Karakter munkafüzetekkel azonos formában, sorrendben, időben jelenik meg. 
Struktúráját tekintve a kerettanterv mintafeladatai tartalmaznak egy bemutató részt, a fejlett szintű alkalmazó jellemzését és 
néhány, adott stratégia alkalmazására vonatkozó kérdést. 

 

Tananyagfejlesztés – egy új munkafüzet-sorozat 
A munkafüzetekben felső tagozaton két A4-es oldal terjedelmű egy szöveg feldolgozása, amelyből átlagosan fél oldal 
terjedelmű maga a szöveg. Egy egység 4 × 2 oldal terjedelmű, négy szöveget tartalmaz: egy narratív, egy leíró, egy funkcionális 
és egy kiegészítendő vagy grafikus jellegű szöveget (pl. táblázat, Venn-diagram, halszálka-grafikon). A narratív, a leíró, 
ismeretterjesztő és funkcionális, kiegészítendő szövegek a tankönyv szövegeivel állnak kapcsolatban, tematikájuk alapján. A 
narratív szövegek 4. osztálytól a szakaszos (folyamat-) olvasás technikáját követik, tehát szövegenként legfeljebb kétszer, 
kérdésekkel, feladatokkal szakítjuk meg az olvasmányt, amelyek rövid időt vesznek igénybe, hogy ne zökkentsék ki a 
gyerekeket a szövegből, viszont hogy az elemi megértéshez szükséges információkat ellenőrizzék, fenntartsák a szövegértés 
folyamatát. Amint említettük, minden évfolyamon bevezetésre kerülnek az új stratégiák, egészen a 6. osztály végéig. 7. és 8. 
osztályban ezek szintetizálása történik. A stratégiák megjelenése az életkori sajátosságoknak megfelelően alakul, természetesen 
a szöveg terjedelme, nehézsége, tartalma is ezt az elvet követi. Egy-egy új olvasási stratégia megjelenése egy rövid, a gyerekek 
számára jól követhető bemutatással és instrukciókkal indul. A bevezetett stratégiák megmaradnak a 8. osztály végéig, ám ezek 
jelenléte, intenzitása az életkori sajátosságoknak megfelelően változik. A feladatok minden munkafüzetben tartalmaznak 
mondat- és szövegértésre vonatkozó elemeket. Ezek a NAT olvasási standardjainak logikáját, struktúráját követik. Az 
alkalmazott feladatok, játékok az aktuálisan tanulandó stratégiák elsajátítását, gyakorlását, készséggé válását segítik, és minden 
szöveg esetében megjelennek a grafikus szervezők, valamint a kooperatív tanulási formák (Dobj egy kérdést! Mozaik, 
Kerekasztal, Villámkártya, Ellenőrzés párban, Kettős kör). Mindezek egységes elemei a munkafüzeteknek. Az elsős 
munkafüzet némileg eltér a többitől, ebben hosszú, legalább fél évre tervezett előkészítő rész szerepel. Ebben az olvasás 
alapjaiként szolgáló részképességek fejlesztése a hangsúlyos terület. Ilyenek például a szerialitás, a memória, az érzékszervi 
képek alkotása, a figyelem és a kognitív képességek fejlesztése. Minderre azért van nagy szükség, mert napjainkban az olvasási 
és biológiai iskolaérettségi kor tekintetében egyre nagyobb különbségek mutatkoznak az iskolába lépő gyerekek között. Fontos 
szempont az is, hogy ezeknek a részképességeknek, képességeknek a fejlesztése ne szűnjön meg a betűtanulás megkezdésével, 



hiszen az eltérő fejlettség miatt az osztályokban sok időt vesz igénybe, hogy az eleve hátránnyal induló gyerekeket 
felzárkóztassuk, ugyanakkor a már jól fejlett részképességekkel érkező gyerekek számára is hasznos − a későbbiek 
szempontjából − ez a fejlesztő tevékenység. 
 

A szövegek feldolgozása, a munkafüzetek szerkezete 
Minden alsós munkafüzet elején, perforált lapon egy „szerződés” található, amelyben a gyerekek egy vagy több általuk 
választott könyvet tüntetnek fel, vállalva, hogy a szintén általuk feltüntetett határidőig elolvassák. Ezt a könyvet a tanítóval, 
tanárral egyeztetve választják ki, mindketten aláírják. Ahogy korábban már utaltunk rá, minden évfolyamon bevezetésre 
kerülnek új stratégiák, egészen a 6. osztály végéig. A 7-8. osztályban ezek szintetizálása történik meg. A stratégiák megjelenése 
az életkori sajátosságoknak megfelelően alakul, természetesen a szöveg terjedelme, nehézsége, tartalma is ezt az elvet követi. 
Egy-egy új olvasási stratégia megjelenése egy rövid, a gyerekek számára jól követhető bemutatással és instrukciókkal indul. A 
bevezetett stratégiák megmaradnak a 8. osztály végéig, ám ezek jelenléte, intenzitása az életkori sajátosságoknak megfelelően 
változik. 

Terveink szerint az olvasási stratégiák a következő struktúrában jelennek meg a munkafüzetekben: 
A 2. táblázat alapján tehát abban bízunk, hogy az említett három pillér megléte hozzájárul ahhoz, hogy hatékonyan meg 

tudjuk jeleníteni az osztálytermi gyakorlatban az olvasási stratégiákat. Mindez azért lenne különösen fontos, mert mint 
említettük, a nemzetközi és hazai elméletben és gyakorlatban már bizonyított, hogy a szövegértés hatékonyságát fokozó 
elemekről van szó, amelyek hozzájárulnak az oktatási rendszer sikerességének fokozásához. 

 
 

2. táblázat: Az olvasási stratégiák a következő struktúrában jelennek meg a munkafüzetekben  
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Érzékszervi képek alkotása X X X X X X X X 

Grafikus szervezők X X X X X X X X 

Jóslás, anticipáció  X X X X X X X 

Előzetes áttekintés  X X X X X X X 

Összefoglalás  X X X X X X X 

Átfutás   X X X X X X 

Az előzetes tudás aktiválása   X X X X X X 

Az olvasás céljának, módjának tisztázása   X X X X X X 

IEPC    X X X X X 

Legfontosabb gondolatok meghatározása    X X X X X 

Következtetések    X X X X X 

A megértés monitorozása     X X X X 

A használt stratégiák felidézése     X X X X 



Szintézis     X X X X 

Szelektív olvasás*      X X X 

Javító stratégiák      X X X 
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    IFJÚSÁGI IRODALOM  

 

A modern magyar gyermekköltészet keretei 

Bárdos József 

Abból kellene kiindulnunk, hogy megadjuk a gyermekirodalom fogalomkörét. Nos, a következőkben gyermekirodalmi 
szövegnek tekintjük mindazokat az irodalmi szövegeket, amelyekkel a gyermek befogadó diskurzusra tud lépni. Ezt fogalmazza 
meg lényegében Bognár Tas is, amikor azt mondja: „Nemcsak szerény véleményünk szerint, hanem esztétikai szempontból, 
objektíve sem létezik külön gyermek- és ifjúsági irodalom. Valóban nincsen rá más esztétikai rubrika, mert egy mű vagy megüti 
a mércét (készüljön eredetileg akár felnőtteknek, akár gyermekeknek), vagy sem.”178 Egy ilyen meghatározás azonnal két nagy 
csoportra osztja a gyermekkönyveket (azoknak a könyveknek a halmazát, amelyeket gyermekeknek szánnak). Az egyik részük 
beletartozik az irodalom halmazába is: ez (és csak ez) a gyermekirodalom köre. Ezzel kizáródik a gyermekirodalomból mindaz, 
ami látszatra sem irodalom (az ábécés könyvektől a különféle ismeretterjesztő és egyéb célú kiadványokig) és – ami ennél még 
fontosabb – az is, ami csak látszatra irodalom (mint a mai és mindenkori gyermekkönyvkiadás legalább fele, az olyanok, mint 
például az Anna-, Peti-, Gergő-könyvek179 és társaik). Témánk azonban még ennél is szűkebb. Itt most csak a gyermekirodalom 
egy szeletét, a gyermekköltészetet szeretnénk érinteni (alapvetőenebből is csak a lírát). 

Nem könnyű megmondani, mitől is jó egy gyermekvers. A magyar gyermekköltészet felvirágzása csupa olyan alkotónak 
köszönhető, akik egyébként is természetes módon részei minden értékalapú irodalmi kánonnak: Weöres Sándor, Nemes Nagy 
Ágnes, Zelk Zoltán, Tamkó Sirató Károly – hogy csak a legnevesebbeket említsem. Igaza van Dobszay Ambrusnak, amikor 
rámutat, hogy a magyar líra megújítása köthető ezekhez az alkotókhoz, és a folyamat talán éppen a gyermekköltészetben 
jelentkezett legkorábban, a gyermekköltészet felől indult el.180 Ezek az alkotók ugyanazokat a formai-esztétikai elveket 
valósították meg gyermekeknek szánt szövegeikben, mint egyéb műveikben. Utal erre Komáromy Sándor is.181 Nemes Nagy 
Ágnesnek, Zelk Zoltánnak képi, ritmikai megoldásai sem különböznek aszerint, hogy egy adott műnek kik a címzettjei. 
Tamkó Sirató Károly is a maga egyedi, avantgárd nyelvén szól akkor is, amikor gyermekverset ír. Idézem tanúként a Móra 
Kiadónál 1980-ban megjelent Tamkó Sirató kötet fülszövegét: „Tamkó Sirató szemléletben és formában is merészen új 
költészetének a leglelke szól itt a fiatal, jövő váró olvasóhoz.” 182 

A lírai én és a befogadó viszonya 
A modern magyar gyermekversre ugyanaz a lírai én – befogadó viszony a jellemző, mint amelyik a felnőtt lírára. Az, amelyik 
lehetőséget ad a befogadónak arra, hogy azonosuljon a szövegben megszólaló lírai énnel. Ez a fajta költői lehetőség benne volt 
már az első igazi magyar gyermekversben, Petőfi Sándor Arany Lacinak című versében. Mégis, a magyar gyermekköltészetet 
egészen a XX. század közepéig a felnőtt-gyermek viszony uralta, ezt tekintették természetesnek, mérvadónak. Még a legjobbak 
közé számító Pósa Lajos gyermekverseinek is ez volt a meghatározó formája. Egy példázatszerű, rövid verset idézünk tőle, a 
címe: Tamás183 

 

Sivalkodik a Tamás 
Összecsípte a darázs. 

 
Lelt az erdőn egy odút, 
Édes mézért belenyúlt. 

 
Keserű lett az a méz, 
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Merre fusson, arra néz. 
 

Nem fogadta szavamat: 
Képe csupa daganat. 

 
Sivalkodik a Tamás, 
Kergeti a sok darázs. 

 
Sok szempontból figyelemre méltó, jól felépített, keretes szerkezetű, szépen lezárt vers. Két „szereplője” a bölcs, előrelátó 

felnőtt és a szófogadatlan (ezért meg is bűnhődő) gyermek. A vers hallgatója előtt ez utóbbi jelenik meg, példázva a 
meggondolatlan cselekedetek (és a gyermeki önfejűség) következményeit. A versolvasó gyermek pedig azonosulhat a felnőtt 
nézőponttal (az olvasó mindig a lírai én szerepébe kerül), így maga is okosabbnak, előrelátóbbnak (felnőttebbnek) érezheti 
magát a vers másik szereplőjénél. A modern gyermeklírát a Weöres Sándor-i áttörés óta alapvetően másfajta lírai én-befogadó 
viszony jellemzi. Ennek lényege a vers belsejében megjelenő egyenlőség lírai én és befogadó között. Ez az egyik olyan 
sajátosság, amelyik a mai gyermeklírát élesen elválasztja a háború előttitől. S ha olyan verssel találkozunk a mai kínálatban, 
amelyik ezt az elmúlt formát mutatja, érdemes óvatosnak lennünk: a nagyon ritka (játékos, komolytalankodó) kivételektől 
eltekintve (mint például Varró Dániel Túl a Maszat-hegyen184 című verses meseregényének bevezetője) ezt a lírai én-befogadó 
viszonyt csak a harmad-negyedosztályú gyermekirodalom őrzi makacsul. 

 

 

A jó gyermekvers: zene 
A ponyvaszerzők általában nehezen birkóznak meg a verszene legelemibb követelményeivel is. Náluk leggyakrabban egy, már 
a Petőfi-epigonok által lejáratott négysoros, hangsúlyos verselésű dalformával lehet találkozni. Ráadásul ezt is gyakran 
összetörik, vagy a nyelvet törik össze a versforma kedvéért. A kortársak esetében is így van: elég Bartos Erika tinglitangli 
formáját összevetni mondjuk Varró Dániel már említett, a világirodalom egész sor költői formáját és ritmusát játékosan 
felmutató kötetéig. Ugyanez mondható el a rímtechnikáról is. A nagyon erős zeneiség alapvetően fontos a gyermekirodalomban, 
különösen a legkisebbekhez szólóban. Egy adott irodalom zenéje ugyanis tanult érzék. Azok a gyermekek, akikbe életük első 
négy-öt évében nem épül be az adott nyelvi közegben érvényesnek tekintett verszene, soha nem fogják igazán élvezni a 
költészetet. Ezért is van, hogy a szabadverset (beleértve a svéd gyermekvers típusút is) inkább csak nyolc-tízéves kortól 
ajánlják. Minél kisebb gyereknek szóló költészetről van szó, annál inkább a verszenének kell uralkodnia. A félig-meddig 
megértett szöveg akár még hasznot is hajthat fantáziateremtmények, fantáziavilágok kibontakozását elindítva. Elég a Bóbitának 
(versritmus által is táplált) félreértésből származó, sokszor emlegetett Géza malacára emlékeztetni. De ugyanilyen, ritmus 
táplálta félreértés jelenik meg Lázár Ervin gyermeki névképzést idéző meseregényében, a Berzsián és Didekiben.  

Ahogy a mottó mutatja is: 
 

– Csigabiga gyere ki, 
ég a háza, Dideki! 
– Kinek a háza ég? 

– Hát nem érted!? A Didekinek! 
– Dehogynem, most már értem.”185 

 

A jó gyermekvers (különösen a kicsiknek szóló) tehát elsősorban zene, ritmus, szinte énekelhető, kitapsolható. Ezért volt 
és van olyan nagy divatja Weöres Sándor vagy Nemes Nagy Ágnes gyermekversei megzenésítésének. A változatos, játékos, 
erősen zenei forma szinte kínálja magát az éneklésre. Weöres Sándor az a modern költő, aki a verset alapvetően zenének 
tekintette, isteni muzsikának, amelyet a költőnek, aki képes ezt meghallani, emberi nyelven, az emberi nyelv szavaival kell 
megpróbálnia átadni, közvetíteni ezt a muzsikát. Hogy ez számára nem puszta szó, üres elmélet volt, azt bizonyítja például 
(hogy a gyerekverseknél maradjunk) a jól ismert Galagonya186, illetve a Hold és felhő187 című verse, amely valójában 
kétféle szöveg ugyanarra a verszenére. Mindez visszavezet persze a modern gyermekvers ősforrásához is. Ahogyan F. 
Kovács Ferenc megfogalmazza: „Talán nincs is olyan gyermekversköltő, akinek munkásságában ne találnánk meg a 
népköltészethez, a népi mondókákhoz vezető, arra mutató nyomokat.”188 És ez természetes is, ha belegondolunk, hogy épp a 
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mondóka az a műfaj, ahol magától értetődően uralkodik a ritmus. A zeneiséget erősíthetik az alliterációk, a mindenféle 
egyéb hanghatások és az erősen hangzó, zenei jellegű rímelés is. Hogy csak néhány felejthetetlen példát idézzünk: 

 
Mert e fürge 
Pajkos ürge 

Te vagy, Laci, te bizony!189 

* 
Mi kell neked? Fatető? 

Fatető! 
Deszka madáretető.190 

* 
Verejtéktől torzon-borzon 
a Tejutat végigporzom.191 

*  

Mert ő a göcs, a bökkenő, 
az új ruhádra csöppenő, 
talajt csöpögve megkenő 
(holott a hőség rekkenő), 

nincs más veszély, csak ő, csak ő: 
Lecsöppenő Kecsöp Benő.192 

* 
Tó vize, tó vize csupa nádszál, 

egy kacsa, két kacsa oda-császkál, 
sárban ezer kacsa bogarászik, 

reszket a tó vize, ki se látszik.193 
 
Ez a hangzásbeli, zenei egység összefogja a jó verset, mint ahogy az egyébként is egységes, teljes, kerek világ. 
 

A jó gyermekvers: egy szempillantás 
A jó gyermekvers viszonylag rövid terjedelmű. Általában ugyanis olyan költői formák testesülnek meg ezekben a versekben, 
amelyek nagyobb terhet egyszerűen nem képesek viselni. A másod-harmadosztályú gyermekköltészet alkotói által annyira 
kedvelt egyszerű, hangsúlyos verselésű (nép)dalformának két-három strófányi a teherbíró 
képessége, és nem alkalmas bonyolult szituációk, többszörös érzelmi-értelmi fordulatok megjelenítésére. Weöres Sándor 
gyermekversei között ezért olyan gyakoriak a két versszakos darabok. Egy játékosan megteremtett költői forma 
legegyszerűbben a párhuzamos struktúrajáték segítségével formál verset. Például: Ha vihar jő…194, Túl, túl…,195 Bújócska196, 
Paripám csodaszép…197, és a sort még folytathatnánk. Erről a formáról írja Szili József: „Nem véletlen, hogy ez az egyszerű, 
csupán két félből, vagyis többnyire két versszakból álló szimmetrikus forma igen gyakori a lírában. […] A két versszakos 
szimmetriában, ha változásokkal is, de megismétlődik az első versszak minden olyan konkrétan vagy változókkal kitöltött 
»figurális« helye, amely a szimmetria vonatkozásában egyáltalán szerepet játszik. Ami ettől eltér, ami az aszimmetriát 
rákényszeríti, az egyesítésig, a szimmetriára, az az újság, amellyel egy második versszak képes az elsőt egyszerre fenntartani és 
kioltani.”198 Jól látható mindez a következő Weöres Sándor-versen199: 

 
Hosszú az utca200 

                                                        
189 Petőfi Sándor: Arany Lacinak. In: T. Aszódi Éva (szerk.): Cini, cini, muzsika. Bp.: Móra, 1982. p.53. 
190 Nemes Nagy Ágnes: Hóesésben. In: Nemes Nagy Ágnes: Sampusz, a fekete krampusz. Bp.: Generál Press, p.28. 
191 Tamkó Sirató Károly: Csillagjáró fehér Ráró. In: T. Aszódi, i.m. p.160. 
192 Varró Dániel: Lecsöppenő Kecsöp Benő. In: Varró Dániel: Túl a Maszat-hegyen. Bp.: Magvető, 2003. p.100. 
193 Weöres Sándor: Kacsa-úsztató. In: Weöres Sándor: Bóbita. Bp.: Móra, 2007. p.72. 
194 Weöres, i.m. 1973. p.33. 
195 Uo. p.34. 
196 Uo. p.35. 
197 Uo. p.53. 
198 Szili József: „Légy ha bírsz, te világköltő…” Bp.: Balassi, 1998. p.79-80. 
199 Ennek a formának (és az egész Weöres Sándor-i gyermekverseknek) a lényegét Dobszay Ambrus az ismétléses technikában véli fölfedezni. Lásd: Dobszay. i.m. 

p.41-53. [online] 201309.09] <http://epa.niif.hu/00000/00016/00092/040213.htm>. 
200 Weöres, i.m. 1973. p.35. 
 



Hosszú az utca,  [Hosszú �  -  � 
aki végigjárja,  aki végigjárja, 
tíz kutya, száz kutya  tíz �  �, száz �  � 
kaffog utána.  -  � utána.] 
 
Hosszú a ház-sor, 
aki végigjárja, 
tíz virág, száz virág 
bókol utána. 

 
Az első versszak formát teremt, amelynek „kitölthető” helyei a második versszak újdonságát alkotják. Elméletileg persze a 

végtelenségig folytatható a vers a „képlet” alapján, csakhogy már a harmadik versszak előre kiszámítható, és ha csak valami 
rendkívüli és váratlan nem következik (pl. képi szintváltás stb.), akkor a vers az érdektelenségbe hull. 

 
Hasonlóan, a forma lehetőségének maximális kihasználása látható Kányádi Sándor Bokor alján ibolya201 című verse 

esetében: 
 

 
Bokor alján ibolya, 
ágak hegyén barka, 

a kerítés tetején 
csörög egy nagy szarka. 

 
Illatos az ibolya, 

és a barka selymes, 
a szarka meg szemtelen, 

szemtelen és nyelves. 
 

Csokorba az ibolyát, 
melléje a barkát! 

Hess el innen – ha tudod, 
hessentsd el a szarkát! 

 
Itt is jól leírható a forma: az első sor az ibolyáé, a második a barkáé, a harmadiknegyedikben jelenik meg a szarka. Az első 

két strófában két növény, egy madár. A harmadik strófa összefogja a két előbbit, és eltávolítja az utóbbit: ezzel felbomlik az 
előző versszakok rendje (nincs már ott a madár), vége a versnek. Ugyanezt a változást a nyelvtani forma is érzékelteti: az első 
két versszakban mindhárom szereplő alanyként jelenik meg, a harmadik versszakban viszont a cselekvés tárgyaivá válnak. Az 
első két versszakban emberszereplőként csak a lírai én tételezhető (valaki beszél, valaki leírja a növényeket és a madarat), a 
harmadik versszakban ez a beszélő megszólít valakit, mégpedig második személyben: azaz valójában gyökeres változás megy 
végbe. Idáig ugyanis a vers befogadója (hallgatója vagy olvasója) természetszerűen a beszélővel (a lírai énnel) azonosult, mint 
minden hagyományos narrációjú szöveg esetében. Az utolsó két sorban azonban ez az egyszerű helyzet megváltozik; a 
befogadó választás elé kerül: vagy elfogadja az újonnan felkínált pozíciót (tehát a megszólítottét, aki elhessenti a szarkát, ha 
tudja), vagy megmarad a lírai én a vers beszélőjének pozíciójában. A vers éppen akkora, amekkorát a forma önfelszámolódásáig 
elbír, azaz egy teljes, ép, de nem túlírt formával van dolgunk. Érdemes odafigyelni a terjedelemre, mert a szerző tehetségének 
hiányát legjobban talán éppen a mindent kimondás, a rettenetes túlbeszélés jellemzi. Másfelől a gyermekvers terjedelmét a 
gyermekbefogadó életkori sajátosságai is korlátozzák. Kevéssé várható el egy kettő-ötéves gyermektől, hogy néhány percnél 
tovább koncentráljon egy hallgatott szövegre, különösen, ha nem valódi történettel (mint mondjuk egy mesével, egy 
meseregény fejezetével vagy mondjuk a János vitéz202 egy énekével), hanem egy lírai megszólalással van dolga. Mert fontos 
figyelnünk a szöveg memorizálhatóságára is. Általánosan elfogadott az a nézet, hogy tíz-húsz sorosnál hosszabb szövegek 
memorizálása pusztán hallás után ebben az életkorban nehezebb lehet. Persze ebben a tekintetben sem lehet egyértelmű 
kijelentéseket tenni. És nemcsak azért, mert maga a memória is a gyakorlástól lesz egyre többre képes, hanem azért is, mert a 
rövidebb szöveg több ismétlésre, megerősítésre ad lehetőséget. Az ismétlés pedig általánosan ismert örömét leszámítva a 
gyermeknek a világ megismerhetőségét, a dolgok megbízhatóságát is sugallja, megnyugvást, önbizalmat is adva egyúttal. 

                                                        
201  Kányádi Sándor: Billegballag. Pozsony: Kalligram, 2006. 
202 Meggyőződésem, hogy gyerekeinknek a János vitézzel (és sok más remekművel) először egy szép, méltóan illusztrált kiadás formájában, négy-ötéves korban 

kellene találkozniuk, ha lehetséges szülői mesélés (felolvasás) formájában. 



 

A jó gyermekvers: (le)zárt világ 
Ez a most vizsgált forma tartalmaz egy másik, igen gyakran megfigyelhető sajátosságot is. A kezdetén kinyílik, épülni kezd egy 
csodálatos, virtuális világ, amely a vers érzelmi csúcsát követően bezárul, mintegy titokzatos keretbe foglalva mindent: olyan 
titkos teret alkotva, ahol a csoda a vers lezárulása után is megmarad. Megmarad annak ellenére, hogy a versre így általában 
határozott lezártság a jellemző. Az iménti szöveg működése nagyjából a következő: kép felidézése (hosszú utca), kitöltése 
képpel és hanggal (kutyák, ugatás), a lezáró utána szó pedig eltávolítja a képet. A következő strófa ismét képpel nyit (hosszú 
házsor), majd egy előttük végighaladó ember alakját idézi fel, aki megint csak eltávolodik: a záró képben már csak az utána 
hajló virágokat látjuk. Még világosabban mutatja ezt a sajátosságot miniatűr példaként a Volt egy szép ládika203 című vers: 

 
Volt egy szép ládika, 

Nőtt benne egy almafa, 
Én azon az almafán 

Dinnyét szedtem délután. 
Nagyot ugrott Sárika, 
Beszakadt a ládika. 

 
Az elején felidéz egy képet (egy szép ládikáét). A következő sorokban ez a ládika sajátos, hazugságmesei világgá válik 

(almafa nő a ládikában, az almafáról dinnyét lehet szedni), majd váratlanul feltűnik egy kislány (Sárika), aki ugrásával 
megsemmisíti a ládika-világot (beszakadt a ládika). Volt – nincs. Ám emlékezetünkben tovább rezeg a látott (elképzelt) világ. 
Szinte szó szerint ugyanezt a megoldást alkalmazza Weöres Sándor A Birka-iskola204 című versében. „Volt egyszer egy nagy 
csoda…” – kezdődik a vers. Fokozatosan kibontakozik előttünk ez a furcsa intézmény, a birka-iskola, csupa meglepő dolgot 
tudunk meg róla, aztán egyszercsak (logikus lépésekkel, de annál meglepettebben) odaérünk, hogy – „… meg is szűnt iskola.” 
Itt a vers vége. Ami a kezdet és a vég között felidéződött, ismét csak megmarad (nem a külső, hanem a befogadó belső) 
világában. Ez a vonás megfigyelhető volt a korábban idézett Pósa Lajos-versnél ugyanúgy, ahogy a jó gyerekversek 
sokaságánál, kezdve mondjuk Móricz Zsigmond versétől, A török és a tehenektől Szabó T. Ágnes Nemzetközi medveindulójáig, 
amelyiknek épp a lezárása az utolsó poén. Ugyanis a verszárlat a verskezdethez vezet vissza, így tökéletes körbe zárja a maga 
(„nemzetközi”) versvilágát. Ez az (akár keretszerű) lezártság kicsit a mese formai sajátosságaira emlékeztet: a hol volt, hol nem 
volt és a hozzá hasonló meseindító formulák beléptetnek egy csodás világba, ahonnan csak a mese végén lépünk ki, amikor 
például a holnap legyenek a ti vendégeitek záróformulával újra a hétköznapi valóság világába érünk. 
 

A jó gyermekvers: csupa kép 
A jó gyermekvers valóban világteremtő, a gyermek fantáziáját megmozgató-tágító szöveg. Ezt szolgálja az erős képiség, a 
legelvontabb gondolatok, érzelmek megjelenítésének konkrét képi volta. Épp a modern költészeti törekvések, a szürrealizmus, 
az abszurd, a paradox juthat legközelebb gyermeki gondolkodáshoz. Érdemes ismét egy Weöres Sándor verset, a közismert 
Galagonya címűt megvizsgálni. 
 

Őszi éjjel 
Izzik a galagonya, 
Izzik a galagonya 

Ruhája. 
Zúg a tüske, 

Szél szalad ide-oda, 
Reszket a galagonya 

Magába. 
Hogyha a hold rá 

Fátylat ereszt: 
Lánnyá válik, 

Sírni kezd. 
Őszi éjjel 

Izzik a galagonya, 
                                                        
203 Weöres, 1973. p.34. 
 
204 Uo. p.36. 
 



Izzik a galagonya 
Ruhája. 

 
A vers egyetlen képsorozat: látási és hallási élményt nyújtó sorok követik egymást. Az első sor megindítja a képalkotó 

fantáziát, az ősz és az éjjel szavak asszociációs köre (elmúlás, szomorúság, sötétség, félelem) máris megadja a vers 
alaphangulatát. A folytatás fölerősíti a látványt a részben ellentétes fény- és hőhatással: az izzás nyilvánvalóan fényt jelent a 
sötétben, a fekete színnel a vöröset állítva szembe. Az ősz hidegével pedig az izzás forrósága szembesül. Ezekkel az 
ellentétekkel máris a feszültség közepén vagyunk. Az eddigi látható képhez most hang társul: a tüske látványa mellé annak 
zúgása. A tüske felidéz(het)i a sebezhetőség mozzanatát is. Ezután a látvány kitágul, az izzó galagonya körül tágas (üres) tér 
képződik (szél szalad ide-oda), ami egyúttal megismétli a hideg-meleg ellentétet (a szél nyilván hűvös − őszi, éjszakai − 
szél).Ezzel befejeződik a galagonya és a világ egymással ellentétes (ellenséges) kettősének bemutatása: a külső világ (ősz, 
éjszaka, tüskék, hideg szél) az egyik, a belső (az izzó galagonya) a másik oldalon. Már nem is lehet meglepő, hogy a galagonya 
magányos ebben az ellenséges világban. A vers középső része varázslatos átalakulást, csodát tartalmaz. A holdfényben a 
galagonya síró lánnyá változik. Mindaz a hangulat és érzés, amit az eddigi képek felidéztek, most hirtelen új értelmet, új 
magyarázatot kap, újfajta asszociációkat idéz föl: az éjszaka magányosan szerelemre (hiába) vágyakozó lány képét és világát. 
Képekről beszélünk, de valójában az elsődleges nyelvi kóddal megjelenített képek egyúttal metaforák, megszemélyesítések 
sorozatát alkotják. Ebben a képi világban ugyanis minden él, mozog, minden antropomorfizálódik. Ezzel egyúttal olyan 
mágikus (irodalmi) szöveg jön létre, amely tökéletesen illeszkedik a gyermeki világlátásba, a gyermek mágikus világképébe. Ez 
a folyamat másfelől jól előkészíti a középső rész csodás átfordulását is. Az a középső rész tulajdonképpen leleplezi és átfordítja 
az egész képsorozatot: az izzó galagonya olyan, mint egy síró lány, mondja a szöveg, de az egész képsorozat antropomorf volta 
miatt legalább ennyire igaz a síró lány olyan, mint az izzó galagonya olvasat is. Rossz kérdés, hogy végül is a vers egy lányról 
vagy a galagonyáról szól-e. Ha végignézzük a konkrét elemeket, azt állapíthatjuk meg, hogy minden a helyén van: ősz, őszi 
éjjel, őszi éjjeli köd, amint cseppjei megjelennek a galagonya levelein, a galagonyabokor tüskéi, vörös bogyói. Minden azt 
mondja, hogy itt a jelölő (a képsorozat) tökéletesen illeszkedik az általuk a hétköznapi nyelvben jelölt valóságelemekhez. De 
nagyjából ugyanez igaz a vágyakozástól izzó, magányában sírva fakadó lányra is. Ahogy Roman Jacobson megfogalmazta: „A 
poétikai funkciónak a referenciális funkcióval szemben megállapítható felsőbbsége nem szünteti meg magát a referenciát, 
hanem csupán többértelművé teszi.”205 Éppen ez a többértelműség a líra (a művészet) lényege. De ami számunkra most a 
legfontosabb, hogy akár így, akár úgy, a vers hangulata, a befogadóban keletkező élmény lényegében azonos lesz. 
 

A jó gyermekvers: hangulat 
A korábbi gyermekirodalmi felfogás, amely a didakszisra helyezte a hangsúlyt, alapvetően abban tévedett, hogy a gyermeket a 
ráció felől próbálta elérni. A gyermek azonban (minél kisebb, annál inkább) érzelmi lény, a világot és önmagát sohasem 
reflektáltan szemléli, hanem közvetlenül a jelenben (az időn kívül) éli meg a történéseket. Ami személyiségformáló erővel hat 
rá, az szinte kizárólag a valóságos vagy művészi élmény. Érdemes beleolvasni Kovács András Ferenc Kínai dallam206 című 
versébe. Most csak a vers egyetlen vonásra hívjuk fel a figyelmet: ez pedig a vershangulat. Elég az első versszakot elolvasni: 

 
Ősszé válok. 

Már nem bánom. 
Szélvész rázhat, 
Van két lányom. 

 
Ennyiből is megérezni a verset belengő érzelmeket: az elmúlás (öregedés) szomorúságát, a világról való (kényszerű) 

lemondás fájdalmát, a világ fenyegető, veszélyes voltát és mindeközben a gyermekekben való továbbélésnek, ennek a furcsa 
halhatatlanságnak az örömét, büszkeségét. Természetesen a befogadó sohasem értelmez (hiszen a művészet az átéléses 
befogadás lehetőségét nyújtja). De még ha értelmezne is, igaz, amit Heideggerre hivatkozva Ian Maclean fogalmaz meg: „Az 
értelmezés »sohasem valami előre adottnak az előfeltevés nélküli megragadása«, hanem azon alapul, amit már (mindig) tudunk 
– »előzetes-megértésünkön« (Vorverständnis), melyet nem lehet elválasztani a jelen való léttől (Dasein). Nem szabadulhatunk 
meg megértésünk történeti szituáltságától, mivel ez világban benne létünk ontológiai alapja (Heidegger 1962, 189-195).”207 
Ilyen értelemben semmi különbség nincs a felnőtt és a gyermek elsődleges lírabefogadása között. És bár egy felnőtt jelentős, a 
gyermekekétől eltérő háttérismeretekkel, hétköznapi és művészeti (irodalmi) tapasztalatokkal közeledik egy lírai szöveghez, a 
meghatározó élményt ugyanúgy a vershangulat, az átütő erejű érzelmi töltés adja a számára. Gyermekversek sokaságát uralja a 

                                                        
205  Jacobsont Paul Ricoeur idézi: Ricoeur, Paul: Az élő metafora. Bp.: Osiris, 2006. p.329-330. 
206  Banyó Péter és tsai (szerk.): Friss tinta. Bp.: Pagony/Csimota, 2005. p.16. 
207 Maclean, Ian: Olvasás és értelmezés. In: Jefferson-Ann-Robey-David (szerk.): Bevezetés a modern irodalomelméletbe. Bp.: Osiris, 1995. p.139-164. [online] 

[2013.09.09.] <http://mackokonyvtar.blogspot.hu/p/biblioterapia.html>. 



hangulat. Hogy csak néhány szép verset említsünk, ilyen Kormos István Sírdogálás208, Schein Gábor Három anya szült 
engemet209, Tóth Krisztina Altató210, Visky András Esti ima211 című verse, de nyugodtan hivatkozhatunk a legendás Bóbita-
kötet címadó versére, a Tündérre212 is. 
 

A jó gyermekvers: történet 
A sikeres gyermekversekben valamiféle egyszerű történet-jelleg uralkodik, még akkor is, ha valójában csak érzelmekről 
beszélnek a képek. Ettől a vers (látszólag) elmesélhetővé válik, ami megint csak a memóriába (és a képi-érzelmi emlékezetbe) 
való beépülését segíti. Természetesen a gyermekversek között is bőven találhatni epikus szövegeket. Gondolhatunk például 
Zelk Zoltán A három nyúl213, Csukás István Sün Balázs214, Kányádi Sándor Az elveszett követ215 című művére vagy akár Varró 
Dániel Túl a Maszat-hegyen című verses regényére. Ezek terjedelme is nagyobb az átlagnál, bár éppen ez utóbbi példázza, hogy 
a nagy méret szinte szükségszerűen hozza magával a szöveg szétválásainak lehetőségét. Más kérdés, hogy Varró Dániel 
tudatosan alkotott ilyen szétszálazható (posztmodern) szövegegyüttest. A történet jelleg azonban nemcsak az epikus szövegekre, 
hanem a nyilvánvalóan lírai alkotásokra is jellemző. Ez legalábbis azt jelenti, hogy valamilyen értelemben az időbeliség alkotja 
a szöveg szervező elvét. Ilyen például Weöres Sándor Déli felhők216 című verse. Ebben a felhőket szemlélő kislány számára a 
felhőképek térbeli egymásmellettiségben jelennek meg, a nyelv és az olvasás időbeli előrehaladása miatt mégis valamiféle 
időbeli egymásutániság képzetét keltik. Ezt erősíti például az utánuk, amely akár hely-, akár időhatározónak értelmezhető. 
Maguk a képek is történetként jelennek meg, az antropomorfizálás időbeliséggel, cselekvések sorozatával születik meg. Elég 
az igéket megnéznünk: úszik, fut (nevetve), nyúlik, utazik (tépve), gördül, öltözködik. De ugyanígy válik minden 
antropomorffá, és válik egyúttal történetté József Attila Altatójában217 is. Kifejezetten áltörténet tartja össze például Weöres 
Sándor már említett Volt egy szép ládika című versét, de ilyen Kovács András Ferenc Egy pettyes petymeg218 vagy Tóth 
Krisztina 
Nagy mara219 című verse is, és a példákat vég nélkül folytathatnánk. Mindez nem zárja ki, hogy a gyermeklírában is 
megjelenjenek másfajta rendező elvek (például a térbeliség), pusztán annyit állítunk, hogy az időbeliség sokkal jellemzőbb. 
A történet jellegnek ez az uralma a gyermekversek körében valószínűleg összefügg a gyermekek meseigényével, a világ 
(jelen idejű) történésként való leképezésének elsődlegességével. A gyermek, akár a mitikus kor embere, nem fogalmakban, 
hanem képekben és történetekben gondolkozik. 
 

A jó gyermekvers: humor 
A gyermekirodalom köréből semmilyen érzelem, költői magatartás nem zárható ki. Különösen érvényes ez a humorra. A humor 
nagyon is közel áll a gyermek világához. Egyfelől néven nevezi a világ tökéletlenségeit, másfelől mindezt megbocsátó, elnéző 
mosollyal teszi, empatikusan együtt érezve a humor által célba vett, tökéletlennek talált világmozzanattal. A gyermekeknek 
nagyon is jól esik együtt nevetni a másokban jelen lévő hibákon, átélve azt a különleges és ritka helyzetet, amikor ők 
bizonyulnak épnek és teljesnek, s a világ valamely más darabjáról derül ki, hogy esendő, megmosolyogható, kinevethető. 
Érdemes példaként Móricz Zsigmond zseniális gyermekversét, A török és a tehenek címűt idézni. A vers hőse Mehemed, egy 
török. Egy felnőtt, akiről kiderül, hogy nem ismeri a teheneket. Ami már önmagában is örömteli érzés lehet egy kisgyermek 
számára (lám, a felnőttek sem tudnak mindent). Ráadásul ez a törökmég a gyermekbefogadónál is butább. Így szól a vers: 

 
Meg is számol Mehemed 

három féle tehenet. 
Fehéret, feketét, tarkát. 

„Meg ne fogd a tehén farkát!” 
 

Nem tudta ezt Mehemed: 
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felrúgták a tehenek. 
 

Az utolsó előtti versszakban elhangzó figyelmeztető kiáltás („Meg ne fogd a tehénfarkát!”) a verset hallgató vagy olvasó 
gyermek számára ismertté teszi azt a veszélyt, amit Mehemed később sem tud, tehát a gyerek egy pillanatra okosabb lesz, mint 
a vers hőse, egy felnőtt. Ez a verszárlat csodálatos módon és játékosan megfordítja a hétköznapi helyzetet, amelyben a 
felnőttek mindig okosabbnak látszanak (gyermekszemmel), mint a felnőttek. Szabad kinevetni egy felnőttet? Valakit, akit 
ilyen baj ért? Móricz zsenialitása abban mutatkozik meg, hogy igen, egy törökön szabad nevetni. Hiszen a török a magyar 
népköltészetben mindig a gonosz képviselője. A humor a monumentálisban is megmutatja a kicsinyest, a patetikusban is az 
álságost. És erre azért is szükség van, mert hajlamosak vagyunk gyermekeinknek a világot patetikus magasságokba emelni, 
ember és világ tökéletességéről prédikálni, miközben pontosan tudjuk, hogy nem ilyen. Pedig a gyermekirodalomban abszolút 
érvényes, hogy „Az igazat mondd, ne csak a valódit!”. Mert a gyermek tapasztalat híján még nem vonja kétségbe szavainkat, 
hogy aztán annál nagyobbat csalódjon bennünk és az irodalomban általában. Aminek súlyos következményei lesznek. 
Nemcsak szülő és gyermek kapcsolata rendülhet meg a hazug gyermekirodalom lelepleződése során, de bekövetkezhet, hogy a 
gyermekkorból kinövő fiatal végképp elfordul az irodalomtól, a művészettől. És nem az a baj, hogy nem lesz „olvasó ember”. 
Az olvasás (a művészethez fordulás) ugyanis nem öncél, hanem a világ megtapasztalásának, megismerésének egy olyan 
módszere, amely nélkül kevésbé tudunk eligazodni a mindennapok kihívásai közepette. Ahogy az örömnek, a nevetésnek, úgy 
a szomorúságnak, a tragédiának is helye van a gyermekversekben. A XXI. századi világhoz legjobban talán a groteszk 
ábrázolás illik, amelyben tragédia és komédia, a világ megismerésének nehézsége és szépsége, bírálata és elfogadása egyszerre 
lehet jelen. Ezért is népszerű Varró Dániel némely limerikjével. Ilyennel: 

 
Volt egy úr, lakhelye Komárom, 
Útra kelt egyszer egy homáron. 

Kérdezték: „Élelmes? 
Fürge és kényelmes?” 

„Nem – mondta, – de azért komálom.”220 

 

Kiváló ritmus, telitalálat rímek, nyelvváltozatok közti szintváltás, fanyar (groteszk) humor. 
Úgy véljük, itt kell szólni azokról a versekről is, amelyek csak látszólag gyermekversek, de kifejezetten felnőtteknek íródnak. 

Ezek az ál-gyerekversek általában gyermekekről szólnak, humorosan, néha nagyon bölcsen és igazan, de olyan eszközökkel és 
olyan nézőpontból, amit a gyermekbefogadó nagy valószínűséggel nem ért meg. Hogy a Friss tinta verseinél maradjunk: 
ilyenek Ranschburg Jenő versei (például a Gyász221), és többé-kevésbé az egész úgynevezett svéd gyermekvers divat, beleértve 
Kukorelly Endre ilyen játékait is (például: Gyűjteni 222 ). És valószínűleg sokkal inkább felnőttekhez (vagy érettebb 
kamaszokhoz) szól az egész Samunadrág223 kötet is. De ilyen ál-gyerekverseket tartalmaz Lackfi János Kapjátok el Tüdő 
Gyuszit224 című kötete, amelyről nehéz megmondani, miért a Móra Kiadó (elméletileg gyermekkönyvkiadó) adta ki. Csak 
remélni lehet, hogy ezekbe a szülők beleolvasnak, mielőtt olvasni már megtanult, verseket kedvelő nyolc-tízéves gyerekük 
kezébe adják. (Ha beleolvasnak, jól teszik, ha megveszik: saját maguknak.) A humor még egy szempontból jellemző a 
gyermekköltészetre. Megfigyelhető, hogy míg a jó gyermekvers szívesen él a (groteszk) humor lehetőségeivel, a rossz ponyva 
(mint a rossz ponyvaszerző) mindig humortalan, mindig túlságosan is komolyan veszi önmagát. 

 

A jó gyermekvers: irónia 
A jó gyermekvers igen gyakran él az irónia eszközével. Hogy ezt megértsük, érdemes egy pillanatnyi kitérőt tenni. Ki a 
gyermekvers célközönsége? A gyermek, mondanánk. Csakhogy 6-7 éves korig bizonyosan bonyolultabb a helyzet: hiszen a 
szöveget fel kell olvasni a gyereknek. Így többé-kevésbé a szülő döntésétől függ, hogy eljut-e egy szöveg a gyermekig. Azaz a 
jó gyermekvers igazából kétfajta olvasót (befogadót) céloz meg: a gyermeket és a szülőt. Mondhatnánk akár azt is, hogy az a 
gyermekvers, amely csak a gyermek számára hordoz tartalma(ka)t eleve gyanús: nagy valószínűséggel valamiféle álsággal 
állunk szemben. Mert indító állításunk fordítva is megfogalmazható: nem tartozhat az irodalom körébe az a magát 
gyermekirodalminak állító szöveg, amelynek a felnőtt-befogadó számára nincs érvényes üzenete. Az irónia gyakran önálló 
jelentésvonulatként húzódik végig a gyermekirodalmi szövegen, új és másfajta szemléleti módot, értelmezési keretet ajánlva a 
felnőtt olvasónak, a világ új és másfajta (gyakran önironikus) ábrázolásával. Gyermek és felnőtt együtt nevet ilyenkor: bár 
nevetésük forrása más és más lehet. Aki olvasta már Micimackó történeteit, az pontosan érti, mire gondolunk. De hogy ismét 
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kedvenc kortárs példánknál maradjunk: a Túl a Maszat-hegyen minden a történetben és a szöveg nyelvében rejlő humora mellett 
(mögött? előtt?) ironikusan viszonyul a világirodalom egész sor közismert és köztiszteletben álló irodalmi formájához, irodalmi 
művéhez, játékosan intertextuális kapcsolatba lépve ezekkel, kezdve az eposztól, folytatva az Anyegin-strófán át József Attila 
Születésnapomra című versének formájáig, és tovább. A szövegnek ez a vonulata teljesen érdektelen és érthetetlen egy hat-
nyolcéves gyermekbefogadó számára, aki pedig nagyon is élvezheti a verses meseregény másfajta örömeit és szépségeit. 

 

A jó gyermekvers: közös játék 
Az előbb a játékosságot említettük. Mehetünk vissza akárhová az időben: a kisgyermekkor népköltészeti műfajait mindig és 
mindenütt a játékosság uralta. A játék a gyermek legfontosabb tevékenysége, mondja a pszichológia. De a játék több: maga a 
civilizáció, ahogy azt meggyőzően mutatja meg Huizinga a Homo ludens225 (A játékos ember) című művében. Ennél közelebbit 
is mond, és szavai mintha csak a művészetről beszélnének: „A játék rendhez és feszültséghez való viszonya a játékszabályok 
vizsgálatához vezet. Minden játéknak megvan a maga szabálya. Ez határozza meg, hogy ebben az elkülönített, időleges világban 
mi érvényes. Egy játék szabályai feltétlenül kötelezőek, és semmiféle kétséget nem tűrnek. Paul Valéry fejezte ki egyszer e nagy 
horderejű gondolattal: »Egy játék szabályaival szemben nem állhat fenn semmiféle szkepticizmus. Alapfeltétele, amelytől függ, 
világosan körülhatárolt. Mihelyt túllépik a szabályt, összedől a játékvilág és vége a játéknak. A döntőbíró sípja véget vet a 
varázslatnak, és egy pillanatra ismét jogaiba helyezi az igazi világot.«”226 Innen visszanézve még sokkal erőteljesebben 
mutatkozik meg mindenféle komolykodó didaxis nevetséges és művészetellenes volta. Egyúttal az is világosabb, hogy a hibás 
ritmus, a rossz rím miért olyan éktelenül nagy baj. Egyszerűen azért, mert szabályszegés, olyasmi, ami a játék, a költészet 
varázsát azonnal megszünteti. „Mondjuk”, kezdi a gyermekvers, és ha beléptünk ebbe a (másik) világba, akkor ott az új 
szabályok érvényesek. Hogy csak egy példát mutassunk, idézzük ide Nemes Nagy Ágnes varázsszövegre emlékeztető versét, 
amelynek már a címe is játék: Ezt villamosmegállónál kell mondani, télen.227 

 

Álldiga és várdiga, 
járdiga és tánciga. 

 
Erre, arra, 
arra, erre, 

nincs semerre, 
nincs semerre. 

 
Álldiga és várdiga, 
járdiga és tánciga, 

seje-huja-haj. 
 
A szövegben csak úgy sorjáznak a nem létező, „rontott” szóalakok, a vers mégis tökéletesen érthető és talán hatásos is (a 

várakozást játékká változtatja, és talán még a villamost is korábban oda tudja varázsolni). 
 

A jó gyermekvers: játék a nyelvvel 
Ha a kortárs gyermekköltészetnek van olyan sajátossága, amely ilyen mértékben korábban nem volt jellemző, az a nyelvvel való 
játék. A XX. század folyamán egyre több kérdés merült fel a nyelv és valóság viszonyát, a nyelv kommunikációra való 
alkalmasságát illetően. Ezeknek a folyamatoknak az eredőjeként is felfogható az, ami a posztmodern kor hozadéka, hogy 
maguknak az irodalmi szövegeknek a középpontjába is maga a nyelv, a kifejezés, a szöveg retorizáltsága került. Míg a korábbi 
irodalmi nyelvhasználat egyfajta üvegszerű átlátszóságra törekedett, amelyen át felsejlett az ismertnek vélt (vagy valami 
másféle) valóság, a kortárs irodalomban a nyelv előtérbe nyomul, ha tetszik, elsősorban önmagáról beszél. Fukuyama szavait 
kicsit kifordítva azt is mondhatnánk, az irodalomban eljött a történet vége228, a hogyan lehet elmondani fontosabb lett a mit 
lehet elmondani kérdésénél. Hogy ismét Varró Dániel verses meseregényére hivatkozzam: a történet, amely lazán, éppen csak 
összefogja a szövegegyüttest, talán a legkevésbé fontos és a legkevésbé emlékezetes az egészben. A nyelvi játék előtérbe 
kerülése már az avantgárdnak a gyermekirodalomba való betörésével megindult. Emlékeztetnék Tamkó Sirató Károly 
munkásságára, például a nevezetes Tengerecki Pálra. De ő volt az is, aki fölfedezte a bőröndödön szóban Bőrönd Ödönt, vagy 
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aki megírta a jól hangzó nevű skandináv Röviköt229 lovag balladáját. De a mai gyermeklíra már nem írható le egyszerűen a 
játékos nyelvhasználattal, többről van szó. Arról, hogy a játék tárgya lett maga a nyelv. Ez a hogyan lehet elmondani probléma 
olyan  
játékok születését eredményezték, mint amilyen például Eörsi István verse, a Szigetországi tragédia230, amelynek „története” 
mindössze ennyi: 

 
Fenn a létrán áll két angol, 
végzetük szörnyen lehangol, 

mert a létra felborul 
s ők kinyúlnak ott alul. 

Nem rakhatjuk össze őket, 
ha már egyszer összetörtek. 

 
A vers további versszakai ezt ismétlik, azzal az eltéréssel, hogy két skótról, két írről, két walesiről van bennük szó (amitől 

persze az egész szóanyag megváltozik, miközben a jelentés ugyanaz marad), hogy aztán az utolsó strófa a két brit fordulattal 
még egyszer valamennyire érvényesítse a létra összedőlése okozta tragédiát. Ez a játék uralja minden versét Varró Dánielnek, 
aki hihetetlen könnyedséggel jár fel és alá a legkülönfélébb költői formák, a legeltérőbb nyelvi rétegek között, s teszi mindezt 
olyan hibátlan és változatos ritmikai és rímelési technikával, aminek alig is van párja a magyar irodalomban. A nyelv szinte 
teljes átlátszatlansága valósul meg aztán Szabó T. Anna Nemzetközi medveindulójában231, ahol már nem a szavak mögötti 
jelöltek, de már nem is a szavak mint jelölők, hanem a puszta nyelvi hangzás uralkodik. Az egyetlen magánhangzósra (á-zó, e-
ző, é-ző stb.) formált versszakok hangzása keltette (idegen)nyelvi asszociációk, a kiejtés kényszeredettségéből fakadó humor, a 
halandzsaszerű szövegben itt-ott (látszólag) véletlenül megszólaló értelmes szavak fel-felvillanó értelme hoz létre valami 
különleges varázslatot: azt, amit költészetnek szokás nevezni. A magyar gyermekköltészet Weöres Sándor-i fordulata mögött az 
az addig föl nem ismert mozzanat rejlett, hogy a modern (szürrealista) költői világ képi látásmódja sok vonásában emlékeztet a 
gyermeki világlátásra. Kiderült, hogy a „valóságon túli”, az álomszerű, a mitikus fantáziajáték nemhogy bonyolult és nehéz, 
hanem nagyon is könnyen fogyasztható a hétköznapi megszokásoktól és előítéletektől még mentes gyermekbefogadó számára. 

Úgy véljük, a kortárs magyar gyermekköltészet hasonló jelentőségű újdonsággal szolgál. Annak tudomásulvételével, hogy a 
nyelvnek mint anyagnak az elsődlegessége a jelentéssel szemben nagyon is közel áll a gyermekbefogadóhoz, akinek a számára 
a nyelv szabályrendszerének elsajátítása, a nyelv meghódítása jelenti a világ megismerésének, a valóság meghódításának 
kulcsát. Éppen ezért nagyon jó volna, ha mindazok, akiket illet: szülők, pedagógusok, könyvkiadók és könyvtárosok, egyszóval 
mindazok, akiktől függ, hogy milyen könyv jut el a gyermekekhez, élnének a válogatni tudás hatalmával. 
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Ponyva: kontra és pro 

Megjegyzések Vajda Kornél cikkéhez 

Pegán Anita 

Ponyva: kontra és pro címmel jelent meg Vajda Kornél cikke a Könyv és Nevelés idei első számában232, melyet érdeklődve 
kezdtem el olvasni. Oka részben az volt, hogy egyetemi tanulmányaim során felkaptam a fejem, amikor a könyvtörténet 
kurzuson a ponyváról hallottam (és ez a téma azóta is tágabb érdeklődési körömben maradt), másrészt az, hogy a szerzőt 
ismerem. Nos, most ehhez a cikkhez szeretnék néhány megjegyzést fűzni (pro és kontra). Tehát, mint említettem, a cikk címe és 
szerzője által inspirálva kezdtem az olvasásba. Aztán az első sorok után egy (vagy több) kérdőjel jelent meg előttem: vajon jó 
helyen járok-e? Mintha ez a cikk nem a ponyváról szólna… No, de kitartó voltam, aminek meg is lett az eredménye: az 
olvasáskutatásról szóló „rövid” bevezető(nek szánt?) rész után a szerző végre rátért a lényegre. (Bár a közlés e két részét 
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véleményem szerint és Vajda Kornél írói kvalitásainak ismeretében jobban is összeköthette volna.) Talán a következő sorokkal 
önmagát is figyelmeztette arra, hogy − a harmadik oldal táján − ideje a címben jelzett témáról beszélni: „A választott téma, e 
sorok szerzőjének témája a ponyva.” Végre a kérdőjelek is eltűntek előlem, és boldogan olvastam tovább az írást. 
Természetesen, még ha úgy is tesz a szerző, mint aki először beszél róla, ő is tudja (tudnia kell), hogy e műfajjal már régóta 
többen foglalkoztak és foglalkoznak. (Mostanság néhányan szakdolgozatot is írtak e témában – vagyis az ifjúságot is érdekli a 
ponyva.) Ugyanakkor természetesen mondhatjuk, hogy nem árt újra és újra ismételni a lényeges dolgokat, illetve (ahogy a 
szerző is teszi) színes és érdekes példákat hozni pro és kontra. Még ha oly terjengősen, bőbeszédűen is ír (néhol teljesen 
feleslegesen, négy-öt jelzőt aggatva egy-egy alanyhoz). És még ha talán önmagát (jól van, egy kicsit minket is) elszórakoztat is 
olyan szavak használatával, mint a „bővedjük”. 

A cikk három részből áll (még ha ezt nem is tükrözi a szerkesztés). A már említett első, a ponyvához nem, vagy csak 
nehézkesen kapcsolt bevezető rész célja (mint később rájöttem) csak egy lehet: Jáki László adatbázisának felemlegetése, 
bemutatása (ez utóbbi nem igazán sikerült) és eme adatbázis, valamint a ponyva témájának összecsatolása. Máig sem tudom, 
hogy pontosan ez a gyűjtemény (azt hiszem, hogy ez a szó talán találóbb rá, mint az adatbázis) hol található. E lapszám egyik 
cikkéből233, amelyre hivatkozik is Vajda Kornél, kicsit közelebb kerültem a dologhoz, de még mindig nem teljesen tiszta a kép. 
Bár amott meleg szívvel olvastam Gárdonyi gyerekkoráról. Méghozzá arról az esetről, amikor az író apja egy ponyvát a tűzbe 
hajított. (Őszintén megvallva, Gárdonyi személyisége és magánélete nagyon érdekel, ezért örültem ennek a kis „csemegének”.) 
Emellett kissé visszásnak tartom azt is, hogy a folyóirat felelős szerkesztője (Jáki László) lapját át- meg átszövi munkájának 
dicsérete. Nem mellesleg (mint pedagógust is) érdekel az olvasáskutatás, de jobban szeretek egy cikkben egy témával 
foglalkozni. Ha pedig több témával foglalkozom, azt időben (pl. a címben vagy a bevezetőben) jelzem. Egyben, ha már egy 
bizonyos témával foglalkozom, akkor megpróbálom azt pontosan körülírni, annak fogalmát meghatározni. Ezt Vajda Kornél 
nem teszi. Sőt, később a ponyvaként felhozott példák között megemlíti a detektívregényt, amely nem ponyva minden 
válfajában. Nagypál István Ponyva és irodalom című írásában találunk is erre utalást (melyet ajánlok mindenkinek, aki a téma 
iránt érdeklődik): „A detektívregények egyik csoportja tulajdonképpen csak formailag tartozik e műfajba, tárgya a 
kalandregények közé utalja.”234 Persze lehet azzal takarózni, hogy se itt, se ott nem található a pontos fogalom, illetve meg lehet 
említeni (a homályosságot fenntartva), hogy „Mi most mindenesetre a szó legtágabb értelmében vesszük a ponyvát […]”, de 
azért mégis… Akár rögtön Nagypáltól is idézhetünk a ponyva fogalmára vonatkozóan: „… a ponyva lényegében konstruktív 
alkotás, körülbelül úgy, mint a gyerekek kirakós-játéka. Állandó sablónjai vannak, jellemekre, helyzetekre, cselekményekre, 
megoldásokra, s ezeket legföllebb némi helyi színnel lehet az eredetiség látszatával felruházni. A ponyva zártabb, szigorúbb 
műfaj az irodalom minden változatánál; hiányzik belőle az alakulás, a mozgás eleme – ezt a látszólagos mozgalmasság 
helyettesíti, amely külsőségekben történik, de befelé nincs visszahatása a cselekményre.” Némi csúsztatást látok helyenként a 
ponyva témájának tárgyalásakor, ami szintén az előbb említett meghatározatlanságból fakad. Vajda Kornél ponyvának tekinti 
Hermes levélregényét, a Szófia utazását (minden német irodalomtörténetben a remekművek közé sorolják) és Karl Mayt is. Így 
persze könnyű hol a ponyva ártalmairól, hol előnyeiről beszélni. Ez retorikailag nagy hatású lehet, de pontatlanságot 
eredményez. Mindezzel együtt el kell ismerni, hogy Vajda Kornél publicisztikájának olvasása során valóban kulturális tobzódás 
(néhol csapongás) részesei lehetünk: Karl Maytól Németh Lászlóig. S bár szívesen taglalnám tovább a szerző által a ponyváról 
(vagyis igazság szerint inkább a ponyvaolvasásról) írottakat, azért megállok még egy pillanatra (ha már ő is oly sokáig elidőzött 
ott) az olvasáskutatásnál. Vajda Kornél élesen bírálja a modern olvasáskutatást, amely szerinte csupa kudarc. „A részletekből 
adódó eredmények pontosak, egzaktak, módszertanilag szinte tökéletesek. Ám az összkép (vajon van e egyáltalán ilyen?) sehogy 
sem áll össze. Nem is állhat, hiszen részletekből, külön-külön megcélzott csoportokból, vizsgálati mintavételekből állnak. A 
klasszikus pozitivizmus huszonegyedik századi eredményeit produkálják ezek a vizsgálatok, mert hisz nem is tehetnek mást. 
Hordják a téglákat, ám a ház terve, eszméje, entelechiája – sehol.” Azt hiszem, azért ez igen igazságtalan vélemény az 
„ítélkező” részéről. Tudom, hogy Vajda Kornél szeret élesen fogalmazni, de ez az ítélet mindenképpen túlzó, igaztalan, kissé 
légből kapott (hogy én se maradjak el a jelzőkkel). Az általa „olvasás világtörténetének” nevezett másik olvasáskutatási műfajt 
is, amely a régmúltban élt történelmi személyiségek olvasási szokásait kutatja negatív kritikával illeti. Az ezzel a témával 
foglalkozó könyvekről így vélekedik: „Az ilyenfajta könyvek – nincs kivétel – mind mind intuíción, kevés számú adaton (azok 
megbízhatósága is kétes), elképzeléseken (stb.) alapulnak.” Sommás ítélet ez. Mindenesetre ez egy kiélezett a vélemény. Nem 
kellene mások állhatatos kutatómunkáját így megítélni… És akkor még hadd tegyek néhány észrevételt a fő témához, a 
ponyva(olvasás)hoz. Az a megjegyzés, miszerint a ponyva címoldalát a buszon olvasó ember szégyenlősen elrejti, nem állja 
meg a helyét. A moly.hu könyvbarátok számára létesített közösségi internetes oldalon létezik egy „Észlelések” funkció. Nap 
mint nap több ember írja meg, ha buszon, villamoson lát valakit olvasni. (Természetesen a könyv címét megjelölve.) „Barna 
hajú nő sok szatyorral a 7-es buszon »ezt és ezt« a könyvet olvasta.” – ilyen és ehhez hasonló bejegyzések sorakoznak az 
oldalon már évek óta. És természetesen a többsége mi ezeknek az „észlelt” könyveknek? Nem találják el: ponyva! Sajnos − 
talán néhány év múlva −, ha már kellő teret hódítanak az e-book olvasók, azzal fogunk szembesülni, hogy egyáltalán nem 
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fogjuk tudni, mit olvas a velünk szemben utazó. Egyébként örömmel tölti el a szívem, amikor valaki újságpapírba vagy használt 
csomagolópapírba köti be a könyvét. Ilyet már csak ritkán látok utazás közben. De rejtsen a papír ponyvát vagy szépirodalmat, 
és legyek bármily kíváncsi a mű címére, ez véleményem szerint egy, a könyv iránti tiszteletet kifejező gesztus. A másik pedig, 
amivel vitatkoznék (bár ez nem Vajda Kornél, hanem például Hankiss Elemér véleménye, amelyet a szerző csak példaként 
említett, és remélem nem ért vele egyet), hogy a szappanoperák (melyeket tekinthetünk a ponyva tévés válfajának) mindenki 
számára érthető viselkedésmintákat nyújthatnak, és megtanítják, miként lehet érzelmekről beszélni, azokat kifejezni. 
Véleményem szerint a szappanoperák a valóságtól teljesen elrugaszkodott, blőd történetek. És legfeljebb fals viselkedésmintát 
nyújtanak. Egy jól megírt ponyva (mert azért van ilyen is!) pedig semmiképpen nem vehető egy kalap alá egy szappanoperával. 
Vajda Kornél is több példát hoz arra, hogy sok nagy író és költő a ponyvából merítette munkáinak nem egy elemét, motívumát, 
és némi bizonyítékot talált arra is, hogy a két „világ” (ponyva és igazi irodalom) nem abszolút ellenségek. Azt is megjegyzi, 
hogy nagy számban vannak olyanok, akik ponyván tanultak meg olvasni, és abból váltak „igazi” olvasókká vagy akár írókká, 
költőkké, művészekké. Tehát ne ítéljük el a ponyvát! (De kezeljük helyén!) Mikor e sorokat írom, nyár közepe van. A rekkenő 
hőségben a félig nyitott ajtóból az erkély hívogat. Bevallom, hogy jómagam is inkább írnék egy tengerparton játszódó 
regényrészletet, minthogy az olvasáskutatás és a ponyva rejtelmeit taglaljam. A Balaton-parton, a napernyő alatt sem biztos, 
hogy valóban teljes lelki átéléssel tudnánk odafordulni a Bűn és bűnhődéshez. Lássuk be, néha kell egy kis ponyva! Legvégül 
pedig egy kevésbé fontos, de Vajda Kornélra igen jellemző dolgot említenék. Mint máskor is (legutóbb például Fodor András 
hálózati életműkiadásának bemutatóján hallottam előadását az ELTE Egyetemi Könyvtárban), e cikkben is végtelenül 
szerénynek mutatkozik. E szerénységet pedig már a közlendője elején tudatja, ami véleményem szerint untatja az olvasót (vagy 
a hallgatóságot), aki már alig várja, hogy a Kornélra amúgy jellemző lendületes stílusában csillogtassa meg tudását, érdekes és 
kevésbé közismert részletekkel szolgálva bármely irodalmi témáról. Nos, ha pedig úgy érzi, hogy nem kompetens (sőt csak egy 
„kisded cikk” – ahogy saját maga jellemezte a Ponyva: kontra és prot – szerzője tud lenni), akkor ne ossza magára később 
(mikor már belelendült az általa egyébként igen jól ismert témába) a megfellebezhetetlen bíró szerepét. Mert vagy szerények 
vagyunk vagy kivagyiak… Vajda Kornél több korábbi cikkében írta, hogy nagy öröme telik a borsos paprikás bírálatokban. 
Megjegyzéseimmel örömet szerettem volna okozni neki. Talán sikerült. 

 
* 
 

Örömmel adjuk közre Pegán Anita írását. Szándékaink ellenére ő az első, aki vállalja közzétett írásunk kritikáját. Bevalljuk, 
nekünk is voltak és vannak fenntartásaink Vajda Kornél írásával kapcsolatban, de rögtön tegyük hozzá, kevés olyan írást 
közlünk, amelyikkel ne lenne kisebb-nagyobb fenntartásunk. Mindez nem kritikátlanság, elvtelenség, és végképp nem szerkesztői 
felületesség. Meggyőződésünk, hogy nincs abszolút igazság, ami persze nem ment fel annak keresése alól. Ez ugyanakkor 
gondolkodással jár, ami viszont segít abban, hogy legalább közelebb jussunk az igazsághoz. Ebben segít a vita. Mindez 
különösen aktuális napjainkban, amikor nem évszázadok vagy évtizedek kellenek egy „abszolútnak” hitt igazság megdőléséhez, 
hanem hetek vagy hónapok. 

Visszatérve Pegán Anita írására a gondjait formai és tartalmi részre kell osztanunk. Egyértelmű, hogy bővebb magyarázatra 
szorult volna az úgynevezett „adatbázis”, mely nem más, mint e folyóirat felelős szerkesztőjének egy folyamatosan bővülő 
munkája, melyben több száz író, közéleti ember visszaemlékezését gyűjtötte össze Találkozásom az irodalommal címmel. Ez 
tartalmazza többek között azokat a visszaemlékezéseket is, melyek a ponyvával kapcsolatosak. 

Sajnos a folyóiratunkban vitázók kevesebbet foglalkoznak azzal a tartalmi kérdéssel, hogy a ponyvának milyen veszélyei, 
hátrányai és esetleg előnyei vannak. Kérdés, hogy mit értünk ponyván, lehet-e, szabad-e abból a tényből következtetéseket 
levonni, hogy íróink egy része (pl. Arany János) a ponyván keresztül találkozott az irodalommal. Nincs természetesen statisztika 
arról, hány fiatal nem lett értékes művek olvasója, mert az első olvasmányélményei ponyvák voltak. Természetesen azt sem 
tudhatjuk pontosan, hogy a ponyva mennyiben járult hozzá az olvasás megszeretéséhez. 

Abban teljesen igaza van a vitatkozó feleknek, hogy mindenekelőtt a ponyva fogalmát kellene tisztázni. Különösen fontos 
lenne ez ma, amikor a korábbi klasszikus értékeket rettentő gyorsan váltják fel az újak, melyeknek valódi értékét nehéz 
meghatározni. Mindez természetesen átvezet egy bonyolultabb értékelméleti-filozófiatörténeti problémához. A bizonytalansági 
tényezők tehát nagyok. Ennek tisztázása nélkül marad az a biztos pont, hogy az elnevezés születésekor a legtöbbször az olcsó, 
igénytelen könyveket ponyván árulták a vásárokon, ma viszont esztétikus üzletek könyvespolcain és azok szép kirakataiban 
reklámozzák. Köszönjük Pegán Anita reflexióját, és örülnék, ha a vita folytatódna. 

Jáki László 
 

 
 
 
 
 

 



    TANKÖNYV, TANESZKÖZ   

 

A két világháború közötti Magyarország  
története az ukrajnai történelemtankönyvekben 

Bocskor Medvecz Andrea 

„A nemzeti elfogultság kérdése alighanem az iskolai tankönyvekben és a népszerű összefoglalásokban figyelhető meg 
legjobban. A történész minél jobban kényszerül arra, hogy anyagát összesűrítse és közérthetővé tegye, annál nehezebben tudja 
elleplezni előítéleteit”235 – olvasható egy klasszikus Európa-történetben. A történelemtanítás és annak eszköze, a tankönyv 
terepül szolgálhat ahhoz, hogy megértsünk egy mások által fogalmazott szöveget, egyszerűbben: a másikat. De arra is, hogy a 
saját mércénk szerint, azaz kritikailag értsük meg.236 Hogy mennyire fontos taneszköz és egyben történeti kordokumentum, 
forrás a történelemtankönyv, azt számos vonatkozó kutatás237 próbálta már kimutatni, a történelemtankönyvek e mellett a 
kölcsönös nemzetképek vizsgálatára is alkalmasak. 

 

Az elmúlt húsz év változásai 
Hosszú idő óta ismert az a tény, hogy az egyes népek, nemzetek egymás irányában megnyilvánuló szimpátiájának vagy 
ellenséges viszonyának kialakításában a tankönyveknek komoly befolyásoló szerep jutott, hiszen akár írójuk kifejezett szándéka 
ellenére is lehetnek rejtett üzeneteik, torzításaik. Ez különösen érvényes a történelem-, földrajz-, nyelv-, irodalom- és 
állampolgári ismeretek tankönyvek esetében, hisz a tankönyv a gyermek számára az emberi történelem és kultúra összefüggő 
képét mutatja, az emberiség által kumulált és pedagógiai szempontok által redukált és transzformált ismeretmennyiséget tárja 
fel, de közvetít egy, a társadalmi viszonyok által meghatározott világképet is.238 

Napjainkban a tankönyvírással és tankönyvek elemzésével foglalkozó szakemberek, szakirodalmak száma egyre nő. Európa 
nagy részén szinte önálló mesterséggé vált, amelyet többnyire gyakorló szaktanárok végeznek. Ez azonban nem mindenütt így 
terjedt el, például Ukrajnában egyetemi előadók, professzorok írják a tankönyvek nagy részét. 

1991-ben a Szovjetunió szétesése új geopolitikai viszonyokat teremtett, s a független Ukrajna létrejöttével az új szuverén 
státusnak megfelelő, átértékelt ukrán történelem megírása vette kezdetét. A fiatal állam számára elengedhetetlenné vált egy új 
nemzeti ideológia és a történelem nemzeti látószögének megteremtése. Minden nemzetnek megvan a maga nemzeti mitológiája. 
A nemzeti közösségnek a maga mitológiája ad egyfajta érzelmi összetartozás-élményt, s ugyanakkor egyezményes jelrendszert 
is. A mítosszá vált történelem fontos eleme a közösségalkotásnak, s noha szép számmal vannak negatívumai, létét igazolja az 
érzelmi azonosságkeresés igénye.239 Tekintettel arra, hogy a modern Ukrajna állami történelme alig több mint 20 éves, fontos 
szerepe van a mítoszteremtésnek és a nemzeti emlékezetnek. Az ukrán történelem tehát, a nép különféle periódusokban és 
különféle államokban szerzett történelmi és politikai tapasztalatainak narratívája, szintézise. Legalábbis ennek kellene lennie, az 
írásos művek azonban gyakran szolgálnak a „valóságos helyzetek, összefüggések és gondolatok elleplezésére, ködösítésére.”240 
„Minden, legitimitásában bizonytalan vagy totális hatalmi-társadalmi igénnyel fellépő ideológia, rendszer a múltat is uralni 
akarja.” 241 Nem csoda tehát, hogy a 90-es években a folytonos államiság hiánya miatt az ukrán köztudatban, sajtóban, 
tankönyvekben történelmi távlatokról, eseményekről beszélve sokszor az „ukrán földek” fogalmát használták. Vagyis a múlt 
rekonstrukciójánál a nemzeti történelem folyamatosságának záloga az ukrán lakta területek folytonossága volt. Az ukrán 
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államalkotás egyik fő akadálya volt a korábbi századok folyamán, hogy a jelenlegi Ukrajna területein több ország is osztozott 
(pl. Litvánia, Lengyelország, Oroszország, Magyarország), míg az ukrán etnikumú földek különállósága rövid ideig létezett.242 
Az utóbbi évtizedben ennek ellenére növekvő tendenciát mutat az „Ukrajna” fogalom visszavetítése a korai vagy akár középkori 
századokra egyaránt. Az ukrán történetírás fő feladata volt továbbá ezen országok ellenségképének erősítése, a függetlenségi 
harcok történetének és az ukrán nép áldozatszerepének hangsúlyozása. 

A függetlenedés óta történészek százai dolgoztak a korábban használatos orosz (szovjet) történelmi koncepciók 
felülvizsgálatán és a „kisorosz” státus átdolgozásán, hiszen a nemzeti történelem művelése és a történelem „nemzeti 
látószögének” kialakítása immár itt is, néha burkoltan, néha nyíltan − politikai szerepet kapott. A nemzeti historiográfia, a 
történelemtankönyvek jelentik leginkább az állam legitimációs eszközét, az új helyzetnek megfelelő történelmi diskurzus 
társadalmi konszolidációjának zálogát. A legnyíltabb ez irányú törekvések a 2004-es úgynevezett „narancsos forradalom” után 
kezdődtek, és 2008-ban került sor arra, hogy a „felnövekvő nemzedékek nemzeti önazonosságának, a haza iránti tiszteletének és 
szeretetének tudatosítása céljából”243 a minisztertanács elrendelte a tankönyvek átírását. Az iskolai történelemtankönyvek 
„hazafias szellemű” átírását az Ukrán Nemzeti Emlékezet Intézete által kidolgozott koncepció alapján képzelték el 
megvalósítani, azonban mivel az akkori ukrán kormány a hazafiságon a totális ukránosítást és az Ukrán Nacionalisták 
Szervezete és az Ukrán Felkelő Hadsereg (OUN-UPA) hőseinek dicsőítését értette, ez a társadalom nem ukrán nemzetiségű 
rétegeinek felháborodását váltotta ki. 

A belpolitikai harcok és irányváltások azóta újabb fordulatokat eredményeztek a történelemtanítás tartalmában és 
terminológiai eszköztárában, mivel a 2010. évi elnökválasztáson az oroszbarát Viktor Janukoviccsal balközép-liberális erők 
kerültek  
hatalomra. Az új oktatási miniszter, Dmitro Tabacsnyik 2010 tavaszán nyilvánosságra hozott új történelemtanítási 
koncepciójának tervezete szerint az előző, Juscsenko-féle irányvonallal ellentétben Ukrajna történetét nem mint monolit 
nemzetállam történetét, hanem mint az állam területén élő összes etnikai csoport történetét fogják tárgyalni. „A tankönyvek 
eszerinti átdolgozása emberközpontúvá és hazugságmentesebbé tenné a történelemtankönyveket, megszüntetné a konfliktusok 
forrását.” – ígérte a miniszter. Az utóbbi időszakban preferált témák: az 1932–33-as éhínség, a kommunista hatalom 1920–50-
es években elkövetett megtorló, uniformizáló és elnemzetietlenítő intézkedései, az Ukrán Nacionalista Szervezet és az Ukrán 
Felkelő Hadsereg tevékenysége, valamint a disszidens mozgalom rendszerellenes fellépései háttérbe kerülnek, s helyettük a 
nemzetiségi és vallási együttélés, a háborúk és konfliktusok tárgyilagos előadása kerülnek előtérbe.244Az, hogy az új miniszter 
az etnocentrizmus helyett az antropocentrizmust akarja a történelemtankönyvek fő rendező elvének tenni, nagy felháborodást 
váltott ki az ukrán jobboldal és szélsőjobboldal híveiből, nemzet- és hazaárulónak titulálták. Ennek ellenére az oktatási 
miniszter által elrendelt tankönyvátírások 2010–2011-ben részben elkészültek, s már forgalomba kerülésük előtt is hangos volt 
tőlük a média, például ismét felbukkant a Nagy Honvédő Háború fogalma, mellőzik az Ukrán Nacionalista Szervezet és az 
Ukrán Felkelő Hadsereg szerepének népszerűsítését.245 
 

Egy 2000-ben kiadott történelemkönyvről 
A legújabb kor történetét az ukrajnai tananyagbeosztás szerint a 10. és 11. osztályba járók tanulják: a 10. osztályban az 1914–
1939-ig (vagy 45-ig) és a 11. osztályban pedig az 1939-től vagy 1945-től napjainkig terjedő időszakot.246 A tankönyvek 
vázlatos bemutatása alapján tehát − a múltbeli eseményekből kiindulva − képet kaphatunk arról is, hogy milyen ismeretek 
alakulhatnak ki az ukrajnai felső középiskolás korú tanulókban, akiknek világnézeti és attitűdfejlődése ebben a korban 
meghatározó a további életükre. 

Elsőként egy 2000-ben kiadott kísérleti tankönyv kerül bemutatásra, melyet egy öt főből álló szerzői kollektíva készített.247 
A tankönyv az 1914-1945 közötti időszakot 13 fejezetben tárgyalja, de az első fejezetben visszamegy a XIX–XX. század 
fordulójához, hogy bemutassa az első világháború kitöréséhez vezető okokat. Az első világháború ismertetésénél nem 
találkozunk egyértelműen a magyar kormányzat álláspontjával vagy a hátország tevékenységével, mindenütt a közös osztrák–
magyar kormányzat akcióiról van szó. Így az sem derül ki, hogy a magyar kormány vonakodva egyezett bele a háborús 
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részvételbe. Az Osztrák–Magyar Monarchia szétesésével kapcsolatban már több információval szolgálnak. A széthullás okai 
között említik a forradalmi mozgalmak megerősödését, az 1918. januári, júniusi sztrájkokat és a haditengerészet felkelését 
1918 februárjában. Később azt is megtudhatjuk, hogy néhány nap leforgása alatt felszámolták a monarchia dualista 
közigazgatási rendszerét, és létrejöttek a független Ausztria, Magyarország, Csehszlovákia. Az Osztrák–Magyar Monarchia 
területeinek egy részét „Románia, Lengyelország és Jugoszlávia” kapta. A magyarországi események menetét „különösen 
viharosnak” nevezik a szerzők, leírják, hogy október 30-án forradalom tört ki: egyetemisták, katonák és munkások vonultak 
utcára a köztársaság kikiáltásáért. A felkelők október 31-re virradóan elfoglalták a fontos stratégiai pontokat, így 
győzedelmeskedett a „demokratikus forradalom”. A hatalom Magyarországon a „nemzeti-liberális polgárság” kezébe került, 
azonban a kormányba „jobboldali szociáldemokraták” is bekerültek. Az országot köztársaságnak nyilvánították.248 

Az első világháborút lezáró versailles-i békerendszer ismertetése után a szerzők részletesen beszámolnak a Németország 
szövetségeseivel megkötött békediktátumokról is. Így például a trianoni békéről megtudhatják a tanulók, hogy 1920. június 4-
én írták alá, és ez a szerződés rögzítette véglegesen az Osztrák–Magyar Monarchia felbomlását és a Magyar Királyság 
határait, ami az „egykori birodalom” egyharmad részét jelentette területileg és a lakosság több mint 40 százalékát.249 A 
szerzők fogalmazása azonban nem túl egyértelmű, az egyharmadnyi terület és a lakosságszám tekintetében. Úgy is 
értelmezhető, hogy ez a korábbihoz képest gyarapodást jelentett, és az egész Osztrák–Magyar Monarchia összterületének 
egyharmadát és lakosságának több mint 40 százalékát kapta Magyarország, nem pedig az egykori Magyar Királyság 
területéhez képest és a magyar lakosságszámhoz képest történt a viszonyítás. Több tankönyvben is tényként szerepel, hogy a 
békediktátum Magyarországot óriási jóvátétel megfizetésére kötelezte, és a hadsereg létszámát 35 ezerre korlátozták. Az 
ország nem tarthatott fenn többé légierőt, tankokat és nehéztüzérséget. Mivel Magyarország határain kívülre rekedt 3 millió 
magyar (ennek a fele a szomszédos országokhoz került), a magyar kormány próbált ellenállni a szövetségesek 
követeléseinek,és bejelentették a „Nagy Magyarország” elképzelést. Ez félelmet keltett a szomszéd országokban, ezért 
Csehszlovákia, Románia és az SZHSZ Királyság létrehozta katonapolitikai szövetségét, a Kis-Antantot.250 Szintén ennél a 
résznél röviden, de említik Habsburg IV. Károly visszatérési kísérletét, melynek megakadályozása céljából a Magyar 
Nemzetgyűlés 1921. november 21-én törvénybe iktatta a Habsburg-ház és Károly trónfosztását. 

Az egyetemes történelemtankönyvben részletes leírást kapnak a nyugat-európai országok, valamint az USA és Szovjetunió 
mellett a kelet-európai országok is. Ezek sorában tárgyalják a szerzők Csehszlovákia, Lengyelország, Románia, Bulgária és 
Jugoszlávia mellett Magyarország történetét is. Az eseményeket ismét az 1918. évi forradalommal kezdik, jóval részletesebben 
bemutatják a forradalomhoz vezető világháborús évek alatti társadalmi-politikai mozgalmakat, a háborúellenes hangulatot. 
Említik Károlyi Mihály gróf fontos politikai szerepét, aki a háború alatt létrehozta a Függetlenségi Pártot.251 A szerzők szerint a 
magyarok azonnali különbékére vágytak, valamint felbontani a németországi szövetséget és „helyreállítani a történelmi határai 
szerinti Magyarország függetlenségét”. Ezért Károlyi kezdeményezésére létrejött a Nemzeti Tanács, melynek október 26-án 
nyilvánosságra hozott manifesztumában egyenlőséget és reformokat hirdetett. A király azonban nem volt hajlandó a reformokra, 
így október 31-re virradóan forradalom tört ki. Károlyi forradalmi kormánya nem akarta a királyság bukását, és a területi egység 
fenntartására is törekedett. November 13-án Károlyi radikális földreformot és más társadalmi átalakulásokhoz vezető 
reformokat hirdetett meg, azonban a tömeges tüntetések arra kényszerítették a Nemzeti Tanácsot, hogy november 16-án 
kikiáltsa a köztársaságot.252  A demokratikus forradalom főbb eredményeiként a szerzők a Habsburgok királyságának 
megdöntését és Magyarország Ausztriától való elszakadását értékelik, ami „a független államfejlődés kezdetét jelentette”. 
Ugyanitt, a fejezet második alpontjában részletesen bemutatják az 1919. évi szocialista forradalom eseményeit: a kommunista 
hatalomátvételt Magyarországon, a Forradalmi Kormányzó Tanács és a szociáldemokrata Garbai Sándor által vezetett kormány 
létrejöttét, illetve a külügyi népbiztos, Kun Béla Leninhez és az oroszországi kommunistákhoz intézett sürgönyét, melyben 
„fegyveres szövetséget” ajánlanak az oroszországi kommunistáknak.253 A Tanácsköztársaság időszakából ismertetik az új 
alkotmány elfogadását és a Vörös Hadsereg létrehozását, illetve azokat az intézkedéseket, például a földek és az ipar 
államosítására vonatkozó reformokat, amelyek nagy ellenállásba ütköztek a lakosság részéről. Részletesen leírják az Antant 
fellépését a Tanácsköztársaság ellen és Horthy Miklós tengernagy nemzeti hadseregének bevonulását, a román megszállást és a 
Vörös Hadsereg szlovákiai és „Kárpátontúli Ukrajnába” való bevonulását, a Clemenceau-jegyzéket, illetve a 133 napig tartó 
kommunista rendszer bukását. Az információk bősége az előző korok tárgyalásához képest meglepő, vagyis a tanulók sok 
ismerethez juthatnak a magyar történelem ezen időszakával kapcsolatban. 

A következő sorsforduló, Horthy Miklós kormányzóságának bemutatása a tankönyv hasábjain negatív értékítélettel indul – 
mert mint írják – „ezzel a hatalomátvétellel a polgári hatalmat az országban katonai diktatúra váltotta fel.”254 Horthy Miklós 
teljhatalmú jogkörrel rendelkező kormányzóvá kiáltotta ki magát, majd 1920-21 között állandósult a Horthy-rendszer, amely 
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„autoriter volt és a parlamenti demokráciának csak a minimális jellemzőit hagyták meg”. A többi kiadványhoz képest nagyon 
bőven ismertetik a korszak kül- és belpolitikáját, a revizionista törekvéseket és azon „titkos társaságok” működését, amelyeket a 
„Hét vezér tanácsának” vezetése alatt álló Etelközi Szövetség irányított, és melynek vezetője maga Horthy Miklós volt.255 Nem 
említik viszont a bethleni konszolidációt, nincs szó gazdaság- és társadalompolitikáról, a kultúra fejlődéséről ebben az 
időszakban. Ennél a résznél ismertetik viszont a jobbratolódást, a Gömbös-kormányt és a „magyar nemzet újjáélesztésének” 
eszméjét, a Nyilas-keresztes Párt létrejöttét, és az antifasiszta baloldali tömörülés, az 1937-ben alakult „Márciusi Front” 
megalakulását.256 Az idézett kísérleti tankönyvben terjedelmesebben kifejtésre kerül a Németországgal való szövetség kérdése 
is, a revizionista tervek megvalósításáért a „fasiszta Olaszországgal” és a „hitleri Németországgal” folytatott tárgyalások 
kérdése. A magyar külpolitika ezen irányvonalának hátterében a szerzők a „Nagy-Magyarország” létrehozására való törekvést, a 
versailles-i szerződésrendszer felülvizsgálatát és a jóvátételek kifizetésének megtagadását jelölik meg. Ismertetik a 
fegyverkezésre vonatkozó intézkedéseket, beszámolnak Horthy kormányzó 1938. évi berlini látogatásáról, melynek 
eredményeként „Hitler neki ígérte Csehszlovákia egy részét”.257 Mindezt úgy tálalva, mintha nem történelmi magyar lakta 
területek visszaadásáról lenne szó, hanem jogtalan hódításról. A szövetségi szerződéseket – Magyarország csatlakozása a 
Komintern paktumhoz és a Hármasszövetséghez – ugyancsak ismerteti a tankönyv. Ezt követően kerül sor az ukrán–magyar 
történelem legvitatottabb eseményének – Kárpátalja visszacsatolásának – bemutatására. A ma Zakarpattya (Kárpátontúli 
területként) vagy Kárpátaljaként ismert területet, ami a Csehszlovák Köztársaság részeként hivatalosan Podkarpatska Ruš néven 
létezett, a szerzők következetesen Zakarpatszka Ukrajina-nak neveznek, indirekt módon sugallva, hogy ez ukrán etnikai terület. 
A Müncheni konferenciát „összeesküvésnek” nevezik, mely – úgy tudják – „meggyorsította Csehszlovákia feldarabolását és 
Zakarpatszka Ukrajina autonóm területté alakulását”.258 Bár a Budapestről irányított Földműves Szövetség a Magyarország 
keretein belüli autonómia mellett agitált a vidéken, 1938 októberében a Csehszlovákián belüli autonómiát fogadták el. Mivel 
október 13-án Magyarország nyíltan kijelentette, hogy az Ungvár–Munkács–Beregszász vonal mentén kéri a kárpátaljai 
területek átadását, a csehszlovák kormány betiltotta az összes politikai párt tevékenységét, hogy a magyar erőket így 
semlegesítse. Magyarország Kárpátalja bekebelezésére irányuló törekvései ellen november 1-jén tüntetés zajlott Ungváron, 
amelyre válasz-ként a „magyar kormány egy konfliktust akart kiprovokálni, hogy ezzel bizonyítsák a bécsi döntőbíróságnak a 
területen zajló anarchikus állapotot, és arra bírják őket, hogy Magyarország kapja Kárpátontúli Ukrajnát.”  Mint írják – ez 
sikerült is, és november 2-án Ungvár, Munkács, Beregszász településeket és környéküket Magyarországnak ítélték. November 
11-én megszállták Ungvárt, és katonai közigazgatási rendszert hoztak létre. Létrejött a Magyar Nemzeti Tanács, és betiltották az 
ukrán orientációjú szervezeteket. Bár a kárpátaljai ukránok elszigeteltségbe kerültek a Csehszlovákiában maradt autonóm 
Kárpát-Ukrajna lakosságtól, a helyiek körében nem voltak nemzetiségi konfliktusok. 1939. március 14-én Kárpátalja 
csehszlovák fennhatóság alatti részében kikiáltották a független Kárpát-ukrán államot, melyet ugyanabban a hónapban Hitler 
engedélyével Magyarország megszállt. 1938 és 1941 között a Németországgal való szövetségben Magyarország megszállta az 
„ukrán földeket, Szlovákia déli részét és részben Észak-Erdélyt”, ezzel összességében 12 ezer négyzetkilométerrel és több mint 
1 millió fő lakossággal gyarapodott. Ezeket a tetteket a Németország és Olaszország részvételével működő bécsi döntőbíróság 
hagyta jóvá. 1941 áprilisában Magyarország mint szatellit állam részt vett Németország oldalán Jugoszlávia megszállásában, 
majd a Szovjetunió elleni harcban.259 

Láthatjuk tehát, hogy az ukrán és magyar történetírás alapvető nézetkülönbsége jelenik meg e korszak tárgyalásánál, vagyis 
az 1938–39-es eseményeknél Magyarország mint agresszor, mint hódító jelenik meg, s nem jogos visszacsatolásként tekintik az 
eseménysort. 
 

Egy világtörténelem-tankönyv 2004-ből 
2004-ben került forgalomba a 10. osztályos tanulók számára egy újabb Világtörténelem tankönyv, mely az 1914 és 1939 
közötti eseményeket öleli fel. Az első fejezet az I. világháború témáját tárgyalja, s a dualista birodalom megnevezésére a 
szerző az Ausztria–Magyarország megnevezést használja. Az eseménytörténet taglalása során a magyarországi belügyekről 
vagy államfőkről itt sincs említés, csupán a háborút lezáró békerendszer ismertetésénél találkozhatunk magyarságképre 
vonatkozó információval. A trianoni szerződés megkötésének körülményeiről felületes ismereteket tartalmaz a tankönyv: 
„Amikor a békeszerződések megkötése a befejeződéséhez közeledett, Budapesten a Kun Béla vezette kommunisták ragadták 
magukhoz a hatalmat. Ennek folytán a békeszerződés aláírását a kommunista kormány megdöntéséig elhalasztották. Amint ez 
megtörtént, Horthy Miklós tengernagy, az ország majdani kormányzója által irányított új magyar kormány 1920. június 4-én 
Trianonban aláírta a békeszerződést. A magyar területek kétharmad részét átadták Csehszlovákiának, Jugoszláviának és 
Romániának. A területi veszteségek következtében Magyarország lakossága 18 millió főről 7 millióra csökkent. A magyar 
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hadsereg létszámát 35 ezer főben állapították meg.” 260 
A Közép- és Kelet-Európa országait bemutató fejezetben találjuk többek között a Csehszlovákia létrejöttéről, határairól szóló 

részt. Itt konkrétan nem szólnak Kárpátalja Csehszlovákiához kerülésének körülményeiről, csupán annyit írnak le, hogy a 
világháború utáni békerendszer eredményeképpen „csehszlovák állampolgárrá lett 745 ezer magyar és közel 500 ezer kárpátaljai 
ukrán is.”261 A szerző itt egy külön fejezetet szán Magyarország két világháború közötti eseményeinek ismertetésére. Itt is az 
1918-as forradalom ismertetésével kezdődig a téma taglalása, amelynek eredményeképpen kikiáltották a köztársaságot. A Magyar 
Tanácsköztársaság koráról leírja, hogy „az orosz bolsevikok a magyarországi eseményeket a kommunista világforradalom egyik 
kezdeti megnyilvánulásának tekintették. Az 1918 novemberében Moszkvában felkészített hadifoglyokból megalakított Kommunisták 
Magyarországi Pártja (KMP) Kun Béla vezetésével lépéseket tett a hatalom megszerzésére.”262  A szerző leírja a 
Tanácsköztársaság létrejöttének körülményeit, a román megszállást, Horthy bevonulását és kormányzóvá választását, a 
királypuccsokat és a Habsburg-ház trónfosztását, vagyis viszonylag sok információt tudhatnak meg a diákok erről a korszakról. A 
Horthy-rendszerre vonatkozóan közli, hogy „id őközben Magyarországon diktatórikus autoriter rendszer jött létre, amelynek 
támasza lett az 1921-ben megalakult Nemzeti Egységpárt.” 263 A külpolitika terén Magyarország „bonyolult diplomáciai játszmát 
folytatott, megpróbált egyszerre baráti kapcsolatokat ápolni a fasiszta Olaszországgal úgy, hogy ezzel ne váltsa ki Hitler 
rosszallását”. Ugyanakkor fokozatosan Németország felé fordult, amelyet Olaszországnál erősebb partnernek tartott. A németbarát 
politika révén Magyarország az első bécsi döntés értelmében részt vett a Csehszlovák Köztársaság feldarabolásában, elcsatolta 
Dél-Szlovákiát, 1939 januárjában pedig tagja lett az úgynevezett „antikomintern paktumnak”. Horthy tengernagy csapatai 
márciusban „megszállták Kárpát-Ukrajnát”. Vagyis itt is az ukrán államhatárok jelenlegi állapotából kiindulva, az ukrán történeti 
narratíva álláspontja szerint megszállásnak kezelik az eseménysort. Az 1940-ben született második bécsi döntés értelmében 
Magyarország visszaszerezte magának Erdélyt.264 Itt jelenik meg először az a terminus, hogy visszaszerezte. 

A tankönyv a fentieken kívül közli Horthy Miklós életrajzát is. Ebből megtudhatjuk: tervei között nem szerepelt, hogy sorsát 
az első világháború után létrejött Magyarországgal fűzze össze. Kun Béla kommunista Magyarországának politikája azonban 
módosította elképzeléseit. A kommunista kormány megdöntése után Horthy megalakította és irányította a nemzeti 
hadsereget.265 

 

Egy 2010-ben megjelent történelemtankönyv 
A 10. osztályosok elmélyített, szakirányos oktatásához készült legújabb Világtörténelem tankönyvek közül a 2010-ben 
megjelent Ladicsenko–Oszmolovszkij266 szerzőpáros által készített tankönyv is a vizsgálat tárgya. Bár bevezetője szerint a 
tankönyv kronológiailag a XX. század elejétől 1930-ig öleli fel az eseményeket, több olvasmánybanvisszanyúlnak a XIX. 
századi eseményekhez, például az Ausztria–Magyarország helyzetéről szóló részben is a kiegyezéssel kezdődik a fejezet.267  

A tankönyv első világháborút tárgyaló fejezeteiben Ausztria–Magyarország az előzőekhez hasonlóan szintén mindenütt 
egységesen kerül említésre, a világháború alatti magyar belpolitikáról nem esik szó, a versailles-i és washingtoni békerendszert 
és a dualista birodalom szétesését viszont ismét nagy részletességgel tárgyalják. Ausztria–Magyarország szétesése a szerzők 
szerint már 1918 nyarától nyilvánvaló volt, és az, hogy IV. Károly ősszel manifesztumot adott ki a trialista föderatív 
átalakulásról, már megkésett lépésnek tekinthető. 1918. október 31-én demokratikus forradalmak kezdődtek Ausztriában és 
Magyarországon, melyek során eltörölték a monarchiát, és Európa politikai térképén megjelent az Osztrák és a Magyar 
Köztársaság.268 A tankönyvben a szerzők minden köztársaság létrejöttéről külön alpontban számolnak be, így a magyar 
„független állam” létrejöttéről is körülbelül egy oldalnyi leírást olvashatnak a tanulók. Innen értesülhetnek a Károlyi Mihály 
gróf által létrehozott Magyar Nemzeti Tanácsról, a Károlyi-kormány létrejöttéről és reformjairól és a Budapesten kitört 
„őszirózsás forradalomról”, amelynél azt is megmagyarázzák a szerzők, hogy az őszirózsa a forradalmárok jelképe volt. 1918. 
november 13-án (majd egy későbbi fejezetben már november 16-án) kikiáltották a Magyar Népköztársaságot, azonban a háború 
Magyarország számára még nem ért véget – olvasható a tankönyvben –, mivel az Antant hatására a szomszédos országok 
katonai támadást indítottak a magyar határok ellen új területek megszerzése reményében. Ilyen körülmények között azonban a 
Károlyi-kormány összeomlott, és Kun Béla vezetésével a kommunisták kerültek hatalomra. A szerzők ismertetik továbbá a 
Tanácsköztársaság kikiáltását, majd bukását és Horthy Miklós tengernagy autoriter rendszerének létrejöttét.269 
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A Ladicsenko–Oszmolovszkij-féle tankönyvben a korábbiakhoz hasonlóan részletesen ismertetik az első világháborút lezáró 
békeszerződések tartalmát, így a saint-germainit és a trianonit is, melyből egy forrásrészletet is közölnek.270 Az ismertetett 
tankönyvektől eltérően (bár némi pontatlansággal) ez a kiadvány részletesen bemutatja, melyik elszakított terület hová került a 
trianoni döntés értelmében, így Horvátország, a Bácska és Bánát nyugati része Jugoszláviához (a Szerb–Horvát–Szlovén 
Királyság csak 1929-től Jugoszlávia), Erdély és a Bánát keleti része Romániához, Szlovákia és Kárpátontúli Ukrajna pedig 
Csehszlovákiához került.271 Később ismét találkozhatunk Magyarország két világháború közötti történetével, mivel a kiadvány 
külön fejezetet szentel a közép-európai országoknak, így Magyarországnak is. Ami újdonság a fejezetben, a Tanácsköztársaság 
korának és Magyarország megcsonkításának bemutatása. Az előző tankönyvektől eltérően a szerzőpáros konstatálja, hogy 
Magyarország helyzete akkor romlott meg igazán, amikor 1919 márciusában az Antant ultimátumban követelte területei 
kétharmad részének átadását a szomszédos országoknak: Romániának, Csehszlovákiának és a majdani Jugoszláviának. Majd 
hozzáteszik: mivel a Károlyi-kormány nem tudta megakadályozni ezt a követelést, inkább lemondott.272 Ezután itt is leírják a 
szociáldemokraták és kommunisták egyesülését és az 1919. március 21-i hatalomátvételt. A Horthy-rendszer részletes 
bemutatása során a tanulók olvashatnak arról, hogy Horthy Miklós egy nemzeti hadsereg élén vonult be fehér lován Budapestre, 
ami „az egyetlen olyan valós, és össznemzeti erő volt abban az időben, mely rendet tudott tenni.”273 Később viszont már azt 
konstatálják, hogy 1921-re Horthy diktatúrát épített ki. Bár nem tudott saját fasiszta tömegpártot létrehozni, és nem volt 
tömeges társadalmi bázisa, de a horthyzmus egy sor legális és titkos egyesület és szövetség hálójára épült, melynek szálait 
Horthy Miklós tartotta a kezében.274 Az előző kiadású egyetemes történelemtankönyvekhez képest részletesebben tárgyalják az 
1918–19. évi köztársaságokra vonatkozó rendeletek eltörlését és a monarchikus berendezkedés visszaállítását, IV. Károly király 
visszatérési kísérleteit, majd trónfosztását és száműzését, a trianoni béke aláírását és a gazdaság helyzetét. A tankönyv 
szemléletesen mutatja be a két világháború közötti időszakot, fényképeket tartalmaz a Magyar Vörös Hadseregről és az 
intervenciós hadseregről, Horthy Miklósról, Horthy és Hitler találkozójáról. Elmondható, hogy bár sok információt tartalmaz a 
tankönyv a magyar történelem ezen fontos évtizedeiről, a „horthy diktatúra” terminus rögzítésével − értékítéletet tartalmaz. 
 

Ukrajna legújabb kori történelme 1914–1939 
A fenti című tankönyvben az egyetemes történelemtankönyvekhez hasonlóan már az első témánál – Ukrajna az első 
világháborúban – találkozunk Magyarország említésével. Az ukrán területek helyzetének vázolásánál a világháború küszöbén 
említésre kerül, hogy a Zbrucs folyótól nyugatra elterülő ukrán terület Ausztria–Magyarországhoz tartozott. „Kárpátalja – a 
legnyugatibb ukrán terület – Magyarországhoz tartozott, és semmiféle önkormányzata nem volt.”275 A gazdasági és társadalmi 
életről szóló alfejezetben leírja, hogy „a falvakban ukránul, a városokban főleg oroszul, nyugaton pedig lengyelül, németül és 
magyarul beszéltek”. Majd később hozzáteszi, míg „… az orosz kormány politikája arra irányult, hogy »igazi oroszokká« 
gyúrják át az ukránokat, Ausztria–Magyarországon viszont nem beszélhetünk asszimilációról.”276 Ausztria–Magyarország első 
világháborús céljai között ez a kiadvány Ukrajna megszerzését jelöli meg, sőt a források között is közölnek egy okmányt, amely 
Ausztria–Magyarországnak Ukrajnára vonatkozó terveiről szól, az első világháború küszöbén.277 Az 1915. évi galíciai 
hadjáratról és következményeiről ezt olvashatjuk: „Az orosz hadsereg megszerezte a Kárpátok nagyobbik részét, az osztrák és a 
magyar hadsereg teljes szétzúzására készült, el akarta szakítani Ausztriától, és megszállni Magyarországot.Nyugat-Ukrajna 
lakosságának többsége lojális maradt Ausztria–Magyarországgal szemben, és nem támogatta tömegesen az oroszokat.”278 
Később Dmitro Dorosenko történészt idézve így értékeli a szerző az ukrán nép első világháborús szerepét: „Galícia 
szerencsétlen lakossága gyakorlatilag két tűz közé került: egyfelől a muszkák sanyargatták Mazepa-pártiságuk, másfelől pedig 
az osztrákok és a magyarok a ruszofilságuk miatt. Ugyanakkor az ukránoknak kínzóikért kellett harcolniuk, egyeseknek az 
orosz, másoknak az osztrák hadsereg soraiban.”279 

A kötet utolsó fejezete Kárpátalja történetével foglalkozik Csehszlovákia kötelékében. Ebből megtudhatjuk, hogy „1918 
végén az Osztrák–Magyar Monarchia szétesését követően felmerült a kárpátaljai ukránok jövőjének a kérdése. […] A 
magyarországi ukránok 1919. január 21-én Huszton 420 küldött részvételével megtartott össznépi kongresszusa kihirdette 
Kárpátalja Ukrajnával való egyesülését. Ám az akkori kedvezőtlen politikai körülmények nem tették lehetővé e törekvés 
megvalósítását. A Nyugat-ukrajnai Népköztársaság hadat viselt Lengyelországgal, Magyarországon pedig egy időre a 
kommunisták kerültek hatalomra, akik igyekeztek kiterjeszteni befolyásukat Kárpátaljára is. Ilyen körülmények között a 
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Központi Orosz Tanács – a lakosság egy részét képviselő szerv – 1919. május 8-án kihirdette Kárpátalja egyesülését 
Csehszlovákiával. Ez kényszermegoldás volt, a »kisebbik rossz« választása.”280 Azt is megtudhatjuk, hogy „Kárpátalján az 
ukrán iskolák helyzete a több évszázados magyarosítást követően némileg javult, az iskolák hálózata bővült. […] Az ukrán 
oktatás felszámolása 1939-ben a vidéknek a horthysta Magyarország általi megszállását követően fokozódott. Nem maradt 
egyetlen ukrán iskola sem.”281 A politikai élet alakulása tekintetében elmondja, hogy a vidék legnépszerűbb hagyománya a 
moszkvofilekhez fűződik. „A moszkvofil eszmét támogatta a kárpátaljai ukránok konszolidációjában ellenérdekelt 
Magyarország és Lengyelország is. […] A többi ukrán területtől való sok évszázados elszigeteltség elősegítette, hogy 
Kárpátalján kialakuljon a ruszin mozgalom, amelynek hívei a helyi sajátosságok abszolutizálásával azt állították, hogy a helyi 
lakosság itt az ukránoktól különböző önálló ruszin nemzetté alakult át. Jellemző, hogy a ruszinság támogatói között nagyon sok 
volt az elmagyarosodott pap, akik ily módon igyekeztek leplezni magyarbarát beállítottságukat.”282 Az ukrán állami egység 
eszméjének tehát nemcsak a magyarok, hanem a ruszinok is áldozatul esnek, magyar érzelmi kötődésüket az ukrán nemzeti ügy 
elárulásának minősítik. Az 1938–39. évi kárpátaljai események kapcsán megtudhatjuk, hogy a müncheni egyezmény 
következtében Csehszlovákiát feldarabolták, Kárpátalja autonómiát kapott, és autonóm kormányt alakíthattak, melynek először 
a moszkvofil, majd az ukránofil Volosin lett a vezetője. „A magyarok és a lengyelek amellett agitáltak, hogy Kárpát-Ukrajnát 
újra csatolják Magyarországhoz, és ismét legyen magyar–lengyel határ. Kárpát-Ukrajna területére fegyveres csoportokat 
küldtek, amelyeknek a zavarkeltés volt a feladata, meg az, hogy megteremtsék a feltételeket Magyarország fegyveres 
beavatkozásához. A német–olasz döntőbíróság 1938. november 2-i döntése nemcsak a magyarok lakta területeket juttatta 
Magyarországnak, hanem Ungvárt és Munkácsot, valamint néhány ukrán falut is.283 A szerző beszámol az Ukrán Nemzeti 
Egyesülés (UNE) létrejöttéről, a Szojm-választásokról és Kárpát-Ukrajna kikiáltásáról, az 1939. március 14–15-i hadi 
eseményekről. Itt leírja, hogy „… a magyar csapatok március 14-én átlépték Kárpát-Ukrajna határát. […] A vidék védelmére 
létrehozott katonai szervezet, a 2000 fegyveres tagot számláló Kárpáti Szics a hősies ellenállás ellenére nem tudta megállítani a 
betörést. […] A fasiszta Németország által támogatott Magyarország megszállta Kárpát-Ukrajnát.”284 Érzékelhető tehát, hogy 
a fentebb ismertetett világtörténelem-tankönyvekhez képest mennyivel erősebb a magyarok ellenségképe és a jelenlegi határok 
legitimációjának történeti alapokra történő helyezésének szándéka. 
 

Összegzés 
Összességében a − terjedelmi korlátok miatt a teljesség igénye nélkül megvizsgált − tankönyvek alapján elmondható, hogy a 
tankönyv politikai és legitimációs eszközként történő felhasználása Ukrajnában erősen jellemző. Főként az Ukrajna története 
tantárgyhoz készült tankönyveken keresztül érzékelhető nyilvánvalóan, hogy a jelenlegi határokból kiindulva hangsúlyozzák 
az „ukrán területek történetiségét” és az állandó függetlenségi harcokat. Az ukrán történetírói szemléletet, mely szerint minden 
konfliktus célja a függetlenség elnyerése lehet csupán, gyakran vetítik rá más népek történetének leírására, így 
Magyarországot is gyakran nevezik a két világháború között a „független Magyarországnak” vagy „függetlenségét elnyert 
Magyarországnak”, ami a magyar olvasó számára meglepő megállapítás, és a tanulókban pedig helytelen képet rögzít a korról. 
Minden tankönyv beszámol ugyan Magyarország területveszteségéről a versailles-i szerződések következtében, viszont azt 
sugallják, hogy a magyarság ennek ellenére jobb pozícióba került a korábbiakhoz képest. Magyarország és a magyarok két 
világháború közötti sorsfordulóinak említése − főként az újabb tankönyvekben − egyre nagyobb teret kap, néhol pontosabb, 
másutt felületesebb a tananyag tényszerűsége, s míg egyes tankönyvekben csak a törzsszövegben ismertetik a tananyagot, sok 
esetben kiemelt olvasmányok is bekerültek a tankönyvekbe, például Kun Béla Leninhez írt levelei, a trianoni szerződés 
részlete vagy Horthy Miklós életrajza. A legtöbb információt a tanulók az 1918. évi „őszirózsás forradalomról” és Károlyi 
Mihály tevékenységéről, Kun Béláról és a Tanácsköztársaság létrejöttéről, valamint Horthy Miklós „autoriter katonai 
diktatúrájáról” kapják az ukraj-nai történelemtankönyvekből. Az ukrán-magyar kapcsolatok legfőbb konfliktusát jelentő 1938–
39. évi mai Kárpátalját is érintő eseménysorozat hol árnyaltabban, hol pedig emocionálisabban, de egyértelműen 
megszállásként és nem visszafoglalásként szerepelnek a tankönyvekben.285 
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A tájnyelv varázsa − Nagy Emma könyvéről286 

Málnási Ferenc 

„Nagy Domokosné, szül. Szabó Emma Székelyszenterzsébeten született 1933-ban, középiskolai tanulmányait a Székelykeresztúri 
Orbán Balázs Gimnáziumban végezte, majd a Kolozsvári Bolyai Tudományegyetem Filológia Karán tanult. Az itt szerzett 
diplomával tért vissza Alma Materéhez Székelykeresztúrra, ahol orosz nyelvet és irodalmat tanított harminchárom éven át. A 
szülőföld iránti ragaszkodás és az anyanyelv szeretetéből született ez a könyve. Írása nem elvont, rideg tudományos elemzés, de 
talán annál több: egy olyan mű, amely azok érdeklődését is felkeltheti a nyelvészet és ezen belül a tájnyelv iránt, akiket eddig 
nem érintett meg a nyelvben rejlő csodálatos értékek szépsége és a tájnyelv varázsa. A könyvet, tartalmának és eredeti 
stílusának köszönhetően a nyelvész szakember és a témában járatlan érdeklődő is élvezettel olvashatja.” – olvashatjuk a könyv 
hátsó borítóján. 

Már ezért is vettem kezembe és határoztam el, hogy ismertetni fogom. Hiszen valóban, a szerző anyanyelvünk iránti szeretete 
sugárzik könyve minden lapjáról. Nem véletlen a kiadvány Reményik Sándortól kölcsönzött mottója „Vigyázzatok ma jól, 
mikor beszéltek!” és ugyanott Kányádi Sándor idézett szavai: „Be kell hordanunk, hajtanunk mindent. / A szavakat is. Egyetlen 
szó, / egy tájszó se maradjon kint.” 

A 800 éves Székelyszenterzsébeten tehetünk sétát térben és időben. Juhász Gyula Szavak című verse szerint itt is 
„csodálatosak a szavak”, s a tanárnő ezek tisztaságát őrizte meg szülőföldjén, a tömbmagyarság és szórványmagyarság 
érintkezési peremén, egy vegyes lakosságú és egy román falu közé beékelődő félszigeten. 

A település nyelvére vonatkozó megállapításokat rendszerbe foglalva ismerhetjük meg. Előbb hangtani sajátosságokról 
olvashatunk: Székelyszenterzsébeten nincsenek helyi, egzotikus, sajátos kiejtésű hangok, sőt a székely nyelvjárásban ismert, 
használt zárt á hangot sem használják, a falu tájnyelve az ő-zős nyelvjáráshoz tartozik: A „Mönyök a högyön, hogy hámárább 
lögyön” – tipikus példája után köznyelvi és tájnyelvi szavakat sorol fel a szerző. Sok szépen nyitott e-t is ejtenek errefelé, s így a 
szenterzsébeti kórus is a „Azt kérdezi a szekeres, / Kell-e rózsám kendő verse, / Nem kell nékem kendő verse, / Csak maga kell a 
szekeres.” népdalt nyitott e hangokkal énekli. A mély a hang helyett a magas á hang is ugyanolyan elterjedt, mint az ő-zés: A 
„Szántás, kászálás, kápálás, árátás, / Utoljára leszállás.” – mondókát éneklik hintázáskor a gyermekek, a könyvben a felnőttek 
beszédéből hasonló köz- és tájnyelvi példákat olvashatunk. A tájnyelvek egyik jellegzetessége a magánhangzók cserélődése, a 
szenterzsébetiben is számos példát találhatunk erre. Köznyelvi és tájnyelvi példák mellett mondatokba foglalt szavakat is 
olvashatunk: „Kilenc kéve hány kalongya?; Szérédán hetivásár van Segösváron; Ne lögyél zsimbös vénembör!; A küsaszonyon 
szép csütkés köntös vót; Lakadalom, sokadalom nincs ilyenkor beteg asszon; Egy jó csipor friss víz” stb. 

A szenterzsébeti nyelvjárásban a mássalhangzók cserélődése is megszokott: „ Kestyűs kézzel bánik vélle; Annyit ne 
pirkálj!” , több mássalhangzó pedig lágy vagy kemény lesz a kiejtésben: kaliba – kajiba, kanál – kálány, legény – legén, 
tányér – tángyér. Néha mellőzik a v hangot, például: hitves – hütös ura. Az irodalmi -ít képző ejtésekor rövid i-t és hosszú t-t 
hallunk, de más mássalhangzó is meghosszabbodik: koppaszt, szallag, vélle. A szókészlet bemutatásakor előbb az idegen 
eredetű (kölcsön) szavakról, főleg a német eredetűekről olvashatunk, melyeket a leányok legények Segesváron, Szebenben 
vagy Brassóban, módos szász családoknál szolgálva, dolgozva ismertek meg: cúg – huzat, esszájg – evőeszköz, firhang – 
függöny,  frustok – reggeli.Népnyelvi és régies, archaikus szavakat is felsorol a szerző: asztalfia, kied, klastrom, nyoszolya, 
strázsa stb. 

Amikor Gárdonyi Géza Bűntárgyalás című leckéjét olvasták a szenterzsébeti diákok, bizonyára örömmel ismerték fel az irka, 
palatábla, plajbász − általuk is használt – szavakat. A kötet leggazdagabb részében átfogó képet kapunk a szenterzsébeti 
nyelvjárás szókincséről. Több mint 400 tájszót és köznyelvi magyarázatát olvashatjuk ábécérendben. Az egész Erdélyre 
jellemző beszélt nyelvi szavakat Szenterzsébeten is használják, román szavakat és tükörfordításokat is, valamint az élőnyelvi, 
megrövidített szavakat is: abonament, navétát csinál, zsepi. A szenterzsébeti nyelvjárásban még élnek a toldott szótagokkal 
használt szavak: alá – alája, végtelen – véghetetlen. Mellettük sajátosak a „Se szöri se száma; Itt né; Eleibe jár; Ejiggy mönny 
el!; Az igön!; A hogyne!; Aszta mindönit!” – kifejezések és a Mariskáékni, Mariskáéknitt, asszonyokul, felségöstől, falumbeli 
stb. határozóragos szavak használata. A könnyebb kiejtés céljából a szenterzsébetiek is megrövidítenek bizonyos szavakat: 
fenőkő – fenkő, szvetter – szetter, ugyanakkor gyakran meg is hosszabbítják azokat: apránként – aprádonként, szerda – széréda. 
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Néhány tájnyelvi jelentéssel is bíró köznyelvi szó felsorolása után a birtokos személyragok és jelek (fejit, kezit) és a tárgyragok 
(tégödöt, asztot) használatáról olvashatunk. 

A névmások közül a köznyelvi mi, ti, engem, téged, titeket alakok helyett a mü, tü, ingöm, tégöd, tütököt szavak 
gyermekkorom emlékét, Nanókám ízes beszédét idézik fel bennem. De arra is emlékszem, hogy a múlt idő régies: nézém, 
nézéd, nézé, nézénk, nézétök, nézék alakjaival is ő ismertetett meg, s amikor nem fogadtam szót neki, így figyelmeztetett: „Ha te 
úgy, én is úgy!” Úgy emlékszem, hogy szintén tőle hallottam a „Le is út, föl is út” igekötő nélküli, tömör mondatot is. Most 
szívesen olvastam ezeket a szavakat, mondatokat a kolleganő könyvében. 

Ugyanígy szívesen böngésztem át a szenterzsébeti család- és személyneveket, a becézett alakokat, a faluban használt 
nyelvjárási alakokat, a megszólítási és köszönési formákat, hiszen én is Nanókámtól tanultam meg az „Adjon Isten!”-t és 
hallottam az „Isten segítse a munkájokban!” köszöntést. Örömmel fedeztem fel a könyvben a „Na, te gyönyörű mákvirág”, 
Szenterzsébeten használt, tréfás mondatot, hiszen Nanókám is így fejezte ki nemtetszését, ha rossz fát tettem a tűzre. A szerző a 
szenterzsébeti tájnyelv egyik sajátosságának tekinti a faluban jelentős számban élő cigányok szavait, kifejezéseit is, néhány 
példát fel is sorol. Az étkezések és az elfogyasztott ételek nevei mellett a kölcsönkérés, a házi mértékegységek (vékás, kupás), 
valamint a háziállatokkal kapcsolatos kifejezések is helyet kaptak a kötetben. A frustok szóra ma is emlékszem, nekem is 
kedvencem volt a Nanóka lapótyája, a vékás földről nem tudtam, hogy mi az. Imre bátyám lovával, tehenével sokszor jártam 
legeltetni, a csá!, hó! curikk! szavakat pedig akkor ismertem meg, s később megmagyarázhattam kolozsvári diákjaimnak is. 
Különös figyelemmel olvastam Szenterzsébet dűlőneveit, hiszen falusi magyartanár koromban diákjaimmal mi is összeírtuk a 
Fekete-Körös menti Gyantán és a Sebes-Körös mentén, Réven a határ megnevezésére szolgáló főneveket. 

Gyermekmondókák, szólásmondások, rövid történetek és egy rövid, székelyszenterzsébeti nyelvjárási szöveg zárja a könyvet. 
A szerző zárógondolatai, következtetései után a felhasznált irodalom és tárgymutató található. Úgy gondolom, hogy Nagy 
Emma tanárnő munkája, „kis hombárba gyűjtött búzaszemek” édes anyanyelvünk tájnyelvi szépségét, gazdagságát felvillantva 
valóban „lelki táplálékul” szolgált, s ezt a nyelvi táplálékot köszönöm, köszönjük! 

 

 

 

Fogarassy Miklós (1939–2013) 
 
74 éves korában elhunyt Fogarassy Miklós, a nagy kritikus és művészettörténész, olvasáskutató és – éppen nem utolsó sorban – 
kiemelkedő jelentőségű könyvtáros, könyvtári szakember és szakíró. Halmozottan előnyös és halmozottan hátrányos helyzetből 
indult. Édesapja Horthy hadseregének kiemelkedő tehetségű vezérkari ezredese volt, édesanyja hatalmas irodalmi műveltségű, 
minden világnyelven anyanyelvi színvonalon tudó, beszélő grande dame volt. Édesapja azonban „eltűnt” a doni fronton, ahová 
önként jelentkezett csapatszolgálatra. Édesanyját és nővérét – persze vele együtt – kilakoltatták. A krisztinavárosi nagypolgári 
otthonból valahová a Hortobágy környékére transzponálták. Édesanyja később sem térhetett haza Budapestre, Pápán jelöltek ki 
neki lakhelyet, nyelvtanításból élt (tengődött) élete végéig. „Természetesen” Miklóst sem vehették föl az egyetemre, különböző 
pesti könyvtárakban volt raktárosgyerek. Majd, az idők jártával mégiscsak elvégezhette – estin – az egyetemet. Könyvtáros lett. 
Hatalmas műveltsége, kiemelkedő nyelvtudása révén egyre jelentősebb könyvtári posztokra vált alkalmassá. Sokféle állást 
töltött be a Könyvtártudományi és Módszertani Központban. Vezető (osztályvezető) sohasem lett, de több területen is egészen 
páratlant produkált. Bényei Miklós mellett ő volt a hazai helyismereti kutatás kiemelkedő nagyja, a könyvtári helyismereti 
munka nagymestere, felelőse. Majd – egészen más területen – ismét csak országra-világra szólót alkotott. Vargha Balázs után ő 
lett a gyermekkönyvtári munka legfőbb felelőse. Személyesen ismert minden gyerekkönyvtárost, instruálta, segítette őket, 
elméletileg is sok nagyszerűséget publikált e témában. És közben, mintegy mellesleg, a modern, sőt posztmodern magyar 
irodalom vezető kritikusává vált, akinek bírálatait a legnagyobbak (többek közt Mészöly Miklós, Tandori Dezső és sokan 
mások) igazolták vissza. De művészettörténész is lett. Vermeerről szóló könyve szenzáció volt és maradt mindmáig. 
Rembrandtról készülőben lévő monográfiája – sajnos – csak néhány remek tanulmányig futotta. Fogarassy Miklós kiemelkedő 



tehetség volt, egyike a „nagyoknak”, nem csak a mi szakmánkban. Halála azért is tűnik tragikusan korainak, mert még tele volt 
tervekkel, készülő művek kezdeményeivel. A tehetség, kivált a kiemelkedő tehetség nem szolgálhat mintául, például. Az 
azonban igen, hogy jó, igazi könyvtáros is csak az lehet, aki valóban és elmélyülten művelt, aki nemcsak szakmájának tudója, 
hanem „mindenhez ért”. 

 
Vajda Kornél 


