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Illusztráció Bárdos József: Csodás átváltozás a tündérmesében című tanulmányához, mely
folyóiratunk 94. oldalán olvasható.
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Mustra
Egy folyóirat szerkesztője csak örülhet, ha a közlésre alkalmas írások száma messze
meghaladja a rendelkezésre álló terjedelmet.
Az öröm azonban nem egyszerűsíti munkánkat, hiszen a terjedelmen túl a folyóiratnak tükröznie kell a lap koncepcióját; esetünkben a könyvvel, az olvasással, az irodalmi nevelés jelenével és jövőjével kapcsolatos elképzeléseket, de ezek sokszor jelentősen eltérnek egymástól.
Ha megnézzük a korábbi, 1966 és 1987 között megjelent Könyv és Nevelés írásait láthatjuk, hogy a könyvtár, az olvasás, az ifjúsági irodalom, a tankönyv területén
szinte minden megváltozott. Mindezek természetesen törvényszerűek, a gyors változások már-már közhelyszerűen ismertek, de azok megítélése, a helyes irányok meghatározása egyre nehezebb.
Bevalljuk: nem tudatosan ugyan, de írásaink nagy része a jövővel foglalkozik, illetve a jövővel kapcsolatos gondokat fogalmazza meg.
A fenti bevezető gondolatok jegyében utalunk Balogh Mihály cikkére, melynek
címe Stabilitás? Innováció? Inspiráció? Avagy hol a (könyvtáros) boldogsága mostanában? A szerző nem vitatja a változásokat, azok szükségességét, de írása bizonytalanságot jelez a tekintetben, hogy miként lehet a stabilitást és a változásokra való
közvetlen és gyors reagálást összehangolni. A fenti kérdéseket az iskolai könyvtárakra vonatkoztatva elemzi (jogszabályok, tantervek, gazdasági feltételek stb.), majd vázolja az ebből fakadó feladatokat. Az címben szereplő kérdőjelek önmagukban jelzik a szerző aggályait. Az előbbi témának szerencsés kiegészítője Rakonczás Szilvia
(Tájoló – Könyvtárak az iskolában) című írása, melyben a Tudásdepó-Expressz projektet mutatja be Békés megyében.
Más megközelítésben, de ugyancsak a jelen és a jövő gondjaival − mondjuk ki, ellentmondásaival − foglalkozik Bencédy József tanulmánya (Könyv vagy tévé?). A kérdés
évtizedek óta foglalkoztatja a szakembereket, de aktualitása sajnos időszerűbb, mint
amikor az a 80-as években felvetődött, hiszen a technika (számítógép) újabb problémákat vet fel. A cím utáni kérdőjele azt jelzi, hogy szerzőnk − a kérdéssel foglalkozó
gazdag irodalom ismeretében is − bizonytalan az optimális megoldás tekintetében.
Reményeink szerint vitát vált ki Vajda Kornél, aki cikkében (Információtudomány
és metafizika) ezúttal egy angol szerző nyomán az információtudomány alapkérdéseit elemzi. Írásában felvetett számos kérdése továbbgondolást igényel. Remélhetőleg a
szerző ezzel hozzájárul olyan fogalmak tisztázásához, mint információs társadalom,
a digitális pedagógia vagy a kompetencia. E téren a pontatlan vagy felületes szóhasználatok tisztázását folyóiratunknak is fel kell vállalnia.
Tölgyesi József (Hogyan tovább? Gondolatok a pedagógiai folyóiratok jövőjéről)
ugyancsak felismeri a változásokat, de írása címe után szintén ott a kérdőjel. Tudjuk,
hogy a közel két évszázados múltra visszatekintő pedagógiai folyóirat-kiadás keresi
a helyét. Az Eötvös által alapított Néptanítók Lapja − bizonyos mértékben a Köznevelés elődje − központi, minisztériumi szándékot tükrözött, míg a közel száz egyesületi vagy helyi pedagógiai folyóirat módot nyújtott e központi szándékok finomítására,
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támogatására vagy elvetésére. Az írás-olvasás-véleménynyilvánítás együttese valamilyen szinten hozzájárult az egységes pedagógustársadalom kialakulásához. Napjainkban új folyóiratok indulnak és szűnnek meg, és a bizonytalanságot fokozza a folyóiratok
elektronikus változatainak megjelenése. Örülnénk – ebben az esetben is –, ha együtt
keresnénk a megoldást, és Tölgyesi József helyzetelemzése vitát indítana el.
Daróczi Gabriella (Együtt a gyermekkel a könyvtár-interface megteremtésében)
és Bereczkiné Gyovai Ágnes (E-learning az ének-zenei nevelésben) színvonalas, önmagukban is értékes tanulmányai a jövőt körvonalazzák, éppen ezért különösen fontos
lenne, hogy az írásokban felvetettek olvasóinkat továbbgondolásra ingerelné.
A jövőben egyre inkább arra törekszünk, hogy a folyóiratunkban felvetett kérdéseket a lehetőség határáig „végigvigyük”, azokat több szerzővel, több oldalról is megközelítsük. Nem hiszünk tökéletes megoldásokban, „abszolút igazságokban” − jól tudjuk,
ez lehetetlen −, de a többoldalú megközelítés, az ebből származó viták gondolatokat
ébreszthetnek, és ezt már sikernek érezzük.
Bárdos József (Csodás átváltozás a tündérmesében) című elemzését remélhetőleg
több hasonló követi. Mint annyi minden más, ifjúsági irodalmunk is a változás korát
éli, és feltehetőleg az ilyen és hasonló tudományos igényű elemzések segítik a hagyományos mesék értékeinek megőrzését.
Az útkereséssel, a jövővel foglalkozó írások után − elektronikus kiadásunkban − egy
nagyon is aktuális cikket közlünk 1924-ből (Mit tanítanak Magyarországról a külföldi
iskolákban?). A szomorú, de elgondolkodtató írást a következő számban is szeretnénk
folytatni, külföldön megjelenő magyar nyelvű tankönyvek elemzésével.
E kérdésben is kérjük, várjuk véleményüket, kérdéseiket és − nem utolsósorban −
kritikájukat.
Jáki László

8

Kön yVtá r

Információtudomány és metafizika
Vajda Kornél

E rövid cikkhez az indítást, az ötletet, az alapot Bertram C. Brookes1 londoni profes�szornak a Journal of Information Science 1980-as második számában megjelent cikke adta.2 A szerző négy részben adja az információtudomány alapvetését, mi azonban
csak az első cikkre reflektálunk. Azért is, mert a további cikkek egészen speciális ismereteket követelnek meg (maguk is részei magának az információtudománynak, nem
is igazi megalapozói), és fölöttébb leszűkítik magát az alapproblematikát. Nem így
az első, az épp pertraktálni vágyott írás.
A szerző egy talán fiktív, talán valós, de mindenképp roppant szellemes és meggyőző történetből indul ki. Bemutatják neki A. professzort, aki nyelvészet- és információtudományt ad elő hallgatóknak. Bemutatják B. professzort, aki számítógép-tudományt
ad elő információtudományt hallgatóknak. A következő, C. professzor statisztikus,
és természetesen statisztikát ad elő, ugyancsak információtudományt hallgatóknak.
A kérdésre, hogy magát az információtudományt ki adja elő, nincs válasz. Illetve csak
annyi, hogy az információtudomány afféle „kevercs” tudomány. Nyelvészetből, számítógép-tudományból, statisztikából, könyvtári diszciplínából és az ég tudja még miféle
ismeretekből áll össze. Az meg a hallgatók, a leendő információs szakemberek dolga,
hogy valahogy összehozzák e sok mindenből magát az információtudományt (information science). De hát tényleg a hallgatók dolga lenne ez az összehozás, ez a „szintézis”? Nyilvánvalóan nem. Pedig az ellentmondásokat az angol professzor még meg
is tudja sokszorozni. Példáit nem sorolnánk, ki-ki maga is számos példát, indíciumot
tudna hozni. Mi a teendő, mi a kiút ilyenkor?
A talán legnagyobb magyar esztéta a következőket mondja. Tegyük szövegében
az esztétika terminus helyébe mindenütt az információtudományt:
„A kutatási anyagnak ez a roppant gazdagsága és sokfélesége egymaga is szükségessé teszi olyan vizsgálódási szempont alkalmazását, amely elvileg fordul a sokféleségtől az egység, a jelenségtől az értelem, az esetlegestől az egyetemes felé. Aki
tisztában van az esztétikai jelenségek áttekinthetetlen sokféleségével, már csak ezért
is lehetetlen be nem látnia, hogy az esztétika nem boldogulhat filozófia nélkül. Az esztétikai vizsgálódásban mindenesetre a legjelentősebb, legátfogóbb, de a legbonyolultabb is a filozófia szerepe. De már abból is, hogy az esztétikai jelenségek közt egyenesen filozófiai természetűek is szerepelnek… Elutasíthatatlanul előáll a követelés, hogy
a filozófiai vizsgálódás helyet kapjon az esztétikában, hiszen ezekről beszélni sem lehet
1. Bertram C. Brookes-ról bővebben lásd ugyanebben a számban Csík Tibor írását.
2. Brookes, B. C.: The foundation of information science. Part 1. Philosophical aspects. (Az információtudomány
alapvetése. Első rész. Filozófiai aspektusok.) In: Journal of Information Science. 1980. 2. sz. p. 125-133.
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értékelméleti, ill. metafizikai elmélyedés nélkül. A filozófiai gondolkodást azonban ennél átfogóbb szerep illeti az esztétikában. Olyan különböző természetű dolgok, aminők
az esztétikai jelenségek, még eligazodni is lehetetlen másként, mint hogy megpróbáljuk tisztázni a bennük közös esztétikai mozzanatot, közös értelmet. Ilynemű vizsgálat
csak úgy lehetséges, hogy e tapasztalat adta jelenségekből visszakövetkeztetünk természetükre, értelmükre. Ez pedig nem más, mint a jelenségek lényegkutató szemrevétele (fenomenológiai módszer) és előfeltételeinek visszafelé kutatása (redukció). Épp
ez a kettő teszi a bölcseleti vizsgálatot.”
Nos, Brookes aligha ismerhette a fent idézett sorokat, mégis pontosan ezek szellemében járt el, méghozzá tudatosan, sőt a lehető legnagyobb egzaktsággal. Angol professzor lévén természetesen az angolszász filozófia kapaszkodóit kereste. És – micsoda telitalálat, micsoda csodálatos ösztön, micsoda érzék – nem az analitikus filozófia
nagyjaihoz fordult – és (gyakorlatilag) minden angolszász filozófia analitikus –, hanem
Karl Popperhez.3 Popper persze szintén az analitikus filozófia nagyja (talán egyik legnagyobbja), ám már igen korán az analitikus filozófia úgynevezett belső ellenzékének prominense volt. Amikor az analitikusok – élükön Gilbert Ryle-jal – minden úgynevezett
szellemfilozófia megszüntetésén munkálkodtak (Ryle fő műve magyarul is olvasható,
több kiadásban is4), Popper – előlegezve mintegy az analitikus filozófia hatalmas fordulatát, amely csak a 2000-es években következett be – már a hetvenes években a metafizika és a szellemfilozófia felé fordult. Az első jelet az 1972-es nagy munkája, az Objective Knowledge5 mutatta (hivatkozik is rá szerzőnk), csúcsát azonban a Three Worlds
(Három világ) című hatalmas előadása (1978) jelentette. A Three Worlds az analitikus
filozófia végső – a metafizika, ontológia irányába tett – nagy fordulata nyitányának tekinthető. És ehhez az előadáshoz, az ebben kifejtett „harmadik világra” épít Bertram
C. Brookes. Mit jelent ez?
Igen sok mindent. Popper harmadik világa tulajdonképpen a szellem, az objektivált
szellem világát jelenti. Az első világ – most Popper gondolatait, koncepcióját foglaljuk
össze végtelenül röviden, és éppen ezért felelőtlenül leegyszerűsítve – a fizikai dolgok
világa. A testeké, mozgásoké, az empirikusan megtapasztalhatóké (stb.). A második
világ az emberi „mind”: az emberi psziché, mentalitás, lelki folyamatok (stb.). A harmadik világ pedig az ember által alkotott, az ember által létrehozott, objektivált valóságoké. Egy Popper által is használt példával élve: Shakespeare összes műveinek kiadása
az első világba tartozik, papír, nyomdafesték, könyvkötés (stb.) – ez mind-mind fizikai,
empirikus valóság. Amikor Shakespeare – mondjuk – a Hamletet írta, a második világban volt. Pszichikai, mentális (és még ki tudja milyen) folyamatok zajlottak le benne,
alkotott, és – talán – maga sem tudta, mit „csinál” vagy mi történik vele. Ám maga a
Hamlet, a mű, valami objektivált „szellem”. Bárki befogadhatja, bárkinek a rendelkezésére áll, bárkinek a „világa” lehet. Bertram C. Brookes nem mondja ki, de minden
gondolatmenete oda vezet, hogy az információ, az információtudomány tárgya a har3. Sir Karl Raimund Popper (Bécs, 1902. július 28. – London, 1994. szeptember 17.) osztrák származású angol filozófus. Főbb eredményeit a tudományfilozófia, episztemológia és politika-filozófia területén érte el. A XX. század
legbefolyásosabb filozófusainak egyike.
4. Ryle, G.: A szellem fogalma. Gondolat Kiadó, 1974.; Osiris Kiadó, 1990.
5. Popper, K. R.: Objective Knowledge: An Evolutionary Approach. 1972.
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madik világba tartozik, értelmezni, érteni, „megfogni” csak úgy lehet, ha a popperi
harmadik világhoz tartozónak tekintjük. Két kérdésünk van (lehet). Igaza van-e Bertram C. Brookesnak, amikor popperi alapon kívánja megalapozni az információtudományt, illetve, hogy igaza van-e Poppernek a harmadik világ „feltételezésével”, vagyis lehet-e egy ilyen „feltételezéssel” bármit is megalapozni.
Tekintsünk el attól, hogy Bertram C. Brookes maga is kételyeket érez (és támaszt) saját koncepcióját illetően. Nézzük a dolgot magát. Hagyjuk el – ideiglenesen –
azt a terepet, amelyen eddig mozogtunk. Az informatika tárgya, talán nem túlzás így
fogalmazni, az információ. Mi légyen az információ? Ez a kérdés. Hogy azután a harmadik vagy a százharmadik világ része-e, kit érdekel? A kérdést – hál’ Isten! – nem
nekünk kell megválaszolnunk. Hatalmas szakirodalom áll rendelkezésünkre. Egy kissé
szemtelen hangú, de objektív összefoglalást idéznénk: „Az információk szerepe messze
túlértékelődik, hiszen ezek maguk nem egyebek, mint puszta adatok […] A tudás ennél
jóval több, az információk szervezett-rendezett halmaza, amelyet […] az eszmék segítségével rendezünk magunkban. Az információ olyan élmény vagy ismeret, amelynek az
ember korábban nem volt birtokában, s amelynek birtokba vétele csökkenti szubjektív (!) határozatlanságát […] Voltaképpen minden eddigi társadalom szükségképpen
információs társadalom is volt, a megfelelő információk birtoklása az őskőkorban sem
volt semmivel kisebb jelentőségű, mint manapság.”
Ha ilyen vagy ilyenféle szövegeket olvasunk, különös jelentőséget kell tulajdonítanunk Bertram C. Brookes cikkének. Hisz épp ezekből az okokból kifolyólag kellett
neki – és az ő nyomán kell nekünk – filozófiai kapaszkodókat keresnünk, találnunk.
Említettem volt, hogy a londoni professzor – csodálatos találattal – Popperhez fordult, az ő három világ elméletéből, erre az elméletre támaszkodva adott megalapozást
az információtudománynak. A találat több szempontból is csodálatos. Egyrészt nyilvánvaló, hogy Popper már korai éveiben is „metafizikafertőzött” volt. Sohasem osztotta, és a későbbiekben egyre kevésbé fogadta el a Bécsi Kör és az analitikusok szörnyű
metafizikaellenességét, másrészt a hetvenes évektől maga is metafizikát épített. Évtizedekkel járt kora angolszász analitikus filozófusai előtt, akik – s ez ma már tudható,
kézikönyvekben is deklarált ismeret – egyik fő diszciplínájuknak tekintik a metafizikát (amit néha – Christian Wolffig visszanyúló hagyomány ez – olykor, de nem mindig, ontológiának (is) neveznek). Köztudott, hogy a kortárs analitikus filozófia egyik
óriása (a giant of contemporary philosophy – ahogy nevezni, titulálni szokták) nemrég adta közre főműnek szánt metafizikáját.6 Bertram C. Brookes tehát korát megelőzve nyúlt Popper – akkoriban inkább csak fanyalogva említett (ha egyáltalán említett)
„három-világ-metafizikájához”. De vajon meg kell-e állnunk Brookes koncepciójánál?
Azt hiszem, több érv is szól amellett, hogy túllépjünk rajta.
De talán nem is túl kell(ene) lépnünk, hanem valamivel eléje. Az a szerző, aki
eleddig a legpontosabban, legpregnánsabban írta le az analitikus filozófia általunk fentebb említett fordulatát, a következőket rögzíti: „Az analitikus filozófia tradicionális
értelemben a következő tézisek jegyében áll: 1. a filozófia célja a filozófia meghaladása a nyelv elemzése révén;2. a filozófia egyetlen legitim feladata a mindennapi vagy
6. Dummett, M.: Thought and Reality. Oxford University Press, 2006.
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tudományos nyelv elemzése; 3. az egyetlen módszer, amely a filozófia rendelkezésére
áll, a nyelvanalízis módszere. Nos, ha valaki széttekint az analitikus filozófia mezein,
azt találja, hogy e három tézis közül egyetlen egyet sem ír alá senki, aki analitikus filozófus. Más szavakkal élve, az analitikus filozófia halott. És a hagyományos analitikus filozófia valóban az. És ennek ellenére az analitikus filozófia ma élőbb, mint valaha…”7 Mi úgy véljük, hogy az újabb, a mai, a minden korábbinál élőbb analitikus
filozófia lényegében a hagyományos kontinentális filozófiához tért vissza, ha ezt – általában – nem is hangsúlyozza vagy dokumentálja.
Amikor Beckermann kifejti – a fent idézetteket követően – a mai analitikus filozófia
alapelveit, mindenkinek az kell, hogy az eszébe jusson: de hát itt lényegében Nicolai
Hartmannról és társairól van szó. És erre kell gondolnunk akkor is, amikor Popper – ne
felejtsük, nem brit, hanem osztrák származású – harmadik világáról elmélkedünk.
1933-ban (nem 1972-ben vagy 1978-ban) jelent meg Nicolai Hartmann egyik főműve, a Das Problem des geistigen Seins.8 Ebben a hatalmas monográfiában Hartmann
kifejti, hogy a szellemnek – ne essünk tévedésbe, Hartmannál semmiféle spiritualizmusról nincs szó, a szellemet nem neotomista vagy egyéb vallási értelemben veszi –
három alapvető terrénuma van. Van a személyi, személyes szellem, ez mintegy ráépül
az emberi pszichére, annak felettes rétege; van az objektív szellem, amely megnyilatkozik, megvalósul például a nyelvben, a jogban, az ethoszban stb.; és van az objektivált szellem, pontosan az, ami Popper harmadik világa. Mivel sokkal differenciáltabb
és persze messze alaposabban kifejtett teória, az ember arra gondol, hogy Bertram C.
Brookes, ha kezébe került volna (nem került), sokkal jobb alapozást talált volna az információtudományhoz, mint így.
De meggondolandó az is, hogy – amint arra egy kisded írás, amely Wilhelm Dilthey aktualitásáról (mai aktualitásáról) értekezik 9 – Hartmann gondolatainak sokkal
gazdagabb forrásvidékét találhatjuk, találhatnánk Diltheynél. Nem a kis írásunknak
apropót adó Brookes-cikket kívánjuk bírálni, ismerethiányban elmarasztalni. Távol legyen tőlünk! Csak azt jeleznénk – és persze nem bizonyítanánk –, hogy ha már a filozófiához, a metafizikához kell az információtudomány érdekében fordulnunk – és persze ahhoz kell, ezt nemcsak Brookes, de mi magunk is úgy véljük, s talán sikerült is
valószínűsítenünk –, akkor ehhez a klasszikus kontinentális filozófia is, a modern (metafizikus) analitikus filozófia is hatalmas segítséget adhat. És a Popperre építő szerző
jelentőségét éppen nem csökkenti, sőt felszorozza, hogy – Popperen át, Popper segítségével – elvezetett minket az igazi, egyelőre talán beláthatatlan filozófiai meggondolások hatalmas mezejére.
Ám vannak még indiciumok, utalások, meggondolni valók bőségesen. Csak szúrópróbaszerűen válogatva köztük. Hankiss Elemér nagydoktori disszertációjában10 arról
elmélkedik – Nicolai Hartmannra (is) hivatkozva –, hogy vajon az irodalmi mű mint
Popper harmadik világának része, tagja, eleme, struktúra-é avagy modell. A struktúra
– Hankiss szerint – valós, igazi, empirikusan felfogható valami. A modell olyasmi,
7. Beckermann, A.: Analytische Einführung in die Philosophie des Geistes. Berlin–New York. 2008.
8. Hartmann, N.: Das Problem des geistigen Seins. De Gruyter, 1933.
9. Az olvasó. Gyűjteményes kötet. Bp.: 2009.
10. Az irodalmi mű mint komplex modell címmel jelent meg 1985-ben.
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ami struktúrák közt közvetít, maga nem „igazán” létező. Az íróban, költőben gazdagon buzognak a mentális, lelki, pszichikai (stb.) energiák, valódi struktúrát alkotva,
ezeket – hogy mi módon, azt most ne firtassuk – beleírja, belevarázsolja egy modellbe, amely – önmagában – „semmi”. De alkalmas arra, hogy befogadójában hasonló
lelki, pszichikai, mentális folyamatokat indítson el, generáljon. Vajon nem a popperi harmadik világ egy leképezésével állunk-e itt is szemben? Persze számos kiegészítéssel és némi leegyszerűsítéssel egyetemben. De azért – feltétlenül – meggondolandó
módon. És még mindig Hankiss Elemér, aki először Az emberi kaland11 címmel adta
közre munkáját, később, tetemesen kibővítve Félelmek és szimbólumok12 címen. Ebben – a bevallottan Ernst Cassirer munkájára13 támaszkodó könyvesszében – Hankiss
arra tesz kísérletet, hogy megvilágítsa, miért és hogyan, miként és mennyire, mi módon és milyen eszközökkel építi, építheti ki az ember a saját szimbólumvilágát, amely
védi és megvédi őt, amely nélkül élete lehetetlenné válnék.
Az információ és az információtudomány kifejezés a mai értelemben, ezekben
a munkákban nem fordul elő, jóllehet Cassirer kultúrát, tudományos ismereteket értelmező filozófiájának is vannak ilyen vonatkozásai. De lehet-e szemernyi kétségünk
is afelől, hogy – lényegében – erről van szó. Hál’ Istennek. Van hová fordulnunk megalapozásért.
Befejezésül az egyik legnagyobb magyar nyelvésznek a szinkron és diakron síkokról mondott szavait parafrazeálnám, annál is inkább, mivel a popperi koncepció egyik
legfontosabb elemére, sajátosságára mutathat rá. Popper ugyanis a három világ szerves egységét, egymásba áthatását, átjuthatását, érintkezését mindenkor fölöttébb hangsúlyozta, annál is inkább, mivel – természetesen – elsősorban megkülönböztetésükre,
külön-külön való jellemzésükre vetette a hangsúlyt. Nos – ismétlem, csak parafrazeálok – e három világ a lehető legbizalmasabb viszonyban áll egymással: kölcsönösen
egymásban fekszenek.

11. Hankiss Elemér: Az emberi kaland: Egy civilizáció-elmélet vázlata. Budapest: Helikon, 2002.
12. Hankiss Elemér: Félelmek és szimbólumok. In: Hankiss Elemér összegyűjtött munkái. Budapest: Osiris Kiadó,
2006.
13. Cassirer, E.: An Essay on Man. An Introduction to a Philosophy of Human Culture – először 1944.
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Bertram C. Brookes
és az információtudomány megalapozása
Csík Tibor

Bertram C. Brookes (1910–1991) az információtudomány meghatározó, ha úgy tetszik,
klasszikus szerzői közé tartozik. Azon úttörők egyike volt, akik maradandót alkotva részt
vállaltak az információtudomány kidolgozásában és tudományos elismertetésében.
Oktatói pályájának fontos szakasza volt, amikor a University College London tanáraként részt vett a könyvtárosok, levéltárosok képzésében. A képzés minőségét és az
egyetem rangját jól jelzi, hogy eddig 21 Nobel-díjassal büszkélkedhet. Brookes az információs szakemberek oktatását a szakmai szempontból legendás hírű intézményében, az ugyancsak londoni City Universityn folytatta.
Kutatásainak egyik fő témája a tudományos és technikai információk mérésének,
kezelésének elmélete. Munkássága révén vált a könyvtáros ismeretek részévé például
az úgynevezett Bradford-Zipf eloszlás. A tudományos tevékenység kvantitatív vizsgálata területén őt tekintik az informetria egyik megalapozójának. Másik fő törekvése az információkkal foglalkozó új diszciplína szigorú, tudományfilozófiai alapú kiépítése volt.
Elismertségének és eredményeinek értékét jól mutatja, hogy az angolszász szakirodalom idézettségi adatai alapján az 1972–1995 időszakban az információtudomány legfontosabb 120 szerzője között van.1 Ebben a körben csak egy magyart találunk, Braun
Tibort, az itthon iskolát teremtő, nemzetközileg elismert tudóst. Brookes neve a hazai,
tudománymetriával foglalkozó szakemberek körében sokkal ismertebb, mint a könyvtár- és információtudomány területén.2 Ez abból is adódik, hogy a könyvtár- és információtudomány hazai értelmezése eltér a fősodrástól.
Nem csak a könyvtári és információs szakemberek számára meghatározó kérdés,
hogy az információk, a tárgyiasult emberi tudás kezeléséhez szükséges ismeretek pusztán más tudományágak részismereteiből és alkalmazásaiból állnak, vagy lehetséges
az önálló diszciplináris megalapozás.
Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716) könyvtárosként a gyűjtemények tartalmi
föltárásához osztályozási rendszert dolgozott ki. A tudományfölosztáson alapuló rendszerében a könyvtárakra külön ismeretkör vonatkozik, amelynek neve „res biblithecaria generalia”. A könyvtárosok még a XIX. században is tekintélyes emberek, sokan
közülük tudományok művelői, elismert kutatók, elsősorban a bölcsészet, a filológia
területén. A „tudós könyvtáros” képe máig elevenen él a köztudatban.
1. White, H. D.–McCain, K. W.: Visualizing a discpline. An author co-citation analysis of information science, 19721995. In: Journal of the American Society for Information Science. 1998. 49. évf. 4. sz. p. 327-355.
2. Shaw, A.: Comments on Bertram C. Brookes recipient of the 1989 Derek John de Solla Price Award. In: Scientometrics.  
1990. 19. évf. 3-4. sz. p. 153-155.
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Egy új diszciplína létrejöttét föltételek teljesüléséhez szokás kötni. Az első, hogy
az adott témában kellő számú publikáció jelenjen meg, tehát kialakuljon az a tudósközösség, amelyik a tárggyal foglalkozik, és megszülessenek a szakterület tudományos
közleményeinek orgánumai. Fontos szempont továbbá az intézményesülés: az adott
diszciplínából a felsőfokú képesítést nyújtó oktatási intézmények, a szakmai és tudományos testületek megalakulása.
Ahogy általánosan ismert, Martin Wilibald Schrettinger (1772–1851) a XIX. század első harmadában kidolgozta a könyvtártudomány (Bibliothekswissenschaft) alapvetését, axiómákra építve, filozófiai alapossággal. A Melville Louis Kossuth Dewey
(1851–1931) alapította School of Library Economy (Columbia College – New York)3
keretében 1887-ben megindult az oktatás. A „library economy” elnevezés arra a fölfogásra utal, hogy a könyvtárnak mint szervezetnek hatékonyan és eredményesen kell
működnie. Paul Otlet (1868–1944) és Henri La Fontaine (1854–1943) 1895-ben megalakította az Office International de Bibliographie (OIB) nevű szervezetet, és a XX.
század elején megindítják a dokumentációs mozgalmat. Jóllehet a filozófus könyvtárosnak, a tudós bencésnek, a „könyvtárosok jótevőjének” és a két belga „írástudónak” a könyvtárról alkotott eszméi igencsak különböztek egymástól, de az új diszciplína szigorú elvi alapokon nyugszik, folyik a felsőfokú képzés, kimunkált a gyakorlat,
a szakmai orgánumokban a fejlődés útjairól, a technológiai innovációról és természetesen az új tudományos horizontról folynak a viták.
A könyvtártudomány kialakulásának első szakasza az 1930-as évek elején záródott
le. A korszakhatárt Shiyali Ramamrita Ranganathan (1892–1972) és Lee Pierce Butler (1884–1953) egy-egy könyvének megjelenésével jelezzük. Mindketten olyan szerzők, akiknek munkássága meghatározó módon befolyásolta az angolszász tudományosságot. Ranganathan eszméi és tudományos eredményei hazánkban is ismertek;
és remélhetőleg még mindig felsőoktatási tananyag, legalább a fazettás osztályozása.
Butler a bibliográfiatörténet professzora volt az első, tudományos képzésre létrehozott amerikai intézményben (Graduate Library School – University of Chicago), valamint folyóirat-szerkesztő, kiemelkedő tudományszervező (The Library Quarterly).
Érdekes és sokatmondó adalék, hogy a latin szakos Butler doktori (PhD) értekezésében Szent Iréneusz – II. században élt tudós püspöknek – a Megváltóról szóló tanításait tárgyalta (Studies on the christology of Irenaeus). Az amerikai és az indiai szakember egyaránt dolgozott könyvtárban, így nemcsak az elméletet, hanem a könyvtári
tevékenységek gyakorlatát is ismerték. Ranganathan – akit a University College London legnevesebb tanítványai között tart számon – 1931-ben jelentette meg a könyvtártudomány öt törvénye című művét.4 Ebben azokat a posztulátumokat határozta meg
és fejtette ki, amelyek révén közkinccsé válhat az emberiség közös tudása. Arra kereste a választ, hogyan tudja biztosítani a könyvtár a társadalom tagjainak a számukra szükséges ismeretek megszerzését és a kívánt információk elérését. Úgy ítélte meg,
hogy a szakterület a társadalomtudományokhoz tartozik, mert normatív alapelvekből
(normative principles) indul ki, és kevésbé hipotézisből, mint a természettudományok,
de az alkalmazott módszerek tekintetében nem látott különbséget.
3. Miksa, F.: Melvil Dewey: the professional educator and his heirs. In: Library Trend. 1986. 34. évf. 3. sz. p. 359-381.
4. Ranganathan, S. R.: The five laws of library science. Madras: Madras Library Association,1931.
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Butler a felsőfokú oktatás számára írta a Bevezetés a könyvtártudományba című
művét.5 Ő is a társadalomtudományok részének tekinti a könyvtártudományt, mint
ami társadalmi jelenségeket és társadalmi tevékenységet vizsgál. A tudományos munka legfontosabb területeinek az olvasáslélektant, a könyv- és kiadástörténetet, valamint a könyvtártörténetet tartja, a jelen folyamatainak megítéléséhez pedig statisztikai
eljárásokat rendel. Rangathan és Butler fölfogása között az egyezések ellenére lényeges
különbségek is vannak. Ranganathan a könyvek formai és különösen tartalmi föltárását alapvető fontosságúnak tartja, és egyértelműen a tudomány részének tekinti. Butler
szerint könyvtári eljárásként a könyvek leírása a leltár részeként szükséges, így a tudományos megalapozás föl sem vetődik.
A kutatás frontja azonban nem a Butler által annyira szeretett nyomdászat- és nyomdatörténet irányába fordult, hanem a tartalom – a könyvekben, de leginkább a folyóiratokban található – ismeretek, azaz a tudás reprezentálása felé. Az úttörők (trail
blasers) jórészt olyan mérnök emberek voltak, akik elsősorban az ipari fejlesztések
információellátását akarták megoldani, például Hans Peter Luhn (1896–1964). Az alkalmazott technológia lehetett lyukkártyás, mikroformátumot használó (pl. mikrofilm), majd számítógépes. A digitális technológiák kidolgozása – különösen az információfeldolgozás, -tárolás, -visszakeresés és az adatátvitel – a hadászat számára fontos
kutatásfejlesztések és kommunikáció miatt stratégiai jelentőségűvé vált. Az Amerikai
Egyesült Államok kormányzata a kutatási eredmények gyorsabb és jobb hasznosítása érdekében támogatta a szakirodalmi adatbázisok létrejöttét, a tudományos információk cseréjét.
Mindennek következtében az 1960-as évekre teljesen új helyzet állt elő: létrejött
a számítógép-tudomány (computer science), körvonalazódott a tudománymetria nevű
új ismeretkör, és 1968-ban az American Documentation Institute, elfogadva a változásokat, új nevet választott – American Society for Information Science and Technology.
Gerard Salton (1927–1995) a számítógép-tudomány professzora (Cornell University)
az információfeldolgozást már teljesen a gépekre bízná6, s kidolgozta egy olyan dinamikus könyvtár elméletét, ahol a tartalmi reprezentációt is számítógép végzi.7
A kezdetben könyvtártudománynak, majd könyvtár- és információtudománynak, manapság pedig csak egyszerűen információtudománynak nevezett diszciplína
– az eddig elmondottakból következően – több paradigmát is magában foglal: így
a filozófiai – tudományelméletit, a vállalat-gazdaságtani – vezetéstudományit, a társadalomtudományi – kultúrtörténetit, az ügyvitel-gépesítési – számítógép-tudományit. Az első paradigmába tartozik Brookes elgondolása is. Hogy teljesebb legyen
a kép, megjegyezzük, hogy a többször is említett University College London könyvtárosokat, levéltárosokat és kiadói szakembereket képző intézetében (Department of
Information Studies) az információs szakemberek doktori fokozatot (PhD) digitális
humaniórákból (Digital Humanities) szerezhetnek.
Brookes elévülhetetlen érdeme, hogy a tárgyiasult emberi tudással, a fölhalmozott
ismeretekkel foglalkozó ismeretág önálló diszciplináris megalapozására tett kísérletet.
5.
6.
7.
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Butler, L. P.: An introduction to library science. Chicago: University of Chicago Press, 1933.
Salton, G.: Automatic information organization and retrieval. New York: McGraw-Hill, 1968.
Salton, G.: Dynamic information and library processing. London: Prentice-Hall, 1975.

Témáját tudományfilozófiai megközelítésben Sir Karl Raimund Popper (1902–1994)
úgynevezett három világ elméletéből kiindulva tárgyalja. Popper ez irányú gondolatait az 1960-as években kezdte kifejteni, de a test és elme (lélek) viszonyának kérdése élete végéig foglalkoztatta. 1969-ben egyetemi előadássorozatot tartott a témában,
1972-ben önálló kötetben jelentette meg a 3. világról szóló gondolatait,8 1977-ben társszerzővel készített művében továbbviszi gondolatait.9 Főként a két utóbbi munkára
támaszkodott Brookes. Popper eszméi ellentmondásos fogadtatásban részesültek, de
a témát tekintve megkerülhetetlenek.
Az előadások szerkesztett anyaga magyar fordításban először 1998-ban látott napvilágot.10 A magyar tudományos közélet – különösen a filozófia és a pszichológia – reflektált Popper gondolataira. És Brookes munkája bizonyítja, hogy az információtudományra is termékenyítőleg hatottak, fontos volna tehát, ha mi, könyvtárosok, információs
szakemberek is megismernénk.

Bertram C. Brookes
(1910–1991)

Sir Karl Raimund Popper
(1902–1994)

8. Popper, K. R.: Objective knowledge. An evolutionary approach. Oxford: Oxford University Press, 1972.
9. The Self and Its Brain: An Argument for Interactionism by Karl R. Popper and John C. Eccles. Berlin: Springer,
1977.
10. Popper, K. R.: Test és elme. Az interakció védelmében. Budapest: Typotex, 1998.
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Stabilitás? Innováció? Inspiráció?
Avagy hol a (könyvtáros) boldogság mostanában?1
Balogh Mihály

Kucska Zsuzsa elnök asszony a Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) májusi
küldöttközgyűlése után váratlanul megkérdezte, hogy tartanék-e előadást a vándorgyűlésen a szekcióülésükön. Kapásból visszakérdeztem: mi lesz a Nagy Könyvtáros Találkozó vezérszólama? Stabilitás, innováció, inspiráció – hangzott a válasz,
és az én szkeptikusan realista szakmai bensőmben az iskolai könyvtárak tegnapi/
mai/holnapi helyzetének ismeretében rögtön odagörbültek a kissé túl hangzatosnak
tűnő cím vesszői helyére a kérdőjelek. Végiggondolni és elvállalni ezek után egy pillanat műve volt.
Stabilitás? Innováció? Inspiráció? Avagy hol a (könyvtáros) boldogság mostanában?
– állt össze a fejemben a cím első blikkre. Utóbb aztán belém mart a kétely: ugyan,
honnan venném én a bátorságot a hetedik nyugdíjas esztendőmben megmondani a „tutit” általában a könyvtárosok boldogságfokáról? Hiszen erről ma már nincsenek naprakész ismereteim, míg az iskolai könyvtári szakfelügyeletben eltöltött utóbbi éveim
meg persze az előéletem alapján még most is rálátok a könyvtárostanárok világára,
s így az aktuális boldogságfaktorukra is. Kéretik ezért a könyvtáros szón a továbbiakban könyvtárostanárt érteni! (Remélem persze, hogy azért a gyermekkönyvtáros kollégák körében is elérek némi fejcsóválást a gondolataimmal.)
Miután eddig eljutottam, a következőkben átgondoltam egyenként a szlogen elemeit. Nagy felfedezésekre nem jutottam persze, hiszen a stabilitás nálam (is) valamiféle
biztonságos alapot, hátteret, tartós megbízhatóságot jelent, innováción én (is) a szakmai fejlesztést, újítást, új ötletek megvalósulását értem, míg az inspiráció az én szótáramban is valamiféle ösztönzés, külső/belső késztetés az innovációra, a megújításra.
De az állandóság – megújítás – késztetés belső viszonyrendszerének, működőképességének alapját nálam mindenképpen ama bizonyos háttér, vagyis a szakmai környezet
tartós megbízhatósága jelenti. Normális körülmények között csak ez lehet a működtetők megújulási, megújítási hajlamának legfontosabb biztosítéka és ösztönzője.
A készülődés menetében, ismét továbblépve egyet, elolvastam az MKE honlapjáról
a vélhetően inspirációnak szánt beharangozót.2
Megtudhattam belőle, hogy változó, átalakuló korban élünk. Változnak az olvasási
szokások, hódit a digitális könyv, átstrukturálódik a könyvtári rendszer, miközben
a gazdasági válság finanszírozási nehézségeket okoz. De a sokféle szükségből erény
1. Az MKE 44., 2012-es győri vándorgyűlésén a Könyvtárostanárok Egyesülete és a Gyermekkönyvtáros Szervezet
szekcióülésén 2012. július 13-án elhangzott előadás szerkesztett változata.
2. [online] [2012.10.01.] <http://vandorgyules.sze.hu/content/index/id/8928>
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is kovácsolható, ha szemléletet váltunk a működtetésben meg a külső kommunikációban. A vándorgyűlés a szemléletváltáshoz és az újszerű kommunikációhoz kíván útravalót csomagolni nekünk.
Mélyebben beletúrva magába a csomagba, efféléket találtam ott, mint hogy a stabilitás nem maga a változatlanság, hanem a biztos lábakon állás. A hosszú távú fenntarthatóság követelményei szerint tervezzünk, de az innovációt, folyvást alkalmazkodó, „gördülő” tervezés előzze meg! A közkönyvtár, a felsőoktatási vagy az iskolai
könyvtár más-más kihívás előtt áll. Közös viszont számukra, hogy a stabilitás alapján
kell tervezniük, de a változásokra közvetlen, gyors reagálással. A magányos fejlesztések kora lejárt, szakmai összefogás kell, a lemaradók „magunk után húzása”. A fix
pont mindig a felhasználó, őt kell megkérdezni, s akár a látens igényeit is „kitalálni”.
Tegyük mindezt folyamatos önképzés és állandó diskurzus közben. A vándorgyűlés
„e hármas pilléren kibontakozó, új együttműködési rendszer alapjait kívánja megvetni”. Íme, a kissé tán magasra libbent kommüniké veleje.
*
Úgy éreztem, éppen ezen a ponton érkezett el az ideje a földre szállásnak, hogy az eddigieket összevethessük a nevén szólított, másságát a rá váró kihívásokban is hordozó
iskolai könyvtár való világával.
Stabilitás az iskolai könyvtárügyben? Az utóbbi öt évet tekintve a könyvtárostanárok fórumán3 a napi diskurzusokban az intézményi átszervezések és az ezekből következő személyi következmények témaköre egyre előbbre kerül a különféle szakmai feladatok, innovációs ötletek megvitatása ellenében. Akár úgy is fogalmazhatnánk, kissé
fellengzősebben, hogy egy külső jelenség, a bázis destabilizálódása rontja az innovációs hajlam belső inspirációs esélyeit.
Tekintsünk a továbbiakban a konkrét részletekre! Kezdjük az összevetést a külső,
makrokörnyezeti háttérrel, amelynek központilag mozgatott instabillá varázsolását
szokás fedőnéven átszervezésnek hívni.
A közoktatási intézményrendszer statisztikai honlapja (KIRSTAT)4 3200 adatsorban írja le az utóbbi fél évtized megszűnt közoktatási intézményeit. Eszerint minden
negyedik intézmény eltűnt, egy részük összevonás révén, jogutóddal, mások elnéptelenedés miatt, jogutód nélkül. A volt iskolai könyvtár (már ahol volt!) pedig vagy
telephelyi könyvtárszobaként vegetál tovább, vagy beolvadt valahová, azaz lényegében megszűnt.
Az adott időszakban egyébként csak az intézmények kevesebb mint kétharmadában
működött könyvtár, míg könyvtárhasználatot tanító pedagógus csak minden harmadik
iskolai könyvtárban dolgozott. Hab a tortán ezek után a most, legújabban ránk váró
ágazatirányítási struktúraváltás, amit elnök asszonyunk, Szakmári Klára házi használatra úgy fogalmazott meg a minap, hogy nyakunkon a tanévkezdés, de még azt se
tudjuk, ki lesz a fenntartó és hogyan fognak intéződni a napi folyó ügyeink.
3. [online] [2012.10.01.] <http://groups.yahoo.com/group/konyvtarostanarok_foruma>
4. Adataim forrásai: a Közoktatási Információs Iroda [online] <http://www.kir.hu>, ill. a Könyvtárostanárok Egyesülete
honlapján található, Dömsödy Andrea által összegyűjtött iskolai könyvtári statisztikai adatok: [online] [2012.10.01.]
<http://www.ktep.hu/feltetelek>
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Az innovációs hajlamot inspirálni alkalmas külső stabilitás másik fontos eleme
a jogszabályi háttér – lehetne. Ám gondoljunk csak bele! Az elmúlt húsz évben ötször
írta át az aktuális pártpolitika a közoktatási (bocsánat: ma már köznevelési) törvényt.
Az átírások ötször iksz számú, úgynevezett követő jogszabály módosításaival jártak.5
És jó, ha tudjuk, hogy ez a törvény meg ezek a következményes jogi normák rendelkeznek az iskolai könyvtárakról is. Négyévente kényszerülnek tehát a könyvtárostanárok újratanulni a szakmai jogaikat és kötelességeiket, miközben mind a régi, mind
az átírt, új kötelességeik rendre azonnali hatállyal lépnek életbe, míg a jogaik különféle halasztó hatályú „csűrcsavarok” útvesztőiben kóvályognak.
De nézzük a másik alapnormánkat is, az iskola pedagógiai tevékenységének sorvezetőjét, a tantervet. A nemzeti, a keret, az alternatív meg a helyi… Ezekből építkezik
az iskolai könyvtár(os)i munka szakmai veleje, a könyvtár-pedagógia is.6 Tanterv ügyben idő híján itt és most csak annyit hadd kérdezzek meg: ki az, aki szerint szakmai
értelemben normális dolog a tizenkét évfolyamra tervezendő tantervi rendszert négyévente áttervezni, átterveztetni? Vagy ez lenne az a bizonyos gördülő tervezés?
„Gyakran kell annak változni, aki állandó akar lenni örömben és bölcsességben.”
– mondja egy helyütt a bölcs Konfucius. Jó, rendben van, Mester, gyakran kell! De milyen gyakran? És milyen mélységig? Ezt ki dönti el? – kérdezem én. Persze nem Konfuciustól…
*
Kössünk ismeretséget az iskolai könyvtárak mikrokörnyezetével is, méghozzá az intézményi, belső stabilitás fokát kifejező néhány fontos mutató révén! Az előző három
tanév általános iskolai szakfelügyeleti jelentéseiből mazsolázunk, de mint tudjuk –
cseppben a tenger!7
Az iskolák egy részében csak a negyed státust éri el a foglalkoztatott könyvtári szakemberek száma. A könyvtárostanárok alig fele rendelkezik felsőfokú könyvtáros képesítéssel, alig kétharmada bír az előírt pedagógus diplomával.
Egy tanulóra két dokumentum beszerzése jut évente. Abból az egyik tankönyv, erre
futja a költségvetésből, míg a másik, „a” könyvtári dokumentum, külső forrásból (ajándék, pályázat stb.) kerül az állományba. Az állományok 94 százaléka könyv, a könyvek több mint egyharmada tankönyv. Vagyis az iskolai könyvtárak – alapfeladatuktól
távolodóban – mindinkább tankönyvtárakká válnak. Lényeges minősítő adat lehetne
5. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény fontosabb módosításaira sor került 1996-ban, 1999-ben és 2003-ban,
majd megszületett a 2011. évi CXC. törvény A nemzeti köznevelésről. A különböző követő-kiegészítő jogszabályok közül – a tankönyves rendelkezések mellett – legfontosabbak a 11/1994-es miniszteri rendelet a közoktatási
intézmények működéséről, továbbá e rendelet visszatérő módosításai.
6. Az 1995-ben elfogadott Nemzeti alaptanterv kisebb-nagyobb korrekcióira került sor 1999-ben, 2003-ban, 2007-ben,
ill. gyakorlatilag új NAT született 2012-ben.
7. Publikált adatok: Varga Katalin–Dömsödy Andrea: Vezető szakfelügyelői jelentés az iskolai könyvtárakban végzett
2008-as könyvtári szakfelügyeleti vizsgálatról. In: Könyv és Nevelés. [online] [2012.10.01.] 2009. 4. sz. p. 10-25.
<http://www.tanszertar.hu/eken/2009_04/vk_da_0904.htm>
Varga Katalin–Dömsödy Andrea: Vezető szakfelügyelői jelentés az iskolai könyvtárakban végzett 2009-es könyvtári szakfelügyeleti vizsgálatról. In: Könyv és Nevelés. [online] [2012.10.01.] <http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_
menusor/konyv_es_neveles/vezeto_szakfelugyeloi_jelentes_az_iskolai__konyvtarakban_vegzett_2009es_konyvtari_szakfelugyeleti_vizsgalatrol>
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az állományok avultsági foka is, de ezt a szakfelügyelet nem vizsgálja. Egyes könyvtárostanárok magánbecslése szerint az állományuk feléhez a kutya sem nyúl. (Figyelem: a „nyúl” szó ebben a kontextusban ige!)
Nem, vagy csak részben felel meg a normáknak a könyvtári alapterületek közel fele.
A számítógépek átlagos száma könyvtáranként másfél, egy könyvtárosra nagyjából egy
munkagép jut, a könyvtárak felében nincs használói gép, igaz viszont, hogy a gépek
90 százalékán van internethozzáférés. Nyomtató a könyvtárak kétharmadában akad,
de szkenner, fénymásoló csak minden ötödikben található.
Az iskolai könyvtárak harmadában éri el a heti nyitva tartás az előírt 22 órát, de
közel felükben nem haladja meg a napi 1-2 órát! A szolgáltatások közül a kölcsönzés
vezet, második a helyben használat, jócskán leszakadva következik a tartós tankönyvek kölcsönzése, illetve a tájékoztatás, referensz szolgáltatások meg az internet használata. Messze hátul pedig a könyvtárközi kölcsönzés zéró közeli értéke: ez évente
és iskolánként 4, azaz négy eset!
Kéthetente kerül sor könyvtárhasználati órára vagy könyvtári szaktárgyi órára,
tanulócsoportonként alig több mint egy könyvtári óra jut egy tanévre. A könyvtárosoknak nagyjából a fele ismeri a területi pedagógiai szakkönyvtárak (már ahol
még vannak egyáltalán!) és az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (OPKM)
szolgáltatásait. Csak minden negyedik iskolai könyvtáros ismeri az Országos Dokumentum-ellátási Rendszert, az ODR-t.
*
Egyszer régen, még az 1992-es sárospataki vándorgyűlésen, a honi közoktatás demokratizálódásának (és piacosodásának) hőskorában azt találtam mondani, hogy ahogyan
a megrendelő társadalom a maga képére formálja az iskolát, a megrendelő iskola úgy
formálja a maga képére a saját könyvtárát.8 Vessünk hát egy pillantást az iskolai könyvtár szolgáltatásait megrendelő, használó pedagógusokra, hadd legyen némi képünk
az inspiratív szakmai környezet szubjektív oldaláról, a humán tényezőről is!
2005-ben az OPKM (Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum) iskolai könyvtári stratégia tervezésébe fogott. Arra kértük a Könyvtárostanárok Egyesületét (KTE),
hogy szervezzen fölmérést pedagógusok körében az iskolai könyvtárak szakmai elfogadottságáról, használatáról. A korábbi stratégiáknak ugyanis megvolt az a gyöngéjük, hogy leginkább csak az iskolai könyvtárosoknak, a rendszer működtetőinek a tapasztalataival számoltak.
Hét kérdéscsoportra válaszolhattak pedagógus partnereink. Ilyenekre például, hogy
mely szolgáltatásokat, milyen információs igénnyel, mely dokumentumtípusok segítségével szoktak használni. Meg hogy milyen könyvtári területeket, infrastrukturális föltételeket jobbítanának. Végül, hogy az iskolai könyvtárosnak mely tevékenységeit tartják fontosabbnak, s hogy szerintük a diákjaik mennyire és mire használják
az iskola könyvtárát.
A kérdőívek célba juttatását a KTE tagok mellett a tíz legnagyobb pedagógus szakmai szervezettől vártuk. Az egyiktől visszakaptunk egy „a tagok nevében” kitöltött
8. Az 1992-es sárospataki vándorgyűlés plenáris ülésén elhangzott előadásom elérhetősége: Tanuló, tanár, könyv,
könyvtár. In: Könyvtáros. 1993. 2. sz. p. 41-47.
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adatlapot, egy másik fölrakta a honlapjára, és kitöltésre ajánlotta a tagjainak. „A többi
néma csend” – ahogy a szervezést vezénylő Bondor Erika, a KTE akkori elnöke Hamlet nyomán szkeptikusan megjegyezte. Végül azért az országból innen-onnan, hatvan iskolából, különböző iskolatípusokból visszaérkeztek a kitöltött kérdőívek. Mivel
korábban alig találkozhattunk pedagógus kollégáink véleményével az iskolai könyvtárakról, talán nem is olyan szerény adat a hétszáznál több kitöltött kérdőív.
A stratégia terve végül terv maradt. Az adatlapok hozzám kerültek, s én elkezdtem kigyűjtögetni, összegezni az üzeneteket. Hamar föltűnt, hogy a válaszok elég
homogén módon strukturálódnak, s hogy mennyire igazodnak szakmánk megítélésének sztereotip közhelyeihez. 20-25 százalékos földolgozottság biztonsággal körvonalazta a várható végeredményt.
A szolgáltatásaink igénybevételét érintő válaszok közül kiugróan vezet a kölcsönzés.
Jóval elmaradnak a helyben olvasás, a tájékozódás és a másolatkészítés adatai. A sor
alsó végére az internethasználat és a könyvtárközi kölcsönzés szorul.
A „mire használja az iskolai könyvtárt” kérdésre sokan jelölték meg a szaktárgyi
ismereteik irodalmának használatát, kevesebben a tankönyvekét, referensz dokumentumokét. A használók közt a magyar, a történelem és az idegennyelv-szakosok vezetnek, alig reprezentáltak a testnevelés, az ének és a kémia tanárok, s a „futottak még”
csoportba szorultak „nagy testvéreink”, az informatikusok is. Igen csekély a módszertani problémákra és az oktatásügyi kérdésekre választ keresők aránya.
A „milyen dokumentumtípust keres vagy használ” kérdésre magasan vezetnek
a nyomtatott dokumentumok, messze hátul kullognak az audiovizuális információhordozók, és (igaz, 2006-ban!) a sor végére az elektronikus források szorultak. Szórtabbak a válaszok arra, hogy az igények jobb kielégítése végett mely könyvtári területeket fejlesztenék. A három „dobogós” helyet a szaktárgyi ismeretközlő dokumentumok,
a tankönyvek és az audiovizuális információhordozók gyarapítása foglalja el. Nem
vagy alig tartják fontosnak a válaszadók az oktatásügyi dokumentumok gyűjtését, mint
ahogy a tájékoztatás lehetőségeinek és/vagy a szaktárgyi órák előkészítésének minőségi javítását sem. (Az viszont a kérdezés hibájából nem derülhetett ki, hogy mindent
rendben lévőnek vélnek ezeken a területeken, vagy egyszerűen nincs rájuk számottevő igény. Sejtjük azért, hogy inkább az utóbbiról lehet szó.)
A működési föltételek közt tallózva általában keveslik az alapterületeket, kívánnák
a funkcionális terek alkalmasabb kialakítását, fejlesztenék az elektronikus eszközparkot, bútorzatot. Nincs viszont igény a nyitva tartás bővítésére, a heti könyvtári munkaórák emelésére.
Megkérdeztük, mit tartanak inkább vagy kevésbé fontosnak a könyvtáros feladatok közül. A válaszok sommásan: minden fontos, amit megkérdeztünk. Az állomány
gyarapítása és feldolgozása azért kiugrik fölfelé, lefelé viszont a könyvtárhasználati
ismeretek tanítása kilóg a sorból.
Kérdeztük, szerintük a diákjaik mire használják (ha használják) az iskolai könyvtárt.
A domináns válaszok: kötelező irodalom kölcsönzése, fölkészülés az órákra, és (meglepetésre) a diákok nagyobb önálló munkái, a projektfeladatok végzése. Gyanúm szerint a kollégák úgy gondolták, hogy ha ők nem is, a többi tanár bizonyára gyakran ad
ilyen típusú feladatokat. „Lepontozták” ugyanakkor a könyvtárhasználati és a könyv22

tárban tartott szaktárgyi órákat. A sor végén a szabadidő eltöltése kullog, ezt jó érzékkel tippelték meg, hisz ma már egyre kevésbé a könyvtár a tanulók iskolai, főleg
a tanítás utáni menedéke.
Idő híján nem hallgatunk bele a beküldő könyvtárostanárok üzeneteibe, pedig ezek
plasztikusan egészítik ki a tanár kollégák fölvázolta összképet a béke szigetének vélt
könyvtárban magányosan olvasgató könyvtáros kollegináról. Egy elgondolkodtató idézet azért álljon itt mutatóban: „A kollégák közt ki sem osztottam a kérdőíveket, hanem
én magam töltöttem ki, mert úgy érzem, a munkatársaim nincsenek tisztában a könyvtárban rejlő, a pedagógiai munkájukat segítő lehetőségekkel. Nekik a könyvtár csak
egy gyorsan elérhető, tágas tanterem.”
*
A stabilitás és inspiráció rejtelmei után következhet az innováció! Az iskolai könyvtári innovációk indítása a könyvtárostanár személyiségétől és érdeklődésétől függ
a leginkább. Ha egy fenntartó jó iskolai könyvtárat akar működtetni, a megfelelő
személyi feltételeket célszerű megteremtenie, jól képzett, kellő belső motivációjú könyvtárostanárt kell alkalmaznia – állítja Bondor Erika egy 2002-es írásában.9 A megállapítás aligha vitatható, bár a gyakorlatban ezt a fajta káderpolitikát mégsem kön�nyű tetten érni.
Kár, hogy a szerző nem tért ki a pedagógiai környezetből eredő külső motiváció
fontosságára. Talán, mert ami nincs, arról nincs is mit beszélni – gyaníthatnánk, miközben a „nincs” nem precíz mértékegység, hisz legalább a KTE tesz időnként motivációs, inspirációs erőfeszítéseket, amikor különböző, elsősorban könyvtár-pedagógiai
tárgyú pályázatokat hirdet könyvtárostanároknak. Aki vett már részt ilyen pályázatok
szervezésében, netán sikeresen pályázott, az tudja igazán, mekkora lökést képes adni
olyanoknak is ez a lehetőség, akik egyébként különböző okokból nem törekednének
szakmai önmagukat a nyilvánosság elé vinni.
Az elmúlt bő évtizedben jelentős segítséget nyújtott az iskolai könyvtári innovációs kezdeményezések bemutatásában az 1999 óta újra működő Könyv és Nevelés
(KéN), amelynek Olvasáspedagógia rovata ad teret a témában publikálni szándékozóknak. Legalább kétszáz könyvtár-pedagógiai innovációs írás jelent már meg a KéN-ben
az elmúlt tizenhárom évben. Fölbukkannak olykor egyéb pályázati és publikációs lehetőségek is a könyvtár-pedagógia témakörében, például az OPKM, a Fővárosi Pedagógiai Intézet (FPI) vagy a Magyar Olvasástársaság (HUNRA) jóvoltából. E pályázatok gyűjteményes kötetekkel is gyarapították az elmúlt években a téma módszertani
szakirodalmát.
Ha mindezekhez hozzávesszük a tankönyvkiadókat a szerzőségre ösztönző könyvtárhasználati tankönyveikkel, a Bod Péter versenyeket a felkészítő könyvtárostanárok
megméretési lehetőségeiként, s az Iskolai Könyvtári Világnap szakmai mozgalmát,
végül, ha fölemlítjük még a KTE által elindított és továbbvitt elismerési, kitüntetési
alkalmakat, akkor a motivációs, inspirációs bűvös kör nagyjából be is zárul. Mindezekkel azonban van egy nagy gond: itt elsöprő többségben magának a szakmának a belső
9. Bondor Erika: Az iskolai könyvtárhasználat innovatív példái. In: Az iskolai könyvtár új modellje a gyakorlatban.
Szerk.: Emmer Gáborné. Budapest: Flaccus Kiadó, 2004. p. 134-147.
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inspirációs motívumairól, s az ezekből gerjedő belső személyes inspirációról beszélhetünk csupán, ugyanis kívülről érkező, a szűkebb szakmán túl eső pedagógiai vagy
könyvtárügyi innovációs ösztönzésről nincs mit beszélni. Hamlet (és Bondor Erika)
szavaival élve a többi itt is – néma csend…
*
Akik túl sötétnek találták a képet, netán túlzottan pikírtnek a hangnemet, azoknak tartogatok azért valami bíztatót is az egyre fogyó iskolai könyvtárakba szorult s a jogszabályok útvesztőinek, ellentmondásainak szakmailag és egzisztenciálisan kiszolgáltatott
könyvtárostanárok egy részéről.10 Azokról a könyvtárpedagógusokról, akiknek a tanári professzióját a pedagógustársadalom többsége tagadja meg, a (könyvtár) szakmai
másságát, külön minőségét pedig a könyvtáros világ vonja kétségbe.
Ezek a könyvtárostanárok, noha a stabilitásnak a nyomait is legföljebb csak alig észlelhetik a szakmai környezetükben, mégis meg akarnak mutatkozni, mégis folyamatosan törekszenek szakterületük legfontosabb speciális értékének, a könyvtár-pedagógiának a megújítására, módszertanának megalapozására. Igaz, mindezt nagyon nemcsak
maguknak szánnák, de mégis nagyon csak maguk használják.
Honnan meríti ez a társaság az inspirációt az innovációkhoz, ha a maga világából
hiányzó stabilitásból nem merítheti? A kérdés költői. Válaszötleteiket a kiadóba kéretik beküldeni. Magam olykor már-már arra gyanakszom, hogy miközben a sok fölösleges, ráérő idejükben a béke szigetének vélt könyvtárukban olvasgatnak, időnként
leemelik a polcról a híres mesét Münchhausen báró kalandjairól, s amikor nem látja
senki, gyakorolják magukon azt a bizonyos mocsár-jelenetet. Tudják, amikor a báró
saját hajánál fogva húzza-vonja ki magát a dágványból.

10. A témáról bővebben ír Tóth Viktória: Jogi útvesztők – kérdőjelekkel, Az iskolai könyvtárak jogi szabályozása.
2. átd. kiad. In: Könyvtárpedagógiai füzetek 4. Budapest: FPI, 2007. p. 56.
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Hogyan tovább?
Gondolatok a pedagógiai lapok jövőjéről
Tölgyesi József

A pedagógiai szakirodalom jelentős szegmensét alkotják azok a lapok és folyóiratok
(a továbbiakban: pedagógiai lapok), amelyek e tudományterülethez vagy interdiszciplináris régiójához (is) tartoznak.
A magyar neveléstudomány és a pedagógiai praxis minden korban kitüntetett figyelemmel fordult e periodikák felé. Ebben jelentős szerepe volt annak, hogy megjelenésük gyakorisága miatt viszonylag gyorsan tudták közölni az aktuális oktatáspolitikai, törvényi és jogszabályi változásokat, illetve azonnal reagálhattak akár az
elmélet vagy a gyakorlat eredményeire, s szerzőik által szoros kapcsolat alakulhatott
ki a neveléselméleti kutatók és a gyakorló pedagógusok között. Ez a kölcsönös szakmai
érdekeltség olyan meghatározónak bizonyult, hogy a lapok egyaránt törekedtek arra,
hogy „mindkét fél” eredményeit, közléseit publikálják, még akkor is, ha ezekben tudománytanilag vagy a gyakorlati alkalmazásuk okán kételyek merülhettek fel. (Legfeljebb vita alakult ki, amely során mindkét fél bevetette „nagyágyúit”: azokat a szerzőket, akik a szakmai figyelem középpontjában álltak. A korosabb olvasók bizonyára
jól emlékeznek még Medvegy Antal vagy Fonay Tibor és mások nagy vihart, válaszcikkeket indukáló Köznevelés-írásaira, úgy anno még a hetvenes évekből, a nyolcvanas
évek elejéről. De más lapok is megélhették az ilyen, néha nem is ritka szellemi pengeváltásokat.)
Ma azonban ennél fontosabb problémák kerültek felszínre. A társadalom gazdasági potenciálja, a sűrűn – talán a szükségesnél is gyakrabban – változó oktatáspolitikai
koncepciók (bennük az oktatási törvénykezés és jogszabályok, a tantervek, az iskolaszerkezet módosulásai, a több fenntartós intézményhálózat) elég alapot adnak ahhoz,
hogy a közoktatás legkisebb szegmensébe is behatoljanak a változások.
S maradva a témánknál, a pedagógiai lapok helyzeténél és főképpen jövőjénél, aligha tekinthetünk el attól a folytonosságtörténés sorról, amely kétszáz év alatt történeti léptékűvé tette a pedagógiai lapok kiadását. (De csak általában, mert sokféleségük,
s főképpen a legtöbb, sőt, túlnyomó részük időbeni tartóssága nehezen vagy egyáltalán nem tudta túlélni a kurzusváltásokat. A szakmai túlélésre – több évtizedre áthúzódóan – a jelentősebbek közül csak néhány példát lehet felsorolni: Néptanítók Lapja,
Pedagógiai Szemle, Magyar Pedagógia, A Tanító, Óvodai Nevelés és néhányan, mint
az Embernevelés és társai, metamorfózison estek át, s főnixként igyekeztek feltámadni – újabb megszűnéssel.)
Mindezek ellenére (vagy mellett) pedagógiai lapjaink neveléstörténeti örökségünk
hordozói, amelyek arról adnak bizonyosságot, hogy a társadalmi változások közepette
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is (még ha új címekkel, új köntösben és más célokkal), mindig képesek voltak a folytonos megújulásra, akkor is, ha szükségből vagy jól felfogott érdekből fel kellett vállalni az aktuálpolitikai igényeket.
Ahhoz, hogy a lapkiadás jövőjéről szóljunk – ha terjedelmi és tartalmi, értékelési korlátok között is –, nem nélkülözhető a pedagógiai lapok történeti útjáról szólni,
mintegy kontinuitást keresni a múlt, a jelen és főképpen: a lehetséges jövőjük között.
Felidézünk majd néhány olyan szakmai megnyilatkozást, amelyek bár különböző időszakokban jelentek meg szakmánk lapkiadásával kapcsolatban, a pedagógiai szaksajtó jelentőségéről, feladatairól, s szerzőik okán nemcsak autentikusak, hanem napjaink
viszonyaira is adaptálhatók, értelmezhetők.

A pedagógiai szaklapok múltja, jelene
Pedagógiai tartalmakat (is) hordozó hazai lapok először a XVIII. század utolsó negyedétől kezdődően jelentek meg. Ilyenek voltak a Merkur (1786–1787), a Novi Ecclesiastico Scholastici Annales Evangelicorum (1793–1803) stb. Az első önálló pedagógiai
folyóirat, a Közlemények a Kisdedóvás és Elemi Nevelés Köréből 1843-ban indult útjára, de jelentős pedagógiai tartalmakat közöltek még a Religio és Nevelés (1841–1849),
a Protestans Egyházi és Iskolai Lap (1842–1919) és a Nevelési Emléklapok (1846–1849)
is.1 A szabadságharc utáni évtizedben a nem pedagógiai lapok vállalták fel (nemegyszer igen markánsan) a népoktatás, a nőnevelés, a kisdednevelés, a szakmai képzés
ügyének számos társadalmi és szakmai problémájának közlését. A szakmai lapok iránti érdeklődés és igény jelzői voltak, hogy számos tanítókör, tanító- és tanáregyesület
adott ki regionális lapot, nemegyszer kéziratos formában.2
Eötvös József – a már hosszabb távra szóló tanügyi törvény támogatására – olyan�nyira fontosnak tartotta a Néptanítók Lapjának a pedagógus kézbe adását, hogy
térítésmentesen juttatta el valamennyi iskolához (a nemzetiségiekhez azok nyelvén). Ebben a szándékban bizonyára az (is) tükröződött, hogy a központi (az állami)
akarat a lap révén folyton jelen legyen. Erre bizonyára szükség volt, mert számos
nyomtatott pedagógiai lap kereste a helyét, olvasórétegét az ország teljes területén,
a nagyobb régiókban vagy csak a vármegyék területén (s nemritkán csak egy-egy
tanítói körben, ami fél vagy egy járásnyi terület tanítóit jelentette). Ugyanakkor a
Néptanítók Lapja kiadói, szakmai toleranciája még bátorította is a más lapok olvasását: „Örvendetes tüneménynek kell tekintenünk, hogy iskolai lapjaink tekintélyes
számmal vannak már, és pedig az országban divatozó mindenféle nyelven. Midőn e
lapok statistikáját közölni megkezdjük, egyszersmind fölhivjuk a tanitókat, hogy a
mi lapunk mellett, mely ingyen küldetik meg nekik, tehetségük szerint más ily iskolai lapot is, mely igényeiknek legjobban megfelel – tartsanak, mert több lapból több
hasznot merithetnek.”3
1. L. pedagógiai lapok, folyóiratok. In: Pedagógiai Lexikon L-Q. Nagy Sándor főszerk. Budapest: Akadémiai Kiadó,
1978. p. 443.
2. Ez utóbbiak egyike volt például a Tanodai Közlöny, amelyet a Somlóvidéki Evangélikus Tanítóegylet adott ki
1863-tól havonkénti megjelenéssel. (Ennek mindössze két lapszáma maradt fenn Süle Sándor volt kertai evangélikus tanító, később állami általános iskolai igazgató dokumentumgyűjteményében. A két lapszám jelenleg a helyi
iskola helytörténeti gyűjteményében található.)
3. Iskolai lapjaink. In: Néptanítók Lapja. 1968. 1. sz. p. 15.
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A felsorolásban a következő kilenc országos terjesztésű lap szerepel: Népnevelők
Lapja, Kalauz, Izraelita Magyar Néptanító, Ungarischer Schulbote, Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, Jüdischer Schulbote, Tanodai Lapok, Hétfői Lapok, Skolszki Liszt
(iskolai lap szerb nyelven).
Egy-egy lap megszűnése már ekkor is felkeltette a laptársak figyelmét: „A Prot.
Népiskolai Közlöny született, élt, hatott és meghalt a részvétlenség miatt az 1866-ik
évben.” Érdemeit azonban nem lehetett elvitatni annak ellenére, hogy csak egy évfolyama jelent meg. „A Prot. Népiskolai Közlöny egy évi folyama oly terméke népiskolai irodalmunknak, mely érdemes, hogy róla kimulta után is megemlékezzünk. Megérdemli azért, mert ez nem efemér4 életű napi események, elmefuttatások, pillanatnyi
hatásu frazisok registrálása; hanem maradandó becsü, paedagogiai értékkel biró
s gyakorlati hasznos czikkek sorozatát foglalja magában […] A szerkesztők lelkiismeretesen teljesíték kötelességüket; de nem ugy a tanitók, kik e páratlan vállalatot elbukni engedték.”5 Ez az etikus kiadói, szerkesztői kollegialitás ma és a jövőre nézve
is példa lehet!
1868-ban a pedagógiai lapok aránya igen kedvező volt az összes (többségében országos terjesztésű) laphoz viszonyítva (ha a regionális és a helyi pedagógiaiakat is hozzá
vesszük) körülbelül 90 volt a pedagógiai, míg 256 az összes országos terjesztésű lap.
A Horthy-korszakban jelentősen mérséklődött a pedagógiai lapok választéka: időlegesen 30-50 között volt a címszám. Ugyanakkor olyan jelentős lapok „nőttek fel”
a Néptanítók Lapja mellé, mint a Nemzetnevelés, A Gyermek, a Magyar Paedagogia,
az Országos Polgáriiskolai Tanáregyesületi Közlöny, a Cselekvés Iskolája. Rendkívül
nagy számban jelentek meg – főképpen a regionális pedagógiai egyesületek kiadásában – helyi lapok, amelyek közvetlen hangvételükkel, a bennük szereplő személyek
(szerzők stb.) ismertsége révén igen kedveltek voltak.
Ugyanakkor a kultuszminisztérium, neves szerzők, neveléstudósok többször is felemelték hangjukat az országos pedagógiai lapok nem kellő olvasottsága, valamint
kiadásuk pénzügyi problémái miatt. Ebből az időszakból Imre Sándor (1877–1945),
a hazai elméleti pedagógia kiemelkedő tudósa, oktatáspolitikusa véleményét idézzük.
A „...lépésről-lépésre való együtthaladást a folyóiratok állandó szemmeltartása teszi
lehetővé. Különösen az egy-egy ágban vezető folyóiratokat kell gondosan figyelemmel
kisérni, meg azokat, amelyek éppen az egyetemes tájékoztatást tüzték magok elé. A tudományos kutatás egyaránt érdekel bennünket, bárhol folyik; a részletmunka eredményeit állandóan nyilvántartó, valamelyik kutató intézet működését, új kérdéseit, módszereit ismertető folyóiratok között tehát nem szabad a származás szerint különbséget
tennünk, mert akkor esetleg nagy jelentőségű vagy legalább bennünket nagyon érintő újnak közvetlen megismerésétől zárnók el magunkat. Ugyanígy mindenüvé el kell
hatolnia figyelmünknek, ahonnan a nevelés módszerének javítására, a siker feltételeinek újabbszerű biztosítására kaphatunk ösztönzést. Mind a tudományos, mind a gyakorlati törekvések megismerése bennünk is kérdéseket ébreszt, magunkra eszméltet,
követésre vagy ellenőrző vizsgálatra indit.”6
4. Rövid (életű)
5. Könyvismertetés. In: Néptanítók Lapja. 1868. 1. sz. p. 62-63.
6. Imre Sándor: A neveléstudomány magyar feladatai. Szeged. 1935. p. 32.
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Imre Sándor bár neveléstörténeti vonatkozású szövegkörnyezetben fogalmazta meg
a fentieket, azonban aktuálisan is jól értelmezhető az, hogy a pedagógia elméletének
és gyakorlatának együtt kell haladnia ahhoz, hogy a nevelés és az oktatás (a „nemzetnevelés”) eredményes legyen. Érdemes felfigyelni arra, hogyan értékeli a pedagógiai
folyóiratokat, s milyen jelentőséget tulajdonít tartalmuknak: „…feltétlenül szükséges
a szakfolyóiratok részletes feldolgozása. A folyóiratok ma még valóságos temetői érdemes neveknek és becses gondolatoknak, holott egy-egy szaklap nemcsak a maga idejében tett nevezetes szolgálatot a nevelői gondolkodás fejlődésének, hanem ma is nagy
haszonnal lehet belemélyedni némelyik cikkbe s új ösztönzést nyerhetünk sok, akkor
talán merésznek tetsző javaslatból. A szaklapokat ugyanúgy egyenként és teljes egészökben kell tanulmányozni, mint az írókat: egy-egy folyóirat határozott irányt vagy
korszakot jelenthet a nevelői gondolkodás alakulásában.” A továbbiakban ismét neveléstörténeti aspektusból ír a lapokról, ám ma is követhető elemzési módokat jelenít
meg, olyanokat, amelyek napjaink periodikáira is adaptálható szempontokat adnak.
Különösen annak fényében, hogy az utóbbi egy-két évtizedben alapos átrendeződés
ment végbe a pedagógiai lapok megjelenésében: „A nevelői gondolkodás történetéhez
tartozik tehát valamennyi nevelésügyi folyóirat teljes története: mily céllal keletkezett;
mennyire volt a szerkesztése tudatos; a szerkesztők váltakozása mi változást hozott a
lap irányában, értékében, hatásában; miben állott ez a hatás, milyen jellegű volt és
kikre terjedt ki; miért szünt meg valamelyik folyóirat. A hosszú életű folyóiratok és a
rövid tartamú vállalkozások sajátos, a magok nemében egyaránt értékes adatokat szolgáltatnak, a legrövidebb ideig tartó kisérlet is valami törekvést jelent, sikertelensége
többszörösen jellemző lehet. Az írók személye, a közlemények tartalma, a meginduló
viták és konok agyonhallgatások, a sok ismétlés, újrakezdés és másfelől egyes kérdések tárgyalásának fogyatékossága vagy teljes hiánya, a hazai könyvirodalom újabb
jelenségeinek visszhangja (a folyóiratokban, T. J.), valamint az, hogy a külföldi irodalomból mit és hogyan ismertettek, mennyire jutottak szóhoz különböző vélemények,
tájékoztatták-e olvasóikat más lapok tartalmáról, ilyen szempontok egy-egy folyóirat
szerepét rendkívül érdekesen világíthatnák meg.”7
1945 után gyakorlatilag valamennyi korábbi lap kiadása megszűnt. Az általános
iskola létrehozásával azonban gyorsan szükség volt egy központi pedagógiai lapra.
Ez a Köznevelés lett, amely napjainkig szolgálja a pedagógia ügyét.8 E lap mellett
csak a Pedagógus Értesítő jelentette a választékot. A politikai és közoktatás-politikai változások 1948-ban kulmináltak, s a korábbi klasszikus folyóiratok évekig nem
jelenhettek meg. A Pedagógiai Szemle mint új folyóirat 1951-től kapott megjelenési
lehetőséget, a Magyar Pedagógia pedig 1961-től lett újra előfizethető.
Az 1950-es évek második felétől (elsősorban az Országos Pedagógiai Intézet gondozásában, majd a mindenkori oktatásügyi minisztérium folyóirataként) sorra jelentek meg
azok a tantárgyi módszertani lapok, amelyek azonban alig élték túl az 1989–1990-es
rendszerváltást. Több évtizeden át e lapok, valamint a Köznevelés és A Tanító voltak
7. Uo. p. 49.
8. A Köznevelés 1945. július 15-én jelent meg először, a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium alapította. Mások
mellett olyan jelentős személyiségei voltak fő- és felelős szerkesztői, mint Kiss Árpád (1907-1979) és Ortutay Gyula (1910-1978).

28

a szakmailag legkedveltebb, sok magánelőfizetővel is rendelkező periodikák. A különböző (átalakuló) kutatóintézetek, valamint az 1975-től létrehozott megyei pedagógiai intézetek, több egyetem és főiskola, majd később pedagógus szakmai egyesületek
is adtak ki értékes tartalmú lapokat, folyóiratokat. (Szeged: Módszertani Közlemények, Veszprém: Veszprém Megyei Művelődésügyi Szemle, Megyei Pedagógiai Híradó, Pedagógiai Technológia, Győr: Hogyan?, Eger: Hevesi Művelődés, Budapest:
Könyv és Nevelés, Budapesti Nevelő)
A hetvenes-nyolcvanas évek a hazai lapkiadás kiemelkedő évei voltak. Ebben az időszakban a pedagógiai lapok példányszámukban, évenkénti megjelenési gyakoriságukban és olvasottságukban kiemelkedőek voltak a hazai pedagógiai sajtó történetében.
Ebben jelentős szerepe volt annak, hogy a közoktatás intézményeinek többsége önálló
gazdálkodási joggal rendelkezett, megfelelő volt a pénzügyi ellátottságuk, sorra alakultak azok az intézményi könyvtárak, amelyek fő- vagy részfoglalkozásban iskolai
könyvtárost alkalmaztak, megalkották a gyűjtőköri szabályzatokat, szakfelügyeletet
kaptak az iskolai könyvtárak, az intézményvezetők pedig szakmai, erkölcsi és anyagi
szempontból is érdekeltek lettek a nevelés-oktatás minőségi fejlesztésében. Ezek egyik
hozadéka a könyvtárak jó pedagógiailap-ellátottsága lett.9
1990-től (de némiképpen már az előző években is) elkezdődött a lapkiadás átstrukturálódása. Új kiadók jelentek meg új lapokkal, vagy átvették a régebbiek megjelentetését. A lapkiadás pluralizmusának egyenes következménye volt a kiadói liberalizáció (benne a tankönyvkiadásé), közvetve pedig az, hogy a közoktatásban megszűnt
az állami intézmény-fenntartói monopólium. Számos korábbi nagy tradíciójú szakmai lap megszűnt (például a tantárgymódszertani lapok), vagy új kiadóhoz kerültek alig megváltozott címmel (Új Pedagógiai Szemle, Tanító stb.). Néhány az új lapok
közül: Új Katedra, Modern Iskola, Iskolakönyvtáros, A Természetismeret Tanítása,
Fókusz, Iskolakultúra, A Kisgyermek, Képzés és Gyakorlat, a Mozaik Kiadó módszertani
folyóiratai, Educatio, Fejlesztő Pedagógia, Drámapedagógiai Magazin, Tehetség,
Pedagógiai Műhely, Neveléstörténet, Taní-Tani, Technika az iskolában, Magyar
Református Nevelés, Mester és Tanítvány, Kollégium stb. Az új lapok közül többen a bizonytalan pénzügyi háttér, valamint a kevés számú előfizető miatt szűntek meg.
A lapok egy részénél az előfizetők számának stabilizálásában már a kilencvenes
évek közepétől gondok jelentkeztek, főképpen az iskolák forráshiánya miatt. Erről
így írt az egyik napilap: „Az Ország mintegy 5100 közoktatási intézményéből csaknem 3800 rendelkezik iskolai könyvtárral. Noha a tavalyi évtől (1997, T. J.) külön
könyvtári normatívát kapnak az intézmények, a fenntartás és a beszerzés költségeinek számottevő részét még mindig pályázati pénzekből teremtik elő. A tapasztalatok
szerint a legtöbb könyvtár a folyóiratokon próbál spórolni: évről évre lemond néhány lapot […] A drasztikusan dráguló folyóiratok közül azonban mind kevesebbet
tudnak megrendelni az iskolák […] A megmaradó lapok is elsősorban a legszükségesebb szakmai periodikák. Napi- és hetilapot már csak kevés intézmény járat, s csupán néhányfélét.”10
9. Több iskolakönyvtárral foglalkozó cikk, tanulmány is utalt arra, hogy a pedagógusok jelentős része egyéni előfizetője volt a szakjuknak, beosztásuknak megfelelő folyóiratoknak.
10. U. J.: Folyóiratokon spórolnak az iskolai könyvtárak. In: Népszabadság. 1998. január 16. p. 10.
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A pedagógusok számára szükséges promt szakanyagháttér-hiányt némiképp pótolják
az elektronikus úton elérhető szakmai információk, ezek azonban nem mindig kompatibilisek és adekvátak a tantárgy-pedagógiai szükségletekkel. Hátrányt jelent az is,
hogy a gyakorló pedagógusok tapasztalatai a folyóiratok hiánya (vagy/és ritkább megjelenése) miatt nem publikálhatók. Különösen érzékeny veszteség volt az, hogy a legtöbb megyében megszűnt a megyeszékhelyi pedagógiai folyóirat. (Több megyében az
új pedagógiai intéztetek olyan tájékoztató lapokat indítottak, amelyek közölnek szakmai írásokat is, de igen korlátozott terjedelemben.)
Az utóbbi években (a folyóirat-kiadási pályázatok ellenére) olyan tradicionális
lapok megjelentetése is veszélybe került, mint a Köznevelés, az Új Pedagógiai
Szemle, s gondokkal küszködött (bár csak átmenetileg) az Iskolakultúra is. Bár a (mindenkori) szakminisztériumunk évenként meghirdette a pedagógiai lapok és folyóiratok költségvetési támogatására szolgáló pályázatát, ez azonban olyan szűk körre terjedt
ki (és pénzügyileg is csak részkiadások fedezetét biztosította), hogy lényeges hatása nem volt, sőt, elbizonytalanította a pályázaton eredménytelenül szereplő kiadókat.
(Pl. 2008-ban mindössze 21 lap kapott támogatást 400 ezer és 2950 ezer forint közötti
összegekben, közöttük két elektronikus lap, az irány.hu és a tte.hu.) Bár több iskolakönyvtárral kapcsolatos folyóirat volt jelen a piacon ekkor is, egyik sem kapott támogatást, annak ellenére, hogy a könyvtárak deklaráltan az intézmények legfontosabb
információs központjai.
A 2008-ban megtartott, a magyar sajtó tíz évét elemző, értékelő konferencián elhangzott véleményekről, tapasztalatokról írt a Lapkiadás című folyóirat, ami közvetve (de közvetlenül is) érvényes a pedagógiai lapok kiadására és olvasótáborára:
„A fogyasztói igényekre válaszul a hazai sajtópiac is átalakult, több ezer kiadvány
van a piacon, ezek nagy része egyre szűkebb célcsoportnak szól. Az olvasótáborok
szétaprózódtak, s a nagy lapok látványos olvasószám-vesztést voltak kénytelenek
elkönyvelni […] a hazai nyomtatott sajtó keresi a helyét, s van még hova fejlődnie,
hiszen a felnőtt lakosságra számítva a magyarok évente csupán 330 alkalommal
forgatnak sajtóterméket.”11
A papír alapú pedagógiai lapok hátrányban vannak a reklámpiacon is: az évi körülbelül 200 milliárdos megbízásból szinte nem mérhető értékben közölnek reklámanyagokat. A lapok előfizetői számának csökkenésében (az intézményi pénzügyi kondíciók megváltozása mellett) jelentős szerepe volt az egyéni előfizetések elmaradásának,
valamint annak, hogy a korábban önálló intézményeknek tagóvodákká, tagiskolákká
válva alig van lehetőségük egy-két lap előfizetésére, így nehezebbé válik a szakmai
anyagokhoz történő hozzáférés is.
De van-e, lesz-e kiút, elfoglalják-e a pedagógiai lapok (újra) helyüket az információs közegben? Állíthatjuk, hogy igen, de ehhez számos változtatására lesz szükség,
még úgy is, hogy a netes anyagok egyre nagyobb aránya mellett kell helyet biztosítani a nyomtatottaknak.

11. Konferencia a magyar sajtó elmúlt tíz évéről. In: Lapkiadás. 2008. 4. sz. p. 36.
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Hogyan tovább? Néhány megfontolandó gondolatkísérlet
A Hogyan tovább?-ot nem akut kérdésként kell értelmezni. A rendszerváltás során
a különböző kormánykurzusok alatt a közoktatás-politika számos változáson ment át,
amelyek az aktuális pedagógiai szakirodalomban is nyomon követhetők. Bár többször
is megfogalmazódtak távlati célok, programok, azonban ezek a kormányváltásokkal
elenyésztek, új elképzelések alapján új tervek készültek a közoktatás „modernizációjára”. Természetesen a tankönyvek egy része is erodálódott, s a szakirodalom sem
tudott elszakadni az aktuálpolitikai, az aktuális közoktatás-politikai trendektől.
A pedagógiai folyóiratok kiadása érdekszférák szerint alakult: magánkiadók, egyesületek, vállalkozások jelentették meg azokat, a maguk céljait (gazdasági érdekeit) szolgálva, a pedagógia hosszabb távú érdekeit többnyire figyelmen kívül hagyva.
2006-ban a folyóiratokkal kapcsolatban Jáki László egész problémahalmazra hívta fel a figyelmet egy tanácskozás kapcsán, melyet a lapok szerkesztői tartottak.
„Tanácskozásra ültek össze a pedagógiai folyóiratok szerkesztői, hogy megvitassák,
milyen teendőik vannak fennmaradásuk érdekében” – írja bevetőként12, majd így folytatja: „A beszélgetés tehát pénzügyi gondokkal kezdődött […] A helyzet megítélésében, a jövőt illetően a vélemények eltértek egymástól. Voltak, akik a kiutat a támogatók
körének bővítésében látták. Elhangzott, hogy keresni kell a kapcsolatot a bankokkal,
kiadókkal, szponzorokat kell találni, reklámokkal kell növelni a bevételt stb. Mások
a jobb, érdekesebb szerkesztésben keresték a megoldást […] Az igazi megoldásnak társadalmi-oktatáspolitikai gyökerei vannak. Az aktív, nyitott pedagógiai közélet megteremtése még az oktatásügyet is meghaladó társadalmi feladat.”
Nos, milyen megoldások kínálkozhatnak arra, hogy a pedagógiai lapok hosszú
távon és nagy biztonsággal betölthessék szerepüket?
2013-tól új alapokra helyeződik a közoktatás. A közelmúlttól formálódik az új közoktatás-politikai környezet és vele a közoktatás gyakorlata. Minden korábbinál nagyobb szerepet kap az állami akarat, s ez azt jelenti, megnő az állam érdekérvényesítő
ereje. Ez nemcsak a tanügyigazgatásra vonatkozik, hanem a tantervekre, ebből adódóan a tankönyvkiadásra, s ennek folytatásaként kellene, hogy a lapkiadásban is vállaljon olyan szerepet, amely által így a szakmai környezetben komplexen, „csomagban” jelenhetne meg az állam közoktatás-politikai akarata (természetesen fenntartva
azt, hogy a nem állami oktatási-nevelési intézményeknek sajátos oktatáspolitikai részcéljai is vannak, lehetnek).
De maradjunk a lapkiadásnál!
Aligha szükséges külön indokolni, ha az állam a tankönyvpolitikában is domináns,
akkor ugyanígy domináns szerepet kell(ene) vállalnia azoknak a lapoknak a kiadásában, amelyek meghatározó szerepűek. Hogyan lehetne ezt biztosítani?
1.

A legfontosabb lapok kiadására létre kellene hozni egy olyan központi szerkesztőséget, amelyben néhány kiemelt jelentőségű lap (pl. Köznevelés, Új Pedagógiai
Szemle, Tanító, Óvodai Nevelés, Iskolakultúra) relatív önállóságot kaphatna a szerkesztőségi munkában. A többiek – főképpen módszertani, tehát a tantárgyakhoz

12. Jáki László: Folyóirataink jelen és jövője. In: Könyv és Nevelés. 2006. 2. sz. p. 56-58.
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2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.

szorosabban kötődők (és megfontoltan mások is) – ide csatlakoztatva szerkesztői, főszerkesztői kontroll alapján megfelelő tiszteletdíjért látnák el munkájukat.
Ehhez a központi szerkesztőség biztosítaná a pénzügyi, technikai, adminisztrációs hátteret.
A szerkesztőségnek egy önálló státusú kiadói főszerkesztője lenne, aki koordinációs feladatot látna el a gazdasági vezetővel együtt.
A lapok elkészítését – a költségek csökkentése és más megfontolás alapján is – egy
nyomdával lenne célszerű elvégeztetni.
A központi szerkesztőség költségvetését 100 százalékig állami forrásból kellene
biztosítani, az előfizetési összegeket pedig a végső lehetőségig minimalizálni kellene, hogy az intézmények a számukra legszükségesebben túl is rendelhessenek
folyóiratokat (speciális feladataikhoz).
A központi szerkesztőséget legcélszerűbb az OFI-PKM-hez lenne kapcsolni.
Ennek előkészítéséhez többoldalú (minisztérium, OFI, szakmai szervezetek stb.)
megbeszélésre van szükség, lehetőleg mielőbb, hogy az új tanévtől (a 2013–2014-estől) realizálódhasson az új lapkiadási koncepció.
A többi lap számára évenként, a jelenlegihez hasonlóan támogatási pályázatot kellene kiírni, de az eddigieknél lényegesen nagyobb összeggel.
Meg kell vizsgálni a nyomtatott és az elektronikus kiadások kapcsolatát, a lehetséges ésszerűsítéseket. (Önálló elektronikus kiadás vagy a nyomtatott bővítése
elektronikusan, pl. Könyv és Nevelés.)13
A központi lapok kapjanak egységes logót. Minden magyar nyelvű kiadványban
legyen angol nyelvű tartalomjegyzék és/vagy a hosszabb írásoknál (pl. a tanulmányoknál) néhány soros angol nyelvű összefoglaló.
Az intézmények számára – sajátosságaikhoz, adottságaikhoz igazodóan – meg kellene határozni, hogy mely lapokat kellene kötelezően megrendelniük, mert e nélkül sérülne az az állami akarat, hogy minden intézmény pedagógiai környezete
tegye lehetővé az oktatáspolitika által meghatározott oktatási és nevelési feladatok teljesítését.
Évente történne meg a lapkiadás oktatáspolitikai, szakmapedagógiai és pénzügyi
szempontú tapasztalatainak értékelése, s abban a tekintetben is megfelelő szondázást kellene végezni, hogy az intézmények hogyan fogadják a lapokat, milyen
mértékű azok olvasottsága.
A lapok terjedelménél figyelembe kellene venni, hogy legyen lehetőség a gyakorló pedagógusok írásainak megjelentetésére.
A szerzőknek meghatározott, korrekt, ív szerinti honoráriumot kell(ene) fizetni.
A minisztérium biztosítsa, hogy minden megyében (és a fővárosban) központi
pénzügyi keretből jelenhessen meg megyei pedagógiai folyóirat.
A lapok szakmai szerkesztőit pályázaton kell kiválasztani.
A szerkesztők időközönként (akár többen együtt), tartsanak szerkesztőségi ankétot (legalább) a megyeszékhelyeken.

13. Erre vonatkozóan l. Borostyániné Rákóczi Mária: Pedagógiai folyóiratok az interneten. Tájékozódás a szakirodalomban. In: Könyv és Nevelés. 2009. 2. sz. p. 22-24.
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17. Meg kell vizsgálni a határokon túli lapellátást (legalább azokban a körzetekben,
ahol hazai kiadású tankönyveket használnak).
18. Multinacionális és nagy hazai cégeket meg kellene győzni a pedagógiai lapok (vagy
valamely csoportja) célzott szponzorálásáról.
19. Szükség lenne neveléstudományi szempontú, de gyakorlatorientált folyóiratelméleti kutatásokra.
Néhány nem közvetlenül a pedagógiai szakmai lapokhoz kapcsolódó felvetés.
1.

Célszerű lenne megvizsgálni a civil gyermeklap kiadás lehetőségét, és minisztériumi támogatást nyújtani azoknak, melyek követik az oktatáspolitikai célokat.
2. Szükség lenne olyan pedagógia közeli populáris, olvasmányos folyóiratra, amely
közvetítő lehetne az iskola és a szülők között.
3. Az óvodáknak, iskoláknak biztosítaniuk kellene a szülői közösség vezetője számára az alapvetően (és speciálisan) szükséges, a tájékozódásukat segítő lap(oka)t
(pl. Köznevelés, Tanító, Óvodai Nevelés).
* * *
Írásom célja elsősorban az volt, hogy közös gondolkodás, majd tettek alapján „tegyük
helyre” a pedagógiai lapokat, vizsgáljuk meg általános és speciális funkciójukat, s azt,
milyen módon lehetne költséghatékonyan és a pedagógiai munkát maximálisan segítő
lapstruktúrát kialakítani, menedzselni úgy, hogy az megfeleljen az oktatáspolitikai
céloknak.
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olvasáspedag ógi a

Együtt a gyermekekkel a könyvtár-interface
megteremtésében1
Daróczi Gabriella

Bevezető
Az Európai Tanács – követve a világviszonylatban is releváns, aktuálisan zajló társadalmi, kulturális változásokat – a 2000-es év elejétől stratégiai célként határozta meg
az Európai Unió számára a tudásalapú társadalom és gazdaság megteremtését. Egyúttal megjelölte azon kulcskompetenciák 2 körét, amelyek e társadalomban az egyes
ember személyiségének harmonikus kiteljesítéséhez, társadalomba való beilleszkedéséhez és foglalkoztathatóságának megvalósulásához szükségesek, azaz végső soron
a tudásalapú társadalom létrehozásához és fenntartásához.
A kulcskompetencia az ismeretek, készségek és attitűdök transzferábilis, többfunkciós egysége.3 Nézzük, melyek azok a tartalmak, amelyek az Európai Bizottság
szerint az egész életen át tartó fejlődést, a személyiség harmonikus kibontakozását
lehetővé teszik. A kompetencia tartalmakat jelölő fogalmak a következők: anyanyelvikommunikációs kompetencia; idegennyelvi kompetencia; matematikai, természettudományos és technológiai kompetencia; digitális kompetencia; a tanulás tanulásának
kompetenciája; személyközi és állampolgári ismeretek kompetenciája; vállalkozói kompetencia és végül a kulturális kompetencia.4
Ezek a kulcskompetenciák azt a tartalomegyüttest képviselik, amelynek kiművelésében az elvont tudás intézményrendszerei közül a könyvtárak meghatározó szerepe
megkérdőjeleződni látszik napjainkban. A könyvtár elmoccanva a művelődés, a tudás,
az informálódás hagyományosan centrális helyéről, funkcióját és szerepét keresi.
Következményként ez a jelenség természetesen egyértelmű jele azon változásoknak,
melyek centrumában a hálózatiság erőforrásainak igénybevételéhez szükséges technikai bázis (IKT technikák) és más új technológiák állnak.
1. A tanulmány a TÁMOP 3.2.4-08/2-2009-0001 Nevelési Tudásdepó az olvasóvá neveléshez és a digitális kompetenciák fejlesztéséért című projekthez kapcsolódik.
2. A „kompetencia” a készségek, ismeretek, adottságok és attitűdök együttesére utal, és a „know-how” mellett a tanulásra való képességet is magában foglalja. Érdemes rámutatni a pedagógiai gyakorlatban korábban használt készség fogalommal szemben megállapítható nóvumára, mely kettős. E kettősség egyrészt abban áll, hogy az előbbivel szemben nem pusztán az alapvető írás-olvasási és számolási készségekre, illetve a „túlélési” vagy más szóval
az „élethez szükséges” készségekre vonatkozóan használható, azaz egy túlságosan behatárolt jelentésben. Másrészt
abban, hogy fentebb jelzett értelmében a kompetencia fogalom utal a különféle viszonyulásoknak egy olyan magjára, mely értékelemként kezelhető, s így a magatartás stílusára is vonatkoztatható.
3. [online] <europa.eu/.../egeszeletenattartotanulas>
4. Uo.
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Könnyen belátható, miért éppen a fentebb idézett kompetenciák mentén lehet a jelen
és jövő működő, önmagát eredményesen fenntartó, működtető társadalmát és gazdaságát elképzelni. Ugyanakkor ezek a kulcskompetenciák és az általuk jelölt készségek,
attitűdök, ismeretek tartalmuk szerint lényeges változásokon mentek át az elmúlt közel
20 év egyre dinamikusabban alakuló médiatechnikai környezetében.
Tanulmányunkkal célunk az, hogy bemutassuk: a könyvtár – azon változások ellenére, melyek az információs és kommunikációs, valamint a könyvolvasási szokások
terén bekövetkeztek, és folytonosan zajlanak jelenleg is – alkalmas arra, hogy közreműködjön a 6-14 éves gyermekek olvasási szokásainak alakításában, valamint ma
is meghatározó, megkerülhetetlen legyen a kritikus gondolkodási készség fejlesztésében
és az informális tanulásban betöltött szerepe az úgynevezett Neumann-galaxisban.
Szándékunk szerint azt bizonyítjuk tehát, hogy a könyvtár segítheti az egyént azon
kompetenciák elsajátításában, amelyek a tudásalapú társadalomban nélkülözhetetlenek.
A fentebb megjelölt kompetenciák a következők: a kulturális, az emberi és társadalmi tőke
megteremtéséhez szükséges személyközi, interkulturális és szociális kompetenciák.
Nyilvánvaló ugyanakkor az, hogy a könyvtár mindezt napjainkban egy minőségében
rendkívül összetett helyzetben szándékozik biztosítani. Hiszen túl a technikai-mediális
környezet társadalmat és kultúrát érintő techtonikus hatású változásain, az iránykeresés során számolni kell a könyvtárak korlátozott gazdasági, pénzügyi lehetőségeivel
is. Eközben viszont egyre dinamikusabban változnak a gyermektársadalom (5,6-14,15
év) igényei, érdeklődése, jóllehet e társadalom fizikai, fiziológiai, lélektani adottságait
illetően sem egységes. Mindezek az adottságok erősen mediatizált térben, egy kitüntetett hálózat, az internet és számtalan alhálózatának terében érvényesülnek.
Miként arra számos olvasáskutató – Nagy Attila5, Jászó Anna6 és példának okáért
esszéisztikus formában a szépíró Márton László7 – is utal: az olvasó gyermek a családtól kapja meg, vagy esetleg nem kapja meg az olvasáshoz az alapvető motívumokat,
mintákat. Mi is arra törekszünk tehát munkánkban, hogy a könyvtárak azon erőfeszítéseivel összefüggésben, amelyeket az olvasáskultúra-fejlesztésbe, a médiaszövegek előállításába, terjesztésébe és azokba a technikákba fektetnek be, melyek ezeket
a szövegeket felhasználásra kínálják fel, rámutassunk: meg kell jelenniük a családdal
kötendő együttműködés és szövetség jeleinek is. S a gyermeknek e technikák kidolgozásában alkotó módon kell részt vennie.
Mindennek elengedhetetlen feltétele ugyanakkor az, hogy a könyvtár mint
intézményes alakzat „átírása” elkezdődjön. A könyvtár a fiatalok tudásalapú társadalomba történő bevonásában aktív hatóerőt akkor képviselhet, proaktív ereje akkor
5.

A Nagy Attila nevéhez köthető olvasáskutatással kapcsolatos szakirodalom felsorolásától ezen a helyen eltekintünk, ugyanis az interneten több site-on is megtalálható publikációs listája, melyben a téma iránt érdeklődők megtalálhatják az olvasással, olvasási készség fejlesztésével, valamint a digitális írástudással kapcsolatos publikációit. Az említett oldalak közül szerepeljen itt egy: [online] [2012.09.25.] <http://www.tanszertar.hu/eken/2007_03/
seged_0703/na_publ.pdf>
6. Az A. Jászó Anna tollából született munkák közül egyet emelek ki: A. Jászó Anna: Csak az ember olvas. Tinta Könyvkiadó, 2003. Ebben a munkában a szerző más, olvasástanítással, olvasási készségfejlesztéssel kapcsolatos munkáira vonatkozó további hivatkozásokat találunk. E munkákban több helyen foglalkozik a szerző a családnak az olvasástanulásban játszott meghatározó szerepével. E szerepnek témánk összefüggései szempontjából játszott szerepére törzsszövegünk további részeiben térünk ki.
7. Márton László: Az olvasó gyermek. In: Új Forrás. 2004. 2. sz. p. 3-12.
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érvényesülhet, ha ezt az „átírást” a könyvtáros társadalom maga kezdi el, s a folyamatban a saját szerepére történő rákérdezés is erős hangsúlyt kap.
Tanulmányunk címének metaforikája is jelzi azt, hogy: a könyvtár XXI. századi
társadalmi, szociológiai, kulturális környezetben tudásbázisként történő megközelítésének többirányúnak kell lennie. S ez a megállapítás egyként érvényes azon szerep leírására is, mely a könyvtárnak az olvasóvá nevelésben betöltött szerepével kapcsolatos.
Tanulmányunkban vizsgálódásaink tehát abból a feltételezésből indulnak ki, hogy
az olvasóvá nevelésben, valamint a digitális kompetenciák fejlesztésében a könyvtárnak a XXI. században is meghatározó szerepe lehet. E szerep leírásakor tanulmányunkban megjelöljük azokat az összefüggéseket, csomópontokat, melyek hipotézisünk
relevanciáját alátámasztják. Munkánk ezen érvelő-kifejtő feldolgozás során a különféle
kutatási területek, szaktudományos vizsgálódások megállapításait, következtetéseit
affirmatívan használja. Ebben a formában jelzi implicit módon tehát az eredeti probléma megközelítésének egy lehetséges módját.
Hipotézisünk bizonyítása során tartózkodunk az egyes állítások és kijelentések
mentén elvégezhető szaktudományos elemzésektől, ellenben többször használjuk ezen
elemzések következtetéseit.

Mediális közeg – olvasás
A digitális számítógép – miként ezt David Bolter és Richard Grusin A remedializáció hálózatai8 című tanulmányukban megfogalmazták – „önmagában nem számított
médiumnak (még a felhasználóbarát szövegszerkesztő sem), a társadalmi és kulturális funkcióival együtt mégis azzá vált.” „Az 1990-es években a digitális számítógép
új technikai és szociális funkciókkal gyarapodott, s mindeközben médiumok sorozatává vált.”9
Ezek körébe már azokat a fejlesztéseket soroljuk, amelyek maguk is az információcsere s a kommunikáció virtuális terének arányosabb fenntartását és működtetését
segítik, például: RSS, kereső motorok, személyre szabott keresőszoftverek, ingyenes
és nyílt forráskódú szoftverek.10
Létrejön tehát a kommunikációnak az informatikai hírközlésen alapuló változata,
mely lényegét illetően szükségképpen elválik a Gutenberg-galaxis irodalmi íráskultúrán
alapuló kommunikációjától. Érték- és mintaváltások sora következik be. Megváltozik
az olvasás szituációja. Ez egyrészt azt jelenti, hogy az intenzív olvasást felváltja az extenzív olvasás – „minden elolvashatóvá válik”. Az olvasó immár végérvényesen saját
célokat követve olvas, s ezzel megváltozik az attitűdje11 is: közlésvágya felerősödhet,
8. Bolter, Jay David–Grusin, Richard: A remedializáció hálózatai. [online] [2012.09.25.] <http://apertura.hu/2011/tavasz/bolter-grusin>
9. Uo.
10. A könyvtárak szerepe az információs társadalomban. Információs Társadalom- és Trendkutatásért Alapítvány,
2009.
11. Érdemes ezen a ponton utalni az attitűd szó francia megfelelőjére; ennek mezőjében határozottan jelenik meg ugyanis az a jelentéstartalom, melyet a magyarban a póz szavunk ad vissza, s ez a magatartás és viselkedés megfelelőjeként is ismert metafora. A hálózati lét felületei, helyzetei többször is hozzák a benne megjelenőt – magatartási értelemben vett – stílushelyzetbe.
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akár exhibicionizmusba is átcsaphat. E mediális térben megváltozott természetesen
maga az ember is, „áthangolódott a viselkedése”, hasonlatosan ahhoz az időhöz, amikor megjelent a telefon vagy éppen kezdett elterjedni az autó. Az olvasó reakciói gyorsabbak lettek. „Döntési készenlétben”12 élünk.
Az olvasás szituációjának változása a tartalommegjelenítés megváltozását is eredményezi. Folyamatosan zajlanak a viták arról, hogy az új médiumok, a tabletek (iPad
és társai) és az okostelefonok miközben meghaladják a hagyományos könyv lehetőségeit, valóban segítenek-e az olvasás megszerettetésében.
Az olvasás szeretete, vagyis az e tevékenységhez fűződő érzelmi viszonyulás nem
függetleníthető a médiumtól. Arra vonatkozó felmérések azonban, hogy a médiumtól függően milyen mértékben motiválható olvasásra a személyiség, tudomásunk
szerint még nem készültek. Ezen a ponton jeleznünk szükséges ugyanakkor azt is,
hogy az olvasáshoz fűződő pozitív viszonynak természetesen más megalapozó faktorai is vannak. A sikeres olvasás Nagy Attila metaforáival élve „a jól megalapozott
tanulói önbizalmat is feltételezi.”13 A viszonyulásnak általa megnevezett komponensei
– „kidolgozottabb, pozitívabb önbizalom, karakteresebb énkép s ezek eredményeként
erősödő felelősségérzet, derűlátóbb jövőkép”14 – viszont dolgozatunk tágabb kontextusában is fontosak. E tartalmak egyként jelentik ugyanis az identitás egyéni kialakításának, de hálózati-csoportos kidolgozásának anyagát is.
A sikeres és örömteli olvasásnak egy fontos kritériumára ezen a ponton utalnunk
kell még, s ez a következő: a tevékenység csak akkor ismétlődik meg újra és újra, vagyis akkor sikeres és örömteli, ha az, aki olvas, érti az olvasott szöveget. „Az a gyerek,
aki nem tud olvasni, az nem szeret olvasni.”15 Az olvasáskutatáson belül a szövegértő
olvasás jelenségét másképp problematizálja az olvasásszociológus, másképp a nyelvész, a pedagógus.16 Az olvasási készségek megléte vagy hiánya, mint tény megkerülhetetlen az újabb mediális hatások, az esetleg programozható, legyártható, az értő szövegolvasást elősegítő felületek megjelenése esetén is. Jóllehet saját és szinte újonnan
kidolgozandó, a könyvtári programfejlesztők által is hasznosítandó módszertanért kiált – a különféle olvasást segítő programok megjelenése miatt – ezen készségek közül
például „az alapgondolat felismerésének készsége, az alapgondolatot bizonyító részletek felismerése, a részletek elkülönítése, az ok-okozati viszony felismerése.”17 A részkészségek közül például „annak tudata, hogy az egész részekre bontható; az irányok
12.
13.
14.
15.

Ropolyi, i.m.
Nagy Attila: Hol terem a jó olvasó? In: Magyar Pedagógia. 1986. 94. évf. 3-4. sz. p. 240.
Uo.
Adamikné Jászó Anna: Olvasásra nevelés az integrált magyar nyelvi és irodalmi programban. In: Csak az ember
olvas. Tinta Könyvkiadó, 2003. p. 73.
16. A 80-as évek elejétől az olvasáskutatásban a kognitív pszichológiai kutatások komoly hangsúlyt kaptak. Adamikné
fentebb hivatkozott munkájának egyik tanulmányában utal Louise Rosenblatt The reader, the text, the poem című
munkájára. A hivatkozás annál is inkább érdekes, mert Rosenblatt e munkájában az olvasásnak két típusát különíti el egymástól. E kettő az esztétikai és az úgynevezett kivezető (efferens) olvasás. „Az esztétikai olvasás válasz az
irodalmi műre, a kivezető (efferent) olvasás az információért való olvasás.” Adamikné, i.m. p. 111. Az olvasáskutatással kapcsolatosan e felosztás a Neumann-galaxison belül is minden bizonnyal értékes felismerésekkel szolgálhat. A különféle dokumentum olvasók és reader helperek működése által turbulált olvasási folyamatokkal összefüggésben ezeket a korábban termékeny vizsgálódási szempontokat jelölő fogalmakat újra kell értékelni.
17. Adamikné Jászó Anna: Az olvasástanítás aktuális problémái, történeti áttekintéssel. In: i.m. p. 16.
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ismerete.”18 Programfejlesztések során számolni kell a kisiskolások körében megfigyelhető oldaliság-zavarokkal. Végső soron mindazon jelenségekkel, amelyek a gyermek
észlelési, gondolkodási műveleti készségeivel, intelligenciaszintjével, vagyis a gyerekek (6-14,15) egyéni fejlődésével kapcsolatosak. S az olvasás folyamatát katalizálni igyekvő, de a saját szerep újraírásával is elfoglalt könyvtárosok érdeklődésével kell
számolni a gyermek narratívitáshoz való viszonyának reflexív végiggondolása kapcsán
is. Gondolunk itt a természetes és pulzáló fikcióvágyra s a történetteremtés aktusára, mint a gyermekkor kultúrájának központi elemére.19 A technomédiumok fejlődése
által generált hálózati kultúra terjedése, valamint a tartalom-előállítás kollektivizálódása miatt a storyingra megkülönböztetett figyelmet kell fordítaniuk a könyvtárosoknak, különösen egy már születőben, alakulóban lévő hálózati kultúrával összefüggésben.20 Így nem lehet meglepő az, ha a gyakran ismételt kérdésre – ami úgy szól,
hogy a számítógép az olvasás végét, illetve a hagyományosan a könyvformához kapcsolható szövegek olvasásának a végét jelenti-e – határozott nemmel válaszolhatunk.
A könyvtárosoknak s mindazoknak, akik valamilyen formában érintettek az olvasás
témakörben, fel kell ismerniük az emberi szellem történet-előállító tevékenységének
jelentőségét, s amennyire lehet, érteniük kell e vágy természetét. Nem egyszerű szükségletről van ugyanis szó. S mindezt egyszerre több szinten kell érteniük: a szellem,
a problémamegoldó gondolkodás egyik pátens megnyilvánulásaként, az individuum
megteremtésének egyik lehetséges módjaként, szabadidős és iskolai – sajnos nem egyszer kötelezővé tett, így a gyerekek által elutasított – tevékenységként is. A 15-17 éves
fiatalok körében készült felmérések 21 egyértelműen arról árulkodnak, hogy a nyomtatott
és a képernyőn megjelenő szövegek hatása egymást erősítheti. Ennek az összefüggésnek a mélyreható kibontása nem feladata e dolgozatnak, a tárgykörben eddig született
téziseknek és az ezeket alátámasztó kutatásoknak a könyvtáros társadalom számára előremutatóaknak kell lenniük. „Mi várható?” – teszi fel a kérdést Nagy Attila és Péterfi
Rita az Olvasás, könyvtár – és számítógép-használat című cikkében. Érdemes idézni
a kutatók végső konklúzióját: „Mindent összevetve […] egy paradoxon jelzésével kell
zárnunk. A könyvet nem olvasók tábora nőtt, a regisztrált könyvtárlátogatók aránya
stagnál, de jól érzékelhetően gyarapodik a számítógépet, internetet használók, egyébként többnyire jól olvasó, könyvtárba is járó, főként az iskolázottabbakat és fiatalabbakat magában foglaló rétege. Vagyis társadalmunk egyelőre kisebbségi csoportjában
a korábban is meglévő előnyök – szövegértő olvasási készség, könyvtár és számítógép-használati ismeretek, tehát az információs jártasság műveltségelemei – egymást
erősítve összeadódnak, szellemi […] kamatokat termelnek.”22
18. Uo.
19. Kis Judit: Egy lehetséges gyermekirodalom-elmélet fogódzói. In: Bevezetés a gyermekirodalomba. Kolozsvár: Erdélyi Tankönyvtanács, 2000. p. 40.
20. S magunk is ajánljuk a Kis Judit által is hivatkozott Hayden White A narrativitás szerepe a valóság reprezentációjában című szöveget. Ebben ugyanis az olvasóvá nevelésben aktívan részt venni kívánó könyvtárosok, leendő vagy már
aktív, gyermekközösségeket létrehozó bloggerek kaphatnak képet a mindenkori emberi kultúra egyik legáltalánosabb
jellegzetességéről, a narrativitás természetéről. i.m. [online] [2012.09.25.] <http://epa.oszk.hu/00800/00861/00001/
white.html>
21. Nagy Attila: Kulturális tőke és internethasználat – középiskolás szemmel. In: Könyv és Nevelés. 2001. 3. sz. p. 14.
22. Nagy Attila–Péterfi Rita: Olvasás, könyvtár – és számítógép-használat. In: Könyvtári Figyelő. 2006. 10. sz. p. 31.
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Azonban a könyvtárosok és könyvtárak által iniciált elektronikus és digitális23
tartalmak, valamint interface-ek célcsoportját jellemzően még mindig a felnőttek vagy
fiatal felnőttek alkotják. Juan Pablo Hourcade és munkatársai a The International
chlidren’s Digital Library: viewing digital books online című írásukban az elektronikus dokumentumok olvasását megkönnyítő programok (Microsoft Reader 2.0, Adobe
Acrobat eBook Reader) használata kapcsán arra figyelmeztetnek, hogy a tartalom- és
technikai fejlesztések sem számolnak minden esetben a gyerekek fiziológiai és pszichikai adottságaival és nehézségeivel. Gyakorlati vizsgálati tapasztalata volt a szerzőcsoport tagjainak például az, hogy az egyszerűnek tűnő lapozás is problémát jelenthet
gyerekeknek, mert – miként arra már fentebb is utaltunk– „sok fiatal gyermek nem tud
különbséget tenni az egér bal, illetve jobb oldali gombja között.”24
Dolgozatunk fókuszcsoportját azonban a 14-13 évnél fiatalabb generáció tagjai képviselik, így az eddig megfogalmazott összefüggéseket ennek a populációnak a sajátosságai szerint alkalmazzuk. Azaz, arra keresünk választ, válaszokat, hogy a XXI.
század könyvtára, ha megtalálja és eredményesen betölti az újabb kihívásoknak megfelelő szerepét, miként vehet részt abban a folyamatban, amelynek megvalósítása során a fiatal generáció a tudásalapú társadalom aktív szereplőjévé válik. Annál is inkább
indokolt a kérdésfelvetés, mert az a tudás- és műveltségtartalom, amelyre a gyerekek
szert tesznek megváltozott, akár már a 10 évvel ezelőtti tartalmakhoz képest is. Sokan
értékválságról is szólnak, éppen e nemzedék mindennapi környezetét tekintve. Megváltozott a tudásszerzés hagyományosnak nevezhető technikája, az olvasás technikája is. Bár maga az olvasástanítás szintén igencsak heterogénnek mondható az elmúlt
20 éves magyarországi gyakorlatot tekintve is.25
Márpedig meglátásunk szerint a tudásalapú társadalom kiművelésében is a kiindulópont ez: az olvasás tanítás-tanulás. A tudásalapú társadalomban elengedhetetlenül
szükséges médiaműveltség (media literacy)26 véleményünk szerint előfeltételezi az olvasási kompetenciát.
A könyvtár nyilvánvalóan nem vállalhatja fel az oktatási-nevelési intézmények készség- és képességfejlesztő munkáját. A digitális nemzedék tapasztalatszerzési, tanulási vágyának gyökerei ontogenetikaiak, a fiatalok tanulásra késztetettsége természetes késztetés, tehát lényege szerint nem változott a virtuális hálózatok korában sem.
Folytassuk a fejtegetést ez utóbbi jelenség rövid bemutatásával, ezek után térünk ki
a könyvtár, a médiaműveltség és az olvasási kompetencia összefüggéseinek kifejtésére. Már a néhány hónapos kisgyermek is spontán módon motivált a tapasztalatszerzésre. Önkéntelen érdeklődése felfedező, exploráló, alapvetően szenzitív benyomásokon
alapuló, és a kezdeti időszakban nonverbális. Legkorábbi szűk szociális környezete,
a család kettős szerepet tölt be a gyermek tanulási folyamatában: egyszerre ingereket biztosító, és – normális, szerencsés esetben – a különféle ingerhatásokat magyará23. Különbséget kell tenni a két fogalom között.
24. Hourcade és mtsai, i.m. p. 154.
25. A korábban már több ízben idézett Nagy Attila és Adamikné Jászó Anna az olvasástanítás jelen helyzetével, problémakörével behatóan foglalkoznak számos publikációjukban.
26. Az Európai Parlament 2008. december 16-i állásfoglalásában „kéri, hogy a médiaműveltség kilencedik kulcskompetenciaként kerüljön be az egész életen át tartó tanulás 2006/962/EK ajánlás szerinti európai referenciakeretébe...”.
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zó, beszélgető fél. Az ismeretszerzés spontán formáit felváltja egy kötöttebb helyzet,
hiszen a gyermek családjának tagjai nem minden esetben hajlandóak vagy ismereteik
részlegessége miatt nem mindig tudják verbálisan megerősíteni a kérdezőt. Mindenesetre a gyermek tanulási tevékenysége során belép egy kötöttebb, tőle részben függetlenül működő kommunikációs hálózatba.
A család a hálózati kutatások nemzetközi szinten is leggyakrabban vizsgált locusa. A vizsgálat indokoltsága nyilvánvaló. Ám érdemes ezt a tényt a fiatal készségés képességfejlődésének szempontjából konkrét tartalmakhoz kötve megvizsgálni.
Ez a konkrét tartalom témánk esetében az ismeret- és tudásszerzés. Pierre Bourdieu
szavait idézi Nagy Attila27: „Valójában közvetlen, de inkább közvetett módon minden
család átad gyermekeinek egy bizonyos kulturális tőkét és egy bizonyos ethoszt, hallgatólagos és bensőleg magáévá tett értékrendszert, ami – többek között – meghatározza
az egyénnek a kulturális tőkével és az iskolarendszerrel szembeni magatartását. Másként
szólva a középrétegek gyermekei családjuknak nemcsak az iskolai tanulásra való
buzdítást és bátorítást köszönhetik, hanem a társadalmi emelkedés, valamint az iskolában
és az iskola révén elérhető siker ethoszát is.” A gyermeki személyiség mintakövető természete, azonosulási vágya – ismét csak így kell fogalmaznunk – természetes
módon tartja fenn ezt a folyamatot. A tudásalapú társadalom fenntartásának, működtetésének jövője szempontjából kérdés az, képes-e interaktívan bennmaradni ebben
a kapcsolatban a család az online mikroközösségek korában, egy erősen mediatizált,
dinamikusan működő tudáshorizonton? E jelenség pozitív kimenetelében meglátásunk
szerint fontos szerepet tud betölteni a virtuális „könyvtár-alakzat”.
A család szerepe az olvasási kompetencia alakulásában nyilvánvaló. Idézzük újra
Nagy Attilát: „[…] a legfrissebb és legmegdöbbentőbb adat szerint a felnőtt lakosság
olvasásértési teljesítménye a szüleik ilyen jellegű teljesítményétől függ leginkább (Vári
P. és munkatársai 2001), illetve a családi könyvtárban lévő kötetek számától (Andor
M. 1999), továbbá általában a „könyvközeliség” sokféle mutatójától, iskolai könyvtárak, könyvesboltok elérhetősége […].”

A könyvtár-alakzat átírásának indokoltsága
A technomédiumok fejlődése a tartalom-előállítás kollektív formáit erősítik. Ezek a formák egyre népszerűbbek, terjedésükkel szükségképpen át-, illetve tovább alakul az informáltság fogalom tartalma is. A közösségi tartalmak létrehozására alkalmas szoftverek közül a wikik28 a legnépszerűbbek között vannak.
Való igaz, ez a vonás megváltoztatja a tudás, az információ hitelesítésének korábbról ismert protokollját. Miként Ropolyi László fogalmaz: „A tudás modernista intéz27. Nagy Attila: Kulturális tőke és internethasználat – középiskolás szemmel. In: Könyv és Nevelés. 2001. 3. sz. p. 14.
28. „A wikik mint második generációs szociális szoftverek lehetővé teszik az adott honlaptartalom szerkesztését is. Olyan jellemzően szövegalapú oldalakat takarnak, amelyek tartalmát bárki szerkesztheti törölve vagy
módosítva mások beírásait […] Ennek következtében a wikikben található szövegek folyamatosan változhatnak (elképzelhető, hogy soha nincsenek befejezve), és szemben más kollektív tartalmakat tartalmazó oldalakkal, többnyire teljesen személytelenek.” Pintér Róbert: A tartalomelőállítás kollektív módszerei [online]
[2012.09.26.] <http://www.nhit-it3.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=6453%3Ait3-2-117&catid=39%3Atartalom-elallitas-kollektiv-modszerei&Itemid=913@lang=hu>
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ményrendszereinek hatalma alól kikerülve (az egyén) maga dönthet tudományos igazság kérdésében kapaszkodó nélkül arról, hogy a tudományos igazság igaz vagy sem.”29
A hálózati információ és tudás megjelenése egyrészt tehát ismeretelméleti konzekvenciát30, másrészt az uniós kulcskompetenciák közül a digitális és a technológiai kompetenciák31 referenciakeretei közé tartozó készségek fejlődését indukálhatják. S tovább
tágítva a következmények körét, egyúttal az is nyilvánvaló, hogy a tartalomszerkesztés megjelenésével és fokozatos finomodásával az elvont tudás egyik intézményrendszereként a könyvtár a hagyományos funkcióját tekintve visszaszorul, s ezzel együtt
a hagyományosnak nevezett szerepükben visszaszorulnak a tudás hivatalos szakértőiként a könyvtárosok is. Hagyományosnak nevezett szerepről van szó! Azaz a szerepnek, a funkciónak kell megújulnia.
A könyvtár-alakzatnak alakulnia kell, hovatovább át kell alakulnia, s a Mérei Ferenc által használt értelemben élettéri hálózattá32 kell átváltoznia, de már egy remediatizált közegben.
A jelenleg is zajló könyvtári funkcióváltások33 kapcsán már egyre többen használják
a „tudástársadalom információs közintézményéről” szólva a szolgáltatás, szolgáltató
metaforákat. Könyvtári szolgáltató helyekről írnak, ahol a szolgáltatás egy modern információs hálózat produktuma. Természetesen ehhez a könyvtárakban fejlesztésekre
van szükség: „meg kell erősíteni az IKT infrastruktúrát, értéknövelt szolgáltatásokat
kell kialakítani a web-alapú szolgáltatások kiterjesztésével. Új technológiák beszerzésével a könyvtárnak a nem hagyományos könyvtári ismeretek és információk közvetítésére is alkalmassá kell válnia.
Kerekes Pál, a már korábban hivatkozott írásában a könyvtárat úgy mutatja be, mint
a kialakuló új digitális igazgatási és önkormányzati infrastruktúrák versenyében létező szervezetet.34 Vizsgálódásának alapja azon a nyilvánvaló belátáson alapul, hogy
a „hazai tudástársadalom elektronikus terei nem választhatók szét mereven. A digitális társadalom fejlődésének mozzanatai – ellentétben az előző korszak szigorú határok
közé szorított tevékenységi mintáival – fedik egymást, többnyire egymásra épülnek.”35
A könyvtárnak modern információs központok hálózatává, a tudás menedzselésének
helyévé kell válnia.36 A menedzsment, menedzser fogalmak megjelenése önmagában is jelzi, hogy a könyvtárral kapcsolatos társadalmi elvárások megváltoztak. Ismét
nem feladata ennek az írásnak ezen elemzési szempont tartalmasabb érvényesítése,
29. Ropolyi László: A könyv és az olvasás. In. Iskolakultúra. 2003. 6-7. sz. p. 114.
30. Uo.
31. A digitális kompetencia az információs társadalom technológiáinak (ITT) 18 magabiztos és kritikus használatára való képesség a munkában, a szabadidőben és a kommunikációban. Ezek a kompetenciák a logikai és kritikai
gondolkodással, a magas szintű információkezelési készségekkel és a fejlett kommunikációs készségekkel állnak kapcsolatban. Az információs és kommunikációs technológiák (IKT) alkalmazásához kapcsolódó készségek
a legalapvetőbb szinten a multimédia technológiájú információk keresését, értékelését, tárolását, létrehozását,
bemutatását és átadását, valamint az internetes kommunikációt és a hálózatokban való részvétel képességét ölelik fel. Forrás: [online] [2012.09.26] <http://www.ofi.hu/tudastar/nemzetkozi-kitekintes/egesz-eleten-at-tarto>
32. Mérei Ferenc: A közösségek rejtett hálózata. Budapest: Osiris Kiadó, 1996.
33. Kerekes Pál: A könyvtár és a digitális gyűjtemények az elektronikus közszolgáltatások rendszerében. [online]
[2012.09.26.] < http://www.infonia.hu/digitalis_folyoirat/2009_3/2009_3_kerekes.pdf>
34. Uo.
35. Uo.
36. Uo.
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pusztán jelezni szerettük volna a problémaelemzésnek ezt a lehetséges irányát is. Azt
mindenféleképpen szeretnénk megjegyezni, a menedzsmentnek képesnek kell lennie
arra, hogy saját könyvtárközösségének arculatot adjon.
Új könyvtári szolgáltatások megjelenésének hatására folyamatosan átalakulnak
a hálózatban megjelenő közösségek és egyének is, s így szükségképpen alakulnia kell
az információellátás koncepciójának is.
Németh Márton egy 2011-es beszámolója alapján37 – melyben a kaposvári Networkshop konferencia előadásainak szinoptikus összefoglalóját adja – Király Péter provokatívnak is nevezhető módon fogalmazott: „A könyvtár fizikai tereiben rengeteg a szabadon alakítható flexibilis elem, s egy észak-karolinai példa szerint a könyvtár akár
fizikai valójukban vett könyvek nélkül is működhet most már.”38 Valamint „a könyvtáraknak legalább részben el kell hagyniuk a könyvtáros világot annak érdekében,
hogy a jövőjük biztosítva legyen.”39 Németh beszámolója szerint ugyanezen a konferencián kritikai észrevételként utaltak az előadók a könyvtárak hálózati együttműködési kultúrájának alacsony, elégtelen fokára. S bár hiányoljuk a szinopszisból az
együttműködés tartalmi szempontból egyértelmübb, körülhatárolhatóbb, legalább
utalásos megjelölését, az észrevétel kritikai súlya így is érzékelhető.
Mindezen kívül szükségképpen fogalmazódott meg ezen a fórumon a könyvtáros
szakemberek szájából az a mindennapi tapasztalat és a felismerés, miszerint át kell
alakulnia a könyvtárszakos egyetemi oktatás anyagának s a képzés struktúrájának is.
„Ma egy könyvtáros a könyvtárosképzésben felszedett tudásának maximum 10%-át
használja, a 90% autodidakta önművelésből, tanulásból tevődik össze. Valós időben
kell egyre inkább a könyvtáraknak áramoltatni az információkat, s erre potens munkatársakat kell képezni.”40
Az „EU rendszerében a könyvtári munka nem a kulturális tevékenységek csoportjába, hanem az információs társadalom szektorába tartozik.”41
Az egyetemi képzések során megszerzett tudás gyorsan erodálódik, a könyvtárosoknak folyamatosan meg kell újítaniuk, és bővíteniük kell ismereteiket. Miként arról az
Információs Társadalom- és Trendkutatásért Alapítvány A könyvtárak szerepe az információs társadalomban42 című tanulmányában beszámol, a könyvtár-informatikus
képzés BA és Master követelményei immár az új kihívásoknak megfelelően töltődtek
fel képzési tartalommal. A minőség biztosítására kidolgozott különféle rendszerek közül a dokumentum az Európai Unió támogatásával Franciaországban kidolgozott CERTIDOC-rendszert emeli ki. Ez a rendszer kiválóan alkalmas arra, hogy a munkájukat
(már hosszú ideje) végző könyvtárosok folyamatosan mérhessék tudásuk szintjét.
A könyvtárhoz mint funkcióhoz és térhez – a legújabb változásokat követve s azoknak megfelelően – e dokumentum szerzőcsapata is annak szolgáltató funkciója felől
37. Németh Márton: Könyvtáros disputa a kaposvári Networkshop konferencián. [online] [2012.09.26.] http://
blog.konyvtar.hu/k2/2011/05/konyvtaros-disputa-a-kaposvari-networkshop-konferencian>
38. Uo.
39. Uo.
40. Uo.
41. Kerekes, i.m.
42. A könyvtárak szerepe az információs társadalomban. Budapest: Információs Társadalom- és Trendkutatásért Alapítvány, 2009.
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közelít, jóllehet az új, az Európai Unió által is preferált tudástartalmak megszerzésének kiválthatatlan helyeként mutatja be. Igaz, hogy a könyvtár egy specifikus megjelenési formáját, az iskolai könyvtár-alakzatot vizsgálja konkrétan, de mindaz, ami
az iskolai könyvtárral mint közösségi színtérrel kapcsolatosan elhangzik a szövegben,
a közkönyvtárak esetére is transzformálható.43
Ugyancsak a Networkshop konferenciáról szóló Németh-beszámoló szerint a shop fórumán tette szóvá Ungváry Rudolf44 a fentebb már említetteken túl azt is, hogy a könyvtáros világból hosszú időn keresztül nem érkezett elegendő mennyiségű és minőségű
információ az informatikus-programozói fejlesztőkhöz. A közös szókincs, a párbeszéd hiánya – Ungváry szerint – meg is látszik a jelenlegi integrált könyvtári rendszerek fejlettségi színvonalán.
A könyvtár tartalompiaci pozíciójának megváltozásáról s a könyvtári jövőkép kidolgozásának szükségességéről is szóltak ugyanitt mások.
Németh Mártonnak a fentebb hivatkozott site-on, a 2011-ben Berlinben rendezett
TPDL 2011 konferenciáról és az Egyetemi technológiai kutatások a könyvtárosképzésben – K2 elnevezésű szakmai napról számot adó tudósításai annál is inkább üdítőek,
mert e rövid írások alapján világos képet kaphatunk a könyvtáros szakma önértelmező
kérdéseire önmaga által megfogalmazott válaszairól, jövőképük perspektíváiról.

A hálózatiság
A piaci pozíció metafora ugyanakkor arra az egyébként egyértelmű tényre utal, hogy
a tartalmak valójában különféle technomédiumok által előállított termékek.45 Azaz
miközben a könyvtáros szakma jövőképért kiált, s tartalmi megújításra tesz néha provokatívnak tűnő javaslatot, mindeközben tény az, hogy a világháló és a különféle technomédiumok által előállított termékek közvetlenül alakítják felhasználóik kapcsolati
hálóját. A hálózatiság s az ezt létrehozó és működtető technológiai apparátus új értéket képvisel a társadalom életében, és új helyzetet teremt – miként erre Ropolyi László is utal cikkében.46 Az új érték valorizációs szempontból értendő, nem értéktöbblet értelemben. Az internet éppen az a világ, mely társadalmi értelemben kifejezetten
emancipatórikus, elmossa, kompenzálja a társadalmi, földrajzi, iskolai, származási
egyenlőtlenségeket.
A kapcsolatokra való nyitottságunk legtermészetesebb emberi tulajdonságunk, ahogy
Buda Béla fogalmaz. A „kapcsolatok a vérünkben vannak”; az antik gondolkodóktól
a szociálpszichológia XX., XXI. századi képviselőiig az ember társas lény voltának
43. „A könyvtár és szolgáltatásai nem csak a tanórai tanítást és tanulást segíti. Tárháza mindazoknak a forrásoknak
és szolgáltatásoknak is, amelyek a tananyagtól függetlenül művelődni és okosodni vágyó tanulókat is segítik. Ez történhet teljesen önállóan is, de irányított formában is, pl. tehetséggondozás, vetélkedők, versenyek
formájában, szakköröknek, kluboknak adhat helyet, beszélgetéseket tarthatnak írókkal […] Egy közösségi
színtéré válhat.” Uo. p. 12.
44. Uo.
45. Lásd mindehhez többek között Lev Manovich: A mindennapi (média)élet gyakorlata című írását. [online] [2012.09.26.]
<http://www.apertura.hu/2011/tavasz/manovich>
46. Ropolyi László: A tudás reformációja [online] [2012.09.26] <http://www.epa.oszk.hu/00400/00458/00037/tudas.
htm>
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számtalan elképzelése ismeretes. A 80-as évekre Magyarországon is megszülettek
a közösségek hálózati szerveződésének és e szerveződések törvényszerűségeinek,
természetének komoly, szaktudományos, lélektani és társadalomtudományi leírásai. Az egyik legfontosabb magyar nyelvű munka, Mérei Ferenc a Közösségek rejtett
hálózata című munkája, 1971-ből.
A számítógépes hálózatok szociális hálózatokként történő értelmezése szinte egyidejű a számítógép Bolter és Grusin47 által is megfogalmazott szociális funkcióinak
a létrejöttével. Tehát látható, hogy a könyvtártudomány képviselőinek egy dinamikus
könyvtár jövőkép kidolgozása során nem csak az informatikusokkal kell a szakmai
információáramlást problémátlanná tenni, de egy új paradigmának, a hálózatkutatásnak a vizsgálati eredményeit is fel kell tudniuk használni, s e terület szakembereivel
is ki kell építeniük a kooperatív együttműködés formáit.
Buda Béla Nicholas A. Christakis és James H. Fowler Kapcsolatok hálójában. Mire
képesek a közösségi hálózatok és hogyan alakítják sorsunkat? című munkájáról írott
recenziójában48 hívja fel a figyelmet arra a témánk szempontjából is releváns belátásra,
hogy „a magatartási és motivációs mintaadás nem „hálózati”, hanem közvetlen, személyes kapcsolati dolog.”49 A személyes hálózati közösségek világának alulról szerveződő voltára utal Vályi Gábor is a közösségek hálózati kommunikációját vizsgáló
tanulmányában50: „Hiba lenne az interneten zajló közösségi kommunikációt a személyes találkozásokra épülő, illetve egyéb média vagy távközlési eszközök által közvetített kommunikációtól elkülönült, önálló rendszerként vizsgálni, hiszen ezek összessége
ad csak valós képet az egyéni és közösségi információcseréről és társas viselkedésről.”51 Az emberi hálózatok elméletével foglalkozó szakirodalom egy részének tanúbizonysága szerint vizsgálatok sora irányul annak a felderítésére, hogy létezik-e online
kötődés a virtuális közösségekben?52 A net technológiai és szociális szerkezete a csoporthoz kötődésnek más, újabb támogatását teszi lehetővé. Barry Wellman és Milena
Guila A netszörfözők nem utaznak egyedül: virtuális közösségek mint valódi közösségek53 című írásukban a számítógépes kapcsolatforma természetére irányuló kérdéseikkel és válaszaikkal – miközben az on-line kapcsolati hálózatok szabályszerűségeit írják
le – egyértelműen foglalnak állást azok szociális kompetencia erősítő szerepe mellett.
Hipotézisünk szempontjából is releváns kérdéseik a következők. A netes kapcsolatok
szűk és speciﬁkus határok között mozognak, vagy széles alapokra támaszkodnak?
Milyen típusú segítségre számíthat valaki egy virtuális közösségben? Hogyan befolyásolja a net az embereknek azt a képességét, hogy fenn tudnak tartani gyenge, kevésbé
szoros kapcsolatokat, és új kapcsolatokat tudnak létre hozni? Miért segítenek a nethasználók azoknak, akiket alig ismernek? Viszonzásra talál-e a neten nyújtott segítség?
47. Bolter–Grusin, i.m.
48. [online] [2012.09.26] <http://www.elitmed.hu/upload/pdf/kapcsolathalozatok-7620.pdf>
49. Uo.
50. Vályi Gábor: Közösségek hálózati kommunikációja. In: Szociológiai Szemle. 2004. 4. sz. p. 47-60.
51. Uo. p. 60.
52. Christakis, A. N.–Fowler, J. H. Hiperkapcsolatok. In: uők. Kapcsolatok hálójában.
Mire képesek a közösségi hálózatok, és hogy alakítják sorsunkat? Budapest: Typotex Kiadó, 2010.,
Csermely Péter: Kulturális hálózataink. In: uő. Rejtett hálózatok ereje. Mi segíti a világ
stabilitását? Budapest: Vince Kiadó, 2005.
53. [online] [2012.09.26] <http://mediaremix.hu/remix1/letolt/wellman.pdf>
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Kialakul-e kötődés a virtuális közösségekhez, ami az elköteleződés, a szolidaritás és
a kölcsönösség normáit megalapozza? Milyen mértékben lehetséges erős, intim kapcsolatok kialakítása a neten? Hogyan hat egy virtuális közösségben való intenzív részvétel a „valódi világ” közösségeiben való részvételre? Milyen mértékben növeli a netezés a közösségi kapcsolatok sokféleségét? Segítik-e az ilyen sokrétű kapcsolatok a
különböző heterogén csoportok integritását? Mennyiben befolyásolja a net felépítése a virtuális közösségek természetét? Mondhatjuk-e azt, hogy a virtuális közösségek
szorosan összetartó csoportok (mint egy hagyományos falusi közösség), vagy inkább
laza szövésű hálók? Hasonlítanak-e a virtuális közösségek az „igazi” közösségekre?
A virtuális közösségek különálló egységek vagy integrált részei az emberek hétköznapi közösségeinek?”54
Ezek azok a kérdések, melyekre a könyvtáros társadalomnak is tudnia kell választ
adni. A könyvtár virtuális terébe ugyanis visszafordíthatatlanul belépett az individuális olvasó mellé a csoport.  
Csepeli György és Prazsák Gergő55, Szűcs Viktor és Vida Andrea56, Angelusz
Róbert és Tardos Róbert57, Bognár Noémi Kozma Zsófia és Tamási Gabriella58 tanulmányaikban egyértelmű bizonyítékát adják annak, hogy a virtuális térben szerveződő
csoportok kommunikációja termékenyen, pozitívan hat vissza a valós közösségek működésére.
Vályi Gábor korábban már hivatkozott munkájában a virtuális térben létrejövő kapcsolati hálózatokat valós közösségeknek tekinti: „Az interneten zajló kommunikációt
nem a mindennapi valóságtól elkülönült, virtuális világként, hanem hús-vér emberek
nagyon is valós célokat szolgáló társadalmi interakciójaként interpretáló szemlélet főként a Barry Wellman által vezetett kanadai társadalmi kapcsolatháló kutató szellemi
műhely nevéhez köthető.”59 Idézi Vályi Manuel Castells 2000-ben megjelent The rise
of the Network Society című munkáját.
Az említett kutatók azt állítják tehát, hogy azok az értékek, amelyek a hagyományos, valós, nem virtuális térben szerveződő csoportok létrejöttekor hatnak, működnek, azok az online szerveződő kapcsolati hálózatok létrejöttében és fennmaradásában is hatást fejtenek ki.
Hipotézisünk szerint a könyvtárosoknak a továbbiakban maguknak is többek között
éppen azokra a készségeikre kell támaszkodniuk, melyeket a könyvtár valós és virtuális terében megjelenő gyermekek körében is „ki kell művelni(ük)”. Ide az Európai
Unió által a tudásalapú társadalom megteremtéséhez is szükséges – fentebb megjelölt
– alapkészségek tartoznak. A virtuális közösségi helyek könyvtári oldalakon történő
létrehozásakor, könyvtári webnaplók elindításakor már a web2, sőt a web3 szolgáltatási
54. Uo.
55. Csepeli György–Prazsák Gergő: Internetezők az értékek vonzásában. [online] [2012.09.26.] <http://www.philinst.hu/en/highlights/intszem/csepeli_prazsak_autonomia.pdf>
56. Szűcs Viktor–Vida Andrea: [online] [2012.09.26.] <http://www.bibl.u-szeged.hu>
57. Angelusz Róbert–Tardos Róbert: A kapcsolathálózati erőforrások átrendeződésének tendenciái a 90-es években
[online] [2012.09.26.] <www.tarsadalomkutatas.hu/kkk.php?TPUBL-A-118/publikaciok/tpubl_a_118.pdf>
58. Bognár Noémi–Kozma Zsófia–Tamási Gabriella: A könyvtári blogok mint virtuális közösségi terek. In:
Könyvtári Figyelő. 2011. 1. sz.
59. Idézi Vályi Manuel Castells 2000-ben megjelent The rise of the Network Society című munkáját. Vályi, uo.
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helyeit kell kialakítaniuk. Aktívan kell természetesen részt venniük a könyvtár virtuális terének megteremtésében, de ebben a munkában immár a gyerekek aktivitása sem
mellőzhető. Tisztában kell lenniük azzal a ténnyel, hogy a kiscsoportok szerveződésekor a személyes minta a meghatározó. Bármilyen minta, amit a gyermek készen kap,
első körben csak a nyersanyag. Ahhoz, hogy az belsővé váljon, a vélemény képviselőjének, adott esetben például a könyvtáros bloggernek véleményvezérlővé kell válnia, meggyőzőnek kell lennie. Az említett szerep sikeres betöltésének tétje az, hogy
bevonzza és megtartsa a könyvtár virtuális terébe lépő gyermeket és családtagjaikat.
Ki kell aknázniuk a családok hálózati erejét.60 Számot kell vetniük ugyanakkor az úgynevezett kiscsoport létrejöttének természetével; azzal mindenképpen, hogy bármilyen
csoport létrejöttéhez közös indíték szükséges, de ennek az indítéknak spontán módon
kell megszületnie. A csoport alakulása és fennállása akkor tartós, ha spontán kezdeményezés eredményeképpen jön létre. Szokásokat hozhat létre, alkothat szabályokat, sőt hagyományt is teremthet, de számolni kell azzal, hogy mindig is képviselhet
preszociális vonásokat, azaz nem feltétlenül fog beilleszkedni, például a könyvtár
hagyományos makroszociális intézményhálózatába. Minthogy törvényesen nem
szabályozott forma mondjuk egy könyvtári blog, alegálisnak tartható, de illegálisnak
semmi esetre sem. Igen hamar képessé válhat ugyanakkor szokásokat, sőt hagyományokat is teremteni, tehát képviselhet olyan tendenciákat, amelyek az intézményesülés felé mutatnak, s a csoportszokás megszegése akár a csoportból való kirekesztéssel is járhat.
A virtuális közösségi térként működő könyvtárban fokozatosan elmosódhatnak
a könyvtáros és a felhasználó közötti intézményi határok.
E csomópontnál maradva szeretnénk jelezni azt, hogy már most több olyan könyvtáros blog is működik az interneten, amelyek egyszerre információs források és kommunikációs csatornák, azaz rendelkeznek a virtuális közösségi terek működéséhez, fennmaradásához szükséges legfontosabb komponensekkel. A klog.hu öndefiníciója szerint
eklatáns példája a könyvtári szolgáltatási környezet megteremtésének: „A klog.hu
2006 óta igyekszik a könyvtárosokat kiszolgálni egy olyan blog alapú közösséggel, amely alkalmas lehet a tudás gyűjtésére, megosztására, szakmai párbeszédek
és együttműködések kialakítására. A használata alapvetően ingyenes, de az azt igénylőknek prémium funkciókat és szolgáltatásokat is kínálunk.”61 A virtuális könyvtári
közösségi terek másik transzparens példája a konyvtaroskisasszony.freeblog.hu oldal.
A klog.hu mindezen túl meggyőző példája a könyvtár 2.0 fogalomnak is. A könyvtár
jövőképe ugyanakkor nem pusztán informatikai kihívás. Több annál, paradigmatikus tartalom.
A születőben lévő és már működő virtuális könyvtári közösségi terek létrejötte a hálózatfejlesztés új szemléletét és a fejlesztéshez szükséges tartalmak, valamint tudás
biztos kezű alkalmazását jelzik. A már említett oldalak mellett a konyvtariblog.atw.hu
oldal a tartalom- és információ-áramoltatás egyik fontos csomópontja.

60. Lásd ehhez Angelusz Róbert–Tardos Róbert i.h.
61. [online] [2012.09.26] <http://www.klog.hu>
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Vincze Andrea A közművelődési könyvtárak lehetőségei konnektivista szemmel62
című munkájában a közművelődési könyvtárakat körülvevő és szorongató társadalmi, technikai és technomediatikus változásokat, a könyvtárra irányuló kihívásokat
a megújulás lehetőségeiként értelmezi. Írása tehát már affirmatív szemléletmódja miatt is ösztönző. S miként arra írásának címe is utal, a könyvtár megújulásának, végső
soron tehát a társadalom – uniós értelemben is elérendő célként megjelölt – tudásának
az alakítását, az alakítás, fejlesztés kulcsát a hálózatokban ismeri fel. Annak is már
a számítógéphez köthető, mediatizált, a szolgáltatást a virtuális térben működtető alakzatában. „A konnektivista szemlélet, a Web 2.0-ás eszközök alkalmazása az élethosszig
tartó tanulásban, az egyén szellemi fejlődésének elősegítésében egyre nagyobb szerepet kap. A konnektivizmus mint tanuláselmélet változást hozott az önképzés és a nem
iskolarendszerű képzés területén. A közművelődési könyvtárak számára a szemléletváltás újabb lehetőségeket kínál a szolgáltatásaik bővítéséhez. A társadalom igényei
megváltoztak. A könyvtáraknak eleget kell tenniük a virtuális és a valós világ kihívásainak, a sebességkultusznak és az emberléptékűségnek is. A cikkben ezeknek a lehetőségeknek a számbavételére teszek kísérletet.”63 A hálózatok létrejöttének, motivációs- és
értékviszonyainak, valamint légkörének alakulásában, egyáltalán egy közös cselekvési indíték explicitté válásában kulcsszerepe van a mintaszerűnek, Vincze Andrea
megfogalmazásában az összekötőnek. „Hogy a közösség mennyire lesz működőképes, az az összekötőkön múlik. Kik az összekötők?”64 Galdwell szerint – idézi Vincze –
„az élet területén szétszórtan van egy maroknyi ember, akiknek igazán különleges
adottságaik vannak ahhoz, hogy barátokat és ismerősöket szerezzenek. Ők az összekötők. Jelenlétük, szerepük mind a valódi, mind a virtuális térben nélkülözhetetlen. Hiányuk vagy távozásuk esetén a közösség felbomlik.”65 E szerep betöltésére a tanulmány
írója szerint a könyvtárosok szerepmagatartását, öndefinícióját is markánsan alakíthatja. Vincze a remediatizált hálózatiságot a felnőtt népesség különféle csoportjainak
vonatkozásában tárgyalja. A hálózatiság a 16 évnél fiatalabbak körében véleményünk
szerint még hangsúlyosabbá teszi a nagyobb társas penetranciájú egyén szerepét. Másrészt a szerző munkájában bemutatja azt a termékparkot, mely a virtuális könyvtártartalom létrehozásához (blogszolgáltatók, közösségi kép- és videomegosztók, fogalomtérkép készítése, linkmegosztók) szükséges.
Rohamléptekben épülnek a falak nélküli virtuális könyvtári terek. „Az információhoz való korlátok nélküli, szabad hozzáférés”66 a folyamatosan zajló változásoknak egyszerre oka és következménye is. Az azonban biztos, hogy ebben az izgalmasan és sok
szempontból kihívásokkal teli folyamatos mozgásban megjelenőknek, annak dinamikáját is sokban befolyásoló szereplőknek képesekké kell válniuk önmaguk, szerepük,
funkciójuk folyamatos „átírására”.
62. Vincze Andrea: A közművelődési könyvtárak lehetőségei konnektivista szemmel. [online] [2012.09.26.]
< http://www.scribd.com/doc/30374011/Kozm%C5%B1vel%C5%91desi-konyvtarak-lehet%C5%91segeikonnektivista-szemmel>
63. Uo.
64. Uo.
65. Uo.
66. A könyvtárak szerepe az információs társadalomban. Budapest: Információs Társadalom- és Trendkutatásért
Alapítvány, 2009.
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A közösségi oldalak hatása
a fiatalok olvasási aktivitására
Tóth Máté

Bevezetés
A kilencvenes években megalkotott világháló nagy virtuális játéktere napjainkra
a mindennapi ügyintézéstől, a munkán keresztül a szórakozásig az emberi tevékenységek széles skálájának a közegévé vált. A bevásárlástól az okmányirodai ügyintézésen
és a könyvtári könyvek meghosszabbításán keresztül a szépirodalom olvasásáig nagyon sok lehetőséget kínál a World Wide Web, különösen annak Tim O’Reilly által újradefiniált második generációja. Mindezek mellett az emberek közötti interakciónak
is az egyik legfontosabb közege mind a privát, mind pedig a hivatalos kapcsolatok
vonatkozásában.
A világháló jelenségeinek kutatása egyre fontosabbá válik a társadalom- és a bölcsészettudományok területén is. Soha korábban nem volt még példa olyan technológiai forradalomra, amely ilyen mértékben befolyásolta volna mindennapjainkat. Talán
ennek a következménye, hogy a humán tudományok is komolyan elkezdtek foglalkozni a technológia, a hideg bitek mögött megjelenő ember vizsgálatával. Az internet
éppen a World Wide Web révén humanizálódott. Talán nem túlzás azt állítani, hogy
paradox módon éppen a technológiának köszönhetően egyre kevésbé releváns a technológia oldaláról közelíteni a webhez. A technológia fejlődésével párhuzamosan veszítjük el a technológia mindenhatóságába vetett hitünket. Ennek a következménye,
hogy az új technológiákkal kapcsolatos kutatásoknak is egyre inkább a folyamatokat
spontán vagy akarattal irányító ember kerül a középpontjába.
A világháló fejlődése óriási befolyással van és volt a könyvtárak mindennapjainak
alakulására is. A könyvtárak – legalábbis a közgyűjteményi szférát tekintve – mindig
az elsők között reagáltak a technológiai változásokra. A Web 2.0 technológiai paradigmájának megjelenését követően az elsők között született meg a szakmán belül sok vitát
kiváltó könyvtár 2.0 fogalom. A szemantikus web elképzelésben leírt globális metaadat-birodalom esetében is a könyvtárak tettek a legtöbbet a közszférában azért, hogy
az álomból valóság legyen, azzal, hogy a katalógusokban tárolt nagy tömegű strukturált adatot egyre több intézmény teszi közzé az intelligens világháló alapját képező
RDF formátumban.
A web fejlesztése (és a némileg ettől függetlenül zajló fejlődése) töretlen, így célszerű számba venni a könyvtári világ szempontjából releváns változásokat, és értékelni az általuk generált kihívásokra adott válaszokat. Régóta ismert tény, hogy a sok
internetezés pozitív hatással van az olvasásra, de vajon mit mondhatunk a világháló egyre nagyobb népszerűségnek örvendő szeletéről, a közösségi oldalak világáról?
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Jelen kutatásban arra keressük a választ, hogy kifejezetten a közösségi oldalak milyen
hatással vannak a fiatalok olvasási aktivitására.
A kérdéskör egy sokkal bőségesebb kutatási adatokon alapuló, a jelenleginél sokkal
mélyebb elemzést érdemelne. Erre sajnos sem időben, sem terjedelemben nem volt lehetőségünk. Jelen tanulmány célja tehát a szakirodalom és az eddigi kutatási tapasztalatok eredményeinek szakszerű összegzése, kérdések felvetése, újabb kutatások serkentése.

Kutatási kérdés, módszer
A közösségi oldalak és az olvasás viszonyát ebben a tanulmányban két szempontból
közelítjük meg.
1.

Az általános célú, valamennyi internetezőt megszólító közösségi oldalak
(Facebook, iWiW) használata nagyon jelentős méreteket öltött az elmúlt években. Értelemszerűen adja magát a kérdés, hogy vajon milyen hatással van az olvasásra az a tény, hogy a fiatalok jelentős része naponta több órát tölt a közösségi oldalakon.
2. A másik megközelítésnek az adja az alapját, hogy a közösségi média világában
feltűnt a szolgáltatásoknak egy olyan csoportja, amely az olvasást támogatja, és
amely kifejezetten a könyvmolyokat fogja össze. Magyarországon a legismertebb
ilyen oldal a Moly.hu, de lényegében az amerikai LibraryThing magyar változata
és a Könyvtár.hu (Kardos 2009) is a magyar könyvmolyok gyűjtőhelye kíván lenni. Kérdés, hogy vajon ezen oldalak mennyiben képesek támogatni az egyén olvasási aktivitásának alakulását, milyen pluszt képesek nyújtani a könyvszeretők
számára, és ami talán a legfontosabb, vajon több olvasásra sarkallják-e a használóikat. Vajon milyen hatással bírnak az olvasómozgalmak, amelyekhez csatlakozva az egyén képes kifejezni vagy elmélyíteni elkötelezettségét egy-egy szerző,
műfaj vagy téma irányába.
Az első megközelítésben elsősorban a szakirodalomra támaszkodhatunk, hiszen
kifejezetten ilyen kutatás nem készült az elmúlt években, jóllehet óriási szükség
lenne rá. Jelenleg csak közvetett következtetéseket vonhatunk le azokból az adatokból, hogy kik használják a közösségi oldalakat, kik Magyarországon az olvasók, és milyen összefüggés mutatható ki az internethasználat és az olvasási aktivitás között.
A második megközelítésben már konkrét, saját kutatási eredmények állnak
rendelkezésre (Audunson, Tóth 2010, 2011; Tóth 2011a, 2011b), amelyek adataiból
világosan kiolvasható a kutatási kérdésre adható válasz. Az olvasómozgalmakra
vonatkozóan Jávorka (2012) kutatásai adnak átfogó képet a hazai helyzetről. Mintaként
itt a legjelentősebb hazai könyves közösségi oldalt, a Moly-t választottuk ki.
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A háttér: a Web 2.0 paradigma és a közösségi oldalak
2004. október 5. és 7. között a számítástechnikai könyveiről híres O’Reilly Media a San
Franciscó-i Nikko Hotelben megtartotta az első Web 2.0 konferenciáját, amelynek nyomán a második generációs világháló ötlete futótűzként terjedt el a világban, jelezve,
hogy a virtuális világbirodalomban radikálisan új játékszabályok vannak kialakulóban. Eltérnek a vélemények arról, hogy a Web 2.0 valóban annyi újdonságot hozott-e
a webes tartalmak kezelésébe, hogy indokolt legyen azt új verziószámmal illetni. Kérdésként merült fel, hogy vajon a világháló új generációja egy újabb divatszó, vagy valóban radikális változások hírnöke. A fogalom meghatározásához ekkor csupán annyi
nyújthatott támpontot, hogy a rendezvényen azokat az új webes fejlesztéseket kívánták
megvitatni, amelyek a háló platform jellegét adják. Szükségesnek tűnt tehát pontosítani az új, egyre népszerűbb fogalom jelentését.
O’Reilly először hosszas értelmezéssel (O’Reilly 2005a), majd később egy tömör
definícióval látta el a koncepciót. Meghatározása szerint „a web2 a hálózat, mint platform, amely magában foglalja valamennyi kapcsolódó eszközt. A web2 alkalmazások
azok az eszközök, amelyek a leginkább érvényesíteni tudják e platform előnyeit: folyamatosan frissített szoftvereket kínál, amelyeket egyre jobbá tesz a fokozott használat;
sokrétű forrásokból származó adatokat vegyít és használ, bevon egyéni felhasználókat,
akik adatokat és szolgáltatásokat nyújtanak olyan formában, amely megengedi, hogy
mások felhasználják (keverjék), hálózat hatása van a »részvétellel való építkezés«-en
keresztül, túlmegy a Web 1.0 oldal metaforáján, hogy gazdag használói tapasztalatokat közvetítsen.” (O’Reilly 2005b) A hosszas értelmezésben Tim O'Reilly (2005a) megadta a fogalomhoz köthető szolgáltatások legfontosabb jellemzőit, amelyekkel megmondható, hogy mi Web 2.0-ás szolgáltatás, és mi nem az. Olyan jellemzőket említett,
mint a platform jelleg, az adatvezérelt rendszerek, a komponensalapú fejlesztés, a laza
szervezeti struktúra vagy az állandó béta verzió a fejlesztésben. A tipikus Web 2.0-ás
szolgáltatások, avagy az új generációs világháló zászlóshajói pedig a FlickR képmegosztó, a YouTube videomegosztó, a Facebook közösségi oldal vagy a Wikipédia bárki
által szerkeszthető online enciklopédia. Mindegyik szolgáltatás közös jellemzője, hogy
legfőbb értékét a felhasználók tömege jelenti, akik saját idejüket áldozzák fel, információikat osztják meg a közösség érdekében.
Két évvel a San Franciscó-i konferencia után arra a kérdésre, hogy jogos-e a Web
1.0 és a Web 2.0 közötti legalapvetőbb különbségnek azt tekinteni, hogy az első a számítógépek, a második pedig az emberek összekapcsolásáról szólt, akkor a világháló
atyjának is tekintett Tim Berners-Lee a következőképpen felelt. „Abszolút nem. A Web
1.0 az emberek közötti kapcsolatok létesítéséről szólt. Az egy interaktív tér volt, és én
úgy vélem, hogy a Web 2.0 nem más, mint egy zsargon, amelyről senki nem tudja, hogy
mi is valójában. Amennyiben azonban nektek a blogok és wikik jelentik a Web 2.0-át,
akkor az az emberek közötti kapcsolatokat jelenti. De hát éppen ez az, amiről szándékaink szerint az egész web szól. És valójában ez a »Web 2.0« azon szabványok használatát
jelenti, amelyeket a Web 1.0-án dolgozó emberek hoztak létre.”1 (Anderson 2006)
1. „Totally not. Web 1.0 was all about connecting people. It was an interactive space, and I think Web 2.0 is of
course a piece of jargon, nobody even knows what it means. If Web 2.0 for you is blogs and wikis, then that
is people to people. But that was what the Web was supposed to be all along. And in fact, you know, this 'Web
2.0,' it means using the standards which have been produced by all these people working on Web 1.0.”
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A legjelentősebb hazai közösségi oldalak
A Web 2.0 körüli vita azóta elcsendesült, azonban a közösségi oldalak népszerűsége egyre inkább növekszik. A közösségi oldalak közül Magyarországon a legismertebbek az iWiW (www.iwiw.hu), illetve a nemzetközi szinten is nagy jelentőségű
Facebook (www.facebook.com). Előbbi, az első igazán sikeres magyar közösségi
alkalmazás 2002-ben indult. A WiW az angol Who is Who rövidítése. 2005 és 2010
között – már iWiW néven (International Who is who) – ez volt a leglátogatottabb internetes oldal Magyarországon. Egyre inkább kezdi azonban elveszíteni jelentőségét
a nála fiatalabb, 2004-ben indult Facebook előretörésével.
A Google Trends folyamatosan méri a magyar felhasználók körében a látogatottságot. E szerint a Facebook népszerűsége 2010 októberében előzte meg az iWiW-et.
Ekkor mindkét közösségi oldalnak megközelítőleg 2 millió használója volt. Jelenleg
a Facebook hazai használóinak száma meghaladja a 3,5 millió főt, az iWiW használói köre érdemben nem nő, hanem lassú ütemben csökken, ahogyan az egykori lelkes
fiatalok sorban hagyják magára vagy szüntetik meg az egykor nagy becsben tartott
profiljaikat.
Kisebb jelentőségűek, de Magyarországon is jelen vannak a LinkedIn, a MySpace
és a Twitter szolgáltatások.
Olvasást népszerűsítő hazai közösségi oldalak
A világháló és a Web 2.0 világa új közeget teremtett az olvasás számára is. Egyrészt
az új technikai eszközök megjelenésével lehetővé vált a művekhez térben és időben
korlátlan hozzáférés, másrészt pedig létrejött egy új generáció, amely mindezt természetesnek veszi, s ezekkel elvárásokat támaszt, diktál, miközben piacot teremt a tartalomszolgáltató szektornak.
Kifejezetten az olvasás támogatására jöttek létre olyan közösségi szolgáltatások,
mint a Moly.hu vagy a sokkal inkább könyvtári orientáltságú Könyvtár.hu. Előbbi
2008 decemberében indult. Alapítója és tulajdonosa, Nagy Bence a következőképpen
jellemezte az oldal céljait egy vele készült interjúban. „Tematikus közösségi oldal,
és ebben az esetben a könyvek köré gyűlnek azok az emberek, akik ezt a szívükhöz közel állónak érzik. Ezek a felhasználók pedig szeretnek ugyanolyan dolgokat csinálni,
mint máshol, csak itt az olvasáshoz kapcsolódóan. Egy kis Facebook, egy kis Wikipédia, kicsit talán Twitter, ennél pontosabban nem tudom megfogalmazni én sem. Ez
persze inkább hátrány, mert a webes szolgáltatásoknak erős fókusszal kell rendelkezniük. A Moly esetében ennek a megőrzése nagyon nehéz feladat, mert igen sokféle tevékenység zajlik az oldalon. Leginkább ugyanis egy olyan könyves világot csináltunk,
ahol szimplán jól érezheted magad, ha szereted kibeszélni, hogy mit olvasol. Nem virtuális valóság ugyan, de rengeteg könyv, könyvhöz kapcsolódó dolog és könyvszerető ember van, és velük tudsz kapcsolatba kerülni itt. A Molynak az az erőssége, hogy
elsősorban kommunikációs felület, és csak azután a Wikipédiára hasonlító lexikon.”
(Szedlák 2008)
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1. ábra: A Moly.hu nyitóoldala

A Moly.hu a népszerű közösségi oldalak mintájára készült. Célja, hogy az olvasás
szerelmeseinek kínáljon interaktív teret, ahol könyvekről, írókról, irodalomról cserélhetnek eszmét. A széles szolgáltatási paletta nagyon tág teret enged a használatnak.
Létrehozhatók virtuális könyvespolcok, lehet könyveket értékelni, csevegni, észleléseket tenni, karcokat írni. A legérdekesebb szolgáltatás, hogy amikor valaki lát egy olvasó személyt az utcán vagy bármilyen köztéren, azt jelentheti, írhat róla egy bejegyzést, ügyelve arra, hogy felismerhető legyen a szituáció. A könyvmolyok így gyakran
fel is ismerik magukat, egymást a leírás alapján. Az oldal népszerűsége nagyon jelentős, a használók száma és a tartalom mennyisége dinamikus nő. 2012 januárjában több
mint 110 ezer könyv, hozzá 115 ezer könyvborító, valamint 77 ezer fülszöveg szerepelt
a Moly adatbázisában. A tagok száma 41 ezer fő volt, akik eddig összesen több mint
1 millió 55 ezer korábbi olvasást regisztráltak.
A Könyvtár.hu részben átfedi a Moly.hu által kínált lehetőségeket. A különbség, hogy
itt a kiindulási pont a könyvtár és a könyvtárhasználat. (Erre utal a név is.) A használó
megjelölheti a saját könyvtárát, kereshet a könyvtári katalógusokban, virtuális könyvespolcot hozhat létre a könyveiből. (Kardos 2009) A profillal rendelkezők köre jelentős, a használat azonban – talán a közösségi jelleg kevésbé hangsúlyos volta miatt –
nem közelíti meg a Molyét.

Közösségi oldalak, virtuális közösségek
Szempontunkból lényeges és megkerülhetetlen kérdés, hogy vajon a virtuális közösségi terek használói valóban közösséget alkotnak-e. Kétféle oldalt azonosítottunk.
Egyrészt az általános célú nagy közösségi szolgáltatásokat, mint a Facebook. Ezen
bárki megjelenhet és kapcsolatot létesíthet, kereshet azokkal, akikkel a fizikai tér52

ben is van kapcsolata. Sokszor nagyon eltérő hátterű, érdeklődésű emberek életének egy-egy szeletére nyílhat bepillantásunk, amennyiben aktívan használjuk ezeket az oldalakat.
A Moly.hu vagy a Könyvtár.hu ezzel szemben a fizikai világban nem ismerős,
de hasonló érdeklődésű emberek számára kínál virtuális találkozóhelyet. Erre egyébként a Facebookon is lehetőség van azzal, hogy bizonyos tevékenységek, termékek,
események „lájkolásával” online közösséggé szerveződjenek hasonló érdeklődésű
emberek.
Amit megállapíthatunk, hogy a közösségi oldalakon való jelenlét nem egyenlő
a virtuális közösségben való részvétellel. Azok, akik egy felhasználói profillal kiterjesztik életüket, működésüket a virtuális térbe is, csak a lehetőségét kapják meg
annak, hogy a közösség tagjaivá váljanak, de nem kerülnek automatikusan kapcsolatba másokkal.

A közösségi oldalak hatása a fiatalok olvasási aktivitására
Ebben a részben a szakirodalom eredményeit felhasználva arra keressük a választ,
hogy milyen összefüggés lehet a közösségi oldalak használata és az olvasási aktivitás között. A problémakör mögött egy olyan általánosabb kérdés húzódik, hogy milyen összefüggések vannak az olvasással és az internetezéssel eltöltött órák számát
illetően. Szerencsére ezzel kapcsolatosan nagyon sok kutatást végeztek Magyarországon és külföldön, így igen jelentős mennyiségű és megbízható eredmény áll a
rendelkezésünkre. Ez nem helyettesítheti azonban egy célirányos, közösségi oldalak és olvasás közvetlen összefüggéseit feltáró empirikus kutatás elvégzését. Jelen
tanulmány célja így csupán az eddigi eredmények alapján levonható következtetések bemutatása, kérdések felvetése és ezzel újabb kutatások serkentése.

Internethasználat és olvasási aktivitás összefüggései korábbi
kutatások eredményei alapján
Az olvasásszociológiában már évekkel ezelőtt kimutatták, hogy az internetezés
és az olvasás (valamint a könyvtárhasználat) egymást erősítik. Azt is gondolhatnánk,
hogy akik sok időt töltenek internetezéssel, azoknak nem jut idejük az olvasásra és
fordítva. A kutatások azonban ezzel szemben éppen azt bizonyították, hogy mind
az internetezés, mind pedig az olvasás kultúrája sokkal mélyebb, az egyén szocializációjában gyökerező tényezők függvénye, amelyek a kulturális tőke fogalmi körében írhatók le leginkább.2
Az olvasásszociológia hazai műhelyeiben az olvasás és internethasználat összefüggéseit a számítógép-használat tömeges elterjedése óta folyamatosan vizsgálják. Először
Gereben Ferenc (2002) végzett kutatásokat az internet-, illetve számítógép-használat
2. Némileg eltérő jellemzőkkel bír a tévénézéssel való összefüggés. „Az átlagosnál aktívabb olvasókkal főleg
a »keveset« tévézők között, illetve a három középső gyakorisági fokozatban találkozhatunk; a nagyon sok
és a nagyon kevés tévézés egyaránt »árt« az olvasásnak: mindkettő átlag alatti olvasási aktivitással jár
együtt.” (Gereben 1998, 57.)
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és a könyvolvasás összefüggéseit illetően. „2000 végén a felnőtt népesség mintegy
negyede használt különböző okokból számítógépet, az e-mail és internet-használók
aránya pedig alig érte el a 10%-ot. Ráadásul – egyelőre – a számítógép-használók
zöme a legalábbis közepes gyakorisággal olvasók közül rétegeiből kerül ki. (Néhány
adat: a könyvet nem olvasóknak mintegy egytizede szokott – legalább hetente – számítógépet használni, a rendszeres olvasóknak viszont egyharmada. Vagy: az internet
használói a könyvet nem olvasóknak 3%-át, a közepes gyakorisággal és rendszeresen
olvasóknak pedig 10-15%-át tették ki.)” (Gereben 2002, 28.)
Később a Könyvtári Intézet és a Tárki által végzett közös felméréséből további adatokat nyertünk arra vonatkozóan, hogy a számítógép- és internethasználat,
valamint az olvasás és a könyvtárhasználat egymást erősítő tényezők. (Nagy, Péterfi
2006; Péterfi 2006) Azok között, akik egy vagy több könyvtárnak a tagjai, sokkal nagyobb arányban voltak az internethasználók (81,7%, illetve 91,7%), míg azok közül,
akik soha nem voltak könyvtári tagok, csak 58,2 százalék szokott internetezni.
Az internetező és könyvtárhasználó réteg lényegében ugyanazon demográfiai
jellemzőkkel írható le.
Péterfi (2006) a következőképen ismerteti, hogy az internet milyen szerepet tölt
be az egyes emberek életében. „A rendelkezésünkre álló adatokból tudhatjuk, hogy
melyek is azok a csoportok, amelyek számára információforrásként nagyobb jelentőséggel bír, amelyek számára fontosabb az internet, mint mások számára. De mely
csoportokról is van szó, kik is ők? Leginkább fiatalabbak, magasabb iskolai végzettségűek, rendszeres könyv-, napilap- és hetilapolvasók, valamint rendszeres könyvtárlátogatók. A férfiak inkább, mint a nők. S minél nagyobb településen él a kérdezett,
annál nagyobb jelentőséget tulajdonít a tájékozódás szempontjából az internetnek
mint eszköznek saját életében.” (Péterfi 2006) Ez lényegében annak a rétegnek felel
meg, amelynek képviselői nagyobb kulturális tőkével bírnak, így mind a könyvolvasás, mind a könyvtárhasználat, mind pedig az internetezés terén élen járnak.
A Gereben Ferenc (1998) által bemutatott tendenciák szerint az életkor előrehaladásával csökken a könyvolvasók aránya és a könyvolvasás gyakorisága. A magasabb iskolai végzettségűek és a nagyobb településeken élők szintén jellemzően gyakrabban és többet olvasnak, mint az iskolázatlanabbak és a kisebb helységek lakói.
A tipikus könyvtárhasználó tehát szintén jellemzően fiatal, iskolázott és nagyobb város lakója. Ezen jellemzők tekintetében tehát abszolút párhuzamba állíthatók a rendszeres könyvtárlátogatók, a gyakori olvasók és az internethasználók.
Egyetlen olyan vonás van, amiben a Péterfi (2006) által bemutatott tipikus internethasználó nem fedi a tipikus olvasót/könyvtárlátogatót. Ez pedig a nem kérdése. Az internet mint információforrás jellemzően a férfiaknak fontosabb, míg a nők
azok, akik többet olvasnak, és gyakrabban jelennek meg a könyvtárakban. Ebben
a tekintetben azonban van egy érdekes eltérés a közösségi oldalak és az internet
használói között. A közösségi oldalak vizsgálata után erről is többet fogunk tudni mondani.
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Internethasználat, közösségi oldalak és olvasás
Vajon az internethasználat mennyiben állítható párhuzamba a közösségi oldalak használatával? Ehhez meg kell néznünk a közösségi oldalak használóinak összetételét és magatartását a kutatások fényében.
Az átlagos Facebook-használó jól reprezentálja a közösségi oldalak tagjainak jellemzőit. 2010-ben Burbary az amerikai Facebook-használók nemének és életkorának
az összetételét is bemutatta egy cikkben. A legjellemzőbb a 18–25 éves korosztály
az oldalon. Az életkor előrehaladásával a felhasználói profilok száma és a használat gyakorisága is csökken. Nemek tekintetében pedig egyértelműen a nők vannak
többségben a Facebookon (Burbary 2010), azaz a tipikus internethasználónak (magasan iskolázott, városi környezetben élő, fiatal), az a rétege, amely egyébként rendszeres olvasó.
2. ábra: Az amerikai Facebook-használók összetétele életkor
és nemi arányok tekintetében Burbary (2010) alapján

US Facebook Users By Age and Gender
InsideFacebook.com, 1/1/2010
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A továbbiakban néhány kutatási eredményt idézve igyekszünk még pontosabban leírni a közösségi oldalak tipikus használóit.
A magyar közösségioldal-használók összetételéről a Marketing&Média megbízásából a Kutató Centrum végzett felmérést 2011 januárjában. Öt oldalt vizsgáltak (iWiW,
Facebook, MyVIP, MySpace, Twitter). A 18 és 64 év közötti korosztály megkérdezéséből kiderült, hogy a legalább egy közösségi oldalon regisztrált internetezők több mint
fele (56%) napi szinten használja ezen oldalak egyikét. Az iWiW-en és a Facebookon
a nők, a MySpace-en és a Twitteren a férfiak voltak aktívabbak. A közösségi oldalak
által kínált lehetőségek legszélesebb spektrumát (azonnali üzenetküldés, kisalkalmazások telepítése, csoportokhoz való csatlakozás) a fiatalok, a 18–24 éves korosztály tagjai
használják ki. Az idősebbek megelégednek az ismerősök megkeresésével és a kapcsolattartás különböző formáival. A férfiak és a nők között jelentős különbség az is, hogy
a kisalkalmazások telepítésében, valamint a csoportokban való részvételben az utóbbiak aktívabbnak bizonyultak. A megkérdezettek 4 százaléka üzleti célokra is előszeretettel alkalmazta a közösségi médiát (hirdetések, céges profilok kezelése, ügyfélkörrel való kommunikáció). Időben változik az egyes oldalakon való aktivitás mértéke is.
A kutatás időpontjában a leglátogatottabb oldal az iWiW volt, ez ma már kétségtelenül a Facebook, amely jelenleg a Google után a leglátogatottabb oldallá nőtte ki magát
a hazai internetezők körében. (Brandtrend 2011)
Kifejezetten a korosztályokra koncentrált az Ithaka Research Council felmérése Magyarországon, 2011 végén. Elsősorban az 50 év fölötti korosztály internetezési szokásaira, közösségi oldalakon való jelenlétére koncentráltak. Azt állapították meg, hogy
ma már nem maradnak el érdemben az idősebbek a közösségi oldalakon való regisztráció tekintetében, ugyanakkor az ott kifejtett aktivitás mértéke sokkal szerényebb.
Az 50 fölötti generáció tagjai tehát elsősorban passzív használói ezeknek az oldalaknak. (Ithaka 2011)
A fentiek alapján egy olyan összefüggés körvonalai sejlenek, miszerint, aki sokat internetezik, az sokat használja a közösségi oldalakat is. Aki sokat internetezik,
az pedig sokat olvas. Kérdés, hogy vajon ebből következik-e, hogy aki sokat használja a közösségi oldalakat, az sokat is olvas. Természetesen ez utóbbi nem egyértelmű,
csak reprezentatív mintán elvégzett empirikus kutatások sora igazolhatná ezt a tételt.
Sejthető, hogy közvetlen hatás nincs a két tényező között (azaz valaki nem azért olvas többet, mert a közösségi oldalak használata őt erre sarkallja), azonban az lehetséges, hogy ugyanaz a (fiatalabb, magasabban iskolázott, városi, jó anyagi körülmények
között élő) réteg jár élen az olvasásban és a közösségi oldalak használatban is. Azaz
nem azért olvas, mert közösségioldal-használó, hanem azért olvas és azért közösségioldal-használó, mert ennek a jól definiálható rétegnek a tagja.

Iskolai teljesítmény és a közösségi oldalak használata
Az olvasás és a közösségi oldalak használatának összefüggéseihez nagyban hasonlító
jelenség az iskolai teljesítmény és a közösségi oldalak viszonya, különösen, ha mindezt az egyén kulturális tőkéjének a viszonyrendszerébe helyezzük. Ezt a párhuzamos
kérdéskört érdemes kicsit részletesebben is megismernünk, hiszen ebben a tekintet56

ben is megbizonyosodhatunk a probléma összetett voltáról. A kérdést vizsgáló kutatók jellemzően egy-egy konkrét közösségi oldalt és a használat iskolai előmenetelre
gyakorolt hatását vizsgálták.3
Ennek a problémának is két oldala van. Egyrészt kérdés, hogy akik aktívabban használják a közösségi oldalakat, azoknak jobb, illetve rosszabb-e az iskolai előmenetelük.
Másrészt megvizsgálható, hogy a tanulás segítésére létrehozott oldalak a közösségi
site-okon vajon növelik-e az iskolai teljesítményt. Előbbire kevesebb, az utóbbira – oktatás-módszertani kérdés lévén – sokkal több kutatási eredmény áll rendelkezésre.
Az első kérdés, hogy az iskolai teljesítményt segíti vagy gátolja a közösségi oldalakon való aktív jelenlét. Kirschner és Karpinski (2010) a Facebook közösségi oldal
egyetemi hallgatók körében történő használatának hatásait kutatta. Az adataik egyértelműen azt mutatják, hogy aki sokat lóg a közösségi oldalakon, annak rosszabb az iskolai teljesítménye, és általában kevesebb időt is tölt tanulással. Más kutatások (Pasek
et al. 2009) arra jutottak, hogy a kapcsolat a közösségi oldalak használata és az iskolai
teljesítmény között semleges, megint mások szerint a fokozottabb részvétel egyenesen elősegíti a tanulási folyamatban való sikerességet. (Junco et al. 2011) Abban azonban minden kutató egyetért, hogy természetesen nem mindegy, hogy ki mire használja a közösségi oldalakat, hiszen gyakran éppen a közösségi oldalak használói jutnak
olyan nagyon fontos – tanulással és iskolai kötelezettségekkel kapcsolatos – információk birtokába, amelyekkel az iskolai teljesítményük növekszik.
Delmatoff (2010), a Portland-i George Middle School oktatója arról számolt be,
hogy egy közösségi média oktatási program kidolgozásával igyekeztek támogatni
az iskolai munkát. A diákok a program keretében blogoltak, rövid szöveges üzenetek
formájában konzultáltak egymással és a tanáraikkal. A fiatalok 57 százaléka számára
érdemjegyekben is mérhető pozitív hatása volt annak, hogy a tanulási folyamat ezeken az ismerős felületeken zajlott.
Lényegében ugyanezen előnyök kiaknázásának szükségességét vetette fel Kolek
és Saunders (2008). Szerintük a Facebook igen konstruktív módon használható az oktatásban, és így óriási potenciált rejt mind a diákok, mind a tanárok, mind a karok adminisztratív dolgozói számára. A megfelelő felhasználási mód megtalálása, illetve kiválasztása a legfontosabb, és akkor mind a diákok toborzására, mind a programok, események
népszerűsítésére, a hallgatókkal végzett közvetlen kommunikációra kiválóan alkalmas lehet a legnagyobb közösségi oldal. Általánosságban szólva valamennyi szereplő
(tanár, diák, adminisztratív dolgozók stb.) közötti kapcsolatok erősítésére használható.
A Facebook bevonása az oktatási folyamatba segíti, hogy a diákok mélyebb elkötelezettséget érezzenek a tananyag és az iskolájuk iránt, valamint többet foglalkozzanak az iskolában felvetett témákkal, problémákkal. (Kolek, Saunders 2008) A legújabb trendek szerint a tanulás egyre inkább a jelentések konstruálása, újraalkotása
párbeszédek alapján, így a tanulási folyamat szereplői közötti kapcsolatok erősítése,
az eszmecserék stimulálása mindenképpen nagy segítség lehet az iskolai előmenetel
támogatásában.
3. A kérdéskör irodalmát mutatja be Soulbook a blogján: Iskolai teljesítmény és a közösségi oldalak. [online]
[2012.09.26] < http://soulbook.blog.hu/2011/09/01/iskolai_teljesitmeny_es_kozossegi_oldal>
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Olvasást támogató közösségi oldalak használata
Az olvasást támogató közösségi oldalak, mint a Moly.hu vagy a Könyvtár.hu elsősorban azzal a céllal jöttek létre, hogy azoknak kínáljanak online teret az eszmecserére,
csevegésre, szórakozásra, akik szeretnek olvasni. Az úgynevezett könyves közösségi
oldalak az elmúlt években kerültek a kutatók figyelmének fókuszába. A kutatások célja nem elsősorban a jelen tanulmányban felvetett problémákra, hanem a virtuális közösségek természetére irányultak.

A könyves közösségi oldalakat vizsgáló kutatási projektek
A norvégiai PLACE (Public Libraries As Arenas for Citizenship) projektben az alacsony intenzitású találkozóhelyek szerepét vizsgálták a társadalmi tőke növelésében.
Az alacsony és a magas intenzitású találkozóhelyek elméletét Ragnar Audunson, az Oslói Főiskola professzora írta le. Utóbbiak a jellemzően igen hasonló értékrendet és kulturális hátteret magukénak valló személyek találkozóhelyei. Ebben az esetben a találkozások intenzíven, azaz hasonló érdeklődési körök, értékek mentén zajlanak. Ilyenek
lehetnek a sportegyesületek, a kismamaklubok, a rétegzenei koncertek, ahol a résztvevőket az azonos érdeklődés, élethelyzet hozza össze. Az alacsony intenzitású találkozóhelyek ezzel szemben lehetőséget teremtenek arra, hogy a legkülönbözőbb hátterű
emberek is megismerhessék egymást. Ilyenek lehetnek a könyvtárak is, hiszen szélesebb társadalmi rétegeket képesek megszólítani.
Multikulturális környezetben az alacsony intenzitású találkozóhelyek egyrészt lehetőséget adnak a többségi társadalom értékeinek, normáinak a megismerésére és megértésére, a másik oldalról pedig segítenek az előítéletek lebontásában. Általánosabban
a kulturális tőke fogalmi körében szokták leírni azokat a jelenségeket, amelyek erősítésében az alacsony intenzitású találkozóhelyeknek jelentős szerepe van. Ezekre a funkciókra nagy szükség van minden demokratikus alapokon szerveződő társadalomban.
(Audunson 2005; Audunson, Tóth 2010, 2011; Tóth 2011a, 2011b)
2010-ben a norvég Bokelskere.no és a magyar Moly.hu közösségi oldalakat hasonlítottuk össze azzal a céllal, hogy megtudjuk, vajon a fentiekben ismertetett elmélet
alkalmazható lenne-e virtuális közösségek vonatkozásában, illetve, hogy a könyves
közösségi oldalak vajon alacsony intenzitású találkozóhelyként funkcionálnak-e, hasonlóan a könyvtár fizikai tereihez.
Jávorka Brigitta (2012) szintén a Moly.hu használóinak viselkedését kutatta, hogy
kiderítse, vajon a különböző internetes oldalakon megjelenő olvasómozgalmak növelik-e az olvasási kedvet, és ezért a résztvevők ténylegesen többet is olvasnak-e, mint
korábban tették. Megkísérelt leírni a választásokat befolyásoló tényezők közül néhányat, mint például a baráti kapcsolatok jelentősége.
A könyves közösségi oldalak használói
Korábban megállapítottuk, hogy a közösségi oldalak használói jellemzően fiatalok,
akik egyébként is több olyan jellemzővel bírnak (nők, magasabb iskolai végzettségűek,
urbánus környezetben élők), amelyek mentén nagyobb valószínűséggel tűnik fel a rendszeres olvasás. De vajon milyen demográfiai jellemzők mentén írhatók le a könyves
közösségi oldalak használói? A kérdőíves kutatásainkban rákérdeztünk a válaszadók
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nemére, iskolai végzettségére, lakhelyére és etnikai hovatartozására is. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a norvég Bokelskere és a magyar Moly használói
közül egy 777 fős mintán tudtunk kutatást végezni, ami ugyan nem reprezentatív, de
tekintve, hogy az eredmények reflektálnak az előző fejezetekben felvetett tendenciákra, okkal feltételezhetjük, hogy közel járunk a tipikus közösségioldal-használó és
azon megjelenő tipikus olvasó jellemzéséhez. A fent megjelenő változók mentén elindulva kezdjük a nem kérdésével. Mind a magyar, mind pedig a norvég válaszadók
körében többségben vannak a nők (81%). A magyar Moly használói körében az arányuk ennél is kicsit magasabb (83%), a Bokelskere használói körében egy árnyalattal alacsonyabb (79%). Nagyjából azt mondhatjuk, hogy a válaszadóinknak csupán
egyötöde férfi.
Életkor tekintetében a közösségi könyves oldalak használói jellemzően fiatalok,
többségükben az egyetemista korosztály tagjai. Az összes válaszadó átlagéletkora 28,9 év volt, a magyaroké kicsit alacsonyabb (27,4), a norvégoké kicsit magasabb
(31,4).4 Iskolázottság tekintetében ugyan voltak eltérések a magyar és a norvég közösségi könyves oldalak használói között, de az elsősorban az életkornak tudható
be, hiszen mindenki az adott életkorban legmagasabb lehetséges végzettség birtokosa mind Magyarországon, mind pedig Norvégiában. Megállapíthatjuk tehát, hogy a
magas iskolázottság jellemző vonás ezen oldalak használói körében.
Lakhely tekintetében jellemzően városi, azon belül is nagyvárosi lakosok járnak
sokat a Molyon és a Bokelskerén. Itt minimális eltéréseket tapasztalhattunk a magasabb szinten polgárosodott nyugati társadalmi környezet és a hazai válaszadók között.
A válaszadók eloszlása ugyanis egyenletesebb volt Norvégiában, mint Magyarországon. A Moly használóinak 40 százaléka a fővárosban vagy annak agglomerációjában, 17 százaléka pedig 100 ezer főnél nagyobb lélekszámú városban él (Norvégiában
ugyanez 28, illetve 18%, és csupán 9 százaléka falvakban. Norvégiában a Bokelskere tagjainak 26 százaléka falusi lakos. Skandináviában internethasználat tekintetében is kisebb az eltérés a városok és a falvak között.
A kutatásunk szempontjából szintén kérdés volt, hogy etnikai értelemben a Moly,
illetve a Bokelskere használói reflektálnak-e a társadalmi sokszínűségre. A válasz
egyértelmű nem. Norvégiában a nagyszámú bevándorló ellenére is szinte kizárólag
norvég anyanyelvű, vagy néhány esetben külföldi, de akkor is nyugati kulturális háttérrel bíró emberek töltötték ki a kérdőívünket. Magyarországon a kitöltők közül senki nem jelezte, hogy a magyartól eltérő nemzetiség vagy etnikum tagjának vallaná
magát. (Audunson, Tóth 2010, 2011)
Jávorka (2012) kutatásában kifejezetten a Moly közösségi, együtt olvasós eseményeinek résztvevőit szólaltatta meg, amivel tovább árnyalhatók a fenti adatok. Okkal
feltételezhetjük, hogy akik ezeken a szervezett eseményeken is részt vesznek, azok
általában a könyves közösségi oldalak legaktívabb használói. Ebből az derül ki, hogy
4. A legfiatalabb válaszadónk egy 11 éves magyar kislány volt, a legidősebb egy 71 esztendős norvég hölgy. Az világos, hogy az ilyen oldalak használói döntően a fiatalok köréből kerülnek ki. Talán Norvégiában jobban kitolódnak
az egyetemi tanulmányok, vele a fiatalos életvitel, és ez okozhatja a mintában is az eltérést az északi ország javára.
Ha az életkort a nemek szerint tovább szűrjük, akkor még nagyobb a különbség. A legfiatalabbak a magyar (27 év),
a legidősebbek pedig a norvég férfiak (34 év). (Tóth 2011b)
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a férfiak nemcsak kisebb arányban vannak jelen a Molyon, de ott kevésbé aktívan
vesznek is részt a közösségi programokon.

Mit olvasnak és miért?
Kérdés, hogy e virtuális könyves közösségi oldalak használói milyen irodalmi ízlésűek, és saját örömükre milyen típusú irodalmat szoktak olvasni. A kérdésben műfajokat neveztünk meg, ezeket kellett értékelni egy ötös – a „mindig/nagyon gyakran”-tól
a „soha” válaszokig terjedő – skálán, hogy ilyen műveket milyen rendszerességgel
vesznek kézbe.
A 3. ábráról leolvasható, hogy a klasszikus és kortárs regények, valamint a novellák,
elbeszélések a leggyakoribb műfajok, amelyeket a közösségi könyves oldalak használói kedvelnek. Igényes olvasókról van tehát szó az esetükben, amennyiben a preferált
műfajokat vetjük vizsgálat alá.
3. ábra: Milyen műfajokat olvasnak a szabadidejükben?
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Igényes olvasókat sejtetnek a miért olvas kérdésre adott válaszok is. (Lásd 4. ábra.)
A felső sorban a számok osztályzatokat jelentenek, amelyekkel a válaszadók értékelték, hogy mennyire jellemző rájuk az adott motívum.
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4. ábra: Az olvasás motivációja
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35,30%

41,80%

773

Jobban meg akarom
érteni az embereket/az
emberi viselkedést.

7,00%

13,90%

20,00%

27,90%

31,20%

770

Érdekel a nyelv
és az irodalmi kifejezési
formák.

8,20%

16,60%

18,30%

27,80%

29,10%

770

A kollégákkal,
barátokkal meg tudjam
beszélni
az új irodalmi, társadalmi, politikai kérdéseket.

22,60%

23,10%

25,30%

17,40%

11,60%

770

Mivel szórakozási célú olvasásról kérdeztük, értelemszerű, hogy a legelső motívum szinte mindenki esetében meghatározó volt. Csaknem 60 százalék azért is olvas,
mert érdeklődik a nyelvi és irodalmi kifejezési formák iránt, míg 41 százaléknak komoly motivációs tényező a legújabb irodalmi trendek megértése. A könyvekről szóló
beszélgetés lehetősége nagyon kevesek számára jelentett motivációt. Az utolsó állítást
csak 29 százalék tartotta fontos vagy nagyon fontos tényezőnek. Az olvasás motivációja tehát jellemzően egyéni és nem közösségi indíttatású: egyéni szórakozás, egyéni
tanulás, személyiségfejlesztés. (Tóth 2011b; Audunson, Tóth 2010, 2011)
Ha viszont a közösségi oldalak használata elsősorban egyéni motivációk által vezérelt,
akkor van-e egyáltalán hatása annak, hogy egy virtuális közösség tagjaiként olvasnak és
osztják meg egymással az információkat a Moly.hu, illetve a Bokelskere.no látogatói.

Virtuális olvasóközösség?
Vajon tekinthetjük-e egyáltalán közösségnek ezeket az online terekben kialakuló csoportokat? A norvég–magyar összehasonlító kutatás eredményei azt sugallják, hogy
eltérő mértékben tulajdonítanak jelentőséget a használók annak, hogy mások is jelen vannak az oldalon. Az információszerzés vágya, a sok tartalom azonban szinte
mindenkinek igen fontos. (Tóth 2011b; Audunson, Tóth 2010, 2011) Ez némileg paradox helyzet, hiszen ezeken az oldalakon a közösség és a tartalom egymást feltételező
tényezők. Akkor van nagy mennyiségű tartalom az oldalon, ha azt széles közösség
generálja. Leegyszerűsítve tehát minél többen vannak a közösség tagjai, annál több
olyan információ lesz az oldalon, amiért érdemes odamenni.
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Jávorka (2012) az olvasó kampányok hatását vizsgálva szintén érdekes adalékokat
szolgáltatott a fenti „virtuális közösség” kérdéskörhöz. Ő a Moly együtt olvasós eseményeit vizsgálta. Ilyet bárki indíthat egy úgynevezett „kihívás”-sal. Ebben leírja,
hogy mi a program lényege, majd bárki csatlakozhat a kezdeményezéshez. Egy közös
pont van ezekben: valamennyi az olvasásról szól. Kapcsolódhat szerzőhöz (pl. Agatha Christie összes műveinek elolvasása, Janikovszky Éva művei stb.), egy-egy műhöz (pl. Biblia) vagy helyzethez (olvasás tömegközlekedési eszközökön), elolvasandó
könyvmennyiséghez (egy év alatt 100 könyv), témához (pl. Olvassunk Kínáról, állatos könyvek stb.) vagy bármi máshoz.
A közösség olvasásra inspiráló és ízlésformáló hatásáról a norvég–magyar összehasonlító kutatásban is bizonyosságot nyerhettünk. (Audunson, Tóth 2010, 2011)

Összegzés
A közösségi oldalak szerepe egyre nő a fiatalok életében. A szabadidejük nagyon
jelentős részét tölti ki a másokkal való virtuális együttlét. A tanulmányban azt vizsgáltuk, hogy ez milyen hatással van az olvasási aktivitásra. A kérdéskört két szempont
mentén foglaltuk össze. Egyrészt a szakirodalom és a korábbi felmérések eredményei
alapján kíséreltünk meg következtetéseket levonni arról, hogy általában a közösségi oldalak használata milyen hatással van az olvasásra, másrészt pedig kifejezetten
a könyves közösségi site-ok hatását mutattuk be saját kutatások alapján.
A következtetések érvényessége korlátozott, hiszen nem egy célzott empirikus
kutatás eredményei alapján fogalmaztunk meg állításokat. A téma szélesebb körben elvégzett kutatásokon alapuló, a jelenleginél nagyobb terjedelmű tanulmányt
igényel.
A korábbi kutatások eredményei azt sugallták, hogy létezik egy olyan nagyobb
kulturális tőkével bíró réteg, amelynek képviselői az átlagnál többet olvasnak, többet interneteznek, és jellemzően a közösségi oldalak használói körét jelentik. Ezek
az átlagnál fiatalabb, jobb anyagi körülmények között élő, városi, magasabban iskolázott nők. Sejthető, hogy közvetlen hatás nincs a közösségi oldalak használata és az
olvasás között (azaz valaki nem azért olvas többet, mert a közösségi oldalak használata őt erre sarkallja). Az viszont tény, hogy ugyanazon jellemzőkkel bíró réteg
jár élen az olvasásban és a közösségi oldalak használatban is. Azaz nem azért olvas,
mert közösségioldal-használó, hanem azért olvas és azért közösségioldal-használó,
mert ennek a jól definiálható rétegnek a tagja.
A kifejezetten könyvszeretőknek létrehozott közösségi oldalak használói az olvasók és az internetezők metszéspontján helyezkednek el, így értelemszerűen ugyanezen jellemzők (magas iskolai végzettség, városi lakhely, fiatal, nő) dominálnak.
Igényes olvasóknak tekinthetők. A könyves közösségi oldalak használata nyomán
a legaktívabb használók intenzívebben és többet olvasnak.
Sejthetjük, hogy a könyvolvasás mint közösségi aktus is szerepet játszhat ezen oldalak használóinak az életében, hiszen a közösség tagjai aktívan befolyásolják egymás ízlését, és hatással vannak egymás olvasási szokásaira.
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Könyv vagy tévé?
A Gutenberg-galaxis
Bencédy József

Az emberi kommunikáció változásáról, fejlődéséről szólva négy fázisról szoktunk beszélni: a beszéd, majd az írás kialakulásáról, aztán a könyvnyomtatásról és a technikai
(elektronikus) eszközök megjelenéséről. A harmadik forradalmi tényező kiemelkedő
sajátosságára Marshal McLuhan kanadai egyetemi tanár hívta fel a világ figyelmét,
az 1982-ben megjelent, a Gutenberg-galaxis című könyvében. A cím a könyvek világára utal, ahogy a galaxis a csillagok egy-egy rendszerét, világát jelöli (pl. Tejút-rendszer, Androméda-galaxis, Orion-köd stb.).
McLuhan az információs eszközök változására s ezzel kapcsolatban gondolkodásunk átalakulására kívánta felhívni figyelmünket, bírálói azonban – és sokan mások,
akik talán nem is olvasták művét – a könyv halálának megjóslását tulajdonították neki,
illetve könyvének. Valamivel később, az elektronikus eszközök bővülő körének megjelenésével, illetve elterjedésével (tévé, világháló, elektronikus újság, mobiltelefon,
okostelefon stb.) ez a jóslat elterjedtté vált, kezdett megerősödni, vagy-vagy formát
ölteni. Kétségtelen, hogy a könyv, a nyomtatott betű egyeduralma megtört, használata
kezdett hátrább szorulni, de halálát nemcsak korainak tartjuk emlegetni, hanem elhamarkodottnak, átgondolatlannak is – ezért született ez az írás is.
Az Unesco 1977-ben egy bizottságot küldött ki Sean McBride ír diplomata vezetésével, a tömegkommunikáció/tömegtájékoztatás szerteágazó problémakörének vizsgálatára. A bizottság 1980-ban előterjesztett jelentésében (amely tehát nem közvetlenül
a Gutenberg-galaxis problémakörével foglalkozott) széles körű áttekintést adott az ismeretközlő eszközök (a könyvnyomtatás, film, tévé, telefon, számítógép) tevékenységéről. Ebben látványos adatok szerepelnek a könyvnyomtatás területéről: az évenként kiadott könyvek (művek) száma 1955 és 1975 között több mint kétszeresére nőtt,
a példányszámokat tekintve több mint háromszorosára, a napilapok száma 77 százalékkal emelkedett. Magyarországon a KSH adatai szerint 1955 és 2010 között a könyvek (művek) száma 2747 ezerről 9598 ezerre ugrott, ezen belül a szépirodalmi műveké
3064 ezerre, a folyóiratoké 199-ről 280-ra nőtt. Ezek a számok részben jobbak, részben rosszabbak a nemzetközieknél, de az már rossz hír, hogy 2000-ben sokan naponta csak 23 percet olvastak, s ebből is csupán 9 perc jutott könyvekre.
A könyvolvasás visszaszorulásában több tényező játszik szerepet. Mindenekelőtt a tévét kell említenem. Egyre jobban nő a kínálat; a magyarul beszélő csatornák száma ma
61; van olyan kábeltévé-társaság, mely összesen 100-nál több műsort kínál. A műsorok színvonala sajnos egyre inkább csökken: sok a krimi, az akciófilm, a show-műsor,
az erőszak, a vér, a szex, a pornó, a trágárság. Az emberek nem kis része a munkanap
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végén hazatérve fotelba vágja magát, egy üveg sört állít maga mellé, bekapcsolja tévékészülékét, s ebből aztán – nézi vagy nem – folyik a vázolt tartalom.
Nem kicsi az internet szerepe sem. Egy 2000-ben készült kimutatás szerint hazánkban a számítógép-ellátottság 14-15 százalékos volt; 2012-ben az internetes előfizetők
száma már 3340 ezer. Kétségtelen – sok előnyös hatása mellett –, ennek az eszköznek
az elvonó hatása különösen a fiatalok körében nem jelentéktelen. A felsőoktatásban
dolgozó kollégáimmal együtt gyakran tapasztaltuk, hogy a hallgatók ollóval írják házi
dolgozataikat; azaz az internetről letöltenek anyagokat, s ezek összeollózásával, illetve
önálló szövegekkel kiegészítve készítik el szemináriumi és szakdolgozataikat.
Vegyük még hozzá az eddigiekhez a rádióadások (csatornák) megsokszorozódását,
a DVD-filmeket, a házimozikat, azokat a műszaki lehetőségeket, amelyek révén, a digitális technika robbanásszerű terjedésével, a különféle elektronikus műsorok özönével kell már ma is számolnunk. Itt vagyunk a negyedik kommunikációs korszakban,
melynek fő jellemzője a kép.
A kommunikációs tényezők, lehetőségek gyarapodásával együtt jártak/járnak a változásban belső tényezők is. A könyv kétségtelenül leszűkítette az ismeretszerzést az olvasásra, a vizuális síkra. Nem véletlen, hogy a könyvekben, elsősorban az ismeretterjesztő, a tudományos művekben, s újabban – nagy örömünkre – a tankönyvekben is
megszaporodtak az ábrák, grafikonok, táblázatok, amelyek a vizuális elmélyítés révén
képesek fokozni az ismeretszerzés hatékonyságát.
Mindez együtt jár a gondolkodás változásával, fokozatos átalakulásával. A könyvek
világában a sorok lineáris rendjében haladva megszoktuk a fogalmak lineáris kapcsolódását. Most érzékszerveink egyre sokoldalúbb foglalkoztatása révén képszerűen szétvagy szerteágazó lesz gondolkodásunk. Gondoljunk csak rá, hogy film- vagy tévénézés közben mi mindent figyelünk egyszerre, eltérő intenzitással: a történetet (a sztorit),
a rendező szerkesztő munkáját, a színészek játékát, beszédét, a kísérő képeket, ezek milyenségét (totál, premier plán), a színek választását, a berendezést, a hátteret. A művek
értelmezését, az értékeket keresve érdemes megfontolnunk Susan Sontag figyelmeztetését: „Egy nagy művészeti alkotás sohasem egyszerűen (sőt nem főként) gondolatok vagy erkölcsi nézete közlésének eszköze. Elsősorban olyan tárgy, amely módosítja
a tudatunkat és fogékonyságunkat, és amely megváltoztatja, bármilyen kis mértékben
is annak a humusznak az összetételét, amely minden egyes gondolatot és érzést táplál.
Sértődött humanisták, figyelem! Nincs szükség riasztásra.”1 (Idézi Halász 1985)
Van olyan vélemény, hogy a tévé jótékonyan hat az olvasásra; egy-egy irodalmi mű
feldolgozása kedvet ébreszthet az eredeti mű elolvasására. Tomka Miklós 1976-ban arról
írt, hogy a Nyitott könyv 1971 őszi tévéműsora következményeként a könyvtári forgalom 100-150-szeres növekedést mutatott, s a bemutatott könyvek vásárlása 10-20-szorosára nőtt. El kell fogadni, hogy ez is megtörtént, de az általános vélekedés az, hogy
a tévé kárvallottja a könyv, s ehhez hozzátehetjük, hogy a szakmai tájékozódás forrásává egyre inkább a könyv válik.
A McBride-jelentésben 1980-ban már arról olvashattunk, hogy sokan úgy vélik,
a modern tájékoztatási eszközök illuzórikus képet festenek a valóságról, ahelyett,
1. Halász László: Vége a Gutenberg-galaxisnak? Budapest: Gondolat, 1985.
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hogy átfogóbb ismereteket kínálnának és az álláspontok közötti választás lehetőségét;
így akarva-akaratlanul kulturális elidegenedéshez és társadalmi uniformizálódáshoz
vezethetnek. Bizonyos esetekben a mondanivaló egységesítése és szabványosítása a piaci törvények kényszerítő hatását tükrözi. Ez a hatás 1980 óta csak tovább terjedt, egyre
elgondolkodtatóbban és fájón tapasztaljuk a mondanivaló egységesítésére, szabványosítására irányuló törekvéseket. „Ez hát a sors, és nincs vég semmiben?”2 – kérdezhetnénk Vörösmarty Mihállyal. Igen és nem – válaszolhatjuk Vörösmartyval. A fenyegető vész ellenszere az ember öntudatra ébredése, szellemi autonómiájának kialakulása
– az egyes embert illetően; a társadalom egészének felemelkedése, szellemi gyarapodása révén, mellyel ráébred a közösség érdekeire, és képes megvalósítani ezeket.
Egy 1968-ban Kanadában, az audiovizuális eszközök iskolai felhasználásának
keretében szervezett nemzetközi konferencián ellátogattunk a téma vizsgálatával foglakozó kutatóintézetbe. Az épület éppen akkor készült el. Mozgatható, áthelyezhető
(mobil) falakkal, narancs színűre foncsorozott ablakokkal, színes tévéfigyelőkkel és vetítőkkel behálózva. A nemzetközi szervezet elnökével, egy francia professzorral séta
közben arról beszélgettünk: ez elképesztően új világ, új lehetőségek az oktatásban, de
szegény diákok, akik egész nap ebben a környezetben élnek, tanulnak, nem fogják vajon elfelejteni, milyen is a fű, fa, virág, milyen a természet, a valóság, ha mindent így
preparálva, manipulálva kapnak?
Szólnom kell még a képregényről. Ez – a témával foglalkozók szerint – köztes műfaj, a grafika és a regény közt. Elődje a comics, amely az eseményeket szalagszerűen
elhelyezett képekkel mutatja be. Az első 1896-ban jelent meg, az USA-ban. Két szintje: szórakoztató, illetve ifjúsági és gyermekregények.
A képregénnyé alakult sajtótermékek jelen vannak hazánkban ma is, ezek részben
hazai termékek (Füles, Pajtás, Ben Hur, Csillagok háborúja), részben nyugati sorozatok magyar fordításai (Pókember, Batman, Tom és Jarry). Színvonaluk erősen eltérő,
mind képanyagukat, mind szövegüket tekintve; nem véletlenül nevezi a műfajt egyik
elemzőjük vizuális művésziparnak. Egy másik szerző szerint a készítők (termelők) számára elsősorban üzlet, csak utána irodalmi tájékoztatás, ismeretterjesztés, szórakoztatás, politika. Egyesek szerint elvezethet az irodalomhoz; G. Szabó Sára például úgy
véli, az Asterix gall irodalmi erényeket is felmutat3.
A képregény népszerűségében szerepe van az analfabétizmusnak, a funkcionális
(fél) analfabétizmusnak, a gyerekek körében a színes képek, a humor iránti vonzódásnak, a felnőttek körében a kényelemnek. Mi a bajunk, a magam baja a képregényekkel? A műfaj minden bizonnyal könyvpótló, elvezet a könyvtől. Az idősebbek, a diákok
körében ugyan miféle könyvek olvasására adna ösztönzést? A pihenés, a szórakoztatás
eszköze – mondták főiskolai tanítványaim. De miféle eszközt jelent?! Aztán mondják
mások azt is, hogy inkább képregény legyen, mint a kocsma.
A képregény nem alkalmas meditáló, absztrakt műveknek, jellemzéseknek, leírásoknak, a művek nyelvi leleményének, mívességének a visszaadására. Szereplőik sablonos figurák, koruk nincs, egyéniségük gyakran erőszak megnyilvánulása; történetük a krimi, a kaland világa. Olvasóikat nem érdekli a szereplők belső, morális élete,
2. Vörösmarty Mihály: Gondolatok a könyvtárban (1844.)
3. G. Szabó Sára: Képregény irodalmi erényekkel. In: Könyv és Nevelés. 2000. 2. sz.
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fejlődése; az a hős, aki sikeres ember. Ifjú olvasóikat csak a cselekmény érdekli; ezért
sokszor a végénél kezdik olvasni a könyvet, füzetet. A szövegben gyakori a szleng,
itt-ott még a trágárság is megjelenik.
Itt vagyunk tehát a kommunikáció negyedik szakaszában, a másodlagos szóbeli kommunikáció érájában, ahogy Ong nevezi Orality and literacy című művében.4
Vége a Gutenberg-galaxisnak? Van kutató, aki úgy véli, a változás, az átalakulás feltartóztathatatlan. Sokan mások arról a meggyőződésükről szólnak, hogy a könyv és
az elektronikus eszközök egymás mellett fognak élni, legalábbis beláthatóan hosszú
ideig. Magam is erről vagyok meggyőződve. A könyv bárhol velünk lehet, életünk
minden helyzetében, az elektronikus eszköz nem, bár már megjelent az elektronikus
könyvolvasó szerkezet is.
Igaz, ma még drága, de egy megfelelő kártya alkalmazásával, a betűnagyság megválasztásával jó szolgálatot tehet utazáskor, az esti pihenés alkalmával.
***
Sok példát lehet hozni annak bizonyítására, hogy egymás mellett élhet a könyv és a tévé,
a könyv és az internet, hogy a könyvet nem tudjuk, nem is akarjuk félretenni. A könyvbe jegyezhetünk, megjelölhetünk részleteket, melyeket később előveszünk, újragondolunk, felhasználunk, idézünk. A könyv növeli fantáziánkat, együttműködésre késztet. Meggyőzően szó erről Arnold Hauser, akit folyóiratunk hasábjain idézett Gereben
Ferenc: „Az elektronikus kor művészeti médiumainak McLuhan által annyira magasztalt sokrétűsége nemcsak vívmány, korlátozza is ítélőképességünket. Hogy az érzékileg
szűk térre korlátozott Gutenberg-féle médium helyére eleven hangzó beszéd és közvetlenül megjelenő kép lép, az inkább leszűkíti, semmint kitágítja képzelőerőink működését. A televízió győzelme a könyv, sőt a színház, a mozi és a rádió felett a lustaság diadala a szellem elevenségén, hiszen a néző úgy viteti magát a készülékével, mint egy
közlekedési eszközzel.”5 Befejezésül bemutatok néhány részletet Victor Hugo A nyomorultak című regényből, annak illusztrálására, hogy a könyv, a regény egy nagy művész alkotásában sok mindent ad: érzelmeket, asszociációkat, a lélek belső rezdüléseit,
amire a kép, a film, a tévé nem képes. Ezek a részek elgyönyörködtetnek, megráznak,
lelkesítenek, újraolvasásra késztetnek, igazolják Kamarás István emelkedett gondolatát: „Hogy van-e létjogosultsága a könyvnek a változó világban, ezt a kérdést az dönti el, hogy a közvetítőeszköz értelmébe használt könyv hogyan képes bemutatni, értelmezni, magyarázni a változó világot…, hogy mennyire képes megőrizni azt, amiből
a változások születtek, a maradandónak mutatkozó értékeket.”6
a) Szerelmes fiatalok kirándulása.
Az író költőien áradó képét követi a fiatalok jól ábrázolható, bohókás viháncolása.
„Ez a nap elejétől végig egyetlen hajnal volt. Szinte kacagott az egész természet, mint
egy vakációzó diák. Saint-Cloud virágágyai balzsamot leheltek; a Szajnáról áradó fuvalom gyöngéden libegtette a lombokat; a fák mintha karjaikat lengették volna a szél4.
5.
6.
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Gereben Ferenc: Kalandozások a Gutenberg-galaxis körül. In: Könyv és Nevelés. 1986. 2. sz.
Halász, i. m. p. 455.

ben; a méhek sarcolták a virágkelyheket; a cickóró, a lóhere és a vadzab közt rajokban röpködtek a pillangók; a francia király fenséges parkjában egy sereg csavargó
tanyázott: a madarak.
A négy vidám pár beleolvadva a napfénybe, a mezőbe, a virágok és a fák közé,
sugárzott.
És ebben a paradicsomi közösségben a lányok csevegtek, daloltak, futkároztak,
pillangót kergettek, pitypangot tépdestek, rózsaszín, áttört harisnyájuk átnedvesedett
a magas fűben, frissek, bolondosak voltak, mert nem is nagyon ellenkeztek, amikor
innen is, onnan is kaptak egy-egy futó csókot, kivéve Fantine-t, aki tétován merengő,
vad ellenállásba zárkózott, mert őszintén szerelmes volt.”
b) A forradalmi párizsi nép rajza, megragadó képekkel, következményes és más alárendelő összetett mondatokkal.
„A rendőrfőnökök el sem tudják képzelni, hogy a macska oroszlánná változhat; holott lehetséges, és éppen ez a csodálatos Párizs népében. Egyébként a macskának, amelyet Anglés gróf annyira lefitymált, az ókori köztársaságokban nagy volt a becsülete;
a szabadság jelképét látták benne, és Korinthus főterén, a pireusi szárnyatlan Minerva párdarabjaként egy macska óriás bronzszobra állt. A Restauráció naiv rendőrsége túlságosan »rózsás színben« látta Párizs népét. Korántsem olyan »jámbor csürhe«
az, mint hiszik. A párizsi az a franciák között, ami az athéni a görögök közt; nincs nála
jobb alvó; nincs léhább és restebb, nincs látszólag feledékenyebb; és ez ne tévesszen
meg senkit, akármennyire hajlamos mindenféle nemtörődömségre, ha üt az óra, mindenfajta nekidühödésre bámulatosan kész. Adj lándzsát a kezébe, megcsinálja augusztus tizedikét, adj neki puskát, az eredmény Austerlitz. Támaszpontja a Napóleonnak,
erőforrása Dantonnak. A hazát kell szolgálni: katonának áll; a szabadságot: föltépi
a kövezetet. Vigyázzatok! Haragtól felborzolt haja eposzi lobogás; zubbonya katonai
köpennyé változik. Kész veszedelem. Holmi Grenéta utcából caudiumi igát alakít. Ha
üt az óra, ez a külvárosi lakos nagyra nő, ez a kis ember talpra szökik, szeme ijesztő
lángokat szór, lehelete viharrá vadul, vézna, beesett melléből olyan szél süvít elő, hogy
az Alpeseket is megrengeti. A párizsi külvárosok népének köszönhető, hogy a forradalom, fegyverre kelve, meghódította Európát. Akkor örül, ha dalolhat. Figyeld a dalát,
és meglátod, mi telik ki belőle. Amíg csak Carmagnole a refrén, csak XVI. Lajost söpri el; énekeltesd el vele a Marseillaise-t: fölszabadítja a világot.”
c) Napóleon. Egyszerű és összetett mondatok kopognak. A verbálisan megformált jellemzést hogyan lehet képpel visszaadni?
„Ideje volt, hogy ez a hatalmas ember összeomoljon.
Ez az ember olyan túlságosan rásúlyosodott az emberiség sorsára, hogy zavarta
az egyensúlyt. Ez az egyéniség önmaga többet számított, mint az egész világ. Ha minden telivér emberi életerő egyetlen emberben összpontosulna, ha az egész világ ös�szetornyosulna egyetlen ember agyában, az halálos csapás volna a civilizációra, ha
tartós lehetne. Eljött a pillanat, hogy a megvesztegethetetlen örök legfőbb igazságosság megadja a jelet. Valószínűleg panaszt emeltek már az elvek és elemek, amelyektől
az erkölcsi világban éppúgy, mint az anyagi világban, a szabályszerű nehézkedések
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függnek. A párolgó vér, a túltömött temetők, a könnyező anyák, mindezek félelmetes
vádbeszédek. Valahányszor a föld valami többletteher alatt nyög, titokzatos sóhajtások sírnak fel a sötétségben, amelyeket megért a végtelenség.
Napóleont följelentették a végtelenségnél, s az elhatározta a bukását.
Útjában volt az istennek.
Waterloo nem csupán ütközet; Waterloo a világegyetem arcvonalának megváltozása.”
És még csak a szépirodalomról beszéltem. És akkor mi a helyzet a tudományos és ismeretterjesztő művekkel?
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Európából e-urópába
Az IKT-készségek és a digitális kompetencia fejlesztésének
trendjei Európában1
Zarándy Zoltán

E dolgozatban egy stratégiai kulcsfontossággal bíró kompetenciaterület európai értelmezésébe és oktatáspolitikai, valamint oktatásfejlesztési megvalósítási kísérleteibe pillantunk bele. Egyetértünk azokkal, akik a digitális generáció korszakának írják
le napjaink oktatástörténetének egyik legújabb fejezetét, s véleményünk szerint a digitális kompetenciák értelmezése a pedagógusok és az oktatáskutatók számára olyan
kulcsterület, amely az egyik híd a tudásalapú gazdaság elvárásai és az élethosszig tartó tanulás lehetőségei között. Nem véletlen, hogy az Európai Unió oktatáspolitikájának ez az egyik kiemelten fontos területe.
Írásunk felvillantja az európai digitális kompetenciák és ismeretek oktatására vonatkozó fejlesztéspolitikai kezdeményezéseket, valamint vázol néhány fogalmi keretet,
amelyek közül több alkalmas lehet arra, hogy a szakterület magyar irányítói és a legfontosabb szakmai szereplők a jövőbeni saját fejlesztési programjukhoz és fejlesztési
elképzeléseikhez ezeket is felhasználhassák.
Áttekintésünk a magyar tartalmi modernizációs törekvéseket nemzetközi perspektívába helyezi, és az a célja, hogy segítségével reflektáljunk az EU digitális készségfejlesztésre vonatkozó oktatáspolitikai, humán-erőfejlesztési elképzeléseire, ezek
fogalmi és értelmezési készletére.
Mottó:
„A remény semmiképpen nem azonos a derűlátással. Sokkal inkább munkálkodás egy
ügy sikeréért. Nem abbéli hitünk, hogy valami jól fog sikerülni, hanem a bizonyosság,
hogy valami értelmessel foglalkozunk, akár sikerrel járunk, akár nem. Ez a remény
erőt ad, hogy éljünk, hogy kipróbáljunk új dolgokat, még reménytelennek tűnő körülmények között is.” 
(Václav Havel)

Gyorsuló világ – az oktatás versenye a digitális korszakváltással
Ha egyszer unokáink a XXI. század első éveire visszatekintenek, minden bizonnyal úgy
emlékeznek majd erre az időszakra, hogy itt egy valami volt állandó: a változás és az alkalmazkodás kényszere. Az oktatáskutatók és a gazdaságtörténészek pedig (többek között) a tudásalapú gazdaság, az információs társadalom kialakulásáról értekezhetnek, fel1.

Készült a TÁMOP-3.2.4-08/2-2009-0001 „Nevelési Tudásdepó” program részeként
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elevenítve mások mellett a londoni Közgazdaságtudományi Egyetemet (LSE) hosszú ideig
vezető Anthony Giddens legendássá vált esszéjét, mely szerint – „elszabadult a világ.”2
A „gyorsuló idő” ezredfordulós forgatagában a közvélemény egyre gyakrabban fordul
az oktatásirányítás, az oktatáskutatók és a pedagógusok felé, hogy megnyugtató válaszokat kapjon arra, miképpen lehet sikeresen megfelelni e korszak kihívásainak. Akárcsak
a modern magyar nemzet születésének idején, a reformkorban, ma, a néhány éve még
elképzelhetetlen hatékonyságú és elterjedtségű kommunikációs és informatikai eszköz
és (nagyrészt) tanuló által digitalizált világban is „kiművelt emberfőkre”, s persze mindenekelőtt hitel(esség)re, világ(osság)ra és a digitális korszakváltás jelenlegi stádiumának megértésére van szükség.
Az ezredforduló az oktatás- és humánerő-fejlesztés felértékelődésének időszaka a fejlett világban, így Magyarországon is. A „tudásgazdaság”, a „tudástársadalom” megalapozásának szándékával fejlesztési programok sokasága született az elmúlt években
az Európai Unió oktatási és gazdaságfejlesztési intézményrendszerében, többek között
az európai kohéziós és a strukturális alapoknál. Ezek minden korábbinál nagyobb forrásokat nyithatnak meg a hazai oktatási szféra számára is, ha erre tudatosan és felkészülten reflektálnak a magyar oktatásfejlesztési kulcsszereplők, elsősorban az oktatási kormányzat és intézményrendszere képviselői.3
Meggyőződésünk, hogy a hazai oktatási rendszer csak akkor válhat valóban a fenntartható, sikeres társadalom és gazdaság fejlődésének XXI. századi zálogává, ha meg
tudjuk fogalmazni gondolatainkat arról, hogy az európai (és globális) gazdasági  és tanulási térben, melyek azok az újonnan születő s a tanulást és a tanítást is elementárisan
befolyásoló kulcsfontosságú műveltségelemek, amelyek a sikeres és versenyképes tanuláshoz és tudáshoz, valamint egy versenyképesebb hazai társadalom- és gazdaságfejlesztéshez szükségesek.
A digitális kompetencia fogalmának, valamint a digitális generáció megjelenésének értelmezése és hatékony oktatásfejlesztési programok megfogalmazása mindenképp e körbe tartozik. Mindehhez a fogalmi tisztázás és a releváns nemzetközi kezdeményezések
áttekintése szükséges.

A nemzetközi kitekintés jelentősége
Egészen a nyolcvanas évek közepéig a magyar oktatási rendszer fejlesztése (természetesen
a bipoláris világrendben elfoglalt úgynevezett „legvidámabb barakk” érzékelhető korlátaival) alapvetően belső tényezők és önálló belső döntések alapján határozódott meg.
1989 óta az oktatáspolitika kialakítása egyre inkább hatása alá került a nemzetközi
fejlesztési trendeknek. Magyarország 1991-ben belépett az Európa Tanácsba, 1996-ban a
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetbe (OECD), 2004-ben pedig az Európai Unió tagjává vált. Az új évezred küszöbén a magyar oktatáspolitika kialakítására
ható nemzetközi tényezők jelentős része az európai uniós és OECD-tagságunkkal kap2.
3.
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csolatos. A hazai oktatáspolitika alakítása (is) egyre inkább tükrözi a nagyvilágban zajló folyamatokat, s így a nemzeti oktatáspolitika sem függetleníthető a nemzetközi oktatáspolitikai folyamatoktól. A XXI. század első évtizedében ez világszerte egyre jobban
érzékelhető – bár néha a döntéshozók által ignorálni próbált – tendencia.
Magyarország olyan periódusban vált az Európai Unió tagjává, amikor a nemzeti
oktatáspolitikák koordinációja az Európai Unión belül kiemelt jelentőséget nyert. Az úgynevezett „lisszaboni folyamatban” és jelenleg az EU 2020 stratégia megvalósításában
való részvétel a jövőbeni közös célkitűzések elérését irányozza elő az oktatásügy magyar irányítói, az oktatási szakértők, döntéshozók számára. Ez alapján a hazai oktatási
rendszer jövőbeni kialakítását is döntően a minőség és hatékonyság, valamint az oktatáshoz és képzéshez való hozzáférési lehetőségek kritériumai határozzák meg.
A globalizáció, a tudásgazdaság kialakulása, a világgazdaság folyamatos megújulása új kihívásokat és lehetőségeket kínál a felnövekvő generációknak. A bennünket körülvevő világ folyamatosan új kompetenciákat, készségeket és attitűdöket követel mindannyiunktól, hogy fenntarthassuk az áhított gazdasági és társadalmi fejlődés ütemét
és minőségét. Egyre fontosabbá válik világunkban, hogy az emberek támogatást kapjanak ahhoz, hogy életüket eredményesen, sikeresen és értelmesen építhessék fel: a tudástőke korának hajnalán élünk.
A tudás minőségének az egyéni készségek és kompetenciák fogalomrendszerének
széles skálája kap központi szerepet az Európai Unió és Magyarország fejlesztéspolitikai víziójában, amely az erős és versenyképes gazdasági pozíció megszilárdítását, valamint az európai polgárok teljes foglalkoztatását tűzi ki célul.
A sikeres felkészülés a felnőtt lét szerepeire új készségeket, korszerű tanulásmódszertant és a társas, kultúraközi kompetenciák felértékelődését is jelenti. Vitathatatlan,
hogy a digitális kompetenciák megszerzése az egyik kulcsterület, amely híd a tudásalapú
gazdaság elvárásai és az élethosszig tartó tanulás lehetőségei között – talán ezért is lehet
ez az OECD és az Európai Unió oktatáspolitikájának egyik kiemelten fontos területe.
A digitális kompetenciák oktatáspolitikai megjelenése és értelmezése természetesen
tágabb kontextusban is értelmezhető. A digitális alkalmazások megjelenése és a globalizációs folyamatok egymást erősítik, s akár egymás feltételeiként is értemezhetőek.
Az internet, majd a web2-es alkalmazások globális elterjedése egyszerre kiváltója
és következménye annak a paradigmaváltásnak, amely megfigyelhető a gazdaság- és társadalomfejlesztési gondolkodásban. A digitalizáció egy önálló történeti korszak névadója a társadalom- és történettudományok művelői körében („digitalis kor”), a szociológusok egy önálló generációs identitás megjelenéséről értekeznek („digitális nemzedékek”)
és a pedagógiában, valamint az oktatáspoltikában egy új, önálló kompetenciacsomag
körvonalai is megjelentek az elmúlt évtizedben („digitális kompetenciák”).

A digitális nemzedékről
Az elmúlt évtized nemzetközi társadalomtudományi és neveléstudományi szakirodalma
könyvtárnyi elemzéssel rendelkezik arról, hogy az internet, a digitális kommunikációs
és számítástechnikai eszközök megjelenésével és robbanásszerű elterjedésével egyidejűleg megszületett és iskolába került generáció egyik legfontosabb öndefiníciós
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eleme maga a digitális közeg, amelyben él, tanul és kommunikál. A „digitális nemzedék”
szókapcsolatra 2012 elején a Google több mint 130 ezer találatot ad magyarul, angolul  
a „digital generation” kifejezésre többmilliós nagyságrendű a találati arány. Az utóbbi
években számos konferencia, kutatási és oktatásfejlesztési program tett kísérletet fogalmának értelmezésére, s e sorok írásával egyidőben, 2012. február első felében éppen Budapesten, „a digitális nemzedék” fogalmának jegyében zajlott egy kiváló interdiszciplináris konferencia is.4 Ez szintén azt jelzi, hogy  hazánkban is aktuálissá vált és élénk
a digitális nemzedékkel kapcsolatos pedagógiai és oktatáspolitikai reflexió.
Érdemes felidézni a 2012 februári budapesti konferencia egyik előadóját, Szabolcs
Évát a generációk és nemzedékek definíciós problematikájáról.5 „A nemzedékek problematikáját szociológiai-kulturális hangsúllyal, máig tartóan felhasználható módon
Karl Mannheim fogalmazta meg 1928-ban. Állítása szerint az egy időben született, egy
korcsoportot alkotó emberek összessége még nem nemzedék, csak statisztikai kategória. Nemzedékké attól válnak, hogy közös élményeik vannak. Az kovácsolja egy generációvá őket, hogy együtt tapasztalnak meg valamit, ami hatással van egy meghatározott korban születettekre.
Egy-egy nemzedéknek ilyen identitásképző élménye lehet pl. egy történelmi esemény,
egy technikai-technológiai újdonság, ahogy a digitális nemzedék kultúráját is ez utóbbi
határozza meg.” Kétségtelen, hogy „az emberiség történetében most először, a gyerekek valami fontos felett gyakorolnak hatalmat. A szüleik legfeljebb a kisvasutat és a babavilágot irányították, a ma gyermekei azonban vezéregyéniségei egy digitális forradalomnak, ami átalakít minden társadalmi intézményt.”6
Köztudott, hogy a digitális nemzedék fogalmának megalkotása az amerikai Marc
Prensky nevéhez fűződik.7
Elegendő itt tanulmányának nyitányát felidézni, hogy felvillantsuk sajátos problémafelvetését, amelynek hatása számos európai e-oktatási fórumon és programdokumentumban felbukkan: „Megdöbbentőnek tartom, hogy az oktatás minőségének romlásával kapcsolatos sok hűhó és vita közepett figyelmen kívül hagyjuk a legalapvetőbb okot.
A tanulóink radikálisan megváltoztak. A mai diákok már nem azok, akiknek a jelenlegi
oktatási rendszert tervezték. [...] Hogyan hívhatnánk napjaink »új« diákjait? Egyesek
N-generációként emlegetik őket (N mint Net), mások D-generációról beszélnek (D mint
digitális). De véleményem szerint a legtalálóbb és leghasznosabb kifejezés rájuk a digitális bennszülöttek (Digital Natives). Diákjaink »anyanyelvi szinten« beszélik a számítógépek, videojátékok és az Internet digitális nyelvét. Mi lesz tehát velünk, a többiekkel?
Vannak olyanok köztünk, akik ugyan nem születtek bele a digitális világba, de később,
életük során valamikor lenyűgözte őket, elfogadták, és elkezdték használni a digitális
világ új vívmányait. Ők a digitális bevándorlók.”8
4. Digitális Nemzedék Konferencia. 2012. február 11. [online] [2012.09.27.] <http://digitalisnemzedek.hu/>
5. Életkorok, nemzedékek: a gyermekkor időbelisége. Szabolcs Éva, ELTE PPK Neveléstudományi Intézet előadása
a Digitális Nemzedék Konferencián
6. Tapscott, D.–Williams, A. D.:Wikinómia. Budapest: HVG Press Kft., 2007.
7. Marc Prensky: Digitális bennszülöttek, digitális bevándorlók. In: On the Horizon NCB University Press. 2001. 9.
évf. 5. sz. [online] [2012.09.27.] <http://goliat.eik.bme.hu/~emese/gtk-mo/didaktika/digital_kids.pdf>
8. [online] [2012.09.27.] <http://goliat.eik.bme.hu/~emese/gtk-mo/didaktika/digital_kids.pdf>
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Magyarországon  többek között Kulcsár Zsolt blogja9 nyomán vált ismertté az XYZ
generációs modell10. Ez az alábbi generációs kategóriákat használja:

Generációk

Y generáció
X generáció • 1980–1995
• 1965–1975

Z generáció
• 1996

Bébi-bumm
• 1946–1964
Veteránok
• 1925–1945

Munka

Technológiai változással való
szembesülés időszaka

Generációk

Születési év

Veteránok

1925–45

Nyugdíjasok, de a legfiatalabbak
is maximum 10 éven belül visszavonulnak

Életük második felében
találkoztak az internettel

Bébi-bumm

1946–64

A munkaerőpiac fontos hányadát teszik ki.

30-40 életév között

X generáció

1965–79

A munkaerőpiac gerince

Kamaszként/tinédzserként

Y generáció

1980–95

Tanulók és kezdő munkaerő

Gyermekkorban

Z generáció

1996–

Tanulók, öt év múlva jelennek meg
a munkaerőpiacon

Nem éltek internet nélküli
világban

A digitális világba beleszületett generáció tagjai az iskolapadban ülnek. E generáció tagjai, az egyre gyorsabban fejlődő kommunikációs technika különböző digitális
eszközeit (számítógép, internet, web2 eszközök, mobiltelefon, okostelefon, tablet stb.)
a pedagógusok szemével nézve boszorkányos ügyességgel használják.
9. [online] [2012.09.27.] <http://www.crescendo.hu/blog/kulcsi>
10. [online] [2012.09.27.] <http://www.crescendo.hu/2008/11/2/az-integrativ-e-learning-fele-v2>
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Ki ne merengene el néha azon, hogy mi lesz a most felnövő generációval, akik már
gyakorlatilag magzat korukban felkerülnek a Facebookra 3D-s ultrahangos képeken, és
ezzel valóságos megszületésük előtt már beleszületnek a digitális világba. Előbb létezik a netes, mint a valós, fizikai identitásuk. A legtöbb szülő látja, érzi, hogy ma mást
jelent gyereknek, fiatalnak lenni, mint a saját gyerek-, illetve fiatalkorában. De nemcsak a szülőket állítja új helyzet elé a digitális valóság, hanem az iskolát is.
Ennek megfelelően Kulcsár felhívja a figyelmet egy új tanuláselmélet, a konnektivizmus megjelenésére is. A hálózatelméletek és a Web 2.0 szemléletének pedagógiában
való alkalmazásáról szól. A hagyományos, determinisztikus modell helyett a káoszelmélettel kacérkodik. George Siemens publikált egy összegző cikket az Instructional
Technology and Distance Learning 2005. januári számában Konnektivizmus: egy tanuláselmélet a digitális korszak számára címmel. Ez volt az első szakmai publikáció,
amely definiálta a fogalmat, és körvonalazta az új paradigmát, mely a hálózatelméletek tanulásban és tudásmenedzsmentben való alkalmazását célozta meg. A konnektivizmus a tudásszervezés új paradigmája, mely alapján kompetenciáinkat a kapcsolatok felépítésével szerezzük.
Ahhoz, hogy az Európai Unió és az egyes tagállamok digitális kompetenciafejlesztésre, IKT-alapú oktatásra vonatkozó kezdeményezéseit felvillantsuk, érdemes a fentiek alapján „a digitális műveltség/kompetencia” fogalmát is felidézni.

A digitális nemzedék új tudáskészlete, a digitális kompetencia hivatalos
európai meghatározásai
A digitális kompetencia fogalmi értelmezése az ezredforduló utáni években nyilvánvaló oktatásfejlesztési kulcsfogalommá vált, s alapját képezi az Európai Bizottság és a tagállamok számos oktatásfejlesztési programjának is. Az Európai Bizottság
2007-ben kiadott kulcskompetencia keretrendszer dokumentumában a digitális kompetencia átfogó fogalmi meghatározását találjuk: „A digitális kompetencia magában
foglalja az információs társadalmi technológiák (IST) magabiztos és kritikus használatát a munka, a szabadidő és a kommunikáció terén. Ez az IKT téren meglévő alapvető készségeken alapul: számítógép használata, információ visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje céljából, valamint a kommunikáció
és az együttműködő hálózatokban való részvétel céljából az interneten keresztül.”11
Ezt úgy értelmezhetjük, hogy a digitális kompetencia megköveteli a természetnek,
az információs társadalmi technológiák szerepének és lehetőségeinek alapos értését és
ismeretét a mindennapokban: személyes és társadalmi életünkben és a munkában. Magában foglalja a fő számítógépes alkalmazásokat, mint például a szövegszerkesztést,
adattáblázatokat, adatbázisokat, információtárolást és -kezelést, valamint az internet által kínált lehetőségek és esetleges veszélyek megértését és az elektronikus média útján
történő kommunikációt (e-mail, hálózati eszközök) a munka, a szabadidő, az információ
11. A Kulcskompetenciák az egész életen át tartó tanuláshoz – Európai referenciakeret. Az Európai Unió 394. számú Hivatalos Lapjában 2006. december 30-an közzétett, az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról szóló, 2006. december 18-i európai parlamenti és tanácsi ajánlás melléklete.
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megosztása és az együttműködő hálózatépítés, a tanulás és kutatás számára. Az európai polgároknak érteniük kell, hogyan támogathatja az IST a kreativitást és innovációt,
és tudatában kell lennie az elérhető információ hitelessége és megbízhatósága körülötti
problémáknak és az IST interaktív használatához tartozó jogi és etikai elveknek.
A szükséges készségek magukban foglalják az információ megkeresésének, összegyűjtésének és feldolgozásának képességét, kritikus és szisztematikus alkalmazását,
értékelve a fontosságát és megkülönböztetve a valóst a virtuálistól a kapcsolatok felismerése során. Az egyénnek rendelkeznie kell azzal a készséggel, hogy eszközöket
tudjon alkalmazni komplex információ előállítására, bemutatására és megértésére,
és képesnek kell lennie az internetalapú szolgáltatások elérésére, a velük való kutatásra és használatukra. Az egyénnek képesnek kell lennie az IST alkalmazására is
a kritikus gondolkodás, kreativitás és innováció támogatása érdekében.
Az IST használata kritikus és megfontolt attitűdöt követel az elérhető információ
és az interaktív média felelősségteljes használata tekintetében. Ezt a kompetenciát
támogatja továbbá a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai célokat szolgáló közösségekben és hálózatokban való részvétel iránti érdeklődés.
A digitális kompetencia szerepe napról napra fontosabbá válik az informatika fejlődésével, és a mindennapokba való beépülésével. Az elektronikus média alkalmazása kiemelkedő szerepet játszik a munkafolyamatokban, a szabadidős tevékenységekben, illetőleg a kommunikáció terén is.
Egyre inkább nyilvánvaló, hogy a részletes tárgyi tudásnál sokkal fontosabb az a tudás, amely a minden iránt nyitott, tanulni vágyó, információt felkutató, megtaláló és
alkalmazó egyén jellemzője. Olyan készségek, képességek kellenek ehhez, amelyek
ösztönöznek és feltételt teremtenek a tudás mindenkori frissítésére, az élethosszig tartó tanulásra. Mindezek megszerzéséhez hatékony segítséget nyújt az információs és
kommunikációs technika (IKT) is, annak a konstruktív tanuláshoz illő eszközei, módszerei. Az információs társadalom kihívást gyakorol a mai oktatási rendszerre is: az
IKT alkalmazása – mindennapi életüket is befolyásolva – új tanulási lehetőségeket kínál. A régi pedagógiai eszközök, módszerek egyre kevésbé hatásosak, önmagukban
nem alkalmasak az ismeretszerzésre. Nemcsak a tudásanyag újul meg és változik igen
gyors tempóban, hanem az információkhoz való hozzáférés módjai is megsokszorozódnak az IKT használatának köszönhetően.

Európai kezdeményezések irányai a digitális kompetencia elsajátítására
Az, hogy a digitális kompetencia és a digitális műveltség az európai kulcskompetenciák sorába tartozik, egyúttal azt is jelzi, hogy a digitális műveltség kibontakoztatása
az Európai Unióban kiemelt feladat.
Az európai integráció elmúlt évtizedének történetében ennek megfelelően több
európai szintű válasz született. A digitális műveltséggel kapcsolatos tevékenységek
egy időben indultak az információs társadalommal kapcsolatos európai kezdeményezésekkel. A prioritás eleinte a hozzáférésen volt, később az alapvető számítógépes
és internetes jártasságok megszerzésének népszerűsítése került a középpontba, míg
napjainkban már a magasabb szintű, úgynevezett fenntartható képességek megszerzésén van a hangsúly.
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A kilencvenes évek: a fejlesztések első, hozzáférés-fejlesztési szakaszában elsősorban az infrastruktúra megteremtésére, a hozzáférési pontok kialakítására összpontosított az Európai Bizottság. Kiemelt fejlesztéseket kaptak az iskolák, a közösségi helyek és a földrajzilag nehezen megközelíthető térségek. Ebben a szakaszban került sor
a számítógépek és egyéb eszközök beszerzésére, és az időszak jellemzője az árak csökkentése is az otthoni hozzáférés és használat ösztönzése érdekében.
Az EU-tagállamok az 1990-es évek végére lényegében felszerelték az iskolákat számítógéppel. 2000 óta jelentős fejlődés figyelhető meg az oktatás és a képzés IKT-hozzáférését illetően. A digitális műveltség elősegítését szolgáló intézkedések java ebben
az időszakban a nyilvános internetes hozzáférési pontok létrehozását jelentette, amelyeket iskolákban, városházákon, munkaügyi központokban, könyvtárakban, postákon
és telecenterekben alakítottak ki. A velük párhuzamosan a magánszektorban megjelenő internetes kávézók és egyéb közösségi helyek felfutása következtében azonban
szerepük jelentősen megváltozott: speciális hátrányos helyzetű társadalmi csoportok
tanácsadó, képző helyeivé váltak.
Az ezredforduló évei: a digitális műveltséggel kapcsolatos kezdeményezések második szakaszában a számítógép- és az internethasználattal kapcsolatos ismeretek oktatására helyezték a hangsúlyt. Ahogy terjedt az internet használata az egyes országokban, úgy fordultak a programok is mindinkább a hátrányos helyzetűek felé. Egyre
szaporodtak a nyilvános internetes hozzáférési pontok, amelyek speciális tanácsadást
és képzéseket kezdtek kínálni felhasználóiknak.
E fejlesztési szakasz kiemelkedő eseménye volt a tagállamok illetékes minisztereinek 2006-os rigai megállapodása, amely célul tűzte ki, hogy 2010-re felére csökkentik Európában a szakadékot a digitális műveltség területén az EU-átlag és a hátrányos
helyzetű csoportok között. Az eEurope Action Plan keretében az eLearning és az eSkills programok a politikai agenda részévé váltak (később az előbbi határozottan fel is
vállalta a digitális műveltség promócióját), a Lisszaboni Agenda pedig a politikai szintű beavatkozás kulcsterületévé tette a digitális műveltséget.
A 2010-es évek fordulója: a digitális műveltséggel kapcsolatos kezdeményezések
harmadik szakaszában a használat minőségének és az információs társadalomban való
részvételnek az erősítése került a középpontba: a hangsúly a felhasználóra, a fejlettebb
alkalmazásokban való bizalom és tudatosság erősítésére (pl. on-line tranzakciók), a digitális technológiákkal kapcsolatos kritikai gondolkodás fejlesztésére és a biztonsági
kérdésekkel kapcsolatos szempontok tudatosítására helyeződött.
Mára azonban nyilvánvalóvá vált, hogy az emberek egy része – megfelelő ismeretek hiányában – nem képes kihasználni az internet kínálta lehetőségeket. Korosztálytól és iskolázottságtól függetlenül kommunikációra és tájékozódásra használják „csak”
a világhálót, és a fejlettebb alkalmazások javarészt kihasználatlanok maradnak (főleg
az életkor előrehaladtával). Ha pedig az online tranzakciók és netes közszolgáltatások
használatát vizsgáljuk, ki lehet jelenteni, hogy a magasabb iskolázottságúak többet és
magasabb szinten veszik igénybe ezeket a lehetőségeket.
Jelenleg a digitális műveltséggel kapcsolatos kezdeményezések túllépnek a számítógépeken; néhány országban már úgynevezett multiplatform (pl. web2) kezdeményezésekkel találkozunk.
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Az Európai Digitális Menetrend12 – a digitális ismeretek
megszerzése kiemelt prioritás
Az Európai Bizottság által 2010 közepén bemutatott Európai Digitális Menetrendje
hét olyan stratégiai területet körvonalaz, amely kapcsán európai fellépésre van szükség. Ezek egyike a digitális műveltség ismeretek elterjesztése, az ezzel kapcsolatos oktatásfejlesztési programok megvalósítása. Ezeken a területeken a digitális menetrend
mintegy 100 intézkedést helyez kilátásba. A digitális menetrend az Európai Unió növekedésére vonatkozóan 2020-ig szóló célkitűzéseket meghatározó Európa 2020 stratégia hét pillérének egyike. A digitális menetrend az információs és kommunikációs
technológiákban rejlő lehetőségek hatékonyabb kiaknázását javasolja.
A digitális menetrend az ésszerű, fenntartható és széles rétegekre kiterjedő növekedés érdekében létrehozott Európa 2020 stratégia13 kiemelt célkitűzései közül az első.
A digitális menetrend általánosságban olyan XXI. századi technológiákra és internetes szolgáltatásokra összpontosít, amelyek teret adnak az európai szintű munkahelyteremtésnek, a gazdasági növekedésnek, és egyúttal javítanak az európaiak, valamint
a vállalkozások mindennapi körülményein. A digitális menetrend az alábbi kulcsfontosságú területekre összpontosít:
• az egységes digitális piac létrehozása;
• a digitális rendszerek összehangolása;
• az internetbe vetett bizalom megalapozása és az on-line biztonság megteremtése;
• sokkal gyorsabb internet;
• a kutatási és fejlesztési beruházások bővítése;
• a digitális ismeretek elterjesztése és a társadalmi befogadás ösztönzése;
• információs és kommunikációs technológiák (IKT) alkalmazása olyan társadalmi kihívások megoldására, mint például az éghajlatváltozás vagy a népesség elöregedése.
A stratégia indoklása szerint Európa lemaradást mutat az információs és kommunikációs technológiákhoz szükséges készségek terén. A lakosság közel 30 százaléka, azaz
150 millió európai még soha nem használta az internetet. Európa oktatási és képzési
rendszereinek nem sikerül lépést tartaniuk a digitális munkaerőpiacon ma jelentkező készségigényekkel.
A digitális menetrend szándéka, hogy korra, lakóhelyre és gazdasági helyzetre való
tekintet nélkül fejlessze valamennyi uniós polgár digitális készségeit, hogy az európaiak teljes mértékben kivegyék a részüket a digitális társadalom és munkaerőpiac nyújtotta lehetőségekből.
Óriási, egyelőre kiaknázatlan lehetőséget jelent az a többmillió fiatal és azok a nők,
akik rendszeresen használják az információs és kommunikációs technológiákat: számukra vonzóak lehetnek az információs, a kommunikációs vagy a technológiai ágazat elhelyezkedési lehetőségei. Ezt a tehetséget és erőforrást az európai növekedés
és versenyképesség javára kell kiaknázni. A digitális menetrend igyekszik arról is gon12. [online] [2012.09.27.] <http://ec.europa.eu/magyarorszag/news/current_issues/20100601_az_europai_digitalis_menetrend_hu.htm>
13. [online] [2012.09.27.] <http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm>
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doskodni, hogy valamennyi polgár – különösen a fiatalok – szakmájától függetlenül
ismerje az IKT-ban rejlő lehetőségeket. Az EU felkéri a tagállamokat, hogy a digitális műveltséget és az ahhoz kapcsolódó kompetenciákat az Európai Szociális Alap kiemelt kérdéseként kezeljék.

Szemelvények európai IKT és digitális kompetenciafejlesztési kezdeményezésekből

Az „Európai Sulinet”, a European Schoolnet hálózata rendelkezik az egyik legfrissebb
áttekintéssel azokról a kezdeményezésekről, amelyeket az egyes EU-tagállamok oktatási kormányzatai az IKT és a digitális kompetenciák fejlesztése területén az elmúlt
években kezdeményeztek. 2011-ben indították útjára  az IKT-alapú oktatásra vonatkozó
nemzeti jelentések közzétételét. A jelentések a nemzeti oktatási kormányzatok által
kitöltött éves kérdőívek válaszait tükrözik. Insight projektjük alapján az alábbiakban
először a közoktatási intézmények számára nyújtott kormányzati kezdeményezéseket
tekintjük át. (ICT Policies for Schools)14
Ausztriában 2000 és 2006 között az Oktatási Minisztérium a digitális és internetalapú eszközök oktatási bevezetését az eInitiative program keretében indította el. A minisztérium ebben a programban az informatikai infrastruktúrát és számos tartalomfejlesztési és tanárképzési programot finanszírozott. Ez a program biztosította az osztrák
iskolák teljes körű internet-elérhetőségét. A 21. század első évtizedének végén indult
az eFit21 Stratégia, amely a digitális tanulás és kompetenciafejlesztés terén hat stratégiai célt jelölt meg15:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

minőségfejlesztést – az IKT-alapú oktatás és tanulás minőségének szisztematikus javítását;
a digitális kompetenciák oktatását;
a munkaerőpiac digitális kompetenciaigényének tudatosítását;
hatékonyságjavítást (az infrastruktura és szolgáltatásfejlesztés terén);
a társadalmi integráció erősítését (e-inklúzió), digitális eszközökhöz való hozzáférés javítását a digitális kompetenciák és a biztonság szempontjainak figyelembevételével;
a kultúra és a művészetek dinamizálását – interkatív és mobil művészetismereti
oktatás és az osztrák művészetek kreatív bemutatását interaktív eszközökkel.

2007 és 2011 között futott az eContent Kezdeményezés, amelynek révén oktatási e-tanulási szoftverek és tanítási segédletek váltak elérhetővé a hálózatba csatlakozott osztrák iskolák részére.
Ugyancsak 2007 és 2011 között zajlott a Jövő Tanulása (Future Learning) projekt
is, amely a tanítás és tanulás új, IKT-alapú módszereit támogatta. Több mint 1200 iskolában létesültek interaktív tanulási felületek, amelyek regionális hatókörben is elérhetővé váltak a partnerek számára.
14. 2011-ben indította útjára az Európai Sulinet (European Schoolnet)  az IKT-alapú oktatásra vonatkozó nemzeti jelentések közzétételét. A jelentések a nemzeti oktatási kormányzatok által kitöltött éves kérdőívek válaszait tükrözik. [online]  [2012.09.27.] <http://insight.eun.org>
15. [online] [2012.09.27.] <http://cms.eun.org/shared/data/pdf/austria_cr_2011_final_2march_-_copy.pdf>
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E program keretében indult meg az interaktív táblák intézményes bevezetése, amely
dinamikusan hozzájárult a digitális kompetenciákra vonatkozó pedagógiai és tanulási kultúra elterjedéséhez. 2008-ra az osztrák iskolák 21,3 százaléka rendelkezett
interaktív táblákkal.
A digitális tanulási eszközök és a tartalomfejlesztés terén 2007 és 2011 között
az eContent Kezdeményezés futott, amely 2010-re az osztrák iskolák több mint felét
ellátta e-tanulási anyagokkal. Számos tantárgy számára tematikus e-oktatási portálokat hoztak létre.16
A Bildungspool Austria az oktatási kormányzat központi e-oktatási és digitális kompetencia-fejlesztési portálja (bildungspool.bildung.at), amely a tanárok és a diákok számára is fontos és megbízható információkat kínál.
Csehországban17 a kormányzat 2008-ban fogadta el az Oktatás IKT-fejlesztési Koncepciója 2009–2013 programot.18
A jelenleg futó IKT/digitális kompetenciafejlesztési programok közül kiemelkedik
az EU társfinanszírozású Oktatás a Versenyképességért Operatív Program (2007–13)19,
amely IKT-eszközfejlesztésre, pedagógus-továbbképzésre és digitális kompetenciafejlesztési projektekre is ad forrásokat. 2010 májusától az operatív program kiegészült az
EU-pénz az iskoláknak alprogrammal, amely tankönyvek digitalizálását, IKT-eszközök megvásárlását és tartalomfejlesztést is lehetővé tesz. A módszertani modernizációt szolgálja a 2009 és 2011 között futó Módszertan II program, amely önálló módszertani portált kínál a pedagógusoknak web2 tanítási megoldások kidolgozásához (www.
rvp.cz). Az Oktatás 21 Portál (Vzdělání 21) önálló digitális tanulási és tanítási felületet teremt a pedagógusoknak.
Az Egyesült Királyságban20 több kormányzati szereplő koordinálja a digitális kompetencia fejlesztésére vonatkozó oktatáspolitika tervezését és végrehajtását. Angliában az Oktatási Minisztérium stratégiája szerint az iskolák hozhatják a legjobb
döntéseket saját technológiai fejlesztéseik terén. A kormány saját oktatástechnikai
ügynökséget (Becta) működtet Észak-Írországban a C2k a központi kormányprogram az IKT-eszközök fejlesztésére. Ez a világ egyik legnagyobb e-tanulási projektje, amelyben 1280 iskola, több mint 330 ezer diák és 20 ezer tanár vesz részt. Walesben az IKT STratégia az Iskolákért programot a Wales National Grid for Learning
Cymru 21 intézménye koordinálja, amely a 3-19 évesek számára az új nemzeti alaptantervben kiemelt helyet ad a digitális kompetenciák elsajátításának. Skóciában
a nem kormányzati Learning and Teaching Scotland (LTS)22 a skót oktatási kormányzat nevében irányítja az IKT-alapú oktatásra vonatkozó tartalmi és eszközfejlesztési
programokat.
16. Tantárgy szerint szerkesztett tematikus portálok szerkesztői között egyaránt megtalálhatók kiadók, gyakorló pedagógusok és tankönyvszerkesztők. A 2011-es helyzetről bővebb információ: www.eduhi.at/gegenstand
17. [online] [2012.09.27.] <http://cms.eun.org/shared/data/pdf/czech_republic_report.pdf>
18. The Concept of ICT Development in Education for the period 2009–2013
19. [online] [2012.09.27.] <http://www.msmt.cz/areas-of-work/education-for-competitiveness-operational-programme-period>
20. [online] [2012.09.27.] <http://cms.eun.org/shared/data/pdf/uk_country_report_2011_final.pdf>
21. [online] [2012.09.27.] <http://www.ngfl-cymru.org.uk>
22. [online] [2012.09.27.] <http://www.ltscotland.org.uk>
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Az Egyesült Királyságban a világ egyik dinamikusan működő oktatási szoftverés tartalomfejlesztési ipara működik, amelyet a londoni BETT, a világ legnagyobb oktatástechnológiai kiállításai is igazolnak. A kormányzat az oktatási rendszer egésze
számára támogatja a nyílt forráskódú IKT-eszközök használatát, és számos e-tartalom-fejlesztési programot is támogat, amelyek a digitális kompetenciák fejlesztésének
elsajátítását teszik lehetővé. Ezek legjelentősebb elemei a Regionális Szélessávú Konzorciumok 23, a Nemzeti Oktatási Hálózat24, a BBC és a Channel 4 projektjei.25 A felhasználó által generált tartalmakat a Nemzeti Digitális ForrásBAnk tárolja, amely
a szerzői jogdíjakkal legálisan rendelkező, digitális tanítási és tanulási forrásokat osztja meg minden, ebben résztvevő és ezt támogató önkormányzat részére.
Hollandiában26 az IKT/digitális kompetenciákra épülő oktatáspolitika koordinálása
az Oktatási, Kulturális és Tudományos Ügyek Minisztériumának a feladata. Két kormányzati alapítvány, a Kennisnet (alapfokú, középfokú oktatás, szakképzés) és a SURF
Alapítvány (felsőoktatás) támogatja még. Hollandia már nem tekinti az OKT-szakpolitikákat önálló szakpolitikai területnek, e helyett többéves nemzeti IKT és digitális
oktatásfejlesztési programok követik egymást. E programok adnak új impulzusokat
a digitális kompetenciák megerősítéséhez, s ebben az iskolák nagy döntési szabadsággal rendelkeznek. A közelmúlt sikeres kezdeményezéseihez tartozik a Média Műveltség Hálózat (Mediawijzer Net) felállítása, amelyet a Kennisnet Alapítvány, a holland
közszolgálati médiumok, a közkönyvtárak hálózata és a holland audiovizuális központ támogat. .
Norvégiában27 2010. január 1-jén hozta létre  az Oktatási és Kutatási Minisztérium
a Norvég IKT Oktatási Centrumot. Ez a szervezet koordinálja a digitális műveltség
területéhez kapcsolódó számos vezető projekt tervezését és végrehajtását. A nemzeti
alaptanterv az alapkészségek közé sorolja a digitális kompetencia műveltségi területét,
és ennek megfelelően a decentralizált oktatási rendszerben az önkormányzatok számos
ezzel kapcsolatos kezdeményezést valósítanak meg. A Tudás Promóció reformprogram részeként az iskolák jelentős fejlesztéseket hajthattak végre az oktatási eszközök
használata terén, szabadon választva az analóg és a digitális taneszközök között. Ennek eredményeként az elmúlt években a középiskolások ingyenesen jutnak hozzá korszerű számítástechnikai eszközökhöz.
A felső-középfokú iskolák túlnyomó részének aktív hozzájárulásával közös digitális tanulási portál jött létre, Nemzeti Digitális Tanulási Aréna elnevezéssel. A helyi és
a központi oktatási kormányzat a felsőoktatási intézményekkel együttműködve tartja
fenn a projektet, s a létrejövő digitális tanulási eszközök felhasználása mindenki számára ingyenes. A két vezető közszolgálati médium (NRK, TV2) szintén számos digitális oktatási anyagot készít és bocsát az iskolák rendelkezésére.28
23.
24.
25.
26.
27.
28.
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Regional Broadband Consortia
National Education Network [online] [2012.09.27.] <http://www.nen.gov.uk>
[online] [2012.09.27.] <http://www.bbc.co.uk/schools> <http://www.channel4learning.com>
[online] [2012.09.27.] <http://cms.eun.org/shared/data/pdf/netherlands_cr_2011.pdf>
[online] [2012.09.28.] <http://cms.eun.org/shared/data/pdf/norway_cr_2011_final.pdf>
[online] [2012.09.28.] <http://nrk.no/skole>

Érdemes megemlíteni a FEIDE projektet, amely a közös digitális identitás jegyében tartalommegosztást tesz lehetővé. Ez a program jelenleg félidőben tart, s a diákok számára könnyen hozzáférhetővé teszi az elkészült digitális tananyagokat és iskolai portálokat.
Spanyolországban29 2009 szeptembere óta zajlik az Escuela 2.0 nevű projekt, amely
a spanyol iskolák nemzeti IKT-programja. Célja, hogy megfelelő hardverek és alkalmazások révén megvalósítsa az iskolák IKT-hozzáférését és e-pedagógiai integrációját. Minden ötödikes diákot notebookkal látnak el, és osztályaik interaktív táblákat
és WIFI kapcsolatot kapnak. 2011-ig 600 ezer notebookot osztottak ki és 26 ezer digitális osztálytermet adtak át. A tartalomfejlesztés terén az az országos verseny játssza
a főszerepet, amelyet az oktatási minisztérium és az oktatástechnikai intézet szervez
a legjobb digitális tartalom, a legjobb tanári blogok és legjobb iskolai IKT-projektek
megmérettetésére.
Svédországban30 alapvetően decentralizált az oktatási rendszer, ezért nem meglepő,
hogy nincsen központi IKT-stratégia a kormányzatban – 2009 óta ez a Nemzeti Oktatási Ügynökség feladata. Ez a szervezet támogatja a digitális tanulásra és tanításra
vonatkozó ismeretek megosztását, támogatja az iskolák, diákok és otthonaik digitális
kommunikációs hálózatát, továbbá értékelő tanulmányokat jelentet meg a digitális tanulási módszerek alkalmazásáról. Helyi önkormányzati és iskolai kezdeményezésre
számos fejlesztési program indulhatott a Svéd Digitális Agenda ernyőprojektje alatt,
de a follow-up elemzések gyakran többéves átfutása miatt a tényleges hatásokról nem
rendelkezünk pontos és aktuális képpel.
Digitális oktatási tartalomfejlesztés terén szintén nincs központi irányítás, a Nemzeti Oktatási Ügynökség, valamint múzeumok, könyvtárak és más közintézmények
működnek együtt. A svéd iskolavezetők számára szintén az ügynökség nyújt e-oktatási menedzsment módszertani képzést. A felhasználók által létrehozott tartalomfejlesztés szintén alulról építkező folyamat, erre jó példa a lektion.se portál, amelynek
a felmérés szerint szinte minden svéd pedagógus regisztrált tagja.

Kitekintés
A jövő nemzedékét egy olyan oktatási rendszerben kell majd felnevelnünk, amelyben
egyszerre lesz jelen a nemzeti hagyomány és az európai örökség: a nemzeti, az európai
és a globális eszmény. Ezek a fogalmak nincsenek egymással ellentétben, hanem éppen
ellenkezőleg, egymást kiegészítik, és teljes mértékben harmonizálnak egymással.
Az európai integrációban részt vállaló nemzetek oktatáspolitikai és pedagógiai gyakorlata arra az alaptételre épül, hogy az európaiság egyszerre mentalitás, műveltség és
készség, életvitel és gondolkodásmód, amit gyakorlással, gondolkodással és megint csak
gyakorlással lehet elsajátítani és alakítani. A digitális kompetenciák elsajátításának európai fogalmi keretének és megvalósítási kísérleteinek áttekintése azt bizonyítja, hogy
Magyarország olyan periódusban vált az Európai Unió tagjává, amikor a nemzeti oktatáspolitikák koordinációja az Európai Unión belül kiemelt jelentőséget nyert. Az úgy29. [online] [2012.09.28.] <http://cms.eun.org/shared/data/pdf/spain_cr_2011_final.pdf>
30. [online] [2012.09.28.] <http://cms.eun.org/shared/data/pdf/sweden_cr_2011_final.pdf>
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nevezett „lisszaboni folyamatban” és jelenleg az EU 2020 stratégia megvalósításában
való részvétel a jövőbeni közös célkitűzések elérését irányozza elő az oktatásügy magyar irányítói, az oktatási szakértők, döntéshozók számára. Ez alapján a hazai oktatási rendszer jövőbeni kialakítását is a minőség és hatékonyság, valamint az oktatáshoz
és képzéshez való hozzáférési lehetőségek kritériumai határozzák meg döntően.
A globalizáció, a tudásgazdaság kialakulása, a világgazdaság folyamatos megújulása új kihívásokat és lehetőségeket kínál a felnövekvő generációk számára. A bennünket körülvevő világ folyamatosan új kompetenciákat, készségeket és attitűdöket
követel mindannyiunktól, hogy fenntarthassuk az áhított gazdasági és társadalmi fejlődés ütemét és minőségét. Egyre fontosabbá válik világunkban, hogy az emberek
támogatást kapjanak ahhoz, hogy életüket eredményesen, sikeresen és értelmesen építhessék fel: a tudástőke korának hajnalán élünk. Ennek szellemében érdemes a fenti
áttekintést továbbgondolni és hatékony hazai kezdeményezéseket kidolgozni – európai kontextusban.

„Az »Európai Sulinet«, a European Schoolnet hálózata rendelkezik az egyik legfrissebb áttekintéssel azokról a kezdeményezésekről, amelyeket az egyes EU-tagállamok oktatási kormányzatai az IKT és a digitális
kompetenciák fejlesztése területén az elmúlt években kezdeményeztek.”
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Tájoló – Könyvtárak az iskolákban
Rakonczás Szilvia

A Békés Megyei Tudásház és Könyvtár Megyei Könyvtár Intézményegysége 2009
szeptemberében kötött szerződést a Békés-Tudásdepó Expressz projekt megvalósítására, melynek végső célja az interneten elérhető interaktív szolgáltatások kifejlesztése, melyek a nem formális és az informális tanulást könyvtári eszközökkel segítik. A projekt egyedisége abban nyilvánul meg, hogy a konzorciumi partnerekkel (5
városi könyvtár) olyan közös portált fejlesztett, amely lehetővé teszi, hogy egy kereséssel több könyvtár állományát lehessen elérni. Korábbi hasonló kezdeményezések tapasztalataira támaszkodva feltételeztük, hogy a könyvtárhasználó tanulók,
kutatók számára hasznos, ha a különböző állományokban szereplő dokumentumokat együtt látják.
A konzorciumot alkotó intézmények között volt tiszta profilú, illetve iskolai könyvtárt is működtető városi könyvtár, illetve az egyik településen a közoktatási intézmény
része a városi könyvtár. A célok kitűzésénél, a feladatok meghatározásánál mindezt
figyelembe kellett venni, hiszen a két partnerintézményben az átlagosnál nagyobb
mértékű az iskolás korosztály jelenléte. A szolgáltatások kialakításakor az iskolák
korábbi gyakorlatát, a pedagógusok és a tanulók jelenlegi szokásait az – általunk feltételezett – új igényekkel kellett összhangba hozni.
A projekt az informatikai infrastruktúra bővítését, online szolgáltatások kialakítását és a szolgáltatások népszerűsítését célozta, több lépésben.

Mit nyújtott a „Tudásdepó-Expressz” projekt a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár partnerei számára?
A Békés Megyei Tudásház és Könyvtár megyei könyvtárként a megye könyvtárainak
és lakosságának nyújt hagyományos és elektronikusan elérhető szolgáltatásokat, folyamatosan keresi azokat a lehetőségeket, amelyekkel a használói kör bővülhet, amelyekkel az olvasók jobb kiszolgálását tudja elérni.
Az utóbbi években – mint minden könyvtárban – a tervezett szolgáltatásfejlesztéseknek gátat szabott az anyagi források nagymértékű csökkenése; ugyanakkor jelentős
előny, hogy a könyvtár már korábban is éveken át nagy gondot fordított az informatikai fejlesztésekre, az elektronikus szolgáltatások kialakítására. A megyei könyvtárak sorában elsők között készült elektronikus könyvtár, s az országban elsőként indult
egy olyan nemzetközi együttműködésen alapuló fejlesztés, melynek eredményeként
egyszerre, azonos keresőfelületen lehet böngészni többek között a megyei múzeum,
a megyei levéltár és a megyei könyvtár dokumentumai között. Azért is nagy a jelentősége az utóbbi portálnak, mert továbbfejlesztett, szabványosított változatával csat85

lakozhatunk az Európai Digitális Könyvtárhoz, ami lehetőséget ad arra, hogy a korábbinál szélesebb körben lehessen a helyi értékeket megismertetni.
A Tudásdepó-Expressz projekt (európai uniós támogatás a könyvtári hálózat nem
formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében) az első periódusban jelentős infrastruktúrabővítésre adott lehetőséget, ami elsősorban szerverek, komplex, interaktív szolgáltatást nyújtó szoftverek beszerzését jelentette. A számítógépes háttér megerősítése, az interaktív szolgáltatások kialakítását
lehetővé tevő szoftverbeszerzések után a második periódusban megkezdődhetett az új
adatbázisok kialakítása, portálok kiépítése.
A korábbi szolgáltatások, adatbázisok továbbfejlesztésével és az új technikai megoldások alkalmazásával olyan interneten elérhető helyismereti dokumentumokat tartalmazó adatbázisok épültek, melyek interaktív lehetőségeket is kínálnak:
– Békés Megyei Elektronikus Könyvtár1,
– EuropeanaLocal portál2 ,
– BékésWiki online helyismereti enciklopédia.3
Az új lehetőségek megismertetése, népszerűsítése, használatuk megtanítása éveken
át tartó folyamat. Ha mielőbbi ismertségüket szeretnénk elérni, akkor aktívan kell közreműködnünk az elterjesztésben.
Megyei könyvtárként Békés megye lakossága, könyvtárai, iskolái, egyéb intézményei számára nyújt szolgáltatásokat az intézmény. Természetes, hogy a könyvtár olvasói mellett a megyében működő települési könyvtárak könyvtárosainak is bemutattuk
a megújult elektronikus könyvtárt, az EuropeanaLocal portált s a többi otthonról is
használható szolgáltatást. Az is természetes, hogy a projekt megismertetésére szervezett rendezvényekre meghívtuk az oktatási intézmények vezetőit, könyvtárostanárokat,
pedagógusokat is. Az ilyen típusú bemutatóktól azonban nem várható, hogy számottevően megnő az adott szolgáltatást igénybe vevők száma. A könyvtár célja a használók tájékoztatása, információval, szépirodalommal való ellátása, s napjainkban mindez
időtől és tértől egyre függetlenebbül valósulhat meg. Az olvasói szokások megváltozását naponta tapasztaljuk – csökken a személyes használók száma. A honlap regisztrált
látogatottsága (nagymértékben nő) bizonyítja, hogy egyre többen választják az elektronikusan elérhető szolgáltatásokat. A könyvtárakat személyesen felkereső látogatók
száma a statisztikai adatok szerint ugyan nem nő, de az internet segítségével történő
hosszabbítás, a Skype-on, a Meebo segítségével közvetített kérések, az elektronikus
könyvtár dokumentumaival kapcsolatos e-mailben vagy telefonon feltett kérdések, kérések egyre gyakoribbak, vagyis valószínűsíthető, hogy a könyvtár igénybevétele nem
csökken, csak más módon jelentkezik.
A könyvtár feladata, a könyvtáros dolga, hogy a lehető legváltozatosabb módon,
az igényekhez alkalmazkodva tudjon információt szolgáltatni.
A projekt olvasásnépszerűsítésre is a korábbiaknál több lehetőséget teremtett.
Támogatta azt a korábban is meglévő célunkat, hogy a távolról is elérhető adatbázisok, elektronikus könyvtárak használatát népszerűsítsük, hogy a helyismereti,
1. [online] [2012.10.04.] http://ek.bmk.hu/jadox
2. [online] [2012.10.04.] http://europeanalocal.bmk.hu/jadox
3. [online] [2012.10.04.] http://bekeswiki.bmk.hu/index.php/Kezd%C5%91lap
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helytörténeti szempontból jelentőséggel bíró információk elérésének módjait széles
körben megismertethessük.
A támogatási konstrukció az oktatás különböző formáinak támogatására jött létre,
a projekt egyik célközönsége az iskolás korosztály volt.
A pedagógusok és a diákok könyvtárhasználat szempontjából abban a különleges
helyzetben lehetnek, hogy több különböző könyvtár szolgáltatásait vehetik igénybe,
hiszen a települési könyvtárakon túl az iskolai könyvtár – jó esetben – mindennap
elérhető számukra. Helyben nyújt olyan szolgáltatásokat, amelyek a dokumentumok
elérésén túl azok célszerű használatát is megtanítja, gyakoroltatja, segíti. A könyvtárostanárok segítséget adnak azzal is, hogy a központi elektronikus könyvtárak használatát megtanítják, alkalmazásuk célszerű módját több tantárgy keretei között, több
témakörben is ismertetik – jó esetben.
A települési könyvtárban dolgozó könyvtáros kiegészítheti az iskolai könyvtáros
által nyújtott szolgáltatást. Az oktatás bármely szereplője számára tud olyan, különösen helyi szempontból jelentős információkat, dokumentumokat, adatbázisokat
mutatni, melyek máshol nem elérhetők.
A helyismeret, helytörténet oktatása hagyományosan a tanterv része, tapasztalataink szerint kutatása is egyre népszerűbb. A helyi jelentőségű eseményekhez, természeti értékekhez, az épített környezethez kapcsolódó információgyűjtés több forrásból
is lehetséges, de főként a helyi gyűjteményekre építve lehet hatékony.
Az internet használatával az iskolákban, a könyvtárakban vagy otthonról is elérhetők több közgyűjtemény dokumentumai (pl. könyvek, cikkek, műalkotások és ismertetéseik), mégis fontos szempont az újabb szolgáltatások kialakításánál, hogy az eredeti lelőhelytől függetlenül együtt, egy kereséssel váljanak láthatóvá szöveges és tárgyi
dokumentumok is.
Az oktatásban különösen nagy szerepe lehet az ilyen típusú információkeresésnek,
kutatómunkának, hiszen segítségével a források sokszínűsége válik láthatóvá, valamint a különböző tudományterületek közötti összefüggésekre irányítható a kezdő kutató figyelme. A különböző lelőhelyekhez irányítva az olvasó, a kutató látóköre kitágulhat, gondolkodásmódja szélesedhet.

A Nemzeti alaptanterv és a könyvtárhasználat
A Nemzeti alaptanterv (NAT) is erősíti azt a szándékunkat, hogy a könyvtár szolgáltatásait a könyvtár falain túllépve elvigyük az iskolákba. Az alaptanterv a helyismeretre, helytörténetre több helyen is utal; követelményként is megjelenik, hogy a tanuló ismerje környezetét, legyen tájékozott a lakóhelye történetét és a jelentős személyek
munkásságát illetően. Ugyanakkor fontosnak tartja az informatika eszközeinek használatát is. A könyvtári elektronikus szolgáltatások használatakor a tanulók mindezeket gyakorolhatják – a Tájoló programban.
A NAT kulcskompetenciái között a digitális kompetencia az információs társadalom technológiáinak magabiztos és kritikus használatára irányítja a figyelmet, mely
a munka, a kommunikáció és a szabadidő terén is megjelenik. Készségként, tevékenységként az információ felismerésében, visszakeresésében, értékelésében, tárolásában,
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előállításában jeleníti meg. Megköveteli az interneten keresztül történő kommunikációt és hálózati együttműködést: „A szükséges képességek felölelik az információ megkeresését, összegyűjtését és feldolgozását, a kritikus alkalmazást, a valós és a virtuális
kapcsolatok megkülönbözetését. Idetartozik a komplex információ előállítását, bemutatását és megértését elősegítő eszközök használata, valamint az internet alapú szolgáltatások elérése, a velük való kutatás, az IST alkalmazása a kritikai gondolkodás,
a kreativitás és az innováció területén.”4
A hatékony, önálló tanulás kompetenciájának kialakítása során az előzetes tanulási
és élettapasztalatokra épített tudást a helyzetek sokaságában használja a tanuló, nem utolsósorban a tanulási és képzési folyamatokban. Elengedhetetlen a pozitív attitűd, a tanulás iránti motiváció felkeltése. Folyamatos fenntartásához célszerű új tanulási lehetőségeket, újszerű formákat, változatos módszereket alkalmazni. Ilyen lehetőség egy olyan
rendhagyó könyvtári óra, amelyet az iskola falai között tart a tájékoztató könyvtáros.
Kiemelt fejlesztési feladatként jelöli a NAT a hon- és népismeret témakört: „Elengedhetetlen, hogy a tanulók ismerjék népünk kulturális örökségének jellemző sajátosságait, nemzeti kultúránk nagy múltú értékeit.”5 „Sajátítsák el azokat az ismereteket,
gyakorolják azokat az egyéni és közösségi tevékenységeket, amelyek az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megismeréséhez, megbecsüléséhez, az ezekkel való
azonosuláshoz vezetnek.”6
A tanulás tanításának leírása is abban erősít, hogy az informatikai bázisra épített
könyvtári szolgáltatások megismerése, azok használata segíti a tanórai munkát: „A hagyományos tantermi oktatást az iskola keretein belül is kiegészítik az egyéni tanulási
formák, amelyekhez sokféle információforrás gyors elérésére van szükség. A könyvtár
használata minden ismeretterületen nélkülözhetetlen. Az önálló ismeretszerzés érdekében a tanulóknak el kell sajátítaniuk a könyvtári ismeretszerzés technikáját, módszereit mind a nyomtatott dokumentumok, mind az elektronikus dokumentumok használata révén. Ismerniük kell a könyvtári keresés módját, a keresés eszközeit, a főbb
dokumentumfajtákat, valamint azok tanulásban betöltött szerepét, információs értékét. El kell sajátítaniuk az adatgyűjtés, témafeldolgozás, forrásfelhasználás technikáját, az interneten való keresés stratégiáját. A tanulás megszervezhető az iskolán kívül is. Tanulási színtér pl. a múzeum, a kiállító terem, a művészeti előadás színtere, de
akár a »szabadtér« is. A tanulási folyamatot jelentősen átalakítja az informatikai eszközök és az elektronikus oktatási segédanyagok használata. Ez új lehetőséget teremt
az ismeretátadásban, a kísérleteken alapuló tanulásban, valamint a csoportos tanulás
módszereinek kialakításában.”7
A pedagógus, a könyvtárostanár feladata mindezek megtanítása, begyakoroltatása,
de az újszerű helyzet, melyben a nem pedagógus könyvtáros más látásmódjára, eltérő
tapasztalataira épített bemutató ugyancsak eredményessé teheti – tapasztalataink szerint teszi is – a tanulást.
4. 243/2003. (XII. 17.) sz. kormányrendelet A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról
[online] [2012.10.04.] <http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0300243.kor>
5. Uo.
6. Uo.
7. Uo.
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További megerősítést adott a kezdeményezésünknek, hogy a Nemzeti alaptanterv lehetőséget ad arra, hogy a tanár jelenlétében nem pedagógus is tarthat tanórát: „Az iskolai tanítás-tanulási folyamatba külső szakértő is bevonható. A külső szakértő kiválasztásáért a külső szakértő által közölt ismeretek és az iskolai pedagógiai program
összhangjáért az iskola igazgatója a felelős. A külső szakértő a tanítási órán a kijelölt pedagógus közreműködésével, a tanulási folyamat pedagógiai szempontból történő kontrollja mellett vehet részt a tanítási folyamatban.”8
Az iskola adottságainak kiegészítésére jelen esetben jó lehetőséget kínált a megyei
könyvtár.  Természetesen esetünkben a könyvtáros nem ismerte, nem ismerhette a tanulók egyéni tanulási motivációit, szokásait, stílusát, módszereit. Ennek ellenére a játékos keretbe helyezett, lakóhelyhez kötődő ismeretszerzést élvezetessé, emlékezetessé
és – reményeink szerint – eredményessé is tette. Életszerűségre törekedtünk. Az iskola névadójával, a településen található épületekkel, híres emberekkel, a környék ismert
természeti értékeivel kapcsolatos feladatokkal érkeztek a könyvtárosok. A játékosságra, a versenyszellemre gondolva könyvjelzőket, mappákat, az elektronikus könyvtár
elérhetőségét tartalmazó szóróanyagokat hoztak magukkal.
A rendhagyó órák megszervezésével, a kérdések összeállításával a távolról elérhető
szolgáltatások megismertetése volt a célunk.
A feladatok összeállításának szempontjai között figyelembe vettük az alábbiakat:
– a tanulók aktivitásának optimális kibontakoztatása,
– a tanulók előzetes ismereteire – vagy azok hiányára – építünk,
– az információs és kommunikációs technika, a számítógép felhasználása gazdag
lehetőséget nyújt a tanulók számára.
Olyan potenciális használókra számítottunk, akik személyesen nem ismerik a megyei könyvtárt (mert távol élnek, más könyvtárakat használnak), és valószínűleg saját indíttatásból nem is használnák azokat a dokumentumokat, amelyekkel hasznosan
tudnák kiegészíteni a tanulmányaikat.
Fontosnak tartottuk, hogy a könyvtárostanárok mellett a pedagógusokat is megismertessük (jelen esetben indirekt módon) a könyvtár szolgáltatásaival – különösen
azokkal, melyek egyediek, amelyekhez sem az iskolai, sem a települési könyvtárban
nem juthatnak hozzá.

A Tájoló program
Tájoló címmel rendhagyó órákat szerveztünk több településen, iskolai tanórákon. Osztályfőnöki vagy történelemórákat tartottunk, többnyire az informatika tanteremben.
Olyan foglalkozássorozatot terveztünk, mely lehetőséget ad arra, hogy a bemutatott
elektronikus adatbázisok, elektronikus könyvtárak további használatáról a későbbiekben visszajelzést kapjunk. Indirekt módon szeretnénk információkat kapni arról is, hogy
a pedagógusok használják-e, használtatják-e a bemutatott elektronikus könyvtárakat.
Célunk a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár elektronikus könyvtárainak megismertetésén túl a helyismeret, helytörténet szempontjából jelentős szerzők, egyedi
dokumentumok megismertetése.
8. Uo.
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Az első időszakban három olyan iskolát választottunk, melyekkel korábban is volt
kapcsolatunk, s amelyek nem tartoztak egyik konzorciumi partner körzetébe sem. Ezzel
azt szerettük volna elérni, hogy minél több intézmény ismerhesse meg a projekt eredményeként létrejött szolgáltatásokat.
A programba bevont intézmények:
• Orosháza Város Általános Iskolája, Orosháza – 7–8. osztályosok,
• Tildy Zoltán Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szeghalom
– 8. osztályosok,
• Hunyadi János Közoktatási Intézmény, Mezőkovácsháza – 9. évfolyamosok.
Tervezzük, hogy mindhárom iskolában megismételjük az órákat. A két általános iskolában a pedagógusokat tudjuk megkérdezni arról, hogy hasznát vették-e az előző évi
bemutatóknak, fontosnak tartják-e a folytatást. A középiskolában pedig ugyanazokban
a csoportokban ismételnénk meg a foglalkozást. Interjú módszert alkalmazva gyűjtjük
a tapasztalatokat, s a tanulók véleményének figyelembevételével korrigálunk a feladatokon, az órák felépítésén.
A három intézményben különböző módon szerveztük a bemutatókat.
Orosházán az évtizedes múltra visszatekintő megyei informatika verseny egyik kategóriájának, az információkereső versenynek a feladatai a megyei könyvtár elektronikus könyvtárához kötődtek, a Tájoló ebben az iskolában nem személyes jelenléttel, hanem elektronikus formában (pl. e-mail, internetről letöltés) valósult meg. Ez a forma
arra adott lehetőséget, hogy a 7–8. osztályos diákok irányított egyéni munka során ismerjék meg az adatbázisokat. Három fordulóban legkevesebb 18 feladat irányult a Békés megyével kapcsolatos ismeretek megszerzésére. A verseny hátránya, hogy csak
azok a tanulók vesznek részt benne, akik egyébként is érdeklődnek az elektronikus információszerzés iránt.
A szeghalmi iskolában osztálykeretben történtek a bemutatók. A rövid ismertetést páros
feladatmegoldás követte. A kérdések megválaszolásához bármilyen interneten elérhető
könyvtárt, adatbázist használhattak volna a gyerekek, mégis csak a bemutatott adatbázisokhoz fordultak. Játékos keretet az adott az órának, hogy lehetőség volt versenyzésre,
valamint sok olyan ajándékot kaptak a tanulók, melyek további elektronikus könyvtárak elérhetőségét tartalmazták. A feladatok a településhez, az iskola névadójához kapcsolódtak. Különösen fontos volt a témaválasztás azért is, mert az iskola évek óta hirdet
a névadóhoz kapcsolódó pályázatot. A potenciális pályázók számára új forrásokat tudott
kínálni a Békés Megyei Elektronikus Könyvtár, illetve a bemutatott adatbázisok.
A könyvtárosok és a pedagógusok szerint is motiváló hatású, érdeklődést felkeltő,
élvezetes foglalkozásokon vettek részt az átlagos összetételű 7. és 8. osztályok tanulói.
A hatékonyság mérésére nem volt mód, sem a gyakoriság, sem a foglalkozások időtartama nem volt ehhez elegendő.
Mezőkovácsházán a szeghalmihoz hasonlóan páros feladatmegoldás volt az óra jelentős része. A feladatok témája ebben az iskolában – a település határait túllépve – Békés megyéhez kapcsolódott.
A feladatok összeállítását meghatározta, hogy mely dokumentumok
– elérhetők az elektronikus könyvtárban,
– szövege egyszerű, érthető,
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– tartalmaznak képeket, ábrákat,
– kapcsolódnak a településhez, a korábban is ismerhető helyi kötődésű személyiségekhez, természeti értékekhez.
A bemutató alkalmával a könyvtárosok felhívták a tanulók figyelmét arra, hogy az elektronikus könyvtárak nem azonos gyűjteményekben keresnek:
– Békés Megyei Elektronikus Könyvtár – csak a könyvtár dokumentumaiban,
– EuropeanaLocal – a könyvtár, a levéltár, a múzeum dokumentumaiban együttesen.

A Tájoló program feladatai
Példaként a szeghalmi iskola tanulói számára készített feladatokból idézek. Az elektronikus könyvtárak használatának ismertetéséhez Szelekovszky László Békés megye
helyi jelentőségű védett természeti értékei9 című munkáját használták a könyvtárosok.
A választást az indokolta, hogy a természeti értékek rövid, közérthető ismertetése mellett képekkel is illusztrált az egyszerű, rövid leírásokat tartalmazó kötet. Olyan
információkat tartalmaz, melyek kevéssé ismertek lehetnek, s az eredeti kiadvány is kevés példányszámban készült, mára szinte csak az elektronikus könyvtárból érhető el.

Az elektronikus könyvtár bemutatása
„Szeghalom / Egykori D’Orsay kastélykert
A 2000 holdas egykori gróf D’Orsay-kastélyparkban csak három fa maradt. Egy 200
év körüli kocsányos tölgy (a mai óvoda udvarán) és 2 erdei fenyő. A kastélyt ma a Sárréti Múzeum használja. Sajnos nagyon elhanyagolt állapotban van.”10
Mi a kapcsolat a kastély és a gimnázium alapítója között? Választ ad a szerző kastélyokról szóló műve.
Jelenleg milyen intézmény működik a kastélyban? Használd a Wikipédiát is, hasonlítsd össze az információkat a Szelekovszky László által írtakkal!
A feladathoz kapcsolódó fogalmak, ismeretek:
– szerző szerinti egyszerű keresés,
– téma szerinti egyszerű keresés, összetett keresés,
– böngészés,
– a tartalomban történő szöveg szerinti keresés,
– az információ értéke.

Feladatok a páros feladatmegoldáshoz
1. Keress olyan dokumentumokat a Békés Megyei Elektronikus Könyvtárban, amelyek címében szerepel Szeghalom!
– Milyen dokumentumtípusokat találtál?
– Van-e köztük olyan, amely iskolád névadójával, Tildy Zoltánnal kapcsolatos?
9. Szelekovszky László: Békés megye helyi jelentőségű védett természeti értékei. Békés Megyei Tudásház és Könyvtár, 1996. [online] [2012.10.04.] <http://ek.bmk.hu/jetspeed/portal/_ns:YVAtMTFlYjY2MjI0NDUtMTAwMDB8ZDE_/search.psml?docID=687&secID=4465>
10. Uo.
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Az előző kereséskor megtalált könyv a szeghalmi középiskola névadójáról így ír:
„Péter András neve országosan nem ismert, de a sárréti emberek mélységesen tisztelik.
Kortársai közül sokan le akarták beszélni a szeghalmi földbirtokost gimnáziumalapító
tervéről, de »sem politikai agitáció, sem püspökének a szava nem tudta eltéríteni«.”11
– Egészítsd ki a fenti hiányos szöveget!
– Küldd el képeslapként a Szeghalom középiskoláját ábrázoló fotót egy osztálytársadnak!
A feladathoz kapcsolódó fogalmak, ismeretek:
– dokumentumtípus,
– cím szerinti egyszerű keresés,
– keresés a teljes szövegben,
– interaktív lehetőségek,
– képeslapküldés, ajánló küldése.
2. Keress az EuropeanaLocal adatbázisában iskolád névadójáról képet!
– Mi a Békés Megyei Levéltárban őrzött fotó teljes címe: Tildy Zoltán – miután…
– A Munkácsy Mihály Múzeumban őrzött kép teljes címe: Tildy Zoltán református lelkész…
A feladathoz kapcsolódó fogalmak, ismeretek:
– bővített keresés,
– dokumentumtípus,
– őrzőhely.
3. Keresd az elektronikus könyvtárban a „kolbász” kifejezést!
– Mi Dedinszky Gyula művének címe, melyben leírja a kolbász készítését?
– Hányadik oldalon találod a csabai kolbász receptjét?
– Küldd el ajánlóként egy ismerősödnek ezt a könyvet!
– Van-e kapcsolat Szeghalom és a csabai kolbász között?
A feladathoz kapcsolódó fogalmak, ismeretek:
– téma szerinti egyszerű keresés,
– összetett keresés több szempont szerint,
– keresés a teljes szövegben,
– interaktív lehetőség, ajánlás továbbítása,
– önálló véleményalkotás.

Összegzés és a Tájoló jövője
A Tájoló program indításakor feltételeztük, hogy ha az újabb internetes szolgáltatásaink által nyújtott lehetőségeket megismerik az iskolákban dolgozó könyvtárostanárok,
pedagógusok, tanulók, akkor bővül az általuk használható könyvtárak köre, ezzel párhuzamosan bővül módszertani repertoárjuk is. Várjuk az elektronikus könyvtár használóinak számszerű növekedését is.
11. Szarkáné Bíró Piroska: Szeghalom. Műemlékek. Budapest: Tájak, Korok, Múzeumok Egyesület, 1991. Tájak-KorokMúzeumok Kiskönyvtára 404. sz. [online] [2012.10.04.] <http://ek.bmk.hu:80/?docId=596>
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A hagyományos könyvtárak jelentősége nem csökken, de tapasztaljuk, hogy az információ megjelenési formája és az informálódás módja, az olvasók szokásai jelentősen megváltoztak. Azzal, hogy az elektronikus könyvtárunkban, a távolról is elérhető adatbázisainkban megjelennek a kis példányszámú, csak kevés helyen (vagy
csak a könyvtárunkban) elérhető helyismereti, helytörténeti szempontból jelentős dokumentumok, nem csak a kutatók, az érdeklődő nagyközönség számára kínálunk
fontos vagy érdekes adatokat. A legnagyobb jelentősége, hosszú távú hatása annak
lehet, hogy az elektronikus könyvtárak használatával ismerkedő iskolás korosztály ismer meg olyan forrást, amelyet tanulmányai során tud hasznosítani. A foglalkozások
alkalmával azt is megmutatjuk, hogy a helyi elektronikus könyvtár, adatbázis-építése, továbbfejlesztése közös felelősség; formálásukban részt vehetnek a könyvtárosok
mellett a pedagógusok és a tanulók is.
A program hatásainak elemzését, értékelését a foglalkozássorozat megismétlése
után tervezzük.
A továbbiakban szeretnénk olyan kistelepülések iskoláiba is eljutni a Tájoló programmal, amely településeken nem működik könyvtár. Ezekben az iskolákban különösen fontos, hogy az egyébként meglévő hátrányokat legalább az információhoz jutási esélyek növelésével csökkenteni lehessen, a tanulási formák könyvtári eszközökkel
is kibővüljenek.
Az iskolákban megtartott rendhagyó órákon túl jó lehetőség a levelező feladatok
megoldása is. Az e-mailben vagy honlapról letölthető feladatok elkészítése, instruálása, a javítás utáni folyamatos visszacsatolási lehetőség megteremtése időigényes, valamint a személyes találkozás varázsát és hatékonyságát is nélkülözi. Mégis hatékony
abban az esetben, ha a pedagógusok támogatásával az érdeklődő, kellő motivációval
rendelkező diákokat elérjük. Ezt a formát nemcsak a gyerekek kedvelik, de a pedagógusok is hasznos segítségnek tartják további munkájuk megszervezéséhez.
A Tájoló folytatásához keressük a pályázati lehetőségeket, mert a tájékoztató anyagok
és előadások költségei jelenleg költségvetési keretből nem állnak rendelkezésünkre.

A diákok az elektronikus könyvtár oldalával ismerkednek
(Forrás: www.bekesmegye.com)
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I fj úsági i roda lom

Csodás átváltozás a tündérmesében
Mitől változik meg a hős?
Bárdos József

A mese a maga szimbolikus eszközrendszerével az élet teljességét ábrázolja. Minden
igazi varázsmese1 arról az útról szól, amely a hőst (legyen az férfi vagy nő) a gyermekkorból elvezeti a felnőtt világba.2 Ez azonban nem azt jelenti, hogy az emberi élet
egyéb korszakairól ne volna mondanivalója, hogy ezekkel kapcsolatban is ne hordozna alapvető útmutatást. Persze nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy az igazi varázsmese sohasem didaktikus, üzenetének lényegét azokban a felépítő mozzanatokban
hordozza, amelyek – Levi-Strauss szavait a mesére alkalmazva – afféle mitémákként3,
kis történetekként a mindenkori mesemondó rendelkezésére állnak, amikor mesél
(azaz a szóbeliség törvényei szerint mesét alkot). Lényegében azokra a mozzanatokra gondolok, amelyek a proppi meseelmélet4 szerint a mese alkotórészei. Ám Propptól eltérően ebben a tekintetben nagyon is fontos, hogy egy-egy ilyen történetnek kik
a szereplői (név, alak, megjelenés szerint). Az örök struktúra és a sok, még örökebb
archetipikus történet mintegy a valóság felé vezető út felénél, az egyes és az általános
metszéspontjában lebegve jelenik meg a mesében. Az egyes mesék jelentése, hatása
a mesék hallgatójára ezért is annyira komplex, annyira nehezen megfogható, hiszen
nemcsak a mesemondó, a mesehallgató és az éppen megszületett mese kommunikációs hálózatában, hanem a már ismert (korábban elhangzott vagy egyáltalán, a sokszorosan ismert mozzanatokból virtuálisan létrehozható) mesék is befolyásolják a befo1.

Varázsmeséről Propp meghatározásának megfelelően beszélek, ideértve elsősorban az európai mesevilág megfelelő darabjait. A Varázsmesét Propp így határozza meg (strukturalista szemszögből): „A meséknek azokról a változatairól van szó, melyek károkozással vagy valamilyen hiány előidézésével (rablás, elűzés stb.), illetve valamilyen
birtokolni vágyott tárgy utáni sóvárgással (a király elküldi a fiát a tűzmadárért) kezdődnek, majd a hős elindul otthonról, s találkozik az ajándékozóval, aki varázseszközt vagy a keresett tárgy megtalálásához hozzásegítő segítőtársat ad neki; ezután a hős megküzd az ellenféllel (általában a sárkánnyal), visszatértében pedig üldözőbe veszik.
A kompozíció persze sokszor bonyolultabb: a hős már hazatért, testvérei azonban szakadékba dobják, utóbb mégis
megérkezik, nehéz feladatokkal próbára teszik, végül vagy a saját birodalmában, vagy apósa birodalmában trónra
lép és megnősül.” Lásd: Propp, V. J.: A varázsmese történeti gyökerei. Budapest: L’Harmattan, 2006. p. 15.
2. Hogy a varázsmese bizonyos értelemben a felnőtté avatás rítusainak emlékét őrzi, az köztudomású. Erről bőven
olvashatni Propp már említett könyvében. De a felnőtté válás történeteiként értelmezi a meséket Bettelheim vagy
Massimo Diana is. Lásd: Bettelheim, B.: A mese bűvölete és a bontakozó gyermeki lélek. Budapest: Corvina, 2008.,
illetve Diana, Massimo: Felnőtté válás a mesékben. Budapest: Don Bosco, 2006.
3. Levi-Strauss, C.: A mítoszok struktúrája. In: Strukturalizmus I–II. Szerk.: Hankiss Elemér. Budapest: Európa, 1971.
p. 138-139.
4. Itt csak utalok Propp jól ismert munkájára: Propp, V. J.: A mese morfológiája. Budapest: Gondolat, 1975.
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gadói magatartást. Ezért is igaza van Bettelheimnek5, amikor óva inti a mesemondót
(legyen az pedagógus, szülő vagy bárki, aki alkalmi mesemondásra vállalkozik) attól,
hogy megpróbálja megmagyarázni a mesét, megpróbálja a művészet mitikus, a gyermekek számára olyan jól érthető képi nyelvéről valamiféle balféltekés értelmezéssé
lefordítani. Ezt írja: „Ha pedig megmagyaráznánk a gyermeknek, hogy a mese miért
olyan magával ragadó, szétrombolnánk a mese varázsát, ami nagyrészt éppen abból
fakad, hogy a gyermek nem egészen érti, miért tetszik neki annyira. Varázserejétől
megfosztva a mese már nem képes segíteni a gyermeknek abban, hogy maga vívja meg
harcait, hogy egyedül oldja meg azt a problémát, amelyre épp a mesében ismert rá.
A felnőttek magyarázatai, bármilyen helytállóak legyenek is, megfosztják egy fontos
lehetőségtől, vagyis nem érezheti, hogy sok-sok újrahallgatás és töprengés után egyedül birkózott meg egy nehéz feladattal.”
Mindennek tudatában vagyok akkor, amikor a következőkben mégis bizonyos mesei
elemek értelmezésével próbálkozom. Teszem mindezt nem a mesehallgató, hanem sokkal inkább a mesemondó számára, miközben egy percig sem gondolom, hogy az ajánlott értelmezések kimerítenék a mesék (vagy az adott mesei mozzanatok) lehetséges
jelentéseit. Pusztán arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a mese (mindenekelőtt
a varázsmese) semmit sem veszített aktualitásából, ma ugyanolyan érvényes üzenetei vannak a gyermekek (a fiatalok és a már nem annyira fiatalok) számára, mint száz
vagy ötszáz évvel ezelőtt.
Itt van például a házasság, a család intézménye. Gyakran hallani manapság, hogy
a mai fiatalok felelőtlenek, hogy nincs bennük elég kitartás, hogy miattuk került válságba a házasság is. Persze a fiatalok romló erkölcseiről már az ókori római szerzők
is épp eleget írtak, o, tempora, o mores, mondja a latin szállóige. Mégis érdemes elgondolkozni azon, hogy vajon nem a felnőtt társadalomban az elmúlt száz évben bekövetkezett gyökeres változás és egészen másfajta gondolkodásmód áll-e a sokat emlegetett problémák hátterében. Vajon tényleg a fiatalok nem akarnak-e felnőni, belépni
a felnőttek felelősséggel teli világába, vagy éppen a felnőtt világ nem tartja őket erre
érettnek, a felnőtt világ készteti őket, vagy legalábbis engedi őket gyermeknek maradni. Vajon a házasság tényleg elavult volna, mint valami átmeneti jelenség? Érdemes
a hagyományos paraszti társadalom világát kifejező, annak felfogását tükröző népmesekincset vizsgálnunk, és akkor hamar szembe találhatjuk magunkat egy ősi, másfajta világfelfogásnak a nyomaival.
Nem is kell hozzá sokáig kutakodnunk. Elég felütnünk a Grimm-testvérek most éppen kétszáz esztendős mesegyűjteményét: az első mese, a Béka király és Vashenrik6
azonnal középpontba állítja a bennünket érdeklő kérdéseket. A mese hősnője, a királylány beleejti aranygolyóját a forrásba. A megjelenő béka kérdésére, hogy mit adna
cserébe azért, hogy visszakapja játékszerét, így válaszol: „Amit csak akarsz, kedves
béka – így ő –, ruháimat, gyöngyeimet és drágaköveimet, sőt az aranykoronát is a fejemről.”7 A béka azonban mást kér: azt, hogy párjául fogadja őt el a királylány: „…ha
szeretni fogsz, ha társad és játszópajtásod lehetek, ha melletted ülhetek asztalkádnál,
5.
6.
7.

Bettelheim, B.: i. m. p. 23.
Békakirály és Vashenrik. In: Grimm, J. és W.: Gyermek- és családi mesék. Budapest: Magvető, 1989. p. 19.
Uo.
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ehetem aranytányérkádból, ihatom pohárkádból, alhatom ágyacskádban: ha mindezt
megígéred, akkor lemerülök, és felhozom neked az aranygolyót.”8
Egyértelműen házassági ajánlattal van dolgunk, ahogy a válás is „ágytól, asztaltól” történik a szólás szerint, a közös ágy és asztal nyilvánvalóan a házasságot jelenti.
A királylány könnyen (és könnyelműen) mindent megígér. Abban bízik, úgysem kell
betartania ígéretét. Másnap azonban megjelenik a béka a palotában. A királylány nem
akarja beengedni, de amikor az apja megtudja, miről van szó, azt mondja: „Amit megígértél, meg is kell tartanod; eredj, engedd be!”9 A béka azonban nem elégszik meg
ennyivel, a királylány mellé akar ülni az asztalhoz, enni akar a tányérjából, majd azt
mondja: „Immár jóllaktam, és most fáradt vagyok, vigyél hát a hálókamrádba, vesd
meg selyemágyikódat, hogy nyugovóra térhessünk!”10 A királylány sír, irtózik a békától, de „a király haragra lobbant”, és azt mondta a lányának: „Aki segített, amikor
bajban voltál, azt később se nézd le!”11 A királylány tehát nem tehet mást, kénytelen
teljesíteni a béka kívánságát, kénytelen megtartani ígéretét.
Persze ismerjük a mese végét, a béka csodás átváltozását. De most felejtsük el egy
pillanatra. Maradjunk meg a történetnek ennél a mozzanatánál. Láthattuk, a királylány igent mondott egy házassági ajánlatra, amelyet egy pillanatra sem vett komolyan.
Hogyan is vehetné komolyan, hogy egy békához menjen feleségül. Gondolom, nem tévedek nagyot, ha úgy vélem, manapság bizonyosan számíthatna akármelyik mai apa
támogatására, ha egy ilyen lánykérés elhárításáról volna szó. Biztosan rosszallóan
csóválnánk a fejünket, meg is ígértetnénk talán a lányunkkal, hogy máskor ne legyen
ennyire könnyelmű, de gondolkodás nélkül mellé állnánk, és elzavarnánk a békát. Elvégre a lányunkról van szó: és eszünkbe sem jutna, hogy ez a lány már felnőtt, hogy
átlépett azon a határon, ahol a saját döntéseiért vállalnia kell a felelősséget. Talán épp
ennek a határnak a kijelölése hiányzik a mai világból.
A mesében azonban (mai szemmel nézve talán meglepő módon) nem ez történik.
A mese két ízben szövegszerűen is kiemeli, hogy az apa szerint az egyetlen lehetséges (etikus) magatartás, ha a lánya megtartja ígéretét (bármennyire látszik is az elhibázottnak). Egyenesen haragra lobban, amikor a lány harmadszor (vagy negyedszer) már megint nem akarja megtenni, amit megígért. Nem mérlegeli, hogy vajon
jól vagy rosszul döntött-e a lánya, pedig ahogy mindig, a mese (abszurdan) végletes
szituációt jelenít meg: egy békával kellene befeküdni a nászágyba. Az apa tudomásul veszi lánya döntését, felnőttnek tekinti a lányát, akinek természetesen vállalnia
kell a felelősséget a saját döntéséért. Ez az apa (a társadalmi környezet) által képviselt
felfogás tűnhet szigorúnak, kegyetlennek, de mint a vizsgált mese bizonyítja, segít(het)ett abban, hogy a fiatalok (és nyilván nem csak a párválasztás során) megszokják
saját felelősségük súlyát. Egyúttal át is segítette őket olyan nagyon nehéz pillanatokon, amelyek a boldogság elérésének útjában állnak. Különösen így lehetett ez már
csak azért is, mert a házasodás ebben az elmúlt paraszti kultúrában egyáltalán nem
feltétlenül alapozódott a kölcsönös vonzalomra, a kölcsönös választásra. Mint ahogy
8.
9.
10.
11.
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Uo. p. 20-21.
Uo. p. 21.

ebben a mesében is tapasztalhatjuk. És nem csak a királylány választása nem alapult
tetszésen, vonzalmon, szerelmen, a béka(királyfi)é sem. Az ő párválasztását így indokolja a mese: „…egy gonosz boszorkány elátkozta volt őt, és a forrásból senki más
nem szabadíthatta meg, csak ő, a királylány.”12 Azaz ennek a házasságnak az alapvető célja a béka számára sem a boldog párkapcsolat létrehozása, hanem az átokból
való menekülés.
Érthető tehát, hogy ennek az ifjú párnak a nászéjszaka nem a régen várt boldogság
beteljesüléseként indul. A királylány ugyan „két ujjal” fogva, azaz láthatóan undorkodva hajlandó magával vinni hálószobájába a békát, de egyedül bújik ágyba, a békát egy sarokba teszi. Ám az még mindig a jussát követeli: „Ettől gurult csak igazán
dühbe a királyleány! Felkapta a békát, és teljes erejéből a falhoz vágta. »Most aztán
pihenhetsz, te undok béka!«”13 Azaz a lány itt már nem csak kitérni akar, de mindaz
az agresszió, amit eddig az apja miatt kénytelen volt visszafojtani, most kitör belőle.
Úgy tűnik, ez a mese arról a helyzetről is beszél, amibe a (nem feltétlenül saját akarata
szerint) kiválasztott, de a házasságra talán még nem egészen érett, nem egészen felkészült fél kerül a nászéjszakáján. A béka, tudható, a mesevilágban általánosan is az elutasított szexualitás jelképe. Emlékezhetünk, nem egy mesében a boszorkány ezzel
akarja megszerezni magának, így akarja hatalmába keríteni a hőst.14
A szexualitás azonban sok mindent képes megváltoztatni. A Békakirály és Vashenrik című mesében is elég egyetlen éjszaka (sőt még annyi sem kell), hogy az a lény,
aki előbb visszataszító békának tűnik a királylány számára, egy szempillantás alatt
megváltozzék: „…már nem béka volt, hanem szép szemű, nyájas pillantású királyfi.”15
A mese szerint a királylánynak a boldogság eléréséhez át kellett azonban küzdenie
magát azon, hogy gondolkodás nélkül elutasítsa a (talán felelőtlenül választott) párját,
le kellett küzdenie a (talán korán jött) szexualitás iránti undorát, félelmeit.16 És ehhez
a mesében éppen a király apa képviselte külső kényszerre van szükség.17
Én itt most azt a mozzanatot emelném ki, hogy amikor a királylány a falhoz vágja
a békát, akkor nem csak saját, korábbi magatartása (érzésvilága) alakul át (már nem
undorító békát lát, hanem vonzó királyfit). Fontos dolog történik a békával magával:
meghal, hogy egy új alakban – egy új életszakaszba lépve – szülessen újjá. Ez az esemény, ha tetszik a legénykor és a házas lét éles elválasztása. Ami visszavezet kiinduló problémánkhoz: vajon milyen mértékben társadalomfüggő a fiatalok felnőttséghez,
12. Uo.
13. Uo.
14. Hadd utaljak itt most csak a Rózsa királyfi című mesére: „A kutyák meg sem vakkantottak, ahogy az öregasszony
leereszkedett a fáról. Ahogy leereszkedett, beszaladt a házikóba, onnét kihozott egy nyársat, arra ráhúzott egy
varasbékát, aztán lekuporodott ő is a tűz mellé, s a békát sütni kezdte. Süti, süti a békát, Rózsa királyfi is a nyulat, de
egyszerre csak mit gondol, mit nem az öregasszony, átalcsap Rózsa királyfira a békával, mikor éppen a legjobban
csepegett a zsír belőle.” Így vonta hatalmába, így pusztította el a boszorkány Rózsa vitéz testvéreit is. Lásd: Rózsa
királyfi. In: Benedek Elek: Magyar mese- és mondavilág. Budapest: Könyvmíves, p. 41. Érdekes egyébként a béka
– nyúl szembeállítás is. A szaporaságáról ismert nyúl talán Rózsa királyfi házasságának szexualitását jelképezi (hiszen ő már megtalálta élete párját, mielőtt útnak indult volna testvérei felkutatására).
15. Grimm, i. m. p. 21.
16. A nászéjszakának mint nehéz feladatnak egészen másfajta megközelítését találhatni meg Propp már emlegetett
könyvében. Propp, i. m. 2006. p. 323-328.
17. A mese, illetve általában az állatvőlegény, állatmenyasszony típusú mesék igen alapos freudista elemzését olvashatni Bettelheim könyvében. Bettelheim, i. m. 2008. p. 287-320.
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házassághoz való viszonya. A mese egy olyan világot mutat, amelyben a meghozott
(házassági) döntés egyértelmű (és lényegében visszavonhatatlan) következményekkel jár.
Témánk szempontjából nagyon érdekes a Béka-királykisasszony18 című mese is.
Ebben (mint sok hasonló mesében) a királyfiak azt a feladatot kapják apjuktól, hogy
nősüljenek meg. Elvennie pedig kinek-kinek abból az országból való lányt kell, ahová kilőtt nyílvesszőjük hullik. A legkisebb királyfi nyílvesszője az Óperenciás-tenger
egy szigetére esik: „A tengernek közepén van egy szép zöld sziget, s annak a szigetnek épp a kellős közepén van az ő nyílvesszeje.”19 Miközben a királyfi azon töri a fejét, mit is tegyen, „kiugrik a tengerből egy csúnya varasbéka”20, és felajánlja, kihozza a nyílvesszőt, ha a királyfi elveszi őt feleségül. A királyfi előbb habozik, aztán jobb
híján igent mond. De irtózik a békától. Így beszél, amikor rájön, nyílvesszőjét csak
így kaphatja vissza: „– No, te istennek förtelmes állatja, úgyis el vagyok keseredve,
feleségül veszlek.”21 Persze ő sem gondolja komolyan a dolgot, akár az előző mese királylánya. Azt hiszi, könnyen megszökhet kimondott szava vállalásától, ígérete teljesítésétől, hiszen csak egy békáról van szó. Így aztán, miután visszakapta a nyílves�szőt, háromszor is megpróbál megszabadulni kénytelenségből választott párjától, de
hiába. A béka azonban annyira visszataszító, hogy amikor az apa meglátja, kit hozott
asszonyként a házhoz a legkisebb fia, kitagadja, otthonukból is elkergeti a kis királyfit. De ebben a mesében is elég egy közösen eltöltött éjszaka, és a királyfi olyan palotában ébred, melynek „minden szege-köve ragyogó gyémánt volt, s abból a fertelmes
csúf békából olyan gyönyörűséges szép asszony lett, hogy a napra lehetett nézni, de
rá nem.”22 A boldogság tehát itt is beköszönt. Láthatjuk azt is, hogy amint a Békakirály és Vashenrik békájának, ebben a mesében a béka-királykisasszonynak sincs választása. Mert, mint később megtudjuk, visszautasított egy lidércet, aki el akarta venni feleségül, és az így állt bosszút rajta. Ahogy a királykisasszony meséli: „Békának
varázsolt, s arra ítélt, hogy békának maradjak, míg olyan királyfival nem találkozom,
aki nyílvesszővel keres magának feleséget.”23 És nincs választása a királyfinak sem,
mert a nyílvesszőjét a véletlen vezette. Mégis, a lidérc átkát, annak beteljesülését akár
úgy is értelmezhetjük, hogy ez a párválasztás is eleve elrendeltetett: ha nem is az égben, de a szellemvilágban előre megköttetett.
Ezzel a mesével kapcsolatban is érdemes arra felfigyelni, hogy a (talán) sikeres párválasztás – úgy látszik – önmagában kevés. Különösen azért, mert, ahogy az előbbi mesében a nő, itt a kiválasztott férfi mintha nem volna eléggé érett vagy eléggé hajlandó
a szexualitást is tartalmazó párválasztás, együttélés elfogadására. Ebben a történetben
is azt látjuk, hogy a béka-alak, mely az európai jelképvilágban általában a nyers szexualitás megjelenítője, a királyfi számára – amikor szembe találja magát vele – a mese
szavaival élve, csúf, förtelmes valami, amitől inkább menekülni akar, semmint elfogadni azt. Csak amikor a normális világból kitaszítódik, a királyfi akkor „hálja el” ezt
18.
19.
20.
21.
22.
23.
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Béka-királykisasszony. In: Benedek Elek: Magyar mese- és mondavilág. p. 116.
Uo.
Uo.
Uo. p. 117.
Uo.
Uo.

a házasságot, hogy a nászéjszaka reggelére mindent másképpen lásson: ami tegnap csúf
béka volt, az mára gyönyörűséges szép asszony a számára. Hogy valóban itt is a nászéjszakáról van szó, azt egészen világosan mutatja a mese egy másik változata24, amelyet
Kolozsvári Grandpierre Emil tett közzé. Itt a királyfinak, miután elűzték otthonról, és
a vándorlásban rájuk esteledik, megesik a szíve a hozzá hasonlóan árva békán. Így beszél a királyfi a békához: „– Gyere közelebb, no – biztatta. – Árva vagyok én is, árva
vagy te is. Melegedjünk együtt. Megsimogatta, maga mellé vette, s szépen betakarta
a köpenye szélével, hogy ne dideregjen a nyomorult. Elaludtak.”25 S amikor a királyfi
fölébred, a csúf béka helyett egy királykisasszonyt lát: „Olyan szép volt, hogy a királyfi hunyorgott, mintha a napba nézne.”26 Ez a meseváltozat azért is érdekes most számunkra, mert ebben nincs megszabva a királykisasszony átkában, hogy a megmentője
csak egyetlen ember lehet, az, aki éppen nyílvesszővel keres menyasszonyt. Ezt meséli
a királyfinak: „Egy gonosz boszorkány elátkozott, hogy addig legyek varangyosbéka,
míg egy élő ember meg nem szán, meg nem simogat, a köpenyével be nem takar.”27 Tehát itt a béka-királykisasszony bárkit választhatott, az ő megfelelő vagy hibás döntésén múlik, hogy megmenekül-e a béka-sorstól, vagy sem. Ilyen értelemben ismét csak
eredeti problémánknál vagyunk: a választás felelősségének kérdésénél.
Ahogy a Rózsa királyfi című mesében28 is a leányfejű kígyónak előre el kell döntenie, hogy a hős képes lesz-e legyőzni az óriásokat. Hiszen akkor találkozik vele először, amikor az vereséget szenvedett, és ő új életre kelti. S megteszi ezt még kétszer,
kitartva kockázatos döntése mellett. Mert ha rosszul döntött, akkor talán örökre ott
marad egyedül, ráadásul elveszti az addig védelmet nyújtó kígyóbőrt is.29 Övé a felelősség. De ezt a felelősséget érdemes vállalni, mert ebben a világban vágyott és küzdelmeket is megérő cél az önálló döntés lehetősége. Ugyanis csak ennek eredményeképpen lehetünk azzá, akik (valójában) vagyunk, vagy lehetnénk.
Ha már „kígyót-békát” emlegettünk, érdemes szóba hozni egy gyíkot30 is. A Ribi31
ke című magyar népmesének ugyanis ez az állat a hőse. Ebben a mesében a királyfiaknak, hogy uralkodói alkalmasságukat bizonyítsák, három feladatot kell teljesíteniük. A legkisebb a világ végére jut, és már-már feladja, amikor egy „aranyos hátú
gyíkocska” (akinek történetét, gyíkká változását a mese elején elmondta a mesemondó)
odamegy hozzá, és segítségére siet. Az első két feladatot a királyfi könnyedén teljesíti
a gyíkocska segítségével. Az öreg király harmadjára azt mondja, annak adja az országát
24. A béka-királykisasszony. In: Kolozsvári Grandpierre Emil: A csodafurulya. Magyar népmesék. Budapest: JLX,
2000. p. 185.
25. Uo. p. 189.
26. Uo.
27. Uo. p. 190.
28. A már említett Rózsa királyfi mellett van egy másik ismert változat, ennek címe: Rózsa vitéz. In: Illyés Gyula: Hetvenhét magyar népmese. Budapest: Móra, 1979. p. 232.
29. Ezt meséli a leányfejű kígyó: „…az én apám is király volt, ennek az országnak a királya, de ezek az óriások megölték, s az én életem csak úgy maradhatott meg, hogy a dajkám megkuruzsolt, s kígyóvá változtatott. Most már levethetem a kígyóbőrt, mert te olyan erős vagy, hogy legyőzöd az óriásokat, ha még egyszer megküzdesz velük.” Rózsa királyfi. In: Benedek Elek: Magyar mese- és mondavilág. p. 42. Rózsa királyfi tényleg győz, de ne felejtsük el,
előbb háromszor is vereséget szenvedett!
30. Amint látható, itt is egy hüllő szerepel, nyilvánvalóan a szexualitás jelképeként.
31. Ribike. In: Illyés Gyula: Hetvenhét magyar népmese. Budapest: Móra, 1979. p. 44.
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három fia közül, aki a legszebb menyasszonyt hozza a házhoz. A királyfi ezt a feladatot is elmondja a gyíkocskának, de meggyőződése, hogy az most már nem tud rajta
segíteni: „El is szomorodott erősen a kis királyfi, mert hát az aranyos hátú gyíkocska
a szép menyasszonyt nem tudja csak úgy a föld alól kivenni.”32 Hogy a következőkben
valóban a szexualitás megjelenéséről van szó, azt a mesemondó előre jelzi: „Elpirult az
aranyos hátú gyíkocska, s azt mondja: – Csak fogj meg engem, és vágj ehhez a kőhídhoz!” A kis királyfi ellenkezik, de a gyík nem tágít. S végül a királyfi megteszi, amit
a gyík kér: „A királyfi váltig ellenkezett, de amikor látta, hogy a gyíkocska mennyire
elszontyolodott, bekumta, vagyis behunyta a szemét, és úgy vágta a gyíkocskát oda
a kőhöz. Hát erre mit lát? Egy gyönyörű szép fehérnépet a gyíkocska helyett.”33
Ahogyan a Békakirály és Vashenrik című mesében, a csodás átalakuláshoz itt is erőszakra van szükség. Ott a falhoz vágták a békát, itt a hídhoz a gyíkocskát. Ez annál is
érdekesebb, mert ebben a mesében a királyfi és a gyíkocska között kifejezetten baráti
kapcsolat van: a gyíkocska megsajnálja a királyfit, ahogy ott szomorkodik, segít rajta. A királyfi pedig hálás a gyíkocskának, és semmiképpen nem akarja a kettejük közt
lévő kapcsolatot elrontani, a gyíkocska barátságát elveszíteni. De mintha a mese azt
mondaná, hogy a pajtásság-barátság és a szexuális párkapcsolat két különböző világ,
két különböző minőség, és a kettőt egyértelműen el kell választani egymástól.
A néprajzkutatók, antropológusok tudnának mesélni arról, hogy itt nem valamiféle elavult álszemérmességről, netán a szexualitás teljes tilalmáról van szó. A lányok
és legények a szexualitásnak nagyon is sokféle lehetőségét próbálták-próbálhatták ki
még a házasság előtt. A bűnre csábító tánc34, a falusi mulatságok, a farsangi szabad
szerelem ellen épp eleget zengtek a középkor, újkor falusi prédikátorai, a szólás is azt
mondja: „könnyű Katát táncba vinni”, ám valódi szexuális aktusra nemigen került sor
a házasság előtt (a „bűnbe”, értsd teherbe esett lány sorsa kiközösítés volt). A pajtásságnak is megvan a maga ideje: a lányság, a legénység korában, és a szexualitásé is
eljön: a házasságban (ideértve a vidékenként nálunk is előforduló próbaházasságot,
lányszöktetést35).
Visszatérve az átalakulás mozzanatához, érdemes szóba hozni A halkisasszony36
című magyar népmesét is. Itt a kifogott hal, miközben teljesíti leendő anyósa kívánságait, azt kéri, hogy fektesse őt ágyba („párnák közé”). Azután ezt olvashatjuk:
„Az asszony éppen meg akarta köszönni a kis hal szívességét. Néz a párnák felé, s mit
lát? A párnákon egy szép fiatal lány, de olyan gyönyörűséges, hogy annál szebbet kívánni sem lehetett volna.”37 És már készülnek is a lakodalomra. És bár itt nem kifejezetten nászéjszakáról esik szó, a párnák közé tétel mutatja, hogy ugyanazzal a mozzanattal van dolgunk. A „hal lét” és a menyasszonyság között ott a csodás átalakulás.
32. Uo. p. 48.
33. Uo. p. 49.
34. Hogy ez milyen jó lehetőség volt, jelzi a Néprajzi lexikon adata is: „A táncalkalmak bősége tekintetében kiemelkednek a gyimesi csángók, ahol mintegy 36 táncos alkalmat tartanak számon.” Néprajzi lexikon V. Főszerk.: Ortutay
Gyula. Budapest: Akadémiai, 1982. p. 174.
35. Uo. p. 502.
36. A halkisasszony. In: Illyés Gyula: Hetvenhét magyar népmese. p. 329.
37. Uo. p. 330.
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Szintén ide sorolható a Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack38 című magyar
tündérmese is. A történet egyszerű: a király a vásárba készül, és megkérdi, mit hozzon a lányainak. A legkisebb a címben is szereplő gyümölcsöket kéri. De a király ilyet
nem talál. Ráadásul hazafelé az úton a hintója úgy beleragad a sárba, hogy csak egy
disznó segítségével tud kivergődni belőle. Ám az csak azzal a feltétellel segít rajta, ha
cserébe neki adja a legkisebb lányát. És hiába próbálja meg becsapni a disznót, nem sikerül, oda kell adnia a legkisebb királykisasszonyt. Aki sír, míg a disznóólban el nem
nyomja az álom. De mire az első éjszaka elmúlik, palotában találja magát: „Disznóólban feküdt le, s ihol, palotában ébredett föl. Szalmára feküdött, s ihol most selyem
derékaljon fekszik.”39 És már sehol a disznó, egy „dali szép ifjú” ébreszti, aki levezeti
a kertbe, és megmutatja, hogy éppen nála terem a szóló szőlő, a mosolygó alma, a csengő barack. S ez a dalia elmeséli: „… királyfi volt, de egy gonosz tündér disznónak varázsolta, s azzal átkozta meg, hogy mindaddig az maradjon, míg nem akad egy leány,
aki szóló szőlőt, mosolygó almát, csengő barackot nem kíván.”40 Amint látható királyfi és királykisasszony itt éppúgy egymásnak volt teremtve, mint a Béka-királykisas�szony című mese hősei, ahol a békává varázsolt királykisasszonynak csak az lehetett
a párja, aki nyílvesszővel keres feleséget magának. Csak a szereposztás itt éppen fordított. Ami ebben a mesében egyértelműbben jelenik meg, hogy ez a házasság a másik félnek (itt a királykisasszonynak) a legtitkosabb vágyait teljesíti be.
Nyilvánvalóan ugyanebbe a mesetípusba tartozik A daloló, szökellő süsetekmadár41
című Grimm-mese. A címben szereplő csodálatos madár itt is a legkisebb lány kívánsága, amit hosszú útra induló apjától kér. Amikor az apa megtalálja a madarat, és el
akarja hozni, kiderül, az egy hatalmas oroszlán tulajdona, az pedig rátámad: „Aki el
akarja lopni az én daloló, szökellő süsetekmadárkámat – üvöltötte –, azt megeszem.”42
Az apa csak úgy tudja megmenteni az életét, ha némi habozás után a madárért cserébe odaígéri az oroszlánnak azt, akivel otthon elsőként találkozik. Egy ilyen (házassági) döntés felelősségét, megmásíthatatlanságát épp a lány fogalmazza meg, amikor
az apa kétségbe esve számol be a történtekről legkisebb lányának (mert persze ő jött
az apja elé): „Drága édesapám, amit ígért, azt be is kell tartania; elmegyek, és ki tudja,
hátha sikerül megbékítenem az oroszlánt, és épségben térhetek haza édesapámhoz.”43
Ez a szöveg, amelyet a lány mond az apjának („amit ígért, be is kell tartania”), mintegy
a Békakirályfi és Vashenrik történetének visszája. Az adott szóért, a meghozott döntésért való felelősség nem csak a fiatalokra, de az egész társadalomra érvényes törvény,
mondják a mesék. A lány tehát elmegy egyedül az erdőbe, meg is találja az oroszlánt.
És a csodálatos átváltozás itt is éjszaka következik be: „Eljővén az éj, az oroszlánból
daliás vitéz lett, és megülték a lakodalmat nagy pompával.”44 Itt is elég tehát egyetlen éjszaka ahhoz, hogy a szörnyetegről, aki a nappali (idegen) szemek számára félelmetes szörnynek (a korábbi mesékben valamilyen visszataszító hüllőnek, disznónak)
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack. In: Benedek Elek: Magyar mese- és mondavilág. p. 81.
Uo. p. 83.
Uo.
A daloló, szökellő süsetekmadár. In: Grimm, J. és W.: Gyermek- és családi mesék. p. 337.
Uo.
Uo. p. 338.
Uo.
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látszik, kiderüljön, hogy daliás királyfi, éppen a mesehős (legyen az férfi vagy nő) vágyainak netovábbja.45 És bár nem állat-ember átalakulást hoz, de lényegét tekintve ebbe
a csoportba sorolható Az erdei házikó46 című Grimm-mese is. Ebben a mesében a hősnő az erdőben eltévedve egy kis házra lel. A házban talál egy „őszöreg embert… egy
asztalnál, amint kezére támasztja fejét, s fehér szakálla végigér az asztalon, lecsüngve csaknem a földig.”47 Vacsorát kell készítenie az öregnek, meg kell etetnie az állatokat, és meg kell vetnie az öregnek az ágyát. Az egyik ágyon az öreg, a másikon a hősnő: így alszanak el. S reggelre a házikó palotává változik, az őszöreg ember helyett
pedig „egy ismeretlen férfi” fekszik a másik ágyon, akiről kiderül, elátkozott királyfi,
aki most megszabadult a rossz varázslattól.
Óhatatlanul arra kell gondolni, hogy a (házasságon belüli) szexuális kapcsolat a boldogságnak olyan forrása e mesék szerint, ami csodálatos módon képes megváltoztatni
két ember egymáshoz való viszonyát. Ahogy a népi szólás tartja a szerelemről: hogy
a házasságban majd megjön az is.
Még az egyébként nagyon szemérmesnek tartott Arany János is így vélekedik a „vér”
erejéről. A Toldi szerelmében a hősnő, Rozgonyi Piroska dacból megy csak hozzá Tar
Lőrinchez. És az ostoba férj azt gondolja, azzal dicsekszik Toldinak, hogy minden rendben van közte és felesége között. Ezt gondolhatja, mert: „Piroska sokat tőn – majdnem lehetetlent, / Elnyomni szerelmét, az első egyetlent; / Büszkébb vala, mintsem tűrne olyan dolgot, / Hogy a világ előtt ne legyen ő boldog; / Az eskü is immár neki erős
gyámol, / Az a reménység is mire apja számol, / A vérnek is abban lehet egy kis része:
/ Nem epe a mézes hetek ifjú méze.”48
Más, hasonló mesék egyértelműen mutatják azt is, hogy ez a násszal kapcsolatos átváltozás mennyire személyes, mennyire titkos. Mind az újjászületett lénynek (legyen
bár férfi vagy nő), mind párjának komoly felelősségvállalást jelent a házasság, a létrejött új helyzet. Felvethető a nászéjszakai csodás átalakulások értelmezésének az a (nagyon is valószínű) lehetősége is, hogy a gyökeres átalakulás alapvetően csak a házaspár személyes kapcsolatrendszerére vonatkozik, a többiek számára az „állat alakú” fél
az marad(hat), ami volt korábban.
A két aranygyermek49 című Grimm-mesében az egyik aranygyermek, hogy fel ne
ismerjék, medvebundákba öltözik. Így, medvebundásként mutatja apjának a férjét
a leány, aki szerelemből hozzáment. Az apának nem teszik ez a szörny-lény: „Dühödten mondta erre az atyja: »Az én leányom sohasem lesz egy medvebundásé« – és végezni akart a fiúval.”50 Itt az apa titokban meglesi a fiatalokat, mégpedig nászágyukban. Ez az éjszakai (másnap hajnali) látvány meg is változtatja ítéletét és szándékát:
45. Bár nem tartozik szorosan a témánkhoz, de érdekes, hogy ez a kétmenetes tündérmese milyen közel áll Ámor és
Pszükhé történetéhez, amely valószínűleg a szépség és szörnyeteg jellegű mesék legrégibb ránk maradt változata.
Itt is a legkisebb királykisasszony nővéreivel kapcsolatos az a vétek – tudniillik fénysugár éri az oroszlán alakban
lévő férjet –, amely miatt annak galambbá kell változnia, és a királylánynak kilencévi kutatás után csak nehéz próbák kiállásával sikerül őt visszaszereznie. Éppen úgy, ahogyan Pszükhének szintén az alvilágot is megjárva sikerül
csak visszakapnia szerelmét, a szerelemistennő fiát, Ámort.
46. Az erdei házikó. In: Grimm, J. és W.: Gyermek- és családi mesék. p. 563.
47. Uo. p. 564.
48. Arany János: Toldi szerelme. In: Arany János összes művei. Budapest: Helikon, 1983. p. 964-965.
49. A két aranygyermek. In: Grimm, J. és W.: Gyermek- és családi mesék. p. 329.
50. Uo. p. 331
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„… másnap reggel hát korán felkelt, és látni akarta leánya férjét, nem közönséges, rongyos koldus-e vajon. De mikor reá tekintett, egy aranyvitézt látott tündökölni az ágyban.”51 Itt szerencsésen megáll a történet, de a hasonló átváltozás-mozzanatú Szamaracska52 című Grimm-mesében már továbbmegy. Ennek a mesének az is érdekessége,
hogy itt az állatalakban élő ifjú a hőshöz vigasztalásul adják hozzá a királykisasszonyt.
Az átalakulás aztán itt is egyértelműen a nászéjszakán zajlik le: „Amint a pár odabent
volt, a vőlegény elreteszelte az ajtót, körülnézett, s hogy azt hitte, egészen maguk vannak, egyszeribe ledobta a szamárbőrét, és ott állt, mint egy szép királyi ifjú. »Most már
látod – mondta–, ki vagyok, és azt is, hogy nem vagyok méltatlan hozzád.«”53 A király-apa aztán csodálkozik, amikor a nászéjszaka reggelén a lánya nemhogy nem szomorkodik, de egyenesen örül. Apja kérdésére, hogy szomorú-e, így válaszol: „Ó, egy
csöppet sem, édesapám, annyira szeretem, mintha ő volna a legeslegszebb, vele is maradok egész életemre.”54
Ezzel a mesével átlépünk az átváltozásos történetek másik (valószínűleg teljesebb)
típusához. Arról van szó, hogy az átváltozott Szamaracska, akarom mondani a szép királyi ifjú a mese megoldásában örökre emberi alakban marad, de valójában nem saját
elhatározásából, hanem azért, mert megfosztották szamárbőrétől. A második éjszakán
ugyanis a király „…amikor elaludtak, belopódzott, mikor pedig az ágy elé ért, a hold
fényénél büszke ifjút látott szunnyadni, a levetett bőr pedig ott hevert a földön.”55 A király elégeti a szamárbőrt, és a hős belenyugszik, hogy ezután itt maradjon (emberként)
a király udvarában, felesége mellett. Ez a szerencsés zárás azonban nagyon ritka. Valószínűleg azzal (a Propp által jelzett) a kétmenetes tündérmeséknél előforduló esettel
állunk szemben, amikor a két menet szétesik, és egy menet önálló mesévé válik. Ös�szefügghet akár azzal a szokatlan mozzanattal, hogy itt is, az előző mesében is a királykisasszony apja (illetve megbízásából egy szolga) meglesi a fiatalokat a nászéjszakájukon, és (a kívülállók számára) így derül ki a vőlegény igazi személyisége. Figyelemre
méltó, hogy mindkét mesében az apa az, aki megtudja a titkot, aki károkozóvá válik
(ellopva, elpusztítva az állatbőrt). A következő mesékben mindig nő (az anya vagy valamiféle alteregója) az, aki elrontja a fiatalok boldogságát. De ez egy másik probléma,
itt nem foglalkozunk vele.
A hasonló történetekben tehát az állatbőr ellopása, megsemmisítése általában csak átmenetileg hoz eredményt: az állatalakjától így megfosztott hős (hősnő) valamilyen okból
szinte mindig visszatér állatalakjához, de legalábbis elhagyja kedvesét, akinek aztán csak
nehéz próbák árán sikerül megtalálnia párját, hogy a boldogság végre végképp beköszöntsön (hogy a mese kimondhassa: „Innentől boldogan éltek, míg meg nem haltak”).56
Ilyen történet például a Disznófickó57 című mese. Itt is minden úgy történik, mint
az előző mesékben. A csodás képességekkel megáldott kiskan megkéreti magának a ki51.
52.
53.
54.
55.
56.

Uo.
Szamaracska. In: Grimm, J. és W.: Gyermek- és családi mesék. p. 518.
Uo. p. 519.
Uo.
Uo. p. 520.
A már emlegetett Ámor és Pszükhé történetben is a titokzatos (szörnynek vélt) Ámor, miután kiléte lelepleződött,
kénytelen elhagyni kedvesét.
57. Disznófickó. In: Kolozsvári Grandpierre Emil: A csodafurulya. Magyar népmesék. p. 432.
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rály lányát. A király egy (szokásos) lehetetlen, képtelen feladatot ad neki próbaként:
„…holnapra az ő ajtajától fogvást az én ajtómig gyémántutat építsen. Rakja meg a két
szélét különbnél különb gyümölcsfákkal. Egy részük virágozzék, más részük hajladozzék az érett gyümölcs alatt. Az út közepén legyen egy tiszta gyémántkút, aranyvederrel, mellette aranyvályú. Az aranyveder vizet merjen az aranyvályúba, hogy mikor arra
megyek, s viszem neki a leányom, legyen mit innom, s tizenkét lovam ne szomjazzék.”58
Disznófickó (ahogy a kiskan nevezteti magát) teljesíti a feladatot, és megkapja feleségül a király lányát. A lány el is van keseredve, de nincs mit tennie. De csak a nászra
kell várni, megtörténik a már jól ismert csodás átváltozás: „Estére kelve Disznófickó
keresztülbütyközött a fején, s lett belőle egy tiszta gyémánt királyúrfi. A varas disznóbőrt, amiből kibújt, odaakasztotta az ágy gombjára.”59 A hódítás sikerrel jár, amikor
a királylányt az anyja megkérdezi, hogy megy a sora, ezt feleli: „– Nekem olyan jó dolgom van – felelt a királylány –, hogy idehaza se volt jobb.”60 Disznófickó ugyan megtiltotta neki, hogy az átváltozást elárulja, de ő megszegi a tilalmat, anyjának mindent
elmesél. A királyné erre másnap éjjel ellopja és elégeti a disznóbőrt. Az eredmény,
hogy a párnak el kell válnia egymástól: a férj fehér vadgalambbá változva elrepül,
s a királylány mehet utána, elkoptathatja a vasbocskort, mire megtalálja.
Nagyon hasonló történetet mond el a Sárga kicsi kígyó61 című mese is. Ebben egy
szegény ember nagyon várt, nagyon kért gyermeke születik meg sárga kicsi kígyó
alakjában, és így akarja megkapni a királykisasszony kezét. Teljesíti a király szokásos,
teljesíthetetlen kívánságait (hoz három aranyalmát Tündér Ilona kertjéből, csodálatos
palotát épít egy éjszaka alatt, ráadásul még aranyhidat is teremt a saját és a király palotája között). Muszáj hát hozzáadni a királykisasszonyt, akinek nincs ínyére a dolog:
„Jaj, a szegény királykisasszony, mikor meglátta az urára levendőt! Sírt, földhöz vágta magát hetvenhétszer, de mind hiábavalóság volt, a lakodalmat megtartották. Eközben béesteledik, s az éfiú pár bémegy a szobájába. A királykisasszony bizonygatózott,
hogy ő inkább megöli magát, de nem fekszik egy ágyba azzal a rusnya sárga kígyóval, s ha hozzá talál nyúlni, megfogja s kitekeri a nyakát.”62 Hogy a kígyó férfi szexuális szimbólum, az annyira közismert, hogy szót sem érdemes vesztegetni rá. És persze arra sem, hogy a nászéjszaka itt is csodálatos átalakulást hoz: „Hát egyszer csak
keresztülbucskázik a sárga kicsi kígyó – s halljatok csudát! –, dali szép legény lett belőle.”63 A „dali legény”, akiről kiderül, hogy elátkozott királyfi, elmeséli, hogy titkát
meg kell őrizni, mert az átok ideje még nem telt ki. De a királykisasszony megszegi
a tilalmat, elmeséli apjának a dolgot. Az pedig egy vén boszorkányt bíz meg, hogy lopja el, és égesse el a kígyóbőrt. Amikor reggel kiderül, mi történt, az elátkozott királyfi
elhagyja kedvesét, akinek hét napja van, hogy utánamenjen, és megkeresse, megtalálja. S mint az előbb említett mesében, itt is aranyabroncsot rakat a férj a szószegő feleségre, mondván „senkit ne ölelhess, míg ismét egymásé lehetünk”. És a királykisas�szonynak nemcsak felkeresnie és megtalálnia kell férjét, de valósággal vezekelnie kell:
58.
59.
60.
61.
62.
63.

Uo. p. 438.
Uo. p. 440.
Uo. p. 441.
Sárga kicsi kígyó. In: Benedek Elek: Magyar mese- és mondavilág. p. 198.
Uo. p. 200.
Uo.
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„…te jere utánam egyingesen, mezítláb, állj meg a várkapu előtt, s hét nap hét éjjel
szüntelen azt kell kiáltanod: »Jere ki, te elátkozott királyúrfi, itt a feleséged, vedd le
a karjáról az aranyabroncsot!«”64
De ebbe a csoportba sorolható A Tündérszép Ilona és Árgyélus65 című népmese is.
Árgyélus megfogja a vezérholló lábát: „– Megvagy tolvaj! De amidőn rátekintett, hát
látja, hogy karja közt gyönyörű szép lány fekszik, arany fürtjei eltakarják szép fehér
vállát.”66 És bár nincs esküvő, elkezdődik az együttélésük: Tündérszép Ilona minden
este eljön, és „egymással mulattak”, ahogy a mese mondja. Az apát az udvarában élő
Vénbanya figyelmezteti a dologra, és az is ő, aki meglepi álmukban az alvó szerelmeseket, hogy bizonyítékot vigyen a királynak. És amikor a Vénbanya levág egy aranyfürtöt Tündérszép Ilona hajából, a tündérnek örökre el kell hagynia Árgyélust, aki csak
hosszú és nehéz út után talál rá újra Tündérországban.
Ezek az átváltozásos történetek kivétel nélkül arról beszélnek, hogy a házasságkötés
előtti és a házasságkötés utáni létet kőkemény határ választja el egymástól. Hogy a nászéjszaka reggelén felébredő férfi/nő már nem azonos azzal, aki korábban volt. A legény/
leány meghalt, és megszületett egy új személyiség, egy új ember: aki már teljes jogú
(és kötelességű) tagja a felnőtt világnak. A meséknek ez az átváltozással összefüggő
mindenütt jelenvaló mozzanata tehát alapvetően kapcsolódik a hasonló meghalás-feltámadás motívumokhoz. A házasságba belépés – mai szóval szólva – egy életforma
végét, és egy másik életforma kezdetét jelenti, a nász olyan egyértelmű és elhatározó
beavatás, amely visszavonhatatlanul megváltoztatja a beavatott életét.
Látható, hogy a mesék képviselte falusi társadalom világában a házasság, illetve
a házassági kapcsolat felbonthatatlansága alapvetően nem mint valamiféle külső (netán belső) vallási előírás létezett, hanem úgy, mint egy sokkal ősibb, ezer évekre vis�szanyúló nemzetségi-törzsi hagyomány. Mint olyan életesemény, amelyet az európai
népek – így a magyarság is – a primitív társadalmak korából hoztak magukkal. S ha
azt szeretnénk, hogy ez a hagyomány (a megváltozott világban megváltozott módokon)
éljen tovább, akkor mindenekelőtt az egyén és a közösség felelősségvállalásának rendszerét kell megerősítenünk. És ebben is segítségünkre lehetnek a klasszikus mesék.

64. Uo.
65. Tündérszép Ilona és Árgyélus. In: Illyés Gyula: Hetvenhét magyar népmese. p. 165.
66. Uo. p. 166.
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Ta n kön y v, ta n eszköz

E-learning az ének-zenei nevelésben1
Bereczkiné Gyovai Ágnes

Bevezetés
A 2010/2011-es tanévben indult a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karán egy olyan ének-zenei kurzus2, amely összekapcsolja az ének-zenetanításban jelenlévő hagyományos oktatási formát az újként megjelenő elektronikus
tanulási móddal, az e-learninggel. A kutatás kiindulópontja olyan dalok, zeneművek
válogatása, melyeknek forrása a természet. A zeneművek összeállításának fő szempontja egy új aspektusból megközelített zenetanítás, amely a természetvilágban rejlő szépségeket a zene hangjaival fejezi ki. A célcsoportok hallgatói, elsősorban óvodapedagógus és tanító szakos hallgatók, akik tanulmányaik befejeztével munkájuk
során óvodában, iskolában jól hasznosíthatják a megszerzett zenei, természeti és informatikai ismereteket. Ez a digitális tananyag lehetőséget ad a tradicionális oktatás
mellett az e-learning tanulási környezetbe való betekintésre is. Ez a tananyagfejlesztés céljából megvalósult projekt a jövő tanítási-tanulási formájának egyik lehetséges
módját vetíti előre, amely az ének-zenei nevelésben még kevésbé elterjedt. Ezért fontos, hogy a hallgatók felsőfokú tanulmányaik során e-tanulásbeli kompetenciáikat új
tartalmakkal töltött programokkal fejlesszék, melyet később, munkavégzésük során
hasznosíthatnak.

E-learning program a jövő oktatásáért
Az 1999-ben meghirdetett „e-Európa – információs társadalom mindenkinek” programban olyan e-learning stratégiát dolgoztak ki, amely megvalósítani kívánja iskolai
szinten a tanár és diák közötti internetkapcsolatot, hozzáférést multimédiás tanulási
tartalmakhoz, a tanárok számára információtechnológiai képzéseket szervez, a tantermeket IKT eszközökkel szereli fel, és hangsúlyozza a diákok digitális írástudásának
kialakítását tanulmányaik befejezésére. A kiemelten fontos tudástartalom és módszer
utat nyit új technológiák alkalmazásához a jövő oktatása számára. A tartalmi megújulás az IKT-alapú oktatási tartalmakkal egységben valósulhat meg. A program célul
1. A tanulmány szerkesztett szövege (E-learning in Music Education: Natural phenomena in the Music) angol
nyelven hangzott el Miskolcon. 5th International Conference for Theory and Practice in Education (Information and Education) 14-16. Jun. 2012. Miskolc
2. A Természeti jelenségek a zenében projekt a TÁMOP 4.1.2 pályázat keretében készült, a tananyag szerzői és
a kurzus oktatói: Dombi Józsefné és Bereczkiné Gyovai Ágnes
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tűzi ki tudásközpontok létrehozását, amelyek az információáramlás közvetlen csatornáiként lehetővé teszik a tudástartalmak gyors változásának követését.
2001-ben az e-Európa tervhez egy európai e-learning akcióprogram kapcsolódott,
mely tartalmazza az e-Európa tervbe illeszkedő e-learning stratégiát, valamint négy
kulcsterületen meghatározott intézkedéscsomagokat. Ezen területek között a harmadik a „szolgáltatás és tartalom”, mely meghatározza az innováció és fejlesztés kiemelt
területeit: a tudomány, technológia és társadalom, nyelvek után a művészet, kultúra
és állampolgársághoz kapcsolódó konkrét intézkedéseket. A képzést érintő változtatások nagy hangsúlyt fektetnek az újfajta kompetenciák kiemelt fontosságára, amelyek a tudástársadalmakban domináns szerephez jutnak, és ennek érdekében segíti
az e-learning térhódításának előmozdítását képzésben és gyakorlatban. Az e-learning
egy olyan virtuális együttműködést képes létrehozni, mely jelentős mértékben segítheti elő az európai oktatási és képzési hálózat megerősítését. Az információs társadalmak által létrehozott új oktatási paradigma lehetőséget teremt az információs és kommunikációs technológiák alkalmazásával a tartalmi, módszertani, formai megújulásra,
mely a tanítás-tanulás változatos formáinak egyedi megvalósítását is lehetővé teszi.
(Kőfalvi 2006)

Ének-zenetanítás e-tananyagban
A 2011. év tavaszi félévében a Tanító- és Óvóképző Intézet és a Művészeti Intézet
Ének-zene Tanszék közös együttműködésével indult az ének-zenei kurzusok között
a Természeti jelenségek a zenében digitális tananyag, amely ötvözi a hagyományos és az
e-learning tanulási környezetet. E kétféle tanulási környezet kölcsönösen hat egymásra, egymást kiegészítve alkotnak teljes egészet. A zenetanítás nem nélkülözheti a tanár személyes varázsát a zene átadásában, a folyamatos képesség- és készségfejlesztés
tanár által irányított tevékenységi formáit (tradicionális tanulási környezet), ugyanakkor kiváló lehetőséget nyújt az elektronikus tanulás az önálló, otthoni gyakorláshoz,
gyűjtőmunkához, ismeretek rendszerezéséhez és azok magasabb szintű elrendezéséhez
(e-learning tanulási környezet). A tradicionális környezetet a kurzus kontaktórái biztosítják, amely elengedhetetlen a hallgatók képesség- és készségfejlesztése szempontjából. A kontaktórákon a tematikához kapcsolódó dal- és zeneirodalmi anyag bemutatása, gyakorlása, új ismeretek tudatosítása után lehetőség nyílik az e-learning tanulási
környezetben végzett egyéni kutatómunkára, melynek egyéni feldolgozásait prezentálhatják a hallgatók a személyes találkozások alkalmával. A hagyományos környezetben
folyó tanulás, mely térben és időben zárt keretek között zajlik, így kiegészül a térben
és időben rugalmas e-learning tanulási móddal. Míg az ismeretek átadása a hagyományos tanulási mód esetén előre meghatározott tananyagokba foglalás szerint történik,
addig az elektronikus tanulás több útvonal bejárási lehetőségét nyújtja. A tanár-diák
közti kommunikáció is átalakul a közös együttműködés irányába.
Az e-learning környezetben az oktatás elemei mint tananyag, tanítás-tanulás, értékelés tartalmi újszerűségük következtében átértékelődnek, melyek ebben a környezetben minőségi változást eredményeznek, ez egyben annak lehetőségét is felveti, hogy
mennyiben kapcsolható egymáshoz ez a két tanulási környezet. (Kőfalvi 2006, 45)
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Ez a projekt új utakat keresve eltér az általános zenei nevelési gyakorlattól, melyben a zenei ismeretek átadásának kizárólagos forrása a tanár, ezzel szemben az elektronikus tanulási környezet beépítésével új csatornák nyílnak meg a zenetanulásban.
Ebben a programban a tankönyv szerepét a számítógép veszi át, az órai anyag is azon
jelenik meg, és az otthoni felkészülés is erre épít: ez azt is jelenti, hogy nemcsak az ismeretek elraktározása a cél, hanem azok alkalmazása is a megszerzett kompetenciák
által, melyek a tanulási tevékenység cselekvésformái.
A tanulás célja olyan kompetenciák megszerzése, melyek gyakorlatban hasznosítható tudást eredményeznek. (Gerő 2008, 31) Ez a tanulási célt tekintve hangsúlyeltolódást is jelent, mert a lexikális ismeretek elsajátítása helyett fontosabbá válik az ismeretszerzés és az informálódni tudás képességének kialakítása.
Az e-learning tanulási környezetben a hallgató egyéni utakon jut el a megoldásokhoz, és az ismeretek szintézisét úgy teremti meg, hogy egy saját tudásrendszert alakíthat ki. A szintetizálás folytán így például egy természeti jelenség meghatározásánál
a számítógép segítségével megkeresheti annak természettudományos leírását, és hozzágyűjtheti a tematikához illeszkedő dalokat, zeneműveket, írott és hangzó anyagokat,
dokumentumokat, hangszereket, irodalmi és művészeti alkotásokat, képeket, koncertfelvételeket neves előadóművészek interpretálásában.
„A tanár inkább mentorrá, a diák részben kutatóvá válik, aki maga is hozzájárul a tanulását segítő tudásbázis továbbfejlesztéséhez.”(Czeglédi 2009, 20) Ebben
a programban lehetőség nyílik a zene- és természettudomány kapcsolódási pontjainak
kutatására a dal- és zeneirodalmi, valamint a természetismereti anyag további folyamatos bővítésére. A program dalanyagát magyar és európai gyermekdalokból, magyar
népdalokból, énekes műzenéből meríti, zeneirodalmi anyagát az egyetemes zenetörténetből, mely nem kronológiai sorrendben tárul fel az ének-zenei tankönyvek tananyagával egyezően, hanem tematikáját a természetvilághoz kapcsolva keresi a zenei as�szociáció kifejezésformáit.

Zenei ismeretszerzés
A zenei jelenségek érzékelése a zenei képzetek kialakítását mozdítják elő, melyek a zenei ismeretszerzés és készségfejlesztés folyamatában szilárdulnak meg. A zenei ismeretek, a jártasság és a készségek kiművelése szép és kifejező énekléshez, tudatos zenehallgatáshoz vezetnek. Az ének tanításban fontos szerepet játszanak az ismeretszerzés
egyes mozzanatai a zenei érzékelés, tudatosítás és gyakorlás.
A készségek gyakorlással alakíthatók ki, és tevékenységgel fejleszthetők, pedagógiai vonatkozásban a tanár által irányított tevékenységet jelentik, melynek leghangsúlyosabb része a gyakoroltatás az eredményesség elérése érdekében, mindezt tudatos,
rendszeres, változatos módszeres felépítésben. Modern világunkban a digitális eszközök alkalmazásával az oktatásban új irányt vesz a tanulás-tanítás, és benne a pedagógus szerep is új formát ölt. A Természeti jelenségek a zenében programban az ismeretszerzés és az egyéni képességekhez igazodó önálló gyakorlás – mivel az e-learning
figyelembe veszi az egyén haladási ütemét – a számítógép segítségével sokkal hatékonyabb elsajátítást eredményez.
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A multimédia elemeivel gazdagított tananyag széles palettát tár fel az ismeretek élményszerű megszerzéséhez, elsajátításához és bővítéséhez az ének-zenetanulásban. A hagyományos oktatási környezet is rendelkezik különféle technikai eszközökkel, amelyek
az ismeretátadás, motiválás, szemléltetés szerepét töltik be, mint például a tankönyvi
szöveg- és képanyag, az írás- és diavetítő, CD- és DVD-lejátszó. Az oktatásban a multimédia képes egyesíteni a különféle eszközöket, így igen jelentős mértékben tudja kitágítani ezzel felhasználásának lehetőségeit.
A Természeti jelenségek a zenében tananyaghoz kapcsolódó videoanyag a zene hangjait a természetvilág mozgóképeivel jeleníti meg. A zenéhez kapcsolódó képi információ által az ismeretek megsokszorozódnak, az érzelmekre ható zenei hangok és a természeti képek értelmezik, kiegészítik egymás információit, ezáltal tovább bővítve mélyítik
el a különböző tudástartalmakat. Az állóképek is fontos szerepet játszanak az információk kiegészítésében, illusztrálásában, így a tanulás hatékonyságát fokozzák a minél
több funkciót betöltő képek. Az e-learning környezetben a tananyag szerves részét képezi a hang. Ebben a projektben a természeti jelenségeket ábrázoló dalok megtanulását
– melyeknek kottaképe is látható – hangfelvételek segítik. Az auditív elemek nem önállóan jelennek meg, hanem a dal mondanivalóját, hangulatát, érzésvilágát kifejező mozgóképpel egybekapcsolva. Ebben a környezetben a hanganyag közvetlen célja a tanulás
támogatása, a tanár elképzelt jelenléte még személyesebbé teszi ezt a tanulási környezetet. Nagyon eredményesen használható hallás utáni daltanuláshoz, kétszólamú énekléshez, amikor a hangfelvételhez a lejegyzett kottaképről alsó vagy felső szólam énekelhető, valamint kánon énekléshez is, melyben három vagy akár négy szólamra bővíthető
a szólamok száma a zongora segítségével.
A tanulási folyamatban az informatikai eszközök alkalmazása a számítógéppel kombinálva eredményesebb tanulást biztosítanak. Ez a multimédia-elemekkel átszőtt digitális tananyag az érzelmekre hat, ezáltal saját tapasztalatélményként jelenik meg, mely
tanulásra serkentő hatással bír.

A tananyag felépítése, szerkezete
Az elektronikus tananyag elemi építőkövei a tananyag elemek: szövegelem, képelem, auditív elem, videoelem, ezek összessége képezi a legkisebb egységet, a leckét. A Természeti jelenségek a zenében tananyag tíz leckét tartalmaz: két-két lecke dolgozza fel a természeti jelenségeket és a természeti tájakat, kettő a növényvilágot, három az állatvilágot
és egy a kozmoszt. A harmadik óra témája a természeti tájak ábrázolásához kapcsolódó dalokat, zeneműveket tartalmazza. A szöveg- és képelem megjeleníti a tájakat, zeneszerzők életét, portréját. Auditív eleme bemutatja a témához kapcsolódó dalokat, zeneműveket, videoeleme lehetőséget nyit koncertfelvételek megtekintésére.
A tananyag elsajátításakor a hallgató és a tananyag között építő kapcsolat bontakozik
ki, amely motiváló hatású. Ez az interaktivitás lehetőséget nyújt a hallgatónak, hogy kreativitását kibontakoztatva a tananyagelemeken keresztül magát a tananyagot saját maga
is formálhassa. Így az önmagukban zárt tananyagelemeket mint legkisebb építőköveket
(szöveg, kép, hang, videó) a kutató-, gyűjtőmunka révén tovább bővíthetik. Gyűjthetnek
a zenéhez, természethez kapcsolódóan madárhangokat, melyeket a zeneszerzők gyakran
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festenek meg a zeneműveikben, vagy más állathangokat, hozzákapcsolva zenei feldolgozásaikat. Kutathatnak a természeti jelenségekhez, mint például eső, hóvihar, napszakok,
évszakokhoz kapcsolódó dalokat, zeneműveket, irodalmi és képzőművészeti alkotásokat. A természeti tájakról készíthetnek fotókat, hozzájuk kapcsolva zenei megjelenítésüket, a bolygókról, égi jelenségekről kereshetnek videofelvételeket, természetleírásokat,
és az ezekhez kapcsolódó zeneműveket rendszerezve alkothatnak egy zenei kozmoszt.
A tananyag makroszerkezetét a kurzus alkotja, mely modulokból szerveződik, a modul a leckékből felépülő tananyagrész, mely egy témakört ölel fel, és ezen belül kapnak helyet az egyes leckék. A leckék felépítésének megtervezése (a benne szereplő tananyagelemek logikus elrendezésével) és a hozzákapcsolódó tanulási programok alkotják
a mikroszerkezetet.
A Természeti jelenségek a zenében kurzus harmadik leckéje a Természeti tájak a zenében: a tanulási egység bevezető része meghatározza a képzési célokat, motiválja a hallgatót, és tartalmi újszerűségével érdeklődésének folyamatos fenntartására törekszik.
A lecke célkitűzése a természeti tájakhoz (patak, folyó, tó, tenger, barlang) kapcsolódó dalok és zeneművek megismertetése, a hangfelvételek segítségével azok megtanulása kottaképről, hallás után, valamint a témához kapcsolódó zeneirodalmi alkotások
megismerése, melyek az élményvilág gazdagítására törekszenek. A zenemű-ismertetések a zenetörténeti stíluskorszakokban való jártasság kialakítását tűzik ki célul.
Az önálló kutatómunka egy új szemléletű megközelítést alakít ki zenében és természetismeretben egyaránt.
A képzési célok után az óra felépítése következik, mely pontokba szedi az óra menetét:
1.
2.
3.
4.

Természeti tájak meghatározása,
Természeti tájak megfogalmazása dalokban,
Természeti tájak megjelenése zeneművekben,
Kutatómunka, a témához kapcsolódó további dalok és zeneművek gyűjtése, természettudományi ismeretek gazdagítása.

Itt nyílik lehetőség a hallgatók saját élményeiket is feldolgozó feladatmegoldásaira,
melyből PowerPoint prezentációt készítenek, és ezeknek bemutatására lehetőségük nyílik a kontaktórákon. A prezentációkészítésre, mely az IKT alkalmazásának legnépszerűbb formája, egyre több figyelem fordul, mivel a kurzusteljesítések, előadások, konferenciák fontos részét alkotják.
A pontokba szedett óramenet után a természeti tájak részletes bemutatása következik,
majd a dalok, műzenei szemelvények következnek a természethez, zenéhez kapcsolódó kérdésekkel, feladatokkal. Az e-learning környezetben a feladatok különösen fontos
szerepet játszanak, mivel a megszerzett ismeretek gyakorlatban való eredményes alkalmazására, problémamegoldásra irányuló képességeket fejlesztenek.
A hallgató a tananyaggal kapcsolatos kérdéseire, problémáira választ is kaphat
az internet segítségével, a fórum kiváló lehetőséget biztosít ehhez. „Gondoljunk bele,
mekkora érték a pedagógiai folyamatban a csoport. Az interneten virtuális közösségek jöhetnek létre, ha ezt elősegítjük. A legjobban használható eszköz erre a fórum.
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Itt tutor és hallgató egyaránt elhelyezhet üzenetet. Az erre adott válaszok az adott üzenet alá strukturálódnak. Nagyon jó eszköz ez közös gondolkodásra, problémamegoldásra. Segíthet a tutornak, ha felmerül egy többeket érintő probléma, hogy ne kelljen
mindenkinek egyenként megválaszolnia, illetve a hallgatók egymásnak is tudnak segíteni.”3 (Krnacs 2002, 49)

Hallgatói vélemények az e-learningről
A 2012 tavaszi (félévi) kurzus végén a hallgatók véleményt alkottak arról, hogy az ismeretek elsajátításában, a képesség- és készségfejlesztésben milyen szerepet játszik
az e-tananyag, a tankönyvből való tanulást felválthatja-e teljes mértékben az elektronikus tanulás, az órai munkához számítógépen vagy füzetben dolgoznának-e szívesebben, és miként vélekednek az élethosszig tartó tanulásról.
Ezen a kurzuson részt vettek óvodapedagógus, tanító, ének, gazdaságinformatika,
biológia, kémia, fizika szakos hallgatók. Az óvodapedagógus, tanító és ének szakos
hallgatóknak kötelező ének-zenei kurzusok teljesítése a tanulmányaik folyamán. Számukra a Természeti jelenségek a zenében kurzus új szemléletű megközelítésével lehetővé teszi természettudományos ismereteik bővítését, gazdagítását zenei tanulmányaik
során. A gazdaságinformatika, biológia, kémia, fizika szakos hallgatók pedig nagy érdeklődéssel fordulnak a művészetek világa felé, mert élményt jelent számukra a zene
világa, melyhez saját tudományterületüket kapcsolhatják ebben az egyszerre hagyományos és elektronikus tanulási környezetben.
A hallgatói vélemények szerint az e-tananyag megkönnyíti, érthetőbbé teszi az ismeretek feldolgozását, a tananyag elsajátítását, melyben jelentős szerepe van az ábráknak,
a számítógépes animációknak. A számítógép segítségével az órai anyag újra felidézhető,
mely hasznos a kevésbé pontosan, hiányosan lejegyzett, megértett ismeretek pótlásában.
Mivel az e-tananyag nagyon sok információt hordoz, és gyorsabb hozzáférést biztosít,
általa a munkavégzés felgyorsul. Az álló- és mozgóképek, a hang- és videofelvételek a tanulást sokkal érdekesebbé teszik. A kérdésekre válaszolók többsége az órai munkavégzés
során szívesebben dolgozik hagyományos módon a füzetben, mert a lényegkiemelés egyszerűbben valósítható meg, és az írás által jobban rögzül a tananyag, mint a számítógépen.
Véleményük szerint a számítógépes írás elvonja a figyelmet az óra menetéről, állandó
használatával elfelejtenének írni. A hallgatók közül elsősorban a gazdaságinformatika
szakosok vélik úgy, hogy számítógépet használnának inkább az órán, mert az információk számítógépes dokumentumban jobban tárolhatók, később könnyebben felidézhetők.
Megoszlanak a vélemények abban a kérdésben, hogy a tankönyvet idővel felválthatja-e
a számítógép. A gazdaságinformatika szakos hallgatók szerint a tankönyv egyre inkább
háttérbe szorul, és idővel a számítógép veszi át a szerepét, könnyebb hordozhatósága
és a vele együtt járó kiegészítők is praktikusabb, olcsóbb, hatékonyabb megoldást biztosítanak. A hallgatók másik része a tanulás legfontosabb eszközének tartja a tankönyvet,
mert kézzelfoghatóbb, könnyebb tanulást biztosít, nem fárasztja a szemet, és meglátásuk
szerint egyébként is kinyomtatják az e-tananyagokat a diákok ahhoz, hogy megtanulják.
3. Krnacs András e-learning szakértő, aki a Természeti jelenségek a zenében tananyag digitalizálását végezte.
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Saját tanulmányaik idején a könyvből tanulást részesítik előnyben, és kiegészítőként
használják a számítógépes tanulást, de úgy gondolják, hogy a tankönyv és számítógép
közötti verseny a számítógép javára fog eldőlni. Az egész életen át tartó tanulásról néhány kivételtől eltekintve megegyeznek a vélemények, mely szerint szükségesnek tartják a folyamatos önképzést a világ gyors fejlődése miatt, és kiemelten fontosnak tartják ezt a tanárok részéről.

Összegzés
A Természeti jelenségek a zenében digitális tananyagban a képekben is tükröződő zenei hangok és a természetvilág együttes élménye a kreatív megoldásokon keresztül fejleszti a zenei, természetismereti, informatikai kompetenciákat és tudást, melyek az érzelemvilág gazdagodásában és az esztétikai érzék kifinomulásában jutnak kifejezésre.
A tradicionális és e-learning tanulási környezet egymást jól kiegészítve, alkotó módon
segíti az aktív tanulást, az összetettebb, magasabb szintű elrendezést, szintézisalkotást.
A multimédia-elemek azáltal serkentik a tanulást, hogy élménnyé formálják a tananyag
elsajátítását, amelyben a vizualizációnak fontos szerepe van, így további új ismeretek
feltárására, rendszerezésére ösztönöznek. Az e-learning a képesség- és készségfejlesztésben az egyéni képességekhez mérten segíti a továbbhaladást.
Az e-learning elterjedéséhez, lehetőségeinek kiaknázásához nemzetközi, interkontinentális együttműködés szükséges, melynek térhódítását elősegíti a vezető oktatástechnológiai és oktatás-módszertani cégek világméretű együttműködése. (Ceglédi 2009, 21)
Az elektronikus oktatási tartalmak és a megváltozott tanulói igények új pedagógiai koncepció kialakítását igénylik, melyben hangsúlyozottá válik az infokommunikációs technológiákhoz kapcsolódó kompetenciák sokoldalú fejlesztése. Ehhez utat nyitnak
a korszerű tartalmakkal megtöltött digitális tananyagok, melyek előmozdítják az információs társadalmak elvárásaihoz igazodó felzárkózást.
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Székely Mikó Kollégium
„Nemes versenyre szállva sereglett a székely nép apraja és
nagyja a közművelődés zászlaja alá. Ezreknek a neve van
följegyezve iskolánk »Arany könyvébe«, kik egy krajczártól,
egy darab téglától kezdve, hidvégi gróf Mikó Imre 60 ezer
forintos alapítványáig, tehetségükhöz képest járultak a nagy
eszméhez…”
Részlet Bodor Domokos 1887 szeptemberében a sepsiszentgyörgyi „Mikó-tanoda” ügyében a magyarországi reformátusok konventjének s a székely közművelődés barátainak írt leveléből.
Csikós Júlia:
A Székely Mikó Kollégium
könyvgyűjteményei című
tanulmánya az elektronikus
számban jelenik meg:
www.eken.opkm.hu.
A fényképek a kollégium
könyvtárában készültek.
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Illusztráció Bárdos József: Csodás átváltozás a tündérmesében című tanulmányához, mely
folyóiratunk 94. oldalán olvasható.
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