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Mustra
Tizenöt	éves	folyóiratunk	hatvanadik	számát	tartja	olvasónk	a	kezében,	ezért	Must-

ránkban	az	eddigi	gyakorlattól	eltérően	azt	kívánjuk	körbejárni,	van-e	okunk	és	jo-
gunk	ünnepelni?
Kérdés,	hogy	jól	szolgáltuk-e	az	olvasás	jövőjének	védelmét.	Lehetünk-e	elégedet-

tek,	vagy…	és	itt	jöhet	a	kérdőjelek	sokasága.	A	válasz	több	szempontból	is	nehéz,	hi-
szen	valamennyien	tudjuk,	gyorsan	változó	világban	élünk,	ahol	nemcsak	a	techni-
ka,	hanem	az	értékek	is	szinte	utolérhetetlen	gyorsasággal	változnak.	Az	elmúlt	15	év	
alatt	első	és	fő	kérdésünk	az	volt,	miként	viszonyuljunk	a	változásokhoz.	A	szerkesz-
tő	számára	alapkérdés	volt,	hogy	egyáltalán	utol	akarjuk-e	érni	a	változásokat,	vagy	
elég	csak	fékezni	őket.
Valamikor	a	hadseregben	tanították:	„Az	ellenségtől	nem	szabad	elszakadni”.	A	ha-

sonlat	talán	szokatlan	és	vitatható,	hiszen	az	új	jelenségek	nem	mindig	ellenségesek,	
értéktelenek.	A	szerkesztő	számára	mégis	kérdéses,	hol	húzódnak	meg	a	határok.	Be-
letörődhetünk-e	abba	a	ténybe,	hogy	a	következő	nemzedék	egyre	kevesebbet	olvas,	
és	így	nem	találkoznak	azokkal	az	értékkel,	amelyek	hosszú	nemzedékeken	keresztül	
meghatározóak	voltak?
Aggodalmunkkal	nem	állunk	egyedül.	Vagy	száz	éve	a	francia	Duhamel	Az iroda-

lom védelme című	alapművében	a	mozik	terjedésében	látta	a	fő	veszélyt.	Felismerte,	
hogy	a	fő	gond	nem	abban	van,	hogy	az	új	technika	időt	vesz	el	tőlünk,	hanem	sok-
kal	inkább	az,	hogy	a	technikai	eszközök	túlságosan	megkönnyítik	a	műveltség	meg-
szerzését,	felületessé	tesznek.	De	idézhetnénk	Illyés	Gyulát	is,	aki	Watt	és	Edison	an-
gyalhadairól	írt,	mégis	pusztításukat	klasszikusan	végzetesnek	tartotta.	Aligha	szorul	
bizonyításra,	hogy	a	korábban	felvetett	problémák	megsokszorozódtak,	a	technika	an-
gyalhadai	egyre	csodálatosabbak,	és	a	következmények	egyre	összetettebbek,	hiszen	
nemcsak	időt	rabolnak,	hanem	igénytelenségre	nevelnek.	Ismerjük	az	ellenérveket.	
Benedek	István	és	Márai	is	megnyugtat.	Márai	ugyan	hozzá	teszi,	hogy	az	irodalom-
mal	való	kapcsolatot	„ma	is	és	mindörökké	a	könyv	teremti	meg”.
Természetesen	azt	is	tudjuk,	hogy	a	változásokat	nem	a	mi	folyóiratunk	fogja	meg-

határozni,	de	mindez	nem	zárja	ki	az	olvasó,	az	író,	a	szerkesztők	felelősségét.	Bele-
nyugvás	egy	reménytelennek	tűnő	változtathatatlanba,	vagy	szívós	szembefordulás	az	
értéktelennel,	igénytelennel,	közönyös	műveletlenséggel.	Átnézve	a	15	év	számait,	ta-
lálunk	olyan	írásokat,	melyekre	büszkék	lehetünk,	de	olyanokat	is,	amelyekben	nem	
érződik	az	elkötelezettség	a	múltban	kikristályodott	értékek	iránt.
Kérjük,	várjuk	olvasóink	segítségét.	Bírálatukkal	és	főleg	igényes	írásaikkal	segít-

sék,	hogy	folyóiratunk	a	következő	15	év	elmúltával	még	határozottabban	tudjon	el-
számolni	az	igényes	olvasóvá	nevelés	terén	elértekkel.

Jáki László
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100 ÉvE sZüLETETT WEöREs sándOR

A „gazdátlan szomorúság” költeménye
Beszámoló	a	Valse	triste	konferenciáról*

Dobszay Ambrus

Azzal,	hogy	2013.	április	26-án,	Csöngén,	a	kis	kemenesaljai	faluban	600	diák	együtt	
szavalta	Weöres	Sándor	Valse Tristéjét,	végéhez	ért	a	2007-ben	elindult	„12	legszebb	
magyar	vers”	elnevezésű	rendezvénysorozat.	Célja	az	volt,	hogy	kísérletet	tegyen	a	
magyar	irodalom	12	remekművének	újraértelmezésére.	A	versek	közismert	és	kedvelt	
költemények,	az	egyetemi	képzés	és	a	középiskolai	tananyag	fontos	darabjai,	amelyek	
az	elmúlt	évtizedekben	nemegyszer	a	tudományos	gondolkodást	is	megtermékenyí-
tették.	A	versek	kiválasztása	Fűzfa	Balázs	szombathelyi	főiskolai	(és	gimnáziumi)	ta-
nár	nevéhez	fűződik.	A	közösen	előadott,	majd	közösen	megtárgyalt,	„megünnepelt”	
versek	az	alábbiak	voltak:	

Petőfi Sándor: Szeptember végén
Pilinszky János: Apokrif
Arany János: Szondi két apródja
Babits Mihály: Esti kérdés
Radnóti Miklós: Levél a hitveshez
Kosztolányi Dezső: Hajnali részegség
Nagy László: Ki viszi át a Szerelmet
Ady Endre: Kocsi-út az éjszakában
Berzsenyi Dániel: A közelítő tél
Vörösmarty Mihály: A vén cigány
József Attila: Eszmélet
Weöres Sándor: Valse triste

Az,	hogy	a	tizenkét	versből	a	Valse triste	közös	előadása	éppen	a	sorozat	végére,	il-
letve	az	idei	évre	esett	igen	szerencsés	volt,	hiszen	az	esemény,	majd	a	versről	rende-
zett	konferencia	jól	illeszkedett	a	Weöres	Sándor-emlékév	megemlékezéseinek	sorába.	
Konferenciát	említek,	noha	ez	is	jóval	több	volt,	mint	előadások	sorozata.	A	38	(!)	rö-
videbb-hosszabb	előadást	ugyanis	afféle	„performanszok”	kísérték.	Elsőként	is	maga	
a	nagy	közös	versmondás	tekinthető	annak,	Jordán	Tamás	vezetésével.	Majd	a	szom-
bathelyi	Weöres	Sándor	Színház	tagjainak	bemutatói,	a	Csalóka Péter-előadása	(Soltis	

*	 A	konferencia	előadásai	-	más	írásokkal	kiegészítve	-	kötetben	is	megjelentek.	(Savaria	University	Press,	Szombat-
hely	2013).	A	beszámoló	írásakor	ezek	még	nem	álltak	rendelkezésemre,	ezért	az	kizárólag	az	élőszóban	elhang-
zottakra	vonatkozik.	A	megjelent	előadások	ezért	tartalmilag	olykor	eltérhetnek	az	elhangzottaktól.
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Lajos	Színház),	azután	Simon	Endréné	Pável	Judit,	Pável	Ágoston	lányának	élmény-
beszámolója.	(Pável	Ágoston	Weöres	Sándor	szombathelyi	szállásadója	és	mentora	
volt).	Később	Pável	Ágoston	dédunokája	is	sorra	került,	aki	osztálytársaival	Weöres	
Sándor	leveleiből	olvasott	fel.	Emlékezetes	volt	a	költő	csöngei	szülői	házánál	történt	
megemlékezés	is,	ahol	Rozmán	László	méltató	szavai	után	a	fiataloknak	jutott	a	fő-
szerep:	Rozmán	Kristóf	szavalata	után	Balla	D.	Csönge	mesélte	el	nevének	történe-
tét.	Értékes	kísérőrendezvény	volt	a	szombathelyi	fiatalok	slam	poetry-bemutatója	is.	
A	háromnapos	rendezvényt	végül	egy	30	perces,	igazán	elismerésre	méltó	„maraton”	
zárta:	Pusztay	János	professzor	egymaga	adta	elő	a	tizenkét	legszebbnek	minősített	
verset.	A	konferenciához	két	kiállításmegnyitó	is	társult.	Weöres	Sándor	szombathe-
lyi	kötődését	bemutató	tárlatot	Lőcsei	Péter	rendezte	a	megyeszékhelyen.	Masszi	Fe-
renc	A 12 legszebb magyar vers című	kiállítását	Celldömölkön	tekinthették	meg	az	
érdeklődők.
A	Weöres-vers	elemzésére	vállalkozó	konferencia	első	előadói	a	téma	legnagyobb	

tekintélyei,	Kenyeres	Zoltán	és	Kabdebó	Lóránt	voltak.	Beszédeik	átfogó	keretet	te-
remtettek	az	őket	követő	előadásoknak.	Kenyeres	Zoltán	az	egész	a	Weöres-életmű	
rövid	áttekintésére	vállalkozott,	s	ebben	a	keretben	jelölte	ki	helyét	a	költeménynek:	
a	zenei	formákkal	való	kísérletezés	mintadarabjaként	(megkülönböztetve	az	irodal-
mi	és	zenei	rondó	műfaját,	az	utóbbival	rokonítva	a	Valse tristét).	Már	ebben	az	elő-
adásban	megemlítődött	a	vers	néhány	előzménye,	így	Babits	Mihályé	és	Arany	Jáno-
sé	a	nemrég	és	az	emlék	összecsengésének	okán.	Az	előadást	követő	beszélgetésben	
tisztázódott,	hogy	a	vers	keletkezésének	ideje	egészen	pontosan	nem	állapítható	meg,	
csupán	a	megjelenés	ante quem-je.	Kabdebó	Lóránt	Weöres	költészetét	a	létezés	tel-
jességének	és	a	világban	való	partikuláris	részesedésnek	oppozíciójában	helyezte	el,	
megmutatván,	hogy	a	tárgyalt	vers	is	jól	értelmezhető	ebben	a	kontextusban.
A	két	nagy	ívű	előadást	követőn	a	többi	résztvevő	inkább	egy-egy	aspektusra	szűkí-

tett	megközelítéssel	tárgyalta	a	verset	–	de	természetesen	mindig	nyitottan	egy	komp-
lex	értelmezés	irányába.	A	kitüntetett	szempont	csak	egy-két	esetben	volt	irodalom-
történeti,	például	Lőcsei	Péteré,	de	a	maga	igencsak	sajátos	felfogásában	és	stílusában	
Odorics	Ferencé	is.	Történt	kísérlet	tematikus,	illetve	motivikus	értelmezésre	(Fel-
szeghi	Sára,	Bondár	Zsolt,	Gilbert	Edit,	Kovács	Ágnes,	Lapis	József,	Arany	Zsuzsan-
na,	Patócs	László,	Sirató	Ildikó),	de	többnyire	különböző	formai	vagy	nyelvi	sajátos-
ságok	felől	közelítették	meg	a	szöveget	(Nyilasy	Balázs,	Visy	Beatrix,	Bartal	Mária,	
Nagy	L.	János,	Osztorulczky	Sarolta	és	mások).
A	„tematikusnak”	minősített	megközelítések	között	nagyok	a	különbségek.	Az	ér-

telmezők	egy	része	magától	értetődően	kerülte	a	motívumok	narratívába	rendezését.	
„Kinek is jutna eszébe gondolati-fogalmi vázat keresni…?”	–	kérdezte	hajdan	Lator	
László	a	Valse triste	kapcsán.	A	konferencián	elhangzott	értelmezések	közül	azon-
ban	jó	néhány	annyiban	mégis	tekinthető	„tematikusnak”,	hogy	a	vers	hangütésének,	
tónusának,	hangulatának	azonosítása	után	mintegy	induktíve	fogalmaztak	meg	egy	
történettől,	személytől	elvonatkoztatott	„világszemléletet”,	tehát	–	a	megszólalók	sze-
rint	is	–	megvalósul	a	versben	valamiféle	világ-konstrukció.	Ilyen	értelmezési	kísérlet-
nek	fogtam	fel	például	Takács	Miklósét,	aki	a	gumbrechti	„jelenlét-jelentés	ellentétes	
fogalompár”	paradigmáját	alkalmazta	a	versre,	s	a	kettő	feszültségét	vélte	fölfedezni	
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a	versben.	Végh	Balázs	Béla	éppen	Lator	„gazdátlan szomorúság”	kifejezését	idézte	
meg,	amely	e	versben	nem	valamilyen	egyedi	érvényességgel	bíró	történetből,	hanem	
valamiképpen	magából	a	világból	árad.
Némi	meglepetésre	a	konferencia	résztvevői	közül	néhányan	mégiscsak	megfogal-

mazták	azt	a	bizonyos	„gondolati-fogalmi	vázat”,	s	a	konstruált	történet	fókuszába	hol	
az	öregség,	a	halál,	hol	az	erotika,	bizonyos	esetekben	pedig	a	kettő	ötvözete	került.	
Bizony	első	olvasásra/hallásra	nem	feltétlenül	tárul	fel	a	lehetséges	rétegek	mindegyi-
ke,	sőt	megkísérti	a	hallgatót	a	belemagyarázástól	való	irtózás	is,	de	hol	van	ma	már	
az	az	autoritás,	amely	bármi	effélét	tiltana,	terméketlennek	ítélne?
A	formaközpontú	megközelítések	sorában	–	idő	hiányában	–	fájdalmasan	csonka	

maradt	Nagy	L.	János	elemzése,	aki	újra	felelevenítette	Hajdú	András	1964-es	ötletét,	
aki	a	hagyományos	poétikai	ritmizálással	szemben,	zenei	alapon	a	lehetséges	szótag-
hosszúságok	számának	többszörözésével	operált.	Az	előadás	teljes	kifejtettségében	bi-
zonyára	meggyőző	eredményre	jutott	volna,	arra	azonban	még	ilyen	rövid	idő	alatt	is	
alkalmas	volt,	hogy	rámutasson:	a	teória	csak	lohol	a	művészet	után,	az	élőszó	zenei-
ségének	gazdag	sokféleségét	megragadni,	papíron	rögzíteni	reménytelen	vállalkozás.	
Az	elhangzó	zenei	feldolgozás,	illetve	a	csöngei	származású	Rozmán	László	tanár	úr	
hiteles	tájnyelvi	versmondása	nemcsak	igazolta	ezt,	hanem	úgy	hívta	újra	életre	a	ver-
set,	hogy	az	a	tudós	tapogatózásoknál	elemibb	revelációval	hatott.
Bartal	Mária	érzékeny	elemzése	a	vers	hangzóanyagának	jellegzetességét:	az	állan-

dó	mozgásban	tartást,	a	keringő	iránytalan	köreit	rokonította	a	vers	térszerkezetével,	
amely	épp	így	a	centrumhiány,	a	védtelenség,	a	fenyegetettség	érzetét	keltik.	A	zenei	
formák	jelentésképzésének	lehetőségeit	villantotta	fel	Visy	Beatrix	is,	aki	szintén	meg-
említette	a	„betáncolt	tér”	szemantikáját.	Más	formaközpontú	elemzés	a	vers	textúrá-
ját,	szövetének	bonyolult	rendjét	igyekezett	feltárni,	a	legkisebb	hangzóelemek	mik-
rokozmoszáig	hatolva	(Osztorulczky	Sarolta).
Külön	„kategóriának”	tekinthetjük	egyrészt	a	vers,	illetve	általában	a	Weöres-mű-

vek	iskolai	feldolgozásával	foglalkozó	beszámolókat	(részben	Smidéliusz	Kálmán	is,	
de	még	inkább	Brávácz	Margit	és	Reichert	Judit,	Pap	Kinga,	Korda	Eszter,	Gera	Csil-
la),	illetve	a	Weöres-kultusszal	foglalkozókat	(Bokányi	Péter).	(E	beszámoló	szerző-
je,	Dobszay	Ambrus	e	kettő	határterültén	mozgott.)	Gordon	Győri	János	Weöres	köl-
tészetének	iskolai	tanítását	abból	a	szempontból	is	jelentősnek	ítélte,	hogy	ezáltal	egy,	
a	magyar	oktatásban	szinte	teljesen	idegen	gondolkodásmódnak,	a	buddhizmusból,	
taoizmusból,	antorpozófiából	táplálkozó,	az	énközpontúságot	meghaladó	szemlélet-
nek	a	megtapasztalása	és	megtapasztaltatása	történik,	ami	a	tolerancia	és	a	megértés	
nevelési	céljából	is	termékeny	hatású	lehet.
A	vers	társművészetekkel	való	rokonságáról	szóltak	többen	is,	például	Csekő	Krisz-

tina	(tánc),	de	Nagy	Endre	is,	aki	Weöres	költészetének	világszemléleti	hátterét	elemez-
te,	s	ennek	során	kitért	más	művészeti	ágak,	jelesül	a	képzőművészeti	vonatkozások-
ra	is.	Molnár	Eszter	előadása	pedig	az	elemzés	középpontjába	helyezte	az	ikonológia	
szempontjait.	
A	Valse triste	műfordításait	értékelték	Szávai	Dorottya	(francia),	Marco	Cudic	(szerb),	

Antonio	Donato	Sciacovelli	(olasz	–	kitérve	a	Leopardi	hatásokra	is!),	valamint	Elii-
sa	Pitkäsalo	(finn).
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Ennyi	és	ilyen	sokféle	megközelítés	eredményeit	hallva	a	hallgatóban	kívánság	éb-
red,	hogy	valaki	immár	„tegye	latra	a	verset”	abban	az	értelemben	is,	hogy	valóban	he-
lye	van-e	a	legszebb	tizenkettő	között,	vagy	ennél	praktikusabb	kanonizációs	eszközre	
gondolva:	nem	kellene-e	nagyobb	hangsúllyal	megjelennie	a	közoktatásban,	annak	tar-
talmi	szabályozó	dokumentumaiban.	Valóban	kell-e,	vagy	inkább	ezt	kell-e	tanítani?	
(Kérdezzük,	miközben	joggal	„horkantanánk	fel”,	ha	ez	nem	volna	szabad!	Nyilván-
valóan	az,	sőt…!)	Mert	azt	bizony	egyetlen	előadó	sem	merte	megvallani,	neki	a	Valse 
triste-e	a	legkedvesebb,	vagy	esetleg	tanítási	gyakorlatában	a	legbeváltabb-e…
Egy,	csak	egy	előadó	bátorkodott	véleményt	formálni	a	vers	„értékéről”,	mégpe-

dig	Tarján	Tamás,	aki	kimondta:	„nem	szolgált	örömére”	a	vers	lapos	rímelése,	rossz	
kompozíciója,	a	provokált	alliterációk	sora.	(Azt	ő	sem	állította,	hogy	a	vers	rossz	vol-
na,	hiszen	azt	is	tudhattuk	ekkor	már	sokak	előadásából	[pl.	Lőcsei	Péter],	hogy	egy	
vers	olykor	nagyon	is	kézenfekvő	megoldásai	éppen	kézenfekvőségük,	„banalitásuk”	
okán	kaphatnak	létjogosultságot,	akár	stíluselemmé	is	válhatnak,	a	giccs	evokációjá-
vá	emelkedhetnek.)	Tarján	számára	a	vers	az	utolsó	előtti	sorában	válik	izgalmassá:	
a	rejtélyes	„megeste”	szóval,	s	ennek	okán	látja	még	érdemesnek	a	jövőben	is	foglal-
kozni	vele.
A	hatéves	eseménysort	záró	két	és	fél	napos	rendezvény	summázatát	Fűzfa	Balázs	

a	következőképpen	fogalmazta	meg:	Így	válhat	újra	élővé	az	irodalom:	ha	kiszabadít-
juk	a	papírrengetegből,	közösen	kóstolgatjuk,	s	ha	arra	méltók,	közösen	ünnepeljük	
a	műveket.	Az	„irodalmi	karnevál”	által,	az	ilyen	élményközösségben	válik	újra	élő-
vé	és	éltetővé	a	vers.

A	konferencián	elhangzott	témák	és	előadóik:
Kenyeres	Zoltán:	Weöres	Sándor	költői	életműve	
Kabdebó	Lóránt:	A	létezés	teljességének	verse	
Lőcsei	Péter:	Őszi este –	Őszi melódia –	Valse triste
Nyilasy	Balázs:	A	Valse triste hangszövedéke	és	Gestaltjai,	avagy	a	verszene-érvé-

nyesítés	lehetőségei
Felszeghi	Sára:	„...nem	marad	semmi	emlék...”
Bokányi	Péter:	A	Vas	megyei	Weöres-kultuszról
Odorics	Ferenc:	A	teljesség	felé
Visy	Beatrix:	„[A]	cserje	teste”	–	szövegtest	és	szöveg-mozgás	a	Valse tristében
Benkő	Krisztián:	„Hamiskás	keringő”
Bodnár	Zsolt:	Az	el	nem	ért	életjel
Takács	Miklós:	Jelenlét	jelentés	helyett	–	a	Valse triste példája
Gilbert	Edit:	Őszi	lázak
Bartal	Mária:	Térszerkezetek	és	a	test	poétikája	Weöres	Sándor	Valse triste című	

költeményében
Kovács	Ágnes:	Weöres	rouge.	Érzékiség	és	történet-képzés	a	Valse tristében
Lapis	József:	Az	emlékezet	keringője	–	a	Valse triste érzékisége
Arany	Zsuzsanna:	Az	erotika	elmúlása	–	az	elmúlás	erotikája.	Weöres	Sándor:	Val-

se triste
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Patócs	László:	A	keringő	vége	–	Weöres	Sándor	elmúlásverseinek	emocionális	ré-
tegei

Tarján	Tamás:	Repetitio	est	argumentum	(Az	ismétlés	formái	és	technikái	a	Valse 
tristében)

Nagy	L.	János:	A	Valse triste ritmikájához:	a	zenei	rondó	és	a	keringő
Szávai	Dorottya:	„Szomorú	keringő”.	A	Valse triste a	francia	fordítás	felől	olvasva
Marco	Čudić:	A	Valse triste fordítási	nehézségeiről,	két	szerb	változat	tükrében
Antonio	Donato	Sciacovelli:	Még	egyszer	Leopardi	hatásáról	a	magyar	költészetre
Eliisa	Pitkäsalo:	Finn–magyar	Valse triste
Nagy	J.	Endre:	„A	fogalom	költészete”
Végh	Balázs	Béla:	„Gazdátlan	szomorúság”
Sipőczné	Miglierini	Guiditta:	Az	ezerarcú	Próteusz	édesbús	keringője
Smidéliusz	Kálmán:	A	„megeste”	egy-két-hái
Gordon	Győri	János:	Kisebbségi	kultúrák	esélyei	az	irodalomtanításban:	egy	budd-

hista	hatásokat	is	mutató	XX.	századi	magyar	költő,	Weöres	Sándor	tanításának	
lehetőségei	a	mai	magyar	középiskolában

Pap	Kinga:	A	keretes	szerkezet	és	a	halálversek	„megmaradás-törekvése”
Osztroluczky	Sarolta:	„…nem	marad	semmi	emlék…”?	Paronomáziás	működés-

mód	a	Valse tristében
Molnár	Eszter:	a	Valse triste és	Weöres	más	tájverseinek	összehasonlító	elemzése	–	

különös	tekintettel	a	Dunántúli képek-sorozatra)
Csekő	Krisztina:	„Táncolj,	táncolj,	lengd	be	a	távolt”	–	a	tánc	motívuma	Weöres	Sán-

dor	műveiben	a	Valse tristétől	a	drámákig
Sirató	Ildikó:	Mindenféle	keringőkről.	Az	Első szimfónia évszakainak	négyágú	ke-

resztjére	feszült	őszi	lemondás	sanzonja.	Valse triste (1938)	Weöres	Sándortól
Brávácz	Margit	és	Reichert	Judit:	Vidd	a	verset	a	gyerekekhez!
Korda	Eszter:	Weöres-versek	mint	a	gimnáziumi	magyartanulás	elkezdésének	és	

befejezésének	„jó	gyakorlata”?	–	Valse triste vs.	Fughetta
Dobszay	Ambrus:	Játékok	a	„játékversek”-kel
Gera	Csilla:	Galagonyától	A teljesség felé –	WS-portré	óvodától	középiskoláig
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KönYvTáR

Látogatás egy nagy múltú iskola könyvtárában
A	pécsi	Ciszterci	Rend	Nagy	Lajos	Gimnáziuma	és	könyvtára 
–	múlt	és	jelen	

Antal Emília

„Pécs a tudomány magvainak terjesztésére különösen alkalmas”	olvasható	a	Ciszter-
ci	Rend	Nagy	Lajos	Gimnáziumának	főlépcsőházában,	a	Gebauer	Ernő	által	készített	
Nagy	Lajos	királyt	ábrázoló	freskó	alatt.	Az	1955-ben	készült	kép	az	iskola	névadóját	
ábrázolja,	aki	az	első	egyetemet	alapította	az	országban,	s	akiről	1921-ben	elnevezték	
a	ciszterci	gimnáziumot.
2012-ben	ünnepelte	az	iskola	fennállásának	325	éves	évfordulóját,	1687-ben	kezd-

ték	az	oktatást	a	jezsuita	rend	tagjai.	A	2013/14-es	tanévben	arra	emlékezünk,	hogy	
200	éve	kezdett	itt	működni	a	ciszterci	rend.	„Hithűség, tisztesség, minőség”	olvas-
ható	a	bejárat	fölött	Dr.	Arató	Orbán	ciszterci	atya	hitvallása,	akinek	jelentős	szere-
pe	volt	abban,	hogy	1993-ban	az	iskola	ismét	a	rend	tulajdonába	került.	Ez	a	gondolat	
örök	feladatot	jelent	minden	itt	tanítónak	és	tanulónak.
Tegyünk	egy	sétát	az	iskolában,	és	idézzük	fel	a	történetét!

Az	épület	a	mai	formáját	1935-ben	kapta,	amikor	hat	hónap	alatt	állami,	városi	és	a	
ciszterci	rend	által	biztosított	pénzből	Kőszeghy	Gyula	és	Nagy	Márton	tervei	alapján	
átalakították	a	rendházat,	és	felépítették	az	ország	egyik	legmodernebb	középiskolá-
ját.	A	korszerűen	felszerelt	előadótermek,	a	gyönyörű	díszterem,	a	tágas	lépcsőházak	
előnyeit	ma	is	élvezzük.
Bár	bővítésekre,	felújításokra,	átalakításokra	az	elmúlt	évtizedben	is	sor	került,	és	

van	új	kápolnánk,	tornacsarnokunk	és	sportudvarunk,	de	az	iskola	jellege	nem	vál-
tozott.	Séta	közben	álljunk	meg	egy-egy	szobornál!	Törley	Mária	Szent Bernát szob-
ra	a	ciszterci	rend	nagy	alakját	idézi,	akihez	a	„Lángolj és világíts!”	rendi	jelmondat	
köthető,	Brenner	János	vértanú	papot,	iskolánk	diákját	Nagy	István	szobrász	min-
tázta.	Az	ő	jelmondata:	„Az Istenszeretőknek minden a javukra válik”.	Emléktáblája	
van	–	többek	között	–	a	költő	Babits	Mihálynak	és	Garay	Jánosnak,	a	politikus	Ke-
resztes-Fischer	Ferencnek,	Mészáros	Lázár	1848/49-es	hadügyminiszternek,	Fináczy	
Ernő	neveléstörténésznek,	de	Xantus	János	természettudós	nevével	is	találkozhatunk.	
Az	előtérben,	a	háborúkban	elesetteket	a	Zsolnay	pyrogránit	emlékfal	idézi.
Mit	illik	tudni	az	iskola	történetéből?
A	jezsuiták	megteremtették	az	anyagi	hátteret	a	magas	szintű	képzéshez	1687	után.	

Személyes	példájukkal	és	jó	tárgyi	feltételekkel	tekintélyen	alapuló	tiszteletre	építve,	
mély	vallásosságot	sugározva	tanítottak.	Faludi	Ferenc	író,	költő	és	Pray	György	tör-
ténetíró	neve	a	legismertebb	az	itt	tanító	atyák	közül.	A	jezsuita	rend	eltörlése	1773-



tól	nehéz	helyzetet	idézett	elő,	de	Dréta	Antal	zirci	apát	kinevezése	után	ciszterci	
atyák	kerültek	a	városba,	és	l813-tól	megkezdték	az	oktatást.	Minden	rendtagnak	fi-
lozófiát	és	teológiát	kellett	tanulni,	a	tanári	pályára	szánt	cisztercieknek	szaktárgya-
ikból	egyetemi	oklevelet	kellett	szerezni.	A	ciszterek	jól	felkészült	tanárok	voltak,	
többen	tudományos	munkát	végeztek,	voltak	akadémiai	tagsággal	rendelkezők	is.	A	
reformkor	hazafias	lelkesedése	áthatotta	a	nevelőmunkát,	a	széles	körű	tudás	mellett	
a	nemzeti	szellemiségre	neveltek.	A	ciszterci	nevelés	központjában	Mária-kultusz	és	
a	családiasság	állt.	A	szabadságharc	bukása	után	a	tanárok	száma	megfogyatkozott,	
a	diákok	száma	erősen	csökkent.	A	XIX.	század	végén	azonban	már	újra	színvonalas	
oktatás	folyt	a	gimnáziumban.	Fejlesztették	a	szertárakat,	a	könyvtárat,	és	ami	még	
ennél	is	fontosabb:	kiváló	egyéniségek	tanítottak.	Az	I.	világháború,	a	szerb	megszál-
lás	és	Trianon	után	az	1930-as	években	újra	virágkorát	élte	az	iskola	egészen	a	II.	vi-
lágháborúig.	Az	1945-1948	közötti	időszak	átmeneti	állapotot	hozott,	még	elkészült	
az	uszoda,	de	1948-ban	államosították	az	egyházi	iskolákat,	a	ciszterci	szerzeteseket	
Kunszentmártonba	hurcolták.	Az	Állami	Nagy	Lajos	Gimnáziumban	is	színvonalas	
oktatás	folyt,	természettudományi	tagozatai	–	fizika,	kémia	és	az	angol	nyelvi	kép-
zés	kiemelkedők,	a	diákok	nagyszerű	versenyeredményeket	értek	el.	Az	itt	végzett	
diákok	közül	sokan	ismertté	váltak	a	közélet,	a	tudományos-	és	kulturális	élet	terüle-
tein,	de	jó	szakemberként	helyt	álltak	mindenhol.	A	gimnázium	a	ciszterci	iskola	si-
keres	kulturális-	és	sporttevékenységének	–	énekkar,	zenekar,	diákszínpad,	sportkö-
rök	–	hagyományait	is	megőrizte.
1993-ban	visszakerült	az	iskola	a	rendhez,	majd	az	iskolával	egybeépült	kollégium	is	

a	ciszterci	rend	tulajdona	lett	1998-ban.	Az	elmúlt	húsz	évben	is	igényes	és	eredményes	
oktatási	tevékenység	zajlott,	ezt	számos	országos	és	nemzetközi	versenyeredmény	iga-
zolja.	Változatlanul	nagy	hangsúly	került	a	nevelésre,	akár	a	népi	hagyományok	ápolá-
sára,	akár	a	művészeti	tárgyak	sokoldalú	tanítására	gondolunk.	A	hit,	a	közösségi	élet	
erősítése,	a	jó	osztályközösségek	kialakítása,	a	szeretetszolgálati	tevékenység,	a	szü-
lőkkel	való	közös	programok	vonzóvá	teszik	az	iskolát.	
Jelenleg	768	diák	tanul	nálunk,	22	osztályban,	54%	lány,	46%	fiú.	A	tanárok	száma	68	

fő	–	36	férfi	és	32	nő	–	a	férfi	kollégák	aránya	a	tantestületben	magasabb	az	átlagnál.	
Biológia–kémia,	matematika–informatika,	angol,	német,	néprajzi–népművészeti	

emelt	óraszámú	képzésünk	van.	Az	általános	osztályok	mellett	1998-tól	minden	évfo-
lyamon	van	egy	hatosztályos	gimnáziumi	osztály	is.
A	közösségi	élet	egyik	fontos	színtere	a	könyvtár.

A	könyvtárba	betérőre	Vörösmarty	Mihály	portréja	tekint,	amit	az	egyik	korábbi	fel-
újítás	idején	elrejtve	találtunk.	A	kép	alján	a	költő	lányának,	Széll	Kálmánnénak	az	írá-
sa,	amelyben	igazolja,	hogy	az	apjáról	készült	portrét	jónak	találja.	Ma	sem	tudunk	
semmit	a	kép	korábbi	sorsáról,	ahogy	a	nagy	számban	és	épségben	megmaradt	régi	 
könyvről	sem	tudunk	mindent.	Rájuk	tekintve	eszünkbe	jutnak	Vörösmarty	Mihály	
sorai,	a	ma	is	aktuális	kérdés:	„Ment-e a könyvek által a világ elébb?”
A	múltban	is	fontos	volt,	és	nem	csupán	az	egyházi	iskolákban,	hogy	jó	állománnyal	

rendelkező,	igényes	könyvtár	álljon	a	tanárok	és	a	tanulók	rendelkezésére.	A	ciszterci	
atyák	különös	gondot	fordítottak	arra,	hogy	ízlésromboló	művek	ne	kerüljenek	a	diá-
kok	kezébe.	A	tanárok	feladata	volt,	hogy	a	gyerekek	érdeklődését	a	helyes	és	hasznos	
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olvasmányokra	irányítsák,	a	könyvtárba	értékes	műveket	gyűjtsenek.	A	főgimnázium 
könyvtára	1853-ban,	feltehetőleg	az	Entwurf	–	egységes	osztrák	tanügyi	törvény	–	
vonatkozó	rendelkezései	nyomán	jött	létre.	Ekkor	az	állomány	400	kötetet	számlált.	
1855/56-ban	a	tanári	könyvtár	mellett	önálló	ifjúsági	könyvtár	is	létesült,	melynek	gya-
rapítása	a	beiratkozási	díjakból	történt.
1862-ben	már	három	könyvtára	volt	az	iskolának,	egy	tanári	könyvtár	600	kötettel,	

az	ifjúsági	könyvtár	176	kötettel,	és	létezett	egy	úgynevezett	szakkönyvtár	is.	A	gya-
rapítás	a	vásárlásokon	kívül	ajándékozással	történt.	Az	iskola	nem	csupán	magánsze-
mélyektől	kapott	ajándékba	könyvet,	hanem	könyvkiadóktól	és	a	zirci	apátságtól	is.	
A	tanári	és	az	ifjúsági	könyvtárnak	külön	őre	volt,	valamennyien	tanító	ciszterci	atyák.	
Néhány	közismert	nevet	hadd	említsek:	Szalay	Alfréd,	Deáky	Hónor,	Böröcz	Marcell,	
Mócs	Szaniszló,	Oppermann	Balduin.	Az	1920-as	szerb	megszállás	idején	szerencsére	
a	gimnázium	kifosztására	nem	találtak	jogcímet,	de	bölcs	előrelátásból	a	könyvtár	és	
a	szertárak	értékes	darabjait	pécsi	családoknál	helyezték	biztonságba.	Feltételezhető-
en	a	II.	világháború	idején	is	követték	ezt	az	eljárást.	Az	évek	során	a	könyvtár	több-
ször	költözött,	az	ifjúsági	könyvek	a	folyosókon	üvegszekrényekben	voltak	elhelyez-
ve.	Feljegyzések,	visszaemlékezések	alapján	a	diákok	fele	használta	lelkesen	az	iskolai	
könyvtárat,	különösen	az	alsóbb	évfolyamokból.	Az	atyák	névre	szóló	könyvajánlá-
sokkal	rendszeresen	buzdították	növendékeiket	az	olvasásra.	Néhány	kollégánk	ma	is	
követi	ezt	a	jó	szokást.	Az	állománygyarapításról	az	évenként	megjelent	Ciszterci Ér-
tesítők	tájékoztattak.	Ennek	köszönhetően	visszakereshetők	és	kiállíthatók	voltak	Ba-
bits	Mihály	születésének	125.	évfordulóján,	2008-ban	azok	a	könyvek,	amelyeket	akár	
ő	is	olvashatott	gimnáziumi	évei	alatt.
„Mi dolgunk a világon? Küzdeni és tápot adni lelki vágyainknak. Ember vagyunk, 

a föld s az ég fia. Lelkünk a szárny,	melly ég elé viszen…”	–	fogalmazott	Vörösmarty,	
akit	Babits	is	példaképének	tekintett.
Feltehető	a	kérdés,	hogy	a	XX.	század	elején	milyen	művek	szolgálták	a	lelki	és	

szellemi	épülést	a	könyvtárban?	A	régi	állomány	feltárása,	rendezése	jelenleg	is	folya-
matban	van,	nagyságáról	éppen	ezért	pontos	számot	nem	tudok	mondani.	Zárt,	üveges	
szekrényben	külön	olvasóteremben	őrizzük	ezeket	a	műveket.	A	régi	folyóiratok	és	az	
idegen	nyelvi	anyag	a	könyvtár	hátsó	részében	elzártan	található	különgyűjtemény-
ként,	hadd	említsek	néhányat:	Természettudományi Közlöny,	Matematikai és Fizikai 
Lapok,	Magyar Nyelv,	Századok,	Egyetemes Philológiai Közlöny,	Botanikai Közle-
mények,	Katolikus Nevelés,	Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny.	Az	állo-
mányt	elemezve	és	a	régi	értesítőket	lapozgatva	határozottan	kirajzolódik,	hogy	melyik	
szakterületeket	fejlesztették	különösen.	A	természettudományos	képzésre	a	ciszterci	
iskolákban	nagy	gondot	fordítottak.	A	szertárak	féltve	őrzött	eszközei,	modelljei,	ok-
tatótáblái,	ásvány-	és	növénygyűjteményei,	a	preparált	állatok	és	madarak	sokasága	is	
igazolja	ezt.	Megemlíthetem	az	értékes,	1793-ból	való	Institutionum Physicae	című	ki-
adványt.	De	Cholnoky	A Föld és élete,	Bartucz	Magyar föld magyar faj	komoly	föld-
rajzi	érdeklődést	tükröz	a	sok	útleírás	mellett.	Vámbéry	Ármin	Küzdelmeim	című,	
1905-ből	való	önéletírását	az	évforduló	miatt	kiállítottuk,	a	mai	diákok	is	érdeklőd-
ve	lapozgatták.	A	ciszterci	atyák	gyakran	kirándultak	tanítványaikkal	a	Mecsekben,	 
sétáltak	egyedül	is	pihenő	idejükben.	Mócs	Szaniszló	atyának	és	a	híres	botanikus	Hor-
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váth	Olivér	Adolfnak	emlékhelyeket	állított	kedvelt	útvonalukon	a	Mecsek	Egyesület.	
Érthető,	hogy	a	botanikával	foglalkozó	művekre	kiemelt	figyelmet	fordítottak.
A	gazdag	neveléstudományi	gyűjteményben	megtalálhatók	Fináczy	Ernő	művei	–	

Elméleti pedagógia,	Neveléselméletek a XIX. században	–	az	egyháztörténeti	rész-
ben	Békefi	Remig	ciszterci	szerzetes,	későbbi	apát	értékes	rendtörténeti	munkái.	
Természetesen	helyet	kaptak	a	gyűjteményben	a	pécsi	vonatkozású	kiadványok	így	
a	Geographica Pannonica – Pécs éghajlata,	az	egyetemen	tanító	professzorok	és	az	
iskola	tanárainak	tudományos	és	szépirodalmi	munkái,	Inczédy	Dénes	csillagásza-
ti	műveitől	Ágoston	Julián	verseskötetéig.	A	szépirodalmi	művek	között	egyik	ked-
vencem	Ányos	Pál	1798-ban,	Bétsben	kiadott,	jó	állapotban	megmaradt	versesköte-
te.	A	szépirodalmi	művek	aránya	–	az	évkönyvek	rendszeres	statisztikáját	tekintve	
is	–	a	kétszerese	volt	az	úgynevezett	szakirodalomnak.
Az	iskola	és	a	könyvtár	az	1687-es	alapítástól	kezdve	sok	nehéz	időszakon	ment	ke-

resztül,	de	mindig	újra	kezdődött	a	munka,	folytatódott	az	állomány	fejlesztése,	a	di-
ákok	olvasóvá	nevelése.
Mit	tapasztal	az,	aki	ma	látogat	el	könyvtárunkba?

Elsősorban	azt,	hogy	itt	mindig	élet	van!
A	Könyv és Nevelés	című	folyóirat	2003.	évi	3.	számában	Sipos	János	írásában	ol-

vastam	–	és	az	adott	évben	megjelent	évkönyvükben	idéztem	is	–	a	következőket:	„Ku-
tatásokból ismerjük, hogy az életben való sikerességhez 90%-ban nem az értelmi, ha-
nem az érzelmi intelligencia járul hozzá. Ilyen képességeknek kellene magas szinten 
állniuk, mint az örömérzés átélésének a képessége, az érzelmek szabad kifejezése, ön-
bizalom, a nemet mondani tudás képessége, együttműködés, alkotókedv. Egy közok-
tatás-fejlesztési stratégiában is meg kell jeleníteni azokat a kompetenciákat, melyek 
kellenek az életben való sikerességhez, melyek lehetővé teszik, hogy a fiatalok képesek 
legyenek egész életükben tanulni. Ebben kulcsszerep vár a könyvtárosokra.”1
Meggyőződésem,	hogy	így	van!	A	legnagyobb	vonzóerő	a	könyvtárban	is	a	közvet-

len	hang,	a	diákok	dolgaira	való	odafigyelés.	Fontos,	hogy	partnernek	tekintsük	őket.	
Beszélgetve,	kicsit	a	szakma	rejtelmeibe	is	beavatva	lehet	őket	a	könyvtárba	szoktatni,	
személyiségüket	alakítani,	értékrendjüket	erősíteni.	Hiszem,	hogy	a	munkánk	csak	ak-
kor	igazán	hatékony,	ha	hallgatnak	szavunkra,	számít	a	véleményünk,	ha	hitelesek	va-
gyunk.	Igénylik	a	személyességet	még	most	is,	amikor	számítógépek	vannak	a	könyv-
tárban,	zsebükben	pedig	okostelefonok	lapulnak.
A	könyvtár	az	iskola	központi	helyén,	a	földszinten	található,	jól	megközelíthető,	de	

talán	nem	csak	ez	az	oka,	hogy	szívesen	–	olykor	szokatlan	kérdésekkel,	kérésekkel	–	
betérnek	ide	a	diákok.	Már	reggel	fél	8	előtt	vannak,	akik	kölcsönöznek,	kiegészítik	
a	házi	feladatot,	vagy	csak	benéznek,	hogy	találkozzanak	más	osztályba	járó	baráta-
ikkal.	Az	emelt	szintű	órák	és	a	katolikus	hittanórák	alatt	itt	időznek	azok	a	tanulók,	
akik	nem	választották	az	adott	fakultációt,	illetve	más	vallású	hittanra	járnak.	Itt	ké-
szülnek	az	óráikra,	vállalt	feladataikra,	nyelveket	tanulnak,	folyóiratokat	lapozgatnak.	
Ma	már	hat	számítógép	is	segíti	a	munkájukat.	Kérhetnek	segítséget	a	könyvtároson	
kívül	azoktól	a	szaktanároktól	is,	akik	lyukasórájukban	kicsit	töltődni,	folyóiratot	ol-

1.	 	[online]	[2013.11.27.]	<http://olvasas.opkm.hu/index.php?menuId=125&action=article&id=437>.
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vasni,	javítani,	versenyre	felkészíteni	szintén	gyakran	lejönnek.	Kora	délután	megje-
lennek	a	legkisebbek,	akik	csoportokban	–	önálló	ötlet	alapján	tanulószoba	jelleggel	
–	készítik	írásbeli	házi	feladataikat,	egymást	is	korrepetálva.	Délután	itt	vannak	a	jó	
jegyekért	szakirodalmat	gyűjtők,	a	könyveket	kölcsönzők,	a	különféle	programokra	
(énekkar,	zenekar,	színjátszókör,	táncpróba,	cserkészet)	várók	és	azok,	akik	azért	jön-
nek,	hogy	elmeséljék	a	napi	érdekességeket,	feloldják	a	feszültséget,	vagy	egyszerű-
en	csak	baráti	társaságra	vágynak.	A	fogadótérben	délutánonként	jó	hangulatban	be-
szélgetve	zajlik	az	élet,	a	két	olvasóteremben	az	elmélyültebb	tevékenység	a	jellemző.	
Egy	átlagos	napon	legkevesebb	70-80	diák	fordul	meg	a	könyvtárban,	de	ha	tanórákon	
könyvtári	feladatot	kapnak,	ez	a	szám	lényegesen	magasabb.	Derűs	a	hangulat,	segí-
tőkész	a	légkör,	a	mindennap	betérők	együttműködésére	mindig	számíthatok.	Ha	ér-
tekezlet	van,	délután	szívesen	vállalják	az	ügyeletet,	hogy	ne	kelljen	bezárni.	Nyitva	
tartásunk	egyenletes,	minden	nap	fél	nyolctól	négyig.	Fiatal	férfikollégám	informati-
kus	könyvtáros	végzettséggel	rendelkezik,	az	állomány	számítógépes	nyilvántartása	
a	feladata,	én	az	ELTE-n	szereztem	magyar–könyvtár	szakos	diplomát	1981-ben.	Húsz	
éve	dolgozom	a	gimnáziumban,	a	könyvtárba	tizenhárom	éve	kerültem,	egy	osztály-
ban	jelenleg	is	tanítok	magyart.
Hat	helyiségben	található	az	állomány,	ebből	két	terem	szabadpolcos	olvasóterem.	

Az	elmúlt	nyáron	igazgató	úr	javaslatára	a	hátsó	olvasóterem	sajátos	arculatot	kapott.	
Ide	kerültek	a	TIOP	pályázaton	nyert	számítógépek	és	egy	projektor,	ami	a	XXI.	szá-
zad	információs	igényeit	elégíti	ki.	De	tematikus	elrendezésben	itt	találhatók	a	régi	
könyvek,	melyek	legnagyobb	részben	XIX.	századiak,	illetve	a	XX.	század	elején	ad-
ták	ki	őket.	A	jó	állapotban	lévő,	szép	kötésű,	értékes	könyvek,	melyeket	zárható	üve-
ges	szekrényekben	tárolunk	találkoznak	itt	a	modern	technikával.	A	másik	olvasó-
teremben	a	felső	polcokon	igényes	kiállítású	lexikonok,	szótárak,	történeti	munkák	
találhatók,	illetve	a	gyakran	használt	friss	szakirodalom.	Itt	van	a	helytörténeti	rész,	
külön	gyűjtjük	iskolánk	volt	és	jelenlegi	tanárainak,	diákjainak	könyveit,	publikációit.	
A	fogadótérben	a	könyvtárostanár	asztalán	kívül	a	szakirodalom	egy	része	található	
szintén	szabadpolcon,	de	itt	vannak	kényelmes	fotelek,	székek,	beszélgetésre	marasz-
talva	a	betérőket.	Két	zárt	teremben	vannak	a	szépirodalmi	művek,	és	a	szakirodalom	
másik	része.	Az	elrendezésben	a	könyvtárakban	megszokott	rendet	követjük.	A	leg-
hátsó	rész	a	már	említett	idegen	nyelvű	régi	állományt,	a	tartós	tankönyveket,	a	folyó-
iratok	régi	számait,	a	különgyűjteményként	kezelt	hagyatékokat	rejti.	Ez	a	rész	a	szá-
mítógépes	feldolgozást	végző	informatikus	könyvtáros	munkatársam	munkahelye	is.	
Az	egyik	olvasóteremben	kialakítottuk	a	szabadidő-szervező	–	és	a	könyvtárban	is	al-
kalmanként	segítő	–	munkatársunk	részére	egy	különálló	részt,	ahol	a	nap	egy	bizo-
nyos	szakában	megtalálhatják	a	diákok.	Ez	a	lehetőség	is	segíti,	hogy	a	könyvtár	in-
formációs	központ	legyen.
Az	állományunk	nagysága	közel	43	ezer	kötet,	pontos	számot	a	teljes	számítógé-

pes	feldolgozás	után	lehet	mondani.	Ha	az	összetételét	vizsgáljuk	ma	is	a	szépiroda-
lom	aránya	a	nagyobb,	bár	az	elmúlt	húsz	év	beszerzéseinél	a	szakkönyvekre	került	
a	hangsúly.	A	ciszterci	rend	képviselői,	a	mindenkori	igazgató	és	gazdasági	vezető	
fontosnak	tartották	a	könyvtár	szerepét	az	iskola	életében,	ezért	mindig	támogatták	
a	könyvtár	fejlesztését,	folyamatos	felújítását.	Így	van	ez	most	is.	1993-tól	az	egyhá-

17
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zi	iskola	jellegéből	adódóan	bővült	a	gyűjtőkör,	de	befolyásolta	a	beszerzést	a	képzés	
változása,	így	a	néprajz	és	népművészet	megjelenése.	Az	országos	versenyeken	való	
részvétel	a	szakirodalom	erősítését	kívánta	biológiából,	kémiából,	matematikából,	fi-
zikából,	informatikából,	történelemből,	földrajzból	és	a	művészeti	tárgyakból.	Az	iro-
dalomnál	a	kortárs	szépirodalomra	fordítunk	gondot.	A	múlthoz	hasonlóan	gyarapo-
dik	a	könyvállományunk	hagyatékokból	is,	idős	atyák	és	öregdiákok	igényes,	értékes	
könyvei	kerültek	hozzánk.	30	féle	folyóiratunk	van,	ezek	egy	részét	szintén	ajándék-
ba	kapjuk.	A	tartós	tankönyvek	és	a	nem	hagyományos	dokumentumok	is	gazdagít-
ják	az	állományt.	Az	évenkénti	beszerzésre	fordított	összeg	az	iskolai	könyvtárak	vi-
szonylatában	jónak	mondható.
A	kölcsönzésnél	a	szépirodalom,	elsősorban	a	kötelező	és	az	ajánlott	olvasmányok	

a	meghatározóak.	Fokozatosan	térünk	át	a	vonalkódos	kölcsönzésre.	Vitathatatlan,	
hogy	az	elmúlt	években	az	olvasás	szabadidős	tevékenységként	háttérbe	szorult,	a	
mai	fiatalok	ritkábban	olvasnak	saját	örömükre,	bár	szerencsére	vannak	ilyen	diák-
jaink	is.	A	magyar	munkaközösség	évek	óta	a	kortárs	irodalomból	olvasási	versenyt	
hirdet	az	iskolai	honlapon	keresztül.	Minden	magyartanár	választ	és	ajánl	egy-egy	
prózai	vagy	drámai	művet.	Az	olvasási	verseny	háttere	az	iskolai	könyvtár.	A	gim-
názium	honlapján	belül	könyvtárunknak	külön	felülete	van,	ahol	az	aktuális	irodal-
mi	évfordulókról	megemlékezünk2,	az	Olvasósarokban	rendszeresen	közzéteszünk	
olyan	verseket,	szövegeket,	amit	remélhetőleg	diákjaink	is	olvasnak.	A	könyvtár	be-
járata	melletti	faliújságokkal	is	szeretném	megállásra	és	olvasásra	ösztönözni	kollé-
gáimat	és	a	tanulókat.
A	számítógépes	feldolgozás	2003-ban	indult,	a	Szirén	programot	használjuk.	A	már	

feldolgozott	művek	a	honlapon	az	online	katalóguson	keresztül	is	elérhetők.
A	könyvtár	olvasótermei	alkalmasak	tanári	megbeszélésekre	és	különböző	foglal-

kozásokra.
A	rendszereses	könyvtárhasználati	órákon	kívül	néhány	szívemhez	közel	álló	pél-

dát	emelek	ki!
Wass	Albert	születésének	100.	évfordulója	alkalmából,	mivel	a	tanárok	és	diákok	

nagy	érdeklődéssel	és	örömmel	olvasták	műveit,	egy	estébe	nyúló	délután	az	érdeklő-
dők	azokról	a	regényekről	vallottak	–	idézve	a	művekből	–,	amit	ők	legjobban	szeret-
nek.	Elmondta	mindenki,	hogyan	kerültek	a	kezükbe	az	író	művei,	mi	érintette	őket	
legjobban	meg.	Érdekes	volt,	hogy	a	tanárok	és	a	diákok	aránya	megegyezett.
Két	éven	keresztül	rendszeres	volt	a	havi	egy	alkalommal	működő	Irodalmi	teaház	

program.	Az	irodalmat	szerető	diákok	egy-egy	témát	–	barátság,	kötődés,	küzdés…	–	
jártak	körül	általuk	hozott	versekkel,	szemelvényekkel	illusztrálva.	Mindig	meghív-
ták	egy-két	tanárukat	is,	és	rendszeres	vendég	volt	egy	irodalmat,	fiatalokat	és	jó	teát	
szerető	fiatal	pap.	Fontos,	hogy	a	tanárok	elmondják	véleményüket,	könyveket	ajánla-
nak,	mert	példájuk	erősen	hat.	Ők	pedig	oldottabb	közegben	találkozhatnak	tanítvá-
nyaikkal,	jobban	megismerhetik	őket.
Ritkábban	kerül	sor	író-olvasó	találkozóra,	de	minden	évben	legalább	két	alkalom-

mal	lehetőséget	teremtünk	erre.	Sikerült	országosan	ismert	alkotókat	meghívni,	az	el-

2.	 [online]	[2013.11.27.]	<http://crnl.hu/tantargyioldalak/konyvtar/index.php>.
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múlt	évben	Czakó	Gábor	találkozott	diákjainkkal.	A	Pécsett	élő	és	alkotó	művészeket	
is	hívjuk,	többször	volt	vendégünk	Tüskés	Tibor.
Természetesen	ezek	a	könyvtári	élet	ünnepi	pillanatai.	A	hétköznapokban	annak	örü-

lök,	ha	tele	van	az	olvasóterem,	rendet	tartanak,	értékes	könyveket	kölcsönöznek,	jóízű-
en	beszélgetnek,	van	véleményük	az	olvasott	művekről	vagy	a	világ	dolgairól,	segítenek	
egymásnak	a	tanulásban,	gyümölcsöt,	süteményt	kínálnak	a	betérőknek,	vagy	virágot	
hoznak	a	vázába,	és	mindig	megkérdezik:	tanárnő,	tudok	valamiben	segíteni?
Egyik	régi	tanítványom	a	2004/2005-ös	évkönyvben	így	írt	a	könyvtárról:
„Itt nem sietnek az emberek. Van idejük egymásra. Meg tudják beszélni a dolgai-

kat. A mi könyvtárunkban az ember otthon van. Jönnek-mennek a kölcsönzők, akik 
még nem tudják, milyen itt. De van, akit megérint a hangulat, és később visszajön. Ő 
is tagja lesz a mi kis közösségünknek. Befogadunk mindenkit.”
Hiszek	abban,	hogy	az	iskolai	könyvtáros	is	elmondhatja	„egy	darab	rám	bízott,	

szegény	emberiség”	olvasási	kultúráján	kell	jobbítanom,	ez	a	hivatásom.	Gyakran	
idézem,	és	komolyan	gondolom	Klimó	György	pécsi	püspök	1774-ben	elsőként	meg-
nyitott	könyvtára	könyvtárhasználati	szabályzatának	zárógondolatát:	„Gazdagabban 
távozz, térj vissza gyakrabban!”

A könyvtár honlapjának fotója

Kedves Olvasónk, Előfizetőnk!

Tisztelettel	 kérjük,	 hogy	 amennyiben	 az	 Oktatáskutató	 és	 Fejlesztő	 Intézet	 
Pedagógiai	Könyvtár	negyedévente	megjelenő	Könyv	és	Nevelés	című	folyóiratát	
a	 2014.	 évben	 szeretné	 előfizetni,	 úgy	 adatainak	 (név/intézménynév,	 kapcsolat-
tartó,	elérhetőség)	feltüntetésével	küldjön	számunkra	egy	e-mailt	a	ken@opkm.hu	
elektronikus	 címünkre.	Magánszemélyek	 és	 szervezetek	 jelentkezését	 is	 várjuk	
szeretettel.

Az	 e-mail	 hivatalos	 elköteleződést	 nem	 jelent,	 és	 nem	 számít	megrendelésnek.	
Az	előfizetés	módjáról	és	feltételeiről	a	megadott	elérhetőségén	fogjuk	Önt	idő-
ben	értesíteni.

Köszönjük	folyóiratunk	iránti	érdeklődését!
Könyv és Nevelés szerkesztősége
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A digitális írástudás nemzetközi  
összehasonlítása1

Eszenyiné Borbély Mária

Az	Európai	Unió	statisztikai	hivatala,	az	Eurostat	rendszeresen	méri	az	információs	
társadalom	fejlettségi	állapotának	legfontosabb	mutatóit.	Szabadon	hozzáférhető	adat-
bázisaiban	megtalálhatjuk	többek	között	a	telekommunikációs	szolgáltatásokra	vonat-
kozó	statisztikákat,	a	háztartások	és	vállalkozások	számítógép-	és	internet-ellátottsági	
adatait,	az	e-kereskedelem	mutatóit,	az	egyének	digitális	jártasságát,	a	vállalkozások	
IKT	kompetenciáit	kifejező	adatsorokat.
A	tanulmány	az	egyének	számítógép-használati	jártasságának	változásait	vizsgálja	

a	legfrissebb	adatsorok	alapján,	országonkénti	összehasonlításban.2	Rámutat	az	élet-
kor,	az	iskolai	végzettség,	a	nemek	és	a	számítógépes	kompetencia	közötti	összefüg-
gésekre.
Az	Eurostat	az	alapvető	számítógépes	jártasságot	önértékeléssel	méri,	és	három	

jártassági	szintet	különböztet	meg,	alacsony,	közepes	és	magas	szintű	jártasságot.	Az	
alacsony	szinten	állók	1-2,	a	közepes	szinten	lévők	3-4,	míg	a	magas	szintet	birtoklók	
már	5-6	számítógépes	tevékenység	elvégzésére	képesek.	A	2011-es	adatsorok	elem-
zése	egyértelműen	azt	mutatta,	hogy	az	uniós	országok	átlagát	tekintve	a	legkisebb	
csoportot	az	alacsony	szinten	állók	alkotják,	és	a	magas	szintű	jártassággal	rendelke-
zők	többen	vannak,	mint	a	közepes	jártasságúak.	Magyarország	eredményei	az	átlag-
hoz	közeliek	voltak,	sőt	a	magas	szinten	állók	számában	meg	is	haladták	azt,	ahogyan	
az	1. ábrán	látható.3	Az	egyes	országok	értékeit	kifejező	oszlopok	a	magas	jártassági	
szint	szerint	rendezettek.	Az	oszlopok	magassága	a	számítógépes	ismeretekkel	ren-
delkezők	mértékét	mutatja	a	teljes	lakosságszám	százalékában	kifejezve,	az	oszlopok	
felosztása	pedig	az	egyes	jártassági	szintek	arányait	jelzi.

1.	 A	publikáció	elkészítését	a	TÁMOP-	4.2.2C-11/1/KONV-2012-0001	számú	projekt	támogatta.	A	projekt	az	Euró-
pai	Unió	támogatásával,	az	Európai	Szociális	Alap	társfinanszírozásával	valósult	meg.

2.	 Eurostat.	[online]	[2013.11.18.]	<http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/information_society/data/main_
tables>.

3.	 Borbély	Mária:	Digitális	írástudás,	digitális	kompetenciák	a	statisztikai	adatok	tükrében.	In:	Tudományos	és	Mű-
szaki	Tájékoztatás.	60.	évf.	3.	sz.	2013.	p.120-127.	
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1.	ábra:	Jártasság 2011

A	legfrissebb,	2012-es	adatok	szerint	lényegi	változás	sem	az	élbolyban,	sem	pedig	
a	lemaradók	táborában	sincs	(lásd 2. ábra).	Az	uniós	átlagra	és	a	nagyszámú,	magas	
számítógép-használati	jártassági	szinten	álló	lakossal	rendelkező	tagállamok	többsé-
gére	is	igaz,	hogy	a	gyakorlott	használók	száma	már	meghaladja	a	közepesen	jártasak	
számát,	és	legkevesebben	pedig	az	alacsony	szinten	állók	vannak.
Magyarország	eredményei	2012-ben,	mindkét	évben	közel	azonos	számú	adatköz-

lő	véleménye	alapján,	javultak.	Tovább	nőtt	a	teljes	lakosság	lélekszámához	mérten	
az	alapvető	számítógépes	jártasságot	magas	szinten	birtoklók	számaránya,	a	2011-es	
32%-ról	2012-re	33%	lett.	

2.	ábra:	Jártasság 2012
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Nagyon	sajátságos	képet	mutat	a	holland	számítógép-használók	jártassági	szintek	
szerinti	megosztottsága.	Hollandia	a	számítógépet	használók	számát	tekintve	Európa	
egyik	vezető	országa.	Ennek	ellenére	vagy	talán	éppen	emiatt	azt	tapasztaljuk,	hogy	
a	közepes	jártassági	szinten	állók	száma	egyértelműen	meghaladja	a	magas	jártassá-
gi	szinten	állókét.
Németország	esetében	Hollandiához	hasonló	jelenség	figyelhető	meg,	itt	a	számító-

gépet	használók	százalékos	aránya	kismértékben	alatta	marad	a	hollandénak.
Spanyolország	élbolyba	kerülése	nagyon	figyelemre	méltó	jelenség.	2011-ről	2012-re	

6%-kal	nőtt	a	számítógép-használók	száma,	és	a	teljes	lakosság	lélekszámához	mér-
ten	32-ről	35%-ra	emelkedett	a	számítógépet	magasabb	jártassági	szinten	használók	
száma	is.
A	korábbi	évek	eredményei	alapján	az	a	tendencia	látszott	kibontakozni,	hogy	a	köze-
pes	és	magas	szintű	számítógépes	alapjártassággal	bírók	számaránya	folyamatosan	nő,	
míg	az	alacsony	szinten	állóké	stagnál	vagy	csökken.4	A	2012-es	eredmények	ellent-
mondani	látszanak	ennek	a	folyamatnak.	A	3., 4.	és	az	5. ábrákon	azt	látjuk,	hogy	az	
egyes	tagállamokban	hogyan	változtak	az	egyes	jártassági	szintek	2011-től	2012-ig.

3.	ábra:	Alacsony jártasság 2011–2012

Néhány	egyedi,	kiugró	eredménytől	eltekintve	megállapíthatjuk,	hogy	az	alacsony	
szinten	állók	aránya	egyértelműen	nőtt,	a	közepes	szinten	állók	száma	stagnált,	a	ma-
gas	szintű	jártassággal	bírók	számaránya	pedig	jellemzően	csökkent	2012-re.	Ezt	az	
EU	átlagértékei	is	mutatják.	2011-ben	alacsony	szinten	az	összlakosság	14%-a,	köze-
pesen	25%-a,	magas	szinten	pedig	27%-a	kezelte	a	számítógépet,	2012-ben	ezek	az	
szintek	a	következő	értékekkel	jellemezhetők:	16,25	és	26%.	
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4.	ábra	Közepes jártasság 2011–2012

5.	ábra:	Magas szintű jártasság 2011–2012

A	következő	részben	tekintsük	át,	hogyan	alakulnak	az	alapvető	számítógépes	jár-
tasság	szintjei	az	egyes	életkori	csoportokon	belül	az	Európai	Unió	országaiban.
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A	6. ábra	az	életkori	csoportok	lélekszámához	mérten	százalékos	arányban	mutatja	
a	különböző	számítógépes	jártassági	szinten	állók	részarányát.	Az	ábráról	az	is	meg-
tudható,	hogy	mekkora	az	egyes	életkori	csoportokban	azoknak	az	aránya,	akik	ren-
delkeznek	valamilyen	szintű	alapvető	számítógépes	jártassággal,	ha	összeadjuk	az	azo-
nos	csoportba	tartozó	három	oszlop	értékeit.
A	16-24	éves	fiatal	tanuló,	illetve	pályakezdő	életkori	csoportban	a	legnagyobb	ará-

nyú,	89%		a	számítógépes	kompetenciával	bírók	száma.	A	fiatal	25-34	éves	munka-
vállalók,	családalapítók	korcsoportjában	az	arány	84%.	Erre	a	két	életkori	csoportra	
jellemző,	hogy	tagjaik	nagy	valószínűséggel	már	valamelyik	képzési	szinten	–	a	köz-
oktatás	vagy	a	felsőoktatás	keretein	belül	–	tanultak	informatikai	alapismereteket.

6.	ábra:	Életkori csoportok és szintek (EU-átlag)

Nagyon	hasonló	a	két	csoportnak	az	informatikai	jártasság	szintjei	szerinti	meg-
oszlása	is.	Legtöbben	a	magas	jártassági	szinten	állók	vannak,	és	számuk	körülbelül	
háromszorosa	az	alacsony	szinten	állókénak.
Az	EU-átlagtól	való	jelentős	eltéréseket	figyelhetünk	meg	a	7. és 8. ábrákon	az	egyes	

tagországok	adataiban.	A	16–24	éves	korosztályban	rendkívül	figyelemre	méltó,	70%	
körüli	értékeket	ért	el	a	magas	szintű	jártassággal	rendelkezők	számarányában	Lett-
ország	és	Litvánia.	A	dán,	magyar,	portugál,	spanyol	és	szlovén	számarány	is	magas,	
60%	körüli.	A	fiatal	korcsoport	jártassági	szerkezete	Romániában	a	legrosszabb,	amely	
az	egyetlen	tagállam,	ahol	a	magas	szinten	állók	vannak	a	legkevesebben.
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7.	ábra:	Jártassági szintek 16-24 év

Belgium,	az	Egyesült	Királyság,	Hollandia	és	Németország	egyaránt	fejlett	számí-
tógépes	kultúrával	rendelkező	országok,	mégis	azt	tapasztaljuk,	hogy	a	fiatalok	közül	
legtöbben	csak	közepes	jártassági	szintig	jutottak.	A	magyarázatot	valószínűleg	a	köz-
oktatás	rendszerének	sajátosságaiban	kell	keresnünk.

8.	ábra:	Jártassági szintek 25-34 év
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A	fiatal	felnőttek,	25-34	évesek	korcsoportjában	a	számítógépes	kompetenciával	ren-
delkezők	aránya	87%,	magas	szintű	jártassága	40%-uknak	van.	A	magas	szinten	állók	
száma	egyértelműen	Finnországban	és	Dániában	a	legmagasabb,	67	és	62%.	Az	uni-
ós	átlagot	messze	túlszárnyalják	még	Szlovénia,	Spanyolország	és	Svédország	adatai	
is.	A	legrosszabbak	ebben	az	esetben	is	Románia	paraméterei,	de	a	bolgárok	is	csak	
az	EU-átlagtól	messze	elmaradó	mértékben	rendelkeznek	valamilyen	szintű	jártasság-
gal,	és	az	alacsony	és	magas	szinten	állók	közel	ugyanannyian	vannak.	Magyarország	
eredményei	átlag	körüliek.
A	35-44	évesek	körében	tovább	folytatódik	a	fiatalabbaknál	már	tapasztalt	ten-

dencia,	amit	a	9. ábrán	is	megfigyelhetünk.	A	számítógépet	használók	közül	legtöb-
ben	magas	jártassággal,	legkevesebben	pedig	alacsony	jártassággal	rendelkeznek.	
Ugyanakkor	érdemes	tanulmányozni	a	6.	vagy	a	9. ábrán,	hogy	az	egyes	jártassá-
gi	szinteken	állók	számaránya	közelít	egymáshoz.	A	korcsoportnak	már	csak	75%-a	
rendelkezik	egyáltalán	valamilyen	mértékű	számítástechnikai	ismerettel,	a	magas	
szinten	állók	aránya	31%.	Ezekre	az	eredményekre	logikus	magyarázat	lehet,	hogy	
a	vizsgált	korosztály	nagy	hányada	alap-	és	középfokú	tanulmányai	során	még	nem	
részesült	informatikai	képzésben.	A	finn	és	a	dán	fölény	ebben	a	korcsoportban	is	
egyértelmű,	valamint	Svédország	és	Luxemburg	eredményei	is	figyelemre	méltóak.	
Hollandiában	a	magas	szinten	állók	száma	ugyan	nem	kiugróan	magas,	de	a	korosz-
tály	91%-a	áll	valamilyen	jártassági	szinten,	73%-uk	esetében	ez	magas	vagy	köze-
pes	szintet	jelent.

9.	ábra:	Jártassági szintek 35-44 év
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Magyarország	mutatói	az	EU-átlagnál	jobbak.	Hazánkban	a	korosztály	82%-a	ren-
delkezik	számítástechnikai	ismeretekkel,	és	a	magas	szinten	állók	számaránya	37%.
Elgondolkodtató,	hogy	a	16–24	évesek	korosztályában	kiugróan	jó	teljesítményt	

felmutató	Lettország	és	Litvánia	eredményei	itt	már	csak	átlagosak,	illetve	átlag	
alattiak.
A	45-54	évesek	azt	a	korcsoportot	képviselik,	amelynek	általános	és	középiskolai	

tanulmányai	során	nem	volt	lehetősége	informatikai	ismereteket	tanulni.	Elért	digitá-
lis	kompetenciaszintjük	elsősorban	egyéni	döntésük	eredménye,	amit	nyilvánvalóan	
nagymértékben	befolyásoltak	a	munkahelyi,	munkaerő-piaci	elvárások	is.

10.	ábra:	Jártassági szintek 45-54 év

A	10. ábra	tanúsága	szerint	uniós	átlagban	65%-uk	vallotta	azt,	hogy	valamilyen	
szinten	birtokol	informatikai	ismereteket.	Legtöbben	közepes	jártassági	szinten	állnak,	
ezt	követi	a	magas,	majd	ettől	lemaradva	az	alacsony	szinten	állók	száma.
A	finnek	és	a	dánok	úgy	tartották	meg	vezető	európai	pozíciójukat	ebben	a	korcso-

portban	is,	hogy	a	digitális	kompetenciával	bírók	aránya	közel	azonos	maradt	a	fiata-
labb,	35-44	éves	csoportéval.	Finnország	88%-on,	Dánia	pedig	87%-on	állt	2012-ben.	
A	holland	és	a	luxemburgi	adatok	is	80%	feletti	arányt	jeleznek.
Magyarországon	a	45-54	évesek	közül	az	EU-átlaghoz	mérten	sokkal	többen	ren-

delkeznek	magas	szintű	jártassággal,	32%-uk,	és	a	korosztály	72%-os	összesített	jár-
tassági	mutatója	is	jelentősen	meghaladja	az	átlagot.	A	magas	szinten	állók	számát	te-
kintve	5.	helyen	állunk	a	tagállamok	rangsorában,	Hollandiától	egy	százalékponttal	
lemaradva.
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11.	ábra:	Jártassági szintek 55-64 év

A	munkavállalás	szempontjából	aktív	életszakasza	végén	járó	vagy	már	a	fiatal	
nyugdíjasok	csoportját	alkotó	55-64	évesek	48%-a	vallotta	azt,	hogy	rendelkezik	va-
lamilyen	szintű	informatikai	jártassággal.	A	jártassági	szintek	sorrendje	a	korábbi	
korcsoportok	esetében	tapasztaltakhoz	képest	felborult.	Itt	már	legtöbben	közepes,	
legkevesebben	pedig	alacsony	jártassággal	bírnak.	Ezt	részleteiben	a	11. ábrán vizs-
gálhatjuk	meg.	Egyetlen	olyan	uniós	ország	sincs,	ahol	a	magas	kompetenciaszinten	
állók	lennének	többségben.

12.	ábra:	Jártassági szintek 65-74 év
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Az	EU-átlagot	jelentősen	meghaladó,	70%	feletti	mértékben	használnak	valamilyen	
jártassági	szinten	számítógépet	a	luxemburgi,	dán,	finn,	holland	és	svéd	fiatal	nyug-
díjas	korúak.	A	magyarok	aránya	54%,	amivel	meghaladjuk	ugyan	az	átlagot,	de	ko-
moly	lemaradásban	vagyunk	az	említett	élenjáró	országokhoz	képest.
Az	utolsó	vizsgált	életkori	csoport	a	65-74	éves	nyugdíjasoké,	adataikat	a	12. ábra 

mutatja.	Láthatjuk,	hogy	az	adatsor	már	foghíjas,	néhány	országból	egyáltalán	nincs	
vagy	csak	bizonyos	szintekre	van	adat.	A	korosztály	átlagos	szintű	beavatottsága	a	szá-
mítástechnika	világába	29%-os.	Görögországról,	Máltáról	egyáltalán	nincs	adat.	Bul-
gáriában,	Észtországban,	Lengyelországban,	Romániában,	Szlovákiában	és	Szlovéniá-
ban	senki	sem	áll	magas	jártassági	szinten,	sőt	Szlovéniában	és	Romániában	már	csak	
alacsony	jártassággal	találkozunk.	Románia	esetében	ez	is	mindössze	1%-os.
Ebben	a	korcsoportban	az	alacsony	és	közepes	jártassági	szint	a	domináns,	a	magas	

jártassági	szint	értékei	a	legalacsonyabbak,	ha	egyáltalán	van	ilyen.	A	tagállamok	so-
rában	kiemelkedően	jók	Luxemburg	korosztályos	mutatói.	60%-uk	rendelkezik	infor-
matikai	jártassággal,	23-23%	alacsony	és	közepes,	14%	magas	szinten	áll.
Jelentősen	az	EU-átlag	feletti	mutatóval	rendelkezik	még	Svédország,	Dánia,	Hol-

landia,	Németország	és	Finnország	is.	Magyarország	eredményei	a	65–74	éves	korosz-
tály	vonatkozásában	alatta	marad	az	uniós	átlagnak,	mindössze	25%.
A	vizsgált	szintek	az	alapvető	számítógépes	jártasság	szintjei,	tehát	a	magas	jártas-

sági	szint	tulajdonképpen	egy	biztos	alapszintű	számítógép-használati	kompetenciát	
jelent.	Ezért	lehet	fontos,	hogy	a	témakör	zárásaként	összevessük	Magyarország	ma-
gas	jártassági	szinten	álló	számítógép-használóinak	korcsoportos	megoszlását	az	uni-
ós	átlaggal.	Ezt	láthatjuk	a	13. ábrán.

13.	ábra: Életkori csoportok és magas jártasság EU-Magyarország
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Az	egyes	életkori	csoportok	elemzésekor	kiderült,	hogy	számítógépes	kompetenciával	
a	magyarok	az	uniós	átlagot	meghaladó	mértékben	rendelkeznek,	kivéve	a	legidősebb	
vizsgált	korosztályt,	a	65-74	évesekét.	A	magas	jártassági	szinten	állók	számarányát	te-
kintve	is	ugyanerre	a	megállapításra	juthatunk.	A	legidősebbek	csoportjában	azonos	a	
magyar	és	az	uniós	átlag.	Magyarország	uniós	átlagtól	való	pozitív	eltérésének	mértéke	
a	legnagyobb	a	16–24,	45–54	és	az	55–64	évesek	korcsoportjában.	Ennél	lényegesen	
szerényebb	mértékű	a	hazai	fölény	a	25–34	és	35–44	évesek	korcsoportjában.
Az	informatikát	a	közfelfogás	szerint	hagyományosan	férfias	ismeretterületnek	te-

kintjük.	Az	Eurostat	vonatkozó	adatsorai	alapján	készült	grafikonok	elemzésével	te-
kintsük	át,	hogy	a	magas	szintű	informatikai	jártasság	terén	valóban	tapasztalunk-e	
különbségeket	nemek	szerint.
A	teljes	életkori	csoportot	jellemző	mutatókat	a	14. ábrán	látjuk.

14.	ábra:	Nemek és magas jártassági szint 16-74 év

Az	ábráról	világosan	kirajzolódik,	hogy	a	férfiak	egyértelműen	többen	rendelkez-
nek	magas	szintű	számítástechnikai	jártassággal,	mint	a	nők.	Az	uniós	átlag	a	nők	
körében	19%,	a	férfiakéban	33%.	Ugyanakkor	vegyünk	észre	egy	nagyon	érdekes	
jelenséget.	A	férfiak	és	nők	közül	a	magas	jártassági	szinten	állók	arányát	kifeje-
ző	két	adatsor	nagyon	hasonló	lefutású.	Országról	országra	haladva	a	férfiak	és	nők	
számaránya	közötti	különbség	viszonylag	állandó	érték,	néhány	kirívó	példától	elte-
kintve.	Kiszámolva	a	férfiak	és	nők	értékei	közötti	korrelációs	együtthatót	(r)	magas,	
szignifikáns	eredményt	kapunk,	r	=	0,8.	Tehát	elmondhatjuk,	hogy	azokban	a	tagál-
lamokban,	ahol	a	férfiak	körében	nagyobb	arányú	a	magas	szintű	informatikai	jár-
tasság,	ott	a	nők	körében	is	magasabb	ez	a	számarány.	Ennek	magyarázata	minden 
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bizonnyal	az	lehet,	hogy	az	1990-es	évek	közepétől	egyre	általánosabbá	vált	Euró-
pa-szerte	a	kötelező	informatika	oktatás,	és	ennek	keretében	mindkét	nem	azonos	kép-
zésben	részesült	és	részesül.
A	legkimagaslóbb	értékeket	a	nemek	magas	szintű	jártasságában	a	dánok	és	a	fin-

nek	vallhatják	magukénak,	és	Spanyolország	eredménye	is	nagyon	jó.	A	férfiak	ma-
gas	szintű	jártasságát	tekintve	kiemelkedik	a	sorból	Hollandia,	Luxemburg	és	Svéd-
ország,	de	ezekben	a	tagállamokban	a	nők	lényegesen	szerényebb	eredményeket	értek	
el.	A	nők	mezőnyében	a	finn	nők	rendelkeznek	legnagyobb	arányban	magas	szintű	
jártassággal.
A	két	nem	eredményeinek	együttmozgása	igaz	Bulgáriára	és	Romániára	is,	de	ezek-

ben	a	tagállamokban	a	férfiak	és	nők	közül	is	csak	nagyon	kevesen	rendelkeznek	meg-
bízható	szinten	alapvető	informatikai	ismeretekkel.
Magyarország	mutatói	mindkét	nem	tekintetében	magasabbak	az	uniós	átlagnál.	A	

pozitív	irányú	eltérés	a	nők	esetében	erősebb,	közel	másfélszeres.
A	16-24	éves	korcsoport	grafikonjai,	amelyeket	a	15. ábrán	láthatunk,	tovább	erő-

sítik	azt	a	feltevést,	hogy	a	férfiak	és	nők	értékei	között	összefüggés	van,	és	a	közös	
kapocs	az	oktatás	lehet.

15.	ábra:	Nemek és magas jártassági szint 16-24 év

A	két	nem	értékei	közötti	kapcsolatot	kifejező	korrelációs	együttható	értéke	ebben	
a	fiatal	korosztályban	még	magasabb,	r	=	0,87.	A	magas	jártassági	szinten	állók	uniós	
átlaga	is	messze	meghaladja	a	teljes	életkori	csoport	értékeit	(lásd 14. ábra),	a	nőknél	
34,	a	férfiaknál	pedig	47%.	Ebben	a	korcsoportban	egyértelműen	lecsökken	a	két	nem	
közötti	távolság.	A	fiatal	férfiak	számaránya	csak	1,4-szerese	a	fiatal	nők	számarányá-
nak,	míg	a	teljes	életkori	csoportban	1,7-szeres	volt.
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A	mindkét	nem	körében	magas	értékekkel	rendelkező	országok	a	következők:	Auszt-
ria,	Lettország,	Litvánia,	Magyarország,	Portugália,	Spanyolország	és	Szlovénia.	Dá-
nia	Litvániával	első	az	országok	rangsorában	a	magas	szintű	jártassággal	rendelkező	
férfiak	részarányát	tekintve,	de	a	16-24	év	közötti	dán	nőknek	csupán	44%-a	áll	ma-
gas	jártassági	szinten.	A	nők	rangsorában,	ebben	a	korcsoportban	egyértelműen	Lit-
vániáé	az	első	helyezés,	61%-os	aránnyal.
A	munkavállalás	szempontjából	aktív	25-64	éves	korcsoport	adatait	tanulmányozva	

a	16. ábrán,	nagyon	érdekes	megfigyeléseket	tehetünk.	A	fiatalok	csoportjában	élenjá-
ró,	sok	magas	jártassági	szinten	álló	használóval	bíró	Lettország,	Litvánia	és	Portugá-
lia	az	aktív	munkavállalók	korosztályában	már	csak	az	uniós	átlag	körüli	értékekkel	
rendelkezik	mindkét	nem	körében.	Feltételezhetjük,	hogy	az	említett	országok	képzési	
rendszerében	az	utóbbi	néhány	évben,	esetleg	egy	évtizedben	az	informatikai	ismeretek	
oktatása	hangsúlyossá	vált.	Valószínűleg	ennek	az	eredményei	mutatkoznak	már	meg	
a	16-24	évesek	körében	a	kiterjedt,	jó	szintű	informatikai	jártasságban.	Természetesen	
ez	a	feltételezhető	hatás	még	nem	érvényesülhet	a	25-64	évesek	csoportjában.

16.	ábra: Nemek és magas jártassági szint 25-64 év

Az	uniós	átlag	is	drasztikusan	visszaesik	a	25-64	éves	korcsoport	egészét	tekintve,	
a	nőknél	19%-ra,	a	férfiaknál	pedig	34%-ra.	Ez	a	nők	esetében	45%-os,	a	férfiaknál	
28%-os	csökkenést	jelent.	A	férfiak	versenyét	egyértelműen	Dánia	nyeri,	majd	szo-
rosan	követi	Luxemburg	és	Finnország	(55,	54	és	52%).	Az	aktív	korú	nők	közül	leg-
többen	Finnországban	rendelkeznek	jó	színvonalú	informatikai	jártassággal,	38%-uk,	
a	dán	nők	32%-kal	a	másodikak.	A	leggyengébbek	ebben	a	korcsoportban	is	mind-
két	nem	esetében	Románia	mutatói.	Magyarországon	a	férfiak	és	nők	részaránya	is	 
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meghaladja	az	uniós	átlagot,	40	és	27%.	A	nők	körében	mért	értékkel	hatodikak,	a	fér-
fiakéval	hetedikek	vagyunk	a	tagállamok	sorában.

17.	ábra:	Nemek 55-74 év

A	nyugdíjasok	csoportjában	a	két	nem	értékei	között	már	nem	egyértelműen	érzé-
kelhető	a	korábban	megfigyelt	együttmozgás,	több	tagállamból	már	nincs	is	adat	er-
ről	a	korosztályról,	ahogyan	azt	a	17. ábra	töredezett	vonalai	is	mutatják.	A	korreláci-
ós	együttható	értéke	r	=	0,67-re	csökkent.
Az	uniós	női	átlag	mindössze	5%,	a	férfi	átlag	pedig	15%.	A	férfiak	magas	szin-

tű	informatikai	alapjártassága	a	legnagyobb	arányú	Luxemburgban	(34%),	Dániában	
(29%)	és	Hollandiában	(27%).	Ugyanakkor	nagyon	érdekes,	hogy	az	idősebb	holland	
nők	csak	az	uniós	átlag	alatti	mértékben	(4%)	rendelkeznek	magas	szintű	informati-
kai	jártassággal.	Az	első	helyen	a	nők	körében	is	Luxemburg	áll	(13%),	második	Finn-
ország	(13%),	a	harmadik	pedig	Dánia	(11%).	
Magyarországon	a	nők	értéke	4%	ponttal	felülmúlja	az	uniós	átlagot,	a	férfiaké	pe-

dig	az	átlaggal	megegyező.
Az	előzőekben	leírtakból	megállapíthatjuk,	hogy	az	alapvető	informatikai	jártas-

ságra	egyértelműen	befolyással	van	az	életkor	és	a	nem.	Az	Eurostat	2012-es	adatso-
raiból	kinyert	adatok	alapján	készített	18., 19. és 20. ábrák	segítségével	tekintsük	át,	
hogy	a	végzettségnek	van-e	hatása	a	magas	szintű	alapvető	informatikai	készségek	
birtoklására.
A	három	ábra	azt	mutatja,	hogy	az	adott	életkori	csoport	alapfokú,	középfokú	és	

felsőfokú	végzettséggel	rendelkező	tagjainak	hány	százaléka	áll	magas	számítástech-
nikai	jártassági	szinten.
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18.	ábra:	Végzettség 16-24 év

Mindhárom	ábráról	világosan	látszik,	hogy	mindegyik	korcsoportban	a	felsőfokú	
végzettségűek	rendelkeznek	nagyobb	arányban	magas	szintű	jártassággal.	Ezt	követi	
a	középfokú	végzettségűek	csoportja,	majd	az	alapfokon	iskolázottaké.
A	16-24	éveseknek	egy	jelentős	hányada	életkorából	kifolyólag	még	nem	rendelkez-

het	felsőfokú	végzettséggel,	de	ennek	ellenére	már	itt	is	ez	a	csoport	birtokolja	legki-
terjedtebben	a	magas	szintű	informatikai	kompetenciát.

19.	ábra:	Végzettség 25-54 év
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Az	aktív	munkavállalók	csoportjában,	uniós	átlagban	az	alapfokú	végzettségűek	
12%-a,	a	középfokú	végzettségűeknek	25%-a,	a	felsőfokú	végzettségűeknek	pedig	
52%-a	rendelkezik	magas	szintű	jártassággal.	A	korcsoportban	az	átlagtól	erősen	el-
térőek	Dánia	és	Finnország	eredményei,	ahol	az	alapfokú	végzettséggel	rendelkező	
aktív	korúaknak	közel	azonos	hányada	áll	magas	jártassági	szinten,	mint	a	középfokú	
végzettségűeknek.	Az	értékek	mindkét	ország	esetében	mindhárom	végzettségi	szin-
ten	jelentősen	meghaladják	az	uniós	átlagot.	
Magyarországon	az	alapfokon	iskolázottak	közül	még	annyian	sem	rendelkeznek	

magas	szintű	informatikai	jártassággal,	mint	az	uniós	átlag	(10%),	viszont	a	közép-	és	
felsőfokú	végzettségűek	nagyobb	arányban	(33	és	65%)	birtokolják	azt	az	átlagosnál.

20.	ábra:	Végzettség 55-74 év

A	nyugdíjas	korosztály	uniós	átlagai	még	inkább	megerősítik,	hogy	a	végzett-
ség	és	az	informatikai	jártasság	szorosan	összefüggenek	egymással.	Az	55-74	éves	
alapfokon	iskolázottak	közül	már	csak	néhány	országban	találunk	magas	szintű	jár-
tassággal	bírókat.	Ugyanakkor	a	felsőfokú	végzettséggel	rendelkezőknek	viszony-
lag	nagy	hányada,	szinte	valamennyi	tagállamban	birtokol	megbízható	informati-
kai	ismereteket.
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E-létezés és „hiperfigyelem”1

Dani Erzsébet

A	kései	XX.	és	a	korai	XXI.	század	információs	társadalmában	tudományos	cikkek	
sokasága	foglalkozik	az	információbefogadás	és	feldolgozás	szempontjából	új	jelen-
ségeket	produkáló	fiatal	generációk	„új”	világával.	A	pszichológia	(azon	belül,	témám	
kontextusában	leginkább	a	kognitív	pszichológia),	a	pedagógia,	a	társadalomtudomá-
nyok	több	más	területe	vizsgálja	és	kutatja	az	úgynevezett	„internetgenerációt”.	Az	ob-
jektív	kutatási	eredményeken	túl,	az	általam	bit-generációknak2	nevezett	nemzedékek	
eleve	erősen	megosztják	a	különböző	szakterületek	kutatóit.	Vannak,	akik	túlzottan	
negatív	fényben,	és	vannak,	akik	indokolatlanul	pozitívan	látják	és	értékelik	a	fiatal	
korosztályt.	Jelen	tanulmányban	nem	célom	az	ellentétes	vélemények	ütköztetése.	
Korrekt	távolságtartással	szeretném	a	fent	említett	generációk	kommunikációs	és	ta-
nulási	szokásait,	a	technikai	környezetből	adódó	identifikációs	jelenségeket	vizsgál-
ni.	Elméleti	kiindulópontként	N.	Katherine	Hayles	amerikai	irodalomkritikus3	és	Su-
san	A.	Greenfield	brit	agykutató4	kutatási	eredményeit	veszem	figyelembe,	tekintettel	
arra,	hogy	a	jelenségek,	amelyekre	ők	felhívják	a	figyelmet,	nálunk	is	megfigyelhe-
tők.	Különösen	fontos	kérdés	ez,	hiszen	lassan	a	felsőoktatást	is	eléri	a	Z-generáció,	
mely	nemzedék	kommunikációs,	tanulási,	információkeresési	szokásai	sok	tekintetben	
szignifikánsan	eltérnek	az	előző	generációkétól,	attól,	ahogyan	az	előző	nemzedékek	
reagáltak	az	információs	társadalom	kihívásaira.	A	meglévő	kutatási	eredmények	fé-
nyében	a	következő	kérdésekre	igyekszem	lehetséges	válaszokat	találni:

1.		Hogyan	kerül	egyre	jobban	előtérbe	a	„hiperfigyelem”	a	„mélyfigyelemmel”	
szemben,	és	ez	hogyan	jelenik	meg	a	bit-generációk	identifikációjában?

2.		Hogyan	hat	a	„hiperfigyelem”	az	olvasásra	mint	intellektuális	tevékenységre?	
Hogyan	befolyásolja	ez	a	tanulás	folyamatát?	

3.		Mit	nevezhetünk	e-létezésnek,	és	hogyan	definiálhatjuk	azt?

A	kibermédia	világa	soha	nem	tapasztalt	gyorsasággal	fejleszti	ki	az	új	eszközöket,	
az	adatkezelési,	továbbítási	és	rögzítési	technikákat.	Az	információs	társadalom	techniká-
ja	az	élet	minden	területén	elsőbbséget	szerzett:	a	tanulás,	a	munka,	a	szórakozás,	a	ma-
gánélet,	a	különféle	–	interperszonális,	csoport-	és	társadalmi	–	szintű	kommunikáció,	 

1.	 A	tanulmány	elkészítését	a	TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONYV-2012-0001	számú	projekt	támogatta.	A	projekt	
az	Európai	Unió	támogatásával,	az	Európai	Szociális	Alap	társfinanszírozásával	valósul	meg.

2.	 Lásd	a	szerző	2012-ben	megjelent,	a	nemzedéki	olvasási	szokásokkal	foglalkozó	Neumann kontra Guten-
berg-galaxis?	c.	tanulmányát.

3.	 N.	Katherine	Hayles	a	Duke	University	és	a	University	of	California	professzora,	kiemelt	kutatási	területe	a	tu-
domány,	irodalom	és	technika	kapcsolata,	az	elektronikus	irodalom.

4.	 Susan	A.	Greenfield	az	Oxford	University	és	a	Lincoln	College	professzora,	kutatási	területei	közé	tartozik	
az	agy	fiziológiája,	az	agyi	mechanizmusok	kérdésköre.
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a	kutatás	stb.	egyáltalán	a	társadalom	egészének	működése	elképzelhetetlen	nélküle.	Lé-
tezik	már	e-tanulás,	e-könyvtár,	e-könyv,	e-közösség,	e-kereskedelem,	e-gazdaság,	e-tár-
sadalom	és	így	tovább.	A	bit-generációk	(Y	és	Z)	az	új	információs	technikák	és	alkal-
mazások	igazi	fogyasztói.	A	médiumok	történetében	a	másodlagos	oralitás	korszakát	is	
éljük,	melyben	az	írásos	kommunikáció	hegemóniáját	felváltja	a	hang	és	a	kép	egyidejű	
megjelenése.	Ebben	a	folyamatban	nem	lehet	figyelmen	kívül	hagyni	azt,	hogy	a	tudat-
tartalom-elemek	alapvetően	érzékszervi	alapúak,	ikonikusak	(Benczik	2010,	23)	–	tehát	
a	kép	és	a	hang	megjelenése	az	információ	elemi	szintű	értelmezését	is	jelentheti.	
Az	elektronikus	szövegen	alapuló	új	(Neumann5)	galaxis	alapjaiban	megváltozat-

ja	a	kommunikációs,	tanulási,	információkeresési	és	feldolgozási	szokásokat.	A	„di-
gitális	kor	gyermekei”	(vagy	internetgeneráció)	Don	Tapscott	meglátása	szerint	ko-
runk	világának	új	társadalmi	hajtóereje.	A	digitalizált	világban	a	befogadó	(olvasó)	
agy	a	sorokat	képként	értelmezi.	A	képekben	való	gondolkodás	prioritása	pedig	egy-
re	fokozódik	a	„digitális	bennszülöttek”	révén.	A	3D	megjelenése	ezt	a	folyamatot	
még	inkább	felgyorsította.	Marshall	Mc	Luhan	1964-ben	az	Understanding media 
című	művében,	mindjárt	az	indítófejezet	címében	így	fogalmaz:	„A	médium	maga	
az	üzenet”.	A	mcLuhani	kijelentés	új	értelmet	nyer	a	bit-generációk	kommunikáci-
ós	szokásaiban:	a	médium	egyenesen	meghatározza	az	üzenetet,	befolyásolja	annak	
tartalmát	és	célját.	Jogosan	tehetjük	fel	a	kérdést:	a	bit-generációk	esetében	a	kom-
munikációs	folyamatot	valóban	az	eszköz	határozza	meg?	Ha	nincs	eszköz,	akkor	
nincs	kommunikáció?
Katherine	Hayles	Hyper and Deep Attention: The Generational Divide in Cognitive 

Modes című	cikkében	a	mélyfigyelemről	és	hiperfigyelemről	értekezik,	vagyis	arról,	
hogy	az	M-generáció	(ő	ugyanis	a	„média-nemzedék”	kifejezést	használja)	tagjaiban	
megjelenik	a	jelenség,	melyet	ő	„hiperfigyelem”-nek	nevez.	Hayles	„hiperfigyelem”-fo-
galma	a	következő	jellemzőkkel	definiálódik:	gyors	fókuszváltás	a	különböző	feladatok	
között,	a	többszörös	információs	folyam	túlsúlya,	magas	stimulációs	küszöb,	alacsony	
tolerancia	az	unalommal	szemben.	Ez	a	fajta	figyelem	igen	hasznos	a	gyors	környe-
zetváltást	és	gyors	reakciókat	igénylő	helyzetekben	(Hayes	2009,	187-188).	Hayles	hi-
perfigyelme	tehát	nem	téveszthető	össze	az	ADHD	(Attention	Deficit	Hyperactivity	
Disorder)	egyik	formájával	sem.	A	figyelemzavaros	ADHD	jellegzetességei	a	koncent-
rációzavar,	a	kitartási	nehézség,	a	szétszórtság,	a	feledékenység;	a	hiperaktív-impulzív	
típusú	ADHD-s	gyerek	tulajdonságai	pedig	a	dühkitörések,	a	túlmozgás,	a	hangosko-
dás	(Selikowitz	2010,	13-18).	Történetiségét	tekintve	a	hiperfigyelem,	Hayles	szerint,	
korábban	alakult	ki,	mint	a	mélyfigyelem.	Utóbbi	hagyományosan	a	kognitív megis-
merésre	fókuszál	(hagyományosan	a	bölcsészettudományokkal	társul);	hosszú	időn	ke-
resztül	képes	egyetlen	tárgyra	koncentrálni,	mely	információ	egyetlen	forráson	érkezik,	
és	kizár	minden	más,	a	környezetből	érkező	forrást.	Mindkét	figyelemnek	megvannak	
az	előnyei	és	hátrányai.	A	szépirodalom	megértéséhez	elengedhetetlenül	szükséges	a	
mélyfigyelem,	míg	a	hiperfigyelem	hátránya	egy	viktoriánus	novellához	szükséges	
metafizikai	gondolkodásban,	vagy	egy	bonyolult	matematikai	probléma	megoldásá-
ban	egyaránt	megmutatkozik	(Hayles	2009,	187-188).

5.	 A	szerző	a	Neumann-galaxissal	is	foglalkozik	fentebb	említett	tanulmányában.
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A	bit-generáció	tagjai	(akik	már	digitális	bennszülöttek)	egyre	kevésbé	képesek	hosz-
szú	időn	át	egyetlen	tárgyra,	az	egyetlen	információt	tartalmazó	–	hadd	mondjam	így:	
„információs	monoáram”-ra	összpontosítani.	Az	információs	monoáram	kevés	nekik	
a	hosszan	tartó	fókuszáláshoz,	nem	köti	le	tartósan	a	figyelmüket.
Így	alakul	ki	bennük,	egyre	nagyobb	mértékben,	a	hiperfigyelem	a	mélyfigyelem-

mel	szemben.	Ez	az	a	folyamat,	melynek	megjelenését	Hayles	diagnosztizálja,	és	álta-
lánossá	válását	prognosztizálja.	Hayles	2007-ben	azt	állapította	meg,	hogy	a	fiatalabb	
csoportoknál	már	akkor	nyilvánvalóan	kitapintható	volt	ez	a	jelenség,	de	kifejezetten	
akkor	lesz	majd	odafigyelést	igénylő	tényező	–	vetítette	előre	2007-ben	–,	amikor	a	kö-
vetkező	korcsoport	elérkezik	a	felsőoktatásba.	Napjainkra	ez	bekövetkezett.
Azt	is	figyelembe	kell	vennünk,	hogy	Magyarország	esetében	a	korosztályok	tekin-

tetében	is	bizonyos	„megkésettség”	figyelhető	meg,	de	ez	lassan	már	csak	a	digitális	
bevándorlókat	(a	baby-boomereket	és	az	X-generációt)	érinti.	A	globalizációs	folyama-
tok	és	az	internet	mindent	átszövő	hálózata	a	generációs	késésből	adódó	időhézagot	is	
bezárja.	Tehát	a	felsőoktatásba	érkező	magyar	fiatalok	már	nagyjából	azonos	szinten	
hozzák	magukkal	a	hiperfigyelem	jelenségét,	mint	a	tőlünk	nyugatabbra	elhelyezke-
dő	fejlett	társadalmakban	élő	társaik.
Hayles	megítélésében	a	fiatal	generáció	átállítódása	a	hiperfigyelemre	nem	fog	prob-

lémát	jelenti	akkor,	ha	a	felsőoktatás	felkészül	erre	a	jelenségre.	Az	oktatók	és	a	hallga-
tók	közötti	generációs	különbség	is	azt	előfeltételezi,	hogy	a	mélyfigyelmet	előtérbe	he-
lyező	digitális	bevándorlók	oktató	nemzedéke	nem	tartja	helyénvalónak	az	új	jelenséget.	 
Hayles	a	Kaiser	Family	Foundation	(KFF)	kutatási	eredményeit	is	felhasználta.	A	KFF	
úgy	találta,	hogy	egy	középiskolás	tanuló	egy	nap	átlagosan	6,5	órát	tölt	valamilyen	mé-
dia	használatával,	és	mivel	általában	több	médiumot	használ	egyszerre,	ezért	ez	az	idő	
napi	8,5	órára	növekszik;	a	felmérés	arra	a	kérdésre	is	választ	próbál	találni,	hogy	mikor	
készítik	el	a	diákok	a	házi	feladatukat;	az	eredmény	nem	meglepő:	33%	zenehallgatás,	
33%	számítógépezés,	28%	olvasás,	24%	tévénézés	közben.	Hayles	ebből	azt	a	következ-
tetést	vonta	le,	hogy	a	sokmédiás	stimulus	mögött	húzódó	viszonylagos	eredményesség	
a	magas	stimulációs	szinttel	magyarázható	(Hayles	2009,	189).	Mindezek	ellenére	az	an-
gol	felsőoktatásban	is	bevált	szokás,	hogy	a	jobb	tanulmányi	eredmény	elérése	érdeké-
ben	a	hallgatók	Ritalint,	Dexedrine-t6	vagy	más	serkentőszereket	szednek.
A	magyar	felsőoktatásban	is	megjelent	ez	a	jelenség;	a	neurodoppingok	használata	

már	az	Y-generáció	tagjai	körében	is	egyre	jobban	terjed.	Ha	ezt	a	problémát	a	hiper-	
és	mélyfigyelem	szemszögéből	vizsgáljuk,	akkor	egyértelmű,	hogy	a	szer	használata	
a	mélyfigyelem	stimulálására	alkalmas.	Vagyis,	a	komoly	koncentrációt	igénylő	tanu-
lási	folyamatokban	a	hallgatók	doppingszerekkel	próbálják	aktivizálni	a	mélyfigyel-
met.	Amint	azt	említettük,	a	Z-generáció	az	információs	monoáram	hatásaira	már	nem	
reagál	(legalábbis)	a	hiperfigyelem	szintjén.	Ez	a	nemzedék	az	általam	„információs	
többtöltetűség”-nek	nevezett	környezetben	szocializálódott	(mely	többtöltetűség	lehet	
monomediális:	több	csatorna,	azonos	média;	vagy	multimédiális:	több	csatorna,	kü-
lönböző	médiumok),	tehát	lehetősége	sem	volt	arra,	hogy	megtanulja,	hogyan	fóku-
szálunk	egyetlen	dologra.
6.	 A	Ritalin	és	a	Dexedrine	az	ADHD	(mely	neurológiai	természetű	betegség)	gyógyszere.	A	gyógyszer	hatásá-

ra	az	agyban	megemelkedő	dopaminszint	jótékonyan	hat	a	tanulási	képességekre.
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A	generációs	váltásoktól	függetlenül,	a	hatékony	tanulás	egyik	alapfeltétele	még	min-
dig	a	szövegértelmezés,	úgy	társadalomtudományi,	mint	természettudományi	terüle-
ten.	A	szövegértés	területén	Magyarország	a	2009-es	PISA-vizsgálatok	szerint	az	utol-
só	előtti	helyet	foglalta	el	az	átlagmezőnyben,	úgy,	hogy	az	OECD-országok	közül	a	
tagországok	kétharmada	megelőzött	bennünket	(Csík	2012).7	Nagy	Zoltán	médiakutató	
felsőoktatási	intézményekben	végzett	kutatásai	a	következőket	mutatják:	a	hallgatók	
mintegy	60%-a	képes	egy	12	soros,	egyperces	olvasásnyi	tartalommal	megbirkózni,	
és	csak	egyharmaduk	képes	reprodukálni	a	tartalmat.	Ebben	az	esetben	az	Y-generá-
ció	tagjairól	van	szó,	akik	együtt	nőttek	fel	az	internettel.	Hayles	viszont	a	Z-generá-
ció	hiperfigyelméről	értekezik,	diagnosztizálva	a	nemsokára	a	felsőoktatásba	belépő	
nemzedék	tanulási	problémáit.	Ennek	a	kérdéskörnek	határait	tágítja	a	BBC	2010-ben	
közzétett	kutatási	eredménye	(a	kutatás	az	X-,	Y-	és	Z-generáció	információkeresé-
si	szokásait	vizsgálta	az	internethasználat	célja,	a	multitasking,	az	információkeresés	
stratégiája	és	a	munkamemória	szempontjaiból).	Eszerint	a	Z-k	a	leggyorsabbak	az	
információkeresésben,	de	a	lehető	legkevesebb	forrást	használták.	Az	Y-ok	lassabbak	
ugyan	a	keresésben,	de	sokkal	több	forrást	használnak,	a	multitasking	módszereivel	
is	többször	élnek,	és	a	munkamemória	tekintetében	is	jobb	eredményeket	hoznak	(Ni-
cholas	2011,	30-45).	Ez	a	megállapítás	korrelál	az	Y-generációnál	egyre	inkább	teret	
nyerő	hiperfigyelemmel:	gyors	reakció,	mélyfigyelem	hiánya,	felszínesség.	
Mindezeket	figyelembe	véve	érdekes	és	komoly	kutatást	igénylő	terület	lenne	annak	

felderítése,	hogy	miként	befolyásolja	az	olvasásban	érvényesülő	és	egymással	interak-
tív	kölcsönhatásban	lévő,	Peter	J.	Rabinowitz	által	megállapított	négy	szabályszerűsé-
get	a	hiperfigyelem.	Ezek	a	következők:

1.		Az	olvasás	közbeni	figyelem	és	észlelés	szabálya:	az	olvasó	a	szöveg	bizonyos	
részeit	fogja	csak	fel,	a	többit	figyelmen	kívül	hagyja	–	itt	derül	ki,	hogy	meny-
nyit	fog	fel	az	olvasott	szövegből;

2.		A	jelentéstulajdonítási	szabály	(a	szignifikáció):	ami	az	előző	lépésben	megra-
gadta	az	olvasó	figyelmét,	annak	jelentőséget	tulajdonít,	tehát	szimbolikus	tar-
talommal	ruházza	fel	azt;

3.		A	konfigurációs	szabály:	az	olvasó	jelentésmintázatokat	hoz	létre,	összeköti	a	
különböző	szövegtöredékeket;

4.			A	koherencia	szabálya:	az	olvasó	mindig	arra	törekszik,	hogy	a	szöveget	kohe-
rens	egésszé	alkossa,	akkor	is,	ha	paradoxonok,	devianciák,	jelentéselhajlások	
vannak	benne	(Rabinowitz	1987,	42-46).

A	mély-	és	hiperfigyelem	jellemzőit	figyelembe	véve	a	Rabinowitz-féle	olvasási	sza-
bályszerűségeknél	a	kizárólag	hiperfigyelemmel	olvasók	esetében	a	koherencia	szabá-
lya	sérül.	Ugyanis	a	mélyfigyelem,	a	metafizikus	gondolkodás	ezen	a	szinten	igazán	 
elengedhetetlen.	A	konfigurációs	szinten	is	szükségeltetik,	de	nem	olyan	mértékben,	
mint	az	utolsó	szabálynál.	Az	olvasottak	koherenssé	tétele	ugyanis	az	a	folyamat,	mely-
nek	révén	az	olvasó	a	saját	logikai	és	tapasztalati	rendszerén	átfuttatja,	logikai	kapcso-
latokkal	összefűzi,	vagyis	magáévá	teszi,	amit	olvasott.	Ha	ezt	az	emlékezetbe	vésés-
7.	 A	2012-es	PISA-felmérések	eredményei	(ebben	az	évben	újra	a	szövegértés	került	a	fókuszba)	2013	decemberében	

várhatók.
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sel	kiegészítjük,	már	tanulásról	beszélünk.	Mélyfigyelem	nélkül	az	olvasó-tanuló	csak	
a	második	szintig	ér	el,	a	konfigurációs	fázisban	elakad,	nem	jut	el	a	megértő	olvasá-
sig.	Itt	képzelhető	el	a	kitörési	pont	a	felsőoktatás	számára:	olyan	metodikát	használni	
az	oktatásban,	amely	megpróbálja	fokozatosan	kiszorítani	a	hiperfigyelmet	(előtérbe	
helyezve	a	mélyfigyelmet),	a	harmadik	és	a	negyedik	szabályossági	fázisban.
Kapcsolódó	kérdés,	hogy	a	hiperfigyelem	beleszól-e	a	bit-generációk	identitástuda-

tának	alakulásába?	Susan	Greenfield	Identitás a XXI. században című	művében	többek	
között	azokat	a	lehetséges	forgatókönyveket	definiálja,	amelyek	mentén	a	XXI.	száza-
di	emberi	identitás	alakulhat.	Greenfield	természettudós,	neurológus,	az	agy	fejlődé-
sének	folyamatait	veszi	figyelembe,	mellőzve	a	szubjektív	tényezőket.	Szerinte	négy	
forgatókönyv	képzelhető	el	a	fiatal	nemzedékek	identitásképzésében:	a	Valaki-,	a	Sen-
ki-,	az	Akárki-	és	a	Heuréka-	forgatókönyv:

1.		A	Valaki-forgatókönyvben	az	egyént	az	elméje	határozza	meg.	Az	agy	rugal-
masan	alkalmazkodik	a	digitális	környezethez,	állandóan	változó	„sejtszövetsé-
geket”	hoz	létre	(Greenfield	2008,	126).	A	Valaki-identitásban	rendkívül	fontos	
szerepe	van	a	szépirodalom	olvasásának8,	leginkább	a	regénynek,	mert	segítsé-
gével	az	egyén	fogalmi	kereteket,	narratívát	alakít	ki	magának.	Az	olvasási	fo-
lyamatban	az	olvasó	logikusan	összefüggő,	értelmezendő	lépéseken	át	fogja	meg	
a	mű	lényegét,	hosszú	szimbólumláncokat	kezel	és	ért	meg	legmagasabb	nyelvi	
szinten.	Tehát	itt	megjelenik	az	absztrahálás	és	a	metaforikus	gondolkodás	ké-
pessége	(Steklács	2010,	36).	Greenfield	meglátásait	Hayles	kategóriáival	és	a	ma-
gunkéval	értelmezve	azt	mondhatjuk:	a	Valakivé	válás	folyamatában	elsődleges	
fontosságú	a	mélyfigyelem	megléte,	annak	tudatos	használata.	Az	olvasás	(re-
gényolvasás)	folyamata	információs	monoáramon	keresztül	érkezik	az	olvasó-
hoz,	az	információs	többtöltetűség	nem	releváns	ebben	a	forgatókönyvben,	bár	
nem	zárja	ki	annak	magas	szintű	használatát	sem.	A	mélyfigyelem	elsőbbséget	
élvez	a	hiperfigyelemmel	szemben.

2.		A	Senki-forgatókönyvben	a	képernyőkultúra	jut	elsődleges	szerephez.	A	számí-
tógépes	játék	egyrészt	magányos	tevékenység,	másrészt	a	hangsúly	a	tartalomról	
a	folyamatra	tolódik	–	a	logikai	fogalmi	keret	nem	tud	kialakulni.	Ebben	a	körben	
az	egyéni,	valóságos	élmények	hiánya	miatt	nem	tudnak	létrejönni	az	egészséges	
személyiséghez	szükséges	neuronhálózatok,	ahogyan	az	első	forgatókönyvnél	vi-
szont	igen),	és	emiatt	a	prefrontális	agyterületek	(melyek	fontos	szerepet	játszanak	
a	stratégiai	gondolkodásban)	fokozatosan	elsorvadnak.	A	Senki-agy	képi	fantázi-
ája	hanyatlik,	nehezen	választja	el	a	virtuálist	a	valóságtól,	a	cselekvésekben	nem	
a	cél	dominál,	hanem	az	automatizált	folyamat.	Ebben	a	forgatókönyvben	nem	je-
lentkezik	az	olvasás	igénye,	és	nem	szükséges	hozzá	huzamosabb	idejű	gondolko-
dás:	az	állandóan	magasan	tartott	ingerküszöb	az	„itt	és	most”	kábulatát	jelenti,	
egyfajta	függőséget	–	éspedig	úgy,	hogy	az	egyén	mit	sem	tud	erről	a	függőségről,	
és	ez	a	dolog	veszélyesebb	része.	A	Senki-forgatókönyvben	az	olvasás	nem	jelent	
mást,	mint	személytelen,	a	befogadóban	értelmes	módon	össze	sem	álló	informá-
ciófoszlányokat.	Az	„elme	nélküli	gondolkodásnak”	két	identitásváltozata	van:	a	

8.	 Greenfield	a	XVIII.	századi	regénynél	az	identitás	és	élettörténet	összekapcsolásában	lát	fontos	szerepet	
(pl.	Fielding	Tom Jonesa).	A	regény	és	a	tudat	közös	metszete:	a	privát	létezés,	a	belső	világ.
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hamis	(avatar)	és	a	kollektív	identitás	(Greenfield	2008,	185–200).	Saját	terminoló-
giánkhoz	visszatérve,	a	Senki-forgatókönyvben	nincs	szerepe	a	mélyfigyelemnek,	
sőt,	a	hiperfigyelem	sem	kifejezetten	fejlett,	hiszen	a	képernyő	információs	mono-
áramúnak	tekinthető	és	a	Senki-agy	az	információs	monoárammal	nem	tud	meg-
küzdeni,	de	a	monomediális	vagy	multimediális	többtöltetűséget	is	képtelen	meg-
felelő	szinten	kezelni.	Ebben	a	forgatókönyvben	tehát	nincs	jelen	(dominánsan)	a	
hiperfigyelem,	a	mélyfigyelem	pedig	egyáltalán	nem	jut	szerephez.

3.		Az	Akárki-forgatókönyvben	a	kollektív	identitás	játszik	főszerepet	az	egyénivel	
szemben:	az	önálló	identitás	beleolvad	a	közösségi	azonosságba.	Az	Akárki-agy	
egyik	jellemvonása	a	rögzült	állapot	(a	gondolkodási	séma	szinte	megváltoztat-
hatatlan)	és	a	bejövő	impulzusok	iránti	zártság.	E	forgatókönyv	szerint	az	egyén	
olvas,	de	lényegtelen,	hogy	mit:	akármit.	Nem	saját	meggyőződéséből	válik	olva-
sóvá,	nem	tudatosan	olvas,	nem	kritizál,	nem	szintetizál,	nem	gondolkodik	metafi-
zikusan	–	optimális	fogyasztóvá	válik	(Steklács	2010,	39).	Az	Akárki-agy	meglátá-
sunk	szerint	nemcsak	az	egyén	uniformizálódásának	veszélyét	hordozza	magában,	
hanem	a	közösségi	identitásra	is	kifejezetten	káros	hatással	van.	Ha	ugyanis	az	
identitás	Jan	Assmann-i	fogalomrendszeréből	indulunk	ki,	akkor	a	Mi-azonosság	
nem	létezik	a	Mi-t	alkotó	Én-ek	nélkül.	Az	egyéni	Én-identitás	a	tudat	ügye,	és	
az	önmagunkról	kialakított	tudattalan	képet	tudatosítja.	Az	Én-növekedés	kint-
ről	befelé	tart,	és	azon	alapul,	ahogyan	az	egyén	önképét	alakítja.	A	Mi-identi-
tás	az	a	kép,	amelyet	a	csoport	önmagáról	kialakít,	és	ezzel	a	tagok	azonosulnak.	
Az	Én-identitás	tovább	bontható	az	egyéni	és	a	személyes	identitásra;	előbbi	az	
egyén	tudatában	épül	ki	és	a	létezés	testszerűségével,	valamint	alapszükségletei-
vel	kapcsolatos;	utóbbi	az	egyén	azon	tulajdonságainak	összessége,	az	a	szerepe	
és	képessége,	mely	a	társadalomban	hárul	rá,	és	az	egyén	társadalmi	elismertsé-
gére	vonatkozik	(Assmann	2004,	131).	Ilyen	értelemben	az	Akárki-forgatókönyv	
a	nemzeti	identitást	is	magába	foglaló	Mi-identitásra	nézve	is	veszélyes.9 Itt te-
hát,	az	Akárki-típusra	vonatkozó	greenfieldi	észrevételeket	saját	témánkra	alkal-
mazva,	a	hiperfigyelem	élvez	előnyt	a	mélyfigyelemmel	szemben.	Az	informá-
ciós	monoáram	és	a	többtöltetűség,	legyen	az	monomediális	vagy	multimediális,	
nem	játszik	szerepet.	Az	Akárki-agy	olvas	ugyan,	de	csak	a	felületeken	mozog,	
nem	értelmez,	nem	absztrahál,	nem	fogalmaz	meg	kritikát	–	hiperfigyelemmel	ug-
rál	a	tartalomban,	anélkül,	hogy	annak	igazi	értelme	érdekelné.	Az	igazán	veszé-
lyes	ebben	az,	hogy	amolyan	fogyasztói	társadalmi	önállótlan	fogyasztóvá	válik,	
gondolkodás	nélkül	elfogad	bármit,	nincs	kritikai	szemlélete,	így	egyaránt	válhat	
a	kereskedelmi	manipuláció	és	az	ideológiai	demagógia	céltáblájává.

4.		A	Heuréka-forgatókönyv	Greenfield	szerint	az	eszményi	kiút	–	a	„kreatív-agy”.	
Az	egyéni	és	közösségi	identitás	kialakulásában	is	ideális.	A	Heuréka-agy	plasz-
tikus	(akárcsak	az	Akárki-agy),	de	képes	kiiktatni	a	neuronközi	kapcsolatrend-
szert,	és	új	kapcsolatokat	tud	létrehozni	(Greenfield	2008,	239-251).	Ezen	a	szinten	
valósulna	meg	tehát	a	Hayles	szerint	is	ideálisnak	tűnő	együttműködés	a	hiper-

9.	 Az	identitás-típusokkal,	a	kulturális	emlékezettel	foglalkozik,	szépirodalomi	összefüggésben,	a	szerző	2013-
ban	megjelent	A kulturális emlékezet mint az identitásmegtartó erő a trianoni traumát követő erdélyi iroda-
lomban (Ignácz Rózsa példájával)	c.	tanulmánya.
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figyelem	és	a	mélyfigyelem	között,	ha	a	mi	témánk	összefüggésében	keressük	
a	Heuréka-forgatókönyv	helyét.

A	Greenfield	által	elképzelt	forgatókönyvek	egyike	sem	szolgálja	az	ideális	önmeg-
valósítást,	hiszen	ennyire	tiszta,	és	egyetlen	forgatókönyv	szerint	elképzelt	típus	talán	
nem	is	létezik.	De	a	tendenciák	világosan	kirajzolódnak.	Az	máris	látszik,	hogy	a	mo-
dern	társadalmakban	a	Senki-	és	Akárki-identitású	típus	kezd	túlsúlyba	kerülni.	Ne-
vezhetnénk	ezt	akár	a	globalizáció	magától	értetődő	folyamatának	is,	de	mi	nem	zár-
hatunk	ilyen	üres	és	evidens	általánosítással	egy	ennél	sokkal	specifikusabb	kérdést.	
A	fentiek	fényében	talán	megkísérelhetem,	hogy	válaszokat	keressek	a	tanulmány	be-

vezetőjében	megfogalmazott	kérdésekre	(megengedve,	hogy	válaszaimnál	több	és	jobb	
felelet	is	adható	a	kérdésekre).

1.			Ahogyan	azt	Greenfield	forgatókönyveiben	láthatjuk,	agyunk	neuronhálózata-
inak	alakulása	nagymértékben	a	környezeti	hatásoktól	függ.	A	digitális	gene-
rációs	szakadék	(mely	az	X-	és	az	Y-generáció	között	húzódik)	megelőzi	a	hi-
perfigyelem	térhódítását;	a	hiperfigyelem	ugyanis	a	Z-generáció	tagjainál	kezd	
dominánsan	előtérbe	kerülni.	A	részleges	váltás	a	mély-	és	hiperfigyelem	kö-
zött	már	az	Y-generációnál	elkezdődik,	de	ténylegesen	a	Z-nemzedéknél	való-
sul	meg.	Ebből	arra	lehetne	következtetni,	hogy	a	zippereknél	(Z	–	már	a	nevük	
is	jelzi	az	ugrálást)	túlsúlyban	lehetnek	az	Akárki-	és	Senki-identitású	egyének	
(hozzátéve:	itt	nem	arról	van	szó,	hogy	minden	egyén	ilyen	identitással	rendelke-
zik	–	hiszen	minden	nemzedékben	megvannak	ezek	az	azonosság-típusok).	Erre	
vonatkozó	kutatás	még	nem	indult,	de	a	tanulmányban	említett	eredmények	ezt	
a	feltételezést	támasztják	alá.	A	nagy	feladat	tehát	a	mélyfigyelem	és	hiperfigye-
lem	egyensúlyának	megteremtése,	illetve	annak	képessége,	hogy	élethelyzettől	
függően	az	egyén	ezek	szükség	szerinti,	értelmes	mozgósítására	legyen	képes.	
Azon	túl,	hogy	össztársadalmi	ügy,	elsősorban	a	család,	majd	a	közoktatás	fel-
adata	a	kérdés	kiemelt	kezelése.

2.		A	Rabinowitz-féle	olvasási	 szabályszerűségek	 fényében	már	 látható,	 hogy	
a	hiper-	és	a	mélyfigyelem	hogyan	jelentkezik	az	egyes	szinteken.	Nevezete-
sen,	az	első	szinten	(figyelem	és	észlelés)	a	mélyfigyelem	nem	játszik	különö-
sebb	szerepet;	a	második	szabályosságban	(szignifikáció)	sem	dominál,	inkább	
a	hiperfigyelemnek	van	nagyobb	jelentősége;	a	harmadik	(konfigurációs)	lép-
csőnél	azonban	a	mélyfigyelem	jelentőségre	tesz	szert,	és	a	negyedikben	(ko-
herencia)	 egyenesen	 nélkülözhetetlen	 lesz.	Hayles	másrészt	 személyes	 ta-
pasztalatokról	is	beszámolt,	melyek	szerint	megpróbálta	a	hiperfigyelemből	
kiindulva	aktivizálni	a	mélyfigyelmet	(ugyanis	meglátása	szerint	az	egyénben 
ma	már	hamarabb	kifejlődik	a	hiperfigyelem	képessége).	Szépirodalmi	szö-
vegeket	 igyekezett	 úgy	 közelebb	 hozni	 az	 egyetemi	 hallgatókhoz	 (pl.	W.	 
Faulkner,	 H.	 Adams	műveit),	 hogy	 a	 Facebook	 lehetőségeit	 használta	 ki. 
Továbbfejlesztve	Hayles	ezen	újszerű	metodikáját,	és	figyelembe	véve	a	magyar	
felsőoktatás	hagyományos	információhordozókon	és	e-formában	egyaránt	el-
érhető	tananyagait,	valamint	a	hallgatói	tanulási	szokásrendszerre	és	teljesítés-
re	vonatkozó	oktatói	tapasztalatot,	a	következő	oktatási	metodika	kipróbálásá-
ra	teszek	javaslatot:
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–	a	tananyagok	elsajátításánál	(a	Rabinowitz-féle	szabályszerűségekből	ki-
indulva)	az	első	két	szinten	(figyelem	és	észlelés,	valamint	szignifikáció),	a	
hiperfigyelem	túlsúlyának	előnyeit	kihasználva,	az	anyag	átadása	multime-
diális	felületen	történne.	Például:	egy	összevont	egyetemi	előadás	(100	perc)	
első	harmada	(30	perc)	a	téma	nagyvonalakban	történő	felvezetését	tartal-
mazná,	úgy,	hogy	a	lehető	legintenzívebb	többtöltetűséget	alkalmazzuk,	le-
gyen	az	mono-	vagy	multimediális.	Ezt	követően,	a	konfigurációs	szabály	
törvényszerűségeit	figyelembe	véve,	ezen	a	harmadik	szinten	(a	következő	
30	percben)	fokozatosan	csökkentenénk	a	multimedialitást	(pl.	nincs	kive-
títő,	megszűnik	a	kép-	és	a	hang	egyidejűsége),	a	hallgatók	(hagyományos	
jegyzeteléssel)	vázlatot	készítenének	–	ez	fokozatosan	mélyfigyelemre	szorí-
taná	őket.	A	koherenciaképzés	szakaszába	érve	(az	előadás	utolsó	40	perce)	
teljesen	megszűnne	a	többtöltetűség,	és	az	információs	monoáram	(ez	eset-
ben	az	oktató)	kerülne	előtérbe,	megpróbálva	ezzel	a	mélyfigyelem	aktivi-
zálását	segíteni.	Ebben	a	folyamatban	már	a	téma	elmélyült	taglalása,	csak	
a	tartalomra	való	koncentrálás	a	jellemző.	Az	elképzelt	modellben	tehát	a	
téma	háromszintű	mélységben	jelenne	meg:	hiperfigyelmi,	kevert	és	mély-
figyelmi	szinten,	előadótermi	környezetben.

3.			Az	e-létezés	(témánk	kontextusában)	a	létezés	olyan	formája,	mely	életképtelen	
az	adatkezelési,	továbbítási	és	rögzítési	technikákat	alkalmazó	elektronikus	esz-
közök	nélkül.	Ezen	eszközök	nélkülözhetetlenek	a	mindennapi	élethez,	meghatá-
rozzák	a	kommunikációt,	a	közösségek	létezési	formáját,	a	társadalom	működését.	
Nincs	ezzel	semmi	gond	akkor,	ha	helyesen	tudunk	élni	az	információs	társada-
lom	eme	csodálatos	lehetőségeivel.	Hiszen	kitágul	a	világ,	lehullnak	a	tér	és	idő	
korlátai,	a	kapcsolattartás	arcnélkülisége	a	kommunikáció	mennyiségi	növeke-
dését	hozza;	az	e-létezés	korunk	természetes	állapotává	vált.	Az	e-világi	létezés	
viszont	csak	akkor	lehet	értelmes,	ha	a	hiperfigyelmet	csupán	az	információs	tár-
sadalom	csodálatos	lehetőségének	érzékeléséhez	és	befogadásához	mozgósítjuk.	
De	nem	felejtjük,	és	az	új	nemzedéknek	is	megtanítjuk	(őket	mintegy	visszane-
veljük	erre	–	ehhez	javasoltam	az	ábrával	is	megjelenített	módszert),	hogy	a	be-
fogadás	az	e-létezésben	sem	kritikátlan	és	agyatlan	(sőt,	a	szuverén	gondolkodás	
önvédelmi	érdekei	tiltóbbak	a	kritikátlan	és	agyatlan	befogadással	szemben,	mint	

H
IP

ER
FI

G
YE

LE
M

M
ÉL

YF
IG

YE
LE

M

MULTIMEDIÁLIS KÖRNYEZET
INFORMÁCIÓS TÖBBTÖLTETŰSÉG

(MONOMEDIÁLIS, MULTIMEDIÁLIS)
IKT-eszközök– ELŐADÓ

FOKOZATOSAN CSÖKKENTETT
MULTIMEDIÁLIS KÖRNYEZET

INFORMÁCIÓS MONOÁRAM
ELŐADÓ

30’

30’

40’

100’



44

valaha	voltak),	hanem	a	mélyfigyelem	már	a	befogadott	multimediális,	többtöl-
tetű	váltóáram	feldolgozásához	is	nélkülözhetetlen.	Nem	beszélve	arról,	hogy	a	
jövő	nemzedékeiben	újra	és	újra	ki	kell	fejlesztenünk	a	mélyfigyelemre	való	ké-
pességet,	illetve	annak	sérülésmentességén	kell	fáradoznunk,	mert	(az	e-létezés-
sel	együtt	is	értett)	emberi	létezés	egyik	biztosítékát	kell	látnunk	benne.	Hiszen	
a	mély,	tudatos,	értelmezni	és	szintetizálni	képes	gondolkodás	az	élethez,	sors-
hoz,	világhoz	való	emberi	viszony	alapfeltétele.
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Könyvek és peregrináció: Johann david  
Köhler (1684–1755) nézetei
Pogányné Rózsa Gabriella

Peregrináció	–	kavalierstour	–	utazási	irodalom
A	„peregrinatio”	latin	kifejezés	szótári	értelmében	idegen	földön	való	tartózkodást,	
utazást	jelent1,	értelmezése	azonban	a	különböző	korokban	más	és	más	szempontok-
kal	bővült,	az	eltérő	kultúrákban	újabb	konnotációkkal	gazdagodott.	Ehhez	az	alap-
vető	értelmezéshez	kötődik	az	ókori	Róma	jogrendjében	az	idegenek	szabad	jogállá-
súnak	tekintése,	de	a	polgárjoggal	rendelkezőktől	való	elhatárolása.	A	vallási	életben	
pedig	a	peregrinatio	jelöli	a	zarándoklást	is,	ezt	a	jelentésgazdagodást	mutatja	a	Szenczi	
Molnár	Albert	1604-es	szótárában	olvasható	magyarázat:	„idegen nép közöt jaras, sza-
rándoksag, szarandokjaras”2.	A	XIII.	században	azonban	az	önkéntesen	vállalt	zarán-
dokút	(peregrinatio	sacra)	mellett	a	peregrinatio	religiosa,	a	vallási	okok	miatti	elván-
dorlás,	elüldözés	jelentésárnyalat	is	megjelent3,	ezt	régi	latin–magyar	szótáraink	közül	
Pápai	Páriz	Ferencé	dokumentálja:	„Idegen-nép között járás. Bújdosás. Peregrinatio-
nes sanctae: Szarándok járások”4.	Az	egyetemalapítások	korától,	a	XI–XII.	századtól	
azonban	a	fogalom	–	esetleg	peregrinatio	academica	megnevezéssel	–	egyértelműen	
az	egyetemi	tanulmányokhoz	kapcsolódik;	a	tanulásnak	ez	a	módja,	akár	több	univer-
sitason,	részletekben	elvégzett	stúdiumok	formájában,	egészen	a	XIX.	század	végé-
ig	megmaradt.	Mindazonáltal	idővel	átvitt	értelemben	általában	a	tanulmányutakra	is	
alkalmazták,	mivel	„a felsőbb rétegekből származók a 17. sz. második felétől viszont 
már más képzési formát kedveltek, az ún. kavalierstour-t. A nemesi ifjak nem akartak 
egyetemi fokozatot szerezni, az utazás és a rövid (pár hónapos) külföldi tartózkodás 
során inkább gyakorlati készségek elsajátítására törekedtek, mint pl. nyelvek, földraj-
zi, építészeti, hadászati ismeretek, tánc, lovaglás, vívás, valamint a helyi arisztokrata 
életforma, udvari kultúra megismerése.”5	Ez	a	trónörökösök,	a	hercegi,	nemesi	ifjak,	
de	a	gazdagabb	patríciusok	nevelésének	is	fontos	eleme	lett,	célja	az	előkelő	ifjúság	
politikai,	diplomáciai,	kulturális,	tudományos	kapcsolatrendszerének	kiépítése,	a	kü-
lönböző	országok,	a	korabeli	kulturális	és	uralmi	központok	(Párizs,	Róma,	Nápoly,	
Firenze	stb.)	meglátogatása,	valamint	az	ottani	fontos	intézmények,	a	templomok,	ko-
lostorok,	könyvtárak,	iskolák,	művészeti	gyűjtemények,	kincstárak,	paloták,	várak,	

1.	 Györkösy	Alajos:	Latin-magyar szótár.	10.	kiad.	Bp.:	Akadémiai	K.,	1989.	p.405.
2.	 Szenczi	Molnár	Albert:	Dictionarium latinohungaricum.	Norinbergae:	Hutter,	1604.		
3.	 Vö.	Peregrináció.	In:	Magyar művelődéstörténeti lexikon.	9.	kötet.	(Főszerk.:	Kőszeghy	Péter.)	Bp.:	Balassi,	

2009.	p.123.
4.	 Pápai	Páriz	Ferenc:	Dictionarium latino - hungaricum.	Cibini:	Sárdi,	1767.	p.415.
5.	 Vö.	Peregrináció.	In:	Magyar művelődéstörténeti lexikon.	9.	kötet.	(Főszerk.:	Kőszeghy	Péter.)	Bp.:	Balassi,	

2009.	p.123-125.



46

erődítmények	felkeresése.	A	német	utazók	körében	a	bibliotékák	és	a	hozzájuk	tarto-
zó	egyéb	gyűjtemények	(a	szakirodalomban	ezeket	együttesen	csodakamra,	Wunder-
kammer	névvel	is	szokás	illetni)	állománya	egyes	jelentősebb	egységeinek	alaposabb	
megismerése	nélkül,	önmaguk	szépségéért,	érdekességéért	is	látványosságszámba	
mentek.6	A	világlátás	elsősorban	nem	a	természet	és	az	ismeretlen	tájak	megismeré-
sére	fókuszál,	célja	a	tapasztalatszerzés	és	a	hazatérés	után	a	saját	haza	felvirágozta-
tása;	vagyis	a	tanulmányutak	vezérgondolata	a	hasznosság.7 
A	zarándoklatok	résztvevői	között	magától	értetődően	nőket	is	találni,	nem	így	az	

egyetemjárók	körében,	illetve	a	felvilágosodás	gondolatainak	recepciójára	volt	szük-
ség	ahhoz,	hogy	a	szélesebb	világ	megismerését	célzó	utazók	táborába	a	hölgyeket	is	
beengedjék.	1711-ben	a	teológus	és	jogtudós	egyetemi	professzor,	Dietrich	Hermann	
Kemmerich	(1677–1745)	még	úgy	veti	fel	e	kérdést,	hogy	a	leányok-asszonyok	egy-
általán	utazzanak-e8,	mindazonáltal	a	XVIII.	század	második	felében	a	gyakorlat	azt	
mutatja,	hogy	a	„nőies	stabilitás”	és	a	„férfias	dinamizmus”	alapelve	már	megdőlt.9 
(A	két	fogalom	a	hagyományos	férfi	és	női	szerepen	túl	átvitt	értelemben	Szent	Be-
nedeknek	[480	k.–547	k.]	a	peregrinatio	sacrával	kapcsolatos	felfogásához	is	kötődik:	
[a	zarándoklást]	„nem szabad abszolúttá tenni, mert világmegvetéshez vagy a világtól 
való meneküléshez vezet. Szent Benedek ezért állítja szembe a világmegvető peregri-
nációval, »zarándoklással« a világmegőrző stabilitást »állandóságot«, az egy helybe 
gyökerezést, hogy a két pólus termékeny feszültségében keresse az ember az Istent, 
és rátaláljon.”10)	Mindazonáltal	az	utazásnak	nem	csupán	nők	szellemi	(erkölcsi)	hit-
béli	fejlődésére	gyakorolt	káros	hatására	történtek	utalások,	hanem	a	nem	kellően	fel-
készült	utazó	férfiakra	leselkedő	veszélyekre	is	felhívták	a	figyelmet:	Johannes	Amos	
Comenius	(1592–1670)	Platónra	(Kr.	e.	428/427–Kr.	e.	348/347)	hivatkozva	óva	inti	
az	ifjúságot	attól,	hogy	a	kellő	képzettség	és	érettség	megszerzése	előtt	kerekedjenek	
fel,	az	utazás	a	szellemi-lelki	gazdagodást	kell,	hogy	szolgálja,	nem	pedig	a	dicsekvés	
alapja	kell	legyen.	1686-ban	pedig	I.	Frigyes	Vilmos	hesseni	választófejedelem	rende-
letben	írta	elő,	hogy	a	30.	életévüket	be	nem	töltött	ifjak	csak	engedéllyel	hagyhatják	
el	a	birodalmat,	mivel	sokan	nem	„hasznos”	tapasztalatokkal	gazdagodnak	az	útjuk	
során	–	a	fejedelem	azonban	elsősorban	a	birodalom	gazdasági	érdekeinek	sérelmét	
látta	az	utazásokban,	vagyis	a	pénz	külföldre	vitelét.11
A	szűkebb	vagy	tágabb	értelemben	vett	peregrinusok	számos	esetben	írásban	is	

rögzítették	élményeiket,	így	jöttek	létre	az	utazási	irodalom	különféle	formái	a	szép-

6.	 Fabian,	Ursula:	Deutsche	Reisenden	in	englischen	Bibliotheken	im	achtzehnten	Jahrhundert.	In:	Öffentliche 
und private Bibliotheken im 17. und 18. Jahthundert.	(Hrsg.:	Paul	Raabe.)	Bremen;	Wolfenbüttel:	Jacobi-
Verlag,	1977.	p.94.

7.	 Vö.	Bauer,	Hans:	Wenn einer eine Reise tat: Eine Kulturgeschichte des Reisens von Homer bis Baedeker.	
Leipzig:	Koehler	&	Amelang,	1971.	p.78-81.

8.	 Vö.	Kemmerich,	Dietrich	Hermann:	Neu-eröffnete Academie der Wissenschaften….	Bd.	1.	2.	Aufl.	Leipzig:	
Fritsch,	1711.	p.529.

9.	 Vö.	Griep,	Wolfgang	-	Pelz,	Annegret:	Frauen reisen: Ein bibliographisches Verzeichnis deutschsprachiger 
Frauenreisen: 1700 bis 1800.	Bremen:	Edition	Temmen,	1995.	p.10.	

10.	Grün,	Anselm:	Zarándok.	In:	A keresztény szellemiség lexikona.	(Christian	Schütz.)	Bp.	:	Szent	István	Társu-
lat,	1993.	p.421.

11.	Vö.	Bauer,	Hans:	Wenn einer eine Reise tat: Eine Kulturgeschichte des Reisens von Homer bis Baedeker.	
Leipzig:	Koehler	&	Amelang,	1971.	p.98-103.
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irodalmi	alkotásoktól	kezdve	a	tárgyi	hűségre	törekvő	dokumentatív	feldolgozásokig.	
A	legelső	ismert	útleírás	Hatsepsut	fáraó	utazásáról	szól	és	a	Kr.	e.	1500	körüli	időből	
származik;	az	újkori	peregrinációs	irodalomhoz	azonban	jobban	hasonlít	Pauszaniasz	
Periégétész	(kb.	115-180)	Periegesis tes Hellados	című	munkája,	amely	számos	görög	
városban,	tartományban	tett	látogatásáról	számol	be,	illetve	arról,	hogy	tudósoknál,	
költőknél,	filozófusoknál	szállt	meg,	kereste	a	velük	való	kapcsolatot.	Az	egyes	bejárt	
helyek	leírásaiban	leginkább	a	vallási	kultusz,	annak	színterei,	emlékei,	a	művészeti	
értékek	kaptak	helyet,	ezekhez	képest	a	geográfiai,	történeti,	természettörténeti	infor-
mációk	csak	másodlagos	jelentőségűek.12	Az	opusz	szubjektív	úti	beszámoló,	inkább	
szépirodalmi	igényű	olvasmány,	nem	pedig	követői	számára	praktikus	tanácsokat	adó	
ókori	„baedeker”.13
Az	„idegenforgalom”	fogalmának	megjelenését	a	XVII.	század	kavaliertour-jai	hoz-

zák	magukkal.14	A	racionalizmus	és	az	empirizmus	tudományos	módszertana	nem	elé-
gedhetett	meg	az	iskolai	vagy	házi	oktatás	és	a	tankönyvek	nyújtotta,	nem	a	saját	ta-
pasztalatokon	alapuló	és	nem	kellő	mélységű	ismereteivel	a	más	országok	életének,	
kultúrájának,	hagyományainak,	jogrendjének	stb.	feltérképezéséhez,	így	az	utazás	a	ta-
nulásnak	elengedhetetlen	része,	objektív	szükséglet	is	lett.	Ezzel	együtt	az	utazási	iro-
dalom	fontossága	szintúgy	jelentősen	megnövekedett,	„a korabeli európai tudományos-
ság nagy tekintélyének számító enciklopédista Johannes Heinrich Alstedt (1588–1638) 
az »utazástant«, az Apodemicát 1630-ban már a tudományok rendszerébe illeszti.”15
A	XVIII.	században	virágkorát	élő	és	széles	olvasottságnak	örvendő	utazási	iroda-

lomban	ötvöződött	az	ismeretek	közzététele	és	a	lelki	folyamatok	bemutatása,	a	koz-
mopolita	érzület	és	a	saját	hazának	szolgálni	akaró	patriotizmus,	a	leírások	szépirodal-
mi,	szórakoztató	jellege	és	a	kritikai	hozzáállás,	de	mindezek	egyetlen	célt	szolgáltak:	
hasznosságot.16
Voltak	olyan	utazók,	akik	sok	egyéb	mellett	tekintették	és	örökítették	meg	munká-

ikban	az	útjukba	kerülő	bibliotékákat,	mutatták	be	azok	állományának	legérdekesebb	
és	értékesebb	egyedeit,	amelyek	megismerését	a	nyomtatásban	közzétett	katalógusok	
átböngészése	után	eleve	célul	tűzték	maguk	elé.	(Hiszen	több	tudóskönyvtár	–	nem	
feltétlenül	szabályos	vagy	vonatkozó	egyetemi	végzettséggel	rendelkező	birtokosa	–	
saját	tékájára	alapozva	tudományos	munkákat,	bibliográfiákat,	katalógusokat,	for-
ráskiadásokat	vagy	akár	forrásgyűjteményeket	is	összeállított,	történelmi,	irodalom-
történeti	és	könyvismereti	publikációkat	tett	közzé,	tehát	maguk	a	gyűjtők	is	(szak)
írókká	váltak.	A	korai	felvilágosodás	könyvtörténeti	kutatásai	képezték	az	alapját	a	
mai	bibliológia	és	bibliográfia	szaktudományának,	példaként	akár	a	több	ősnyomtat-

12.		Vö.	Pausanias.	In:	Friedrich Lübker’s Reallexikon des classischen Alterthums.	Leipzig:	Teubner,	1882.	p.	869.
13.		Vö.	Pauszaniasz	Periégétész.	In:	Világirodalmi lexikon.	10.	kötet.	(Főszerk.:	Király	István.)	Bp.:	Akadémiai	

Kiadó,	1986.	p.300-301.
14.		Vö.	Bauer,	Hans:	Wenn einer eine Reise tat: Eine Kulturgeschichte des Reisens von Homer bis Baedeker.	

Leipzig:	Koehler	&	Amelang,	1971.	p.78.
15.		Kovács	Sándor	Iván:	A	régi	magyar	utazási	irodalom	az	európai	utazáselméleti	művek	tükrében.	In:	Szakács-

mesterségnek és utazásnak könyvecskéi.	Bp.:	Szépirodalmi,	1988.	p.119.
16.		Vö.:	Becker,	Peter	Jörg:	Bibliotheksreisen in Deutschland im 18. Jahrhundert. In: Archiv für Geschichte des 

Buchwesens.	Band	21.	(1980).	Frankfurt	am	Main:	Buchhändler-Vereinigung,	1980.	col.	1363-1364.,	1396.
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vány-bibliográfiát	összeállító	Georg	Wolfgang	Panzer	(1729–1805)	is	említhető.17	De	
számos	olyan	személyről	is	tud	a	szakirodalom,	akik	kifejezetten	távoli	könyvtárak	
használatára	keltek	útra,	saját	kutatási	témájukhoz	kiválasztott	gyűjteményeket	ke-
restek	fel,	erre	példa	a	bencés	szerzetes	Jean	Mabillon	(1632–1707),	aki	1681-ben	Pá-
rizsban	megjelentetett	De re diplomatica	című	munkájához	gyűjtött	anyagot	pereg-
rinációja	során.18
A	világ	intellektuális	meghódítására	induló	ifjak	útjainak	egyengetésére	azonban	

szükségessé	vált	a	gyakorlati	szempontú	utazási	irodalom,	vagyis	a	látványosságok-
ra,	útvonalakra,	vámokra,	fogadókra	stb.	is	kitérő	praktikus	útikönyvek	és	az	utazás	
módszertanát	rendszerbe	foglaló	kiadványok	megjelenése.
Az	utazási	irodalom	különféle	ágai	mellett	a	XVIII.	századi	modernizálódó	egye-

temi	képzésben	tantárgyként,	vagyis	önálló	diszciplínaként	is	megjelent	az	„uta-
zás-tudomány”,	első	oktatója	eleinte	az	altdorfi,	majd	a	göttingeni	universitason	a	
könyvtári	tapasztalatokkal	is	rendelkező	történész	professzor,	Johann	David	Köh-
ler	(1684–1755)	volt19,	akit	halála	után	fia,	Johann	Tobias	Köhler	(1720–1768),	illet-
ve	Johann	Philipp	Murray	(1726–1776)	és	Georg	Christoph	Hamberger	(1726–1773)	
követett	a	tudománytörténeti	előadáscsoport	kurzusával.20	Későbbi	–	és	a	szakiro-
dalomban	szintén	klasszikusként	említett21	–	utódja	pedig	a	felvilágosodás	jelentős	
történésze,	államtudósa	August	Ludwig	Schlözer	(1735–1809),	aki	1764-től	volt	göt-
tingeni	oktató22,	és	előadásainak	alapján	1777-ben	bocsátotta	közre	Entwurf zu einem 
Reise-Collegio23	című	kötetét.	Schlözer	azzal	indokolja	útmutatásainak	megjelente-
tését,	hogy	sok	utazó	saját	bevallása	szerint	sem	volt	elég	felkészült	indulás	előtt.24 
Ezekben	az	előadásokban	és	a	tankönyvekben,	metodikai	munkákban	a	kulturális	
intézményrendszer	elmélete,	és	ennek	részeként	az	utazás	alkalmával	megtekintésre	
érdemes	különlegesen	értékes	kéziratok,	nyomtatványok	ismertetése,	valamint	a	vo-
natkozó	szakirodalom	kalauza,	a	szerző	által	ismert	és	ajánlott	publikációk	historia	
litteraria	jellegű	összegzése,	a	tomusok	rövid	jellemzése	is	helyet	kapott.	Másrész-
ről	pedig	értelemszerűen	szóltak	az	úti	beszámolók,	de	az	utazástudományi	szintézi-
sek	is	a	jelentős	tékákról,	hiszen	utóbbiak	összeállítói	–	például	Johann	David	Köh-
ler	a	Des Herrn Professor Johann David Köhlers Anweisung für reisende Gelehrte 

17.	Vö.	Raabe,	Paul:	Gelehrtenbibliotheken	im	Zeitalter	der	Aufklärung.	In:	Bibliotheken und Aufklärung.	(Hrsg.:	
von	Werner	Arnold	und	Peter	Vodosek.)	Wiesbaden:	Harrassowitz,	1988.	p.115-120.

18.	Vö.	Buzás,	Ladislaus:	Deutsche Bibliotheksgeschichte der Neuzeit: 1500-1800.	Wiesbaden:	Reichert,	1976.	
p.122.,	illetve	Mittler,	Elmar:	Bibliophilie	und	Wissenschaft:	Die	Faszination	der	Büchersammlungen	des	
18.	Jahrhunderts.	In:	Frühmoderne Bücherwelten: Die Bibliothek des 18. Jahrhunderts und das hallesche 
Waisenhaus.	Halle:	Verlag	der	Franckeschen	Stiftungen	zu	Halle,	2007.	p.40-41.

19.	Vö.	Jochum,	Uwe:	Kleine Bibliotheksgeschichte.	3.,	verbesserte	Aufl.	Stuttgart:	Reclam,	2007.	p.112.
20.	Vö.	Pütter,	Johann	Stephan:	Versuch einer akademischen Gelehrtengeschichte von der Georg-Augustus 

Universität zu Göttingen. Göttingen:	Vandenhoek,	1765.	p.179-180.,	183-184.,	195.,	304-305.
21.	Bauer,	Hans:	Wenn einer eine Reise tat: Eine Kulturgeschichte des Reisens von Homer bis Baedeker.	Leipzig:	

Koehler	&	Amelang,	1971.	p.103.
22.	Vö.	Schlözer,	August	Ludwig	von.	In:	Neue Deutsche Biographie.	Bd.	23.	Berlin:	Duncker	&	Humblot,	2007.	

p.98-99. 
23.	Schlözer,	Ludwig:	Entwurf zu einem Reise-Collegio.	Göttingen:	Vandenhoeck,	1777.
24.	Idézi:	Bauer,	Hans:	Wenn einer eine Reise tat: Eine Kulturgeschichte des Reisens von Homer bis Baedeker.	

Leipzig:	Koehler	&	Amelang,	1971.	p.103-104.
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Bibliothecken… mit Nutzen zu besehen	című	kötetben25	–	könyves	ismereteik,	szak-
irodalmi	és	irodalmi	olvasmányaik	mellett	magától	értetődően	saját	peregrinus	ta-
pasztalataikra	szintén	építettek.26

A	XVIII.	századi	német	könyves	kultúra
Az	utazáshoz	való	másfajta	viszonyulás	kialakulását	a	XVIII.	századi	Németország,	
illetve	a	birodalmat	alkotó	számos	önálló	fejedelemség	tudományos	és	könyves	vilá-
gának	jelentős	átalakulása	hozta	magával.	Általános	politikai,	eszmetörténeti	szem-
pontból	a	felvilágosodás	határozta	meg	a	peregrinusok	makrokörnyezetét	(német	te-
rületen	a	harmincéves	háború	és	következményei	hátráltatták	az	új	szellemi	irányzat	
recepcióját),	a	tudományban	és	az	egyetemi	képzés	átalakulásában	a	racionalizmus	és	
az	empirizmus	hatása	érvényesült	elsőként	a	hallei,	majd	az	1737-ben	újraalapított	göt-
tingeni,	illetve	a	leideni	egyetemen27,	valamint	az	is	hozzájárult	e	változásokhoz,	hogy	
a	pedagógia	ebben	az	időszakban	vált	önállóként	elismert	tudománnyá.
Ekkoriban	a	könyvkultúra	tekintetében	több	területen	is	jelentős	minőségi	és	meny-

nyiségi	növekedés	következett	be.	Manfred	Naglnak	a	korábbi	kutatásokat	is	összeg-
ző	tanulmányából28	tudható,	hogy	a	Meßkatalogok	(a	vásári	katalógusok)	vizsgálata	
alapján	a	németországi	új	kiadványok	száma	1700	és	1800	között	évi	1000-ről	4000-re	
nőtt,	ezen	belül	1740	és	1800	között	a	regények	aránya	2,6-ról	11,7%-ra,	az	ismeret-
terjesztő	művek	száma	3,6-ról	6,5-re	emelkedett;	a	teológiai,	kegyességi	irodalom	ré-
szesedése	a	könyvprodukcióból	pedig	19-ről	5,8%-ra	csökkent.	A	nagyobb	időtávot	
átfogó	adatok	tanúsága	szerint	1650	és	1800	között	a	latin	nyelv	drasztikusan	vissza-
szorult,	az	induló	71%-ról	csupán	4%-ra	esett	vissza.	Egy	másik	forrás	adatközlése	
szerint	az	írók	száma	1773	és	1787	között	3000-ről	6000-re	bővült,	egy	német	irodalmi	
lexikon	becslése	alapján	1766-ban	2-3000,	1800-ban	pedig	10	000	szerző	könyvei	je-
lentek	meg,	közülük	1-3000	professzionális	írónak	tekinthető,	aki	az	irodalomból	élt.29 
Nagl	hivatkozott	dolgozata	a	XVIII.	század	végére	a	német	olvasótársaságok	számát	
433-ra	teszi.	Az	említett	adatok	is	láthatóan	bizonyítják	a	szakirodalom	azon	tézisét,	
hogy	a	XVIII.	század	második	fele	(és	a	XIX.	század	eleje)	a	kiadványtermés	meny-
nyisége	és	az	olvasási	habitus	megváltozása	alapján	az	olvasás	forradalmának30	kora,	

25. Des Herrn Professor Johann David Köhlers Anweisung für Reisende Gelehrte, Bibliothecken, Münz-Cabinette, 
Antiquitaten-Zimmer, Bilder-Saale, Naturalien- und Kunst-Kammer u. d. m. mit Nutzen zu besehen.	Frankfurt;	
Leipzig:	Knoch-Eßlingerische	Buchhandlung,	1762.

26.	A	XVIII.	századi	német	útleírásokat	kifejezetten	ebből	a	szempontból	elemzi:	Becker,	Peter	Jörg:	Bibliotheksreisen	
in	Deutschland	im	18.	Jahrhundert.	In:	Archiv für Geschichte des Buchwesens. Band 21.	(1980).	Frankfurt	am	
Main:	Buchhändler-Vereinigung,	1980.	col.	1361-1534.

27.	Jochum,	Uwe:	Kleine Bibliotheksgeschichte.	3.,	verbesserte	Aufl.	Stuttgart:	Reclam,	2007.	p.113.	A	kérdéssel	
kapcsolatban	részletesebben	vö.	Frühsorge,	Gotthardt:	Zur	Rolle	der	Universitatsbibliotheken	im	Zeitalter	der	
Aufklärung.	In:	Bibliotheken und Aufklärung.	(Hrsg.:	von	Werner	Arnold	und	Peter	Vodosek.)	Wiesbaden:	
Harrassowitz,	1988.	p.61-81.

28.	Vö.	Nagl,	Manfred:	Wandlungen	des	Lesens	in	der	Aufklärung:	Plädoyer	für	Differenzierungen.	In:	Bibliotheken 
und Aufklärung.	(Hrsg.:	von	Werner	Arnold	und	Peter	Vodosek.)	Wiesbaden:	Harrassowitz,	1988.	p.21-40.

29.		Vö.	Deutsche	Literaturgeschichte	:	von	den	Anfängen	bis	zur	Gegenwart.	3.	Aufl.	Stutgart:	Metzler,	1989.	p.	
126-127.

30.	Engelsing,	Rolf:	Die	perioden	der	Lesergeschichte	in	der	Neuzeit.	In:	Archiv für Geschichte des Buchwesens.	
Band	10.	(1970).	Frankfurt	am	Main:	Buchhändler-Vereinigung,	1970.	col.	945-1002.
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tehát	az	intenzív	olvasásból	az	extenzívbe	való	átmeneté	és	egyben	a	könyvhasználat	
demokratizálódásának	és	a	könyv	tömegmédiummá	válásának	korszaka.	Mindazonál-
tal	a	könyves	kultúra	fejlődése	nem	lineáris	és	nem	homogén	folyamat:	nagy	különb-
ségek	mutatkoznak	társadalmi	rétegek,	földrajzi	területek,	vallások,	nemek,	foglalko-
zások	stb.	szerint.	A	hagyatéki	leltárak	is	tanúsítják,	hogy	az	olvasás	nem	terjedt	ki	a	
társadalom	minden	rétegére	–	az	olvasótársaságok	szabályzatában	például	benne	fog-
laltatott,	hogy	a	tagok	tagdíjat	fizetnek,	és	hetente	többször	találkoznak;	ezeknek	a	fel-
tételeknek	azonban	csak	a	nemesek,	hivatalnokok,	lelkészek	és	a	tehetősebb	polgárok	
tudtak	megfelelni.31	A	reformációtól	a	felvilágosodás	kései	időszakáig	egymás	mellett	
élt	az	íráskultúra	és	az	analfabetizmus,	egy	félig	írásbeli	és	félig	szóbeli	kultúra	és	tu-
dásáthagyományozás	jellemezte	a	német	társadalmat,	nem	csupán	az	alsóbb	népréte-
geket,	hanem	a	nagypolgári	olvasótársaságokat	is,	ahol	a	felolvasások,	az	irodalmi	mű-
vek	megbeszélése	során	az	írásbeli	kultúra	vált	„szóbelivé”.	Van	olyan	becslés,	amely	
szerint	az	analfabetizmus	5	és	50%	közötti	lehetett32,	akkor	is,	ha	a	reformáció	óta	de	
jure	minden	német	államban	volt	iskolakötelezettség,	ám	mégsem	járt	mindenki	isko-
lába,	a	lánykák	számára	pedig	egyáltalán	nem	is	volt	rendszeres	oktatás.	Az	iskolázta-
tás	azonban	mindenképpen	a	gyermekek	családból	való	kiemelését,	egy	előre	meghatá-
rozott	értékrend,	tradíció,	normarendszer	közvetítését	is	jelentette	–	ez	is	közrejátszott	
abban,	hogy	a	megváltozó	paradigma	lassan	mégis	gyökeret	eresztett.
Ezek	a	folyamatok	természetesen	a	könyvtári	rendszerben	is	éreztették	hatásukat,	a	

gyűjtemények	célja	már	nem	a	barokk	és	a	reformáció	szellemiségéhez	kötődően	önma-
gában	a	világ	teljességének	leképezése	és	a	múlt	megőrzése,	a	fejedelmi	udvari	könyv-
gyűjtemények	már	nem	objektív	tanítást,	tanácsot	nyújtanak,	hanem	a	művelt	uralkodó	
eszményét	szolgálják,	a	könyvek,	könyvtárak	és	a	tudás	kapcsolata	már	nem	morális	
kérdés	többé33,	elsődleges	cél	a	hasznosság	és	a	használat.	Jól	illusztrálja	ezt	Gottfired	
Wilhelm	Leibniznek	(1646–1716),	a	korszak	jelentős	gondolkodójának	és	többek	között	
a	hannoveri	és	a	wolfenbütteli	udvari	könyvtárak	őrének	gondolata:	a	könyvtár	min-
den	tudásra	érdemes,	szükséges	és	hasznos	ismeretek	gyűjteménye,	amelynek	szerepe	
van	a	nemzet	felvirágoztatásában,	a	világ	jobbá	tételében.34	Ennek	az	új	könyvtármo-
dellnek	a	kifejeződése	az	udvari	könyvtárak	nyilvánossá	válása,	a	reformokra	nyitott	
egyetemi	tékák	lassan	a	modern	és	természettudományi	irodalomra	fókuszáló	kutató-
könyvtárrá	alakítása,	a	professzori	magánkönyvtárak,	a	tudóskönyvtárak	hozzáférhe-
tővé,	nyilvánossá	tétele	az	egyetemi	hallgatóság	számára35,	illetve	egyáltalán	a	könyv-

31.	Vö.	Deutsche Literaturgeschichte: von den Anfängen bis zur Gegenwart.	3.	Aufl.	Stutgart:	Metzler,	1989.	
p.124.

32.		Wittmann,	Reinhard:	Der	lesende	Landmann:	Zur	Rezeption	aufklärerischer	bemühungen	durch	die	bäuerliche	
Bevölkerung	im	18.	Jahrhundert.	In:	Buchmarkt und Leselektüre im 18. und 19. Jahrhundert.	(Reinhard	
Wittmann.)	Thübingen,	1982.	p.1-45.

33.		Vö.	Arnold,	Werner:	Der	Fürst	als	Büchersammler.	Die	Hofbibliotheken	in	der	Zeit	der	Aufklärung.	In:	
Bibliotheken und Aufklärung.	(Hrsg.:	von	Werner	Arnold	und	Peter	Vodosek.)	Wiesbaden:	Harrassowitz,	
1988.	p.58.

34.		Idézi:	Jochum,	Uwe:	Kleine Bibliotheksgeschichte.	3.,	verbesserte	Aufl.	Stuttgart:	Reclam,	2007.	p.106.
35.		Vö.	Frühsorge,	Gotthardt:	Zur	Rolle	der	Universitatsbibliotheken	im	Zeitalter	der	Aufklärung.	In:	Bibliotheken 

und Aufklärung. (Hrsg.	von	Werner	Arnold	und	Peter	Vodosek.)	Wiesbaden:	Harrassowitz,	1988.	p.75.
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gyűjtés	terjedése	a	polgárság	körében.36	Paul	Raabe	értékelését	elfogadva	elmondha-
tó,	hogy	a	XVIII.	században	a	könyvkultúrából	az	olvasáskultúrába	való	átmenettel	
együtt	az	enciklopédikus	könyvalapú	tudományosság	szaktudományossággá	alakult,	
létrejöttek	a	magán	tudós-szakkönyvtárak	és	a	század	második	felében	lényegében	el-
tűnt	a	könyvtári	palettáról	az	enciklopédikus	gyűjtőkörű	tudóskönyvtár.37
Magától	értetődő,	hogy	az	egymással	párhuzamosan	lezajló,	egymást	kísérő	vagy	

éppen	erősítő	átalakulási	folyamatok,	a	könyvtárak	működésének,	feladatrendszerének	
és	az	azokat	birtokló	tulajdonosi	kör	szociális	összetételének	megváltozása,	valamint	
az	utazási	irodalom	figyelmének	a	bibliotékák	felé	fordulása	a	könyvtári	szakiroda-
lomban	is	nyomon	követhető.	A	gyűjtemények	kezelésének	különféle	aspektusaival	
foglalkozó	közlemények	históriája	tradicionálisan	az	ókorig	vezethető	vissza,	de	ezek	
egészen	a	XVIII.	századig	latin	nyelven	íródtak,	és	éppen	Köhlernek	is	nagy	szerepe	
volt	abban,	hogy	az	általa	művelt	diszciplínák	nemzeti	nyelvű	szakirodalma	is	megte-
remtődjék,	illetve	gazdagodjék.	A	tudományos	irodalom	nemzeti	nyelvűvé	válása	né-
met	földön	az	1700-as	évek	elején	következett	be,	Franciaországban	és	Angliában	már	
50	éve	lezajlott	e	folyamat,	de	az	egyetemi	előadásokban	csak	jóval	később	kezdődött	
az	anyanyelvűség:	először	Christian	Thomasius (1655–1728) 1687-ban	Halléban	tar-
tott	nemzeti	nyelvű	előadásokat.38
A	legkorábbi	németül	íródott	könyvtártan	még	1704-ben	jelent	meg	Die neu-eröff-

nete Bibliothec…39	címmel	feltehetően	a	tolckeni	lelkész,	Friedrich	Christian	Feustking	
(1678–1739)	tollából.40	A	kötet	első	fejezetei	a	könyvtárakról	adnak	általános	elméleti	
ismereteket,	a	tomus	második	fele	pedig	egyrészt	a	tékák	gyümölcsöző	használatára	
vonatkozóan	nyújt	segítséget,	másrészt	pedig	Európa	jelentős	kollekcióit	mutatja	be.41 
A	művel	tehát	beépült	a	könyvtári	szakirodalomba	a	könyvtárismertetés	is,	vagyis	az	
utazási	irodalom	azon	szegmense,	amely	a	kavalierstourok	során	meglátogatott	tékák	
történetéről,	állományáról,	elhelyezéséről,	működéséről,	ciméliumairól	ad	ismertetést,	
de	a	vonatkozó	(könyvtári	és/vagy	utazási)	szakirodalomról,	a	nyomtatott	katalógu-
sokról	is	tudósít.	A	közrebocsátott	(szak)munkák	tehát	már	nemcsak	a	könyvtárosok-
nak	szólnak,	hanem	a	tulajdonosoknak	és	minden	művelt	és	érdeklődő	embernek	is;	

36.	A	felvilágosodás	korának	német	könyvtártörténetet	számos	alapos	részlettanulmányban	mutatja	be:	Bibliotheken 
und Aufklärung.	(Hrsg.:	von	Werner	Arnold	und	Peter	Vodosek.)	Wiesbaden:	Harrassowitz,	1988.

37.	Vö.	Raabe,	Paul:	Gelehrten	bibliotheken	im	Zeitalter	der	Aufklärung.	In:	Bibliotheken und Aufklärung.	(Hrsg.:	
von	Werner	Arnold	und	Peter	Vodosek.)	Wiesbaden:	Harrassowitz,	1988.	p.118.

38.	Vö.	Raabe,	Paul:	Gelehrte	Nachschlagewerke	im	18.	Jahrhundert.	In:	Bücherlust	und	Lesefreuden:	Beiträge 
zur geschichte des Buchwesens im 18. und frühen 19. Jahrhundert.	(Paul	Raabe.)	Stuttgart:	Metzlersche	
Verlagsbuchhandlung,	1984.	p.89-90.,	illetve:	Thomasius,	Crristian.	In:	Allgemeine Deutsche Biographie.	Bd.	
38.	Leipzig:	Duncker	und	Humblot,	1894.	p.93-102.

39.	Hamburg:	Schiller,	1704.
40.	Az	említett	művel	és	a	XVIII.	századi	német	könyvtártani	szakirodalommal	kapcsolatban	részletesebben	vö.	

Schusky,	Renate:	Empfehlungen	für	die	Einrichtung	von	Bibliotheken.	In:	Buch und Sammler: Private und 
öffentliche Bibliotheken im 18. Jahrhundert.	Heidelberg:	Winter,	1979.	p.129-139.	Ezen	tanulmány	nevezte	
meg	Feustkinget	a	Die	neu-eröffnete	Bibliothec	szerzőjeként.

41.	Feustking,	Friedrich	Christian:	Die neu-eröffnete Bibliothec, worinnen der studierenden Jugend und anderen 
curieusen Liebhabern guten Unterricht von Bibliothequen nebenst bequener Anleitung dieselben anzulegen, 
wohl unterhalten und nützlich zugebrauchen an die Hand gegeben wird. Welchen angefügt die vornehmsten 
Bibliothequen in Europa und was Reisende vornehmlich bey denen Besichtigung zu beobachten haben.	Ham-
burg:	Schiller,	1702.
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így	ezek	a	források	sokszor	inkább	kézikönyvként	vagy	segédkönyvként	értékelhetők,	
mint	az	általánosabb	tematikájú	„olvasmány”-nak	szánt	útleírások.42
Példaként	említhető	J.	de	Blainville43	(XVII.	század	második	fele–XVIII.	század	

első	fele),	Zacharias	Conrad	von	Uffenbach44	(1683–1734),	Johann	Georg	Keyssler45 
(1693–1743)	vagy	Christoph	Friedrich	Nicolai46	(1733–1811)	beszámolója.	A	kalan-
dos	életű	diplomata,	Blainville	korai	utazásai	során	1697-ben	hajótörésben	elvesztette	
a	feljegyzéseit,	utóbb,	a	XVIII.	század	első	évtizedében	Németalföldet,	Svájcot,	Itá-
liát	járta	be,	és	a	XVIII.	századi	utazók	között	időben	elsőként	látogatott	meg	német-
országi	tékákat	is.47	Az	utazási	irodalom	egyik	legismertebb	alakja	Uffenbach,	aki	a	
Merkwürdige Reisen…-ben	egyik,	a	fivérével	Johann	Friedrich	(Armand/Hermann)	
Uffenbachhal	tett	1709–1711-es	kavalierstourjáról	számol	be.	Útja	célja	az	információ-	
és	tapasztalatszerzés	mellett	kora	több	jelentős	tudósának	felkeresése	és	saját	biblio-
fil	kollekciójának	gyarapítása	volt48,	a	szakirodalom	tanúsága	szerint	4000	új	kötettel	
tért	haza.49	Keyssler	számunkra	azért	fontos,	mert	1729	és	1731	között	Magyarország-
ra	is	ellátogatott,	az	író,	könyvkereskedő	Nicolai50	pedig	úgy	kapcsolódik	Köhler	mód-
szertani	művéhez,	hogy	annak	egy	későbbi,	már	kiegészített	edíciójában	fontos	for-
rásként	említődik.51
Érdekességként	meg	kell	emlékezni	az	ágostonos	szerzetes	Eusebius	Amortnak	

(1692–1775,	született	Thomas	Amort)	anomin	könyvtárelméleti	és	utazásmódszertani	
dolgozatairól,	amelyek	az	általa	és	rendtársai,	Agnellus	Kandler	(1692–1745)	és	Gela-
sius	Hieber	(1671–1731)	által	indított	Parnassus Boicus	című	folyóiratban,	pontosab-
ban	testet-lelket-elmét	pallérozó	moralizáló	lapban52	–	tehát	a	felvilágosodás	új	és	egyre 

42.	Walker,	Thomas	D.:	The	state	of	libraries	in	eighteenth-century	Europe:	Adalbert	Blumenschein’s	„Beschreibung	
verschiedener	Bibliotheken	in	Europa”	In:	The Library Quarterly.	1995.	nr.	3.	p.274-275.

43.	Blainville,	J.	de:	Travels through Holland, Germany, Switzerland and but especially Italy…	London:	Noon,	
1757.

44.	Uffenbach,	Zacharias	Conrad	von:	Merkwürdige Reisen durch Niedersachsen, Holland und Engelland.	Th.	
1-3.	Ulm	und	Memmingen:	Gaum,	1753-1753.

45.	Keyssler,	Johann	Georg:	Neueste Reisen durch Deutschland, Böhmen, Ungarn, die Schweiz, Italien und 
Lothringen…	T.	1-2.	Neue, vermehrte Aufl.	Hannover:	Försters,	1751.

46.	Nicolai,	Christoph	Friedrich:	Beschreibung einer Reise durch Deutschland und die Schweiz im Jahre 1781.	
Bd.	1-12.	Berlin	und	Stettin:	Nicolai,	1783-1796.

47.	Vö.:	Becker,	Peter	Jörg:	Bibliotheksreisen	in	Deutschland	im	18.	Jahrhundert.	In:	Archiv für Geschichte des 
Buchwesens. Band 21.	(1980).	Frankfurt	am	Main:	Buchhändler-Vereinigung,	1980.	col.	1388-1389.,	illetve	
Predeek,	Adalbert:	Bibliotheksbesuche	eines	Gelehrten	Reisenden	im	Anfänge	des	18.	Jahrhunderts:	Christian	
Gabriel	Fischer.	In:	Zentralblatt für Bibliothekswesen.	45.	1928.	p.222.

48.	Vö.	Becker,	Peter	Jörg:	Bibliotheksreisen	in	Deutschland	im	18.	Jahrhundert.	In:	Archiv für Geschichte des 
Buchwesens.	Band	21.	(1980).	Frankfurt	am	Main:	Buchhändler-Vereinigung,	1980.	col.	1391-1394.

49.	Fabian,	Ursula:	Deutsche	Reisenden	in	englischen	Bibliotheken	im	achtzehnten	Jahrhundert.	In:	Öffentliche 
und private Bibliotheken im 17. und 18. Jahthundert.	(Hrsg.:	Paul	Raabe.)	Bremen;	Wolfenbüttel:	Jacobi-
Verlag,	1977.	p.93.

50.	Vö.	Nicolai,	Chr.	Friedrich.	In:	Lexikon des gesamten Buchwesens.	Bd.	2.	Leipzig:	Hiersemann,	1936.	p.532-533.
51. Johann David Köhlers… Anweisung zur Reiseklugheit für junge Gelehrte… / neu überarbeitet und mit 

berichtigenden Anmerkungen versehen von Johann Friedrich August Kinderling.	Magdeburg:	Creutz,	1788.	
p.	XXV.	

52.	Karl	Schottenloher	1713	és	1761	között	178	német	moralizáló	lapról	tesz	említést,	a	kiadványtípus	népszerű-
ségét	mutatja	az	is,	hogy	összesen	500	német	sajtótermék	tartozik	e	körbe.	Vö.:	Schottenliher,	Karl:	Bücher 
bewegten die Welt.	Bd.	2.	Stuttgart:	Hiersemann,	1952.	p.344.
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nagyobb	jelentőségre	szert	tevő	kiadványtípusban	–	jelentek	meg	1726–1727-ben53.	
A	század	végéről	–	magyar	vonatkozása	miatt	is	–	meg	kell	azonban	említeni	Michael	
Denisnek	(1729–1800)	a	könyvtudomány,	bibliológia	klasszikusának	számító	opuszát,	
az	Einleitung in die Bücherkundét54,	amellyel	a	Theresianum	oktatója	nem	könyvtá-
rossá	akarta	képezni	az	arisztokrata	ifjakat,	hanem	felismerte,	hogy	a	művelt	és	tudá-
sát	utazások	alkalmával	is	elmélyítő	nemesnek	szüksége	van	a	könyves	ismeretekre,	
saját	könyvtára	és	képzettsége	méltó	dísze	családjának.

Johann	David	Köhler
Az	imént	vázolt	ideológiai	és	tudományos	paradigmának	volt	részese,	illetve	aktív	ala-
kítója	Johann	David	Köhler,	akit	a	források	elsősorban	történészként	esetleg	numiz-
mataként	is	jegyeznek	(például	a	Deutsche	Nationalbibliothek	katalógusa),	a	könyves,	
könyvtári	vonatkozású	kútfők	(magától	értetődik	példaként	a	hivatkozás	a	Lexikon 
des gesamten Buchwesens	megfelelő	locusára)	pedig	könyvtárőri,	szakírói	tevékeny-
ségéről	is	megemlékeznek.	Pályafutása	ismertetésekor	a	lexikális	munkák	professzori	
működéséről	sem	feledkeznek	meg.55	Érdemes	azonban	kicsit	részletesebben	kitérni	a	
XVIII.	századi	német	tudományos	élet	ezen	jeles	agensére.
Köhler	a	szászországi	Colditzban	született	1684-ben	és	apja	példáját	követő	mó-

don	Wittenbergben	megkezdett	teológiai	tanulmányait	félbehagyva	fordult	a	törté-
nettudományi	és	a	filológiai	stúdiumok	felé	–	érdeklődési	körének	orientálódásában,	
a	világi	tudományok	és	a	könyvtárak	felé	fordulásában	jelentős	szerepet	játszott	a	
tudós	történész	Conrad	Samuel	Schurzfleisch56	(1641–1708),	aki	saját	gyűjteményét	
is	rendelkezésére	bocsátotta.57	Az	ifjú	Köhler	1706-tól	az	altdorfi	egyetemen	a	filoló-
gia,	1710-től	pedig	a	történelem	oktatója	is,	illetve	1712	és	1735	között	az	egyetemi	
könyvtár	munkatársa,	aki	könyvhasználati	és	könyvtártani	kurzusokat	is	tartott.58 Itt 
került	kapcsolatba	a	Pozsonyból	Altdorfba	származott	és	egyébként	Czvittinger	Dá-
vid	köreihez	is	tartozó	Moller	Dániel	Vilmossal	(1642–1712),	aki	„számos disputáci-
ót írt literatúratörténeti kérdésekről (nyomdászat, könyvtár …), amire talán azért is 

53.	Amort,	Eusebius:	Von	denen	Büchereyen	oder	Bibliothecken	ins	gemein.	In:	Parnassus Boicu oder Neu-
eröffneter Musen-Berg worauf verschiedene Denck- und Leßwürdigkeiten auß der gelehrten Welt zumahlen 
aber auß denen Landen zu Bayrn abgehandlet werden. 1726.	München:	Straub,	1726.	p.53-62.;	Uő:	Von	
Ordnung	und	Einrichtung	der	Bibliothecken.	In:	uo.1727.	p.299-320.;	Uő:	Von	den	Bibliothecken	Bayrlands.	 
In:	uo.	1727.	p.376-297.

54.	Vö.	Denis,	Michael:	Einleitung in die Bücherkunde.	1.	Theil.	Wien:	Trattner,	1777.
55.	Vö.	Köhler,	Johann	David.	In:	Allgemeine Deutsche Biographie.	Bd.	16.	Leipzig:	Duncker	&	Humblot,	1882.	

p.442-443.	itt	a	szócikk	elején	Köhler	történésznek	neveződik,	a	Gesamtnormdateiban	szerepel,	hogy	numizmata:	
Katalog	der	Deutschen	Nationalbibliothek	[online]	[2013.11.15.]	<http://d-nb.info/gnd/11872424X>,	könyvtá-
ros	voltát	pedig	Hubert	Schiel	emeli	ki:	Koehler	(Koeler),	Johann	David.	In:	Lexikon des gesamten Buchwesens.	
Bd.	2.	Leipzig:	Hiersemann,	1936.	p.242-243.	Az	életút	bemutatásában	ezekre	a	forrásokra	külön	már	nem	fo-
gok	hivatkozni.

56.	Vö.	Schurzfleisch,	Conrad	Samuel.	In:	Neue Deutsche Biographie.	Bd.	23.	Berlin:	Duncker	und	Humblot,	
2007.	p.764-766.

57.	Schmidmaier,	Dieter:	Bibliothekswissenschaftlice	Bestrebungen	an	der	Altdorfen	Universitätsbibliothek	wischen	
1630	und	1800.	In:	Zentralblatt für Bibliothekswesen.	98.	1.	1984.	p.19.

58.	Vö.	Schmidmaier,	Dieter:	Bibliothekswissenschaftlice	Bestrebungen	an	der	Altdorfen	Universitätsbibliothek	
wischen	1630	und	1800.	In:	Zentralblatt für Bibliothekswesen.	98.	1.	1984.	p.19.
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vállalkozott vagy vállalkozhatott, mert apósától elörökölte az egyetemi könyvtár ve-
zetést. Utóda Johann David Koeler [Köhler] aztán új kiadásban jelentette meg egyik 
1704-i munkáját a »kunst- und naturalienkammer«-ekről, amelyben a magyarorszá-
giak között említette a Rákóczi család és Weber János eperjesi orvos gyűjteményét.”59 
Moller	kiterjedt	irodalmi	munkásságát	Szinnyei	184	tételben	regisztrálja,	az	idézet-
ben	említett	mű	a	latin	nyelvű	Commentatio de technophysiotameis sive germanice 
Von Kunst- und Naturalien-Kammern	című60,	amelyet	Köhler	Sylloge aliquot scrip-
torum de bene ordinanda et ornanda bibiotheca	című	szöveggyűjteményében	tett	
közzé	1728-ban.61	Moller	azért	is	volt	fontos	történész-könyvtáros	kollégája	számá-
ra,	mert	Köhler	az	ő	indíttatására	kezdett	el	kifejezetten	a	történelem	segédtudomá-
nyaival,	kronológiával	és	éremtannal	foglalkozni	–	ezirányú	kutatásai	más	munkái-
nak	részletei	mellett	az	általa	alapított	első	német	nyelvű	éremtani	szakfolyóiratban,	
a	Historische Münzbelustigungenben	is	megjelentek.62	A	periodikum	első	részegy-
sége	1729-ben	látott	napvilágot,	az	utolsó,	a	huszonkettedik	pedig	1756-ban,		Köh-
ler	halála	után	a	kiadó	megkeresésére	Johann	Christoph	Gatterer	(1727–1799),	akkor	
még	a	nürnbergi	gimnázium	igazgatóhelyettese,	később	már	a	göttingeni	universi-
tason	a	történelem	és	segédtudományai	professzora	közreadásában.63	Érdekes,	hogy	
Köhlert	a	mai	történeti	tudománytörténeti	szakirodalom	nem	segédtudományi	telje-
sítménye	miatt	jegyzi,	fő	művének	az	1736-os	Kurzgefaßte und gründliche Teutsche 
Reichs-Historie vom Anfang des Teutschen Reichs mit König Ludwigen dem teuts-
chen bis auf den Baden’schen Frieden64	című	opuszt	tekinti.65
Könyves	érdeklődésének	bizonyítéka	1727-ben	Friedrich	Paul	Stoy	nevű	doktoran-

duszával	együtt	közrebocsátott	és	Nagy	Károly	könyvtáráról	írott	munkája,	a	Com-
mentatio de bibliotheca Caroli Imperatoris Aug. gloriosissimi ad Eginharti de vita 
eiusdem cap. XXXIII66;	a	„nagy	szorgalommal	kidolgozott”	munkában	az	uralkodói	
könyvtár	51	kódexének	ismertetése	olvasható67.
Altdorfhoz	kötődő	időszakának	kezdetén,	1708	és	1710-1711	között	a	politikus,	svéd-

országi	követ,	Henning	Strahlenheim	(1665–1731)68	titkára	volt;	a	báróval	való	német-

59.	Tarnai	Andor:	Egy	magyarországi	tudós	külföldön.	In:	Tanulmányok a magyarországi historia litteraria tör-
ténetéből.	(Tarnai	Andor.)	Bp.:	Universitas,	2004.	p.90-92.,	az	idézet	forrása:	p.92.

60.	Altdorfi:	[s.	n.],	1704.	Moller	munkásságával	kapcsolatban	vö.	Szinnyei	József:	Magyar írók élete és munkái.	
9.	kötet.	Bp.:	Hornyánszky,	1903.	col.	134-144.

61.	Frankfurt:	Stein,	1728.	p.189-252.
62.	Johann	David	Köhlers…	wöchentlich	heraus	gegebener	Historischer	Münz-Belustigung.	1-22.	Theil.	Nürn-

berg:	Weigel,	1729-1756.	Az	utolsó	füzet	előszavában	Gatterer	Köhler	életrajzát	és	publikációs	jegyzékét	is	
megadja:	uo.	1756.	p.393-400.

63.	Vö.	Pütter,Johann	Stephan:	Versuch einer akademischen Gelehrtengeschichte von der Georg-Augustus 
Universität zu Göttingen.	Göttingen:	Vandenhoek,	1765.	p.177-179.	

64.	Frankfurt;	Leipzig,	1736.
65.	Vö.	Vogtherr,	Thomas:	Von	der	Münzbelustigung	zur	akademischen	Disziplin:	Anmerkungen	zum	Verhältnis	

von	Numismatik	und	Geschichtswissenschaft.	In:	Abhandlungen der Braunschweigischen Wissenschaftlichen 
Gesellschaft.	Bd.	53.	2003.	p.18.

66.	Altdorfii:	literis	Meyeri,	1727.
67.	Vö.	Johann David Köhlers… Anweisung zur Reiseklugheit für junge Gelehrte… / neu überarbeitet und mit 

berichtigenden Anmerkungen versehen von Johann Friedrich August Kinderling.	Magdeburg:	Creutz,	1788.	
p.25.

68.	Strahlenheim,	Henning	Frhr.	V.	In:	Deutsche Biographie.	[online]	[2013.11.15.]	<	www.deutsche-biorgaphie.
de/sfzS20984.html>.



55

országi	és	sziléziai,	boroszlói	tartózkodás	volt	Köhler	kavalierstourja,	amely	ismeretei-
nek	bővülését,	látókörének	kiszélesedését	eredményezte,	követségi	titkárként	a	felsőbb	
körökkel	is	kontaktusba	kerülve	számos	hazai	és	külföldi	tudóssal	ismerkedett	meg	és	
maradt	levelezésben	élete	végéig.	Tapasztalatait	mindkét	egyetemen	beépítette	a	tan-
anyagba,	már	Altdorfban	is	tartott	kurzust	a	tanulmányutak	módszertanáról.69
Az	altdorfi	egyetem	nem	tartozott	a	német	felvilágosodás	vezető	intézményei	közé,	

mindazonáltal	–	a	kor	követelményeinek	megfelelően	–	itt	is	fontosnak	tartották	általá-
nos	tudományos	folyóirat	megjelentetését:	Köhler	két	szerkesztőtársa,	a	jogász	Georg	
Friedrich	Deinlein	(1696–1757)	és	a	teológus	Jacob	Wilhelm	Feuerlein	(1689–1766)	volt	
a	Nützliche und auserlesene Arbeites der gelehrten im Reich70	elnevezésű	orgánum-
ban.	És	az	is	Köhler	altdorfi	tevékenységét	dicséri,	hogy	a	könyvtári	tapasztalatokkal	
is	rendelkező,	Poroszországból	kiutasított,	így	1727-ben	Európát	kényszerűségből	be-
utazó	filozófus,	Christian	Gabriel	Fischer	(1686–1751)	a	városban	időzve	az	egyetemi	
tékát	is	meglátogatta,	a	felsőoktatási	intézmények	bibliotékái	közül	egyedül	ezzel	volt	
elégedett,	„munkára	alkalmasnak	és	egy	egyetemhez	méltónak”	ítélte.71	Fischer	ítéle-
tének	igazát	a	jelenkori	szakirodalom	is	bizonyítja,	Dieter	Schmidmaiernek	egyik	ta-
nulmányában	olvasható,	hogy	Köhler	igazgatói	regnálása	volt	a	könyvtár	leggyümöl-
csözőbb	korszaka.72
A	széles	körben	ismert,	elismert,	irigyelt	és	néha	támadott	tudóst	többször	hívták	

a	Halléba,	Wittenbergbe,	Helmstedtbe	vagy	akár	Hannoverbe,	de	csak	az	1735-ben	új-
raalapított	göttingeni	egyetem	katedrája	kedvéért	vált	meg	a	várostól.	
A	göttingeni	Georg-Augustus	egyetemet	újraalapító	és	a	tudományos	élet	euró-

pai	hírnevű	kutatóközpontjává	szervező	Gerlach	Adolph	Freiherr	von	Münchhausen	
(1688–1770)	udvari	tanácsos,	majd	államminiszter	kiváló	oktatói	kart	épített,	a	kuta-
tás	színteréül	szolgáló	remek	könyvtárat	hozott	létre,	a	tudósok	publikációit	megjelen-
tető	és	forgalmazó	könyves	infrastruktúrát	teremtett,	illetve	útjára	indította	a	méltó	
rangú	folyóiratot	a	Göttingische gelehrte Anzeigent.	Reformtörekvéseiben	a	koráb-
bi	egyetemi	struktúrától	eltérő	módon	a	jogi,	orvosi	és	bölcseleti	kar	nagyobb	priori-
tást	élvezett	a	teológiai	képzésnél,	tevékenysége	során	az	universitas	lassan	a	politi-
kai	felvilágosodás	recepciójának,	a	szellemi	életben	pedig	a	liberális	eszmecserének	
alapvető	intézményévé	vált.73	Kezdetben	azonban	mindez	még	csak	terv,	a	jövő	ígé-
rete	volt,	a	könyvtári	háttér	megteremtése	hosszú	és	lassú	folyamat,	így	a	szükség	
is	diktálta,	hogy	Münchhausen	eleinte	olyan	professzorok	alkalmazását	részesítette	

69.	Vö.	Johann David Köhlers… Anweisung zur Reiseklugheit für junge Gelehrte… / neu überarbeitet und mit 
berichtigenden Anmerkungen versehen von Johann Friedrich August Kinderling.	Magdeburg:	Creutz,	1788.	
p.X-XI.

70. Nützliche und auserlesene Arbeiten der Gelehrten im Reich.	Stück	1-7.	Nürnberg:	Endter	und	Engelbrecht,	1733-
1736.	

71.	Vö.	Predeek,	Adalbert:	Bibliotheksbesuche	eines	Gelehrten	Reisenden	im	Anfänge	des	18.	Jahrhunderts:	Christian	
Gabriel	Fischer.	In:	Zentralblatt für Bibliothekswesen.	45.	1928.	p.242.

72.	Schmidmaier,	Dieter:	Bibliothekswissenschaftlice	Bestrebungen	an	der	Altdorfen	Universitätsbibliothek	wischen	
1630	und	1800.	In:	Zentralblatt für Bibliothekswesen.	98.	1.	1984.	p.19.

73.	Részletesebben	vö.	Raabe,	Paul:	Universität	und	Buchhandel:	Göttingen	im	18.	und	frühen	19.	Jahrhundert.	In:	
Bücherlust und Lesefreuden: Beiträge zur geschichte des Buchwesens im 18. und frühen 19. Jahrhundert Paul 
Raabe.	Stuttgart:	Metzlersche	Verlagsbuchhandlung,	1984. p.36-50.
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előnyben,	akik	jelentős	magánkönyvtárral	rendelkeztek74,	amelyek	hagyományosan	a	
hallgatók	számára	szintén	hozzáférhetők	voltak,	sőt	olyan	tudós	könyvtártulajdonos	
is	akadt,	aki	közzétette	nyomtatásban	gyűjteménye	katalógusát.75	Így	váltak	a	privát	
gyűjtemények	az	intézeti	és	az	egyetemi	könyvtárak	a	tudományos	munka	egymást	
kiegészítő,	szervezett	bázisának	elemeivé.76	Az	egyetemi	könyvtár	állományába	azt	
célozták	megszerezni,	ami	a	privát	tudóskönyvtárakban	nem	állhat	rendelkezésre,	
mindazonáltal	nagy	haszonnal	járt	a	bibliotéka	számára	az	is,	hogy	a	professzorok	
halála	után	–	a	nemesi	és	polgári	kollekciókkal	ellentétben	–	számos	könyvhagyaté-
kot	megvásároltak,	a	bibliotéka	1743	és	1828	között	52	tudóskönyvtár	árverésén	li-
citált,	és	az	aukciókon	összesen	kb.	200	000	kötethez	jutott	hozzá77,	nem	beszélve	az	
ajándékokról.78
A	szakirodalomból	ismeretes,	hogy	maga	Köhler	is	jelentős	kollekcióval	rendelke-

zett,	amelynek	jelentős	részét	halála	után	–	a	korabeli	szokásoknak	megfelelően,	bár	
éppen	az	apja	nyomdokaiba	lépő,	szintén	göttingeni	történész	professzor	fiától	kissé	
váratlanul	–	1755-ben	árverésre	bocsátottak.	Az	aukcionált	4125	kiadvány	nagyrészt	
történelemi,	jogi,	irodalom-	és	nyelvtudományi	témájú	volt,	de	volt	közöttük	315,	jó-
részt	ritka	numizmatikai	kötet	is,	és	a	gyűjteményhez	tartozott	még	3800	érme	és	5500	
disszertáció,	illetve	egyéb	rövidebb	traktátus.	A	tudóskönyvtárban	megtalálhatók	vol-
tak	a	korszak	legjelentősebb	könyv-	és	könyvtártudományi	publikációi,	valamint	a	Jo-
hannes	Gutenberg	(1400–1468)	életére	vonatkozó	források	jelentős	része	is.79
Köhler	Göttingenben	már	nem	tevékenykedett	könyvtárosként,	kapcsolatai	a	köny-

ves	világgal	azonban	a	későbbiekben	is	megmaradtak:	folytatta	utazás-módszertani	
kurzusait,	és	a	könyvtudomány,	a	könyvismeret	(bibliológia)	egy	másik	területéhez,	a	
nyomdászattörténethez	kötődik	a	Hochverdiente und aus bewährten Urkunden wohl-
beglaubte Ehren-Rettung Johann Guttenbergs…80	című	forrásgyűjtemény	közzététe-
le.	A	témában	való	régóta	vágyott	elmélyüléshez	és	a	tomus	összeállításához	a	nyom-
dászat	feltalálásának	300.	évfordulója	adta	az	alkalmat,	és	Köhler	elsődleges	célja	az	

74.	Streich,	Gerhard:	Die	Büchersammlungen	Göttinger	professoren	im	18.	Jahnhundert.	In:	Öffentliche und private 
Bibliotheken im 17. und 18. Jahrhundert: Raritatenkammern, Forschungsinstrumente oder Bildungsstätten.	
(Hrsg.:	Paul	Raabe.)	Bremen;	Wolfenbüttel:	Jacobi-Verlag,	1977.		p.252.

75.	Vö.	Raabe,	Paul:	Gelehrtenbibliotheken	im	zitalter	der	Aufklärung.	In:	Biblioheken und Aufklärung.	(Hrsg.:	
von	Werner	Arnold	u.	Peter	Vodosek.)	Wiesbaden:	Harrassowitz,	1988.	p.108.

76.	Vö.	Frühsorge,	Gotthardt:	Zur	Rolle	der	Universitatsbibliotheken	im	Zeitalter	der	Aufklärung.	In:	Bibliotheken 
und Aufklärung. (Hrsg.:	von	Werner	Arnold	und	Peter	Vodosek.)	Wiesbaden:	Harrassowitz,	1988.	p.74-75.

77.	Streich,	Gerhard:	Die	Büchersammlungen	Göttinger	professoren	im	18.	Jahnhundert.	In:	Öffentliche und private 
Bibliotheken im 17. und 18. Jahrhundert: Raritatenkammern, Forschungsinstrumente oder Bildungsstätten.	
(Hrsg.:	Paul	Raabe.)	Bremen;	Wolfenbüttel:	Jacobi-Verlag,	1977.		p.242.

78.	Az	újjászervezett	bibliotéka	történetével	kapcsolatban	vö.	a	majdnem	kortárs	feldolgozását:	Pütter,	Johann	
Stephan:	Versuch einer akademischen Gelehrtengeschichte von der Georg-Augustus Universität zu Göttingen. 
Göttingen:	Vandenhoek,	1765.	p.210-224.

79.	Vö:	Schmidmaier,	Dieter:	Der	Gutenberg-Forscher	Johann	David	Köhler.	In:	Marginalien:	Zeitschrift für 
Buchkunst und Bibliophilie.	1992.	Nr.	128.	p.	99.	Schmiedmaier	adatközlése	a	meglehetősen	terjedelmes	
aukciókatalógusra	hivatkozik:	Catalogus librorum maximam partem historicum cui publica auctionis lege in 
aedibus Koelerianis vendentur.	Göttingen:	Hager,	1755.

80.	Köhler,Johann	David:	Hochverdiente und aus bewährten Urkunden wohlbeglaubte Ehren-Rettung Johann 
Guttenbergs eingebohrnen Bürgers in Mayntz… wegen der ersten Erfindng der nie gnug gepriesenen Buchdrucker-
Kunst… zu unvergänglichen Ehren der Teutschen Nation… mit gäntzlicher und unwiedersprechlicher 
Entschidung des darüber entstandene dreyhundertjährigen Streits… Leipzig:	Fritsch,	1741.
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volt,	hogy	tomusával	végleg	lezárja	a	szakirodalomban	még	akkor	is	meglévő	vitát,	és	
tisztázza	a	félreértéseket,	történelmi	pontatlanságokat	a	könyvnyomtatás	kezdeteivel	
kapcsolatban.	Nem	a	téves	szöveghelyekből	akart	„loci	communes”-t	összeállítani,	ha-
nem	azokat	a	forrásokat	kutatta	fel	és	tette	közkinccsé,	amelyek	Gutenberg	és	Mainz	
városának	primátusát	bizonyítják,	valamint	amelyek	felmentik	a	feltalálót	a	hűtlen-
ség	és	a	lopás	vádja	alól.81	Érdemes	megjegyezni,	hogy	ez	a	kérdés	Köhler	történeti	és	
utazási	előadásaiban	már	1715-től	kezdődően	jelen	volt82,	rövidebb	terjedelemben	és	
kevésbé	részletező	módon	az	azokhoz	kötődő	publikációkban	is	helyet	kapott,	mégis	
különös	jelentősége	van	annak,	hogy	a	professzor	e	témának	önálló	kiadványt	szen-
telt,	illetve	annak,	hogy	a	mű	nemzeti	nyelven	íródott,	így	„az egész német nemzet di-
csőségét érintő írást minden német olvashassa és megérthesse”.83	A	könyv	első	felé-
ben	(1–40.	oldal)	Köhler	összegzi	kutatásainak	eredményeit,	a	második	rész	(41–108.	
oldal)	pedig	a	felhasznált	kéziratos,	levéltári	és	nyomtatott	források	megfelelő	szöveg-
helyeit	hozza,	illetve	az	értelmezésükhöz	szükséges,	a	tartalmukat	kiegészítő,	magya-
rázó	jegyzeteket	ad.	A	tények	tisztázására	valóban	szükség	is	volt,	mert	még	Köhler-
nek	olyan	művelt	kortársai,	mint	például	Friedrich	Schiller	(1759–1805)	vagy	Johann	
Christoph	Gottsched	(1700–1766)	sem	voltak	tisztában	azzal,	hogy	kinek	köszönhető	
tulajdonképpen	e	felbecsülhetetlen	értékű	találmány.84	A	végső	bizonyítékokat	ebben	
a	kérdésben	a	Köhler	által	a	kutatás	számára	felfedezett	és	közzétett	úgynevezett	Hel-
masperger-féle	jegyzőkönyv	szolgáltatta,	amelyet	még	1741-ben	a	göttingeni	egyete-
mi	könyvtárnak	adományozott.85	A	chrestomathia	fontosságát,	alaposságát	és	Köhler	
igazát	mi	sem	bizonyítja	jobban,	mint	az,	hogy	a	Gutenberg-kutatás	klasszikusa,	Al-
bert	Kapr,	vele	indítja	e	diszciplína	históriáját86,	valamint,	hogy	2000-ben,	Gutenberg	
születésének	600.	évfordulójára	hasonmás	kiadásban	újra	megjelent	a	mű87,	és	szerző-
jét	a	mai	Gutenberg-kutatás	szintén	jegyzi.88

81.	Vö.	Köhler,	Johann	David:	Hochverdiente und aus bewährten Urkunden wohlbeglaubte Ehren-Rettung Johann 
Guttenbergs eingebohrnen Bürgers in Mayntz… wegen der ersten Erfindng der nie gnug gepriesenen Buchdrucker-
Kunst… zu unvergänglichen Ehren der Teutschen Nation… mit gäntzlicher und unwiedersprechlicher 
Entschidung des darüber entstandene dreyhundertjährigen Streits…Leipzig:	Fritsch,	1741.p.

82.	Vö.	Schmidmaier,	Dieter:	Der	Gutenberg-Forscher	Johann	David	Köhler.	In:	Marginalien: Zeitschrift für 
Buchkunst und Bibliophilie.	1992.	Nr.	128.	p.99.

83.	Köhler,	Johann	David:	Hochverdiente und aus bewährten Urkunden wohlbeglaubte Ehren-Rettung Johann 
Guttenbergs eingebohrnen Bürgers in Mayntz… wegen der ersten Erfindng der nie gnug gepriesenen Buchdrucker-
Kunst… zu unvergänglichen Ehren der Teutschen Nation… mit gäntzlicher und unwiedersprechlicher 
Entschidung des darüber entstandene dreyhundertjährigen Streits… Leipzig:	Frintsch,	1741.p.

84.	Vö.	Schmidmaier,	Dieter:	Johann	David	Köhler:	Hochverdiente…	Ehren-Rettung:	Zu	Ehren	Elmar	Mittlers…	
In:	Bibliothek.	2001.	2.	p.254.

85.	Vö.	Koehler	(Koeler),	Johann	David.	In:	Lexikon des gesamten Buchwesens.	Bd.	2.	Leipzig:	Hiersemann,	1936.	
p.243.,	illetve	Helmasperger,	uo.	p.81.

86.	Vö.	Kapr,	Albert:	Johannes Gutenberg: Persönlichkeit und Leistung.	2.,	durges.	Aufl.	Leipzig;	Jena;	Berlin:	
Urania-Verlag,	1988.	p.84.

87.	München:	Saur,	2000.
88.	Vö.	Schmidmaier,	Dieter:	Johann	David	Köhler:	Hochverdiente…	Ehren-Rettung:	Zu	Ehren	Elmar	Mittlers…	

In:	Bibliothek.	2001.	2.	p.253.
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Az	Anweisung	für	reisende	Gelehrte…
Köhler	életéről	már	ismeretes,	hogy	sokoldalúan	képzett	személy	volt,	aki	rendelke-
zett	kutatói,	könyvtári	és	könyvtárosi	tapasztalatokkal,	jelentős	tudóskönyvtárral	és	
egyéb	gyűjteménnyel,	illetve	ifjúkorában	hosszabb	utazást	is	tett.	Tehát	minden	adott-
sága,	képessége	és	készsége	megvolt	ahhoz,	hogy	az	egyetemi	ifjúságnak	az	utazás	
módszertanát	oktathassa.	Már	Altdorfban	is	tartott	kurzusokat	a	peregrinatio	mód-
szertanáról,	ismerte	e	kérdéskör	szakirodalmát	is,	hiszen	e	téma	saját	gyűjteményé-
ben,	valamint	a	göttingeni	egyetemi	bibliotékában	is	képviseltette	magát.89	Mindazon-
által	Johann	David	Köhler	(előadása	és)	opusza,	a	Des Herrn Professor Johann David 
Köhlers Anweisunng für Reisende Gelehrte, Bibliothecken, Münz-Cabinette, Antiqu-
itaten-Zimmer, Bilder-Saale, Naturalien- und Kunst-Kammer u. d. m. mit Nutzen zu 
besehen90	nem	tér	ki	a	technikai	részletekre,	sok	hasonló	kiadvánnyal	ellentétben	nem	
ad	tanácsot	például	a	megfelelő	fogadók	kiválasztásához,	és	nem	sorolja	fel	az	utazót	
fenyegető	veszélyeket,	betegségeket,	hanem	kizárólag	a	tudós	peregrinusok	számára	
ad	tisztán	szellemi	muníciót	a	könyvtárak	és	különféle	témájú	„múzeumi”	gyűjtemé-
nyek	hasznot	hozó	meglátogatásához.
A	kötet	poszthumusz	első	kiadása	az	altdorfi	előadások	hallgatóinak	jegyzetei	alap-

ján91	került	az	érdeklődők	kezébe	a	híres	professzor	egyik	fiának,	a	kurzus	egyik	foly-
tatójának,	Johann	Tobias	Köhlernek	köszönhetően.92	(Az	ifjabb	és	ígéretesen	induló	
pályafutású,	de	apja	hírnevét	meg	sem	közelítő	Köhler	1755-ben	szerzett	magiste-
ri	fokozatot,	de	korábbi	tanulmányait	elismerve	már	1750-től	külön	engedéllyel	ok-
tatott	az	egyetemen93,	és	közreműködött	a	Münzbelustigung	utolsó	négy	számában	
is.	Az	utazási	irodalom	iránti	érdeklődését	pedig	bizonnyal	nem	csak	a	külső	kény-
szer	szülte,	az	ő	nevéhez	fűződik	ugyanis	Blainville	korábban	már	említett	útleírásá-
nak	német	kiadása94,	és	ez	azért	szintén	figyelemreméltó,	mert	ekkoriban	a	tudomány	
nyelve	a	latin	és	a	francia	volt,	az	evangélikus	német	területeken	az	angoltudás	kevés-
sé	volt	még	elterjedt.)
A	mű	1762-es	edíciójának	kiadói	előszavában	olvasható,	hogy	a	kézirat	lejegyzé-

se,	másolata	a	frankfurti	városi	könyvtárosnak,	egy	bizonyos	Kneufelnek	köszön-
hető.	A	manuscriptumnak	eredetileg	egyszerűen	Itinerarium	(útikalauz)	volt	a	címe	
és	a	közreadóktól	kapta	a	sokkal	kevésbé	frappáns,	ám	a	tartalomhoz	mindenkép-
pen	jobban	illő	Des Herrn Professor Johann David Köhlers Anweisung für Reisen-
de Gelehrte, Bibliothecken, Münz-Cabinette, Antiquitaten-Zimmer, Bilder-Saale, 
Naturalien- und Kunst-Kammer u. d. m. mit Nutzen zu besehen	elnevezést.	További	

89.	Pütter,	Johann	Stephan:	Versuch einer akademischen Gelehrtengeschichte von der Georg-Augustus Universität 
zu Göttingen.	Göttingen:	Vandenhoek,	1765.	p.223.

90.	Frankfurt;	Leipzig:	Knoch-Eßlingerische	Buchhandlung,	1762.
91.	Schmidmaier,	Dieter:	Bibliothekswissenschaftlice	Bestrebungen	an	der	Altdorfen	Universitätsbibliothek	wischen	

1630	und	1800.	In:	Zentralblatt für Bibliothekswesen.	98.	1.	(1984).	p.19.
92. Des Herrn Professor Johann David Köhlers Anweisunng für Reisende Gelehrte…	Frankfurt;	Leipzig:	Knoch-

Eßlingerische	Buchhandlung,	1762.	p.[4.]
93.	Köhler,	Johann	Tobias.	In:	Allgemeine Deutsche Biographie.	Bd.	16.	Leipzig:	Duncker	&	Humblot,	1882.	

p.443-444.
94.	Pütter.	p.195-196.	Blainville,	J.	de:	Reisebeschreibung durch Holland, Oberdeutschland und die Schweiz 

besonders aber durch Italien / aus dem Englischen überseztz von Johann Tobias Köhler.	Bd.	1-5.	Lemgo:	
Meyer,	1764-1767.
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változtatásokat	csak	annyiban	eszközöltek,	amennyiben	a	sietősen	készített	előadási	
jegyzet	minősége	ezt	megkövetelte,	de	a	mű	tartalma,	gondolatmenete	egyértelműen	
az	eredeti	maradt.95	Az	Anweisung für reisende Gelehrte…	ebben	a	változatában	is	
jelentős	hatással	volt	a	korabeli	könyvtártudományi	gondolkodásra	és	szakirodalom-
ra,	hamarosan	a	többi	egyetemen	úgyszintén	megjelenő	utazás-	(és	egyben	kutatás)
módszertani	előadások	etalonjává	lett96,	azonban	azt	úgyszintén	meg	kell	jegyezni,	
hogy	ez	az	első	kiadás	nem	a	legjobb	és	nem	a	legismertebb.	A	sajtó	alá	rendezési	
munkálatok	és	a	korrektúra	után	is	számos	elírás,	pontatlanság	maradt	a	szövegben97,	
erre	utal	a	híres	bibliofil	frankfurti	polgármestert	kavalierstourján	elkísérő	fivére,	
Johann	Friedrich	(Armand/Hermann)	Uffenbach	(1687–1769)	magántékájában	talál-
ható	példányának	feltehetően	magától	a	tulajdonostól	származó	autográf	bejegyzé-
se:	„egy önmagában szép munka siralmas kiadása, amely az előadás rossz jegyze-
te lehet”.98	Köhler	kalauzának	újabb	kiadását	Johann	Friedrich	August	Kinderling	
(1743–1807),	evangélikus	teológus,	filológus99	jelentette	meg	1788-ban	Johann David 
Köhlers… Anweisung zur Reiseklugheit für junge Gelehrte um Bibliotheken, Münz-
kabinette, Antiquitätenzimmer, Bildergallerien, Naturalienkabinette und Kunstkam-
mern mit Nutzen zu besehen	címen.100	A	calbei	prédikátor	szintén	rendelkezett	egy,	
Köhler	egyetemi	előadásain	készített	jegyzettel,	a	Prudentia peregrinatio-literaria 
című	manuscriptuma	azonban	az	első	kiadás	alapjául	felhasználtnál	sokkal	részlete-
sebb	volt.101	Kinderling	a	műhöz	csatolt	előbeszédében	mélységes	tisztelettel	adózik	
Köhler	munkássága	előtt,	egyetemi	kurzusait	és	a	munka	első	kiadását	hasznos	is-
meretekben	gazdagnak	tartja,	csupán	a	pontatlanságok,	elírások	javítását	végezte	el,	 
illetve	apróbb	kiegészítésekkel	járult	hozzá	az	amúgy	mindenben	a	néhai	professzor	
elképzeléseihez	igazodó	munkához.102
Az	Anweisung	két	edíciója	az	eredeti	tartalmat	tekintve	valóban	nem	sok	minden-

ben	tér	el	egymástól,	bár	a	második	terjedelme	jó	kétszerese	az	elsőének,	de	ez	legin-
kább	csak	kiegészítésekből,	pontosításokból	adódik,	az	újabb	irodalomban	olvashatók	

95. Des Herrn Professor Johann David Köhlers Anweisung für Reisende Gelehrte…	Frankfurt;	Leipzig:	Knoch-
Eßlingerische	Buchhandlung,	1762.	p.[3-5.]

96.	 Schmidmaier,	Dieter:	Der	Gutenberg-Forscher	Johann	David	Köhler.	In:	Marginalien: Zeitschrift für Buchkunst 
und Bibliophilie.	1992.	Nr.	128.	p.98-99.

97. Johann David Köhlers… Anweisung zur Reiseklugheit für junge Gelehrte… / neu überarbeitet und mit 
berichtigenden Anmerkungen versehen von Johann Friedrich August Kinderling.	Magdeburg:	Creutz,	1788.	
p.IV-VII.

98.	 Vö.	Fabian,	Ursula:	Deutsche	Reisenden	in	englischen	Bibliotheken	im	achtzehnten	Jahrhundert.	In:	Öffentliche 
und private Bibliotheken im 17. und 18. Jahthundert. (Hrsg.:	Paul	Raabe.)	Bremen;	Wolfenbüttel:	Jacobi-
Verlag,	1977.	p.111-112.

99.	 Kinderling,	Johann	Friedrich	August.	In:	Allgemeine Deutsche Biographie.	Bd.	15.	Leipzig:	Duncker	&	
Humblot,	1882.	p.754.

100.	 Magdeburg:	Creutz,	1788.	
101.	 Vö.	Wenig,	Erika:	Johann	David	Köhler,	der	Buchdruck	und	die	Bibliotheken.	In:	Archiv für Geschichte des 

Buchvesens.	Band	13.	(1973).	Frankfurt	am	Main:	Buchhändler-Vereinigung,	1973.	col.	1638.
102. Johann David Köhlers… Anweisung zur Reiseklugheit für junge Gelehrte… / neu überarbeitet und mit 

berichtigenden Anmerkungen versehen von Johann Friedrich August Kinderling.	Magdeburg:	Creutz,	1788.	
p.IV-V.,	XI.
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integrálásából,	például	Köhler	műveire	való	hivatkozásokból103,	a	publikációk	mélta-
tásából.	A	Kinderling-féle	verzió	azonban	–	leginkább	a	szellemi	környezet	átalaku-
lása	miatt	–	már	más	szemléletet	tükröz,	igazán	nem	a	könyv	főrészének	szövege,	ha-
nem	az	előszó	kiegészítő	magyarázatai	mutatják,	hogy	sokkal	szélesebb	olvasói	kör	
számára	íródott;	igaz	ez	annak	ellenére,	hogy	a	cím	éppúgy	a	„tudósok”-at	nevezi	meg	
a	mondanivaló	címzettjeiként.	A	XVIII.	század	közepén	a	felvilágosodás	recepciójá-
val	összefüggésben	a	könyvtárak	a	tudóstól	(Gelehrte)	a	képzett	emberek	(Gebilde-
ter)	felé	fordultak.104	A	nagy	különbség	az	Anweisung	első	és	Kinderling-féle	„átdol-
gozott”,	inkább	átgondolt	kiadása	között	tehát	éppen	ebben	a	változásban	gyökerezik:	
Köhler	azzal	a	mondattal	indítja	a	könyvtárakról	szóló	fejezetet,	hogy	„a könyvek is-
merete minden tudós számára elengedhetetlen”105,	ezzel	szemben	Kinderling	elősza-
vában	nemcsak	a	tudósokhoz,	hanem	a	művelt	és	érdeklődő	emberekhez	szól,	így	a	
tanulmányutak,	könyvtári	utazások	sem	csak	a	tudósok	képzésében	fontosak,	hanem	
mindenkiében.	Kinderling	a	korábbi	és	általa	tanulmányozásra	ajánlott	szakirodalom	
jegyzékének	lezárásaként	azt	írja,	hogy	azon	könyvek	„általánosan használhatók és 
ezért a kereskedő, a művész és az államférfi számára éppolyan szükségesek, mint a 
tudósoknak”,	de	megemlíti	a	nem	tudós	„műkedvelő”-ket	is,	akik	szintén	egyetlen	he-
lyen	összegezve	találják	meg	mindazt	a	számukra	szükséges	iránymutatást,	ami	a	töb-
bi	forrásból	„csak	fáradságosan	kereshető	össze”.106 
Ennek	megfelelően	Kinderling	didaktikusabb	abban	az	értelemben,	hogy	egyes	fon-

tosabb	és	hosszabb	fejezetek	végén	külön	összefoglalást	ad	–	egyik	ilyen	esetben	például	
jegyzetben	utal	arra,	hogy	a	mondanivaló	ilyen	sommás	összegzése	Köhlernél	hiány-
zik107,	de	abban	is,	hogy	ő	nem	tekinthet	el	a	nem	tudományos,	az	egyetemi	katedrá-
hoz	esetleg	méltatlannak	ítélt	ismeretektől	sem.	Megadja	az	utazásmódszertan	elméleti	
alapozását,	és	elkülöníti	annak	három	fontos	kérdéskörét:	az	első	rész	a	felkészülés	az	
utazásra	(az	eszmei	előkészületek	és	a	poggyász	összekészítése	is	ide	tartozik),	a	má-
sodik	terület	a	külföldön,	illetve	a	tanulmányút	során	való	helyes	viselkedés,	az	utol-
só	pedig	a	megszerzett	tapasztalatok,	ismeretek	otthoni	hasznosítása.	Az	előkészüle-
tek	során	mérlegelni	kell	például	az	utazás	célját,	mert	„aki egyszerűen csak mindent 
látni akar, keveset visz haza magával”,	a	célnak	megfelelő	útitervet	kell	összeállítani.	
Példaként	Uffenbachot	állítja	az	olvasó	elé,	aki	térképek	és	könyvek	alapján	előzetes	
terveket,	feljegyzéseket	készített,	de	Kinderlingtől	azt	is	megtudhatja	az	érdeklődő,	
hogy	az	utazás	alatti	jegyzeteléshez	meg	kell	tanulni	rövidítésekkel	írni,	valamint	Uf-
fenbachot	követve	zsebre	rakott	kézzel	írni,	rajzolni.	De	fontos	szempont	a	jelölt	anya-
gi	lehetősége,	kora	és	egészségi	állapota,	illetve	lelki	habitusa.	Teológusként	termé-
103.	 Csak	a	könyvtárakat	érintő	részben	vö.	Johann David Köhlers… Anweisung zur Reiseklugheit für junge Gelehrte… 

/neu überarbeitet und mit berichtigenden Anmerkungen versehen von Johann Friedrich August Kinderling.	
Magdeburg:	Creutz,	1788.	p.25.,	123.,	132-133.	

104.	 Fabian,	Bernhardt:	Bibliothek	und	Aufklärung.	In:	Biblioheken und Aufklärung.	(Hrsg.	von	Werner	Arnold	u.	
Peter	Vodosek.)	Wiesbaden:	Harrassowitz,	1988.	p.17.

105. Des Herrn Professor Johann David Köhlers Anweisung für Reisende Gelehrte…	Frankfurt;	Leipzig:	Knoch-
Eßlingerische	Buchhandlung,	1762.	p.5.

106. Johann David Köhlers… Anweisung zur Reiseklugheit für junge Gelehrte… / neu überarbeitet und mit berichtigenden 
Anmerkungen versehen von Johann Friedrich August Kinderling.	Magdeburg:	Creutz,	1788.	p.XVIII-XIX.

107. Johann David Köhlers… Anweisung zur Reiseklugheit für junge Gelehrte… / neu überarbeitet und mit berichtigenden 
Anmerkungen versehen von Johann Friedrich August Kinderling.	Magdeburg:	Creutz,	1788.	p.132-133.
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szetesen	arra	szintén	kitér,	hogy	vannak	olyan	területek,	országok,	régiók,	amelyek	az	
ifjú	utazók	számára	több	veszélyt	rejtegetnek,	mint	mások,	például	Itália	vagy	Fran-
ciaország;	minden	utazó	figyelmébe	ajánlja,	hogy	indulás	előtt	vessen	számot	korábbi	
életével	és	őrizze	meg	Istenbe	vetett	hitét.	A	külföldön	való	helyes	viselkedés	egyrészt	
az	utazáshoz	szükséges	jellemvonásokból,	a	jelölt	habitusából	következik,	másrészt	
azonban	előre	meg	kell	ismernie	az	idegen	kultúrát,	szokásrendet,	az	ottani	megfele-
lő,	illő	magaviseletet,	de	igyekeznie	kell	saját	országáról	reális	képet	adnia	a	külföldi-
ek	számára.	A	nyelvi	előképzettség	megszerzéséről	sem	szabad	azonban	megfelejtkez-
nie,	Kinderling	rövid	áttekintést	ad	arra	vonatkozóan,	hogy	melyik	országban	milyen	
nyelven	beszélnek,	illetve	melyik	egyéb	nyelven	tudóval	van	esély	találkozni.	Utazás-
elmélete	végezetül	arról	úgyszintén	iránymutatást	ad,	hogy	az	utazó	ne	csak	saját	örö-
mére,	hasznára,	szellemi-lelki	gazdagodására	gondoljon,	hanem	ismereteit	a	köz	javá-
ra	fordítsa,	ismertesse	meg	tapasztalatait	a	honfitársakkal,	terjessze	el	a	hasznosat	és	
példaértékűt,	valamint	javítsa	ki	a	korábbi	utazási	irodalom	hibáit.108 

Köhler	(és	Kinderling)	a	könyvtárakról
A	könyvtárak	mindig	is	a	képzés	és	a	képzettség	alapvető	intézményei	voltak,	és	idő-
vel	egyre	nagyobb	igény	jelentkezett	nyilvánossá	tételükre.	Az	elvárásoknak	elsőként	
az	udvari	kollekciók	tudtak	megfelelni109,	és	XVIII.	század	volt	az	az	időszak,	ami-
kor	az	egyetemi	könyvtárak	–	legfontosabbként	a	göttingeni	–	azok	helyébe	léptek.	A	
nyilvánosság	kiterjedésének	jelentős	lépése	volt	egyrészt	a	kollekciók	katalógusainak	
nyomtatásban	való	közzététele,	illetve	a	tékákról	szóló	híradásoknak	az	úti	beszámo-
lókban	való	megjelenése110,	amely	lehetővé	tette,	hogy	ezek	a	gyűjtemények	is	kutat-
hatóvá,	a	tudományos	információs	rendszer	integráns	elemeivé	legyenek.	
Köhler	útikalauzának	bevezetője	a	vonatkozó	korábbi	irodalomtól	eltérő	cél	megha-

tározásával	kezdődik.	„A tudás két forrásból táplálkozik: az ismeretekből és a tapasz-
talatokból. Előbbiek az oktatás során a tanároktól szerezhetők meg, utóbbiak pedig 
saját kutatások, vizsgálódások és elsősorban világlátás útján gyarapíthatók. A tudó-
sok nagyrészt tudásuk bővítésére kelnek útra, ezért meg akarom mutatni nekik, ho-
gyan kell a látottakat hasznukra fordítaniuk, hogyan kell a gyűjteményeket haszonnal 
megnézniük és helyes ítélettel látniuk.”	Oktatása	–	folytatódik	a	gondolatmenet	–	így	
nem	csupán	iskolai	tudás,	hanem	az	egész	életre	kiható	útmutatás.111	Az	Anweisung	
tehát	nem	csupán	az	intézményeket	kívülállóként	megtekintő	számára	ad	iránymuta-
tást,	hanem	a	vonatkozó	szakismereteket	rendszerezve,	valamint	a	szakirodalom	vá-
logatott	bibliográfiáját	nyújtva	a	könyvek	(és	sokszor	a	könyvtárakhoz	tartozó	egyéb	

108.	 Vö.	Johann David Köhlers… Anweisung zur Reiseklugheit für junge Gelehrte… / neu überarbeitet und mit 
berichtigenden Anmerkungen versehen von Johann Friedrich August Kinderling.	Magdeburg:	Creutz,	1788.	
p.XIX.,	részletezésüket	ld.	p.XIX-XXXII.

109.	 Arnold,	Werner:	Der	Fürst	als	Büchersammler:	Die	Hofbibliotheken	in	der	Zeit	der	Aufklärung.	In:	Biblioheken 
und Aufklärung.	(Hrsg.:	von	Werner	Arnold	u.	Peter	Vodosek.)	Wiesbaden:	Harrassowitz,	1988.	p.57.

110.	 Jochum,	Uwe:	Kleine	Bibliotheksgeschichte.	3.,	verbesserte	Aufl.	Stuttgart:	Reclam,	2007.	p.111-112.
111.	 Vö.	Des Herrn professors Johann David Köhlers Anweisung für Reisende Gelehrte, Bibliothecken, Münz-

Cabinette, Antiquaritäten-Zimmer, Bilder-Säle, Naturalien- und Kunst-Kammern, u. d. m. mit Nutzen zu 
besehen.	Frankfurt	am	Main;	Leipzig:	Eßlinger,	1762.	p.3-4.
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gyűjtemények)	iránti	szeretetet	kívánja	felébreszteni	olvasójában.	Fontos	ez	azért,	mert	
a	tudóskönyvtárak	alapját	még	diákkorukban	vagy	utazásaik	során	vetették	meg	tulaj-
donosaik,	ahonnan	nem	csupán	élettapasztalatokkal	felvértezve,	hanem	jelentős	meny-
nyiségű	könyvvel,	kéziratokkal,	másolatokkal	gazdagodva	tértek	haza.	Egyértelműen	
látszik	az	összefüggés,	hogy	a	peregrinatio	(academica)	jótékony	hatással	van	a	ma-
gánkönyvtárak	gyarapodására	is.112 
A	könyvek,	vagyis	a	források,	írott	és	tárgyi	emlékek	ismerete	tehát	elengedhetet-

len	a	tudós	számára,	ezért	utazásai	során	elsősorban	könyvtárakat	kell	meglátogatnia,	
a	többi	gyűjteményfajta	fontosságban	csak	követi	a	könyvesházakat,	erre	utal	a	mű	cí-
mében	olvasható	felsorolás	rangsora	is.	De	a	meglátogatott	gyűjteményekben	a	külön-
legesen	értékes	darabok	(könyvek,	kéziratok,	metszetek,	érmek,	régiségek	vagy	akár	
természettudományi	ritkaságok)	megtekintése,	illetve	ezek	bemutatása	az	utazási	iro-
dalomban	a	barokk	kuriózum	iránti	igényéből	is	táplálkozik.113
Ám	a	teljesség	utópia,	a	tökéletesség	elérhetetlen.	A	barokk	bibliofil	gyűjtője	

mindent	gyűjtött,	ami	különleges	és	értékes;	annak	analógiájára,	ahogy	a	Biblia	a	
teremtés	leképezése,	az	enciklopédikus	gyűjtőkör	a	világ	teljességét	szimbolizál-
ja,	célja	„Az	Egész”	összerendezése,	bemutatása	és	megőrzése.114	A	XVIII.	század-
ban	már	kellően	fejlett	könyves	infrastruktúra	(az	elterjedt	és	nagy	produktivitású	
nyomdászat,	a	könyvkereskedelem	kiszélesedése,	a	XVII–XVIII.	század	forduló-
jától	a	könyvújdonságokról	értesítő	időszaki	kiadványok	megjelenése)	biztosítot-
ta	ugyan,	hogy	kellő	anyagi	alappal,	elkötelezett	figyelemmel	és	lehatárolt	gyűjtési	
területtel	a	korabeli	nyomtatványok	megléte	tekintetében	nem	teljes,	de	alapvetően	
megfelelő	intézményi	vagy	magánkönyvtárak	gyűjthetők	össze,	mindazonáltal	a	na-
gyon	drága	vagy	régi,	ritka	kiadványok	és	magától	értetődően	az	unikális	kézirat-
példányok	megismerése	csak	másik	tékák	használatával	lehetséges.	Hiszen	egyet-
len	kollekció	sem	tudhat	tehát	elegendő	forrással	szolgálni	tudós	olvasója	számára,	
de	a	könyvtárközi	kölcsönzés	Köhler	időszakában	még	csak	ritkán	és	egyáltalán	
nem	szervezett	formában	fordult	elő	–	és	akkor	sem	a	különlegesen	értékes	anyag-
ra	vonatkozóan	–,	az	intézmények	közötti	első	hivatalos	megállapodás	csak	jóval	
később,	1816-ban	köttetett	a	stuttgarti	királyi	és	a	tübingeni	egyetemi	bibliotéka 
között115.	És	nemcsak	az	egyetemes	gyűjtőkörű	könyvtár	nem	birtokolhat	mindent,	
hanem	még	a	saját	tudományos	munka	hátteréül	szolgáló	speciális,	előre	megha-
tározott	diszciplínára	fókuszáló	tudóskönyvtár	sem.	Köhler	a	nyilvános	és	nem	
nyilvános	könyvtárak	közötti	különbséget	nemcsak	abban	látja,	hogy	használatuk	
„mindenki	számára”	vagy	csak	„a	tulajdonos	jóságából”	lehetséges,	hanem	éppen	

112.	 Vö.	Raabe,	Paul:	Gelehrtenbibliotheken	im	Zeitalter	der	Aufklärung.	In:	Biblioheken und Aufklärung.	(Hrsg.:	
von	Werner	Arnold	u.	Peter	Vodosek.)	Wiesbaden:	Harrassowitz,	1988.	p.111-112.

113.	 Vö:	Becker,	Peter	Jörg:	Bibliotheksreisen	in	Deutschland	im	18.	Jahrhundert.	In:	Archiv für Geschichte des 
Buchwesens.	Band	21.	(1980).	Frankfurt	am	Main:	Buchhändler-Vereinigung,	1980.	col.	1509-1510.

114.	 Vö.	Jochum,	Uwe:	Kleine Bibliotheksgeschichte.	3.,	verbesserte	Aufl.	Stuttgart:	Reclam,	2007.	p.102-103.
115.	 Weimann,	 Karl-Heinz:	 Bibliotheksgeschichte : Lehrbuch zur Entwicklung und Topographie des 

Bibliothekswesens.	München:	Verlag	Dokumentation,	1975.	p.116.
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méretük	és	gyűjtési	területük	eltérő,	egyetemes	vagy	speciális	voltában.116	A	vala-
mely	piciny	terület	irodalmának	egésze	különleges	dísze	egy	bibliotékának,	Köhler	
mindenképpen	megtekintésre	méltóként	emeli	ki	az	általa	„libros	connexos”-nak	
nevezett	gyűjteményegységeket.117
Köhler	értelmezésében	tehát	nemcsak	arról	van	szó,	hogy	„múzeum”-ként	ajánla-

tos	meglátogatni,	megnézni	a	bibliotékákat,	hanem	az	utazás	során	a	gyűjteménye-
ket	használni	is	kell.	Tudni	kell	tehát,	hol	található	valamilyen	szempontból	jelen-
tős	könyvtár,	előre	engedélyt	kell	kérni	és	be	kell	jelentkezni,	meg	kell	tudni,	hogy	
milyen	szabályok	vonatkoznak	az	ottani	olvasókra,	előre	ki	kell	keresni	a	kataló-
gusokból	a	megnézni,	elolvasni	és	kijegyzetelni	óhajtott	dokumentumok	adatait.118 
Ez	az	alapgondolat	az,	ami	köré	Köhler	–	és	kissé	más	elrendezésben,	helyenként	
az	eredeti	textus	szó	szerinti	átvételével,	néhol	kiegészítve	Kinderling	is	–	a	könyv 
(tár)tudományi	ismereteket	és	a	szakirodalomban	eligazító	annotált	irodalomjegy-
zékeket	csoportosítja.	Mindkét	munkára	jellemző	a	barokk	és	a	felvilágosodás	tudo-
mányos	munkamódszerének	ötvöződéseként	a	rendszerezés,	a	logikus	hierarchikus	
felosztás	és	a	teljességre	törekvő,	kazuisztikus	felsorolások	alkalmazása.	(A	barokk-
ban	a	világ,	a	tudományok	és	jelenségek	rendszerezése	ideológiai	alapon	fontos,	a	
hierarchia	csúcsán	Isten	áll,	a	könyvek,	tartalmak	között	pedig	a	Biblia	(és	a	teoló-
gia),	ennek	vannak	alárendelve	a	különféle	tudományok,	diszciplínák,	szakterületek,	
a	világi	hierarchia	élén	pedig	az	uralkodó	van,	aki	közvetít	Isten	és	a	világ	között.119 
A	felvilágosodás	tudományos	módszerének	alapja	a	racionalizmus	és	az	empiriz-
mus,	amely	René	Descartes-nak	(1596–1650)	a	tudományos	kutatás	alapelveit	össze-
foglaló	Értekezés a módszerről	című	munkájára120	vezethető	vissza,	melynek	egyik	
szabálya	a	„felsorolás”-é:	„mindenütt oly teljes felsorolásokra s oly általános át-
tekintésre törekedjem, hogy biztos legyek abban, hogy semmit ki nem hagytam”.121
Köhler	a	könyvtár	céljából,	a	használatból	vezeti	le	a	könyvtárak	típusait,	a	nyilvá-

nos	és	nem	nyilvános	tékákat.122	Mindkettő	használatához	katalógusokra	van	szükség,	
de	ezek	elkészítési	módjára	nem	tér	ki,	hiszen	a	könyvek	elrendezése	és	feldolgozása	a	
könyvtáros	feladata,	annak	megfelelő	vagy	elégtelen	volta,	egyáltalán	az	alkalmazott	

116. Des Herrn Professors Johann David Köhlers Anweisung für Reisende Gelehrte, Bibliothecken, Münz-
Cabinette, Antiquaritäten-Zimmer, Bilder-Säle, Naturalien- und Kunst-Kammern, u. d. m. mit Nutzen zu 
besehen.	Frankfurt	am	Main;	Leipzig:	Eßlinger,	1762.	p.5.

117. Des Herrn Professors Johann David Köhlers Anweisung für Reisende Gelehrte, Bibliothecken, Münz-
Cabinette, Antiquaritäten-Zimmer, Bilder-Säle, Naturalien- und Kunst-Kammern, u. d. m. mit Nutzen zu 
besehen.	Frankfurt	am	Main;	Leipzig:	Eßlinger,	1762.	p.35.,	50.

118. Des Herrn Professors Johann David Köhlers Anweisung für Reisende Gelehrte, Bibliothecken, Münz-
Cabinette, Antiquaritäten-Zimmer, Bilder-Säle, Naturalien- und Kunst-Kammern, u. d. m. mit Nutzen zu 
besehen.	Frankfurt	am	Main;	Leipzig:	Eßlinger,	1762.	p.7.,	10.

119.	 Jochum,	Uwe:	Kleine Bibliotheksgeschichte.	3.,	verbesserte	Aufl.	Stuttgart:	Reclam,	2007.	p.104.
120.	 Descartes,	René:	Discours de la methode pour bien conduire sa raison et chercher la verité dans les sciences.	

1637.
121.	 Descartes,	René:	Értekezés a módszerről: Értekezés az értelem helyes használatának s a tudományos igazságok 

kutatásának módszeréről. (Fordította	Zemplén	Jolán.)	Szentendre:	Interpopulart,	1993.	Az	általam	használt	vál-
tozat:	Magyar	Elektronikus	Könyvtár.	[online][2013.11.15.]	<http://mek.niif.hu/01300/01321/01321.htm>.

122.	 Vö.	a	mű	könyvtárakkal	foglalkozó	fejezetét:	Des Herrn Professors Johann David Köhlers Anweisung für 
Reisende Gelehrte, Bibliothecken, Münz-Cabinette, Antiquaritäten-Zimmer, Bilder-Säle, Naturalien- und 
Kunst-Kammern, u. d. m. mit Nutzen zu besehen.	Frankfurt	am	Main;	Leipzig:	Eßlinger,	1762.	p.5-62.
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módszer	az	ő	rátermettségétől	függ123,	és	a	kiadványnak	nem	is	célja	a	könyvtártech-
nikai	ismeretek	átadása.	A	katalógusok	típusait	azonban	ismernie	kell	a	könyvtárhasz-
nálónak,	tudnia	kell,	hogy	hogyan	épül	fel	és	mire	alkalmas	a	helyrajzi,	a	szakrendes,	
illetve	a	betűrendes	jegyzék.124
A	könyvtárakról	szóló	fejezet	joggal	legterjedelmesebb	része	(9–63.	oldal)	a	könyv-

tár	„tartalmával”,	az	állománnyal	foglalkozik,	a	kötött	vagy	nem	kötött,	esetleg	tekercs	
formájú,	pergamenre	vagy	papírra	írott	manuscriptumokkal	és	utóbb	a	nyomtatványok-
kal	kapcsolatos	tudnivalók	következnek.
A	kéziratok	kapcsán	Köhler	bevezeti	olvasóját	az	írástörténet	alapjaiba	és	irodal-

mába,	bemutatja	a	legfontosabb	biblikus,	görög,	latin,	német,	valamint	keleti	nyel-
vű	manuscriptumokat,	megadja	lelőhelyüket	és	a	létükről	tudósító	katalógusok	vagy	
egyéb	közlemények	adatait,	méltatja	a	bencés	rend	és	a	szerzetesség	szerepét	az	euró-
pai	írásbeliség	és	könyvkultúra	felvirágoztatásában.125	Egy-egy	mondat	erejéig	kitér	
a	régi	iratok	állományvédelmére	is:	elmeséli	például	az	erbachi	paptól	kapott	IX.	szá-
zadi	kézirat	történetét126,	amelyet	a	viharban	kidőlt	kereszt	alatt	találtak,	és	amely	azt	
bizonyította,	hogy	Eginbartus,	Nagy	Károly	titkára	és	felesége	állíttatta	azt.	A	régi	
írás	már	elhalványult,	és	megtalálója	„fölösleges	buzgalom”-ból	a	relikviát	azzal	tet-
te	tönkre,	hogy	átírta	a	betűket.			
Az	opusz	utóbb	rendszerbe	foglalja	azokat	a	nyomtatványokat,	amelyekre	az	utazó	

tudósnak	a	legtöbb	figyelmet	kell	szentelnie.127	A	legkorábbi	nyomtatványokon	belül	
elkülöníti	az	első	kísérleteket,	a	táblanyomatokat	és	a	gutenbergi	technikával	készí-
tett	ősnyomtatványokat,	és	több	oldalon	keresztül	időzik	a	könyvnyomtatás	feltalá-
lásának,	Gutenberg	életútjának	legfontosabb	momentumainál.128	Az	incunabulumo-
kon	túl	kivételesen	értékesnek	tartja	az	egyes	jelentős	szerzők	teljes	összkiadásait,	
kutatásra	érdemesként	emeli	ki	a	tiltott	könyveket,	amelyeknek	–	„mint a patikák-
ban őrzött legveszélyesebb szerek”-nek	–	körültekintő	tanulmányozása	bizonyos	ese-
tekben	jelentős	tudományos	haszonnal	jár.	A	tudós	könyvtárhasználó	számára	kin-
csesbányának	tekinti	a	valamely	szakterület	irodalmát	teljes	egészében	tartalmazó	
tékák	mellett	a	ritka	könyveket	is.	Ezeknek	számos	alfaját	veszi	lajstromba	a	híres	

123. Des Herrn Professors Johann David Köhlers Anweisung für Reisende Gelehrte, Bibliothecken, Münz-
Cabinette, Antiquaritäten-Zimmer, Bilder-Säle, Naturalien- und Kunst-Kammern, u. d. m. mit Nutzen zu 
besehen.	Frankfurt	am	Main;	Leipzig:	Eßlinger,	1762.	p.6.

124. Des Herrn Professors Johann David Köhlers Anweisung für Reisende Gelehrte, Bibliothecken, Münz-
Cabinette, Antiquaritäten-Zimmer, Bilder-Säle, Naturalien- und Kunst-Kammern, u. d. m. mit Nutzen zu 
besehen.	Frankfurt	am	Main;	Leipzig:	Eßlinger,	1762.	p.7.	

125. Des Herrn Professors Johann David Köhlers Anweisung für Reisende Gelehrte, Bibliothecken, Münz-
Cabinette, Antiquaritäten-Zimmer, Bilder-Säle, Naturalien- und Kunst-Kammern, u. d. m. mit Nutzen zu 
besehen.	Frankfurt	am	Main;	Leipzig:	Eßlinger,	1762.	p.10-12.

126. Des Herrn Professors Johann David Köhlers Anweisung für Reisende Gelehrte, Bibliothecken, Münz-
Cabinette, Antiquaritäten-Zimmer, Bilder-Säle, Naturalien- und Kunst-Kammern, u. d. m. mit Nutzen zu 
besehen.	Frankfurt	am	Main;	Leipzig:	Eßlinger,	1762.	p.21.

127.	 A	felsorolást	ld.	Des Herrn Professors Johann David Köhlers Anweisung für Reisende Gelehrte, Bibliothecken, 
Münz-Cabinette, Antiquaritäten-Zimmer, Bilder-Säle, Naturalien- und Kunst-Kammern, u. d. m. mit Nutzen 
zu besehen.	Frankfurt	am	Main;	Leipzig:	Eßlinger,	1762.	p.	35.

128. Des Herrn Professors Johann David Köhlers Anweisung für Reisende Gelehrte, Bibliothecken, Münz-
Cabinette, Antiquaritäten-Zimmer, Bilder-Säle, Naturalien- und Kunst-Kammern, u. d. m. mit Nutzen zu 
besehen.	Frankfurt	am	Main;	Leipzig:	Eßlinger,	1762.	p.35-40.
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emberek	által	írott	és	kis	példányszámban	kiadott	munkáktól	a	bibliofil	változato-
kon	és	a	bevont,	elkobzott	vagy	még	a	nyomdában	valamilyen	katasztrófában	meg-
semmisült	kiadásokon	keresztül,	a	durva	nyomdahibákat	tartalmazó	tomusokon	át	
egészen	az	első	vagy	az	egzotikus	nyelvű	(például	a	magyar),	illetve	a	több	nyom-
dahelyen	előállított	kiadványokig.	De	el	kell	időzni	a	nagy	reprezentatív	gyűjtemé-
nyes	kiadások	mellett,	és	esetleg	okulni	lehet	még	az	értéktelen,	fölösleges	témák-
ról	szóló	kötetekből	is.	
A	könyvtári	állománynak	kiegészítői,	sokszor	díszei	a	míves	berendezési	tárgyak,	

tudományos	eszközök,	földgömbök	vagy	a	leginkább	képi	információt	hordozó	tér-
képek,	címereskönyvek	vagy	herbáriumok,	az	alapítókat,	illetve	jelentős	tudósokat,	
híres	embereket	ábrázoló	szobrok,	festmények.	Ezek	sem	kerülhetik	el	a	tudós	utazó 
figyelmét.
A	kötet	további	fejezetei	hosszabb	rövidebb	terjedelemben	és	hasonló	alaposság-

gal	mutatják	be	az	érem-	és	régiséggyűjteményeket,	a	képgalériákat,	a	természettu-
dományi	kollekciókat	és	a	régi	korok	használati	tárgyaiból	álló	múzeumokat.

Összegzésként	elmondható,	hogy	Johann	David	Köhler	egy	olyan	korszakban	élt,	
amikor	az	elit	tudós	képzésébe	magától	értetődően	tartozott	bele	az	átlagosan	öt	esz-
tendeig	tartó	külföldi	egyetemjárás,	amelynek	során	a	jelöltek	már	ismert	és	elismert	
kutatókat	kerestek	fel,	meglátogatták	a	jelentős	nyilvános	és	magánkönyvtárakat,	és	
nem	utolsósorban	megörökítették	és	közzétették	tapasztalataikat	ezzel	is	bizonyítandó 
a	tudósok	köréhez	való	tartozásukat.129	Köhler	ehhez	a	komplex	képzési	szisztémá-
hoz	járult	hozzá	egyetemi	oktatóként	és	kutató	szakíróként,	ehhez	nyújtott	segít-
séget	utazás-módszertani	előadásaival,	amiből	a	hálás	és	tiszteletteljes	utókor	az	
Anweisung für reisende Gelehrte…,	illetve	Anweisung zur Reiseklugheit für junge 
Gelehrte… című	kalauzokat	összeállította.	Számára	a	könyvtár	és	a	hozzá	csatlako-
zó	vagy	különálló	további	gyűjtemények	az	ismeretek	tárházai,	amelyek	helyüktől,	
tulajdonosuktól,	méretüktől	függetlenül	használatra,	a	tudomány	és	a	mindenkori	
tudós	közösség	szolgálatára	rendeltettek,	utazási	kalauza	magától	értetődően	beso-
rolható	ugyan	a	könyvtártudomány,	a	könyvtárhasználat-tan	és	az	információs	mű-
veltség	klasszikusai	közé,	de	sokkal	több	is	azoknál,	könyv-	és	információforrás- 
ismeret,	(köz)gyűjteményrendszer-tan,	tulajdonképpen	az	egész	emberi	kultúrának	
e	sajátos	szempontok	szerinti	lenyomata	és	laudációja.

129.	 Vö.	Ammermann,	Monika:	Gelehrten-Briefe	des	17.	und	frühen	18.	Jahrhunderts.	In:	Gelehrte Bücher vom 
Humanismus bis zur Gegenwart.	(Hrsg.:	von	bernhard	Fabian,	Paul	Raabe.)	Wiesbaden:	Harrassowitz,	
1983.	p.82.
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kÖzGYŰJTEmÉnYEk És OkTATás

A múzeumok oktatást támogató tevékenysége*
Bereczki Ibolya

Magyar	múzeumok	a	XX.	század	végén	–	a	múzeumpedagógia	 
szempontjából
Amikor	visszatekintünk	az	elmúlt	néhány	évtized	hazai	múzeumi	világára,	és	megnéz-
zük,	miként	változott	a	múzeumpedagógia	és	a	múzeumandragógia	megítélése	mind	
saját	szakmánkban,	mind	a	közvéleményben,	megállapíthatjuk,	hogy	számos	sztereo-
típia	alakult	ki	a	diákok	múzeumlátogatásával	kapcsolatban.	Milyenek	voltak	a	múze-
um	és	iskola	egymásról	kialakított	sztereotípiái	az	utóbbi	évtizedek	során?	Mit	mond	
a	diák?	Azt	mondja,	hogy	„unalmas”,	azt	mondja,	hogy	„poros”…	„Ráadásul	kötelező	
is,	és	még	beszélgetni,	lazítani	sem	lehet	közben,	mert	zavar	a	múzeumi	környezet.”
Az	1960-80-as	évek	múzeumlátogatási	tapasztalatait	megnézve	a	pozitív	példák	és	

a	tiszteletet	érdemlő	kivételek	mellett	országos	szinten	is	igaz	volt,	hogy	a	múzeum-
látogatás	a	diákok	és	tanáraik	számára	pusztán	kiszabadulást	jelentett	az	iskola	falai	
közül	–	esetleges	maradt,	és	nem	vált	valódi	részévé	az	oktatási	folyamatnak.	Ma	is	
van	ilyen,	amikor	a	Skanzenbe	megérkezik	a	megrendelt	és	kifizetett	múzeumi	foglal-
kozásra	a	tanár	az	osztályával,	bizony	a	pedagógusnak	sokszor	nem	az	az	első	dolga,	
hogy	részese	legyen	a	múzeumpedagógiai	foglalkozásnak,	és	figyelje,	milyen	képes-
ségek	és	kompetenciák	nyílnak	ki	a	foglalkozás	során,	hanem	„leadja”	a	csoportot,	és	
azt	kérdezi	a	múzeumpedagógustól,	hogy	mennyi	szabad	ideje	van,	mikorra	kell	visz-
szajönnie	a	diákokért.
Ne	feledjük	el,	hogy	van	másik	oldal	is!	Mit	mond	ugyanerről	a	múzeumi	szakem-

ber?	„Milyen	zajosak	ezek	a	diákok!...	Nem	lehet	szót	érteni	velük…	Nem	elég	érdek-
lődőek	(legfeljebb	néhány)…	Nehéz	bevonni	őket…	Miért	nem	értik,	amit	mondok	ne-
kik?”	Sok	igazsága	van	természetesen	a	pedagógusnak	is,	amikor	úgy	vélekedik,	hogy	
nehéz	megszervezni	a	múzeumlátogatást	vagy	éppen	magas,	a	diákok	szülei	által	ne-
hezen	megfizethető	a	múzeumi	szolgáltatás	ára,	vagy	a	hozzá	kapcsolódó	utazás.	Elő-
fordulhat	az	is,	hogy	az	iskola	vezetése	nem	támogatja	a	diákok	kimozdulását,	hiszen	
ez	a	tanítási	órák	kényszerű	átszervezésével	jár.	Sokszor	kényelmesebb	az	iskolában	
tanítani,	biztos	pont	helyben	maradni,	ahol	nincs	veszélyhelyzet,	és	nem	igényel	kü-
lön,	speciális	felkészülést	a	tanár	számára	a	program.	Érvek	és	ellenérvek	egymásnak	
feszülnek,	de	érdemes	a	tisztánlátás	kedvéért	a	közelmúltban	a	múzeumpedagógia	te-
rén	bekövetkezett	változásokat	is	sorra	vennünk,	hogy	lássuk,	mi	minden	változott,	és	
hogyan	alakult	a	múzeumról	kialakult	sztereotípiák	sora.

*	 Előadás	formájában	elhangzott	Budapesten,	2013.	május	13-án,	a	Közgyűjtemények	és	oktatás	című	konferencián
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Változási	folyamatok	a	hazai	múzeumpedagógiában

Az	1970-es	évek	elejéig	kell	visszamennünk,	amikorra	egy	országosan	kiépült	múze-
umi	hálózat	fogadta	a	látogatókat.	Ez	múzeumlátogatói	boom-ot	jelentett	Magyaror-
szágon	az	1970-es	és	az	1980-as	években,	amely	során	10	millió	fölötti	látogatószámot	
sikerült	elérni,	és	önmagát	képező,	folyamatosan	növekvő	számú	múzeumi	szakem-
bergárda	jött	létre	a	szakterületen.	1974-ben	még	bőven	a	pártállami	korszakban	vol-
tunk,	amikor	megszületett	egy	szemléletváltást	elindító	párthatározat,	majd	egy	köz-
művelődési	törvény,	amely	az	új	folyamatok	kezdetét	jelentette.
A	hazai	múzeumpedagógia	első	„aranykora”	bontakozott	ki	az	1970-es	évektől,	

amely	a	módszertani	megalapozást	és	−	főként	az	országos	múzeumokban	−	széles	
körű	alkalmazást	jelentett.	Erről	a	Múzeumok a „köz” művelődéséért	című,	1999-ben,	
majd	a	2009-ben	megjelent,	Itt szabad az eget zöldre festeni!	című	kötet	írásai	szól-
nak.	E	folyamat	egyik	meghatározó	személyisége,	motorja	lehetett	Káldy	Mária,	aki	a	
Szabadtéri	Néprajzi	Múzeum	(Szentendre)	Múzeumi	Oktatási	és	Képzési	Központjá-
nak	ma	is	igazgatója.	A	közönség	előtt	megnyíló	múzeumi	kapuk,	a	szemléletváltás	és	
a	modernizáció	a	rendszerváltás	után	bontakozott	ki	igazán,	amikor	a	múzeumok	mú-
zeumpedagógiával,	közművelődéssel	foglalkozó	szakemberei	a	hazai	tapasztalatcserék	
mellett	Európa	múzeumfogadási	trendjeivel,	új	irányaival	is	találkozhattak.

„Nyitott	kapuk”	–	szemléleti	átalakulás	a	múzeumi	falak	 
és	a	nehezedő	gazdasági	körülmények	között
Miképpen	változott	meg	a	múzeumok	és	az	iskolák	kapcsolata	a	XXI.	század	elején?	
A	kiteljesedő	szemléletváltás	folyamata	napjainkban	is	zajlik.	Célunk,	hogy	a	múze-
um	legyen	egy	csupa	nagybetűs	„HELY”,	ahol	érdekes	dolgok	történnek,	ahol	élmé-
nyek	érik	az	oda	érkezőket,	ahol	remek	emberekkel	lehet	találkozni,	„ahol	elfogadnak	
akkor	is,	ha	egy	kicsit	más	vagyok,	mint	a	többiek…”,	ahol	egyszerűen	jó	lenni,	mert	
„magától	megy	a	fejembe	a	tudás”…	„ahová	érdemes	máskor	is,	gyakran	elmenni.”	
Egyszóval,	a	cél,	hogy	a	múzeum	–	amellett,	hogy	magas	szinten	működő	tudományos	
intézmény,	egyúttal	–	élmény	legyen!
2004-ben	az	Európai	Unióba	történt	belépésünkkor	jogszabály	nyújtott	lehetőséget	

a	diákcsoportok	számára	az	országos	múzeumok	állandó	kiállításainak	ingyenes	lá-
togatására.	Egy	évig	állami	kompenzáció	biztosította	ennek	a	költségvetési	fedezetét	
az	intézmények	számára,	amely	aztán	a	következő	évektől	egyszerűen	elolvadt,	így	
nem	könnyű	helyzetbe	hozta	a	látogatókat	váró	múzeumokat.
A	múzeumlátogatás	kedvezményes	lehetőségei	csökkentek	az	elmúlt	évek	során,	

és	ezek	a	tényezők,	valamint	a	2008-ban	elkezdődött	gazdasági	válság	következmé-
nyei	tovább	rontották	a	múzeumi	látogatáshoz	jutás	általános	feltételeit.	Az	összes	mú-
zeumi	látogatószám	napjainkban	7-8	millió	fő	évente,	ez	jelentős	csökkenést	mutat,	
aminek	elsődleges	oka	az	elhúzódó	gazdasági	válság.	Fontos	tényező	azonban,	hogy	
miközben	a	múzeumi	látogatószám	és	a	tárlatvezetések	száma	fokozatosan	és	folya-
matosan	csökkent,	a	múzeumpedagógiai	foglalkozásokat	igénybe	vevők	száma	vi-
szont	markánsan	nőtt.	Ehhez	természetesen	nagyban	hozzájárultak	az	Európai	Unió	
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által	támogatott	oktatási	célú	múzeumi	fejlesztések.	Ezekről	a	későbbiekben,	részle-
teiben	is	szó	esik	majd.
A	látogatószámot	érintő	negatív	folyamatokkal	párhuzamosan	2008–2009-ben	egy	

országos	kiterjedésű,	a	múzeumokban	elérhető	tudás	közvetítésére	lehetőséget	terem-
tő	programsorozat	valósult	meg.	A	Reneszánsz	év,	majd	a	Kultúra	–	Élmény	című,	ha-
zai,	minisztériumi	forrásból	nyújtott	támogatás	a	diákok	múzeumba	jutását	több	tízez-
res	nagyságrendben	tette	lehetővé,	ugyanakkor	motiváló	volt	a	múzeumok	számára	is.	
Egy	olyan	múzeumpedagógiai	programkínálat	jött	létre,	amelyből	–	mint	egy	étlapról	
–	az	iskolák	választhattak	a	benyújtott	pályázat	során.	

Kompetencia	alapú	oktatás	és	nevelés
Hol	a	helye	és	lehetősége	a	kompetencia	alapú	képzésben	a	múzeumoknak?	A	múzeumok	
állandó	kiállításainak	életkora	a	2000-es	évek	elején	jóval	meghaladta	a	tizenkilenc	évet,	
miközben	a	szakmai	ajánlások	ideálisnak	a	tízévenként	történő	megújítást	javasolják.
Ez	az	időhatár	reálisan	elérheti	a	15	évet,	ezt	követően	viszont	mind	a	műtárgyvé-

delmi,	mind	a	muzeológiai	szempontok,	mind	a	tudásközvetítés	technológiai	megúju-
lási	követelményei	kötelezővé	tennék	új	kiállítások	megvalósítását.	Mindez	azonban	
a	múzeumok	saját	intézményi	költségvetéséből	aligha	történhet	meg.	A	múzeumokban	
a	közönségfogadás	szempontjai	is	határozottan	megerősödtek	az	elmúlt	évtized	során,	
így	a	látogatóbarát	múzeumi	fejlesztések	támogatása	a	kultúráért	felelős	minisztérium	
programjaként	rendkívüli	fontosságot	kapott.	Az	úgynevezett	ALFA	program	a	kiál-
lítások	megújítása	terén	a	települési	önkormányzatok	által	fenntartott	múzeumok	szá-
mára	hozott	érdemi	pozitív	változást.
A	támogatási	program	évenként	miniszteri	rendelet	formájában	valósul	meg,	ez	ál-

landóságot,	rendszerességet	biztosít,	a	múzeumok	számára	megfelelő	szakmai	felké-
szülést	tesz	lehetővé.	Hogy	kiléphessünk	a	régi	poros,	unalmas,	ósdi	állandó	kiállítások	
kalitkájából,	ahhoz	a	központi	támogatás	nagyban	hozzájárult.	Fontos	tényező,	hogy	
mind	az	ALFA	program,	mind	a	Nemzeti	Kulturális	Alap	Múzeumi,	ma	Közgyűjte-
ményi	Kollégiuma	által	támogatott	kiállítási	pályázatok	esetében	a	kiírás	tartalmazta,	
hogy	a	tárlathoz	kötelező	már	a	tervezés	fázisában	múzeumpedagógiai	hasznosítási	
programot	készíteni.	A	korábbi	gyakorlat	nem	ezt	tükrözte,	de	a	szemléletváltás	itt	is	
megtörtént,	és	a	kurátor	és	a	múzeumpedagógus	munkája	a	kiállítás	megalkotási	fo-
lyamatában	az	esetek	jelentős	részében	szervesen	összekapcsolódik.
Az	oktatás	szerepének	megnövekedése	a	múzeumi	gondolkodásban	szakmai	konfe-

renciák	előadásaiban,	jó	gyakorlatok	közkinccsé	tételében,	kutatásokban,	a	módszertani	
fejlesztések	sorában	mutatkozott	meg.	2006-ban,	Szentendrén,	a	Skanzenben	a	Múzeumi 
Oktatási	és	Képzési	Központ	létrejötte,	a	Múzeumok	Mindenkinek	Program	életre	hí-
vása	jelzi	a	szemléletbeli	előrehaladást,	amelyhez	a	kultúráért	felelős	minisztérium	mú-
zeumi,	majd	közgyűjteményi	főosztálya	mindenkor	hathatós	támogatást	nyújtott.
A	nagyközönség	és	a	pedagógus	szakma	számára	mindez	jól	megismerhetővé,	láthatóvá	

és	megélhetővé	vált	a	múzeumok	közreműködésével	megszervezett	országos	programok	
révén.	A	Múzeumi	Majális,	a	Múzeumok	Éjszakája	az	országos	média	által	is	reflektor-
fénybe	helyezi	a	múzeumokat	és	programkínálatukat.	Az	Országos	Múzeumpedagógiai	
Évnyitó,	a	Múzeumok	Őszi	Fesztiválja	pedig	olyan	szakmai	rendezvények	sorát	kínálja,	
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amely	a	pedagógusok	számára	is	számos	lehetőséget	nyújt	arra,	hogy	szakuk	tanítása	so-
rán	hasznosítsák	a	múzeumok	kínálta	lehetőségeket.	Az	Év	múzeuma,	az	Év	kiállítása,	a	
Múzeumpedagógiai	Nívódíj,	a	Vendégbarát	Múzeum	Díj	szakmai	elismerést	és	közön-
ségsikert	egyaránt	jelentenek,	és	ezáltal	remélhetőleg	több	szakmai	felhasználót,	továb-
bi	és	újabb	múzeumpedagógiai	tartalomfejlesztés	lehetőségét	nyújtják	a	nyerteseknek.

Kell-e	az	iskolának	a	múzeum?
Vajon	ismeri-e	a	pedagógus	a	múzeumokat	abból	a	szempontból,	hogy	az	oktatás	szá-
mára	milyen	lehetőségeket	nyújthatnak?	Szükségesnek	érzi-e,	hogy	bekapcsolja	az	ott	
tapasztaltakat	a	saját	maga	által	készített	tanmenetbe?
Bizony,	meg	kell	állapítanunk,	hogy	még	mindig	nem	ismeri	eléggé,	és	az	is	tény,	

hogy	további,	elsősorban	központi,	másodsorban	regionális	és	helyi	lépésekre	van	
szükség	az	előrelépés	érdekében.
Feltehetjük	azt	a	kérdést	is,	hogy	a	Nemzeti	alaptantervben,	a	most	születő	keret-

tantervekben	és	a	helyi	tantervekben	megvan-e	a	múzeumok	és	a	múzeumpedagógia	
reális	helye?
A	Nemzeti	alaptanterv	lehetővé	teszi	a	múzeumi	tudásközvetítés	markánsabb	be-

építését	az	oktatási	folyamatba,	ugyanakkor	a	kerettantervek	készítése	során	már	ér-
demi	előrelépést,	a	legnagyobb	erőfeszítésünk	ellenére	sem	sikerült	elérnünk.	A	mód-
szertani	ajánlások	felhívják	a	figyelmet	a	múzeumhasználat	szerepére	és	jelentőségére,	
de	ez	véleményem	szerint	nem	elegendő.	A	probléma	megoldása	alapvetően	szemlé-
leti,	de	mellette	nem	elhanyagolhatóan	finanszírozási	kérdés.	Ha	az	oktatást	fejlesz-
tő	szakemberek	végre	kellő	figyelmet	és	érdeklődést	fordítanak	a	múzeumi	oktatási	
tartalmak	iránt,	megértik	szerepét,	fontosságát,	felismerik	a	bennük	rejlő	lehetőséget,	
akkor	érhetünk	el	változást.	Az	elmúlt	év	során	Káldy	Mária	kolléganőmmel	javasol-
tuk,	kerüljön	be	a	kerettantervbe,	hogy	minden	tanév	során	legyen	egy	közgyűjtemé-
nyi	napja	az	iskoláknak.	Ennek	kötelezővé	–	ezáltal	általánossá	–	tétele	azonban	azért	
nem	volt	lehetséges,	mert	ebben	az	esetben	ingyenesen	hozzáférhetővé	kellene	azt	ten-
ni	az	oktatásban	valamennyi	résztvevő	számára.	Ugyanakkor	a	jelenlegi	finanszíro-
zási	körülmények	között	a	múzeumok	saját	„felajánlásból”,	ingyenesen	ezeket	a	szol-
gáltatásokat	nem	tudják	biztosítani,	erre	a	költségvetésük,	amely	sokszor	a	béreket	és	
járulékait	sem	fedezi,	teljességgel	alkalmatlan.	Ha	a	financiális	ellentmondást	felold-
juk,	mindenképpen	külső	és	központi	forrás	bevonásával,	akkor	történhet	érdemi	vál-
tozás	az	ügyben.	Tehát	az	alcímben	feltett	kérdésre	a	válasz	egyértelmű	igen,	most	már	
„csak”	a	hozzáférés	módjára	kell	hathatós	megoldást	találni.

Európai	uniós	támogatási	formák	a	múzeumi	oktatás	 
minőségi	fejlesztésére
2008-tól	az	európai	uniós,	a	múzeumok	oktatási	célú	tartalmait	fejlesztő	támogatások	
belépése	markáns	változást	hozott	a	múzeumok	jelentős	része	számára.	A	TÁMOP	 
(Társadalmi	Megújulás	Operatív	Program)	keretében	a	közoktatási	rendszer	haté-
konyságának	javítása,	újszerű	megoldások	és	együttműködések	kialakítása	része-
ként	fontos	lehetőséget	kaptak	a	múzeumok	a	következő	területeken:	a	muzeális	
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intézmények	oktatási	és	képzési	szerepének	erősítése	és	a	múzeumpedagógiai	fog-
lalkozások	fejlesztése.
A	TÁMOP	3.2.8./A	–	központi	módszertani	fejlesztés	a	Szabadtéri	Néprajzi	Mú-

zeum	kiemelt	projektje	révén	–	2008-2013	között	438	millió	forint	összegben	tette	
lehetővé	a	programok	országos	összehangolását,	képzések	és	koordinátori	hálózat	
révén	a	célcsoportok,	ezúttal	a	múzeumi	tudásközvetítésben	részt	vevő	valamennyi	
munkatárs	szervezett	felnőttképzését	és	önképzését.
A	TÁMOP	3.2.8./B	konstrukció	a	konvergencia	régiókban	több	éven	át	–	egy	al-

kalommal	pedig	a	Közép-magyarországi	régióban	–	nagyszámú,	széles	korosztályi	
csoportokat	elérő,	múzeumi	területen	megvalósuló	oktatás	fejlesztését	biztosította.	
A	megvalósításhoz,	a	projektekben	kínált	tartalmak	fejlesztéséhez,	a	pályázati	folya-
mathoz	közvetlenül	is	módszertani	segítséget	nyújtott	a	saját,	kiemelt	projektünk.
Az	országos	kiterjedésű	és	hatású	tartalomfejlesztéshez	jelentős	mértékű	infrastruk-

túrafejlesztés	is	kapcsolódott	a	TIOP,	Társadalmi	Infrastruktúra	Operatív	Program	
(TIOP-1.2.2.)	révén.	Az	oktatási	és	kulturális	intézmények	együttműködését	támo-
gató	infrastruktúra	fejlesztése	területén	a	muzeális	intézmények	iskolabarát	fejlesz-
tése,	a	fizikai	feltételek	(tanulmányi	raktárak,	látványtárak	és	múzeumpedagógiai	
foglalkoztatók)	megteremtése	vált	lehetővé	a	TÁMOP-ban	tervezett	múzeumpeda-
gógiai	szakmai	programok	megvalósításához.

A	TÁMOP	3.2.8/A	Múzeumok	Mindenkinek	Program	–	Múzeumok	 
oktatási	és	képzési	szerepének	erősítése	–	Központi	módszertani	fejlesztés
A	program	megvalósítója	a	Szabadtéri	Néprajzi	Múzeum	(Szentendre).	A	projekt	át-
fogó	célja,	hogy	országos	szinten,	az	európai	uniós	források	segítségével	támogassa	a	
múzeumok	szemléletváltását	annak	érdekében,	hogy	az	intézmények	korszerű	kiállí-
tásokat,	látogató-	és	iskolabarát	környezetet	teremtsenek,	élményekben	gazdag,	szó-
rakoztatva	oktató	programokat	és	egyéb	magas	szintű	szakmai	szolgáltatásokat	nyújt-
sanak.	Ezen	túl	kiemelt	célunk	volt	a	múzeumok	és	a	közoktatási	intézmények	közötti	
szoros	együttműködés	kialakítása,	valamint	a	múzeumok	jövője	szempontjából	straté-
giai	jelentőségű,	a	közgyűjteményi	és	közoktatási	szakembereknek	szóló,	felnőttkép-
zési	oktatóprogramok	kifejlesztése,	akkreditálása	és	megvalósítása.
Korai	lenne	a	befejezés	előtt	álló,	közel	hat	éven	át	folyó,	438	millió	forintos	költ-

ségvetésű	projekt	teljes	körű	értékelése,	annyit	azonban	máris	elmondhatunk,	hogy	
a	tíz	különböző	tematikájú	akkreditált	tanfolyam,	amelyek	közül	hármat	kifejezet-
ten	pedagógusok	számára	fejlesztettünk	ki,	és	PAT	akkreditációval	is	rendelkezik,	
mára	több	mint	200	óvodapedagógus,	tanító	és	tanár	számára	nyitott	új	lehetőségeket. 
	Többi	tanfolyamunkon	pedig	közel	négyszáz	múzeumi	szakember	–	a	teljes	hazai	mú-
zeumi	munkatársi	gárda	több	mint	10%-a	–	számára	jelentett	szakmai	továbbfejlődést,	
hozott	szemléleti	megújulást.
Négy	módszertani	kutatásunk,	az	ezekből	készült	kiadványaink,	oktatási	segédle-

teink,	a	tanfolyamok	hallgatóinak	legjobb	dolgozatai	disszeminációs	tevékenységünk	
–	nyomán	nyomtatott	vagy	elektronikus	formában	–	a	legszélesebb	kör	számára	hoz-
záférhetővé	vált.
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Ezek	közül	most	kettőt	emelnék	ki,	a	Múzeum és iskola – Múzeumok a közoktatás 
szolgálatában	címűt,	a	Múzeumi	iránytű	című	sorozatunkban	adtuk	közre	tapasztala-
tainkat.	Azt	mértük	fel,	hogy	miként	vannak	felkészülve	az	iskolák	a	múzeumi	tartal-
mak	igénybevételére.	Elkészítettük	ennek	a	kutatásnak	a	párját:	a	múzeumi	oldalát	is	
megvizsgáltuk,	ezt	Élmény és tudás	címmel	jelentettük	meg.	Azt	is	megnéztük,	hogy	
vajon	a	múzeumok	fel	vannak-e	készülve	arra,	hogy	a	közoktatás	számára	biztosítsák	
azokat	a	modern	tartalmakat,	amelyekkel	egy	hatékonyabb	iskolai	nevelés	megvaló-
sítható.	Mindkét	kutatás	nagyon	sok	tapasztalatot,	a	jövőben	hasznosítható	tudást	ho-
zott.	A	kiadványok	elektronikus	formában	a	Múzeumi	Oktatási	Központ	honlapjáról	
letölthetőek.
A	kiemelt	projekt	keretében	negyvenfős	múzeumi	koordinátori	hálózat	révén	orszá-

gosan,	regionális	és	helyi	szinten	is	biztosítjuk	a	pedagógusok	számára	a	legkorsze-
rűbb	múzeumi	tartalmak	megismerésének	lehetőségét.	A	hálózat	legújabb	feladata	a	
Klebelsberg	Intézményfenntartó	Központ	és	a	tankerületi	igazgatók	közötti	helyi	kap-
csolatfelvételek	elindítása.	Ezt	a	területi,	megyei	hatókörű	városi	múzeumok	szintjén	
témanapokkal,	pedagógusok	számára	információs	napok	szervezésével	biztosítják.	A	
szemléletváltásban	markáns	szerep	jutott	a	képzésnek,	és	ez	reméljük,	a	következő	tá-
mogatási	ciklusban	is	folytatódhat	majd.
Mindezeken	túl	a	múzeumi	területen	mind	ez	idáig	egyedüliként	kifejlesztett	e-lear-

ning	tanfolyamaink	egy	egyszerű	elektronikus	regisztráció	révén	megújult	honlapun-
kon,	a	www.mokk.skanzen.hu-n	keresztül	könnyen	elérhetőek,	otthonról,	és	ingyene-
sen	elsajátítható	tudást	nyújtanak.
A	muzeális	intézmények	más	olyan	TÁMOP	konstrukciók	pályázatain	is	sikerrel	

szerepeltek,	amelyek	elsősorban	az	informális	és	a	nonformális	oktatás	lehetősége-
it	bővítették.	Ezek	a	főként	közművelődési	és	részben	közgyűjteményi	intézmények	
számára	meghirdetett	pályázatok	–	TÁMOP	3.2.3.,	3.2.11.,	3.2.12.,	3.2.13.,	valamint	a	
TÁMOP	3.2.11.	–	további	jelentős	forrásbevonást	jelentettek	a	múzeumi	szolgáltatási	
szférába,	ráadásul	múzeumaink	itt	a	közművelődési	intézményekkel	együtt	jelentek	
meg	a	pályázati	„színtéren”.

Oktatási	célú	múzeumi	tartalomfejlesztések	és	hatásaik
A	pályázatok	révén	megvalósult	technológiai	és	infrastrukturális	fejlesztések	mel-
lett	az	egész	országban	új	múzeumpedagógiai	programcsomagok	kialakítása	hatá-
rozta	meg	az	elmúlt	négy-öt	esztendőt.	Korszerű	kiadványok	születtek	nyomtatott	
és	elektronikus	formában	egyaránt,	és	új	célcsoportokat	sikerült	bevonni	az	óvo-
dák,	általános	és	középiskolák	köréből.	A	pályázati	közeg	szükségessé	és	fontossá	 
tette	együttműködési	megállapodások	megkötését	az	oktatási	intézményekkel,	ami		
nagyszámú	iskolai	csoportnak	a	rendszeres	múzeumi	jelenlétet	tette	lehetővé,	ez-
által	a	rendszeres	partnerkapcsolatok	megerősödését	és	továbbélését	is	biztosítja	a	
jövőben.	A	pályázatok	fenntartási	időszakának	kérdései,	lehetőségei	ugyanakkor	
néhol	ellentmondásokat	okoztak,	átmeneti	nehézségeket	is	jelentettek.
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A	múzeumok	által	nyújtott	lehetőségek	és	jövőjük
A	múzeumi	gyűjteményekhez	való	sokrétű	és	sokirányú	hozzáférés	a	jövőnk	kul-
csa.	Ezért	feltétlenül	szükséges,	hogy	a	technológiai	megújulás	folytatódjon	a	mú-
zeumi	terekben	is.	A	mindennapos	múzeumi	tevékenység	része	kell,	hogy	legyen	
az	IKT	eszközök	mértéktartó	alkalmazása.	A	virtuális	közösségek,	a	múzeumi	
adatbázisok,	a	virtuális	kiállítások	által	sokkal	szélesebb	körhöz	juttathatják	el	a	
múzeumokban	meglévő	speciális,	máshonnan	be	nem	szerezhető	tudást.
Fontos	cél	ezen	túl,	hogy	a	múzeum	közösségképző	és	fenntartó	szerepet	kap-

jon.	Lehet,	hogy	az	ingyenesség	jelenti	a	megoldást,	természetesen	csak	akkor,	ha	
Nagy-Britannia	példáját	követve	valósul	meg	Magyarországon.	Mindez	abban	az	
esetben	lehetséges,	ha	adott	a	megfelelő	mértékű	állami	hozzájárulás	a	muzeális	in-
tézmények	fenntartásához	és	korszerű	működtetéséhez.	Így	érhetjük	el,	hogy	a	mú-
zeumi	látogatók	száma	nagyságrendileg	növekedjen,	és	a	diákok	számára	a	minden-
napi	élet	részévé	váljék	a	múzeumhasználat	akár	virtuálisan,	akár	valóságosan.
A	kérdésre,	hogy	kell-e	a	múzeumnak	az	iskola,	az	iskolás	és	a	pedagógus,	a	vá-

lasz	egyértelmű	igen.	A	múzeumnak	is	szüksége	van	az	iskolára,	hiszen	a	múzeum	
a	saját	társadalmi	beágyazottságát,	a	saját	pozicionálását	ezen	a	területen	keresz-
tül	tudja	elérni,	érvényesíteni	és	megerősíteni.	Ehhez	nekünk,	múzeumi	területen	
dolgozóknak	is	nyitnunk	szükséges.	Meg	kell	tanulnunk,	hogy	mi	a	kompetencia	
alapú	képzés,	miként	működik	a	projektoktatás,	mit	jelent	az	élménypedagógia.	
Az	egész	életen	át	és	az	élet	minden	területére	kiterjedő	tanulás,	(formális,	non-
formális,	informális)	kiaknázhatatlan	lehetőségeit	kínálhatják	a	múzeumok	egy	
szorosabb	együttműködés	révén,	amikor	a	múzeumi	szakember	megtanul	a	peda-
gógia	nyelvén	(is)	gondolkodni,	és	a	múzeumi	gondolkodásmódra	nyitott	pedagó-
giai	szakemberekkel	együttműködve	új	tartalmakat	épít	be	az	oktatás	folyamatá-
ba	valamennyi	műveltségi	területen.
Véleményem	szerint	nincs	olyan	kompetencia,	amihez	nem	tud(hat)	a	múzeum	

a	saját	eszközeivel	hozzájárulni,	legyen	az	anyanyelvi	vagy	idegen	nyelvi	kommu-
nikáció,	matematikai,	természettudományos	kompetencia.	A	hatékony,	önálló	ta-
nulás	kompetenciája,	a	digitális	kompetencia,	a	szociális	és	állampolgári	kompe-
tencia,	a	kezdeményezőképesség	és	vállalkozói	kompetencia	mind	olyan	területek,	
amelyek	fejlesztéséhez	képes	és	tud	saját	eszközeivel,	speciális	lehetőségeivel	hoz-
zájárulni	a	muzeális	intézmény.	És	nem	csak	a	kifejezetten	művészeti	szakágakat	
művelő	múzeumokra	igaz,	hogy	az	esztétikai-művészeti	tudatosság	kompetenciáját	
erősíthetik,	nem	kell	másra	gondolnunk,	mint	a	különböző	népművészeti	műfajok	
jelenlétére	a	múzeumi	közegben,	legyen	az	tárgyalkotás	vagy	folklór.
Ha	a	Nemzeti	alaptanterv	által	meghatározott	fejlesztési	területekre	és	nevelési	cé-

lokra	gondolunk,	mint	az	erkölcsi	nevelés,	a	nemzeti	azonosságtudat,	a	hazafias	neve-
lés,	az	állampolgárságra,	demokráciára	nevelés,	vagy	az	önismeret	és	a	társas	kultúra	
fejlesztése,	hamar	hozhatjuk	a	múzeumi	foglalkozások	példatárát	a	megvalósítás	kü-
lönböző	lehetőségeire.	A	Szabadtéri	Néprajzi	Múzeum	Skanzen Örökség Iskola	című	
projektjében	kifejlesztett	múzeumpedagógiai	foglalkozássorozatunk	tíz	különböző	té-
mája	kifejezetten	alkalmas,	például	a	testi	és	lelki	egészségre	nevelés,	a	családi	életre	
nevelés	fejlesztésére,	nem	szokványos,	hanem	különleges,	élményt	adó	közegben.
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Mitől	lesz	egyedi	és	különleges	a	múzeum	oktatási	helyszínként?	Nekünk,	magunk-
nak	kell	megválaszolni	ezeket	a	kérdéseket,	a	fenntartókkal	és	a	kulturális	és	oktatási	po-
litika	irányítóival	a	stratégia	megalkotása	során.	Lényeges,	hogy	megteremtsük	azokat	a	
feltételeket,	amelyek	a	sikeres	és	hosszú	távú	megvalósítást	lehetővé	teszik,	ehhez	a	tár-
gyi,	személyi,	anyagi	erőforrások	biztosítása	mindkét	oldalon	elengedhetetlen.	Ebből	a	
szempontból	rendkívül	fontos	szerepe	van	a	képzők	képzésének,	szervezett,	akkreditált	
formában,	a	pedagógus	életpálya	modellbe	és	a	múzeumi	mindennapi	gyakorlatba	beépít-
ve.	Így	van	esélye	a	szemléleti	változás,	a	modernizáció,	kapcsolatépítés	folytatásának.

A	Múzeumi	a’la	carte	–	egy	új	lehetőség	a	múzeumi	kiállítások	 
és	múzeumpedagógiai	szolgáltatások	megtalálásához
A	Szabadtéri	Néprajzi	Múzeum	Múzeumi	Oktatási	és	Képzési	Központja	vadonatúj	
honlapjának	megalkotásával	célul	tűztük	ki,	hogy	a múzeumi	tudásszerzés	lehetősé-
geire	vonatkozó	információkat	az	eddigieknél	jobban,	hatékonyabban	juttassuk	el	az	
oktatási	oldal	szereplőihez.	A	honlap,	a	http:www.mokk.skanzen.hu	a	Múzeumok	Ma-
jálisán,	2013.	május	11-én	debütált	a	közönség	előtt,	folyamatosan	frissül,	közönség-
barát	megoldásai	interaktivitásra	késztetnek.
A	főoldalról	navigálva	nagyon	könnyen	eljutunk	a	Múzeumi	a’la	carte	menühöz,	

http:www.mokk.skanzen.hu/index.php?id=muzeumi-a-la-carte,	amelyen	böngészve	
nagyon	hamar	úti	célt,	kirándulási	helyszínt	vagy	pedagógusként	a	tananyaghoz	kap-
csolódó	múzeumpedagógiai	foglalkozást	találhatunk.
Amikor	tavaly	összegeztük,	hogy	a	hazai	és	európai	uniós	pályázati	projektek	ré-

vén	milyen	múzeumpedagógiai	tartalmak	jöttek	létre,	akkor	azt	tapasztaltuk,	hogy	a	
módszertani	megújulás	ezen	a	területen	markáns	és	látványos	eredményeket	hozott.	
Szerettük	volna,	ha	a	projektek	befejeződését	követően	ezek	a	fejlesztések	hosszú	tá-
von	is	fenntarthatóak	maradnak,	és	még	szélesebb	körhöz	juthatnak	el.	Vásárhelyi	Ta-
más	kollégánk	eközben	egy	felmérés	keretében	vizsgálta,	hogy	a	pedagógusok	miként	
keresnek	és	választanak	múzeumot	diákjaik	számára.	Következtetése	nagyon	tanul-
ságos	volt,	ami	szerint	a	pedagógusok	jelentős	hányada	ma	is	elsősorban	tanulmányi	
kirándulási	úti	célt	keres,	és	csak	kisebb	köre	az,	aki	kifejezetten	múzeumpedagógiai	
szolgáltatás	után	érdeklődik.	Az	is	egyértelmű	volt,	hogy	nincs	olyan	központi	adat-
bázis,	honlap,	ahol	az	igényeik	szerint	tudnak	megfelelő	információhoz	jutni.	Innentől	
egyenes	út	vezetett	a	megújuló	honlapunkon	kifejlesztett	szolgáltatás	megalkotásához,	
amelynek	adatbázisához	egy	éven	át	gyűjtöttük	a	múzeumi	munkatársak	közreműkö-
désével	az	anyagot.
Az	a’la	carte	lehetővé	teszi,	hogy	–	akár	hétvégi	múzeumi	úti	célt	akarunk	válasz-

tani,	akár	műveltségi	területhez,	életkorhoz,	helyszínhez	keresünk	múzeumi	foglalko-
zást	–	rátaláljunk	a	számunkra	legmegfelelőbb	múzeumra.	A	honlapon	szereplő	ada-
tok	alapján	pedig	máris	felvehetjük	a	kapcsolatot	a	foglalkozás	megrendeléséhez	az	
adott	múzeum	munkatársával.	Rengeteg	aktuális	múzeumpedagógiai	tartalomra	is	fel-
hívja	a	honlap	a	figyelmet,	amelynek	használata	remélhetőleg	sokak	számára	a	min-
dennapi	tevékenységük,	életük,	élethosszig	tartó	élményszerű	tanulási	folyamatuk	ré-
szévé	válik.
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Közkönyvtárak és az oktatás
Dippold Péter

A	könyvtárak	tevékenységére	meghatározó	módon	hat	a	médiaforradalom.	Fennmara-
dásuk	érdekében	meg	kell	találniuk	az	új	utakat	közönségükhöz.	A	könyvtárak	egyes	
típusaihoz	tartozó	intézmények	szerepük	szerint	különbözőképpen	reagálnak	az	új	
kihívásokra.	Valamennyiükre	jellemző	azonban,	hogy	át	kell	gondolni	kapcsolatukat	
használóikkal.	Ez	ugyanis	létük	és	fennmaradásuk	alapja.
Az	1999-ben	keletkezett	Bolognai nyilatkozat,	illetve	az	ekkor	induló	bolognai	folya-

mat	nyomán	a	felsőoktatás	területén	mélyre	ható	egységesülés	tapasztalható	Európá-
ban.	A	folyamat	természetesen	az	oktatás	egyéb	részeire	is	hatást	gyakorol.	A	bolognai	
körben	részt	vevő	országok	oktatási	minisztereinek	2010-es	bécs–budapesti	értekez-
letén	kijelölték	az	Európai	Felsőoktatási	Térség	további	sikeres	működésének	biztosí-
tásához	szükséges	új	prioritásokat.	Ezek	között	nagy	hangsúllyal	szerepel	az	életen	át	
tartó	tanulás.	„A bolognai folyamat az élethosszig tartó tanulást egy olyan komplex, 
rugalmas rendszerként képzeli el, amely tanulási folyamatban nincsenek zsákutcák, 
mindenre épül valami, minden vezet valahová, s ahol a felsőoktatásba nem hagyomá-
nyos utakon is be lehet kerülni.”1
Az	életen	át	tartó	tanulás	támogatására	kifejlesztett	Európai	Képesítési	Keretrend-

szer	nyomán	folyamatban	van	a	magyar	dokumentum	kidolgozása,	az	OFI	TÁMOP	
pályázata	komoly	döntés-előkészítő	háttértanulmány	megszületését	támogatta.	A	kor-
mány	1229/2012.	(VII.	6.)	kormányhatározatában2	elfogadta	az	eddig	végzett	munka	
irányait,	és	2013.	november	30-i	határidőt	szabott	a	Magyar	Képesítési	Keretrendszer	
kidolgozására,	az	európai	uniós	jelentés	elkészítésére,	valamint	annak	az	Európai	Ké-
pesítési	Keretrendszer	Tanácsadó	Testületéhez	való	benyújtására.
Vizsgáljuk	meg,	hogy	az	egész	életen	át	tartó	tanulásban	milyen	módon	vesznek	

részt	a	magyar	könyvtárak.	Kapcsolatuk	az	oktatással	nagyban	függ	típusuktól:	az	is-
kolai	könyvtárak	tevékenységük	és	az	ott	szolgálatot	teljesítő	könyvtárostanárok	révén	
a	közoktatás	integráns	részét	képezik,	az	egyetemi-főiskolai	és	a	tudományos	szak-
könyvtárak	szoros	szimbiózisban	élnek	a	felsőoktatással,	míg	a	közkönyvtárak	lehe-
tőségeik	szerint	az	oktatási	rendszer	bármely	szegmenséhez	kapcsolódhatnak.	A	to-
vábbiakban	a	közkönyvtárak	szerepével	foglalkozom.
Az	egész	életen	át	tartó	tanulás	egy	része	a	szervezett	oktatás	keretein	belül	tör-

ténik,	de	ennek	végeztével	gyakran	nem	formális	vagy	informális	módon	jutnak	az	
emberek	tudáshoz	és	információkhoz.	A	nem formális	tanulás	forrásai	az	oktatási	 

1.	 Barkó	Endre:	Bolognai aktualitások 2010.	[online]	[2013.11.15.]	<http://www.nyf.hu/tanacsadas/node/6>.
2.	 A	Kormány	1229/2012.	(VII.	6.)	Korm.	határozata	a	Magyar	Képesítési	Keretrendszer	bevezetéséhez	kap-

csolódó	feladatokról,	valamint	az	Országos	Képesítési	Keretrendszer	létrehozásáról	és	bevezetéséről	szóló	
1004/2011.	(I.	14.)	Korm.	határozat	módosításáról.	In:	Magyar Közlöny.	2012.	88.	sz.	p.13302-13303.
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rendszeren	kívül	szervezett	képzések,	tanfolyamok,	amelyek	általában	nem	zárulnak	
széles	körben	elfogadott	bizonyítvány	megszerzésével.	Az	informális tanulás	azokat	
a	tevékenységeket	takarja,	amelyeknek	elsődleges	célja	nem	a	tanulás,	de	végzésük	
során	új	ismereteket	szerezhetünk.	Ebbe	a	körbe	tartoznak	a	különböző	előadások,	
szakmai	konferenciák	és	beszélgetések,	de	új	ismeretekre	tehetünk	szert	könyvekből,	
filmekből	stb.	is.	Nyilvánvaló,	hogy	a	közkönyvtárak	szerepét	főleg	ebben	a	két	szeg-
mensben	lehet	keresni.

A	közkönyvtárak	jövőképe
Roger	E.	Levien	2011-ben	készített	egy	tanulmányt	az	ALA	számára,	amelyben	szám-
ba	vette	a	közkönyvtárak	jelenlegi	helyzetét,	változó	környezetét,	és	ajánlásokat	tett	a	
jövőbeni	fennmaradásuk	érdekében.3	Jóllehet	az	amerikai	közkönyvtárak	helyzete	sok-
ban	eltér	a	hazaitól,	megállapításai	sok	szempontból	megfontolandóak.	A	jövőt	négy	
dimenzióban	vizsgálja	tanulmányában.	Az	első	szempont	a	könyvtárak	virtualizáció-
ja.	A	hagyományos	fizikai	könyvtári	állomány,	a	könyvtárosok	személyes	kapcsolata	
a	használókkal,	a	helyi	szolgáltatások	mellett	(helyett?)	a	hangsúly	egyre	inkább	elto-
lódik	a	virtuális	szféra	felé.	A	második	dimenzióban	a	könyvtárhasználók	szempont-
jait	veszi	Levien	alapul:	mennyire	fókuszálnak	a	közkönyvtárak	az	egyénre,	és	milyen	
mértékben	elégítik	ki	a	közösségek	igényeit?	A	harmadik	terület	a	gyűjteménycentri-
kus	szolgáltatások	eltolódása	a	különböző	eszközök	segítségével,	a	használók	közre-
működésével	felépülő	könyvtár	„teremtése”	felé,	amelyben	az	alkotó	tevékenység	ke-
rül	túlsúlyba.	Negyedik	dimenzióként	pedig	Levien	a	közkönyvtárak	jelenlegi	portál	
típusú	közvetítő	szerepével	(ti.	a	könyvtárak	által	megrendelt	vagy	általuk	létrehozott	
különböző	adatbázisok	használatának	segítése)	állítja	szembe	a	közkönyvtárak	archi-
váló	tevékenységét	a	helyi	vonatkozású	anyagok	tekintetében.
A	dimenziók	szélsőségeit	az	1. ábra	mutatja	be.4
Levien	következtetése	szerint	a	XXI.	századi	közkönyvtárban	a	tevékenységek	köre	

a	fizikai	szférából	inkább	a	virtuális	felé	tolódik	el,	az	egyénekre	fókuszáló	könyvtá-
ri	szolgáltatási	szemlélet	egyre	jobban	a	közösségi	szolgáltatások	felé	fordul,	a	fizikai	
és	virtuális	gyűjteményen	alapuló	könyvtár	az	alkotó	tevékenységet	támogató	hellyé	
válik,	és	–	a	felfutó	digitalizálási	tevékenység	és	a	helyi	dokumentumok	iránti	érdek-
lődés	miatt	–	egyre	erőteljesebb	lesz	archívum	jellege.5
Mi	kapcsolódhat	ebből	a	vízióból	az	oktatáshoz?	Szinte	minden.	Ugyanis	a	jövő	

könyvtárának	tevékenységét	is	–	legyen	ez	bármilyen	–	a	könyvtárosok	irányítják.	
A	változások	nem	hagyják	változatlanul	a	könyvtárosok	kompetenciáit,	a	használók	
mentorává	váló,	több	nyelven	beszélő,	kommunikatív	és	az	információs	technológiák-
hoz	értő	szakemberekké	kell	válniuk.	A	közkönyvtárak	továbbélését	a	XXI.	században 
a	könyvtárosok	személyisége	mellett	a	könyvtár	mint	„harmadik	hely”	biztosíthatja,	

3.	 [online]	[2013.11.15.]	<http://www.ala.org/offices/sites/ala.org.offices/files/content/oitp/publications/policyb-
riefs/confronting_the_futu.pdf>.

4.	 Uo.	p.19.
5.	 A	tanulmányról	magyarul	ld.:	Dippold	Péter:	Az	Europeana	Awareness	projekt	és	egy	konferencia	Spanyol-

országban.	In:	Könyv, Könyvtár, Könyvtáros.	2013.	2.	sz.	p.45-49.
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no	meg	a	szolgáltatások	ingyenessége	vagy	alacsony	ára.	Pozitív	hatással	bír	a	jövő-
re	nézve	is	a	könyvtárak	elvszerű	működése	(pl.	ragaszkodásuk	az	információszabad-
sághoz,	a	használók	adatainak	védelme).	A	közkönyvtárak	a	helyi	öntudat,	büszkeség	
letéteményesei	is	(legalábbis	az	USA-ban	így	juthatnak	helyi	forrásokhoz),	és	tagad-
hatatlan	előnyük,	hogy	„csomagokban”,	kombinálva	kínálják	információs,	tanulási	és	
oktatási	szolgáltatásaikat.	Nehéz	lenne	rangsorolni	fontosság	szempontjából	a	fentebb	
felsorolt,	közkönyvtárakra	vonatkozó	jellemzőket.	A	könyvtárak	és	az	oktatás	kapcso-
lata	szempontjából	a	személyi	tényező	domináns	jellege	mellett	azonban	véleményem	
szerint	döntő	fontosságú	a	szolgáltatások	igény	szerint	kombinált,	csomagszerű	meg-
valósítása.	Erre	néhány	példát	hozok	fel.	Ha	például	egy	tanulócsoport	azzal	az	igény-
nyel	lép	fel,	hogy	közös	tanulás	céljából	szeretnének	egy	szeparált	teret	használni,	jó,	
ha	a	könyvtár	felkészült	egy	ilyen	igényre.	Tanórák	tartására	is	alkalmas	közös	inter-
netes	terek	fenntartása	is	célszerű,	mint	ahogy	a	gyerekfoglalkozások	helyszínéről	is	
gondoskodni	kell.	A	könyvtáros	a	rendezvények	jellegéből	adódóan	lehet	oktató,	fe- 
lügyelő,	de	akár	passzív	résztvevő	is.	A	„csomag”	lényege,	hogy	alakítható,	változtat-
ható	legyen,	egyszóval	rugalmasan	alkalmazkodjon	a	különféle	igényekhez.

Nem	formális	tanulás	a	magyar	közkönyvtárakban
A	közkönyvtárak	szerepéről	az	oktatási	folyamatokban	a	nem	formális	tanulás	terén	
Magyarországon	egyetlen	célzott	felmérés	készült,	az	ENTITLE	uniós	program	ke-
retei	között	2008-ban.
A	beérkezett	kérdőívek	értékelését	a	Könyvtári	Intézet	munkatársai	végezték	el,	

az	ENTITLE	programban	megjelölt	céloknak	leginkább	megfelelő	módon	6	megyei	
könyvtár	összesen	29,	illetve	68	városi	könyvtár	összesen	177	kérdőívet	töltött	ki	(a	ki-
töltés	ugyanis	a	tájékoztatóban	megfogalmazottaknak	megfelelően	szolgáltatásonként	

1.	ábra:	Dimenziók szélsőségei
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történt).	A	kérdőívben	többek	között	a	szolgáltatás	típusára,	a	célcsoportokra,	a	szol-
gáltatás	módjára,	az	alkalmazott	technikára,	a	résztvevők	számára	és	a	pénzügyi	ala-
pokra	vonatkozó	kérdések	szerepeltek.6	Érdemes	a	felmérés	néhány	eredményét	újra	
felidézni	(2. ábra).

2.	ábra:	A szolgáltatás típusai a megyei könyvtárakban

Bár	a	hat	megyei	könyvtár	adatai	alapján	nem	állíthatunk	fel	pontos	országos	hely-
zetképet,	mégis	látható	az	elektronikus	szolgáltatások	oktatásának	túlsúlya	a	kínálat-
ban,	ezek	közül	is	majdnem	minden	vizsgált	könyvtárban	tartottak	e-szolgáltatások-
kal	és	internethasználattal	kapcsolatos	tanfolyamokat.	A	könyvtárhasználat	oktatása	is	
jelentős	arányban	jelentkezik	a	vizsgált	intézményeknél.	Az	egyéb	szolgáltatások	ma-
gas	száma	mutatja	a	könyvtárak	rugalmasságát	a	helyi	igények	kiszolgálására.	Ezek	
közül	néhány	példa:	Nyíregyházán	a	felnőttek	számára	távoktatási	módszerrel	tartot-
tak	kísérleti	képzést	a	digitális	fotózásról	és	képszerkesztésről.	Az	interaktív	képzé-
sen	12-en	vettek	részt.	Az	egri	megyei	könyvtár	a	könyvtáros	hallgatók	képzése	mel-
lett	több	olvasásnépszerűsítő	programot	indított,	többek	között	hátrányos	helyzetű	
gyermekek	számára	is.	A	Pest	Megyei	Könyvtár	idősek	számára	tartott	mobiltelefon- 
használati	foglalkozásokat,	amelyeken	a	nyugdíjasok	saját	tempójuknak	megfelelően,	
önállóan	haladtak	az	ismeretek	megszerzésében.

6.	 Dippold	Péter:	Az	egész	életen	át	tartó	tanulás	kiterjedésének	hatása	a	könyvtárak	tevékenységére.	Hazai	hely-
zetkép	és	lehetőségek.	In:	Könyv, Könyvtár, Könyvtáros.	2009.	9.	sz.	p.10-15.
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3.	ábra:	A szolgáltatás típusai a városi könyvtárakban

A	68	városi	könyvtár	adatai	már	nagyobb	lehetőséget	adnak	az	általánosításra.	 
Saját	szolgáltatásaik	megismertetése,	valamint	iskolai	oktatás	céljából	magas	szám-
ban	tartanak	könyvtárhasználati	tanfolyamokat	(3. ábra).	Jelentős	az	internethasználat	
oktatásának,	valamint	a	rendhagyó	tanórák	aránya.	Az	e-szolgáltatások	(e-bankolás,	
ügyfélkapu)	megismertetése	alacsonyabb	számban	szerepel	a	felmérésben,	mint	a	me-
gyei	könyvtáraknál.	Ennek	egyik	oka	lehet,	hogy	a	városokban	nem	mindig	a	könyvtá-
rakba	telepítik	az	e-Magyarország	pontokat.	Az	egyéb	szolgáltatások	között	két	városi	
könyvtárban	is	tanfolyamot	tartanak	az	európai	uniós	ismeretekről	(Edelény,	Gödöl-
lő),	de	szerepel	közöttük	honismereti	előadások	tartása	(Edelény),	GPS,	mobil	telefo-
nos	internethasználati	tanfolyam,	szünidős	programok	szervezése	(Gödöllő),	valamint	
KRESZ	egyéni	gyakorlás	biztosítása	is	(Répcelak).

4.	ábra:	A szolgáltatások célcsoportjai a megyei könyvtárakban
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A	megyei	könyvtárak	közül	vizsgált	minta	mutatja,	hogy	–	bár	a	gyermek	célközön-
ség	továbbra	is	az	első	helyen	áll	–	hangsúlyosan	foglalkoznak	az	egyéb	kor-	és	cél-
csoportokkal	is	(4. ábra).	A	hátrányos	helyzetűek	és	munkanélküliek	számára	is	tar-
tanak	tanfolyamokat	Békéscsabán	és	Szentendrén	az	internethasználatról,	de	például	
Békéscsaba	több	tanfolyamán	is	fogadja	ezt	a	célcsoportot.	Elmondható,	hogy	a	me-
gyei	könyvtárak	ténylegesen	az	élethosszig	tartó	tanulást	szolgálják	oktatási	tevékeny-
ségükkel.	Bár	a	minta	a	megyei	könyvtárak	meglehetősen	kis	százalékát	tartalmazza,	
pontos	adatok	nélkül	is	kijelenthető,	hogy	ezen	könyvtári	kör	oktatási	szolgáltatásait	
valamennyi	korosztályra	kiterjeszti.

5.	ábra:	A szolgáltatások célcsoportjai a városi könyvtárakban

A	megyei	könyvtáraknál	tapasztalható	tendencia	még	nem	érte	el	a	városi	könyv-
tárak	szintjét.	Már	a	szolgáltatások	típusainak	grafikonjából	is	kitűnt,	hogy	a	városi	
könyvtárak	a	NAT-hoz	kapcsolódó	könyvtárismereti	oktatást	és	rendhagyó	tanórá-
kat	tartanak	a	legnagyobb	számban,	amelyek	célcsoportjai	a	gyermekek.	Mégis	a	68	
könyvtárnak	csaknem	fele	fordít	figyelmet	a	hátrányos	helyzetűek	és	a	munkanélkü-
liek,	valamint	az	idősek	képzésére	(5. ábra).	Hódmezővásárhelyen	és	Lőrinciben	az	
e-szolgáltatások	használatának	oktatását,	Jászapátiban	az	internethasználati	oktatást	
szánják	ezeknek	a	célcsoportoknak.
Az	ENTITLE	projekt	felmérése	természetesen	nem	ad	teljes	képet	a	magyarorszá-

gi	helyzetről,	de	mindenképpen	utal	a	tendenciákra.	Világosan	megmutatja,	hogy	a	
könyvtárak	visszavonhatatlanul	az	élethosszig	tartó	tanulás	tevékeny	és	megkerülhe-
tetlen	részesei	lettek.	Itt	kell	megjegyeznem,	hogy	a	felsőoktatási	és	szakkönyvtárak,	
valamint	a	nemzeti	könyvtár	oktatási	tevékenységeinek	számbavétele	jelentősen	szí-
nesítené	a	palettát,	és	további	érdekes	következtetésekre	adhatna	alapot.
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Az	ENTITLE	felmérés	óta	öt	év	telt	el.	Azóta	nem	készült	újabb	felmérés	a	köz-
könyvtárakban	szervezett	tanfolyamokról.	Az	eltelt	időszakban	becslésem	szerint	nem	
történtek	alapvető	változások	a	közkönyvtárak	nem	formális	tanulást	szolgáló	tanfo-
lyamaiban,	legalábbis	a	struktúrát	illetően.	A	2009-2011	között	teljesített	TÁMOP	pá-
lyázatok	során	több	könyvtár	vállalta	képzések	elindítását,	ezek	bizonyosan	mennyi-
ségi	és	szerkezeti	eltolódásokat	okoztak.	Érdekes	lenne	megvizsgálni,	hogy	a	TÁMOP	
tanfolyamok,	illetve	az	öt	év	fenntartási	időszakra	vállalt	kötelezettségek	milyen	irány-
ban	változtatják	meg	a	közkönyvtárak	részvételét	a	nem	formális	képzésben.

Informális	tanulás	a	magyar	közkönyvtárakban
A	fentebb	említett	definíció	szerint	az	informális	tanulás	fogalma	olyan	tágan	ér-
telmezhető,	hogy	könnyen	megfoghatatlanná	válik.	Bizonyos	szűkítésekkel	kell	él-
nünk,	hogy	a	könyvtári	környezethez	igazítsuk	ezt	a	fogalmat.	Önkényesnek	tűnik,	
de	az	informális	tanulás	eseményeit	az	összehasonlíthatóság miatt e helyen	könyv-
tári	rendezvényekre	szűkítem.	Valószínűleg	sokan	ismerik	a	Kecskeméti	Katona	 
József	Könyvtár	honlapján	nyilvántartott,	évente	ismétlődő	két	országos	könyvtári	
esemény,	az	Összefogás a könyvtárakért	és	az	Internet Fiesta	rendezvénysorozatát.	
A	minden	évben	megújuló	honlapok	2006-tól	egységessé	tették	a	könyvtárak	regiszt-
rációját,	a	rendezvények	leírásait	szabványosították,	elektronikus	formában	tartal-
mazzák	a	letölthető	promóciós	anyagokat,	és	sokoldalú	statisztikai	áttekintést	tesznek	
lehetővé.	A	több	éve	azonos	paraméterek	szerint	történő	adatfelvétel	több	szempon-
tú	összevetést	enged	meg.	Mivel	hat	év	alatt	a	két	rendezvénysorozaton	több	mint	23	
ezer	rendezvényt	regisztráltak	(6. és 7. ábra),	ez	a	mennyiség	országos	szinten	repre-
zentatívnak	tekinthető.

6.	ábra:	Az összefogás rendezvények száma
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7.	ábra:	Az internet Fiesta programok száma

A	rendezvények	számánál	témánk	szempontjából	többet	mond	a	célcsoportok	és	a	
rendezvénytípusok	áttekintése.	Tudjuk,	hogy	a	helyi	adottságok	nagyban	befolyásol-
ják	mindkét	szempont	alakulását,	de	ilyen	nagyságrendű	adatmennyiség	áttekintése	
országos	szintű	általánosítást	is	lehetővé	tesz,	és	bizonyos	területeken	összevethető	
az	ENTITLE	felmérés	adataival	is.

8.	ábra:	Az Összefogás programsorozat rendezvényeinek jellege
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A	rendezvények	jellege	szerinti	csoportosításban	magasan	vezet	az	előadás	és	be-
szélgetés.	Mivel	az	Összefogás	sorozat	évente	más-más	központi	témát	vett	alapul,	
ezek	az	előadások	főleg	a	mindenkor	aktuális	tematikához	kapcsolódtak,	de	az	író-ol-
vasó	találkozók,	a	kötetlen	beszélgetések	és	az	élménybeszámolók	is	ebbe	a	körbe	tar-
toznak.	Magas	arányukat	indokolhatja	az	a	tény	is,	hogy	ezek	szervezése	jár	talán	a	
legkevesebb	élő	munkával,	és	forrásigényük	sem	magas.	Ugyanakkor	fogadói	oldal-
ról	tekintve	ez	a	rendezvénytípus	rendkívül	népszerű,	tehát	hosszú	távon	is	megáll-
ja	helyét	az	informális	tanulás	közkönyvtári	„repertoárjában”.	A	játékok,	vetélkedők	
száma	a	kiállításokhoz	hasonlóan	hullámzó	értéket	mutat,	amiből	messzemenő	kö-
vetkeztetést	nem	is	vonhatunk	le	(8. ábra).	Mindenesetre	ezek	a	rendezvénytípusok	
állandó	jelleggel	szerepelnek	a	kínálatban.	A	következő	diagramon	(9. ábra)	látható	
14	éven	aluli	célcsoport	magas	száma	is	indokolja	a	játékok	folyamatos	szerepelte-
tését.	Az	évek	során	egyre	csökkenő	tendenciát	mutat	a	szolgáltatás	bemutatás	típus	
az	Összefogás	rendezvényei	között,	de	ha	az	ENTITLE	felmérés	eredményeire	ve-
tünk	egy	pillantást,	látható,	hogy	a	szervezett	tanfolyamok	között	viszont	domináns	
szerepet	játszik.	Az	„egyéb”	kategória	magas	aránya	felveti	annak	lehetőségét,	hogy	
érdemes	lenne	tovább	tematizálni	ezt	a	halmazt.	Amit	a	könyvtárak	nem	tudtak	be-
sorolni	a	többi	típushoz,	az	mind	ide	került.	Csak	néhány	kiragadott	cím	a	2012-es	
kínálatból:	ifjúsági	koncert	Miskolcról,	rajzpályázat	eredményhirdetés	Sellyéről,	me-
sélős	teázós	est	nem	csak	gyerekeknek	Boldogról	stb.	A	rendezvények	témáinak	ki-
találásakor	a	könyvtárosok	fantáziája	határtalan.

9.	ábra:	Az Összefogás programsorozat résztvevőinek életkor szerinti megoszlása
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A	könyvtári	hét	rendezvényei	minden	évben	százezres	tömegeket	mozdítottak	meg.	
Érdekes	áttekinteni	az	Összefogás	rendezvényeinek	célközönségét	életkor	szerinti	meg-
oszlásban.	Szembetűnő	a	14	év	alatti	közönség	magas	aránya.	Ez	a	könyvtáraknak	táv-
latilag	nagyon	is	kifizetődő,	hiszen	jövendőbeli	potenciális	látogatók	nyilvánvalóan	a	
mostani	könyvtárlátogató	gyermekek	köréből	kerülnek	majd	ki.	Az	„utánpótlás	neve-
lés”	fontos	feladat,	ennek	mértéke	ebből	a	diagramból	világosan	értékelhető.	A	gyer-
mekek	nagyszámú	megjelenése	a	rendezvényeken	felértékelheti	a	gyermekkönyvtáro-
sok	munkáját,	a	foglalkozások,	bemutatók,	könyvtári	tanórák	további	folytatását.	
Éppen	ennek	az	ellenkezője	igaz	a	tini	korosztályra.	Bevonásuk	a	közkönyvtári	

körbe	kevésbé	sikeres,	a	rendezvények	célközönségeként	jóval	kevesebben	szerepel-
nek.	A	könyvtárak	feladata,	hogy	a	középiskolás	célcsoport	számára	olyan	lehetősé-
geket	teremtsen,	hogy	szívesen	használják	a	szolgáltatásokat.	A	Fővárosi	Szabó	Ervin	
Könyvtár	(FSZK)	gyakorlatából	például	erre	jó	példa	az	orientációs	foglalkozások	és	
adatbázis	bemutatók	tartása,	valamint	a	hátrányos	helyzetű	fiatalok	számára	a	tanács-
adó	mentori	szolgálat	fenntartása.	A	FSZEK	rendszeresen	szervez	vetélkedőket	is	en-
nek	a	korosztálynak.
Nem	szoktunk	külön	figyelmet	fordítani	a	felnőtt	használókra,	ők	a	megszokott,	

„normális”	könyvtárlátogatók,	akikről	az	az	általános	vélemény,	hogy	megtartásukra	
nem	szükséges	külön	akciókat	szervezni,	hiszen	úgyis	jönnek.	Ez	természetesen	nem	
így	van,	hiszen	a	rendezvények	nagy	része	nem	korspecifikus,	ezért	azok	valameny-
nyi	korosztálynak	szólnak.
A	rendezvények	egy	része	viszont	kifejezetten	az	55	év	feletti	használók	bevonását	

célozta,	a	2012-es	Összefogás	program	éppen	az	aktív	idősödés	témakörét	tűzte	zász-
lajára.	Részvételük	a	rendezvényeken	az	elmúlt	években	jelentősnek	mondható,	továb-
bi	erőfeszítéseket	kell	tenni	az	idősebb	használók	becsalogatására.
Ha	a	közkönyvtárak	informális	tanulásban	való	részvételének	reprezentálására	el-

fogadjuk	az	Összefogás	rendezvénysorozat	statisztikáit,	világosan	látható	a	közkönyv-
tárak	törekvése	valamennyi	korosztály	bevonására,	tehát	az	életen	át	tartó	tanulás	biz-
tosítására.	Ugyanakkor	a	korosztályi	megoszlás	egyenetlenségeiből	az	is	kiderül,	mire	
kell	erőteljesebben	koncentrálni.

Az	Országos	Könyvtári	Konferencia	és	az	élethosszig	tartó	tanulás
Az	Országos	Könyvtári	Konferencia	(OKK)	2012	novemberében	foglalkozott	–	többek	
között	–	a	könyvtárak	szerepével	az	értő	olvasás	kialakításában	és	az	életen	át	tartó	ta-
nulásban.	A	konferencia	tézisei	ezzel	kapcsolatban	a	következőket	fogalmazták	meg:	
A	könyvtár	az	oktatás,	a	képzés,	a	kutatás	és	az	innováció	nélkülözhetetlen	háttér-

intézménye,	az	élethosszig	tartó	tanulás	színtere.
•		A	könyvtárak	fontos	feladata	az	oktatás,	képzés,	kutatás	támogatása,	mellyel	
közvetlenül	is	képesek	kapcsolódni	a	termelés,	a	gazdaság	működőképességé-
nek	folyamatába.

•		A	könyvtár	egyik	legfontosabb	célja	az	olvasáskultúra	fejlesztése,	amelynek	meg-
valósítása	érdekében	együttműködik	a	családokkal,	a	kulturális,	oktatási,	egész-
ségügyi	és	szociális	intézményekkel	és	civil	szervezetekkel.
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•		A	könyvtárban	működő	szakemberek	számára	is	nélkülözhetetlen	az	élethosz-
szig	tartó	tanulás	követelménye,	a	szakmai	ismeretek	folyamatos	korszerűsíté-
sének	megvalósítása.

•		A	könyvtárak	az	innovációs	és	kutatási	tevékenységek	támogatásában	nemzetkö-
zi	trendeket	követnek,	nemzetközi	együttműködésekben	vesznek	részt.

•		A	könyvtár	az	elektronikus	hálózatok,	az	internet	világában	különösen	az	ok-
tatást	és	kutatást	szolgáló	tartalomszolgáltató	tevékenysége	révén	versenyképes	
intézmény.7

Az	OKK	Olvasáskultúra	–	értő	olvasás	szekciója	mélyebben	is	foglalkozott	a	könyv-
tárak	szerepével	az	olvasáskultúra	fejlesztésében.	Ajánlásaiban	nagy	hangsúlyt	kapott	a	
partneri	kapcsolatok	fontosságának	hangsúlyozása	az	egyes	könyvtártípusok,	a	könyv-
tárak	és	az	iskolák,	valamint	a	könyvtárak	és	a	családok	viszonylatában.

Összegzés
A	könyvtáraknak	meghatározó	szerepe	van	az	életen	át	tartó	tanulás	folyamatában.	Ezt	
alátámasztják	könyvtári	statisztikák	és	azok	a	számok	is,	amelyek	az	Összefogás	ren-
dezvénysorozatait	reprezentálják.	Ennek	némileg	ellentmond,	hogy	az	Országos	Ké-
pesítési	Keretrendszerről	írt	szakértői	tanulmány	a	könyvtárat	csak	a	tananyagok	for-
rásbázisaként	említi,	nem	mint	partnerintézményt.
Tovább	kell	erősíteni	lobbitevékenységünket,	hogy	az	oktatási	rendszer	szereplői	tu-

domásul	vegyék	azt	a	tényt,	hogy	„…a könyvtárak hálózata olyan rendszer, amelynek 
szolgáltatásai a legkisebb településtől a fővárosig hozzáférhetők. Jelenleg a legkiter-
jedtebb közösségi hálózat Magyarországon”	(idézet	az	OKK	téziseiből).
A	közkönyvtárak	főként	a	nem	formális	és	informális	tanulás	támogatásával	vesz-

nek	részt	az	oktatás	folyamatában.
A	közkönyvtárak	célközönségében	kiemelt	helyen	szerepelnek	a	gyermekek,	amely	

megalapozhatja	a	későbbi	könyvtárhasználók	körének	bővülését,	az	olvasáskultúra	fej-
lesztését.
A	közkönyvtárak	valamennyi	korosztály	bevonására	törekszenek.	Igyekeznek	elér-

ni	a	hátrányos	helyzetű	használókat	is	(mentori	szerep	vállalása).
Az	életen	át	tartó	tanulás	folyamatában	a	közkönyvtárak	együttműködnek	a	csalá-

dokkal,	a	kulturális,	oktatási,	egészségügyi	és	szociális	intézményekkel	és	civil	szer-
vezetekkel.

7.	 [online][2013.11.15.]<http://mke.info.hu/wpcontent/uploads/2013/02/TEZISEK_kozlesre_adha-
to_2013_02_18.pdf>.
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A levéltárak szerepe az oktatási intézmények 
oktató-nevelő munkájának támogatásában
Mikó Zsuzsanna

A	levéltárak	oktató-nevelő	munkájának	megalapozását	a	2009-ben	a	Levéltári	Kollé-
gium	által	felállított	bizottság	a	Szolgáltató	levéltár	koncepciója	tartalmazza	hangsú-
lyosan.1	Bevezetésként	nagyon	röviden	érdemes	betekintést	adni	a	magyar	levéltárak	
többsége	számára	iránymutatásként	elfogadott	National	Archives	oktatási	tevékenysé-
gébe.2 Életre keltjük a történelmet	címmel	a	brit	nemzeti	levéltár	széles	körű	lehetősé-
get	biztosít	az	oktatási	munka	segítésére.	A	cél,	hogy	a	különböző	korosztályok	kapják	
meg	azokat	az	ismereteket,	amelyek	később	képessé	teszik	őket	a	levéltári	anyagban	
történő	kutatásra.	Ehhez	eredeti	forrásokat	használnak	fel,	és	nagy	hangsúlyt	kap	a	le-
véltári	források	értékelése	annak	érdekében,	hogy	a	gyerekek	hiteles	képet	kaphassanak	
a	történelemről.	A	cél	az,	hogy	a	különböző	korszakokkal	játékos	formában	ismerked-
hessenek,	miközben	gondolkodni	tanítják	őket.	Nem	a	lexikális	tudás	számonkérése	a	
cél,	hanem	az	összefüggések	megismertetése.	Nagy	hangsúlyt	kap	a	mindennapi	élet	
történetének	megismertetése.	Az	egyik	legfontosabb	eszköz	ehhez	a	honlap,	ahol	játé-
kos	vetélkedők	formájában,	például	lovagi	torna	eljátszása	keretében	tanulhatnak	so-
kat	az	angol	középkorról.	Emellett	praktikus	tanácsokat	kaphatnak	történelmi	esszék	
megírásához	vagy	a	vizsgákra	való	felkészüléshez.	Külön	rész	segíti	a	pedagógusok	
felkészülését,	akik	szinte	teljes	óravázlatot	kapnak	az	elérendő	pedagógiai	célok	és	
módszerek	bemutatásával.	Virtuális	tanterem	is	rendelkezésre	áll,	ahol	színészekkel	
is	megjelenítik	a	fontosabb	történelmi	eseményeket.	A	történelmi	tények	és	összefüg-
gések	feltárása	mellett	nagyon	fontos	a	levéltár	szerepének,	mint	a	demokrácia	alapin-
tézményének	hangsúlyozása.	A	közelmúlt	kormányzatai	működésének	megismerésé-
hez	szintén	elengedhetetlenül	szükséges	a	levéltári	ismeretanyag	átadása.
A	magyarországi	levéltárakban	az	utóbbi	5-10	évben	kap	egyre	nagyobb	szerepet	az	

oktató-nevelő	munka.	A	különböző	levéltártípusokban	természetesen	jellegükből	adó-
dóan	nagyon	sokféle	oktató-nevelő	munkát	valósítanak	meg	a	kollégák.	A	sokszínű	kí-
nálatból	főnként	az	Országos	Levéltár	oktató-nevelő	munkáját	ismertetem.	A	legújab-
bak	közül	pedig	a	szombathelyi	püspöki	levéltár	legújabb	oktatócsomagját	mutatom	be	
röviden.	A	Magyar	Nemzeti	Levéltár	(MNL)	jogelődjében	folyó	oktató-nevelő	munka	
megalapozása	Reisz	T.	Csaba	főigazgató	és	Trostovszky	Gabriella	főigazgató-helyettes	
munkájára	épült,	és	jelenleg	is	ez	képezi	az	egyik	alapját	az	ilyen	típusú	munkánknak.	
Ez	több	szinten	valósul	meg.	A	hagyományos	formája	az	alsó-	és	középfokú	oktatás-
ban	nem	hagyományos	történelemórák	keretében	tanulócsoportok	fogadása.

1.	 A	szolgáltató	levéltár	stratégiai	koncepciója.	Elfogadta	a	2007.	december	6-i	miniszteri	értekezlet.
2.	 [online]	[2013.11.15.]	<http://www.nationalarchives.gov.uk/education/default.htm>.
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A	másik	fontos	alapja	a	munkánknak	a	honlap.3	Az	oktatás-közművelődés	önálló	al-
oldalként	jelenik	meg	az	MNL	honlapján.	Az	alap-	és	középfokú	oktatás	címszó	alatt	
külön	programot	kínálunk	a	7-10,	a	11-14	és	a	15-18	éveseknek.
A	7-10	éveseket	Historikus	Benedek	kisegér	vezeti	végig	a	levéltár	épületén,	meséli	

a	levéltáros	munkájának	lényegét,	illetve	egy	kis	ízelítőt	ad	a	legkorábbi	iratunkon	ke-
resztül	az	írásbeliség	kezdetéről.	A	11-14	évesek	hasonló	alapokon,	de	részletesebben	
kapnak	ismeretanyagot	a	magyar	államszervezetről,	írott	nemzeti	múltunkról,	a	levél-
tárban	őrzött	családi	levéltárak	történetéről.	Az	egyes	kifejezések	rövid	magyarázatá-
nál	arra	is	biztatunk,	hogy	a	történelemtankönyveikben	is	ellenőrizzék	a	fogalmakat.	 
Önálló	feladatként	segítséget	adunk	ahhoz,	hogy	saját	levéltárat	is	létrehozhatnak	a	
gyerekek.	A	15-18	évesek	kalauza	a	scriptor	vagy	írnok,	aki	részletekben	egy	diave-
títés	segítségével	mutatja	be	az	oklevelek	jellemzőit,	a	középkori	Magyarország	írás-
beliségének	jellemzőit.	III.	Béla	1181-ben	kiadott,	levéltárban	őrzött	oklevelek	és	a	
középkori	Országos	Levéltár	épületében	található	seccók	segítségével	együttesen	mu-
tatható	be	a	magyar	történelem	ezen	korszaka.	Az	írnok	egészen	a	mai	korig	elvezeti	
a	gyerekeket,	mivel	fontosnak	tartjuk,	hogy	a	számukra	is	világos	legyen,	közelmúl-
tunk	iratait	is	a	levéltárban	őrizzük	meg.	Az	elektronikus	iratok	bekerülésével	és	az	
elektronikus	segédletekkel,	digitalizált	állományokkal	pedig	komoly	időutazást	tehet-
nek	az	érdeklődők.
A	honlapon	a	tudakoló	és	a	fogalomtár	a	nem	ismert	kifejezésekben,	ismeretanyag-

ban	való	tájékozódást	segíti.	A	játékosságot	fejtörők	és	keresztrejtvények	biztosítják.
Az	oktatási	munkát	könnyítik	a	honlapon	található	különböző	fogalomtárak,	szó-

tárak,	dátumok,	a	mértékegységek.	A	levéltárak	oktató	munkájának	talán	a	legnehe-
zebb	része,	hogy	a	korai	időszakból	származó	dokumentumok	bemutatásához	a	gyere-
kek	életkorának	megfelelő	segítséget	megadja.	Sok	esetben	a	pedagógust	is	elriasztja,	
hogy	a	középkori,	kora	újkori,	de	sok	esetben	az	újkorban	keletkezett	iratok	értelme-
zéséhez	komoly	paleográfiai,	illetve	a	történelem	különböző	segédtudományainak	is-
meretét	feltételező	tudás	kell.	A	levéltári	feltáró	munka	során	keletkezett	ismeretanyag	
honlapon	való	közzététele	is	azt	a	célt	szolgálja,	hogy	az	érdeklődő	egy	helyen	találja	
meg	például	a	kora	újkori	összeírásokban	vagy	anyakönyvekben	használt	tisztségvi-
selők	vagy	foglalkozások	latin	és	német	nyelvű	elnevezéseit,	illetve	megismerhető	le-
gyen	annak	valóságos	tartalma.
A	források	elolvasásához,	az	azokból	levonható	következtetések	és	elemzések	el-

készítéséhez	mutat	nagyon	szép	példát	a	szombathelyi	püspöki	levéltárban	készített	
oktatócsomag.	Az	oktatócsomag	első	része	A vasvári káptalantól a szombathelyi püs-
pökségig. A szombathelyi egyházmegye története című	történeti	összefoglalás,	amely	
az	egyházmegye	története	mellett	a	magyar	egyházszervezet	és	fejlődés	legalapvetőbb	
kérdéseit	is	bemutatja.4	A	kötethez	munkafüzet	kapcsolódik,	amelyhez	azonban	a	mun-
kafüzet	készítőjének	tanácsa	alapján	már	az	általános	iskolai	tankönyvet	és	térképet	
is	célszerű	használni.5	A	feladatok	a	fogalommagyarázattól,	a	mi	történt	egy	adott	év-

3.	 [online]	[2013.11.15.]	<http://mnl.gov.hu/bal_menusor/hasznalat/oktatas_kozmuvelodes.html>.
4.	 Kiss	Gábor	-	Zágorhidi	Czigány	Balázs	-	Pál	Ferenc:	A vasvári káptalantól a szombathelyi püspökségig. A szom-

bathelyi egyházmegye története.	Szombathely:	Szombathelyi	Egyházmegye,	2012.	35p.
5.	 Pál	Ferenc:	A vasvári káptalantól a szombathelyi püspökségig.	Munkafüzet.	Szombathelyi	Egyházmegye	32p.
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ben	vagy	korszakban	témán,	a	lyukas	szöveg	kiegészítésén,	a	térképhez	kapcsolódó	
feladatokon	keresztül	a	forrásrészletek	segítségével	értékelést	vagy	elemzést	kérő	fel-
adatokig	keresztül	széles	skálán	mozognak.
Nagyon	szép	feladatot	jelent	az	oktatócsomag	harmadik	részének	megoldása,	ez	a	se-

gédtudományi	munkafüzet.6	Az	első	része	a	kronológia,	a	diplomatika,	a	szfragisztika	
és	a	heraldika	tárgyköréből	hoz	feladatokat.	Ehhez	a	részhez	a	segédtudományok	rövid	
összefoglalóját	is	megadja	a	munkafüzet	a	feladatok	megértése	és	megoldásának	segítése	
érdekében.	A	következő	rész	a	XVI.	századtól	kezdődően	a	XX.	századig	szövegolvasá-
si	és	szövegértési	feladatokat	ad.	A	munkafüzet	bevezetőjében	írt	bátorításra	valószínű-
leg	szükség	lesz.	„A	feladatokat	töltve	arra	kérünk,	ne	a	megoldás	kényszere,	hanem	a	
kihívásra	való	nyitottság	és	a	rácsodálkozás	öröme	vezessen.”	A	szövegolvasási	felada-
tokat	nézve	a	kiinduló	feladatokhoz	is,	vagyis	ahhoz,	hogy	egy	meghatározott	szöveg-
részt	keressenek	meg	a	gyerekek	az	oklevél	szövegében	valóban	türelemre	és	időre	lesz	
szükség.	Az	oktatócsomag	negyedik	része	a	dokumentumgyűjtemény,	amely	a	levéltár-
ban	őrzött	legjellegzetesebb	iratok	jó	minőségű	másolatait	tartalmazzák.7
Az	előzőekben	bemutatott	hagyományos	alapokra	építő	oktatócsomagot	készít	hama-

rosan	az	Országos	Levéltár	is	Karnyújtásnyira a történelem	címmel,	amellyel	egy	napja-
inkban	egyre	erősebb	igényre	kíván	választ	adni,	a	családtörténetre	vonatkozó	forrásokat	
dolgozzuk	fel.	A	családtörténetet	kutató	felnőttek	számára	részletes	útmutató	található	
a	honlapunkon,	azonban	szeretnénk	ezeket	az	ismereteket	általános	és	középiskolás	ta-
nulóknak	is	átadni,	és	a	bemutatott	oktatócsomaghoz	hasonló	módon	megvalósítani.
A	nem	hagyományos	oktatási	anyagaink	közé	tartozik	az	utóbbi	három	év	termése	

közül	két	multimédiás	DVD.	2010-ben	jelent	meg	a	Rendszerváltozás Magyarországon 
1987–1990	című	DVD,	amely	a	közép-	és	felsőoktatásban	résztvevő	pedagógusok,	diá-
kok	és	hallgatók	számára	készült.8	A	DVD	tartalmaz	egy	összefoglaló	tanulmányt,	rész-
letes	kronológiát	és	névmutatót.	Természetesen	a	fő	részét	az	eredeti	levéltári	források	
adják.	Nagy	erénye,	hogy	nemcsak	papíralapú	iratokat	(mintegy	5000	oldal),	hanem	
272	fényképet,	70	plakátot,	több	mint	40	óra	hanganyagot	és	közel	2	óra	filmrészletet	
tartalmaz.	Nagy	erénye,	hogy	nemcsak	több	levéltár	anyagára,	de	más	közgyűjtemé-
nyek,	így	a	Budapesti	Történeti	Múzeum,	Magyar	Nemzeti	Filmarchívum	és	az	Or-
szágos	Széchényi	Könyvtár	gyűjteményére	is	támaszkodik.	A	cél	az	volt,	hogy	bemu-
tassuk,	a	történeti	források	rendkívül	sokrétűek,	és	csak	ezek	együttes	bemutatásával	
ismerhető	meg	igazán	történelmünk.	Azt	reméljük,	hogy	a	teljes	körű	keresést	lehető-
vé	tevő	program	révén	a	diákok	és	tanáraik	egyszerre	nézhetik	meg	egy-egy	esemény	
kapcsán	nemcsak	az	írásos,	de	a	képi	és	hangzóanyagot	is.	Aki	járt	már	levéltárban,	
az	tudja,	hogy	mondjuk	a	Nagy	Imre-per	felülvizsgálatáról	szóló	eredeti	dokumen-
tum	kézhezvétele	mekkora	élményt	jelent,	a	DVD	segítségével	ehhez	hozzáadódik	az	
ezt	kimondó	ítéletről	készült	hanganyag	meghallgatása	és	a	kihirdetésről	készült	fo-
tók	megtekintése	is.	A	DVD	újrakiadására	2012-ben	a	Nemzeti	(ma	már	Nemzedékek	 
6.	 Pál	Ferenc	-	Rétfalvi	Balázs:	A vasvári káptalantól a szombathelyi püspökségig.	Segédtudományi	munkafü-

zet.	Szombathely:	Szombathelyi	Egyházmegye,	31p.
7.	 Pál	Ferenc	-	Zágorhidi	Czigány	Balázs	-	Rétfalvi	Balázs:	A vasvári káptalantól a szombathelyi püspökségig.	

Dokumentumgyűjtemény.
8. Rendszerváltozás Magyarországon 1987-1990.	Szerk.:	Majtényi	György	-	Mikó	Zsuzsanna	-	Szabó	Csaba.	

Magyar	Országos	Levéltár.
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Tudása)	Tankönyvkiadó	is	vállalkozott.	Ehhez	kapcsolódóan	idén	pályázatot	is	hirdet-
tünk	Rendszerváltás és társadalom	címmel	középiskolások	számára.	A	pályázat	célja 
közelmúltunk	történetének	jobb	megismerése	volt, a	rendszerváltozás	idején	keletke-
zett	eredeti	levéltári	dokumentumok	megismerésének,	feldolgozásának	és	forráskritikai	
elemzésének	alapján.	A	pályázat	ösztönzést	kívánt	adni	a	diákok	számára	is	elérhető	
digitális	archívumok	megismeréséhez	és	használatához	is.	A	pályamű	elkészítéséhez	
alapvető	forráskiadvány	a	Rendszerváltozás Magyarországon, 1987–1990	című	DVD.	
A	dokumentumgyűjteményben	található	forrásanyag	ismerete	és	felhasználása	fontos	
értékelési	kritérium	volt	a	pályaművek	elbírálásakor.	Az	idézetek,	ábrák,	irodalmi	hi-
vatkozások	stb.	forrásait	a	tudományos	munkákban	elvárt	módon	kellett	megjelölni.	
A	pályázat,	illetve	a	levéltárosok	által	biztosított	konzultáció	célja	az	volt,	hogy	segít-
sünk	a	diákoknak	történelmi	témájú	dolgozatok	elkészítésében.
Hasonló	elvek	és	módszerek	alapján	készült	el	2012-ben	a	Koncepciós perek Ma-

gyarországon 1945 után	című	DVD,	amely	az	érdeklődő	állampolgárok	mellett	szin-
tén	a	középiskolásokat	és	a	felsőoktatásban	tanulókat	kívánta	elérni.9
Nagyon	jó	példa	a	megyei	levéltárak	gyakorlatában	a	Nógrád	Megyei	Levéltár	hon-

lapja,	mely	részletes	tájékoztatást	ad	a	diákoknak	és	tanároknak	egyaránt	a	levéltár	ál-
tal	nyújtott	oktatási	szolgáltatásokról.10	A	levéltár	kiemelt	programja	a	Levéltár a bűn-
megelőzésért,	mely	a	rendőrség	és	a	levéltár	közös	projektje	nógrádi	középiskolások	
számára.	Ennek	keretében	a	betyárvilágtól	kezdve	a	büntetés-végrehajtásról,	az	1956-ot	
követő	felelősségre	vonásról	és	az	1973-as	balassagyarmati	túszdrámáról	is	hallhat-
nak.	Megnézhetik	a	Bűn és bűnhődés	című	kiállítást.	A	diákoknak	alapismeretekről	
Légy te is profi kutató	címmel	ad	információkat.	Keresés az iratok között	a	levéltár	se-
gédleteinek	használatára	biztat	a	saját	családnévre	vagy	iskolára	keresés	révén.	A	di-
gitális	levéltár	az	interneten	elérhető	levéltári	iratokhoz	vezet	el.	Az	iratsimogató	az	
egyes	irattípusok	elemzését	segíti.	A	tanárok	számára	levéltári	órák	megtartását	kí-
nálja,	a	kiemelt	témákra	is	felhívja	a	figyelmet.	Nagyon	érdekes	színfolt	a	retró	galé-
ria	elérhetősége	a	honlapon.	Itt	arra	biztatja	a	diákokat,	hogy	nézzék	meg	a	60-as	évek	
Salgótarjánját,	a	szüleik	(nagyszüleik)	fiatalkorát.	Új	lehetőséget	jelent	az	érettségihez	
szükséges	közösségi	szolgálat	elvégzése.
A	felsőoktatással	való	kapcsolat	alapját	képezi	az	Eötvös	Loránd	Tudományegye-

tem	Bölcsészettudományi	Karán	folyó	levéltárszakos	képzésben	való	részvételünk.	
Amellett,	hogy	a	Magyar	Nemzeti	Levéltár	gyakorlóhelyként	is	működik,	a	levéltáros	
kollégák	levéltári	szakmai	órákat	is	tartanak.	Jelentős	szerepet	vállalunk	a	történész	
hallgatók	szakdolgozatai	és	PhD	dolgozatainak	elkészítésében	is.	A	felsőfokú	szak-
képzésben	az	OKJ	keretében	szervezett	irattáros-levéltári	kezelő-segédlevéltáros	tan-
folyamaink	révén	veszünk	részt.	A	levéltárak	részvétele	az	oktató-nevelő	munkában	
a	saját	tapasztalatszerzésre	épül.	Jelenleg	nincs	levéltár-pedagógiai	képzés,	így	az	ok-
tató-nevelő	munkát	megalapozó	módszertani	alapok	és	elvek	kidolgozására	nagyon	
nagy	szükség	lenne.

9. Koncepciós perek Magyarországon 1945 után.	Szerk.:	Majtényi	György	-	Mikó	Zsuzsanna	-	Szabó	Csaba.	
Magyar	Országos	Levéltár,	2012.

10.	[online]	[2013.11.15.]	<http://www.nogradarchiv.hu/kateg-85-1-diakoknak_ajanljuk.html>;	<http://www.
nogradarchiv.hu/kateg-86-1-tanarok_figyelmebe.html>.
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közös és kölcsönös között – új olvasmányok  
a felső tagozaton
(Esettanulmány	és	ajánlat)

Arató László

Évtizedek	óta	folyik	a	vita	a	megkövesedett	kötelező	olvasmányok	és	az	olvasóvá	ne-
velés	közötti	konfliktusról.	E	sorok	írója	ezt	a	kérdést	régóta	összekapcsolja	kronológia	
kizárólagosságának	a	bírálatával.1	Ez	utóbbi	kérdés	elsősorban	a	9.	évfolyamtól	kezd-
ve	kulcsfontosságú,	de	már	az	általános	iskola	utolsó	két	évfolyamával	kapcsolatban	
is	felmerül.	Ugyanis	a	tantervek	jó	ötven	éve	már	ebben	a	két	évben	is	előírják	kor-
szakok	tanítását.	Hetedikben	hagyományosan	a	reformkort,	nyolcadikban	a	huszadik	
század	első	felét	Adytól,	Móricztól	József	Atillán	át	Radnótiig.	Az	irodalomtörténeti	
szempont	idő	előtti	belépését	hosszú	ideig	az	indokolta,	hogy	az	egységes	általános	is-
kolában	is	meg	kellett	tanítani	irodalmunk	legfontosabb	korszakait,	el	kellett	jutni	Ja-
nus	Pannoniustól	és	Balassitól	a	XX.	század	klasszikusaiig,	mert	„úgy	nem	hagyhatja	
el	egyetlen	diák	sem	a	közoktatást,	hogy	irodalmunk	korszakairól,	a	reformkor	nagy-
jairól	és	a	huszadik	század	meghatározó	alkotóiról	ne	szerezzen	ismereteket”,	hogy	az 
általános iskola ne adjon valamiféle teljes, lezárt tudást.	A	rendszerváltás	és	a	Nem-
zeti	alaptanterv	bevezetése	utáni	első	központi	kerettanterv	(1999),	sőt	a	2012-es	új	
kerettanterv	is	megerősítette	ezt	a	vitathatóvá	vált	hagyományt.	Pedig	a középiskola 
általánossá és tömegessé válása és az élethosszig való tanulás elmélete már régóta 
nem indokolja ezt a lezárásra, viszonylagos teljességre törő gyakorlatot.	Az	a	szoká-
sos	érv	pedig,	hogy	a	szakiskolába	kerülő	tanulók	e	nélkül	a	kronológiai	kóstoló	nél-
kül	nem	részesülnek	a	nemzeti	közműveltség	alaprétegéből,	azért	vitatható,	mert	épp	
ez	az	a	populáció,	amely	számára	a	hetedikes-nyolcadikos	irodalomanyag	már	aligha	
befogadható.	Tehát	csak	leadni	sikerülhet	azt,	megtanulni,	megszeretni,	elsajátítani	
nem.	Ennél	jóval	lényegesebb	és	valóban	demokratikus	elv	az,	hogy	a	leghátrányosabb	
helyzetűeket	is	a	további	tanulásra,	szövegértésre	kellene	felkészíteni	a	társadalmi	si-
keresség	érdekében.	Illetve	az,	hogy	az	olvasóvá	nevelés	célja	az	irodalomtanítás	ré-
vén	ennek	a	diákrétegnek	is	hasznosabb	és	fontosabb,	mint	az	elsajátíthatatlan	művelt-
séganyag	állítólagos	elsajátítása.	Természetesen	nem	arról	van	szó,	hogy	az	általános	
iskolából	száműzni	kellene	A Pál utcai fiúkat,	a	Reményt	vagy	Kölcsey,	Vörösmarty,	
Arany,	József	Attila	és	Radnóti	néhány	versét,	Móricz	Zsigmond	prózáját,	csupán	 

1.	 Lásd	például	Arató	László:	12	tézis	a	magyartanításról.	In:	ÉS	2003.	február	21.	<http://www.irodalom21.
hu/2011/05/arato-laszlo-tizenket-tezis.html>;	illetve	u.ő.:	Kitől	és	mitől	kell	megvédeni	az	irodalomtörténe-
tet?	In:	Kritika,	2003/11.	sz.
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arról,	hogy	ne	ezek	adják	az	irodalomórák	leglényegét,	és	ne	elsősorban	korszakok-
hoz	kötve	és	szerzői	portrékba	rendezve	kerüljenek	elő	e	nemzeti	klasszikusok	művei.	 
Petőfivel	és	Arannyal	pedig	a	két	nagy	elbeszélő	költemény	kapcsán	már	az	ötödik	és	
a	hatodik	osztályban	ismeretségbe	kerülnek	a	diákok.	Se	ez	helyes	is	így.
Ötödikben,	hatodikban	még	nem	akkorák	a	bajok.	Az olvasóvá nevelés szempont-

jából azonban a hetedik-nyolcadik osztály talán a legfontosabb – és ezen belül is a 
regények.	S	épp	ezen	a	területen	a	legnagyobb	a	tantervkészítők	vétke	és	az	iskola	
mulasztása.	Sokan	leírták	már,	hogy	A kőszívű ember fiai	a	legkevesebb	diák	által	elol-
vasott	kötelező	olvasmány2,	ennek	ellenére	az	iskola	hetedikben	erőlteti	tanítását,	noha	 
Jókai	nyelve,	mondatszerkezetei	nem	megkedveltetik	a	gyerekekkel	a	regényolvasást,	
hanem	elidegenítenek	tőle.	Bármennyire	Jókai	volt	a	magyar	polgári	olvasóközönség	
megteremtője,	bármennyire	csodálatos	is	a	nyelve,	a	mai	diákolvasó	szenved	vele.	Ha-
sonló	a	helyzet	Móricz	Zsigmond	Légy jó mindhalálig	című	nagyszerű	regényével.	Van,	
ahol,	és	van,	ahogy	tanítható	a	„Légy	jó”,	de	sok-sok	diák	viszolyog	Nyilas	Misitől,	és	
sok-sok	tanár	vall	arról,	hogy	ma	már	nincsenek	sikerei	a	regény	tanításával.	Mégis	a	
megszokás	és	a	hagyomány	ereje	nem	engedi,	hogy	a	könyv	csupán	a	sok-sok	lehet-
séges	olvasmány	egyikévé	„süllyedjen”.	Az	éppen	érvényes,	új	–	de	régimódi	–	keret-
tanterv	ugyan	elvileg	lehetővé	teszi,	hogy	Móricztól	a	kötelező	egy	mű	ne	Nyilas	Misi	
regénye	legyen,	helyette	mégsem	javasol	eligazító	módon	és	energikusan	más	regé-
nyeket.	A	cél	pedig	nem	lehet	az,	hogy	regények	helyett	csupán	novellákat	olvassanak	
a	diákok.	A	2012-es	központi	kerettanterv	elvileg	lehetőséget	teremt	szabadon	válasz-
tott	olvasmányok	feldolgozására,	csakhogy	erre	sem	komolyan	vehető	órakeretet,	sem	
vonzó	és	friss	kínálatot	nem	ad.	A	Nagyepikai alkotás – regényelemzés	című	fejezet	
8	órát	(!)	biztosít	egyrészt	Mikszáth	Szent Péter esernyője	című	regényének	feldolgo-
zására,	ami	normális	esetben	egymaga	legalább	négy	órát	vesz	igénybe,	másrészt	az	
ajánlott	olvasmányok	feldolgozására	–	a	fennmaradó	körülbelül	négy	órában.	Az	évi	
kb.	72-78	órából	4-et.	Az	ajánlat,	kínálat	pedig	így	hangzik:	„Ajánlott és/vagy egyéni 
olvasmányok, pl. Jules Verne, Mark Twain, Dickens és mások műveiből; a klasszikus 
és kortárs, magyar és világirodalmi ifjúsági irodalomból – műbemutatások, értelme-
zések, ajánlások (a házi olvasmányok megközelítési szempontjainak alkalmazása, ön-
álló állásfoglalással).”3	Mindezt	a	Szent Péterrel	együtt	nyolc	órában…
Akkor	viszont	Jókai	és	Móricz	regényei	helyett	vagy	esetleg	mellett	mit	olvastas-

sunk	a	gyerekekkel?	A	választ	korábbról	kell	kezdeni.	Magának	a	kötelező	olvasmány	
fogalmának	a	revideálásával,	illetve	relativizálásával.	Gordon	Győri	János	a	kötelezők	
szükségességét,	jogosultságát	fenntartva	(!)	a	közös	és	kölcsönös	olvasmányok	mellett	
érvel.	„A kölcsönös olvasmányok rendszere utat enged a jelenkornak, a divatirodalom 
és a populáris irodalom aktuális közösségteremtő erejének, függetlenül az ehhez hozzá-
járuló művek esztétikai értékminőségétől, miközben ugyanakkor nem zárja ki azt sem, 
hogy az individuumok és kisközösségek értékvilága a magas irodalmi, nagyközössé-
gi kánonnal vagy annak egyes darabjaival essen egybe – vagyis hogy a gyerekek ma-

2.	 Pl.	Gombos	Péter:	„Ó,	mondd,	te	mit	választanál!”	–	A	tanár	felelőssége	és	lehetőségei	a	kötelező	olvasmányok	ki-
választásában,	In:	Könyv és Nevelés.	2009.	2.	sz.	[online]	[2013.11.28.]	<http://olvasas.opkm.hu/index.php?menu-
Id=125&action=article&id=984>.

3.	 [online]	[2013.11.28.]	<http://kerettanterv.ofi.hu/2_melleklet_5-8/index_alt_isk_felso.html>.
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guktól, maguknak akár éppen a hivatalos kánonba tartozó műveket válasszanak olva-
sásra.”4	Én	ennél	érdesebben	úgy	fogalmaznék,	hogy	az	iskolán	kívüli	olvasmányok	
beemelése	az	irodalomórára	az olvasóvá nevelés létérdeke.	„Ez önmagában felszaba-
dító-emancipáló hatású a diák számára: az iskola demonstrálná, hogy elfogadja, nem 
pedig megveti a diák »saját« kultúráját. Az irodalomóra a	kölcsönösség,	a	kölcsönös	
megnyílás	terévé válhatna, az öröm világa felé tenne lépést a kötelesség (klasszikusok 
olvasása) felől. Eközben a tanárnak természetesen arra kell törekednie, hogy a klasz-
szikusokat is az öröm világába emelje.”5	Ennek	a	megfontolásnak	jegyében	született	
például	a	jobb	sorsra	érdemes	és	ma	csak	az	interneten	megtalálható	Sulinova-prog-
ramcsomag	Amit a pad alatt olvasunk című munkatankönyve.6
Mindezek	jegyében	szükségesnek	tartom,	hogy	a	hatodik-hetedik	évfolyamon	a	kö-

telező	olvasmányoknál	nagyobb	szerepet	játsszanak	a	megegyezéssel	kiválasztott	kö-
zös	olvasmányok	és	azok	a	kölcsönös	olvasmányok,	amelyeket	egyes	diákok	ajánlanak	
más	diákoknak,	s	amelyeket	nem	kell	az	osztály	minden	diákjának	–	határidőre	–	elol-
vasnia.	Ennek	az	írásnak	azért	Közös és kölcsönös között	a	címe,	mert	a	magam	gya-
korlatában	a	két	olvasmánytípust	többnyire	együttesen	kezelem,	ösztönzöm	azt,	hogy	
minél	több	kölcsönös	olvasmány	váljék	közös	olvasmánnyá.	Az	alábbiakban	négy	kor-
társ	ifjúsági	regény	tanításával	kapcsolatos	szempontokat,	illetve	a	művek	feldolgozása	
során	szerzett	tapasztalataimat	összegzem.	Sajnos	a	négy	regényből	egy	sem	magyar	
szerző	műve,	mivel	a	gyerekek	nem	ajánlottak	magyar	ifjúsági	regényeket.	Ez	nem	
egészen	véletlen,	a	magyar	gyermekirodalomból	a	kisebbeknek	írott	könyvek	mellől	
még	jórészt	hiányoznak	a	nagyobb	kamaszoknak	írt	regények.		Az	5-6.	osztályban	ma	
már	más	a	helyzet:	Berg	Judit	Rumini című	sorozata	a	–	szerintem	föltétlenül	tanítan-
dó	–	Harry Potter	népszerűségéhez	vethető,	ahogy	Leiner	Laura	Szent Johanna Gim-
názium	című	sorozata	a	kicsit	nagyobbaknál	lett	abszolút	bestseller.	A	kamaszlányok-
nak	szóló	regény	tanításáról	még	nem	szereztem	kellő	tapasztalatokat,	ahogy	Nógrádi	
Gábor	ezt	a	közönséget	célzó	regényeinek	iskolai	feldolgozásáról	sem.	A	gyerekek	„ke-
gyetlen”	szavazása	az	utóbbiakat	egyelőre	nem	juttatta	be	a	döntőbe,	az	előbbi	soro-
zatra	pedig	én	nem	voltam	még	eléggé	felkészülve.
Az	a	négy	könyv,	amelyeket	a	gyerekek	szabadon	választhattak	és	csoportmunká-

ban	dolgoztak	föl	a	következők:	Susan	Collins	Éhezők viadala,	Louis	Lowry	Az emlé-
kek őre,	Louis	Sachar	Stanley, a szerencse fia,	Robert	Williams	Luke és Jon.

Az	olvasmányok	kiválasztásáról
Diákjaim	a	kötelező	olvasmányok	év	eleji	megbeszélése	és	elolvasásuk	időzítése	so-
rán	–	az	előző	évek	kedvező	tapasztalatai	alapján	–	már	követelik	az	általuk	ajánlott	
könyvek	listára	vételét.	Ilyenkor	rengeteg	javaslat	érkezik,	amelyek	közül	hármat-ötöt	

	4.	 Gordon	Győri	János:	Kötelező-közös-kölcsönös.	In:	Könyv és Nevelés.	2009.	2.	sz.	[online]	[2013.11.15.] <http://
olvasas.opkm.hu/index.php?menuId=125&action=article&id=982>.

5.	 Arató	László:	Manipulált	(mini)kontextusok	avagy	milyen	szövegvilág	is	van	a	magyarórán?	In:	Iskolakultú-
ra,	2004.	8.	sz.	Megjelent	a	L’Harmattan	Kiadó	Laikus	olvasás	c.	kötetében	is.						

6. Amit a pad alatt olvasunk.	(A	Sulinova	Szövegértés-szövegalkotás	programcsomagjából):	[online]	[2013.11.15.]	
<http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/modulleirasok/8._evfolyam/a_tipus/tanuloi_mun-
kafuzet/h-asze0805_szova_8-5_diak.pdf>.
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választunk	ki.	Azokat,	amelyeket	sokan	ajánlanak.	Az	ajánlat	nem	állhat	csupán	a	
cím	megnevezéséből,	hanem	rövid	korteskedő	érveléssel	jár	együtt.	Ezek	után	a	fali-
újságra	kikerült	listán	kell	–	megadott	határidőig	–	jelentkezni	az	egyes	műveket	fel-
dolgozni	kívánó	csoportokba.	Természetesen	ilyenkor	a	kortársi-baráti	kapcsolatok	
is	belejátszanak	abba,	hogy	ki	hova	csatlakozik,	ezt	azonban	inkább	előnynek,	mint	
hátránynak	tartom.	Az	előző	évben	olyan	könyvek	kerültek	a	listára,	mit	Darren	Shan	
ifjúsági	horrorregénynek,	vámpírregénynek	nevezhető	Rémségek cirkusza című	köny-
ve	vagy	a	Jumurdzsák gyűrűje (Pierrot–Szélesi	Sándor) című,	kevésbé közismert,	az	
Egri csillagok	helyszíneit	és	motívumait	jelenünk	felől	felelevenítő	időutazásos	kri-
mi.	Ugyancsak	a	kölcsönös	olvasmányok	között	szerepelt	az	alighanem	nagyobbaknak	
való	Az alapítvány	című	trilógia	(Asimov)	első	kötete	is,	amiről	nem	tudtam	lebeszél-
ni	néhány	nagyon	okos	és	meglehetősen	olvasott	sci-fi-rajongó	fiatalembert.	Tanárként	
könnyen	visszarettenhetünk	a	Rémségek cirkuszától,	de	az	„egyet	ti,	egyet	én”	köl-
csönösségi	elvét	nem	szeghettem	meg,	amellett	a	vámpírregények	nagy	divatja	idején	
nem	lett	volna	szerencsés	a	könyv	„letiltása”.	Ráadásul	később	kiderült,	hogy	ez	a	re-
gény	a	családon	belüli	kapcsolatokról,	a	kamasz	családon	belüli	magányáról,	a	barát-
ságról	meglehetősen	fontos	dolgokat	mond	el,	továbbá	sem	stilisztikai,	sem	lélektani	
szempontból	nem	tekinthető	a	legsilányabb	fércművek	egyikének.	Ha	már	a	vámpír-
regények	kerültek	szóba,	megjegyezném,	hogy	Stephanie	Meyer	hihetetlen	sikerű	Al-
kony-tetralógiája	nem	méltánytalanul	került	a	népszerűségi	listák	élére.	Az	sem	lehet	
véletlen,	hogy	a	ponyvaregények	közül	éppen	ezt	fordította	le	korunk	egyik	legjelen-
tősebb	költője-írója,	Rakovszky	Zsuzsa.	A	sorozat	a	vámpírmotívum	felelevenítésé-
vel	valami	olyasmit	hozott	vissza	az	olvasáskultúrába,	ami	a	romantika	óta	kikerült	
az	irodalomnak	mind	a	populáris,	mind	az	arisztokratikus	regiszteréből.	A	betelje-
sületlen	bár	kölcsönös	szerelem,	vágyódás	tematikáját.	A	szerelem	áthághatatlannak	
látszó	korlátokkal	való	küzdelmét.	A	rendi	korlátok	leomlása	és	a	szexuális	forradal-
mak	után	a	szüzesség	kényszerű	őrzése	hitelesen	szinte	megjeleníthetetlenné	vált.	Me-
yer	azonban	egy	vámpír	és	egy	közönséges	lány	szerelmének	történetével	hihetővé	
tette	a	vágy	beteljesítésének	végtelen	halasztását,	hisz	egyesülésük	halálos	áldozattal	
jár.	Az	olcsó	vámpírelem	lehetővé	tette	igen	összetett	lelki	folyamatok	korábban	már	
anakronisztikussá	vált	finom	ábrázolását.	(Nem	véletlen,	hogy	a	regény	főszereplő-
jének	kedvenc	könyve	Emily	Brontë	Üvöltő szelek	című	műve.)	Sőt,	a	vámpírfiú	sok	
évszázados	életkora	arra	is	alkalmat	adott,	hogy	archaikus	viselkedési	és	nyelvi	ele-
mek	és	a	modern	kamasz	nyelvhasználat	kontrasztja	is	a	regény	hatóeszközei	közé	
kerüljön.	Emellett	a	fantasztikus	közvetítés,	világteremtés	arra	is	módot	nyújt,	hogy	
a	fiatal	lányoknak	a	szüzesség	elvesztésétől	való	egyáltalán	nem	múltba	tűnt	félelme	
is	elbeszélhetővé	váljon.	Ez	a	regényfolyam	–	ahogyan	a	legtöbb	népszerű	és	ifjúsági	
regény	–	azt	is	lehetővé	teszi,	hogy	általa	az	epika	egyik	legalapvetőbb	formaterem-
tő	eszközét7,	a	késleltetést,	a	retardációt	is	tanulmányozzák	a	gyerekek	egy	számuk-
ra	különösen	vonzó	olvasmányon.
A	négy	regény	közül	egyet	–	be	kell	vallanom	–	nem	a	diákok,	hanem	a	tanár	tett	

fel	a	listára.	Robert	Williams	Luke és Jon	című	kitűnő	könyvéről,	a	Scolar	Kiadó	

7.	 Lásd	például	Poszler	György:	Kétségektől a lehetőségekig.	Bp.:	Gondolat	Kiadó,	1983.	p.329-336.
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igen	színvonalas	ifjúsági,	nagykamasz	olvasóknak	szóló	sorozata	egyik	darabjáról	
van	szó.	Ez	a	sorozat	még	kevés	diákhoz	jutott	el,	pedig	a	nagykamaszoknak	szóló	
kortárs	regényirodalom	legigényesebb,	legfrissebb,	az	elmúlt	tíz	évben	keletkezett	al-
kotásait	(pl.	Jan	Teller:	Semmi,	Wolfgang	Herrendorf:	Csikk)	juttatja	el	a	magyar	ol-
vasóközönséghez,	vagyis	azt	a	könyvtípust,	amiből	ma	a	legnagyobb	hiány	érzékel-
hető	minálunk.

A	regények	feldolgozása
A	diákok	négyes-ötös	csoportokban	dolgozták	fel	a	műveket	–	közös	és	különböző	
szempontok	alapján.	Az emlékek őrét	12-en,	a	Luke és Jont	13-an,	a	Harcosok viadalát 
11-en	választották.	A	Stanely, a szerencse fiát végül	mindenkinek	el	kellett	olvasnia.	
A	regények	műfaját,	terét	és	idejét,	a	szereplők	rendszerét,	az	elbeszélői	nézőpontot	és	
beszédhelyzetet	minden	csoportnak	be	kellett	mutatnia.	Ugyancsak	közös	szempont	
volt	az,	hogy	a	diákoknak	magyarázatot	kellett	adniuk	választott	könyvük	közönség-
sikerére.	A	csoportok	megalakulása	után	három	hét	volt	az	olvasásra.	Ezután	az	egy	
olvasókörbe	tömörült	diákok	egy	tanórát	kaptak	a	regény	szempontok	alapján	való,	
csoportban	folytatott	megbeszélésére,	egyet	a	PPT és a poszter	elkészítésére	és	kettőt	
a	bemutatásra.	Valójában	végül	a	csoportmunkából	is,	a	bemutatókból	is	három-há-
rom	tanóra	lett.	Utóbbiból	azért	is,	mert	ugyanarról	a	könyvről	többféle	szempontot	
középpontba	állító	prezentációk	készültek.	Azaz	produktumot kellett előállítaniuk,	így	
a	feldolgozás	kicsit	hasonlított	a	projektmunkára.	A	felkészülés	és	a	bemutatás	között	
egy	hétvége	is	volt,	hogy	a	számítógépes	bemutatón	otthon	is	dolgozhassanak,	bár	a	
második	óra	a	számítástechnika	teremben	zajlott,	otthonra	csak	a	számítógépes	pre-
zentáció	tökéletesítése	maradt.	A	„közös”	Stanleyre	a	csoportprojekt	előtt	három	óra	
jutott.	(Azaz	a	tantervileg	biztosított	négy	helyett	mindösszesen	tíz	óra.	S	meggyőző-
désem	szerint	még	ez	is	jóval	kevesebb	a	kelleténél.)
A	következőkben	rövid	összegzést	adok	az	egyes	regényekről,	olvasásuk,	tanításuk	

értelméről,	remélhető	hozadékáról	és	a	művekben	rejlő	pedagógiai	lehetőségekről.	Ta-
nulmányom	végén	pedig	melléletben	közlöm	a	feldolgozás	során	használt	szempon-
tok,	feladatok	egy	részét.

Stanley,	a	szerencse	fia
A	könyv	azért	érdemes	a	tanításra,	mert	kiváló	bevezetést	jelenthet	a	sajátos	időfel-
bontási	technika	követéséhez,	az	idősíkváltások	befogadásához.	Így	diákunk	már	ha-
todikban,	hetedikben	olyan	olvasói	tapasztalatot	szerezhet,	amely	előkészít	a	modern	
epika	olvasására.	A	könyvből	készített	színvonalas	filmadaptáció	kiváló	lehetőséget	
kínál	a	regény	és	a	film	időkezelése	közötti	különbség	bemutatásához,	az	epikai	idő-
síkváltás	és	a	filmi	flashback	összevetéséhez.	Emellett	a	korok	között	mozgó	cselek-
mény	alkalmas	a	történeti	érzék	fejlesztésére,	a	mitikus-eredettörténeti	motívumok	
pedig	elgondolkoztathatnak	sors	és	egyéni	szabadság,	a	nagy	klasszikusok	által	olyan	
gyakran	témává	tett	viszonyáról.
(A részletes feladatsort lásd a mellékletben!)
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Az	emlékek	őre
Ez	a	regény	a	negatív	utópiák	közé	tartozik.	Orwell	1984	című	regényének	(esetleg	
Bradbury	451 Fahrenheitjének)	hatása	érzékelhető	benne.	Azonban	egyrészt	fiatalab-
bak	számára	íródott,	másrészt	a	pretextushoz	és	architextushoz	(műfaji	előképhez)	való	
viszonya	igen	eredeti	és	kreatív.	A	benne	felidézett	társadalom	eleinte	jóval	vonzóbb,	
mint	az	1984-ben,	és	Jonasnak	avagy	a	19-esnek	beavatástörténete	izgalmas	fokoza-
tosságot	mutat.	Igaz,	Winston	Smith	esetében	is	vannak	beavatók	(O’Brien),	itt	fontos,	
hogy	a	főszereplő	kamasz,	akinek	a	beavatódása,	mesterével	való	közös	emlékelsajátí-
tó	processzusa,	felnőtté	válása	egyben	küldetésének	fokozatos	megtalálása	is.	Ahogy	
a	család	és	a	társadalom	érzelemhiányának	felismerése	is	csak	fokozatos.	A	kötelező	
reggeli	családi	álombeszámoló,	a	12-esek	szertartása,	a	kivételes	színlátás	eredeti	ta-
lálmányok.	Eltér	a	könyv	előképeitől	abban	is,	hogy	itt	az	„utolsó	ember”	lázadása	si-
keres	vagy	legalábbis	sikerrel	kecsegtet.	Ugyanakkor	az	érzelem-,	individualitás-	és	
problémamentes	társadalomban	itt	is	fontos	szerepet	játszik	az	újnyelv	(newspeak),	ami	
nyelv	és	gondolkodás	viszonyának	filozófiai-nyelvészeti-pszichológiai	kérdésével	való	
első	ismerkedésre	is	módot	nyújt.
(A feladatsort lásd a mellékletben!)

Harcosok	viadala	–	I.	kötet
A	választott	olvasmányok	közül	ez	a	leginkább	bestseller,	divatolvasmány.	A	népsze-
rűségen	kívül	több	szempontból	is	érdemes	tanítani.	Egyrészt	igen	érdekes,	és	a	gye-
rekek	számára	is	felismerhető	műfajkeverék.	Posztapokaliptikus	antiutópiaként	szo-
kás	besorolni.	Erre	a	műfaji	megnevezésre	a	diákok	természetesen	aligha	hibázhatnak	
rá	(bár	a	Google	még	ezt	is	elképzelhetővé	teszi!),	de	negatív	utópia	jellegére	már	csak	
Az emlékek őrével	egyidejű	feldolgozása	miatt	is	rájönnek.	Műfaji	keverék	mivoltát	fel-
ismerhetik.	A	negatív	utópia	mellett	akcióregényként,	gladiátorregényként,	szerelmi	
regényként	és	valóságshow-ként	olvashatják.	Persze	ezekre	az	elemekre	kérdések	se-
gítségével	célszerű	a	csoportot	rávezetni.	A	valóságshow-kritika	különösen	izgalmas	
rétege	a	regénynek,	ha	nem	is	egészen	eredeti.	„Suzanne Collinst szokás plagizálás-
sal vádolni, hiszen a valóságshow-ként előadott gyilkosságról valóban készültek már 
regények és filmek (pl. Stephen King: Running	Man), sőt összezárt és egymás legyil-
kolására kényszerített tinikről is (Koushun Takami: Battle	Royale).”8	Collins	regényé-
ben	a	valóságshow	meglepő	módon	elősegíti	a	lányregény	jelleg	kialakulását,	hiszen	
a	fiatalok	szerelme	azért	nem	bontakozhat	ki,	mert	a	nézettség,	a	győzelem	céljából	
folytatott	szerepjáték	miatt	maguk	sem	tudják,	hogy	a	másik	csak	tetteti	vagy	érzi	is	
a	vonzalmat,	amit	a	nézők	megnyerése	érdekében	mutatniuk	szükséges.	Ez	a	megfi-
gyelés	alatt	állás,	nézőknek	játszás	adja	a	regény	késleltetési	mechanizmusának	egyik	
fontos	elemét.	(A	„ki	marad	életben”	versenye	biztosítja	a	késleltetés,	feszültségkeltés	
másik	vonulatát.)	Az	antikizált,	gladiátorviadalra	hajazó,	akciódús	cselekmény	pedig	
bizton	számíthat	a	fiúolvasók	érdeklődésére.	A	regény	értékei	kitűnnek	abból	is,	hogy	

8.	 Boronkai	Szabolcs:	Kezdődjék a játék.	[online]	[2013.11.15.]	<http://sardobalo.blog.hu/2012/12/22/kolbenhe-
yer_olvas_cxvii_kezdodjek_a_jatek>.
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a	népszerű	filmváltozat	éppen	ebből	a	mélyebb	médiakritikai	rétegből,	s	ennek	az	ér-
zelmek	homályosságát,	megzavarodottságát,	kifejletlenségét	okozó	jellegéből	szinte	
semmit	nem	próbál	visszaadni. 
(A feladatsort lásd a mellékletben!)

Luke	és	Jon
Ez	a	regény	különösen	bővelkedik	erkölcsi,	pedagógiai	tanulságokban,	de	ez	a	vonása	
nem	megy	az	olvashatóság	rovására.	Luke	anyját	halálos	baleset	éri,	apja	pedig	nem	
képes	az	ebből	fakadó	depresszióból	és	alkoholizmusból	kilábalni.	Így	kénytelenek	
régi	lakhelyükről	elköltözni	és	egy	másik	városban,	egy	olcsóbb	házban	folytatni	éle-
tüket.	Megélhetésüknek	nincs	biztosítéka,	Luke-ot	a	jogos	önsajnálat	fenyegeti,	ami-
ből	csak	festegetési	szenvedélye	tudja	valamelyest	kiragadni.	Luke	felépülését	az	segí-
ti	elő,	hogy	új	lakhelyén	egy	nála	is	szerencsétlenebb	fiúval,	Jonnal	akad	össze,	akinek	
nincsenek	szülei,	és	magatehetetlen	nagyszülei	borzalmas	állapotban	lévő	házában	ten-
geti	életét,	miközben	legfontosabb	gondja	az,	hogy	a	gyermekvédelmi	hatóságok	elől	
eltitkolja:	környezete	nem	alkalmas	nevelésére.	Ez	nem	derülhet	ki,	mert	ha	kiderülne,	
a	város	rettenetes	nevelőintézetébe	kerülne.	Az	iskolában	Jon	a	megvetett	pária,	min-
den	gúny	és	diákhecc	céltáblája.	Luke	védelmére	szorul,	és	barátságuk	Luke	presztí-
zsét	rombolja.	Izgalmas	és	felemelő	folyamat,	ahogy	a	regény	különc	és	szerencsétlen	
hősei	egymást	emelik	ki	a	mélyből.	Luke-ot	az	övénél	is	teljesebb	árvaság	megisme-
rése,	apját	az,	hogy	Jon	látogatásai	miatt	nem	adhatja	át	magát	teljesen	depressziójá-
nak	és	alkoholizmusának,	majd	az,	hogy	Jon	mindinkább	segédjévé,	nevelt	fiává	válik	
a	tehetséges,	de	magát	felesége	tragédiája	miatt	elvesztett	faszobrásznak.	A	nálánál	is	
elesettebbért	érzett	felelősség	lesz	mindegyikük	orvosságává.	A	regénynek	ráadásul	
van	egyfajta,	az	analitikus	drámák	szerkezetére	emlékeztető	rétege	is.	Jon	fokozatosan	
idézi	fel	anyja	alakját,	és	fokozatosan	derülnek	ki	a	hivatalosság	által	öngyilkosságként	
értelmezett	baleset	körülményei,	előzményei.	A	regény	a	halál	domesztikálásáról,	fel-
dolgozásáról	és	ebben	a	másoknak	és	a	művészetnek	betöltött	szerepéről	szól.	Az	apa	
szobrász,	a	fiú	festő.	A	könyv	egyben	művészregény	és	ars	poetica	is.	
(A feladatsort lásd a mellékletben!)

Mellékletek
Stanley,	a	szerencse	fia

I.	A	cím	értelmezése	
a.		A	Szerencse	fia-e	Bardely?
b.		Mire	utal	a	regény	eredeti	címe,	a	Holes	(Gödrök,	Lukak)?	Keress	konkrét	és	
jelképes	értelmet!

c.		Sorold	föl	a	legfontosabb	gyerekszereplők	nevét!	Legalább	négy	esetben	mond-
játok	el,	hogy	ki	miért	kapta,	kaphatta	a	becenevét!
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II.	A	jelenbeli	történet	
a.		Miért	kerül	Stanley	a	Zöldtó	Táborba?
b.		Miért	félrevezető	a	tábor	és	a	helység	neve?
c.		Milyenek	a	tábori	életkörülmények?	
d.		Mit	kell	a	táborlakóknak	csinálniuk	a	táborban?
e.		Jellemezd	a	tábor	vezetőit,	a	nevelőket!
f.		Jellemezd	a	táborbeli	fiúk	egymáshoz	való	viszonyát,	kapcsolatrendszerét!
g.		Hogy	alakul	ki	és	miképpen	mélyül	el	Zéró	és	Barlanglakó	kapcsolata,	barát-
sága?

III.	A	múltbeli	történetek	
a.		Hogyan	lett	szegény	a	Yelnats	család?
b.		Hogyan	lett	Kathrine	Barlow	tanítónőből	Csókos	Kate	Barlow,	a	rettegett	vad-
nyugati	bandita?	

c.		Hogyan	kapta	becenevét	Csókos	Kate?	Ki	volt	első	gyilkosságának	áldozata,	
miért	és	hogyan	ölte	meg	őt	Kate?

d.		Hol	és	hogyan	fűződik	először	a	jelenbeli	történetbe	a	múlt?	Keresd	meg	a	re-
génynek	teljesen	a	múltban,	az	1880-as	években	játszódó	fejezeteit!

e.		Keress	példákat	az	egy	fejezeten	belüli	idősíkváltásokra!
f.		Hol	kapcsolja	össze	maga	Stanley	saját	jelenbeli	helyzetét	ősei	helyzetével,	 
a	róluk	szóló	történetekkel?

IV.	Mítoszok
Ismertesd	a	regény	mesei-mítoszi	történeteit!	Pl.
a.		Miért	lettek	a	Yelnatsok	szerencsétlenné,	milyen	átok	ül	rajtuk?
b.		Miért	száradt	ki	a	Zöld	tó?

V.	Összefüggések
1.		Miért	és	mióta	szerencsétlen	a	Yelnats	család?	Kinek	az	életében	hogyan	je-
lentkezik	a	balszerencse?

2.		Hogyan	függ	össze	a	Zöldtó	Tábor	helyszíne	és	a	Yelnats	család	története?	Ki	
kapcsolja	össze	Zöldtó	városának	és	a	Yelnatsoknak	a	történetét?	

3.		Hogy	néz	ki	a	tábor	igazgatója,	és	miért	ásat	gödröket	a	táborlakókkal?
4.		Hogyan	függ	össze	Zéró	családtörténete	Stanley	családtörténetével?
5.		Milyen	párhuzam	vonható	Kate	Barlow	és	Sam,	illetve	Stanley	és	Zéró	törté-
nete	között?

6.		Milyen	ígéret	megszegése	okozta	a	Yelnats	család	balszerencséjét,	s	mi	vet	vé-
get	ennek	a	balszerencsének?	
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Az	emlékek	őre
(Egy-egy	csoport	cédulákon	két-három	feladatot	is	kap.)

A.			Az	emlékezet	fontossága
	 –		Miért,	mikor	és	hogyan	törlődött?
	 –		Milyen	nyomokban	és	formákban	él?
	 –		Miért	szabadultak	meg	az	emlékezettől?
	 –		Mi	szükség	van	az	emlékezetre?
B.			Kapcsolat	fájdalom	és	öröm	között;	a	látás	motívuma
C.			Foglalkozások	és	társadalmi	szerepek	a	regény	világában
D.			Az	emlékek	őrének	társadalma,	szokásai,	szertartásai
E.			Szerelem,	szexualitás,	utódok,	család	a	regényben	
F.	 		Gábriel,	az	újgyerek	és	a	szánkó	–	említéseik,	jelképes	jelentéseik
G.			Meztelenség,	elbocsátás	–	említései	és	jelképes	jelentései
H	 		„Máshol”	jelentései,	a	jelentések	átalakulásának,	feltárulásának	folyamata
I.	 		Mennyiben	tekinthető	ésszerűnek	a	regény	társadalma?
J.	 		Negatív	vagy	pozitív	utópia	inkább	Az	emlékek	őre?	Érveljetek	mindkét	álláspont	

mellett	a	döntés	előtt!
K.			Az	emlékek	őrében	előforduló	új	szavak	és	az	elfeledett	szavak,	nyelv	és	emléke-

zet	nyelv	és	társadalmi	berendezkedés	kapcsolata	(Készítsetek	szótárt,	esetleg	an-
gol–magyar	szótárt!)

L.			A	mai	társadalmak	milyen	vonásainak	végigvitele	ez	az	utópia?

Éhezők	viadala
(Egy-egy	csoport	cédulákon	két-három	feladatot	is	kap.)

A.			Panem	társadalma	és	története	(A	Panem	szó	jelentése,	a	benne	rejlő	szállóige	jel-
legű	utalás	is!)

B.			A	média	szerepe	a	regényben	–	a	valóságshow-k	és	a	regény
C.			A	viadal	célja,	szabályai,	lefolyása
D.			Szerelmi	szál:	Katniss	és	Peeta	viszonya,	a	késleltetés	változatai	(Mikor	miért	nem	

„jönnek	össze”,	miért	nem	hisznek	egymásnak?)
E.			Katniss	előtörténete,	élettörténete,	a	felidéződő	emlékek	és	a	felidéződés	apropói
F.	 		Önmegőrzés	és	lázadás

Luke	és	Jon
(Egy-egy	csoport	cédulákon	két-három	feladatot	is	kap.)

A.			Jelen	és	múlt	párhuzamos	feltárulása	a	műben	(Jon	emlékei	–	mi	minek	a	kap-
csán?)

B.		 	Halálok	és	elmélkedések	a	halálról
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C.		 	Jon	szerepe	Luke-ék	életében	–	hatása	Jonra	és	apjára
D.		 	A	művészet	motívuma	a	regényben,	elmélkedések	a	művészetről,	ars	poeticák
E.		 	Rejtélyek,	titkok,	döntések	a	regényben	
F.			Ki	hogyan	különc?	(Luke,	Luke	apja,	Luke	anyja,	Jon)
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A vámpírmítoszoktól a kalandtörténetek  
szuperhőséig
Pfuscher Emese

A	vámpírmítoszok
A	vámpírok	vonzásában	él	korunk	embere.	De	hogyan	juthatunk	ki	ebből	a	világból?	
Ki	vagy	mi	vezethet	ki	bennünket?
Bagdy	Emőke	és	Szondy	Máté,	Jakabffy	Éva	pszichológus	is	nyilatkozik	a	témában	

sok	másszakértővel	együtt.
Jakabffy	Éva	azt	fogalmazta	meg,	hogy	a	vámpírmítosz	kaland	egy	Dracula-ország-

ban,	ahol	kölcsönadják	a	vérüket.	Az	átváltozást	a	nők	a	Szépség és a Szörnyeteg	óta	
akarják	vegyíteni	egy	vágyott	hőssel,	aki	egy	rémként	jelent	meg.	A	vámpírtémát	fia-
tal	angol	színészek	a Twilight-ban	tették	népszerűvé.	A	Meyer	regény	immár	kulturá-
lis	jelenség	lett.	Díjak	nyomán	1.	helyre	került	a	Napfogyatkozás	175	millió	szavazat-
tal.	Említ	úgynevezett	Alkonyat-anyukákat	is,	akik	lelkes	szószólói	a	témának.	Élen	
járó	előzménynek	számított	az	1930-as	Dracula	és	az	1922-es	Nosferatu,	de	mára	so-
rozat	lett	belőle.1
Szondy	Máté	szerint	2005-ben	az	Alkonyat-lelkesedést	Meyer	regénye	váltotta	ki.	

Edward	érzékeny,	romantikus,	nem	iszik	embervért.	Utánérzése,	a	Vámpírnaplók	(sze-
rintem	nem	elég	magas	szintű)	a	Harry Potter	helyét	vette	át	az	Alkonyat,	mert	az	
olvasóknak	szükségük	lett	az	irracionalitásra.	Én	úgy	vélem	inkább	a	fantáziavilá-
guk	megőrzésére.	Egyfajta	alternatív	mesevilágot	találtak	az	Alkonyatban	egyesek.	 
Jakabffy	Freudot	említí,	aki	szerint	az	agresszív	impulzusok	szorongást	keltenek	ben-
nünk,	és	ezeket	a	tudattalanba	folytjuk.	Jung	svájci	pszichiáter	szerint	a	horrorban	az	
archetípusok	jönnek	elő.	A	halál	legyőzése	került	elő,	de	persze	milyen	az	élet	utána,	
ez	már	nem	mindegy	–	szerintem.	És	egyfajta	megközelíthetetlenség	veszi	körül	őket,	
valamint	a	magány	is	megjelenik	itt.2
Kérdés,	hogy	ez	azonos-e	az	örök	egyedülléttel?	Vagy	csak	ideiglenesen	egyedül	

megvalósított	célt	jelent?	Edward	ideális,	mert	erős,	férfias,	oltalmazó,	udvarias,	iga-
zi,	régi	vágású,	vagyis	szex	csak	a	házasság	után.	Idealizált	dolgok	ezek	a	megvalósult	
kapcsolat	terén	is.	Kölcsönösség,	egymás	átérzése	és	(átélése),	konfliktusmentesség,	
ugyanarra	vágyás,	teljes	megértés.	Negatív	hatásait	egy	rajongó	így	fogalmazta	meg:	
egész	életünkben	elégedetlenek	leszünk	a	sorsunkkal,	mert	Edwarddal	soha	nem	találko-
zunk.	De	Bella	élete	is	izgalmas,	különleges,	egyedi	–	egy	rajongó	szerint.	Pozitív	üze-
nete	viszont,	hogy	–	nem	kell	hiperszépnek	lenni,	hogy	szerethető	légy.	A	hősre	vágyás	 

1.	 Jakabffy	Éva:	A	vámpír	anti-pszichológiája.	In:	Mörk	Leonóra:	A vámpír vonzásában.	Bp.:	Jaffa,	2011.	
p.19-35.

2.	 Szondy	Máté:	Vér,	halál	és	szerelem.	In:	Ua.	p.49-63.
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jelenik	meg.	az	Alkonyatban,	aki	ha	veszélyes	és	rosszfiús,	akkor	buknak	rá.	A	saját	ösz-
töneivel	is	képes	szembeszállni	–	a	Twilight	rajongó	szerint.	Egyfajta	terápiás	gyakor-
lati	tapasztalatot	is	említett	Ms.	Hilburn	regényében,	ahol	a	vámpír	már	megjelent.
Úgy	gondolom,	hogy	a	vámpír	csak	egy	legenda,	de	azért	még	lehetnek	a	mesében	em-

beri	értékeket,	mint	például	visszafogottságot,	önuralmat,	aszkézist	hordozó	vámpírok.	
Báthori	Erzsébet	szadizmusát	is	felhozzák	példának.	A	modern	változatokban	a	vér-

ontás	lesz	az	erotikus.	Megjelenik	a	lelki	vámpírság	az	orvostudományban	(skrizofén,	
pszichopata,	perverz).	Az	auto-vámpírizmusban	áttér	állatokra	az	illető,	ahol	erotiku-
san	vonzódik	a	vérhez	valaki	(a	Hófehér és a vadászban	is).	Sokféle	mesét	átalakítot-
tak	korunkra.	Valóban	arról	van	szó,	hogy	csupán	aktualizálták	a	régi	meséket,	vagy	
valami	másról?	Igen	is,	meg	nem	is.
Ha	a	Hófehérkére és a hét törpére	gondolunk,	akkor	a	ma	embere	másként	asszoci-

ál	arra	a	mesére,	ahol	a	gonosz	boszorka	megöli	a	szép	lányt,	de	a	hét	törpe	megmenti	
őt.	A	Hófehér és a vadászban	(2012)	már	sokkal	inkább	egy	fiatalságát	elszívó	rend-
kívüli	szép	lényről	van	szó,	aki	irigységében	és	hataloméhségében	nem	tudja	már,	ho-
gyan	vessen	véget	a	fiatalság	üde	szépségének	maga	körül.	Csak	egy	„szervezett	csa-
pat”	győzheti	le,	Hófehérrel	az	élen.
Vagy	ha	A lány és a farkasra (2011)	gondolunk,	akkor	láthatjuk,	hogy	a	farkas	már	

szinte	ember	nagyságú.	Ugyanakkor	mintha	az	nem	is	állatokból	lettek	volna	az	em-
berek,	ahogy	Darwinnál	is	látjuk,	hanem	az	emberek	alakultak	volna	vissza	állattá.	
Az	agresszivitás	magasiskolájához	érkezett	lények	már	az	emberek	vérét	szívják.
Tudjuk,	hogy	a	vérszívó	lények	a	surik	törzsénél	is	előfordultak,	de	itt	egészen	más	

jelentősége	van,	mint	manapság	gondolnánk	bizonyos	filmek	alapján.	Ez	a	törzs	ugyan-
is	azért	iszik	vért,	hogy	kitisztítsa	szervezetét	ezáltal.	Valami	megváltozik,	amikor	a	
fiatalok	veszik	át	a	stafétát,	és	a	nagyanyó	öröksége	a	fiúkra	száll.
A	Tükröm, tükröm (2012)	pedig	a	hiúságát	hangsúlyozza	ki	a	szépséges	királykis-

asszonyra	féltékeny	boszorkának,	sokkal	inkább	kiemelve	jelentőségét,	mint	az	ere-
deti	Grimm-mesében.
Vagy	a Faun labirintusában (2006),	ahol	egy	ember-állat-kentaur	elevenedik	meg.	

A	filmben	a	kislány	tőle	kap	segítséget,	de	csak	ha	az	ő	céljait	valósítja	meg,	és	lemond	
emberi	szükségleteiről:	végső	soron	evilági	életéről,	ez	a	fajta	mély	odaadottság	ér-
zése	van	meg	a	Szépség és a Szörnyeteg	meséjében	vagy	a	Pán Péter mítoszban.	Itt	a	
szerelem	titokzatos	és	vonzó,	habár	még	nem	titkos.	Csak	később	válik	azzá,	mert	va-
lami	megváltozik.	Egyetértve	Sepsi	Lászlóval	–	ezek	a	filmek	„Az	elviselhetetlen	va-
lóság	elől	nyújtanak	menedéket.”3
Valóban	ezért	szerepel	a	mai	mesékben	a	vér,	vagy	hol	van	a	változás	oka	a	mai	me-

sékben?	Miért	kell	vért	szívni	ezekben	a	mesékben?
Valószínűleg	a	vámpírság	lényegéről	felejtkeztünk	meg,	vagyis	arról,	hogy	az	em-

ber	alapvetően	transzcendens	lény	és	olyan	életre	vágyik,	amely	örök	és	nem	ér	vé-
get	a	földi	élettel.
Olyan	rendkívüli	módon	szeparálódott	el	a	ma	embere	a	külvilágtól,	a	másik	em-

bertől,	családjától,	hogy	már	szinte	embersége	igaz	lényegét	is	elfeledte,	és	a	másik	

3.	 Sepsi	László:	Időbe	dermedve.	In:	Prizma.	2011.	1.	évf.	5.	sz.	p.29.
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vérére	szomjazik.	Nem	érdekli	már	se	az	újszövetségi	törvény	adta	parancs,	hogy	ölj!	
És	az	Ószövetség	rituális	előírásai	sem,	így	nem	érdekli	az	embereket,	ha	a	másik	em-
ber	életébe	is	kerül,	csak	ő	ne	valljon	kudarcot,	ne	szűnjön	meg	uralkodni,	és	végső	
soron	ne	haljon	meg.
A	modern	kor	válsága	abban	rejlik,	hogy	mennyire	tudja	majd	ezt	a	fajta	magányt	

kezelni.	Milyen	mértékben	keveri	össze	az	egyedülléttel,	és	mennyire	akar	mindennel	
azonosulni	válogatás	nélkül,	ami	az	útjába	kerül,	csakhogy	megmeneküljön	a	végső	el-
szigetelődéstől.	Akkor	ugyanis	megszűnik	szerinte	minden	félelme,	hogy	nem	tud	érvé-
nyesülni,	nem	tud	nagyobb,	hatalmasabb	lenni,	és	ha	nem	lesz	része	egy	közegnek.

Szuperhősök
Közösségről	van	szó	itt	vagy	egy	regionális	közegről?	A	közösséget	hite	is	nagyban	
meghatározza.	Ezért	a	sok	vallással	való	együttlét	is	a	része	ennek.	Ilyenkor	kerülnek	
elő	a	különböző	mítoszok	is,	ahol	olyan	magasabb	rendű	lények	szerepelnek,	akik	szu-
perképességeket	hordoznak.	És	erre	a	témára	hoznak	létre	sorozatokat	is.	Ezt	találjuk	
meg	a	Superman legújabb kalandjaiban	(Lois	és	Clark,	1993).	Arra	tesznek	kísérletet	
megalkotóik,	hogy	egyesítsék	bennük	a	különböző	területek	kulturális,	vallási	hova-
tartozását.	Olyan	hősöket	kreálnak,	akik	már	mindenki	számára	képviselik	a	nagysá-
got.	Olyan	értéktöbblettel	bírnak,	amire	mindannyian	vágyunk	egy	adott	közösségben.	
A	kérdés	csak	az,	hogy	mi	történik	akkor,	ha	ezekkel	a	lényekkel	azonosulunk.	Mi	is	
marsbéli	lényekké	alakulunk,	vagy	valós	értékek	után	vágyunk	inkább?
Az	új	fordulat	akkor	következik	be,	amikor	Supermaneknek	is	születik	egy	hason-

másuk,	aki	hasonlítani	akar	rá,	és	uralkodni	akar	„testvére”	fölött,	de	csak	addig,	amíg	
nem	ismeri	meg	az	igazi	Supermant,	aki	nem	uralkodik,	hanem	segít	az	embereken,	
és	ezáltal	vívja	ki	tiszteletüket.	Így	világlik	ki	a	hamis	testvér	valódi	szándéka,	a	tiszta	
hatalomvágy,	amely	mindent	el	akar	söpörni.	De	az	igazi	Superman	annyira	jó,	hogy	
nem	akarja	megölni	a	hasonmását	sem.	De	Superman-hasonmás	így	is	meg	fog	halni,	
mert	apja	uralomvágya	hozta	létre	(Superman 3.).
Isten	képmására	lett	teremtve	az	ember	is	a	Biblia	szerint.	De	az	is	igaz,	hogy	egye-

düli	példány	az	ember,	és	Istenhez	való	hasonlatosságára	csak	törekedhet,	mert	az	csak	
cél	a	számára,	amihez	csak	közelíthet	a	megkeresztelt	ember	is.	Ez	két	dolgot	is	jelent:	
Isten	hatalmát	az	ember	nem	érheti	el,	mert	az	ember	csak	a	világ	állatain	és	növényein	
uralkodhat,	de	fölötte	is	áll	valaki:	Isten.	Tehát	nem abszolút hatalom az emberé,	mint	
ahogyan	az	létezik	egy	képregényfigurás	Superman-Batman	az	abszolút	hatalommal,	
amikor	Superman	és	csapata	már	légiót	alkot	a	31.	században.	Villámfiú	és	Kozmosz-
fiú	és	Szaturnuszlány	mintájára.	Saját	bolygója	tulajdonságát	veszik	át	a	csapat	tagjai.	
A	csapat	bármelyik	tagja	más-más	képességgel	bír.	Különleges	repülőgyűrűk	segítsé-
gével	tudnak	repülni	is.	Az	alapítók	a	gonosz	ellentétei.	De	a	gyűrűt	24	óránként	fel	kell	
tölteni.	A	Zöld	Lámpások	a	Földbe	való	becsapódás	után	születtek.	(Zöld Lámpás, Aqu-
aman, Wonder Women, Zöld Ijász és Marsbéli Fejvadász is	az Amerikai Igazság Ligá-
ja tagja. Uncle Sam, Fantomnő, Babaember, Bombaember	és	a	Sugár szövetségesei.)	
Kamandi	az	utolsó	fiú,	aki	a	távoli	jövőben	él.	Batman	a	méltóságért,	Superman	pedig	
az	igazságért	küzd.	Ennek	animációfilmes	változata:	a Superman és a Nap-expedició,	
amelyben	Superman	haldoklik,	de	előtte	még	meg	akarja	menteni	a	világot,	amelyben	
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Louis	is	szerepet	játszik.	Sok	lénnyel	még	szembe	kell	szállnia	a	metropolis	megmen-
tése	érdekében.
Talán	kevésbé	kártékonyak	ezért	az	olyan	animációs	filmek,	amelyek	a	képregények	

világára	építve	őrzik	Supermanek	világát,	és	ahol	az	irgalom	uralkodik,	és	nem	győz	
a	gonosz,	még	akkor	sem,	ha	ez	Superman	emberi	életébe	kerül.	Feláldozza	magát,	
hogy	az	emberek	élhessenek.	Olyan	erő	ez,	amely	nem	magára	gondol,	hanem	a	sze-
retett	nőre	és	a	világra,	amit	meg	is	ment.	
A	probléma	csak	ott	van,	hogy	ezzel	megzavartuk	a	gyerekek	képét	a	mutációkról,	

mert	a	Supermanek	nem	erkölcsös	mutáns	lények,	hanem	fantáziánk	teremtményei.	
Előfordulnak	olyan	szörnyek	is,	amik	emberek	ugyan,	de	egy	valódi	mutáció	követ-

keztében	átalakultak,	visszafelé	élik	az	életüket (Benjamin Button különös élete).
Nem	a	szó	szerinti	Tízparancsolatról	beszélhetünk	x-manek	esetében,	hanem	egy	

olyan	erkölcsi	rendszerről,	amit	a	Szív	irányít,	annak	a	szava,	aki	a	szegényt	oltalmaz-
za	és	védi	minden	körülmények	között,	még	saját	élete	árán	is.	Azt	az	igazságot	képvi-
seli,	amit	az	emberek	belső	törvényei	szerinti	lelkiismeret	irányít.	Ez	minden	esetben	
két	ember	személyes	kapcsolatán	alapul,	és	nem	rideg,	papírszagú	paragrafusokon.	Ez	a	
törvény	irányítja	a	Szépség és a szörnyeteg (1986)	című	filmsorozatban	is	a	szereplőket,	
ahol	szintén	szerepel	egy	atya	a	különös	lény	lelki	vezetőjeként,	aki	más,	mint	a	többi,	de	
van	szíve,	ami	sok	nyomorult	emberért	dobog	az	ő	keblében	is.	A	kérdés	csak	az,	hogy	
ez	a	világ	valóban	nem	létezhet	a	földön,	csak	a	föld	alatt?	Milyen	vallást	képviselnek?
Hasonló	kérdés	merül	fel	abban	a	filmsorozatban,	ahol	szintén	egy	oroszlánsze-

rű	lény	szerepel	és	irányítja	a	gyerekek	sorsát.	A	Narnia krónikái	sorozatban	(2005)	
először	Az oroszlán, a boszorkány és a ruhásszekrény	világán	át	jutnak	el	a	gyerekek	
egy	másik	világba,	ahol	álmaik	valóra	válhatnak,	és	megküzdhetnek	a	gonosszal	egy	
oroszlán	varázsereje	segítségével,	aki	a	művészetekben	a	frigyláda	őrzője	is	volt	épp-
úgy,	mint	a	gonosz	képviselője.	Itt	most	a	jó	győzelmének	segítője.	
Vagyis	„a mese a maga biztonságos kereteivel és a jó befejezéssel alkalmat ad a 

gyermeknek arra, hogy fantáziáit feldolgozza... […] A határátlépések a gyermekiroda-
lomban és a filmekben általában álom révén történik vagy valamilyen varázslat ered-
ménye. Mindkettőben fontos, hogy visszafordítható: felébredünk, és a varázslatot meg-
törhetjük. [...] a hősök akkor elérhetőek számukra, ha gyerekszerűek.”4	Az	animációs	
és	rajzfilmek	nem	biztos,	hogy	ebből	a	szempontból	előnyösek	a	gyermek	számára,	
mert	azáltal,	hogy	nem	tűnnek	olyan	valóságosnak,	kevéssé	engedik	a	gyermeki	fan-
táziavilágot	megvalósulni.5 
A	gyermekfilmek	nem	sorolhatók	egy	műfajba,	már	csak	azért	sem,	mert	egyre	több	

erkölcsi	tartalmú	film	jelenik	meg	eltávolítva	magától	a	western	elemeit	is	az	animá-
ciókban	–	Szabó	Noémi	szerint	meg	eltávolítva.6	Attól	még	nem	kifejezetten	gyerek-
film,	hogy	animációra	vagy	rajzra	épül,	mert	nem	feltétlenül	vonja	maga	után	azt,	hogy	
az	erőszak	és	vad	szexualitás	nincsen	benne.	És	az	sem	biztos,	hogy	amiben	gyere-
kek	szerepelnek,	az	nem	lehet	felnőtt	kategóriájú	film	(Carrie,	1976;	Rémálmok háza,	
1988;	Ne engedj el!, 2010;	Engedj be!,	2008).

4.	 Péley	Bernadett:	A	filmet	néző	gyermek.	In:	Prizma.	2011.	1.	évf.	5.	sz.	p.5.
5.	 Uő.	p.7.
6.	 Szabó	Noémi:	Moralitásjáték:	a	gyerekfilm	és	a	társadalmi	elvárások.	Uo.	p.9.
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Sokszor	a	felnőtt	szereplővel	való	azonosulás	kevésbé	árt	a	gyereknek.	Ezért	jobb,	
ha	inkább	olyan	filmet	lát	a	gyerek	és	felnőtt	egyaránt,	amiben	bárkivel	is	azonosul	a	
filmen,	megvan	a	szabadsága,	dönteni	tud,	és	a	rossz	ellen	küzdeni	a	végsőkig	(Van 
Helsing,	2004).
Egyetértve	Kovács	Kata	és	Pálos	Máté	gondolatmenetével,	akik	azt	mondják,	hogy	

sok	minden	nem	érthető	az	egyes	filmekben	a	gyerekek	számára,	mert	még	nem	fér-
fiak	és	nők,	csak	fiúk	és	lányok.7	Én	még	gondolok	itt	a	horror	filmekre	is,	amik	a	fe-
kete	mágia	határait	feszegetik	szinte,	amiről	nincsenek	biztos	fogalmai	a	gyereknek	
(Kör 1., 2.).

Kalandfilmek
Zorro	történetei	is	erre	célozva	állítják	elénk	azokat	az	értékeket,	amelyeket	látszólag	
már	feledni	hagyunk,	és	inkább	a	negatívumok	szintjén	emlegettünk,	például	a	Fan-
tomas	sorozat	(1964–1966)	kapcsán	is,	hogy	ugyanis	a	világ	ura	akar	lenni.	A	Zorro 
sorozat	(1957)	olyan	hőst	képviselt,	aki	nemcsak,	hogy	az	egyház	mellé	állt,	hanem	
az	igazi	egyetemes	értékekre	szomjazó	emberekkel	is	el	tudta	fogadtatni	magát,	olya-
nokkal,	akik	a	becsületet,	az	igaz	szerelmet	és	a	barátságot	még	magukénak	vallot-
ták.	Egy	lovon	jelenik	meg	mindig,	amely	egy	státuszszimbólum	is.	Ez	a	ló	rendkívü-
li	módon	ragaszkodik	a	gazdájához,	mindig	meghallja,	ha	ő	hívja.	Megmenti,	ha	már	
a	siketnéma	barátja	sem	tud	segíteni	rajta.	Zorro	olyan	jó	szabadelvűséget	képvisel,	
amely	a	gyengét	megóvja	a	hatalom	túlkapásaival	szemben,	vagyis	a	szabad	embert,	
akinek	a	törvénye:	a	saját	lelkiismerete.	A	ló	fontos	szereplő	Benczúr	Gyula festésze-
tében	a Budavár visszavételénél	is.	Valószínűleg	Munkácsy	Poros útjához	hasonló-
an	vágtatott	keresztül	az	a	férfi	is,	aki		annak	a	köpenyes	férfinak	a	jelmezét	viseli	a	
Zorróhoz	hasonló	filmekben,	ami	a	Beszélő köntösben	is	szerepel.	A	ló	ábrázolások	
később	már	a	sárkányokkal	keveredve	eljutnak	odáig,	hogy	lovasaik	sárkánylovasok	
lesznek,	akik	fontos	szerepet	játszanak	egy	nép	életében,	akik	a	hatalomtól	megré-
szegült	és	sötét	hatalmakkal	szövetkező	felkapaszkodott	király	ellen	küzdenek.	Ez	ta-
pasztalható	az	Eragonban	(2006)	is,	ahol	„a hétfejű sárkány [...] a gyermeki fantázia 
kivetülése”,	ahogy	Bettelheim	mondja.	Mára	ezek	a	lények	agresszívek	ugyan,	de	itt	
úgyis	mondhatnánk,	hogy	az	emberek	szolgálói	lettek.	Alávetették	magukat	az	em-
beri	akaratnak,	még	akkor	is,	ha	még	csak	gyerekekről	van	szó.	Minden	esetben	ne-
kik	engedelmeskednek,	egyfajta	gyermeki	kötődés	alakul	ki,	ami	mintegy	az	ártat-
lan	és	árva	gyermeki	játszótárs	szerepét	is	betöltik	az	egyre	inkább	elemeire	szétesett	
társadalmunkban.
Nem	a	sajnálat	jelenik	itt	meg,	hanem	az	aktív	együttérzés,	amely	már	akar	és	tud	

tenni	a	másik	emberért	önzetlenül,	ahogy	Soma	Mamagésa	filozófiájában	is	hangsú-
lyozza.	A csodás álmok jönnek (1998)	még	csak	a	szerelem	nevében	tesz	a	másik	em-
ber	örök	üdvösségéért,	de	már	ezoterikus	módon,	addig	a	Zorro	filmekben	„csak”	ba-
rátságból,	titokzatos,	de	inkább	spirituális	szinten.	Eleinte	inkább	az	egyházhoz,	mint	
intézményhez	kötődve	elsősorban.

7.	 Uő.	p.18.
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A	felnőttek	világában	nem	hagyhatjuk	figyelmen	kívül,	hogy	szintén	létezik	ez	a	
fajta	erő,	ami	Istentől	jön,	ami	segít	felülemelkedni	a	hétköznapok	világán,	de	úgy,	
hogy	nem	engedi	ki	kezünkből	a	jelent	és	a	saját	közeget,	ahol	a	mindennapok	embe-
re	él.	Vagyis	a	ma	emberének	hit	nélkül	élnie	lehetetlen,	hittel	viszont	lehetséges.	A	
Valóban bátrak	és	a	Merj szeretni!	és	a Tűzálló	írójáról	van	szó,	aki	nemcsak	egy	fog-
lalkozásban	segít	keresztény	módon	eligazodni,	hanem	a	mindennapokban	megvaló-
suló	keresztény	hitet	is	hirdeti.	Már	olyan	hősök	szerepelnek	itt,	akik	nem	egy	másik	
bolygóról,	hanem	szívük	legmélyén	megélt	hitükről	tesznek	tanúbizonyságot.	Egész	
más	bátorság	ez,	mint	a	Merida, a bátor	(2012)	egy	rajzfilmes	változatban,	ahol	csu-
pán	önmaga	erejével	küzd	meg	a	lidércekkel.
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Alkalmazott dráma az általános iskolai  
történelemtanításban
Szontágh Pál

Tizenhat	éve	tanítok	történelmet	általános	iskolásoknak;	2008	óta	sajátos	nevelési	igé-
nyű	(pszichés	fejlődési	zavarral	küzdő,	beszédfogyatékos,	tanulásban	akadályozott	és	
autizmussal	élő)	gyerekeknek.	Szép	és	nemes	feladat.	Az	évek	során	ugyanakkor	sok	
gyakorlati	problémával	találtam	szemben	magamat.
A	fő	nehézséget	az	okozza	(a	többi	ennek	folyománya),	hogy	a	leggyakrabban	al-

kalmazott	frontális	munkaforma	módszereinek	(előadás,	magyarázat,	elbeszélés	stb.)	
keretei	között	–	a	tananyagot	direkt	módon	átadva	–	nehéz	a	gyerekek	figyelmét	meg-
tartani,	legyen	az	a	legizgalmasabb	anyagrész,	csak	ideig-óráig,	percekig	sikerülhet.	
Jó	megoldás	lehet	a	hagyományos	módszerek	és	munkaformák	variálása	(frontális,	pá-
ros,	csoport),	de	tapasztalatom	szerint	a	lényegen	ez	sem	sokat	változtat:	a	tanulók	nem	
kerülnek	közelebb	a	„száraz”	anyaghoz,	számukra	a	történelem	ezután	is	csak	adatok	
és	nevek	halmazából	áll.	(Sokszor	hallani	felnőttek	közötti	beszélgetésekben	is,	hogy	
„nem	szerettem	a	történelmet,	az	a	sok	évszám,	meg	név…”)	Nyilvánvaló	azonban,	
hogy	a	történelem	nem	csupán	adatok	halmaza,	és	nem	is	csupán	„osztályharcok	tör-
ténete”	–	mint	ahogy	az	1989	előtti	marxista	történetírás	állította	–,	hanem	összefüg-
gő	és	egymásból	következő	folyamatok	és	események	láncolata,	amelyek	nem	nélkü-
lözik	a	konfliktusokat,	a	drámaiságot.

A	történelem	tanítása	–	célok,	feladatok
Az	általam	évek	óta	használt	„mozaikos”	tankönyvcsalád	köteteinek	hátsó	borítóján	
a	szerkesztő	célként	jelöli	meg,	hogy	„úgy vezesse végig a tanulókat a történelmi ese-
ményeken, hogy közben eléjük tárja a nagy korszakok kultúráját, hangulatát és embe-
reinek hétköznapi világát is.”
A	Nemzeti	alaptanterv	(NAT)	2012.	szerint	„az Ember és társadalom művelt-

ségi terület megismertet a társadalmi együttélés történetével, alapelveivel és főbb 
intézményeivel; betekintést nyújt a civilizáció folyamatába, a kultúra életébe.”
A	NAT	2012.	célként	jelöli	meg	a	tevékenység-központú	történelemtanítást,	va-

lamint	kiemelt	fejlesztési	területnek	tekinti,	hogy	„a találkozás a történelmi múlt-
tal, valamint a történelemből fakadó tanulságok feldolgozása személyes élményt 
jelentsen a tanulók számára.” A	műveltégi	terület	fejlesztési	feladatainak	felso-
rolásánál,	a	„Kritikai	gondolkodás”	pont	alatt	az	összes	évfolyamon	fejleszté-
si	feladatként	jelöli	meg	a	következőket: „Mindennapi élethelyzetek eljátszása a 
különböző szereplők nézőpontjából.” Ugyanott: „Történelmi jelenetek elbeszélé-
se, eljátszása különböző szempontokból.” A	kommunikációra	vonatkozó	pontban	 
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fejlesztési	feladat	„események, történetek, jelenségek mozgásos, táncos dramati-
kus megjelenítése.”1	
Az	51/2012.	(XII.	21.)	EMMI	rendelet	(a	kerettantervek	kiadásának	és	jóváhagyá-

sának	rendjéről)	mellékletében	található	kerettanterv	célmeghatározása	szerint	„a tör-
ténelem tanításának és tanulásának a célja olyan, hazánk és az emberiség múltjával 
kapcsolatos műveltség és képességek elsajátíttatása és elsajátítása, amely közös kom-
munikációs alapot szolgáltatva biztosítja egymás kölcsönös elfogadását a szűkebb és 
tágabb közösségek számára.”2
Nem	igényel	hosszas	bizonyítást	annak	a	kijelentésnek	az	elfogadása,	hogy	a	NAT	

és	az	azt	kifejtő	kerettantervek	elvárásainak	(célok,	fejlesztési	feladatok)	teljesítése	a	
hagyományos	ismeretátadási	módszerek	és	munkaformák	alkalmazásával	csak	nehe-
zen	teljesíthető.	Ezeket	a	készségeket	(konfliktuskezelés	képessége,	alkalmazkodó-
képesség,	kreativitás,	önismeret,	önbizalom),	csak	„együttes cselekvés, interakciók 
során lehet fejleszteni, a klasszikus módszerek (magyarázat, előadás, megbeszélés, 
szemléltetés, egyéni munka) nem nagyon alkalmasak rá.”3	Szükség	van	tehát	a	törté-
nelemtanítás	módszertanának	megújítására,	a	gyerekek	nagyobb,	aktívabb	részvéte-
lén	alapuló	formák	bevezetésére;	egyszóval:	a	drámapedagógia	által	kínált	dramati-
kus	tevékenységformák	(drámajátékok,	alkalmazott	dráma)	alkalmazására.	Közelebb	
kell	hozni	a	gyerekekhez	a	tananyagot,	átélhetővé	és	élményszerűvé	tenni	számukra	
a	történelmet.
„Ha hallom, elfelejtem, ha látom, emlékszem, ha csinálom, megtanulom”	tartja	a	kí-

nai	közmondás.4	Meg	kell	tehát	találni	azon	eljárásokat,	amelyek	hagyományos	mód-
szerek	helyett	(mellett)	a	cselevést,	az	élményközpontú	tanulást	hívják	segítségül	az	
ismeretek	átadásakor.	Hasznos	lehet	az	utóbbi	időben	terjedő	kooperatív	módszerek,	
illetve	a	projektmódszer	alkalmazása.	Az	elmúlt	évek	során	szerzett	tapasztalataim	és	
próbálkozásaim	azonban	egyre	határozottabban	győznek	meg	arról,	hogy	a	drámajáté-
kok,	illetve	a	konkrét	tantárgyi	ismeret	átadására	kidolgozott	alkalmazott	dráma	mód-
szere	hatékonyabbá	teszi	a	tantárgy	oktatását.	A	tananyag	átadásának	hatékonysága	
mellett	a	drámajátékok	(az	alkalmazott	dráma)	fejlesztik	a	koncentrációt,	a	megfigye-
lőkészséget	és	a	memóriát,	a	beszédkészséget	és	a	kifejezőképességet,	a	mozgáskoor-
dinációt	és	a	térérzékelést,	a	gyerekek	fantáziáját,	kreativitását.	Oldják	a	feszültséget	
és	a	gátlásokat,	illetve	kielégítik	a	szereplési	vágyat.	Közismert	a	játék	személyiség-
fejlesztésben	betöltött	szerepe	is.
A	következőkben	tehát	azt	igyekszem	bizonyítani,	hogy	az	alkalmazott	dráma,	mint	

dramatikus	tevékenység,	órai	alkalmazása	–	fentebb	felsorolt	előnyein	túl	–	segíti	a	
helyzetfelismerést,	fejleszti	a	döntési	képességet,	megkönnyíti	az	összefüggések	felis-
merését,	ezáltal	segíti	a	tananyag	elsajátítását,	mélyebb	megértését.

1.	 NAT	2012.	Ember	és	társadalom	műveltségi	terület,	Alapelvek,	célok.	A	NAT	követelményeire	hivatkozik	
cikkében	Szajkó	Ottília:	A drámajáték…

2.	 Történelem,	társadalmi	és	állampolgári	ismeretek.	Kerettanterv.
3.	 Szajkó:	A drámajáték…
4.	 Idézi	Körömi	Gábor:	Történelmi korszak tanítása drámával.



107

Az	alkalmazott	dráma
A	drámapedagógus	„drámával	tanít”.	A	drámapedagógiában	nyilvánvaló,	hogy	a	szigo-
rúan	a	drámára,	mint	műnemre	vonatkozó	definíciók	kevéssé	használhatóak.	Jó	kiindu-
lási	alap	lehet	viszont	Arisztotelész, aki	Poétikájában	cselekvéssel	történő	utánzásról	ír.5 
A	cselekvés	áll	a	dráma	pedagógiai	alkalmazásának	középpontjában	is.	Az,	hogy	a	cse-
lekvésen	keresztül	formálható	a	személyiség	Jakob	Levy	Moreno	felismerésén	alapul,	aki	
a	drámát	elsőként	terápiás	tevékenysége	során	is	felhasználta.	Az	általa	kidolgozott	pszi-
chodráma	módszerének	lényege:	„pszichoterápia emberi kapcsolatokon és dramatikus já-
tékon keresztül”.	A	drámapedagógia	és	a	pszichodráma	gyökerei	azonosak.	Más	céllal,	de	
mindkettő	a	cselekvésre,	a	játékra	épít,	cselevésen	keresztül	tapasztalunk	meg	valamit.6
Martin	Esslin	magyar	származású,	brit	drámaesztéta	a	drámát	az	információtovábbí-

tás	egyik	fő	eszközének,	az	életről	és	a	különböző	élethelyzetekről	való	gondolkodásunk	
általános	formájának	tekinti.7	Szerinte	a	dráma	a	gondolkodás	és	a	megismerés	eszkö-
ze.	Olyan	módszer,	amely	lehetővé	teszi,	hogy	a	világ	elvont	tartalmait	konkrét	emberi	
viszonylatokra	fordíthassuk	le,	és	ezzel	modellezzük	a	világot.	A	modellt	aktuális	célja-
inknak	megfelelően	forgathatjuk,	alakíthatjuk,	változtathatjuk,	így	értelmezzük	a	vilá-
got.	A	„világot”	tehát	közös	cselekvésen	keresztül	ismerhetjük	meg,	és	ez	a	közös	cselek-
vés	a	drámapedagógia	legfontosabb	ismérve	is.8
Kaposi	László	szerint	a	„dráma olyan csoportos játéktevékenység, amelynek során a 

résztvevők képzeletbeli »fiktív« világot építenek fel, ebbe a képzeletbeli világba szereplő-
ként vonódnak be, a fiktív világon belül valós problémákkal találkoznak, s ebből valós tu-
dásra és tapasztalatra tesznek szert.”9	Ezt	a	meghatározást	az	ún.	tanítási	drámára	szokták	
alkalmazni,	melyet	Gavin	Bolton	„D”	típusú	drámának	nevez,	és	röviden	úgy	határozza	
meg,	hogy	az	a	gyakorlatok	(„A”	típus),	a	dramatikus	játék	(„B”	típus)	és	a	színház	(„C”	
típus)	sajátos	ötvözete:	„dráma	a	dolgok	megértése	érdekében”.10
A	tanítási	dráma	fenti	meghatározása	az	alkalmazott drámára	is	igaz,	azzal,	hogy	a	

„valós	tudás”	ebben	az	esetben	konkrét	tantárgyi	ismeretet	jelent,	valamint	a	kontextus	
adott,	azt	(a	„fiktív	világot”)	nem	a	résztvevők	építik	fel.	Talán	ezért	a	szerzők	nem	is	na-
gyon	„bajlódtak”	definíciók	megalkotásával.	Lényeges	azonban,	hogy	meglátásom	sze-
rint	kétféle	értelmezés	létezik	a	dráma	tanórai	alkalmazása	tekintetében:	az	alkalmazott	
drámajáték	és	az	alkalmazott	dráma.
Az	alkalmazott drámajáték szűkebb	értelemben	a	drámajátékok	tudatos	tanórai	al-

kalmazása	a	tananyag	feldolgozása	során,	az	oktatás	hatékonyabbá	tételére.	„Ezen a 
ponton szükséges annak meghatározása, hogy mit is értünk drámajáték alatt.” A	drá-
majáték	a	drámapedagógia	eszköze, „minden olyan játékos emberi megnyilvánulás, 
melyben a dramatikus folyamat jellegzetes elemei lelhetők föl. […] Drámajátéka-
ink az emberépítést célozzák, feladatuk a személyiségformálás, a kapcsolatfelvétel,  

5.	 Arisztotelész:	Poétika.	p.5-10.
6.	 Morenót	idézi	Dr.	Palásthy	Ildikó:	A pszichodrámától a drámapedagógiáig.
7.	 Martin	Esslin,	1998.	p.15.
8.	 Martin	Esslin,	1993.
9.	 Kaposi	László:	Tanítási dráma.
10.	Gavin	Bolton,	1993.	p.18.	Az	angol	szerzők	egyébként	nem	használják	a	drámapedagógia,	csak	a	dráma	elne-

vezést.
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a kapcsolattartás, a közlés megkönnyítése.”11	A	drámajátékok	alkalmazásával	a	játékban	
rejlő	tanító	és	nevelő	erőt	használjuk	fel	nevelési	és	oktatási	céljaink	elérésére.12	Ebben	
az	értelemben	használta	a	drámajátékokat	a	történelemtanításban	Mezei	Éva,	aki	már	
a	hetvenes	évek	elején	alkalmazta	óráin	azokat,	s	azt	vizsgálta,	hogy	azok	milyen	vál-
tozásokat	idéznek	elő	a	gyerekek	személyiségében	és	gondolkodásmódjában.13
Mikor,	milyen	célok	elérése	érdekében	és	milyen	drámajátékokat	építhetünk	be	tan-

óráinkba?	Az	első	kérdésre	a	legkönnyebb	a	válasz:	gyakorlatilag	az	ismeretek	átadásá-
nak	folyamán	bármikor,	sőt	az	ismeretek	rendszerezése	valamint	a	számonkérés	során	is.	
Alkalmazásuk	elsődleges	célja	a	tantárgyi	ismeretek	megszerzése,	elmélyítése,	mélyebb	
megértése.	Emellett	azonban	a	drámajátékokkal	színesebbé	tehetjük	a	„szárazabb”	anyag-
részek	feldolgozását,	a	fáradt	csoportot	felrázhatjuk,	megmozgathatjuk.
Az	alkalmazott dráma14	ezzel	szemben	a	„feldolgozásra váró irodalmi mű, ill. törté-

nelmi helyzet feldolgozása; a műben, ill. a történelmi helyzetben rejlő valódi drámai szi-
tuációk feltárása, elkülönítése, többoldalú vizsgálata dramatikus eszközökkel, azaz: mé-
lyebb megértésének a folyamata.”	Dolgozatomban	ezen	értelmezést	veszem	alapul,	a	
tananyag	vizsgálatakor	a	„valódi	drámai	szituációkat”	keresem	meg,	azokra	tervezem	a	
foglalkozásvázlatokat.
Az	alkalmazott	dráma	jellemzője,	hogy	a	feldolgozás	alapját	képező	drámai	kontextuson,	

vagyis	az	irodalmi	műben,	illetve	a	történelmi	helyzetben	meglévő	tényeken	nem	változ-
tathatunk	(pl.	Nemecsek	Ernő	halála,	egy	Arany	ballada,	illetve	a	mohácsi	vereség	vagy	
Kossuth	és	Görgei	vitája).	A	tanítási	drámától	eltérően	a	drámai	kontextus	tehát	adott.
Az	alkalmazott	drámában	a	tanár	és	a	diák	munkájának	alapfeltételei	vannak.	A	drá-

mához	szánt	tananyagot	a	tanár	választja	ki.	Feltétel	továbbá,	hogy	a	tanár	rendelkezzen	
dramatikus	képességekkel,	a	diák	pedig	dramatikus	tapasztalatokkal.	Fontos	a	gyerekek	
részéről	a	játékkedv,	a	megfelelő	motiváltság.	Mindkét	„félre”	vonatkozó	feltétel	a	gya-
korlat	típusú	játékok	ismerete,	a	drámai	helyzetek	felismerésének,	valamint	a	drámai	szi-
tuációk	értelmezésének	képessége.
Míg	alkalmazott	drámajátékot	bármikor	és	bármilyen	időtartamban	beépíthetünk	az	

órán,	az	alkalmazott	dráma	–	a	tanítási	drámához	hasonlóan	–	hosszabb	időt	vesz	igény-
be,	tudatosan	szerkesztett	és	egymásra	épülő	mozzanatokból	áll.
Körömi	Gábor,	már	idézett	cikkében15,	tételesen	felsorolja	a	történelemórán	felhasznál-

ható	dramatikus	tevékenységeket.	Ilyenek	például:	szabályjátékok,	dramatikus	játékok,	
szakértői	játék,	más	társművészetek	bekapcsolása (pl.	történelmi	táncok,	zenehallgatás,	
közös	zenélés),	konvenciók.	Konvenció	alatt	a	szerző	is	a	tanítási	drámában	használatos	
konvenciókat	érti	azzal,	hogy	azokat	szabadon	bővíthetjük	céljaink	függvényében	(szö-
vegfeldolgozás,	ismeretátadás,	elmélyítés,	összefoglalás).16

11. Gabnai	Katalin,	1999.	p.9.
12. Marunák	Ferenc:	Mi is az a drámapedagógia.
13. Mezei	Éva:	Történelmi játékok.	Vö.	Gabnai,	1999.	p.197-221.
14. A	gondolatmenet	Gyombolai	Gábor	(színész-drámatanár,	KÁVA	Kulturális	Műhely)	előadáson	elhangzott	

definícióján	alapul,	aki	az	alkalmazott	drámát	–	a	Bolton-féle	felosztást	kiegészítve	–	„G”	típusú	dramatikus	
tevékenységnek	nevezi.

15. Körömi:	Történelmi korszak…
16.	A	konvenciókról	ld.	pl.	Dorothy	Heathcote,	1995.	p.153.	és	Jonothan	Neelands,	uo.	p.157-161.,	valamint	

Jonothan	Neelands,	1994.	p.70-75.
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Foglalkozások	és	tapasztalatok
Az	elméleti	bevezetés	után	lássuk,	„mire	is	jutottam”,	hogyan	használom	az	alkal-
mazott	drámát	a	történelem	tanítása	során.	Munkám	lényege,	hogy	az	általános	isko-
lai	történelem	tananyag	vizsgálata	során	kiválasztom	azokat	konfliktussal	és	feszült-
séggel	teli,	„drámaiságot”	tartalmazó	szituációkat,	történelmi	helyzeteket,	amelyek	
az	alkalmazott	dráma	módszerével	feldolgozhatóak.	A	személyek	vagy	egyes	(ér-
dek)csoportok	közötti	ellentétet	tartalmazó	„valódi	drámai	szituációk”	mellett	fel-
dolgozásra	alkalmasnak	tartom	azokat	is,	melyek	a	magyarság,	más	népek,	illetve	
az	emberiség	életében,	mint	sorsfordító	események	jelentek	meg,	s	így	szükségkép-
pen	feszültséget	hordoznak	magukban.	A	foglalkozásokat	az	esetek	többségében	az	
adott	tananyag	(lecke)	feldolgozása	után	célszerű	megtartani,	hiszen	azok	az	egyes	
anyagrészekre	épülnek,	a	mélyebb	megértést	segítik.	Ebben	az	esetben	hasznos,	ha	
a	foglalkozás	szűkebb	témáját	adó	eseményt	vagy	szituációt	(amennyiben	ez	lehet-
séges)	a	megelőző	tanórán	csak	érintőlegesen	említjük	meg.
Eddig	a	teljes	ötödikes	tananyagot,	valamint	a	magyar	történelem	honfoglalástól	

1526-ig	terjedő	szakaszát	vizsgáltam	meg,	és	23	foglalkozástervet	készítettem.	Ezek	
nagy	részét	meg	is	tartottam.	Célom	a	teljes	általános	iskolai	tananyag	feldolgozása.	
Az	alábbiakban,	mintegy	szemléltetésként,	három	tervezetet	ismertetek.	A	foglalko-
zástervek	elején	a	minden	esetben	meghatározom	az	oktatási/nevelési	célt,	a	tananya-
got,	a	szűkebb	témát	és	a	fókuszt,	valamint	a	feldolgozáshoz	javasolt	munkaformákat	
(a	foglalkozás	vázlata).	Az	„oktatási/nevelési	cél”	pontok	alatt	felsorolt	fogalmak	min-
den	esetben	az	adott	foglalkozással	érintett	tananyag	feldolgozásához	szükséges	isme-
retanyagra	vonatkoznak,	és	tartalmazzák	az	elsajátítandó	történelmi	személyek	neveit,	
valamint	a	fontosabb	évszámokat	is.

Foglalkozástervek,	-vázlatok

„A kocka el van vetve”
Oktatási/nevelési cél: A	történelem	egyik	legnagyobb	formátumú	politikusának	és	had-
vezérének	tevékenysége	eredményeképpen	Róma	történetének	új	fejezete	vette	kezde-
tét.	Fontos,	hogy	a	tanulók	különbséget	tegyenek	a	Caesar	által	létrehozott	egyeduralom	
és	a	későbbi	császárság	között.	Pályafutásának	tanulsága,	hogy	személyes	ambícióit	
és	Róma	érdekeit	egyaránt	szem	előtt	tartva,	céltudatosan	és	olykor	az	erőszaktól	sem	
visszariadva	hozta	létre	azt	a	diktatórikus	rendszert,	amely	alapja	volt	a	későbbi	bi-
rodalomnak.	Fogalmak:	szenátori	párt,	néppárt,	Julius	Caesar	(Kr.e.	100–44),	Gallia,	
Rubicon,	teljhatalom,	egyeduralom,	március	idusa,	Brutus.	

Tananyag: Az	Útban a császárság felé	című	lecke17	tanórai	feldolgozása,	a	tananyag	
legfontosabb	csomópontjainak	(a	köztársaság	válsága,	pártharcok,	Caesar	felemelke-
dése,	hódítások,	Caesar	egyeduralma	és	bukása,	újításai	és	jelentősége),	valamint	an-
nak	a	folyamatnak	a	vizsgálata,	amely	során	a	polgárháborús	zűrzavarból	egy	jelentős	
politikus	segítségével	sikerül	megtalálni	a	válságból	kivezető	utat.

17.		Történelem	5.	osztály,	p.103-105.
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Szűkebb téma: Caesar	politikai	sikerei	és	útja	a	hatalomig.	
Fókusz: Annak	a	történelmi	helyzetnek	a	vizsgálata,	amely	során	egy	hadvezér	sa-

ját	városa	ellen	vezeti	hadseregét.

A  foglalkozás vázlata
1)		Játék (A	szabadulás	útja)18
2)  Egész csoportos tabló-állókép	(A	Caesar	meggyilkolása	utáni	pillanat	megjelení-
tése.	Gyilkosok	és	hívek.	Fel	kell	hívni	a	gyerekek	figyelmét	arra,	hogy	ne	az	ag-
resszív	cselekedetre,	hanem	a	jelenlévők	lelkiállapotának	esemény	utáni	megjele-
nítésére	helyezzék	a	hangsúlyt.)

3)  Gondolatkövetés (A	gyilkosoknak	és	Caesar	híveinek	kihangosított	gondolatai.)
4)  Megbeszélés (Mi	volt	az	indíték?	A	gyilkosok	hogyan	képzelték	el	Róma	jövőjét	
Caesar	meggyilkolása	után?	Volt-e	Caesar	híveinek	elképzelése	a	jövőről	a	gyil-
kosságot	követően?)

5)  Kiscsoportos munka – naplórészlet (Caesar	katonája	vagy	a	galliai	hadjárat	idején.	
Mit	írnál	a	naplódba	aznap	este,	amikor	Caesart	a	Szenátus	felszólította,	hogy	se-
rege	nélkül	térjen	vissza	Rómába?)

6)  Tanári narráció (Ismétlés	–	Caesar	útja	a	hatalomig.	Mire	használható	az	állam	
érdekeinek	képviseletén	túl	egy	hatalmas	és	vezéréhez	hű	hadsereg?)

7)  Szerep a falon	(Milyen	tulajdonságai	miatt	rajongtak	katonái	Caesarért?)
8)  A mérleg nyelve (Egy	tanuló	mint	Caesar	a	lehetőségeket	mérlegeli.	A	csoport	egyik	
része	arról	próbálja	meggyőzni,	hogy	teljesíteni	kell	a	Szenátus	kérését,	a	másik	
része	a	Róma	elleni	támadás	mellett	érveljen.	„Caesar”	ahhoz	a	táborhoz	közelít,	
amelyiknek	az	érveit	elfogadja.)

9)  Megbeszélés (Mely	érvek	dönthettek	végül	Caesar	döntése	mellett?	A	személyes	
ambíciók	vagy	az	állam	érdeke	vezérelte	inkább?)

10)  Közös rajzolás	(Ha	marad	rá	idő,	egy	nagy	kiterített	csomagolópapírra	közösen	
rajzolják	fel	a	gyerekek	–	a	már	ismert	„pókábra”	módszerével	–	Caesar	maradan-
dó	tetteit,	újításait	[hódítások,	naptárreform,	építkezések,	adózás	újjászervezése,	
szegényeknek	ingyen	gabona,	„napilap”	a	Fórumon.])

„Ha kedves az életed, a kardot válaszd!”19

Oktatási/nevelési cél: A	„várkonyi	választás”	néven	emlegetett	esemény	feldolgozá-
sán	keresztül	a	Szent István örökében	című	anyagrész	megértésének	segítése	(a	„trón-
viszályok	kora”).	Középpontban	a	hatalomhoz	való	ragaszkodás,	annak	minden	áron	
való	megszerzése	és	megtartása,	a	testvérek	közötti	viszály	áll.	Fogalmak:	Pogánylá-
zadás,	trónviszály,	I	András	(1046–1060),	I.	Béla	(1060–1063),	Várkony.

Tananyag: I.	András	király	(1046–1060)	megosztotta	a	hatalmat	öccsével,	Bélával,	
és	neki	adta	az	ország	területének	egyharmadát	(dukátus	=	hercegség).	A	kezdetben	jó	
kapcsolatban	lévő	testvérek	viszonya	akkor	romlott	meg,	amikor	Andrásnak	fia	szü-
letett,	Salamon	személyében.	Béla	ekkor	belátta,	hogy	nem	örökölheti	a	trónt	báty-
ja	után,	ezért	úgy	döntött:	erőszakkal	szerzi	azt	meg.	Amikor	ez	András	tudomására	 
18.	Kaposi	László,	2002.	p.40.
19. Képes Krónika,	p.123.
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jutott	a	Tisza	melletti	Várkonyba	hívatta	öccsét,	és	kérte,	válasszon	az	elébe	tett	koro-
na	és	kard	között.	Ha	Béla	a	koronáért	nyúlt	volna,	bátyja	emberi	azonnal	lekaszabol-
ták	volna.	Miklós	ispán,	a	főajtónálló,	azonban	tudomást	szerzett	a	király	tervéről,	és	
figyelmeztette	Bélát	bátyja	szándékáról.	Így	az	a	kardot	választotta,	vagyis	megelége-
dett	a	hercegséggel.	András	megbocsátott	öccsének,	aki	ennek	ellenére	sereggel	vonult	
ellene.	András	a	harcban	halálos	sebet	kapott,	és	nemsokára	életét	vesztette.

Szűkebb téma: András	király	próba	elé	állítja	testvéröccsét,	hogy	megtudja:	király-
ságát	akarja-e,	vagy	megelégszik	a	hercegi	hatalommal.20

Fókusz: A	testvérek	közötti	viszony	megromlása,	irigység,	hatalomvágy,	testvérfél-
tékenység,	megbocsátás.	A	hatalom	megszerzése,	illetve	megtartása	–	bármi	áron.

A foglalkozás vázlata
1)  Játék	(Sziámi	–	együttműködés	párokban.21)
2)  Megbeszélés (Egymásrautaltság,	közös	cselekvés	–	érzések,	tapasztalatok	szavak-
ba	öntése.)

3)  Csoportos állóképek	(Két	csoportban	személyek	közötti	megromló	viszony	meg-
jelenítése.	A	személyek	mellett	szerepeljenek	„híveik”	is.)

4)  Tanári narráció	(Felolvasás	a	Képes Krónikából,	majd	a	hallottak	közös	értelme-
zése.	A	beszélgetés	során	a	tanárnak	ki	kell	emelnie,	hogy	András	és	Béla	viszo-
nya	kezdetben	jó	volt.)

5)  Egész csoportos improvizáció	(András	bejelenti	öccsének,	hogy	gyermeke	szü-
letett,	így	Béla	nem	örökölheti	a	trónt.	Próbáljuk	„vérre	menő”	vitáig	végigvin-
ni	a	játékot.)

6)  Tanár szerepben (A	tanár	szerepben	–	mint	András	–	híveinek	arról	számol	be,	hogy	
öccsét	próbatétel	elé	állítja.	Fontos,	hogy	elmondja,	megbocsát,	ha	Béla	a	kardot	
választja,	ellenkező	esetben	viszont	emberei	meg	fogják	ölni	a	lázadó	testvért.)

7)  Csoportos állóképek	(Annak	a	pillanatnak	a	megjelenítése,	amikor	Miklós	ispán	
figyelmezteti	Bélát	–	gondolatkövetés.)

8)  Kiscsoportos improvizációk, fantáziajáték (Két	csoportban.	Első:	Béla	a	koronát	
választja,	de	bátyja	nem	öli	meg,	hanem	börtönbe	záratja.	Állókép:	A	király	meg-
látogatja	öccsét	a	börtönben	–	gondolatkövetés.	Második:	Béla	a	kardot	választja,	
András	megbocsát	neki.	Állókép:	A	testvérek	kibékülése	–	gondolatkövetés.

9)  Megbeszélés (Középpontban	Béla	magatartása	és	tettei	az	esemény	után.)

„Ekkor végre a király… Budáról kicsiny kísérettel kivonult…”22

Oktatási/nevelési cél:	A	középkori	magyar	államnak	és	az	ország	függetlenségé-
nek	megszűnését	előidéző	mohácsi	vereség	okainak	és	következményeinek	megér-
tése.	Széthúzás	és	pártviszályok.	Fogalmak:	I.	Szulejmán,	II.	Lajos,	Tomori	Pál	ka-
locsai	érsek,	Szapolyai	János	erdélyi	vajda,	Szapolyai	György,	Mohács,	1521,	1525,	
1526.	augusztus	29.

20.		A	foglalkozás	a	Szent István örökében	c.	leckéhez	kapcsolódik.	Történelem	6.,	p.49-51.
21.		Kaposi	László,	2002.	p.12.
22.		Brodarics	István,	1983.	p.24.
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Tananyag: I.	Szulejmán	szultán	(1520–1566)	uralkodásának	kezdetén	összehan-
golt	támadást	indított	a	magyar	végvári	rendszer	ellen.	1521-ben	elfoglalta	Nándorfe-
hérvárt,	így	nyitva	állt	előtte	az	út	az	ország	belső	területei	felé.	A	magyar	nemesség	
azonban	nem	törődött	a	veszéllyel,	az	országban	pártharcok	dúltak	(bárók-köznemes-
ség),	a	végvárak	felszerelésére,	katonáik	zsoldjának	kifizetésére	nem	jutott	pénz.	Az	
1525-ben	tartott	országgyűlésen	az	új	nádor	megválasztása	(Werbőczi	István)	és	a	lu-
theránusok	ellen	hozott	törvények	meghozatala	került	csak	napirendre.	S	bár	a	követ-
kező	évre	újabb	török	támadás	fenyegetett,	a	védelemmel	senki	sem	törődött.	A	vég-
várak	fizetetlen	parancsnokai	egymás	után	mondtak	le	tisztségükről.	Magyarország	
külpolitikailag	is	elszigetelődött.	A	Habsburgoktól	–	II.	Lajos	felesége	Habsburg	Má-
ria	–	nem	kaphatott	segítséget,	hiszen	ők	éppen	I.	Ferenc	francia	királlyal	versengtek	
az	Európa	feletti	hegemóniáért.	Amikor	1526	tavaszán	I.	Szulejmán	megindította	ha-
dait	Magyarország	elfoglalására,	az	ország	védtelenül	állt	a	túlerővel	szemben.	Egye-
dül	Tomori	Pál	kalocsai	érsek	próbálta	kicsiny	seregével	feltartóztatni	az	ellenséget	
–	sikertelenül.	II.	Lajos	király	július	végén	indult	Budáról	hadaival.	A	mohácsi	sík-
ra	érve	serege	–	a	csatlakozott	főúri	bandériumokkal	és	a	kis	létszámú	cseh	és	német	
segédcsapatokkal	kiegészülve	–	kb.	25	ezer	főt	számlált,	szemben	a	mintegy	60	ezer	
fős	török	sereggel.	Az	1526.	augusztus	29-én	megvívott	csatában	a	magyar	haderő	ka-
tasztrofális	vereséget	szenvedett.

Szűkebb téma: A	mohácsi	csatavesztés	előzményeinek	vizsgálata	során	annak	meg-
értése,	hogy	„hazánk	romlását	az	országos	méltóságok	nemzetvesztő	politikája	idézte	
elő,	azoké,	akik	csak	saját	céljaikat,	gazdagodásukat	tartották	szem	előtt,	a	védelmet	
viszont	elhanyagolták,	s	állandó	pártharcaikkal	romlásba	döntötték	az	országot.23

Fókusz: Milyen	körülmények	vezettek	a	mohácsi	tragédiához	és	a	középkori	ma-
gyar	állam	bukásához?

A foglalkozás vázlata
1)  Játék	(Karmesterjáték	–	egész	csoport	együttműködése.24)
2)  Tanári narráció	(Emlékeztető	a	parasztháború	utáni	helyzetről,	az	országon	belü-
li	széthúzásról	és	az	ország	nemzetközi	elszigeteltségéről.)

3)  Egész csoportos improvizáció	(Szulejmán	szultán	–	a	tanár	–	a	Magyarország	elleni	
hadjáratról	szóló	döntését	közli	hadvezéreivel.	A	gyerekek	a	pasák	szerepében.)

4)  Kiscsoportos tablók, gondolatkövetés	(II.	Lajos	a	királyi	tanácsban	értesül	a	táma-
dásról,	a	szultán	és	serege	elindult	Konstantinápolyból.)

5)  Beszélgetés	(Miért	gondterhelt	a	király?	A	magyar	nemesség	csak	saját	gazdago-
dásával	és	a	főbb	tisztségek	megszerzésével	törődik.	Csak	akkor	fognak	fegyvert,	
ha	a	király	személyesen	száll	hadba.	Külföldről	sem	számíthat	segítségre.)

6)  Vita két csoportban (A	magyar	főurak	az	ország	védelméről	vitáznak.	Első:	a	ki-
rály	feladata	az	ország	védelme.	Második:	közösen	kell	megvédenünk	országun-
kat	a	töröktől.)

7)  Belső hangok (II.	Lajos	király	az	indulás	előtt.	A	királyt	önként	jelentkező	tanuló	
játssza,	a	tanár	segítse	gondolataival	a	probléma	megértését.)	

23.		A	foglalkozás	a	Mohácshoz vezető út	c.	leckéhez	kapcsolódik.	Történelem	6.	p.96-98.
24.		Kaposi	László,	2002.	p.32.
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8)  Egész csoportos improvizáció – haditanács	(A	mohácsi	táborban	megjelentek	a	
csata	vállalása	mellett	döntenek.	A	tanár	Tomorit	játssza.)

9)  Tanári narráció (A	csata	lefolyásáról.	Részletek	felolvasása	Brodarics	István	le-
írásából.)

10)  Kiscsoportos munka	(A	csata	egyik	túlélője	szeretteihez	írt	levélben	számol	be	
a	vereségről.)

Tapasztalatok
A	fenti	három,	illetve	a	többi	megtartott	foglalkozás	tapasztalatai	röviden	a	követke-
zőkben	összegezhetőek:
A	gyerekek	minden	alkalommal	nagy	kedvvel	és	lelkesedéssel	fogtak	munkához,	

kezdetben	nyilvánvalóan	a	kíváncsiság	és	a	játék	öröme,	később	egyértelműen	az	is-
mertszerzés	vágya	is	motiválta	őket.	Kisebb	fegyelmezetlenségek	előfordultak,	de	
ilyenkor	sem	volt	szükség	határozott	közbelépésre,	a	csoport	nem	hagyta	magát	ki-
zökkenteni	a	munkából.	A	fegyelmezetlen	tanuló	egyedül	maradt,	és	hamar	„vissza-
talált”	a	közös	munkába.
A	foglalkozások	a	csoport	által	már	ismert	és	gyakorolt	munkaformákat	tartalmaz-

nak,	így	azok	magyarázatára	az	órákon	már	nem	kellett	időt	szakítanom.	Ez	azért	is	
fontos,	mert	az	órákat	így	mindig	sikerült	a	45	perces	időkereten	belül	megtartani.	Né-
hány	perces	csúszások	előfordultak,	de	a	csoport	a	kicsöngetés	után	is	minden	esetben	
befejezte	az	órát,	nem	követelte	hangosan	a	szünetet.
A	tananyag	elsajátításának	szempontjából	lényeges,	hogy	játék	közben	azok	az	in-

formációk	(nevek,	fogalmak,	évszámok,	főbb	összefüggések)	is	magától	értetődő	ter-
mészetességgel	„jöttek	elő”,	amelyeket	egy	hagyományosan	megtartott	órát	követő	szá-
monkérés	során	sokkal	nehezebben	lehetett	volna	a	gyerekekből	előhívni.
Előbbiekből	következik,	hogy	ezek	a	foglalkozások	–	a	közös	játék	élménye	mellett	–	

a	tananyag	elsajátításának,	a	rendszerező	ismétlésnek,	a	kevéssé	megértett	összefüggé-
sek	helyretételének	is	megfelelő	terepei.	A	gyerekek	a	játék	közben	észrevétlenül	„szív-
ják	magukba”	a	tananyagot	úgy,	hogy	eközben	tulajdonképpen	nem	is	tanulnak.
Az	előbbi	megállapítás	igazolására	jó	példa	a	témazárók	eredményeinek	az	összeha-

sonlítása.	A	drámafoglalkozásokkal	„támogatott”	anyagrészek	témazárói	és	röpdolgo-
zatai	egyértelműen	jobban	sikerültek,	az	általában	gyengébben	teljesítő	tanulók	több	
pontot	értek	el,	mint	a	hagyományos	ismeretátadás	utáni	számonkérések	esetében.
Mit	értek	a	helyzetfelismerés	és	a	döntési	képesség	segítésén?	Játék	közben	a	gyer-

mek	–	még	ha	ez	a	játék	valamiképp	összefüggésben	van	a	számára	esetleg	nem	any-
nyira	kedvelt	tananyaggal	–	szinte	ösztönösen	cselekszik,	reagál	a	helyzetekre.	Miu-
tán	a	történelem	véleményem	szerint	jórészt	egymással	–	hol	szorosabb,	hol	lazább	
–	ok-okozati	összefüggésben	lévő	emberi	cselekvések	egymásutánja,	így	ha	a	játszó	
gyermek	aktív	részese	az	„oknak”,	könnyebben	rátalál	az	„okozatra”,	a	történelmi	kö-
vetkezményre,	még	akkor	is,	ha	ezt	nem	a	tananyag	ismerete	miatt	teszi.	Ilyen	helyzet	
például	a	spártai	népgyűlés	döntésével	kapcsolatos	játék,	vagy	az	a	helyzet,	amikor	
Caesar	tetteinek	indítékait	vizsgáljuk.	A	játék	tehát	az	összefüggések	felismerését,	a	
tananyag	mélyebb	megértését	is	megkönnyíti.	Az,	hogy	a	foglalkozások	változatossá 
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és	élményszerűvé	teszik	a	tantárgy	oktatását,	nem	igényel	különösebb	indokolást.	
A	gyerekek	ezeket	az	órákat	nem	„törióraként”	élik	meg,	hiszen	a	helyzet	és	a	hely-
szín	(a	drámaterem)	is	más.	Nem	kell	felszerelést	kikészíteni,	nem	kell	a	füzetben	váz-
latot	írni,	és	házi	feladatot	sem	kapnak	az	óra	végén.
A	megtartott	foglalkozások	tapasztalatai	határozottan	megerősítettek	abban	a	meg-

győződésemben,	hogy	a	történelem	tanítása	során	igenis	helye	van	a	gyerekek	aktív	
részvételén	alapuló	módszereknek:	az	alkalmazott	drámajátéknak	és	az	alkalmazott	
drámának.
A	feladat	tehát	adott:	a	megkezdett	úton	tovább	haladva,	az	alkalmazott	dráma	segít-

ségével	megújítani	a	tantárgy	tanításának	hagyományos	módszereit	és	munkaformáit.	
Mindezt	annak	a	kitűzött	célnak	az	érdekében,	hogy	a	gyerekek	a	játék,	a	közös	dra-
matikus	tevékenység	által	közelebb	kerüljenek	az	olykor	unalmasnak	tűnő	tananyag-
hoz,	szeressék	és	szívesen	tanulják	a	történelmet.
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Mások – másoknak, mást – máshogyan
Ljudmila	Ulickaja	gyerekkönyvprogramjáról

Kiss Ilona

„Az	olvasás	felelősség”	–	ezzel	kezdte	előadását	Ljudmila	Ulickaja,	amikor	népszerű	
gyerekkönyvsorozatát	bemutatta	a	moszkvai	Rudomino	Idegennyelvű	Könyvtár	Tole-
rancia	Intézetében.1	.„Ma az egész világ szinte őrülten vigyáz arra, hogy a víz legyen 
tiszta, hogy az ételben ne legyenek mesterséges adalékok. Amikor egy könyvet kézbe 
veszünk, akkor is kellene figyelni rá, mi van benne. Igen, létezik »olvasásökológia« 
is. Nem mindent érdemes elolvasni. Felelősek vagyunk azért, hogy mit olvasunk”	–	
jegyezte	meg,	s	az	immár	14	darabból	álló	Mást – mások – másokról	című	könyvso-
rozatának	egyes	köteteit	lapozva	hozzátehetjük,	hogy	Ulickaja	pontosan	tudja	azt	is,	
milyen	nagymértékben	osztoznak	ebben	a	felelősségben	az	írók	és	a	kiadók,	a	szülők	
és	a	tanárok.	Hozzátehetjük	azt	is,	hogy	Ulickaja	számára	ez	nem	afféle	elvont	mora-
lizálás,	hanem	nagyon	is	gyakorlatias	szándék:	ennek	eredményeként	született	meg	a	
családoknak,	iskoláknak,	könyvtáraknak	szánt	„gyerekprojekt”.	Az	írónő	nem	szere-
ti	ezt	a	divatos	szóösszetételt.	Valóban,	sok	mindent	elfed	abból,	ami	ezeknek	a	szí-
nes,	finom,	minden	részletében	végiggondolt	könyveknek	a	lényege:	a	természetesség,	
közvetlenség,	otthonosság.

	„Egyvalaki	számít:	az	olvasó”
Ljudmila	Ulickaját	nem	kell	bemutatni	a	magyar	olvasóknak,	se	a	felnőtteknek,	se	a	
gyerekeknek.	Amikor	egy-egy	új	könyve	megjelenik,	s	az	írónő	maga	is	el	tud	jönni	
a	magyarországi	bemutatóra,	hosszú	sorok	kígyóznak,	hogy	dedikáltassák	legújabb	
művét.	Amikor	a	Daniel Stein, fordító	című	regénye	magyarul	napvilágot	látott,	és	
meghívtuk	egy	előadásra	az	ELTE	Ruszisztikai	Központjába,	a	Múzeum	körúti	nagy-
előadóban	már	jó	órával	a	kezdés	előtt	alig	lehetett	ülőhelyet	találni,	csomagokkal,	ka-
bátokkal	foglalták	egymásnak	a	padot	a	hallgatók	(annak	ellenére,	hogy	oroszul	már	
csak	töredékük	tanul),	az	egyetem	akkori	rektorának	is	valahol	hátul	szorítottak	egy	
helyet.	Vastapssal,	felállva	fogadták	Ulickaját,	aki	a	tőle	megszokott	szerénységgel,	
nyugalommal	hárította	el	az	ünneplést.
Tizenkét	könyve	olvasható	magyarul,	a	Magvető	kiadó	gondozásában2,	voltakép-

pen	szinte	minden	számottevő	írása	hozzáférhető	magyar	fordításban.	S	ahogy	egész	
Európában,	sőt	a	kontinens	határain	túl	is	az	egyik	legolvasottabb	kortárs	orosz	író-
1.	 	[online]	[2013.11.15.]	<http://tolerinst.ru/childproj.php>.
2.	 	Hivatalos	magyar	honlapja:	[online]	[2013.11.15.]	<http://www.ulickaja.hu.>.
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nak	számít,	Magyarországon	is	listavezető	az	orosz	irodalom	mai	képviselői	közt.	
Amikor	népszerűségének	titkáról	kérdezik,	a	világ	legtermészetesebb	módján	felel:	
„Nincs titok. Nem törekszem népszerűségre. Írás közben egyvalami érdekel, pon-
tosabban egyvalaki számít: az olvasó”.	Az	olvasó	pedig	pontosan	tudja	ezt,	ezért	
is	veszi	kézbe	könyvét	annyiféle	ember,	iskolázottságtól,	szemlélettől	függetlenül:	
mindenki	úgy	érzi,	mintha	Ulickaja	minden	sora	személyesen	neki	szólna,	az	ő	min-
dennapi	gondolatait	és	gondjait	fogalmazná	meg,	az	ő	életviszonyai	közt	próbálna	
eligazodni.	Az	olvasó	Ulickaja	számára	egyenrangú	társ,	mintha	maga	is egy len-
ne	az	adott	novella,	regény	vagy	színdarab	hősei	közül,	együtt	küszködve-botladoz-
va	halad	a	szereplőkkel	együtt	a	tragikus	vagy	rezignált,	komor	vagy	épp	felemelő	
végkifejlet	felé.	Mint	majd	az	alábbiakban	látható	lesz,	különösen	jól	érvényesül	ez	
az	írói	attitűd	az	általa	kezdeményezett	gyerekkönyv-programban:	a	10-14	éves	gye-
rekek	esetében	vízválasztó	kérdés,	be	tudja-e	szippantani	azonnal	a	könyv	világa	az	
olvasóját	avagy	sem.	

„Az életből indulok ki, nem az irodalomból”	–	így	fogalmazza	meg	legfontosabb	
alapelvét,	s	–	az	olvasóra	koncentráló	írói	szemlélet	mellett	–	ezt	nevezhetjük	élet-
műve	második	legfőbb	sajátosságának.	„Történeteket mesélek	–	mondja	–,	amit bár-
ki más megírhatna, olyan eseményeket mondok el, amelyek bárkivel megtörténhettek 
volna, vagy meg is történtek.”	Ez	az	oka	annak	is,	hogy	a	gyerekkönyv-sorozat	is	egy	
olyan	nyitott	kerettörténetre	épül,	amelynek	bármelyik	10-14	éves	leendő	olvasója	ré-
szese	lehet.
Az	író	szerinte	nem	kivételes	személy,	nem	több,	nem	más,	mint	bárki	más	körülötte:	

az,	hogy	ő	épp	le is írja	a	körülötte	zajló	történeteket,	önmagában	még	nem	teszi	más-
sá,	mint	a	többiek.	„Nem konstruáló, hanem megélő író vagyok. Nem építek föl előre 
szigorú, kemény vázat, hogy utána azt formáljam meg, hanem megélem a művet. Néha 
ez a stratégia kudarcot vall, és egyáltalán nem oda sodródom, ahová szerettem volna, 
de ilyen az életfelfogásom”.	Kételyei	éltetik,	nem	egy	formális	irodalmi	program.	Nem	
titkolja,	hogy	mind	a	mai	napig	bizonyos	mértékig	„dilettánsnak”	tartja	magát:	„Afféle 
ideiglenes író vagyok, megírok valamit, aztán megyek, csinálok valami mást”.	Ebből	
az	attitűdből	született	−	sok	egyéb	mozzanat	mellett	−	a	„gyerekprojekt”	is.

„Könyvek	közt	nőttem	fel”
Ulickaja	saját	magát	nem	tekinti	„professzionális”	írónak	abban	az	értelemben,	hogy	
egész	életében	az	írói	hivatásra	készült	volna.	Épp	ellenkezőleg:	véletlenül,	a	körülmé-
nyek	folytán	lett	író.	Nem	írócsaládból	származik,	bár	dédnagyanyja	saját	kedvtelésé-
ből	jiddis	nyelven	verseket	írt,	nagyapja	pedig	–	aki	17	évet	volt	kénytelen	börtönben	
és	lágerben	tölteni	–	az	első	orosz	demográfiai	szakmunka	szerzője	volt.
Az	idén	70	éves	Ulickaja	egy	távoli	baskíriai	faluban	született,	ahová	családját	eva-

kuálták	a	II.	világháború	idején.	Amikor	visszatérhettek	Moszkvába,	egy	rokoncsalád-
dal	osztották	meg	szűkös	lakásukat.	A	közös	folyosón	volt	egy	nagy	könyvszekrény,	
rajta	a	forradalom	előtti	időkből	megmaradt	klasszikusok	és	népszerű	olcsó	regények	
vegyesen	–	mindenesetre	egészen	más	szellemi	táplálék,	mint	amit	az	50-es	évek	szov-
jet	hivatalos	irodalma	és	iskolarendszere	kötelezővé	tett.	Ezen	nőtt	fel	Ulickaja. „Nagy 
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szerencsém volt a könyvekkel	–	meséli.	–	Még emlékszem Sztálinra, 10 éves voltam ha-
lálakor. És jól emlékszem arra az abszolút kényszerek közé szorított világra, amikor 
mindenki ugyanazt olvasta. Nagyon keveseknél maradtak régi könyvek.” Nem vélet-
len,	hogy	legnagyobb	kincse	a	ma	is	őrzött	kötet,	Anatole	France	Angyalok lázadása 
című	könyve,	egy	különleges,	a	belső	lapoknál	kisebb,	megkopott,	régi	borítóval,	és	
benne	egy	bejegyzés	nagyapja	kézírásával	és	aláírásával:	„Ennek a könyvnek a borí-
tóját régi zokniból és kenyérbélből készítettem 1933 márciusában, a 49. számú cellá-
ban töltött legnehezebb napokon”.
A	zsidó	családi	háttér,	a	„nép	ellensége”	bélyeg	az	50-es	években	minimálisra	szűkí-

tette	a	szovjet	viszonyok	közt	az	értelmiség	amúgy	is	korlátozott	mozgásterét.	Ulickaja	
biológusi	diplomát	szerzett	a	moszkvai	Lomonoszov	egyetemen,	genetikus	akart	lenni:	
ez	a	tudományág	épphogy	csak	visszaszerezte	létjogosultságát	a	sztálini	korszak	tiltó	
politikája	után.	Két	évet	dolgozott	az	akadémia	általános	genetikai	kutatóintézetében,	
ahonnan	azonban	1970-ben	rövid	úton	elbocsátották	tiltott	irodalom	gépiratos	sokszo-
rosításáért	és	terjesztéséért	(azaz	„szamizdatozásért”).	Ez	után	nem	is	helyezkedett	el	
más	állami	intézménynél,	alkalmi	irodalmi	segédmunkákból	élt.	„Cserébe”	olyan	bel-
ső,	szellemi	szabadságra	tett	szert,	ami	mind	a	mai	napig	meghatározza	írói	világát.
Kezdetben	gyerekeknek	szóló	könyveket	dramatizált:	rádiójátékokat,	színdarabo-

kat,	bábjátékokat	próbált	fogyaszthatóvá	tenni.	Aztán	színdarabokat	recenzált,	fordí-
tott,	többek	között	mongol	verseket	nyersfordítások	alapján	–	élte	a	margóra	szorult	
szovjet	értelmiségi	kényszerpályán	haladó,	csendes	életét.	Nem	csatlakozott	ellenzéki	
csoporthoz,	nem	vett	részt	a	moszkvai	underground	művészeti	életben.	Nem	írt	poli-
tikai	publicisztikát,	de	egész	gondolkodásmódja	szemben	állt	a	hivatalos	ideológiával.	
S	közben	gyűlt	és	formálódott	az	élettapasztalata	a	későbbi	elbeszélésekhez	és	nagy-
regényekhez.	Viszonylag	későn	kezdett	hozzá	ezek	megírásához,	publikálásukra	pe-
dig	különösen	későn	került	sor.	Ráadásul	nem	is	hazájában,	nem	is	oroszul,	hanem	
Franciaországban,	franciául	jelent	meg	első	novelláskötete	–	méghozzá	a	rangos	Gal-
limard	kiadónál,	ami	egy	csapásra	híressé	tette.	Kivételnek	számított	a	kiadó	történe-
tében	is:	külföldi	szerző	első	könyve,	ráadásul	eredeti	nyelvű	kiadás	nélkül	−	ez	példa	
nélküli	volt.	Odahaza	1992-ben,	a	Novij mir	folyóiratban	megjelent	műve,	a	Szonyecs-
ka hozott	áttörést,	amely	két	évre	rá	Franciaországban	az	év	könyve	lett.	Azóta	művei	
már	szinte	egyszerre	jelennek	meg	Oroszországban	és	külföldön.

„Vissza	a	gyerekkorba”
Életművének	állandó	eleme	a	gyerekkor	világa,	akár	felnőtteknek,	akár	gyerekeknek	
ír.	Azt	tartja,	hogy	a	gyerekkor	az	egész	emberi	élet	szellemi	és	lelki	genezisének	te-
repe,	itt	dől	el	az	egész	életút	iránya	és	belső	tartalma.	Ebből	következően	teljesen	tör-
vényszerű	volt,	hogy	előbb-utóbb	megjelent	írói	tervei	között	a	„Mást – mások – má-
sokról”	című	könyvsorozat	koncepciója.	
Műveiben	nagyon	egyszerű	–	bár	nehezen	megvalósítható	–	cél	rejlik:	megértetni	a	

gyerekekkel,	hogyan	vetődnek	fel	más	kultúrákban	mindazok	a	kérdések,	amelyekkel	
saját	környezetükben	ők	is	nap	mint	nap	találkoznak.	Hogyan	étkeznek?	Hol	laknak?	
Hogyan	öltözködnek?	Mivel	utaznak?	Hogyan	vesznek	össze,	és	hogyan	békülnek 
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ki,	ki	tesz	köztük	igazságot?	Az	orosz	gyerekek,	akár	Moszkvában,	akár	távoli	vidéki	
városban	élnek,	naponta	találkoznak	hozzájuk	érkező	„idegenekkel”,	bevándorlókkal,	
vendégmunkásokkal.	Azt	látják,	hogy	szüleikből	ezek	az	emberek	azonnal	ingerült-
séget	váltanak	ki,	mert	semmit	sem	tudnak	róluk.	A	szülőkre	nagyon	nehéz	hatni,	na-
gyon	nehéz	felvenni	a	versenyt	a	tömegkommunikációval.	A	gyerekeknek	még	lehet	
segíteni,	miként	viszonyuljanak	a	más	kultúrából	érkezőkhöz,	hogy	megértsék:	„nem	
rosszabbak	–	csak	mások!”	Innen	már	csak	egy	lépés,	hogy	jobban	megértsék:	az	egész	
világ	csupa	ilyen	„másfélékből”	áll,	s	mindig	lesznek	olyanok,	akiknek	szemében	ők	
maguk	is	„másfélének”	számítanak.
Így	alakult	ki	tehát	a	„más”	sorozat	terve,	amelynek	végül	is	a	moszkvai	Rudomi-

no	Idegennyelvű	Könyvtár	keretei	között	működő	Tolerancia	Intézet	adott	otthont,	s	a	
legkülönbözőbb	orosz	és	külföldi	alapítványokhoz	pályázva	teremtette	elő	az	elindí-
tásához	szükséges	forrásokat.	Ulickaja	először	azt	tervezte,	hogy	ő	maga	írja	meg	az	
egyes	témákat	egy-egy	történetre	felfűzve,	pillanatok	alatt	belátta	azonban,	hogy	ez	
meghaladja	tudását	is,	teljesítőképességét	is.	Egyáltalán,	miért	is	ő	írna	például	a	pénz	
történetéről	vagy	az	igazságszolgáltatás	legkülönbözőbb	formáiról,	amikor	akár	köz-
vetlen	baráti	körében	is	talál	kiváló	szakembereket.	S	akkor	már	csak	illusztrátorokat	
kellett	felkérni	hozzá,	hogy	világos,	jól	áttekinthető	képekkel,	rajzokkal	segítsenek	
eligazodni	a	legkomplexebb	témakörökben,	tárgyakban	is,	mint	például	az	„Emberi 
jogok egyetemes nyilatkozata”.	Könyvművészekben	nincs	hiány	Oroszországban:	az	
illusztráció	és	az	alkalmazott	grafika	ugyanolyan	menekülőpálya	volt	a	szovjet	kor-
szakban	a	képzőművészek	számára,	mint	a	műfordítás	a	betiltott	írók	számára	–	meg-
élhetési	forrás,	majd	áttételesen,	önkifejezési	eszköz.

„Nézd	meg	jól	az	oroszt,	tatárt	lelsz	helyette”
Akár	ez	az	orosz	közmondás	is	lehetne	az	egész	sorozat	mottója.	A	különbözőség	nem	
adhat	okot	elkülönülésre,	hanem	épp	az	újdonság	befogadásának	forrása	kell	legyen:	
attól	érdekes,	izgalmas	a	másik,	mert	más.	Ilyen	egyszerű	üzenet	olvasható	ki	a	soro-
zatból,	melynek	2007-2012	között,	alig	öt	év	alatt	14	kötete	jelent	meg	Ljudmila	Ulic-
kaja	szerkesztésében.	A	kész	szöveghez	előszót	ír,	ő	mutatja	be	az	olvasóknak	a	szer-
zőt	–	személyes	és	közvetlen	hangon.	Az	ő	nevéhez	fűződik	a	kerettörténet	is
A	kerettörténet	szereplői	hétköznapi	figurák,	de	valamiben	mindegyikük	más.	Hét-

köznapian	bonyolult	családi	kapcsolat	fűzi	őket	össze:	adott	egy	apa,	akinek	első	há-
zasságából	született	fia,	Kirill	nagyjából	egyidős	második	felesége	lányával,	Allával,	
és	nemcsak	féltestvérek,	hanem	jó	barátok	is.	Alla	édesanyja	színésznő,	sokat	van	úton,	
Kirill	édesanyja	Afrika-kutató,	ő	is	állandóan	expedíciókra	járna,	ha	közben	új	házas-
ságából	nem	születnének	meg	az	ikrek...	Családi	bonyodalmaik	afféle	avítt	tankönyvi	
modelltörténetnek	a	legkevésbé	se	nevezhetőek,	annál	inkább	ráismerhet	bármelyik	
gyerekolvasó	saját	valóságos	történetére.	Alla	legjobb	barátnője	egy	pápua-új-gui-
neai	kislány,	Mihi,	aki	édesapjával	Németországban	él,	de	még	jól	emlékszik	a	tör-
zsi	szokásokra,	Kirill	legjobb	barátja	pedig	az	abház	Daut,	a	Kaukázusból	költözött	
nagy	családjával	Moszkvába.	A	nagyothalló	nagyapa	naphosszat	cowboy-filmeket	néz	
DVD-ről,	és	nosztalgiával	emlékezik	pásztormúltjára,	miközben	szobafogságra	ítéli	
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unokáját,	aki	titokban	színházi	stúdióba	jár...	Ennél	színesebb	társaságot	a	„másokról	
–	másoknak”	szóló	sorozathoz	elképzelni	is	alig	lehet,	akik,	mint	rendes	sorozatsze-
replők,	azért	egymással	is	hajba	kapnak,	kibékülnek,	árulkodnak	egymásra	–	egyszó-
val	kíváncsi,	de	cseppet	se	mintagyerekek.

A	könyvek
Nincs	módunk	arra,	hogy	az	egyes	köteteket	részletesen	ismertessük,	azt	azonban	min-
denképpen	jelezni	kívánjuk,	melyek	azok	a	tudományterületek	és	problémakörök,	ame-
lyekre	a	sorozat	egyes	darabjai	koncentrálnak,	miközben	az	ismeretátadás	mellett	azt	
az	állandó	célt	követik,	hogy	a	más	kultúra,	más	szokás,	más	történelmi	háttér	megis-
merése	révén	az	olvasó	gyereket	nyitottá	tegyék	iránta.	Ebben	az	értelemben	nem	ha-
gyományos	ismeretterjesztő	sorozatról	van	szó.	Ulickaja	előfeltevése	az,	hogy	nincs	
önmagában	vett	ismeret,	vagy	ha	van,	az	holt	ismeret,	azt	a	10-14	éves	gyerek	nem	
tudja	beépíteni	formálódó	életfelfogásába.	A	személyre	vonatkoztatott	ismeret	átadá-
sa	a	cél,	amelyben	mindig	ott	van	az	a	súlyos	etikai	tét	is:	mire	fogja	használni	ezt	az	
ismeretet	a	leendő	olvasó,	használja-e	egyáltalán	valamire.	Hiszen,	ahogyan	föntebb	
idéztük	Ulickajától:	az	olvasás	–	felelősség.
1.  A teknősök és az ősrobbanás

„Mindannyian hiszünk valamiben. Ráadásul, s ez a jóval nagyobb veszély, azt hisz-
szük, hogy egyedül csak a mi hitünk maga az igazság”	–	bocsájtja	előre	Anasz-
taszija	Gosztyeva,	fizikus-tudománytörténész,	a	vallásfilozófia	és	világvallások	
kiváló	ismerője,	miért	is	választott	egy	szokatlan	módszert	a	civilizációtörténet	
egyik	legbonyolultabb	kérdésének	–	a	világ	keletkezéstörténetének	–	bemutatásá-
ra.	Módszerének	újdonsága	és	érdekessége	az,	hogy	egyetlen	keretben	fogja	ösz-
sze	a	világ	keletkezésének	tudományos	magyarázatát,	az	ősrobbanás	elméletét,	a	
Hubble-törvényt	és	az	ehhez	kapcsolódó	legfontosabb,	XX.	századi	tudományel-
méleti	ismereteket	–	egyrészről,	másrészről	pedig	az	egyes	kultúrák	teremtésmí-
toszait,	amelyek	az	egyes	népek	saját	tapasztalatára	épültek.

2.  Döglött anyamacska, élő macskakölykök
A	frivol	kötetcím	mögött	rejlő	kerettörténetben	megint	csak	egy	izgalmas	vállalko-
zás	bontakozik	ki:	Marina	Butovszkaja	egyszerre	igyekszik	felvillantani	az	etológia	
és	az	antropológia	legfontosabb	kérdéseit,	kezdve	azzal,	hogy	miként	határozzák	
meg	az	anyaság	biológiai	jellemzői	az	állat	és	az	ember	viselkedését	és	reakcióit,	
és	hogyan	ágaznak	el	ezek	a	formák	a	legkülönbözőbb	történeti	korokban	és	kul-
túrákban.	Az	emberi	élet	legfontosabb	periódusain	végighaladva	egyúttal	széles	
kultúrtörténeti	horizontot	is	felvázol:	milyen	hiedelmek	és	szertartások	kapcsolód-
nak	a	szüléshez	és	születéshez,	a	kereszteléshez	és	körülmetéléshez,	hogyan	válik	
el	egymástól	a	férfi	és	női	szerep,	milyen	rítusok	kísérik	a	felnőtté	válást,	milyen	
módon	különül	el	az	egyes	nemek	és	életkorok	értékrendje.

3.  Idegen nap
Utazókról,	vándorokról,	üldözöttekről	és	menekülőkről	szól	a	sorozat	talán	egyik	
legfontosabb	kötete.	Az	utazás	kultúrtörténete	mellett	egy	olyan	problémakörbe	ve-
zeti	be	az	orosz	gyerekolvasót,	amelynek	ma	óriási	tétje	van	számára:	a	migráció, 
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a	bevándorlás	történetébe	és	jelenébe.	Szerzője,	aki	maga	is	Moszkva	és	a	sok	száz	
kilométerre	lévő	Cseljabinszk	között	ingázva	él,	Dmitrij	Bavalszkij3		egy	történeti	
példából	indul	ki:	az	1917-es	októberi	forradalom	után	orosz	polgárok	sokmilliói	
váltak	hazátlanná,	és	próbáltak	letelepedni	különböző	országokban.	Hol	szívélyes	
fogadtatásra	találtak,	mint	Szerbiában	és	Csehországban,	hol	kevésbé,	mint	Né-
metországban	és	Franciaországban,	miközben	a	XX.	századi	Párizst	éppúgy	lehe-
tetlen	elképzelni	az	orosz	avantgard	művészet	és	filozófia	nélkül,	mint	a	modern	
Berlint	orosz	kultúra	és	tudomány	nélkül.	Ma	Oroszország	ugyanilyen	népván-
dorlás	célpontja:	a	széthullott	Szovjetunió	egykori	köztársaságainak	polgárai	ke-
resnek	itt	érvényesülést,	megélhetést.	Van,	akiket	örömmel	fogadnak	(különösen,	
ha	bőségesen	fizető	befektetőként	érkezik),	van,	akiket	ridegen,	s	rájuk	bízzák	az	
építkezések	legfeketébb	munkáit.	E	párhuzam	minden	didaktikus	magyarázatnál	
hatékonyabban	utalhat	arra,	mire	vezet	a	tolerancia	hiánya.

4.  „Otthon van a ház szelleme?”
Ezt	a	címet	viseli	a	lakóház,	az	otthon	kultúrtörténetét,	mint	az	egyik	legizgalma-
sabb	antropológiai	témát	tárgyaló	kötet.	Hogyan	tesszük	magunkhoz	hasonlóvá	a	
környezetünket.	Hogyan	válik	élhetetlenné,	mikor	épp	az	élhető	élettér	megterem-
tése	a	cél?	Ez	az	új	kérdésfeltevés	új	szempontú	történetet	eredményez	Anaszta-
szia	Gosztyeva	könyvében.	Hogy	a	probléma	sürgető	aktualitását	egy	10-14	éves	
gyerek	is	megértse,	a	szerző	a	legmeredekebb	fantáziát	is	felülmúló	ideák	való-
ra	válását	is	bemutatja.	Például	a	2005-ben,	Japánban	felépített,	„Visszafordítható	
sors”	nevű	házat,	amelyet	alkotóik	a	„Ház	a	halál	ellen”	című	nagyszabású	projekt	
keretében	építtettek	fel.	Céljuk	az	volt,	hogy	olyan	lakást	kapjanak	az	idős	embe-
rek,	amelyben	egy	pillanatig	se	unatkoznak,	amelyben	minden	percük	maga	a	ki-
hívás.	A	villanykapcsolók	a	legváratlanabb	helyen	vannak,	az	üvegverandára	csak	
hason	csúszva	lehet	az	apró	ajtón	kibújni,	mellékhelyiség	meg	egyáltalán	nincs,	
oldja	meg	a	lakó,	ahogy	akarja.	A	9	lakásos	ház	első	lakását	–	méregdrága	áron	–	
egy	buddhista	szerzetesnő	(mellesleg	népszerű	írónő)	vásárolta	meg.	Az	extrém	
példa	egyúttal	óriási	felkiáltójel	az	időseket	olykor	negligálni	hajlamos	fiatal	ge-
neráció	számára.

5.  A család nálunk és másoknál
„A mieinket verik!”	–	ártatlannak	látszó	iskolai	verekedésen	hangzik	fel	a	vészjós-
ló	kiáltás	a	családról	és	kultúrtörténetéről	szóló	könyv	nyitófejezetében.	A	keret-
történet	már	ismert	szereplője,	az	abház	fiú,	Daut	apját	szidalmazza	egy	osztály-
társ,	mire	Daut	türelmét	vesztve	behúz	neki	egyet,	hogy	apja	és	családja	becsületét	
megvédje.	A	konfliktus	jól	ismert,	motivációja	sokszorosan	összetett:	benne	van	
egyik	oldalon	az	etnikai	alapú	gyűlölet,	a	másikon	a	tradicionális	családi	minta	
ereje,	és	még	sorolhatnánk.	Ez	a	kötet	is	jelzi,	hogy	a	gyerekek	„nyelvén”	a	legér-
zékenyebb	témák	is	megírhatók.

6.  A te nyelved – az én barátom
Egy	testvérpár	írta	a	nyelvekről	szóló	kötetet,	négykezesben.	Egyikük	matemati-
kus,	másikuk	pszichológus	és	műfordító.	A	kettős	nézőpontból	kidolgozott	keret-
be	minden	belefért:	a	holt	nyelvek	és	élő	nyelvek,	a	kisnyelvek	és	„nagy	nyelvek”,	

3.	 	Ismert	orosz	író,	még	ismertebb	internetes	lapszerkesztő.
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a	gesztusnyelv	és	a	programozási	nyelv,	a	zsargon	és	a	dialektus	problémája	épp-
úgy,	mint	a	siketnémák	jelnyelve.

7.  Ember – emberi lehetőségekkel
Nekik,	a	testi	fogyatékossággal	élőknek	külön	könyvet	is	szentelt	Ulickaja	és	a	
szerző,	Irina	Jaszina.	A	kiváló	újságíró	egy	súlyos	betegség	folytán	megbénult,	de	
hihetetlen	akaraterővel	részlegesen	sikerült	visszanyerni	mozgásképességét.	Eb-
ből	a	nézőpontból	írja	le,	milyen	„emberi	lehetőségekkel”	rendelkeznek	a	fogya-
tékossággal	élők,	és	milyen	korlátozásokat	kell	elszenvedniük.

8.  AIDS és HIV: mit tegyünk vele?
Hogyan	lehet	elmondani	egy	10-14	éves	gyereknek,	mi	is	az	AIDS,	s	más	hason-
ló	fertőző	betegségek,	ha	tabutéma	az	összes	olyan	körülmény,	ami	nélkül	mind-
ez	megérthetetlen?	Vannak-e,	lehetnek-e	egyáltalán	tabutémák	a	gyerekek	előtt,	
vagy	minden	tárgyban	megtalálható	az	a	forma	és	ismeretszint,	amit	és	ahogyan	
egy	nyitott,	gondolkodni	képes	gyerek	megért?	Ulickaja	az	utóbbira	szavaz.	Meg-
találja	hozzá	a	megfelelő	szerzőt	is:	az	AIDS	könyvet	orvos-pszichológus	írta,	aki	
mellesleg	irodalmi	főiskolát	is	végzett,	és	négy	gyerek	mintaapukája.	Amúgy	ere-
deti	szakmája	szerint	–	geológus.

9.  Foglalkozások: Pro és kontra
Van	„másság”	a	foglalkozások	között?	De	még	mennyire.	Lenézett	szakma	az	alul-
fizetett	tanáré,	a	túlterhelt	orvosé,	bezzeg-szakma	a	bankáré.	A	kereskedő	lehet	
a	legelitebb	szakma,	de	lehet	aljamunka,	ha	valaki	sok	diplomával	se	talál	mun-
kát,	ezért	elmegy	zöldségpiaci	trógernek.	A	könyv	szerzője	álnevet	használ.	Ez	
alkalmat	ad	Ulickajának	–	aki	egyébként,	szerzőivel	együtt	mindvégig	tartózko-
dik	a	nyílt	politikai	és	szemléleti	állásfoglalástól	−	hogy	ezúttal	kivételt	tegyen,	
és	megjegyezze:	a	XX.	század	három	végezetes	figurája:	Sztálin,	Hitler	és	Lenin	
kitalált	nevet	használt.

10.  Szalag, csipke, bakancs
Vaskos	divattörténeti	enciklopédiát	is	írt	már,	de	most	az	öltözködéskultúrán	ke-
resztül	érzékelhető	másságot	mutat	be	Raisza	Kirszanova.	A	kiváló	kötet	ezt	az	
alcímet	is	kaphatta	volna:	„Mutasd,	mi	van	a	fejeden,	megmondom,	ki	vagy”.	A	
viselettörténet,	az	öltözködés	kultúrtörténetének	szimbolikus	fejezeteként	kezeli	
ugyanis	a	női	és	férfikalapok,	cilinderek,	turbánok	és	egyéb	fejfedők	történetét	az	
egzotikus	női	fejdíszektől	az	önálló	fejékké	formált	frizurákig:	úgy	véli,	az	öltözék	
ezen	része	mutatja	legszemléletesebben,	„kicsoda	is	valójában”	az	adott	személyi-
ség.	A	fejfedő,	a	fejdísz	–	írja	a	szerző	–	afféle	személyi	igazolvány,	ami	legelőször	
szembetűnik,	ami	alapján	legelőször	képet	alkotunk	a	másikról.	Gyerekolvasók-
ra	gondolva,	külön	fejezetet	szentel	a	gyerekruházat	kultúrtörténetének:	ezen	lát-
ható	leginkább,	mikor	kezdték	először	önálló	lényként,	autonóm	személyiségként	
kezelni,	és	nem	csak	kicsinyített	felnőttnek	nézni	a	gyerekeket.

11.  Utazás a világ asztalai körül
Világkörüli	gasztronómiai	kalandozást	sejtet	a	kötet	címe,	valójában	a	mindenna-
pi	ételek	és	étkezések	körüli	félreértések,	tradíciók	nem	ismeretéből	fakadó	elő-
ítéletek	tárháza	–	a	vallásokhoz	kapcsolódó	étkezési	tilalmaktól	az	egyes	életfor-
mákhoz	kötött	étkezési	szokásokig.
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12.		Pénztörténetek, avagy...
Anton	Berezin,	kiváló	gyerekkönyvíró,	számtalan	rajzfilmsorozat	és	gyerekfilm	
forgatókönyvének	szerzője	írta	a	„pénztörténeti”	kötetet,	amelyet	külön	vonzóvá	
tesz	az	alcím:	„Tizenhat éven aluli gyerekeknek az időutazás engedélyezett”.	Anton	
Berezin	„civilben”	atomfizikus,	és	nem	hivatásos	író,	még	kevésbé	nem	pénz-	vagy	
gazdaságtörténész,	annál	fordulatosabb	az	általa	kínált	időutazás	a	pénz	orosz-	és	
világtörténetében,	a	legrégebbi	érméktől	a	PIN-kódokra	járó	virtuális	pénzig.	

13.	Nem vagyok bűnös!
A	bűn	és	bűnhődés,	igazságszolgáltatás	és	igazságtalan	megkülönböztetés,	a	bel-
ső	morális	parancs	és	külső	társadalmi	norma	összes	bonyolult,	mai	és	történeti	
kérdését	magában	sűríti	Larisza	Vinnyik,	kiváló	újságíró	könyve.

14.  Az emberi jogok egyetemes nyilatkozata
Az	egyik	legfontosabb,	egyben	legszerteágazóbb	témával	zárul	a	tolerancia	és	in-
tolerancia	kultúrtörténetével	és	jelenével	foglalkozó,	gyerekeknek	szánt	sorozat:	
az	emberi	jogok	kérdéskörével.	A	szerző,	Andrej	Uszacsov	„egy	Kis	Ember”	ka-
landjain	és	kálváriáin	keresztül	mutatja	be	az	emberi	jogok	nyilatkozatának	min-
den	egyes	cikkelyét,	próbálva	mindenkinek	esélyt	teremteni	ahhoz,	hogy	szavait	
meghallják,	észrevegyék,	bármilyen	kicsi	is	(mondjuk)	egy	10	éves	gyerek.4

Kell	egy	hely!
Hogy	ez	a	szerteágazó,	mégis	egyetlen	történetbe	sűrített	sorozat	igazán	sokakhoz	elér-
jen,	kell	egy	hely,	kell	egy	közvetítő	intézmény.	Ezt	vállalta	magára	a	moszkvai	Rudo-
mino	Idegennyelvi	Könyvtár,	mely	főigazgatójának,	Jekatyerina	Genyijevanak	köszön-
hetően	már	rég	nem	egyszerű,	hagyományos	könyvtár,	hanem	egy	eleven,	állandóan	
mozgásban	lévő,	minden	kultúrát	befogadó,	köztük	állandó	dialógust	„provokáló”	kom-
munikációs	tér.	A	könyvtár	előtti	teret	is	„belakták”:	a	„Világkultúra	parkjában”	immár	
kéttucat	író,	költő,	művész	mellszobra	látható	Erasmustól	Csingiz	Ajtmatovig.	2005	
óta	itt	van	a	mi	József	Attilánk	is:	ez	az	első	köztéri	szobor	Oroszországban,	amelyet	
a	magyar	kultúra	személyiségének	állítottak.5	Ebben	a	végtelenül	nyitott	és	befogadó	
környezetben	természetes,	hogy	helyet	kapott	a	Tolerancia	Intézet	is,	amely	Ljudmila	
Ulickaja	gyerekprojektjének	is	természetes	befogadója	lett	a	Rudomino	Könyvtárral	
és	Ulickaja	könyveinek	állandó	kiadójával,	az	Ekszmo	kiadóval	együtt.
Ljudmila	Ulickaja	és	barátai,	akikkel	együtt	ezt	a	projektet	megvalósította,	tudják,	

hogy	nem	könnyű	környezetben	kell	szavaikat	hallhatóvá-láthatóvá	tenni.	Számolnak	
azzal,	hogy	fogyasztói	társadalom	közegében	vannak,	ahol	óriási	nyomás	nehezedik	
mindenkire:	a	válogatás	nélküli	vásárlás	terhe	–	s	ennek	ellenállni	csak	„személyesen”	
lehet.	Így	van	ez	a	könyvekkel	is,	sőt	erre	a	területre	ez	hatványozottan	igaz.	Ulickaja	
és	társai	egy	pillanatig	se	akarnak	ízlésterrort	gyakorolni,	távol	áll	tőlük	a	korlátozás	
(netán	a	cenzúra	és	a	tiltás!)	bármely	formája.	Tudják,	hogy	mindenkinek	lehet	más	
az	ízlése,	szeretheti	a	fantasy-t,	a	krimit,	a	mindenütt	hirdetett	bestsellert,	tudják	azt	

4.	 [online]	[2013.11.15.]	<http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001591/159187e.pdf>.
5.	 József	Attila	könyvei	is	ott	vannak	a	könyvtárban,	verseskötete	és	prózai	írásainak	gyűjteménye	−	vadonatúj	

fordításban.	
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is,	egyik	kiadó	se	írja	rá	a	könyvére,	hogy	rossz,	ne	vedd	meg.	De	tudják	azt	is,	hogy	
orientáció	pontokat,	tájékozódási	horizontot	lehet	kínálni:	s	ez	az	írók,	kiadók,	könyv-
tárak,	tanárok	felelőssége.	Ezt	a	felelősséget	vállalja	magára	a	könyvsorozat.	A	többi	
–	legelsősorban	a	szülőkön	múlik.
Szülők,	nagyszülők	sokszor	megkérdezik	Ulickajától:	mit	lehet	tenni,	ha	a	gyerek	

nem	akar	olvasni.	Nem	ad	rá	általánosan	használható	receptet,	inkább	csak	saját	pél-
dájára	utal:	„Amíg a fiaim meg nem nőttek, annyit olvastam nekik, hogy már zöld ka-
rikák ugráltak a szemem előtt. Amikor már nagy lakli kamaszok voltak, akkor Dan-
tét, Homéroszt, Shakespeare-t olvastam fel nekik, és közben a díványon lustálkodtunk. 
Nem voltam benne biztos, hogy ezeket a könyveket maguktól is kézbe veszik. A legutol-
só könyv, amit felolvastam nekik, A	Mester	és	Margarita volt.”

Az	ismertetett	művek	eredeti	címei	(Ulickaja	„Mást – mások – mások-
ról”	című	könyvsorozatának	egy-egy	darabja):
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Gyermekirodalom – gyermekbirodalom1

Lukáts János

A	gyermekirodalom	jószerével	ugyanolyan	gazdag	és	szerteágazó,	mint	maga	a	vi-
lágirodalom,	vagy	mint	egy-egy	nemzet	irodalma	(például	a	magyar).	Határai,	sza-
bályai,	törvényei	ugyanolyan	bizonytalanok,	nehezen	meghatározhatóak,	miközben	
létéről,	fontosságáról	naponta	győződhet	meg	az	alkotó	és	az	olvasó,	a	szülő,	a	peda-
gógus,	vagy	még	akár	a	filmforgatókönyv	író	is.
Bárdos	József	és	Galuska	László	Pál	könyve	jól	áttekinthető	rendszerbe	foglalja	a	

gyermekirodalom	alkotórészeit,	lehetséges	felosztásokat	és	meghatározásokat	kínál,	
lezárt	és	egyedül	érvényes	definíciót	azonban	csak	mértékkel	ad.	A	kötet	a	gyermek-
irodalom	meghatározásához	a	feladó-üzenet-címzett	háromirányú	megközelítést	kísérli	
meg,	miközben	elhárít	olyan	értelmezéseket,	mint	a	szórakoztatva	nevelés,	a	gyerme-
kekről	vagy	a	gyermekeknek	szóló	irodalom.	Álljon	itt	egy	(praktikus)	meghatározási	
kísérlet:	„az válik gyermekirodalommá, amit egy adott korszak gyermekei meg tudnak 
emészteni… A befogadónak képesnek kell lennie arra, hogy dekódolja a maga számá-
ra az irodalmi mű nyelvi és nem nyelvi üzenetét”	(21.	oldal).
A	népköltészetet	kitüntetett	hely	illeti	meg	a	gyermekirodalomban	a	baba-	(0–3	éves	

korig),	az	ovis	(2–6),	a	suli	(5–9)	a	kamaszirodalomban	(8–13)	egyaránt.	Ezen	belül	(vagy	
emellett)	a	mese	„világtörténete”	is	nagyban	kapcsolódik	a	gyermekirodalomhoz,	az	
európai	meseirodalom	a	mitológiáktól,	a	fabulákon	keresztül,	a	XIX.	század	egysége-
sített	nyelvű	(Grimm)	és	műmeséin	át	(Andersen)	napjainkig	vezet,	a	magyar	népmese	
is	szervesen	tagozódik	ebbe	a	folyamatba.	A	szerzők	Propp	meseelméletének	felhasz-
nálásával	mutatják	be	egy	Grimm-mese	(a	Hófehérke és a hét törpe)	részletes	analízi-
sét.	Az	elemzés	világossá	teszi,	mennyire	nem	mindegy,	milyen	mesét	mondunk	gyer-
mekeinknek,	vagy	olvastatunk	velük,	hiszen	a	közös	európai	kulturális	kincset	és	az	
erkölcsi	világ	alapjait	az	igényes	mesén	keresztül	ismerik	meg	és	építik	be	tudatukba.
A	meseregény	már	a	„serdültebb”	gyermek	irodalmi	élménye.	Célszerű,	ha	ezeket	

az	alkotásokat	a	befogadó	oldaláról	vizsgáljuk	meg,	„akinek képesnek kell lennie egy-
ségben átlátni a mű egész szerkezetét”	(73.	oldal).	A	világ	gyermekirodalmából	itt	Mi-
cimackó,	a	Mary Poppins,	a	magyar	kínálatból	a	Négyszögletű kerekerdő,	a	Tündér 
Lala	szerepel,	sok	más	egyéb	között.	A	szerzők	ugyanakkor	megállapítják,	hogy	a	ma-
gyar	meseregény-választék	kevésbé	vonzó	és	elfogadott,	mint	a	világirodalmi	kínálat.	
A	meseregény	lényege,	hogy	kialakuljon	a	gyermekolvasó	erkölcsi	érzéke,	és	a	me-
séből	megerősítést	nyerjen,	miközben	a	mű	(az	élet)	konfliktushelyzeteivel,	a	veszély	
lényegével,	a	hős	alakjával	és	a	katarzissal	is	megismerkedjék.	Külön	fejezet	foglal-
kozik	–	bár	csak	vázlatosan	–	napjaink	két	nagyszabású	meseregényével,	amely	egy-
részt	betagozódik	a	hagyományos	meseregény	fogalomba,	másrészt	új,	önálló	utat	tör:	
a	Harry Potter és A gyűrűk ura.
1.	 Bárdos	József	-	Galuska	László	Pál:	Fejezetek a gyermekirodalomból.	Bp.:	Nemzedékek	Tudása	Tankönyvkiadó,	

2013.	221p.
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A	gyermekirodalom	legendás	helyzetei	és	alakjai	valójában	a	világirodalomban	kel-
nek	életre,	és	az	idők	folyamán	kerül	át	némelyikük	a	gyermekirodalomba,	de	közöt-
tük	mitológiai	történetek	(Thészeusz	és	Ariadné,	Ámor	és	Psziché),	bibliai	alakok	és	
történetek	(Bábel	tornya,	a	vízözön)	ugyanúgy	helyet	kapnak,	mint	a	magyar	iroda-
lomból	és	történelemből	Búvár	Kund	vagy	Kinizsi	Pál,	Mátyás	király	vagy	Attila	hun	
fejedelem	alakja.	A	legendás	alakok	között	kiemelt	hely	illeti	meg	Robinsont,	Robin	
Hoodot,	Don	Quijotét,	Gullivert,	Ivanhoe-t,	Münchhausen	bárót,	Lamb	Shakespea-
re-figuráit	–	változó	sikerrel	és	hatásfokkal.
A	világirodalomból	a	gyermekirodalomba	(részben	vagy	egészen)	átkerült	szerzők-

kel	rövid,	de	alapos	tanulmányok	ismertetik	meg	az	olvasót,	de	a	szülőt,	a	pedagógust	
és	magát	a	diákot	is,	mintegy	az	időrendet	követve:	Dickens,	Cooper,	Mark	Twain,	Du-
mas,	Verne,	Kipling,	Kästner,	Salinger,	valamint	a	fantasztikus	irodalom	XX.	századi	
és	kortárs	művelői	alkotják	a	sort.	A	magyar	gyermekirodalom	„hőskorából”	Bezerédj	
Amália	(Flóri könyve),	Petőfi	Sándor	(János vitéz),	illetve	Benedek	Elek	(elsősorban	a	
mesék)	neve	említődik,	de	Jókai,	Mikszáth,	Gárdonyi	néhány	műve	szintén	része	lett	
idővel	a	hazai	ifjúsági	olvasmányoknak	–	sok	közülük	filmfeldolgozás	formájában,	ami	
a	gyermekirodalomnak	sajátos,	újabb	kori	alakváltozatát	jelenti.
A	gyermekújságok	már	a	XIX.	század	közepén	megjelentek	Magyarországon	is,	

Az Én Újságom,	a	Zászlónk	tett	szert	tartós	hírnévre,	1950	után	a	Pajtás,	a	Kisdobos, 
a	XIX.	és	XX.	századi	szerzők	közül	pedig	Pósa	Lajos,	Sebők	Zsigmond,	Móra	Fe-
renc	életművének	tekintélyes	része	gyermekirodalmi	alkotásként	lett	ismert,	bár	szá-
zadunkra	ez	a	hatás	mintha	megszürkült	volna.	Móricz	Zsigmond	a	Légy jó mindha-
láliggal,	Molnár	Ferenc	A Pál utcai fiúkkal,	Karinthy	Frigyes	a	Tanár úr kéremmel lett 
a	magyar	gyermekolvasók	(többé-kevésbé)	kedvelt	szerzője.
A	magyar	gyermekköltészet	kezdetei	alig	választhatók	el	a	korabeli	„felnőtt”	költé-

szettől	(Arany	balladái,	Petőfi,	Gyulai	Pál	gyermekeknek	írt	versei).	A	fordulatot	Weö-
res	Sándor	gyermekvers-kötetei	jelentik	(a	Bóbita,	a	Rongyszőnyeg,	a	Magyar etűdök),	
amelyekben	a	természet,	a	zeneiség	és	a	játékosság	úgy	van	jelen,	hogy	gyermekszem-
mel	és	-értelemmel	azonosulhat	a	versekkel	az	olvasó.	Zelk	Zoltán,	Pilinszky	János	
vagy	Nemes	Nagy	Ágnes	némiképp	folytatja	ezt	a	folyamatot.
A	magyar	kortársi	meseregénynek	kétségkívül	Lázár	Ervin	a	nagy	alkotója,	aki	a	

meseszerűséget	a	morális	tartalmak	és	a	szürrealista	formák	irányába	bővítette.
A	gyermekirodalom	határterületén	megemlíthető	még	a	mesedráma,	a	mesefilm,	a	

gyermekfilm,	amelyeknek	gazdag	világirodalmi	vonulata	mellett	ígéretes	hazai	tár-
sai	vannak,	mindamellett	ezek	a	műfajok	folyamatosan	küzdenek	–	több-kevesebb	si-
kerrel	–	önállóságuk	elismertetéséért.	Az	animációs	filmnek	bizonyosan	több	esélye	
van	ezen	a	téren.
A	könyv	világos	és	jól	áttekinthető	tanulmányait	bőséges	gyermekkönyv-ajánlások	

egészítik	ki,	gazdag	könyv-	és	folyóirat-bibliográfia	növeli	az	értékét.	A	szövegben	és	
az	utalásokban	számos	ifjúság-	és	olvasásszociológiai	kutatásra	hívják	fel	az	érdek-
lődők	figyelmét,	amelyek	zöme	az	elmúlt	évtizedben	keletkezett,	és	amelyek	útmuta-
tást	adhatnak	új	művek	létrehozásához,	eredményes	kutatómunkához	vagy	éppen	ön-
feledt	szórakozáshoz.
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Hol volt, hol nem volt…  
egy Mesemúzeum Budán
Beszélgetés	Helmich	Katalinnal

Tolnai József

Ha nem ismered a fákat, eltévedsz az erdőben,
de ha nem ismered a meséket, eltévedsz az életben.

(Szibériai	közmondás)1

Döbrentei	utca	15.	Közel	a	Duna,	ráadásul	a	Mesemúzeum	az	utca	szintje	alatt	van	jócs-
kán.	A	hét	próbából	–	ami	egy	mesemúzeum	létrehozásánál	és	működtetésénél	ugye	
szinte	kötelező	–	lehet,	hogy	itt	az	egyik	a	nagy	júniusi	árvíz	volt?	Majd	megkérdez-
zük	ezt	is.	Pontosan	érkezem,	s	bár	nyitva	az	ajtó,	csengetek.	Kísérő	nélkül	félnék	be-
lépni	a	mesék	birodalmába.	Helmich	Katalin	nyit	ajtót,	hozzá	jövök,	ő	itt	Holle	anyó,	
minden	látogató	kedves	mamája,	de	Tündérszép	Ilona	is	egyben,	aki	varázslatokra	ké-
pes,	de	erről	majd	később...	Hogy	egyik	szavamat	a	másikba	ne	öltsem,	a	múzeum	ve-
zetőjével,	mi	több,	a	múzeum	koncepciójának	kidolgozójával	fogok	beszélgetni.	Már	
a	bejáratnál	érzem,	hogy	ez	nem	lesz	rossz	nekem…

*
Miközben	beszélgetünk,	párhuzamosan	telefonon	időpontokat	egyeztetet,	ha	szól	a	ka-
pucsengő,	megnézi,	ki	az,	a	benti	kollégák	kérdezik	vagy	a	gyerekek,	máskor	irányítja	
a	csoportokat.	Ez	az	én	próbám,	de	egy	életem,	egy	halálom,	belevágok…

„Nem folyt be a víz – mondja,	amikor	én	következem –, bár veszélyben voltunk vé-
gig. A talajvizet kellett folyamatosan ellenőriznünk a pincében, fel voltunk készülve a 
legrosszabbra. De végül még az utcában sem volt víz.”
Aztán	később	látok	képeket,	melyeken	a	bejáratnál	embermagas,	homokzsákokból	

készült	védelmi	rendszer	látható.	A	jó	tündér	tehát	időben	intézkedett,	esetleg	egy	va-
rázslót	is	szereztek	valahonnan?
Arra	a	kérdésre,	hogy	vajon	jókor	volt-e	jó	helyen,	ami	miatt	rá	esett	a	választás	a	Me-

semúzeum	koncepciójának	kidolgozására	„Szerintem igen.”	az	egyértelmű	válasz.
„Kányádi Sándor költő ötlete volt, hogy legyen egy Mesemúzeum, ő szerezte meg ezt a 

helyet a Budavári Önkormányzattól. Ők pedig megkeresték a Petőfi Irodalmi Múzeumot, 
hogy az ötletet töltse meg szakmai tartalommal. Én éppen otthon voltam gyesen, de Csorba 
Csilla2 megkért, hogy gondolkozzam ezen a lehetőségen.” „Az elején nagyon kérdéses volt, 
hogy ez az ötlet vajon valóban megvalósulhat-e, de sikerült.”−	teszi	hozzá	mosolyogva.

1.	 Helmich	Katalin:	Magyar	Mesemúzeum	és	Meseműhely,	a	Petőfi	Irodalmi	Múzeum	új	filiáléja (Megalakulás	
és	működés:	az	elmúlt	két	év	tapasztalatai).	In:	Irodalomismeret Online.	2013.	2.	sz.	p.158.	(mottó)	[online]	
[2013.11.15]	<http://www.irodalomismeret.hu/files/2013_2/helmich_katalin.pdf>.

2.	 	E.	Csorba	Csilla	a	Petőfi	Irodalmi	Múzeum	főigazgatója.
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A	háttérben	valami	boszorkánykonyha	lehet,	vagy	a	Fanyűvő	összeszűrte	a	levet	a	
Hegyhengergetővel?	Mi	ez	a	zaj?	Nem	én	vagyok	a	legkisebb	fiú	a	családban,	mégis	
rá	merek	kérdezni.

„Egy cukrászda épül éppen a házban, az emeleten. Együttműködünk természete-
sen az üzemeltetővel, már beszéltünk.”	–	mondja	Katalin,	és	ezzel	megnyugtat:	ezek	
szerint	nem	a	vasorrú	bába	mézeskalács	háza	épül,	vagyis	bátran	lehet	majd	enni	a	
süteményekből,	nem	kerülünk	lapátra.	Egyébként	sem	kell	félni,	ugyanis	van	hivatá-
sos	őrzője	is	a	háznak:

„Azt gondoltuk, legyen mindig (minden évben más) patrónusa a múzeumnak, aki 
a ház kulcsának őrzője is egyben, s aki teljes egy évig támogatja, segíti a múzeumot. 
Mivel egy év lassan már eltelik, így Kányádi Sándor (Aki	az	első	patrónus	értelemsze-
rűen.	T.	J.) hamarosan átadja ezt a kulcsot egy másik költőnek, írónak. Az új patrónus 
pedig tovább építi, frissíti majd a kapcsolatainkat, számítunk újító ötleteire.”
Nem	egy	klasszikus	múzeumban	vagyunk,	nincsenek	hosszú	vitrinek	kiállítási	tár-

gyakkal,	nem	a	látnivaló	itt	a	lényeg,	hanem	a	hely	szelleméhez	(akár	szó	szerint…)	illő	
programok	és	foglalkozások.	Itt	nem	teremőrre	van	elsősorban	szükség,	hanem	foglal-
koztatókra,	akik	rutinosan	képesek	használni	a	múzeum	kellékeit,	installációit.

„Én úgy látom, tendencia az, hogy egyre szabadabbak a gyerekek, és itt nem hogy 
nem lehet semmihez nyúlni, hanem éppen ellenkezőleg...”	–	mondja	a	múzeum	veze-
tője,	aki	egy	tanulmányában	bővebben	is	kifejti	a	Mesemúzeum	meggyőző	alapkon-
cepcióját:

„Egyetértve sok szakemberrel és szülővel meggyőződésünk, hogy a mese termé-
szetes módon, minden erőltetettség nélkül kapcsolja be a gyerekeket a nemzeti és az 
egyetemes kultúrába, finoman, többé-kevésbé burkoltan, de felfoghatóan jelzi a sikerre 
vezető társas viselkedés előnyeit. (»Jótett helyébe jót várj!«, »Szerencséd, hogy Öreg-
anyádnak szólítottál!«) Ezzel együtt hatékony eszköze az erkölcsi és az érzelmi neve-
lésnek. Azt a belátást közvetíti, hogy az életben a súlyos nehézségeket nem lehet elke-
rülni, ellenkezőleg: küzdeni kell velük, és ez a harc elválaszthatatlanul hozzátartozik 
az emberi léthez, s hogy ha az ember nem hátrál meg, hanem kitartóan szembeszáll a 
váratlan és gyakran igazságtalan megpróbáltatásokkal, túljuthat minden akadályon, 
és végül győztesen kerülhet ki a harcból. Reményt ad, hogy az életben a leggyengéb-
bek is boldogulhatnak (például furfanggal): A	legkisebb	testvér	diadala, Csizmás	kan-
dúr, Az	égig	érő	paszuly, A	vitéz	szabócska és a többi.”3

Nem	véletlenül	itt	jegyezzük	meg,	hogy	jártak	már	csoportok	a	Mesemúzeumban	a	
Vakok	Állami	Intézetéből,	a	Mozgásjavító	Intézetből	és	a	Siketek	és	Nagyothallók	Or-
szágos	Szövetségétől	(jeltolmáccsal),	sőt	külön	integrációs	programmal	segítik	a	hát-
rányos	és	halmozottan	hátrányos	helyzetű	gyerekeket	is.
Kicsit	most	ráérek	körülnézni,	mert	Katalin	közben	időpontot	keres	egy	csoport	szá-

mára,	ami	nem	egyszerű,	mert	éppen	nyári	tábor	van	most	a	múzeumban.	De	minden	
megoldható,	mint	a	mesében…

„Kevesen vagyunk, a hely sem nagy, alig több mint 170 négyzetméteren nem tudunk 
egyszerre csoportot is vezetni és látogatókat is fogadni. Az a tapasztalatom, hogy kül-

3.	 Helmich	i.m.	p.159.
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földi múzeumokban is gyakran tartanak zárt napokat különböző, a múzeum profiljába 
illő rendezvények, programok okán. Itt is erről van szó. Mi hétvégén és csütörtökön 
fogadunk családokat, a többi napokon csoportokkal vagyunk együtt.”
A	múzeumvezető	asszony	azt	is	elmondja,	hogy	még	az	„Óperenciás	tengeren	túl-

ról	is”	(illetve	ezt	ő	nem	így	mondja)	érkeznek	vendégek,	a	buszokat	50	fővel	érdemes	
működtetni,	a	Mesemúzeumban	viszont	a	25	fő	az	ideális	létszám.	A	foglalkozások	
1-1,5	órásak,	és	nyilván	mindegyik	más,	hiszen	itt	minden	a	közönségtől,	a	4-10	éve-
sek	fantáziájától	és	persze	minden	egyébtől	is	függ:

„… reggel vagy délután sem ugyanabban a mentális állapotban vannak a gyere-
kek”.
És	hogy	mi	a	foglalkozások	célja?
„… hagyjuk képzeletüket minél szabadabban szárnyalni.”4

Az	eddig	264	fogadott	csoport	(2013.	július	6-i	adat,	a	múzeum	egyébként	2012.	ok-
tóber	1-jén	nyitotta	meg	a	kapuit)	adta	vélhetően	sok-sok	tapasztalatáról	érdeklődöm:

„Hamar azt vesszük észre, hogy amint megérinti őket egy-egy rajz, ábra, installáció 
vagy foglalkoztatási elem, a gyerekek maguktól is szerepjátékokat játszanak. Mindig 
változik a darab, a játék, a mese, attól függően, hogy kik a szereplők. A sűrű sötét erdő 
a legnépszerűbb helyiség, a hozzáérésre világító különlegesen nagy griff tojással (A	
rengeteg5	egyébként	Katalinnak	is	a	kedvenc	helye,	mint	kiderül.	T.	J.), labirintus, kút, 
odú… Itt mindig elkezdenek játszani, be is öltözhetnek jelmezekbe, elrabolják, kergetik 
egymást, de egyáltalán nem céltalanul, hanem egy-egy szerepbe belehelyezkedve.”
Bár	a	Mesemúzeum	honlapja	igényes,	mégis	rendszeresen	jelenik	meg	a	Facebo-

okon	önálló	oldallal6	is,	Katalin	elmondása	szerint	más	különösebb	marketing	tevé-
kenységre	nem	is	volt	szükség.	Felvetődik	a	kérdés,	hogy	mi	ennek	az	oka	vajon,	ele-
ve	elégnek	bizonyult	a	Petőfi	Irodalmi	Múzeum	közismert	népszerűsége,	vagy	inkább	
az,	hogy	már	nagyon	hiányzott	egy	ilyen	intézmény:

„Mindkettő. Az első perctől kezdve tapasztaltuk, hogy milyen nagy igény van a gye-
rekek tartalmas szórakoztatására a pedagógusok és a szülők részéről egyaránt. Be-
telt az első vendégkönyvünk, 98 százalékban jók a visszajelzések, néha már sajnálom 
is, hogy nem kapunk kritikát, pedig fontos lenne, hiszen az ösztönzi a fejlődést. Talán 
egy úr kritikusabb bejegyzésére emlékszem, aki muzeális értékű gyermekirodalmat 
hiányolt, de ahogy már mondtam, erre nem voltak meg a lehetőségeink, választanunk 
kellett, mi mást választottuk. A hozzánk látogató 4-10 évesek nem biztos, hogy ezeket 
a könyveket a vitrin alatt érdekesnek találnák.”
Ha	már	a	pedagógusokról	esik	szó,	egyetértünk	abban,	hogy	a	velük	való	kapcso-

lattartás	kiemelkedően	fontos	mindkét	fél	számára.	E	tekintetben	sok	lehetőség	van	

4.	 	Helmich	i.m.	uo.	
5.	 	A	múzeumban	a	tudástáblán	olvashatjuk:	„Az erdő az ismerős és az idegen közti határterület. A sötét, titoktel-

jes erdő egyfajta senki földje, az emberrel szemben álló erők fő tartózkodási helye (vadállatok, vasorrú bába). 
Mágikus tér, mélypszichológiai értelemben a tudattalan kifejeződése. A mesében néha a gyerekeket küldik 
oda (ősi beavatási szertartások nyomán), néha egy ledobott fésűből támad, amelyet a menekülő hős dob hát-
ra, hogy üldözőjét feltartóztassa. A bolyongást, a »természetes« labirintust jelképezi, a kalandok és veszélyek 
helyszíne.”

6.	 	A	beszélgetés	lejegyzésének	időpontjában	közelítenek	az	1500	like-hoz.	[online]	[2013.11.15.]	<https://www.fa-
cebook.com/Mesemuzeum?fref=ts>.
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még	a	tarsolyunkban.	Az	ötletekből	kifogyhatatlanok	a	múzeum	dolgozói,	élükön	per-
sze	Katalinnal,	aki	azért	szerényen	felhívja	a	figyelmemet	arra,	hogy	ő	csak	kezdőként 
rendezte	be	ezt	a	kiállítást,	s	a	legnagyobb	segítségei	Koczka	István	és	Nagy	György	
látványtervezők	voltak.
A	saját	gyerekekről	faggatom	a	továbbiakban,	hogyan	viszonyulnak	édesanyjuk	

munkahelyéhez,	kiderül,	gyakran	vannak	itt,	sőt:
„A nagyobbik fiam, aki a múzeum nyitásakor 7 éves volt, már az első hetekben is 

többször körbe vezette a családokat, látta, hogy bajban vagyok, egyszerre kellett volna 
több helyen is lennem, s magától felajánlotta a segítségét. Egyébként szerencsés hely-
zet az, hogy ha már a kisgyermek tudja, érti, mivel is foglalkoznak a szülei.”
Közben	jön	egy	csoport,	vezetést	ugyan	nem	kértek,	de	azért	el	kell	őket	indítani,	

Katalin	számlát	állít	ki,	addig	a	táborlakók	képzőművészeti	alkotásait	lehet	megtekin-
teni,	és	persze	beszélgetni	is	a	táborozó	srácokkal.	Imádnak	itt	lenni,	éppen	könyvet	
készítenek.	Egy	könyvrestaurátor	is	segíti	őket	a	munkájukban,	mint	később	kiderül.
Szóval	itt	a	múzeumigazgató	állítja	ki	az	áfás számlát?	Pikírt	a	kérdező,	pedig	lát-

ja,	hogy	a	szükségesnél	kevesebb	munkatársa	van	az	igazgatónőnek.	Talán	ezért	is	le-
hetséges	az,	hogy	egy	teljes	család	kedvezményesen,	már	1200	forintért	is	részt	vehet	
itt	egy	programon.	De	van	más	ok	is:

„Csak akkor dolgozik pénztáros kolléga, amikor az egyéni látogatók számára tart 
nyitva a múzeum.”
Nyolc	hónap	alatt	nagyjából	6000	gyermek	és	közel	600	pedagógus	járt	a	Döbren-

tei	utca	15.-ben.	Jönnek	apukák	is,	nem	csak	anyukák	és	természetesen	nagyszülők	is	
szép	számmal.	És	a	Kossuth-díjas	költő?

„Kányádi Sándor, aki egyébként díszpolgára ennek a kerületnek itt lakik a szom-
szédban, így gyakran benéz, hol egy ötlettel, hol ismerősökkel Erdélyből vagy akár 
Dél-Amerikából.”
Pezseg	az	élet	a	Mesemúzeumban,	egy,	az	Amerikai	Egyesült	Államokból	érkezett	

fiatal	ösztöndíjassal	is	tudok	pár	szót	váltani,	aki	beszélgetésünk	teljes	időtartama	alatt	
szorgalmasan	dolgozik	Katalin	irodájában.	Nem	akarok	zavarni,	ezért	már	csak	érdek-
lődöm	a	várható	programok	felől.7

„A Múzeumok éjszakáját a 100 éves Weöres Sándorral ünnepeltük, de minden hét-
végén vannak programjaink, diafilmeket vetítünk, társasjátékra van lehetőség, együtt 
játszunk és mesélünk, meghívott előadóművészek szórakoztatnak bennünket.”
Azt	már	csak	én	teszem	hozzá,	érdemes	odafigyelni:	itt	szombaton	11-kor	„mindig	

történik	valami”.	Ősszel	négy	alkalommal	szerveznek	még	Weöres-rendezvényt	a	cen-
tenárium	alkalmából:	egy-egy	költő,	író	zenész	társaságában	(és	egy-egy	Weöres	mot-
tót	apropóként	kiemelve)	beszélgetés,	koncert,	író-olvasó	találkozó,	ahogy	tetszik…	
Lackfi,	Varró	és	Kányádi	már	biztos	résztvevők	lesznek.
Megköszönöm	a	beszélgetést,	elbúcsúzom.	De	tudom,	hogy	szerencsére	ennek	egy-

általán	nincs	itt	a	vége,	ezért	aztán	nem	is	futok	el	véle.	Legfeljebb	ezzel	a	kis	cikkecs-
kével.	Bár	azzal	sem	a	világ	végére…

7.	 	Bővebben	erről:	[online]	[2013.11.15.]	http://www.mesemuzeum.hu/.
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nEvElÉsTÖrTÉnET, kiTEkinTÉs

Tudós	tanárok	–	tanár	tudósok	sorozat:

Chikán zoltánné (1922–2006)1

Adamikné Jászó Anna

Egy	nemzet	lelkülete	sok	tényezőtől	függ,	nyilván	vizsgálják	az	erre	szakosodott	tudó-
sok.	Egy	biztos:	a	háttérben	ott	munkál	száz	és	száz	tanár	és	tanító,	emléküket	diákok	
generációi	őrzik,	de	amint	ezek	a	generációk	elhalnak,	az	emberformáló	tanár	emléke	
is	feledésbe	merül.	Pedig	az	utókornak	fontos	volna	tudnia:	hogyan	éltek,	milyen	em-
berek	voltak,	milyen	nézeteket	vallottak.	A	régen	volt	tanárok	tevékenységének	felidé-
zése	nemcsak	pedagógiatörténet,	hanem	nemzettörténet	is.	Ezért	hihetetlenül	fontos	az	
a	sorozat,	amelyet	Jáki	László	teremtett	meg	és	gondoz,	a	Tudós	tanárok	–	Tanár	tudó-
sok.	Az	eddig	megjelent	41	kötet	között	olyan	nagyhatású	személyiségek	szerepelnek,	
mint	Antall	József,	Fináczy	Ernő,	Fülep	Lajos,	Hahn	István,	Kiss	Áron,	Németh	Lász-
ló,	Öveges	József.	Ezt	a	sort	folytatja	a	dr.	Chikán	Zoltánné	dr.	Deák	Kláráról,	az	egri	
tanárképző	főiskola	hajdani	magyar	nyelvészetet	tanító	–	eredetileg	magyar–latin	sza-
kos	–	tanáráról	szóló	kismonográfia.	Tudós	tanárokról	emlékezünk,	olyanokról,	akik	
könyveket,	tanulmányokat	publikáltak,	ám	olyanokról	is,	akik	emberségből	is	példát	
szolgáltattak.	Nemcsak	tudományfejlesztők,	hanem	nemzetnevelők	is	voltak.
A	kommunizmusban	nem	volt	könnyű	dolga	egy	olyan	tanárnak,	aki	közismerten	

hívő	ember	volt,	ráadásul	négy	gyerekkel.	Úgy	tűnik,	a	vidéki	főiskolákon	szigorúbbak	
voltak	az	elvtársak,	mint	a	fővárosban.	Chikán	Zoltánné	sem	jutott	el	a	piramis	tetejé-
re,	sokáig	volt	tanársegéd,	s	megrekedt	a	docensi	polcon,	pedig	még	a	marxizmus-le-
ninizmus	(közismert	nevén	foximaxi)	egyetemet	is	elvégeztették	vele.	Végül	is	ezzel	
ki	törődik,	ki	ismeri	a	tanítványok	és	az	általános	iskolai	tanárok	közül	a	felsőoktatási	
és	a	tudományos	élet	lépcsőit?	A	lényeg	fennmaradt:	az	emberség	és	a	művek.
A	Chikán	Zoltánnéról	szóló,	2013-ban	publikált	kötetben	a	kísérő	tanulmányt	írta,	

a	szövegeket	válogatta	és	a	bibliográfiát	összeállította	Szecskó	Károly,	a	hajdani	ta-
nítvány.	A	bevezetés	után	először	Chikánné	életútját	és	munkásságát	ismerteti,	majd	
szemelvényeket	közöl	írásaiból.	Ezután	következnek	a	nekrológok	és	a	visszaemléke-
zések,	a	kötetet	válogatott	bibliográfia	zárja.
A	bevezetés	tökéletes	jellemrajz,	a	kolléga,	V.	Raisz	Rózsa	hosszabb	írásának	rész-

lete:	„Ha ezt kérdeznék tőlem, kire gondolok először, mikor ezt hallom: jó tanár – Chi-
kán tanárnőt mondanám. Az ő kiváló tanári egyénisége azóta, mióta elsőéves hall-
gatóként az óráján jelen voltam – egyben első főiskolai óránk volt ez – változatlan 

1. Chikán Zoltánné. Tudós tanárok - Tanár tudósok.	Bp.:	Oktatáskutató	és	Fejlesztő	Intézet-Pedagógiai	Könyvtár	és	
Múzeum,	2013.	128.p.
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fényben ragyog előttem, semmit sem koptatott rajta, sőt új színekkel gazdagította az a 
húsz év, amelyet kollégaként együtt éltem át vele a főiskola Magyar Nyelvészeti Tan-
székén. Biztos vagyok benne, hogy egyetértenek velem régebbi és újabb tanítványai, 
mikor úgy jellemzem, hogy nemcsak nagy tudásával, logikus, gyors gondolkodásával, 
remek előadókészségével, eleven szellemével győzte meg mindenkori hallgatóit a ma-
gyar nyelvészet, az anyanyelvi nevelés igazságairól, hanem meg is nyerte őket derűs, 
rokonszenves, segítőkész, tiszteletet parancsoló, de humorra is mindig hajló egyéni-
ségével a nyelvészet és a korszerű anyanyelvi nevelés számára.”
Chikán	Zoltánné	tudományos	munkássága	két	nagy	területet	ölel	fel:	a	tantárgy-pe-

dagógiát	és	a	tantárgytörténetet.	A	kettő	összefügg:	egy	tantárgy	történetének	isme-
rete	segíti	a	jelen	munkáját.
A	tantárgy-pedagógiai	tanulmányok	a	jelen	munkájából,	a	problémák	megoldására	

való	törekvésből	fakadnak.	Ezek	a	problémák	–	úgy	látszik	–	örökzöldek:	nehéz	a	ta-
nítványoknak	az	alaktani	elemzés,	ügyelni	kell	az	indukciós	szövegek	megválasztásá-
ra,	mindig	gond	van	az	írásjelekkel,	a	grammatika	kapcsán	fel	kell	hívni	a	figyelmet	a	
stilisztikai	lehetőségekre,	a	nyelvtan	és	az	irodalom	kapcsolatára,	új	munkaformákat	
kell	olykor	kitalálni,	például	csoportos	foglalkozást,	a	középiskolából	kikerülő	jelöltek	
felkészültsége	nem	elégséges,	a	középiskolai	tanárok	nem	tartják	meg	a	nyelvtanórá-
kat,	a	gyakorlótanításoknak	is	megvannak	a	vissza-visszatérő	buktatói.	Az	ezekkel	a	
problémákkal	foglalkozó	tanulmányait	ma	is	lehet	olvasni,	hasznosítani,	részletesen	
ismerteti	őket	a	könyv	szerkesztője:	Az elemzés kérdése az általános iskolában,	1957;	
A nyelvtani szemléltető szöveg kialakításának és felhasználásának néhány kérdése,	
1964;	Az írásjelek szerepe az általános iskolai anyanyelvi oktatásban,	1961;	Az ige ta-
nításának néhány módszertani kérdése az 5. osztályban,	1970;	A csoportos munka az 
általános iskolai nyelvtantanításban,	1971;	Korszerű nyelvi példatár és alkalmazása,	
1975;	A nyelvi elemzés stilisztikai vonatkozásai az általános iskola VIII. osztályában,	
1958;	Adalékok az alaktani elemek stílusértékéhez,	1959;	Helyzetkép középiskolát vég-
zett tanulóink magyar nyelvtani felkészültségéről,	1965;	Érettségizettek stilisztikai mű-
veltségéről,	1973.	A	felsorolás	nem	teljes.
Egyetlen	témát	emelnék	ki.	Ezt	írta	Chikán	Zoltánné	1959-es	alaktani	tanulmányá-

ban:	„Az olvasási igény felkeltésének egyik hatásos eszköze a nyelvi-stilisztikai szö-
vegelemzés. Sajnos még nagyon kevéssé élünk vele, pedig számtalan lehetőséget kí-
nál a könyvek iránti érdeklődés felkeltése mellett a sokoldalú személyiségformálásra 
– még felnőtt korban is. Az anyanyelvi nevelésben ezért is kap egyre több hangot az 
elmélyültebb olvasás, a nyelvi-stilisztikai elemzés követelménye.”	A	lényegről	van	szó,	
mi	sem	bizonyítja	jobban,	mint	Babits	megállapítása	az	Irodalmi nevelés	című	tanul-
mányában:	„Stilisztikailag műveletlen embernek a legszebb könyvek mintha idegen 
nyelven volnának írva.”	Jókai,	Márai	és	a	többi.	A	nyelvtan	és	a	stilisztika	tanításával	
kellene	kezdeni	az	elmélyültebb	szövegértő	olvasás	tanítását?	Bizony.	Ha	ösztönösen	
nem	érez	rá	az	olvasó	egy	tájleírás	szépségére,	az	ismétlések	ritmusára,	a	metaforák	
és	a	hasonlatok	izgalmára,	akkor	rá	kell	vezetni	őt	a	felfedezésre.	Manapság	ott	tar-
tunk,	ahol	Chikánné	korában,	vagy	még	ott	sem.	A	tanárok	feladatokat	és	megoldási	
kulcsokat	követelnek,	mert	kénytelenek	tesztre	tanítani.	Egyébként	mikor	kellett	egy	
magyartanárnak	megoldási	kulcs?



133

Chikán	Zoltánné	tantárgy-pedagógiai	művei	közül	kiemelkedik	A gondolkodás fej-
lesztése az anyanyelvi nevelésben című	könyve,	mely	A tanítás problémái sorozat-
ban	jelent	meg	1978-ban	a	Tankönyvkiadónál,	s	három	kiadást	ért	meg.	Az	általános	 
iskolák	felső	tagozatán	lehet	sikeres	a	gondolkodás	fejlesztése,	mert	„ez az az időszak, 
amikor s konkrét gondolkodás mellett fokozatosan képesség válik a tanuló az absztrakt 
gondolkodásra, vagyis fogalmai már nagyrészt absztrakt logikai szinten mozognak. – 
Ebben a korban a tanulók igen fogékonyak, gondolkodásuk jól irányítható. A tanulé-
konyság egyik legjellemzőbb sajátságuk.”	Arra	is	felhívja	a	figyelmet,	hogy	fontos	a	
variációs	képesség	fejlesztése	is,	hiszen	a	nyelvtani	kategóriák	sem	merevek.	Hossza-
san	vizsgálja	az	analízis	és	a	szintézis	szerepét	a	nyelvi	elemzésben.	Hangsúlyozza	a	
memória	fejlesztésének	fontosságát.	A	nyelvtantól	elválaszthatatlan	a	nyelvművelés.	
Egyik	tanulmányában	írja:	„A nyelvi tudat, az anyanyelvi öntudat formálása a nyelv-
közösség tagjaiban tehát a társadalom egészének érdeke. Az emberek legnagyobb ré-
sze természetesen él az anyanyelvével, »tudja«, és nem is gondol rá, mikor használja. 
Olyan természetesen él vele, mint a vízzel, a levegővel. De éppen ezért, hogy célszerűen 
használhassuk, vigyáznunk kell a víz és a levegő tisztaságára; ugyanúgy őriznünk kell 
nyelvünk szépségét és tisztaságát, hogy az betölthesse a maga hivatását és egy kultú-
rált, szépre törekvő társadalom kulturált és esztétikus közlési eszköze legyen.”
A	főiskolai	hallgatók	számára	írta	–	társszerzőkkel	–	a	Nyelvművelés és	a	Leíró ma-

gyar nyelvtani gyakorlatok című	jegyzeteket.	Azt	is	világosan	látta,	hogy	az	anyanyel-
vi	nevelés	tantárgyközi	feladat,	az	egész	nevelőtestület	szívügyének	kell	lennie.
Tantárgytörténeti	dolgozatai	is	jelentősek.	A magyar nyelvtanítás célkitűzéseinek 

változása a tantervek tükrében	című	tanulmányában	tanterveinket	vizsgálja	a	nyelv-
tan	tanítása	szempontjából.	Tankönyvtörténeti	munkája	A magyar nyelvtankönyvek 
felhasználása az iskolai anyanyelvi oktatásban	című	háromrészes	dolgozata.	Ebben	a	
kezdetektől	az	1940-es	évekig	vizsgálja	nyelvtankönyveinket.	Ezek	a	tanulmányok	a	
főiskola	évkönyveiben	jelentek	meg,	nem	kaptak	nagyobb	nyilvánosságot.	Éppen	ezért	
érdemes	volna	egy	kötetet	kiadni	Chikán	Zoltánné	tanulmányaiból,	s	ezzel	ráirányíta-
ni	a	figyelmet	a	nyelvtan	tanításának	és	a	tantárgytörténetnek	a	fontosságára.	
Chikán	Zoltánné	munkássága	mögött	az	egri	főiskolai	tanszék	színvonalas	okta-

tógárdája	sorakozott	fel.	Hosszú	éveken	át	ez	a	tanszék	szervezte	az	anyanyelvi	kon-
ferenciákat,	s	itt	tartották	a	két	helyesejtési	konferenciát	is.	De	hasonlóan	erős	volt	a	
pécsi,	a	szegedi,	a	nyíregyházi	és	budapesti	főiskolai	tanszék	is.	Lelkes	és	hozzáértő	
tanárokkal,	a	főiskola	és	az	általános	iskolai	felső	tagozat	céljaihoz	alkalmazott	tan-
tervvel,	tananyagokkal,	módszertannal.	Ezt	a	rendszert	tökéletesen	szétverte	az	in-
tegráció,	a	főiskolai	képzés	megszüntetése.	Most	a	tanárképzés	újraszervezésén	gon-
dolkodnak	az	illetékesek,	kérdés,	mi	mentődik	át	a	régi	főiskolai	anyagokból,	esetleg	
Chikán	Zoltánné	gondolataiból.
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Kétszáz éve született Eötvös József
Vajda Kornél

E	sorok	szerzője	–	nem	túlzás	a	szó	–	kicsiny,	olvasni	sem	tudó	gyerekkorától	ra-
jongott	Gárdonyi	Gézáért	(az	Egri csillagokat	nagymamája	olvasta	fel	neki).	De	ké-
sőbb	sem	hagyott	alább	a	lelkesedése,	eltartott	az	késő,	mai	öregkoráig.	Igazat	adott	
Sík	Sándor	nagyszerű	Gárdonyi-könyvének,	valamint	Szerb	Antalnak	is,	akik	mind-
ketten,	gondoljuk	csak	meg,	nem	akármilyen	irodalomértők	voltak,	valahol	a	ma-
gyar	regényírás	csúcsán	jelölték	ki	Gárdonyi	helyét.	De	–	be	kell	vallanom	–	engem	
még	a	kevésbé	remek	Gárdonyi-művek,	sőt	az	egyenesen	ponyvára	való	Göre	Gá-
bor-könyvek	is	élvezettel	töltöttek	el.	A	persze	parasztcsúfoló	Göre	Gábor,	a	sem-
milyen	politikai	ildomosságnak	(politically	correkt)	meg	nem	felelő	Kácsa	cigány	
dolgait	is	örömmel	ajándékoztak	meg.	Feltehető	hát	talán	rólam,	hogy	nem	vagyok	
elfogult,	amikor	megdöbbenésemnek,	felháborodásomnak,	csaknem	iszonyodásom-
nak	kívánok	hangot	adni,	amikor	arról	szólok,	hogy	a	2013-as	év	(persze	Verdin	és	
Wagnerem	túl,	de	hát	az	ő	személyük,	életművük	méltatása	nem	csak	a	mi	ügyünk)	
idehaza	szinte	kizárólag	a	150	éve	született	Gárdonyiról	szólt.	A	200	éve	született	
Eötvösről	alig	valaki	hallatta	hangját.	(Szép	kivétel	volt	a	3K-ban	Bényei	Miklós	
nagyszerű	cikke.)	Pedig…
Pedig	–	Sík	Sándor	és	Szerb	Antal	ide	vagy	oda	–	Eötvös	bizonnyal	sokkal	na-

gyobb,	a	nemzetközi	mezőnyben	is	sokkal	nagyobb	regényíró,	mint	Gárdonyi.	Négy	
nagy	regénye	közül	A falu jegyzője	–	még	a	vele	szemben	hiperkritikus	Péterfy	Jenő	
szemében	is	–	a	legnagyobb	magyar	regények	közül	való.	De	Dózsa-könyve,	sőt	még	
a	minden	irodalomtörténész	szemében	is	sokadrangú	Nővérek	című	opusza	is	torony-
magasan	áll	–	mondjuk	–	az	Ida regénye	felett.	Persze	Eötvöst	olvasni	nem	éppen	
könnyű	feladat.	Kisiskolásoknak	nyilván	egyáltalán	nem	való.	No,	de	melyik	nagy	
regény	való	kisiskolásoknak?	Ez	lenne	a	mérce,	hogy	az	Egri csillagokat	óvodások-
nak	is	fel	lehet	olvasni,	A karthausit	bizonnyal	nem?	Ugyan.	Ha	ez	(lenne)	a	mérce,	
hol	lenne	a	világirodalom.	Csodálatos	remekművekről	van	szó,	persze	óriási	hibák-
kal,	persze	egészen	írótlan	passzusokkal	(hatalmas	történelmi	értekezésekkel	mond-
juk	a	Dózsa-regényben,	szinte	felfoghatatlan	lélektani	szubtilitásokkal	A karthausi-
ban,	a	legjobb	Goethe-regényekre	emlékeztető	allúziókkal	a	Nővérekben	stb.)	Nem	
szeretnék	közhelyeket	mondani-írni.	De	Tolsztoj	értekezései	a	Háború és békében?	
(Ami	mégiscsak	a	világirodalom	egy	kéz	ujjain	megszámolható	legnagyobb	regé-
nyeinek	egyike.)	Vagy	a	Wilhelm	Meister	allúziói?	Hová	lennénk	nélkülük?	Hogy	e	
négy	nagyregény	szerzője	200	éve	született,	azt	nem	lehetett	volna	szó	nélkül	hagy-
ni.	Pedig	Eötvösben	nem	csak	a	regényírót,	az	egyik	legnagyobb	magyar	regényírót	
ünnepelhettük	volna.	Nem	csak	azt	kellett	volna	benne	ünnepelnünk.
Hanem	hát	kit?
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Ha	a	legolcsóbb	megoldást,	kiutat	választom,	azt	mondanám,	hogy	a	világirodalmi	
rangú	és	szellemességű-mélységű	aforizmaszerzőt.	Manapság,	ha	jól	tudom,	fölötte	
népszerűek	az	úgynevezett	füveskönyvek.	(Márai	nyomán	nevezem,	nevezik	így	őket.)	
Eötvös	József	több	kötetre	való	ilyen	„gondolatokat	és	vallomásokat”	hagyott	hátra.	
(Többféle	kiadásban	hozzáférhetők.)	Mivel	az	ilyesféle	könyvek	a	keveset	vagy	alig	
valamit	olvasók	számára	is	népszerűek,	lévén,	hogy	intellektuális	önbizalmat	nyújta-
nak	(nem	akármit	olvasok,	hanem	magasrendű	szerzők	legfőbb	bölcsességeit),	más-
részt	alig	valami	odafigyelést,	elmélyedést,	olvasásmennyiséget	igényelnek	(hisz	pár	
sor	is	elég),	sokkal	jobbak	és	„hasznosabbak”,	mint	vaskos	regények,	pláne	történel-
mi	vagy	filozófiai	monográfiák	forgatásai.	Nos,	Eötvös	„gondolatai	és	vallomásai”	a	
legjobban	képviselhetnék	ezen	igények	kielégítését,	ráadásul	valóban	a	legmagasabb	
szinten	képviselik	ezt	a	műfajt.	Ünnepelhettük	volna	(például	egy-egy	jó	kiadással	is)	
az	aforizmaszerző	Eötvöst.	Persze	nem	tettük.	Kár.
Ám	e	sorok	szerzője	legfőként	nem	is	a	regényíró	vagy	aforizmaszerző	Eötvöst	hi-

ányolta	a	megemlékezés	elmaradásai	kapcsán.	Ő	úgy	vélte,	hogy	egyrészt	a	nagy	tör-
ténelem-	és	politikafilozófusról,	másrészt	a	zseniális	politikai	gondolkodóról	és	publi-
cistáról	kellett	volna	megemlékezni.	Kezdjük	–	időrendben	is	az	lenne	az	első,	a	nagy	
filozófiai-,	történet-	és	politikafilozófiai	művel	–	A XIX század uralkodó eszméinek be-
folyása az államra	című	alkotással	(a	munka	németül	született,	címét	magyarul	több-
féleképp	írták,	mi	a	legutóbbi	összkiadás	verzióját	használjuk.	Raymond	Aron,	bi-
zonnyal	a	huszadik	század	egyik	legnagyobb	politikafilozófusa	írta	volt	főművében	
(Paix et guerre entre des nations),	hogy	a	nagy	politikafilozófiák	rendre	válságok	ter-
mékei	voltak.	A	polisz	válsága	„szülte”	Platón	Politeiáját	és	Arisztotelész	Politikáját.	
A	XVII.	század	vallásháborúi	és	válságai	bábáskodtak	Hobbes	halhatatlan	műve,	a	Le-
viathan	és	Spinoza	Teológiai-poltikai traktátusa	keletkezésénél,	az	angol	forradalom	
kellett	ahhoz,	hogy	Locke	nagy	műve	megszülessék	és	így	tovább…	Azt	nem	mond-
ja-írja	Aron,	hogy	az	ő	magisztrális	műve	pedig	a	hidegháború	„árnyékában”	készült.	
Nos,	Eötvös	hatalmas	traktátusa	1848–1849	után	közvetlenül	született.	Szalay	László,	
Eötvös	legjobb,	legbensőbb	barátja	(akiről	minden	idők	egyik	legszebb	emlékbeszédét	
tartotta	Eötvös)	ugyanezen	évek	élményei	hatására	fordult	a	történetíráshoz.	Hatalmas,	
mindmáig	felül	nem	múlt	(Szekfű	Gyula	mondta	ezt	így)	hatkötetes	történelmi	mun-
kájában	arra	kereste	a	választ,	mi	történt	és	miért	történt	48–49-ben.	Eötvös	ugyanígy	
kereste	a	választ,	ám	ő	nem	a	történelem	régmúltjában,	hanem	az	eszmék,	a	filozofé-
mák	világában.	A	kötet	címe	teljességgel	megfelel	a	mű	tartalmának.	Eötvös	valóban	
a	XIX.	század	legfőbb	eszméit	veszi	górcső	alá.	És	nemcsak	külön-külön	(bát	így	is	
remekelve),	hanem	összefüggéseikben.	Az	összefüggés	ezúttal	persze	ellentmondást,	
összeférhetetlenséget	is	jelent.	Szabadság,	egyelőség,	testvériség	helyett	(igen	bölcsen)	
nemzetiséget	mond	Eötvös	nem	illeszthetők	össze,	ellentmondanak,	de	még	mennyi-
re,	egymásnak.	És	ez	az	ellentmondás	nem	a	hegeli(marxi)	dialektika,	amely	olcsó	(és	
hiteltelen)	megoldást	kínálna.	Eötvös	fenntartja,	sőt	kiélezi	az	ellentmondásokat.	És	
így	alkotja	meg	a	liberalizmus,	egy	egészen	sajátos,	bár	éppen	nem	páratlan	liberaliz-
mus	(talán	jobb	szó	a	szabadelvűség)	átfogó	elméletét.	Egy	keresztény	(katolikus)	libe-
ralizmusét.	Amikor	e	nem	sorokat,	hanem	hosszú	fejezeteket	írta,	mindennek	„csak”	
elméleti	jelentősége	volt.	Ma,	amikor	keresztény	(katolikus)	liberalizmusról	(a	szó,	a	
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megnevezés	szitokszóvá	válása	után)	szó	sem	eshetik,	végtelenül	aktuálisnak	tűnnek	
Eötvös	fejtegetései.	Sajnos	teljesen	ismeretlenek	is.	A XIX. század…	második	köteté-
nek	tizenharmadik	fejezete	minden	kereszténydemokrata	állandó	olvasmánya	kellene,	
hogy	legyen.	De	hát	nem	az.	E	sorok	szerzőjének	Tőkei	Ferenc	a	hetvenes	évek	máso-
dik	felében	arról	panaszkodott,	hogy	a	szocializmus	harmadik	évtizede	után	és	során	
sem	kötelező	egyetlen	tanintézményben,	egyetemen,	főiskolán	sem	Marx	Tőkéjének 
elolvasása.	Én	azt	sajnálom	és	nehezményezem,	hogy	ma	egyetlen	tanintézményben,	
egyetemen	és	főiskolán	sem	kötelező	olvasmány	Eötvös	XIX.	százada.
A	már	említett	Sík	Sándor	azt	állította,	hogy	Pázmány	Kalauza	és	Eötvös	XIX.	szá-

zada	a	két	felülmúlhatatlan,	legnagyobb	bölcseleti	teljesítmény,	amelyre	a	magyar	szel-
lem	képes	volt.	Pedig	Sík	Sándor	ismerte,	de	milyen	jól	ismerte	Schütz	Antal	másfélezer	
oldalas,	hatalmas	dogmatikáját,	alaposan	tanulmányozta	Pauler	Ákos	és	Böhm	Károly	
filozófiai	szintéziseit,	és	mégis.	Én	ma	sem	mondanék	mást,	mint	Sík	Sándor	mondott	
volt.	(Legfeljebb	Concha	Győző	munkáit	állítanám	Eötvösé	mellé,	de	hát	Concha	ép-
pen	Eötvösből	indult	ki.)	A	dolog,	a	nagy	mű	nem	ismerése	annál	is	megdöbbentőbb,	
és	érthetetlenebb,	mivel,	nemrég	nyilatkozta	egy	filozófus	(egyébként	akadémikus	is),	
hogy	ma	a	filozófia	igazi	terrénuma	a	politikafilozófia.	És	akkor	arról	nem	is	szólnék,	
hogy	napjainkban	a	politológusok,	politikafilozófusok,	politikatudománnyal	foglalko-
zók	állnak	szinte	minden	komolyabb	tévéműsor	előterében.	
Végül	szólnom	kéne	Eötvös	nagyszerű	publicisztikai	teljesítményeiről	is.	Hatalmas	

publicisztikát	hagyott	hátra.	Ám	ezek	értelmezése	gyakorlati	politikai	tevékenysége	
nélkül	egyszerűen	értelmetlen	lenne.	Hogy	mi	mindent	mondott	és	írt	Eötvös	állam	és	
egyház	szétválasztásáról,	nemzetiségi	jogokról,	a	köznevelésről,	az	első	vatikáni	zsi-
nat	csalhatatlansági	(tévedhetetlenségi)	dogmájáról	(stb.),	csak	politikusi,	miniszteri	
ténykedése	alapján	és	hátterében	értelmezhető.	De	hogy	akár	a	nemzetiségi	területi	
autonómiák,	akár	a	vallás	magánügyként	felfogható	(fel	nem	fogható)	értelmezéséről	
szólnak,	akár	a	kötelező	közoktatás	bevezetését	(annak	törvényben	már	biztosított,	a	
gyakorlatban	azonban	éppen	nem	létező)	szorgalmazó	tetteiről	és	írásairól	szólnánk,	
az	bizonyos,	hogy	nem	történelmi	kérdésekről	tárgyalnánk.	Napjaink	legégetőbb	kér-
déseiről	tájékozódhatnánk,	ha	olvasnánk	Eötvöst.	Nem	tesszük.	Sajnos.
E	néhány	sor	bevezetéséül	azt	írtuk,	hogy	iszonyú	kár,	hogy	a	200.	születésnap	nem	

kapott	nem	kellő,	de	szinte	semmilyen	visszhangot.	Most	csak	restelkedhetünk.	Mi	
sem	szolgáltunk,	igaz,	nem	is	szolgálhattunk	ilyen	visszhanggal.	E	sorok	szerzője	nem	
Eötvös-szakértő,	nem	Eötvös-kutató,	ezért	nem	járulhatott	hozzá	az	elmaradt	ünnep-
léshez.	Legfeljebb	reményének	adhat	hangot.	Talán	kerekszámú	évfordulók	nélkül	is	
lehet	mód	igazi	Eötvös-recepcióra.	Nagy	szükség	lenne	rá.


