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Mustra

Folyóiratunk	e	számának	írásai	remélhetőleg	a	különböző	érdeklődésű	olvasóinknak	
egyaránt	értékes	olvasnivalót	kínálnak,	hiszen	Luthertől	a	Gutenberg-galaxisig	szá-
mos	olyan	kérdést	érintünk,	melyek	figyelmet	érdemelnek.
Pogányné	Rózsa	Gabriella	(Luther nézetei a könyvtárakról. A protestáns könyvtár-

modell kialakulása) igen	színvonalas	tanulmánya	az	ókortól	a	reformációig	mutatja	
be	az	írás,	az	olvasás,	a	könyv,	majd	a	könyvtárak	történeti	kapcsolatait.	Mivel	nap-
jainkban	a	gyors	változásokat	időközönként	aggódva	tapasztaljuk	meg,	érdemes	fel-
figyelni	a	tanulmánynak	azon	részeire,	amelyek	a	változások	máig	ható	következmé-
nyeit	és	mozgatórugóit	mutatják	be.
A	fentiekben	említett	tanulmánytól	látszólag	távol	esik	Kámán	Veronika	írása,	mely	

az	adatbázisok	webes	alkalmazásának	kérdéseivel	foglalkozik.	A	szerző	sokirányú	ta-
pasztalattal	rendelkező,	gyakorló	pedagógus,	következtetései	gazdag	irodalmi	háttér-
re	támaszkodnak.
Az	olvasás	mindig	aktuális	kérdésével	két	írás	is	foglalkozik.	Golnhoffer	Erzsébet	

az	olvasás	és	pályaválasztás	kapcsolatát	elemzi,	míg	e	sorok	írója	az	elmúlt	két	évszá-
zad	középiskolai	önképzőköreinek	munkamódszerét,	a	tanulók	irodalmi	alkotásai	bí-
rálatának	jelentőségét	értékeli.
Novák	Gábor	A sárkányok legyőzhetők	címen	interjút	készített	Boldizsár	Ildikóval,	

aki	a	paloznaki	Meseterápia	Központ	létrehozója,	működtetője.	Írása	több	mint	infor-
matív	és	érdekes.	Az	ismert	mesekutató	–	aki	nemcsak	írt	a	meséről,	nemcsak	kezde-
ményezte	a	Meseközpont	felállítását,	hanem	vállalja	annak	működtetését	is	–	részle-
tesen	számol	be	tevékenységéről.
2012.	november	13-án	a	Petőfi	Irodalmi	Múzeumban	írótársai,	barátai,	olvasói	emlé-

keztek	meg	az	ismert	író,	Lázár	Ervin	munkásságáról,	mely	alkalommal	kiállításon	is	
bemutatták	életének,	műveinek	relikviáit.	Folyóiratunkba	a	kiállítás	kurátora	A gyer-
mekkor dicsérete	–	rácegresi mesetúra Lázár Ervinnel	címen	készített	tanulmányt.
Több	mint	recenzió	Balogh	Mihály	írása	Gerő	Gyula	jelentős	könyvtártörténeti	kro-

nológiájáról.	A	könyvismertetés	kapcsán	Balogh	Mihály	bemutatja	és	részletesen	ér-
tékeli	Gerő	Gyula	munkásságát.
Előző	számunkban	jeleztük,	hogy	a	jövőben	folyamatosan	foglalkozunk	tankönyv-

elemzésekkel.	Elsőként	Ivanics	László	írását	közöljük,	aki	tanulmányában	azt	vizsgál-
ja,	hogy	miként	mutatják	be	történelem	tankönyveink	az	1914	és	1944	közötti	nemzeti	
tragédiákat.	E	témakörben	is	várjuk	véleményüket.

Jáki László
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KönYvTáR

Luther nézetei a könyvtárakról
A	protestáns	könyvtármodell	kialakulása

Pogányné Rózsa Gabriella

A	könyvtárakkal,	illetve	a	gyűjtemények	megszervezésével,	elhelyezésével,	kezelésé-
vel	foglalkozó,	mindezek	történeti	vonatkozásait	taglaló	vagy	a	korabeli	tudományos	
paradigmának	megfelelő	vonatkozó	ismereteket	először	Martin	Schrettinger	nevezte	
Versuch eines vollständigen Lehrbuchs der Bibliothek-Wissenschaft1	című	munkájá-
ban	önálló	diszciplínának,	könyvtártudománynak.	Mindez	azonban	nem	jelenti,	je-
lentheti	azt,	hogy	a	könyvtári	gondolkodás	is	csak	a	XIX.	század	elején	jelent	volna	
meg.	A	különféle	korokban	létezett,	eltérő	feladatrendszerű	és	működésű,	más-más	
dokumentumtípusokból	álló	gyűjtemények	históriáját	áttekintő	szakirodalmi	források	
a	legkorábbi	időktől	kezdődően	ismertettek	olyan	szöveges	emlékeket,	vagy	ki	tud-
nak	mutatni	olyan	következetesen	alkalmazott	módszereket,	alapelveket,	amelyek	tu-
dományterületünk	gyökereinek	tekinthetők.
A	teljesség	igénye	nélkül	említhető	az	írnoki	tudományokkal	(akkoriban	ez	„majd-

nem”	a	könyvtárnokit	is	jelentette)	felvértezett	Assur-bán-apli	(Kr.	e.	668−627?)	által	
megszervezett	és	tudatosan	épített	gyűjteményű	ninivei	királyi,	de	az	udvari	intézmé-
nyek	és	az	oktatás	számára	szintén	nyilvánossá	tett	könyvtára.2	Az	antik	világ	irodalmát	
összegyűjtő,	megőrző,	áthagyományozó	Cassiodorus	(485	körül,	580	után)	nevét	nem	
csupán	az	általa	életre	hívott	monostor,	a	Vivarium	okán	jegyzi	a	könyvtártörténeti	iro-
dalom.	Institutiones divinarum et saecularium	elnevezésű	opusában	a	szerzetesek	szá-
mára	a	lelki	és	a	tudományos	elmélyülés	segítésére	módszertant,	tanulmányi	tervezetet	
állított	össze,	amelyben	az	ideális	könyvtárról	is	szólt.3	A	XIV.	században	Richard	de	
Bury	(1287−1345)	a	könyvkedvelésről	szóló	híres	munkájában,	a	Philobiblonban	a	köny-
veket	„a tudomány szent edényei”-nek	nevezi4,	„dicsőíti [azokat] mint az örök igazság 
forrását, a hívő lélek fényességét s mint Istentől adott fegyvert az eretnekség ellen.”5.	
Durham	bibliofil	püspöke	a	könyvtár	fontosságáról,	annak	használatáról,	a	gyűjtemény	

1.	 Schrettinger,	Martin:	Versuch eines vollständigen Lehrbuchs der Bibliothek-Wissenschaft.	H.	1-H.	4.	München:	
Lindauersche	Buchhandlung,	1808-1829.	Magyarul	a	könyvről	részletesebben	lsd.	Pogányné	Rózsa	Gabriella:	Meg-
késett	recenzió	és	tudománytörténeti	kalandozás:	Martin	Schrettinger:	Versuch	eines	vollständigen	Lehrbuchs	der	
Bibliothek-Wissenschaft	(1808-1829).	In:	Könyv, Könyvtár, Könyvtáros.	2009.	5.	sz.	p.	35-44.

2.	 Gulyás	Pál:	A	világ	legrégibb	bibliofilje.	In:	Magyar Bibliofil Szemle.	1924.	p.	153-158.,	Oppenheim,	A.	L.:	Az 
ókori Mezopotámia.	Bp.:	Gondolat,	1982.	p.	38-41.,	Várkonyi	Nándor:	Az írás és könyv története.	Bp.:	Széphalom	
Könyvműhely,	2001.	p.	106-107.,	Világtörténet	(főszerk.	Salamon	Konrád)	Bp.:	Akadémiai	Kiadó,	2006.	p.	127.

3.	 Jochum,	Uwe:	Kleine Bibliotheksgeschichte.	Stuttgart:	Reclam,	2007.	p.	56.,	Magyar katolikus lexikon.	Bp.:	Szent	
István	Társulat,	2.	köt.	p.	181.

4.	 de	Bury,	Richard:	Philobiblon: A könyvek szeretete.	Bukarest:	Kriterion,	1971.	p.	128.
5.	 Hessel,	Alfred:	A könyvtárak története.	Bp.:	OSZK	KMK,	1959.	p.	52.
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gyarapításáról	úgyszintén	írt;	elgondolásait,	a	gyakorlatban	megvalósítandó	saját	tékájá-
nak	nyilvánossá	tételét	szintén	tervezte,	egyháziak	és	világiak	számára	egyaránt.6 Már 
Luther	Márton	(1483−1546)	kortársa	volt	Florianus	Treflerus	(1483−1565),	aki	pedig	az	
Augsburgban	1560-ban	megjelent	Methodus exhibens per varios indices	elnevezésű	
szakkönyvében	a	gyűjtemények	katalogizálásával	foglalkozik	–	munkája	tekinthető	az	
első	tisztán	könyvtárelméleti	publikációnak.7	De	sorolhatnánk	még	tovább	a	tágabban	
értelmezett	„könyvtári	szakirodalom”	korai	vagy	későbbi	jeles	alkotásait.
A	példaként	felhozott	személyek	közül	azonban	csak	a	bencés	apát,	Treflerus	volt	

könyvtáros,	a	többieket	egyéb	szálak	kötik	szakmánk	történetéhez.	Éppígy	nem	konk-
rét	kollekció	gondozója	–	bár	jelentős	magánkönyvtár	birtokosa	–	volt	Luther	Márton8,	
aki	reformátori	tevékenységéhez	kötődően	fogalmazott	meg	mindmáig	is	megszívle-
lendő	és	a	protestáns	egyházi	rendtartásba	beépülve	máig	ható	gondolatokat	a	könyv-
tárakkal	kapcsolatban.

Középkor	–	reneszánsz	–	humanizmus	–	reformáció
A	XV.	és	a	XVI.	század	Európa	szellemi,	tudományos,	technikai,	összességében	tehát	
teljes	kulturális,	illetve	vallási	életében	kifejezetten	érdekes,	változatos	és	mozgalmas	
időszak	volt;	számos	olyan	tendencia	jellemzi,	amelyek	egymással	összefüggésben,	
egymást	előkészítve-erősítve	alapjaiban	változtatták	meg	az	öreg	kontinens	egészét.
A	XIII–XIV.	század	fordulóján	Itáliában	megszületett	reneszánsz	politikai,	(vilá-

gi	és	egyházi)	diplomáciai,	kereskedelmi	vagy	kulturális	kapcsolatokon	keresztül	ju-
tott	el	német	földre	a	XV.	században	–	a	reneszánsz	recepciójának	leginkább	az	1431	
és	1448	között	megtartott	bázeli	zsinat	nyitott	teret.9	A	XV–XVI.	században	a	techni-
kai	fejlődés,	a	városiasodás,	a	más	tudományos	hozzáállás	és	módszerek	alkalmazása	
és	a	nemzeti	nyelvű	irodalom	a	könyvnyomtatásnak	köszönhetően	hamarosan	roha-
mos	tempóban	fejlődött.	Az	írni-olvasni	tudás	elterjedése,	valamint	az	olcsóbb	könyv	
új,	arányaiban	egyre	inkább	világi	olvasórétegek	(a	klérus	mellett	a	tudósok,	udvari	
emberek,	valamint	az	olvasó	polgárok,	kereskedők,	katonák,	kézművesek	és	az	olva-
só	nők)	megjelenéséhez	vezetett,	általában	a	könyvhöz,	az	olvasáshoz	való	megválto-
zott	viszonyulást	eredményezett.
Igaz	ez	akkor	is,	ha	maga	Johannes	Gutenberg	(1397–1468),	a	könyvnyomtatás	fel-

találója	még	sokkal	inkább	a	középkor	embere	volt.	Ha	a	reneszánsz	polihisztorok	igé-
nyei	hívták	volna	életre	a	nyomtatott	könyvet,	akkor	nem	a	mindössze	háromezres	né-
met	városban,	Mainzban	létesült	volna	az	első	tipográfia,	hanem	Itália	valamely	fontos	
egyetemi	és	jelentős	(könyves)	kulturális	központjában.	Az	első	nyomtatványok	sem	
a	középkorra	jellemző	vallási	és	profán	tartalmakat,	a	Bibliát,	búcsúcédulákat,	a	spe-

6. Lexikon des gesamten Buchwesens.	Leipzig:	Hiersemann,	1935.	Bd.	1.	p.	309.
7. Lexikon des gesamten Buchwesens.	i.	m.	p.	428.;	Norris,	Dorothy	May:	A history of cataloguing and cataloguing 

methods.	London:	Grafton,	1939.	p.	135-136.
8.	 Kramm,	Heinrich:	A	humanizmus	és	a	reformáció	befolyása	a	német	könyvtárakra.	In:	A könyves kultúra: XIV-XVII. 

század.	2.	köt.,	Válogatás a német szakirodalomból.	Szeged:	Scriptum,	1997.	p.	152-153.,	Schmitz,	Wolgang: 
Deutsche Bibliotheksgeschichte.	Bern:	Lang,	1984.	p.	70.

9.	 Fináczy	Ernő:	A	rennaisancekori	nevelés	története.	In:	Egyetemes neveléstörténet.	Bp.:	Hornyánszky,	1919.	3.	köt.	
p.	175.



10

culum	humanae	salvationis-okat,	az	emberi	üdvözülés	tükreit,	donatusokat	és	kalen-
dáriumokat	közvetítettek	volna.	Éppígy	a	XV.	és	XVI.	század	nagy	„újítói”,	az	egész	
európai	gondolkodást	alapvetően	megváltoztató	személyiségei	közé	sorolja	az	utókor	
Colombust	(1451–1506)	vagy	éppen	magát	Luther	Mártont	is;	évszázadok	távlatából	
visszatekintve	valóban	nagyon	helyesen,	de	ők	maguk	úgyszintén	szorosabban	kötőd-
tek	a	hagyományos	középkori	világképhez,	mint	ahhoz,	amelynek	térhódításában	utólag	
a	változások	elindítói,	illetve	annak	látszhatnak.10	Rájuk	nem	jellemző	a	reformációpárti	
humanista,	„politizáló”	lovagköltő,	Ulrich	von	Hutten	(1488–1523)11	életérzése:	„Ó év-
század! A tudományok virágoznak, a lelkek éledeznek, micsoda öröm az élet!”12
A	reneszánsz	szellemiségének	terjedésével	a	klasszikus	tudományok	és	a	görög–la-

tin	irodalmi	művek	eredeti	és	autentikus	változatának	rekonstruálását	célzó	filológi-
ai,	szövegkritikai	munka	szerepének	erősödéséből	következően	úgyszintén	átalakult	
a	„Könyvek	Könyvé”-hez,	a	Bibliához	való	viszonyulás,	(meg)közelítés	is.	A	görög–
latin–héber	háromnyelvűség	korszakában	„egyáltalán nem meglepő, hogy ugyanazok 
a humanisták, ugyanazok a filológusok, ugyanazok az írók és ugyanazok a nyomdá-
szok, akik […] szaporították az ókori művek fordításait, a szakrális szövegeket is le-
fordították”.13	Luther	előtt	a	Bibliának	19	felnémet	kiadása	jelent	már	meg14,	azonban	
Karl	Stackmann	kutatásai	azt	bizonyítják,	hogy	ezek	egyike	sem	kifejezetten	a	laikus	
hívők	számára	készült,	olvasásuk,	használatuk	leginkább	csak	a	klérusra	korlátozó-
dott.15	(A	görög	könyveket	is	gyűjtő	olvasótábor	kinevelésében	pedig	természetesen	
a	nyomdászoknak	is	volt	szerepük,	akik	eleinte	nyelvtanokat	és	nyelvkönyveket	adtak	
ki,	és	csak	később,	az	1520-as	évektől	nőtt	meg	a	könyvkiadásban	a	klasszikus	görög	
irodalom	aránya,	illetve	ekkoriban	váltak	az	1470-es	évektől	létező	héber	nyelvű	ki-
adványok	vásárlóközönségében	nagyobb	szegmenssé	a	humanista	műveltségű	keresz-
tény	olvasók.	A	„homo trilinguis”	humanista	ideáljának	elérésében	Konstantinápoly	
1453-as	eleste	után	a	törökök	elől	menekülő	görögök,	illetve	a	közvetítésükkel	a	nyu-
gati	keresztény	irodalmi	kánonba	beépülő	kultúrkincs	és	az	európai	zsidóság	szintén	
segítségére	voltak	az	új	háromnyelvű	értelmiségi	réteg	kialakulásának.16)
De	az	ezen	korszakról	alkotott	mégoly	töredékes	kép	sem	lehetséges	Rotterdami	Eras-

mus	(1469–1536)	említése	nélkül.	„Észak legnagyobb humanistája”	az	emberiség	egyik	
legnagyobb	szellemi	és	lelki	nevelője,	a	reneszánszban	belsőleg	megújult	egységes	euró-
pai	kulturális	közösség	utolsó	nagy	képviselője,	akinek	hatása	Cassiodoruséhoz	(485	kö-
rül,	580	után)	vagy	Nagy	Károlyéhoz	(742–814)	mérhető.	Ő	volt	az	első	olyan	író,	akinek	
művei	a	legtöbb	európai	könyvtárban	megtalálhatók	voltak,	ő	teremtette	meg	–	a	könyv-
nyomtatást	felhasználva	–	az	egész	korabeli	Európát	magában	foglaló	olvasótábort.17

10.	Schottenloher,	Karl:	Bücher bewegten die Welt.	Stuttgart:	Hiersemann,	1951.	Bd.	1.	p.	101-102.
11.	Hutten,	Ulrich	von.	In:	Metzler-Autoren-Lexikon.	Stuttgart,	Weimar:	Metzler,	1997.	2.	Aufl.	p.	398-399.
12.	Idézi	Schottenloher,	i.	m.	p.	101.
13.	Febvre,	Lucien–Martin,	Henri-Jean:	A könyv születése.	Bp.:	Osiris,	2005.	p.	269.
14.	Uo.	p.	282.
15.	Stackmann,	Karl:	Die	Bedeutung	des	Beiwerks	für	die	Bestimmung	der	Gebrauchssituation	vorluthe-rischer	Bibeln.	

In:	De captu lectoris: Wirkungen des Buches im 15. und 16. Jahrhundert hrsg. Wolfgang Milde, Werner Schuber. 
Berlin,	New	York:	De	Gruyter,	1988.	p.	273-288.

16.	Febvre,	i.m.	p.	265-266.,	Jochum,	i.	m.	p.	79.
17.	Schottenloher,	i.	m.	p.	186-189.
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1520	tájáig	a	szakrális	szövegek	fordításai	és	értelmezései	tehát	még	csak	a	klérus	iga-
zán	érdeklődő	műveltebb	részéhez	és	a	humanista	tudósokhoz	jutottak	el,	a	reformáció	
volt	az	első	„sajtókampány”,	„ezzel egyszerre nyilvánvalóvá válnak azok a lehetőségek, 
amelyeket a nyomtatás biztosít azok számára, akik meg akarják szólítani és fel akarják 
rázni a közvéleményt”.	Megmutatkozott	a	tipográfia	ereje	a	politikai	és	ideológiai	viták-
ban,	az	olcsó	nyomtatványok,	a	röpiratok,	pamfletek,	Neue Zeitungok,	vitairatok,	poli-
tikai	kiadványok	és	a	vallási-kegyességi	olvasmányok	már	eljutottak	a	képzetlenebbek	
és	szegényebbek	kezébe	is,	a	nemzeti	nyelv	kezdi	háttérbe	szorítani	a	latint.	A	kézira-
tosság	korához	képest	hatalmas	példányszámú	nyomtatott	könyv	elterjesztésében	for-
mális	csatornaként	leginkább	a	nemzetközi	vásárlóközönséget	vonzó	lipcsei	és	frank-
furti	könyvvásároknak	volt	jelentős	szerepük,	de	kifejezetten	a	protestantizmus	eszméi	
titkos,	a	cenzúra	rendelkezéseit	kijátszó	hálózatokon	keresztül	is	gyorsan	és	hatékonyan	
terjedtek.18	Luthernek	az	1520-as	az	An den christlichen Adel deutscher Nation	című	
röpiratából	három	hét	alatt	4000	példányt	osztottak	szét,	az	1522	szeptemberében	meg-
jelent Újszövetség-fordításának	pedig	1524-ig	14	utánnyomása	készült.19
Mindezzel	együtt	a	reformáció	és	az	új	kommunikációs	technika,	illetve	a	hozzá	

kötődő	további	lehetőségek	kapcsolatával	összefüggésben	el	kell	fogadni,	hogy	„ha az 
1520-as évek eseményeire sosem kerül sor, és nem éri lutheránus kihívás az egyház 
tekintélyét, a nyomtatás elterjedése akkor is megváltoztatta volna a vallás arculatát. 
Igaz, hogy a korai könyvesbiznisz biztonságos piacot igyekezett találni magának, ami-
ből kiszámítható profitra tehet szert, természetes tehát, hogy a konvencionális vallási 
igényeket törekedett kielégíteni. […] Bernard Cottret, Kálvin életrajzírója szerint ép-
penséggel a Biblia-példányok elterjedése vezetett a reformációhoz, nem pedig fordít-
va”20;	katolikus	megfogalmazásban	pedig	Török	Józsefet	idézve:	„Tehát nem a refor-
mátorok adták a keresztényeknek a nép nyelvére fordított Szent Könyveket, mintha azt 
tőlük az Egyház előzőleg elzárta volna. Pontosan az ellenkezője történt. A bibliafordí-
tások kezdtek elterjedni, és fölélesztették a hívek szomját a Bibliára.”21
A	reneszánsz,	majd	a	humanizmus	eszméi	így	természetesen	nem	csupán	a	világi	

szellemi	elitet	hatották	át,	hanem	az	egyházon	belül	–	például	éppen	Erasmus	szemé-
lyében	–	is	éreztették	hatásukat.	A	lelkiségi	életben	a	Devotio	moderna	már	korábban	
egy	változási,	megújulási	folyamatot	indított	el,	valamint	teret	adott	az	elmélyült	ma-
gánáhítatnak,	alternatívát	teremtve	ezzel	a	katolikus	egyház	által	mindenki	számára	
felkínált	közösségi	liturgikus	alkalmaknak.	A	„modern	jámborság”	megteremtését	cél-
zó	mozgalom	elindítója	Geert	Groote	(1340–1384)	volt,	aki	laikus	közösségeket	szer-
vezett,	melynek	életét	bensőséges	Krisztus-központú	hit,	a	Szentírás	szeretete	és	a	ne-
velés	fontosságának	felismerése	jellemezte.	De	a	régebb	óta	működő	szerzetesrendek	
mintáját	–	például	a	bencés	„Ora et labora!”-t	–	követve	éppígy	szerepet	kapott	a	két-
kezi	munka,	többek	között	a	könyvmásolás.	(A	könyvmásolás	Szent	Benedek	rendjé-
ben	a	kezdetektől	fogva	fontos	szerepet	játszott,	és	éppen	a	korábban	említett	Cassio-

18.		Funke,	Fritz:	Könyvismeret.	Bp.:	Osiris,	2004.	p.	161-162.,	bővebben	Febvre,	i.	m.	p.	281-294.,	az	idézet	forrása: 
p.	181.

19.	Febvre,	i.	m.	p.	284-286.
20.	MacCulloch,	Diarmaid:	A reformáció története.	Bp.:	Európa,	2011.	p.	130.
21.	Török	József:	Egyetemes egyháztörténelem.	Bp.:	Szent	István	Társulat,	1999.	2.	köt.	p.	150.
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dorus	Vivariumában	vált	ez	a	tevékenység	kulturális	misszióvá	is.22	Éppígy	példa(kép)
ként	említhetők	a	karthauziak:	a	néma	barátok	az	írással	hirdették	Isten	igéjét.)	A	Kö-
zös	Élet	Testvéreinek	vagy	hieronimitáknak	nevezett	tanítórend	legfontosabb	házai,	
a	deventeri	központ	mellett	Zwolle,	Utrecht,	Groningen,	Nijmegen,	s’Hertogenbosch,	
Gent,	Löwen,	Lüttich,	Münster,	Emmerich,	Köln,	Trier,	Magdeburg,	Hildesheim	váro-
saiban	voltak,	iskoláikban	a	klasszikus	műveltség	mellett	vallásos	textusok	népnyelvű	
változatait	szintén	megismertették	az	ifjúsággal	–	így	ötvözve	a	klasszikus	hagyomá-
nyokat	az	elmélyült	vallásossággal.23
A	XV.	század	második	felében	Rodolphus	Agricola	(1443–1485)	De formando stu-

dio	című	munkájában	foglalt	pedagógiai	nézetei	hatottak	jelentős	mértékben	a	Közös	
Élet	Testvéreinek	oktatási-nevelési	módszereire.	Agricola	szerint	a	hét	szabad	művészet	
csak	„fecsegő és ürességtől kongó”	előtanulmányok,	„Az embert mint erkölcsi lényt 
megismerhetjük a bölcselők (Aristoteles, Cicero, Seneca) műveiből, úgyszintén a tör-
ténetírókból, akiknek gondolatain keresztül juthatunk el a Szentíráshoz, mint az er-
kölcsi elvek legszentebb foglalatához.”,	a	természet	megismerése	pedig	a	babonáktól	
menti	meg	a	tanult	embereket.24	Az	oktatás	célja	tehát	kettős	volt:	„egyfelől az, hogy 
a növendékek megtanuljanak művelt emberek módjára latinul beszélni és írni; másfe-
lől az, hogy a klasszikus nyelvbe és irodalomba való behatolás humánussá tegye gon-
dolkozásukat, érzületöket, erkölcsi maguktartását”.25
Erasmus	1475	körül	Deventerben	tanult,	ahol	megismerkedett	magával	Agricolával,	

és	ahol	Alexander	Hegius	(1439−1498)	hatására	a	tanulmányokba	a	görög	is	beépült.26 
Luther	pedig	1496–1497-ben	a	rend	magdeburgi	házában	lakott,	és	ott	került	kapcso-
latba	a	közösséggel,	illetve	annak	szellemiségével,	„melynek célja az egyházon belüli 
reform volt, mégis előkészítette Luther spiritualizmusát.”27	(Érdemes	azonban	megje-
gyezni,	hogy	később	ugyanez	a	kontemplációra	építő	lelkiség	hatott	a	katolikus	meg-
újulás	kulcsfigurájára,	Loyolai	Szent	Ignácra	is.28)	Az	egyes	embernek	közvetlenül	Is-
tenhez	fordulása,	a	személyes	vallásosság	–	és	csak	részben	a	katolikus	klérus	hibái	
–	eredményezték	tehát,	hogy	„a szent karakter, a papok és laikusok közötti különbség 
kezdett elhalványulni”.29	Az	egyetemes	papság	tanítása	vezetett	el	a	Lutheri	„sola Scrip-
turá”-hoz,	a	Szentírás	egyedüli	tekintélyként	való	elfogadásához.	A	„sola fides”	elve	
Isten	megismerésére	–	illetve	az	erfurti	egyetem	oktatási	módszerére	is	ható	William	
of	Ockham	(1290–1349)30	gondolatára	alapozva	Isten	megismerhetetlenségére	vonatko-
zik.	Erre	az	emberi	ész	képtelen,	ez	egyedül	a	hit	által	lehetséges,	az	üdvözülés	pedig	

22.	Lübker,	Friedrich:	Reallexikon des classischen Alterthums.	Leipzig:	Teubner,	1882.	6.	verbesserte	Aufl.	p.	233.
23.	Devotio	moderna.	In:	Magyar katolikus lexikon.	Bp.:	Szent	István	Társulat,	1993.	2.	köt.	p.	598.,	uo.	Hieronimiták.	

In:	Magyar katolikus lexikon.	Bp.:	Szent	István	Társulat,	1998.	4.	köt.	p.	827.
24.	Idézi:	Fináczy,	i.	m.	p.	178-179.
25.	Uo.	p.	183.
26.	Uo.	p.	188.
27.	Franzen,	August:	Kis egyháztörténet.	Szeged:	Agapé,	1998.	p.	260.,	266.
28.	MacCulloch,	Diarmaid:	A reformáció története.	Bp.:	Európa,	2011.	p.	349-350.
29.	Török	József:	Egyetemes egyháztörténelem.	Bp.:	Szent	István	Társulat,	1999.	2.	köt.	p.	149-150.
30.	Ebeling,	Gerhard:	Luther: Bevezetés a reformátor gondolkodásába.	Bp.:	Magyarországi	Luther	Szövetség,	1997.	p.	

25.,	Fabinyi	Tibor:	Kontinuitás	és	ellentét	a	reneszánsz	és	a	reformáció	tudományszemléletében.	In:	Tanulmányok 
a lutheri reformáció történetéből.	(szerk.	Fabinyi	Tibor)	Bp.:	A	Magyarországi	Evangélikus	Egyház	Sajtóosztálya,	
1984.	p.	251-260.
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éppígy	–	az	ember	kicsinysége,	gyengesége	miatt	–	csakis	a	kegyelem	által,	Isten	sze-
rető	irgalmából	következhet	be	–	ez	utóbbit	hirdeti	a	„torony-élmény”	után	megfogal-
mazott	„sola gratia”	elve.	Tehát	Luther	„Nem azért vált […] reformátorrá, mert feldü-
hödött volna az egyház fonákságain, hanem azért, mert egy olyan vallási és teológiai 
álláspontot talált, mely a szakra mentális egyházon kívül helyezkedett el, és amelyet 
nem lehetett összeegyeztetni a régi egyház életével. Erasmustól és más reformerektől 
eltérően itt magát az egyházat vonták kétségbe. Itt már nem az egyházon belüli meg-
tisztulás értelmében vett reformról, hanem reformációról van szó.”31
Mindazonáltal	a	korszak	e	két	meghatározó	személyiségének,	a	hitújító	Luthernek	

és	a	katolikus	egyházon	belül	megmaradó	humanista	szerzetes	Erasmusnak	a	nézetei	
–	a	részben	közös	eszmei	gyökerekkel	és	bizonyos	szegmenseikben	azonos	vélemé-
nyükkel	együtt	is	–	mégis	egészen	más	irányban	bontakoztak	ki.
Erasmus	nevelési	ideálja	a	szellem	és	a	lélek	nemesítése,	a	tudós	és	humánus	elme	

kiművelése	a	művelt	társasélet	számára.	A	protestantizmus	elindítója	viszont	–	erő-
sebben	kötődve	a	középkor	nevelési	céljaihoz	–	az	új	értelemben	vett	jámborságra	ve-
zetést	tartja	az	iskola	elsődleges	feladatának.	Tehát	a	humanisztikus	műveltséget	nem	
önmagáért	nevezi	fontosnak	és	értéknek,	hanem	tisztán	eszköznek	látja:	„a latin és 
a görög nyelvet, akárcsak a hébert, szent nyelvnek tekinti: ismeretök arra való, hogy 
a művelt ember a bibliát azokon a nyelveken olvashassa, melyeken az Isten kinyilat-
koztatta magát.”32
Luther	közeli	munkatársa,	teológiájának	rendszerezője,	a	német	iskolarendszer	tu-

lajdonképpeni	kiépítője,	Philipp	Melanchton	(1497–1560)	azonban	Erasmushoz	hason-
lóan	már	inkább	humanista	gyökerű	és	latin	tudós	iskolában,	egyetemekben	gondol-
kodott33,	a	klasszikus	műveltségből	nem	csupán	a	nyelvismeret	megszerzését,	hanem	
a	gondolkodásmód,	hozzáállás,	a	teljes	habitus	elsajátítását	a	kereszténység	igazi	meg-
értése	előfeltételének	tekintette.34	Mindkettőjük	meggyőződése	volt,	hogy	„az iskolai 
tanítás társadalmi jelentősége az egyházéhoz hasonló. Az élő kegyességhez (pietas) 
művelődésre (eruditio) van szükség, mely elsősorban a Biblia olvasásával és megérté-
sével érhető el. Csak művelődéssel lehet a parasztháborúban is megnyilvánuló vallási 
nyerseséget és tudatlanságot elkerülni.”35	Így	Erasmus	sokszor	idézett	ítélete	–	„ahol 
csak lutheranizmus van, ott veszendőbe mennek a tudományok”36	–	még	akkor	sem	
vonatkoztatható	teljes	egészében	Luther	pedagógiai	elképzeléseire,	ha	nevéhez	nem	
a	tudós	iskola	fejlesztése	fűződik,	hanem	sokkal	inkább	a	nemzeti	érzelmeknek	is	te-
ret	engedő,	német	nyelvű	népiskoláé.	Hiszen	a	humanizmus	megtorpanásában	az	adott	
történelmi	korszak	eseményeinek,	a	politikailag	labilis	helyzetnek,	a	parasztháború-
nak	és	a	lakosságot	sújtó	pestisnek	szintúgy	szerepe	volt.
Mindezzel	együtt	közös	pontok,	rokon	momentumok	éppígy	felfedezhetők	Luther	

és	Erasmus	pedagógiai	koncepciójában.	Mindketten	egyetértettek	abban,	hogy	nyil-
vános,	világiak	által	működtetett	iskolákra	van	szükség.	Erasmus	szerint	a	szerzete-

31.	Franzen,	i.	m.	p.	260-270.
32.	Fináczy,	i.	m.	p.	209-210.
33.	Jung,	Martin	H.:	Melanchton és kora.	Bp.:	Kálvin	Kiadó,	2012.	p.	37-39.
34.	Fináczy,	i.	m.	p.	218.
35. Melanchton: A határok legyőzése.	[kiállítási	katalógus]	Bretten:	Europäische	Melanchton-Akademie,	2008.	p.	19.
36.	Idézi:	Fináczy,	i.	m.	p.	208.
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sek	nem	elég	jártasak	a	kolostoron	kívüli	élet	dolgaiban,	és	sajnálatosan	sokszor	nem	
is	elég	műveltek	a	tanári	hivatáshoz.37	Luther	pedig	már	az	1524-ben	megjelentetett	An 
die Rathsherren aller Städte deutschen Landes, daß sie christliche Schulen aufrich-
ten und erhalten sollen38	című	írásában	városi	iskolák	alapítására	buzdította	a	tanács-
nokokat.	Történelmi	tény,	hogy	nem	sokkal	ezután	kezdődött	meg	a	kolostorok	és	in-
tézményeik	átvétele,	illetve	szekularizálása,	protestáns	felügyelet	és	fejedelmi	vagy	
városi	pártfogás	mellett	világi	kézbe	adása.	A	nőnevelés	kérdésében	való	állásfoglalá-
sukban	úgyszintén	felismerhetők	hasonló	motívumok	is:	Erasmus	az	Institutio matri-
monii christiani	elnevezésű	művében	a	keresztény	házasság	kapcsán	arról	is	szól,	hogy	
a	tudományosan	képzett	családanya	a	gyermeknevelésben	is	jobban	helyt	tud	állni39,	
Luther	számára	a	családi	élet	a	keresztény	megújulás	alapja,	a	gyermeknevelés	„iste-
nes cselekedet”,	így	a	leánykák,	a	jövő	édesanyái	sem	zárhatók	ki	a	világi	élet	számá-
ra	kereszténnyé/keresztyénné	nevelő	iskolákból.40
A	korszak	új	szellemi	áramlatai,	a	könyvnyomtatás	jelentette	új	kommunikációs	for-

ma,	a	nyomtatásban	megjelent	tartalmak,	az	olvasóközönség	kiszélesedése	és	az	ol-
vasó	rétegek	differenciálódása	a	könyvtárak	életében	is	változásokat	eredményeztek.	
A	középkor	uralkodó	könyvtármodellje,	a	bibliotheca sacra	lassacskán	átadta	helyét	
a	humanista	könyvtármodellnek.
A	legkorábbi	keresztény	gyűjteményekbe	eleinte	csak	a	Biblia,	illetve	liturgikus	és	te-

ológiai,	patrisztikus	munkák,	majd	a	kegyességi	és	prédikációs	irodalom	került,	idő-
vel	azonban	integrálódott	ezekbe	a	tékákba	a	pogány	antik	irodalomnak	az	a	szegmen-
se	is,	amely	az	új	vallás	követői	számára	elfogadható,	értékrendjét	tekintve	a	kánonba	
illő,	vagy	legalább	is	azzal	nem	ellentétes,	de	a	világ	megismerése	szempontjából	fon-
tos,	nélkülözhetetlen	volt.	Így	a	középkori	tanulmányi	rendnek	megfelelően	az	ókori	
tudományos	tradíció	nyomán	a	hét	szabad	művészet	elsősorban	a	(nyelvi)	előképzettsé-
get	biztosította	az	igazi	tudomány,	a	keresztény	tanok,	a	teológia,	az	egyházatyák	mű-
vei	és	idővel	a	skolasztikus	írások	számára.	A	diszciplínáknak	ez	a	hierarchiája	maradt	
meg	az	egyetemek	megalapítása	után	is,	a	világi,	vagyis	az	orvosi	és	jogi	képzés	meg-
szervezése	után	úgyszintén	a	teológiai	fakultás	volt	a	legrangosabb.41	A	könyvtármo-
dell	megváltozását	mutatja,	legalábbis	a	gyűjtési	területek	és	a	kollekciók	nyelvi	ará-
nyaiban	némi	elmozdulást	láttat	azonban	Johannes	Trithemius	(1462−1516),	sponheimi,	
később	würzburgi	apát	működése;	a	polihisztor	teológus	és	történész,	az	első	nyomta-
tott	életrajzi	szakbibliográfia,	a	De scriptoribus ecclesiasticis […] liber42	összeállítója	
Sponheim	kolostorában	2000	kötetes,	jelentős	görög	és	héber	állománnyal	is	rendelke-
ző	tékát	szervezett.43

37.	Fináczy,	i.	m.	p.	198-199.
38.	A	mű	a	Verzeichnis der im deutschen Sprachraum erschienenen Drucke des 16. Jahrhunderts (<www.vd16.de>)	

adatai	alapján,	Augsburgban,	Erfurtban,	Jenában,	Mainzban,	Nürnbergben,	Straßburgban	és	Wittenbergben	is	meg-
jelent,	van	olyan	város,	ahol	több	kiadásban	is.

39.	Fináczy,	i.	m.	p.	194.
40.	Luther,	Martin:	An	die	Rathsherren	aller	Städte	deutschen	Landes,	daß	sie	christliche	Schulen	aufrichten	und	er-

halten	sollen.	In:	Dr. Martin Luthers Deutsche Schriften theils vollständig, theils in Auszüge.	Gotha:	Berckersche	
Buchhandlung,	1816.	1.	Bd.	p.	380.

41.	Jochum,	i.	m.	p.	49.,	75.
42.	Basel,	1494.
43.	Tritheim	(Tritheimius).	In: Lexikon des gesammelten Buchwesens.	Leipzig:	Hiersemann,	1937.	Bd.	3.	p.	433.
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A	humanista	könyvtármodell	ezzel	szemben	már	nem	a	túlvilági	életre	való	felké-
szítés	információs	bázisa,	és	nem	a	legújabb	teológiai	tudományos	irodalommal	folya-
matosan	gyarapodó	állománnyal	rendelkezett,	hanem	tulajdonosai	csak	a	klasszikus	
görög,	latin	és	a	korai	keresztény	irodalmat	gyűjtötték;	az	ókor	teljes	tudáskincsének	
megszerzésére	törekedtek	és	ebben	az	értelemben	a	kollekciók	befejezettségére.	A	hu-
manista	(udvari)	könyvtárak	hamarosan	konkurálni	kezdtek	az	egyháziakkal,	a	tudós-
könyvtárakban	pedig	elvált	a	könyvelőállítás	és	a	-gyűjtés,	az	alexandriai	könyvtár	
mellett	működő	tudós	közösség	példáját	követve	pedig	nem	csupán	könyvgyűjtemé-
nyek	voltak,	hanem	akadémiák	is,	a	tudományos	munkának	az	egyháztól	független	
műhelyei,	a	filológiai	kutatások	során	az	autentikus	szövegközlések,	„kritikai	kiadá-
sok”	előkészítői	is.44
A	könyvtármodell	metamorfózisa	–	legalábbis	a	klasszikus	műveltségű	tudós	huma-

nista	polihisztorok	körében	–	az	olvasás	átalakulását	is	magával	hozta.	A	középkorra	
jellemző	intenzív	olvasás,	a	viszonylag	kisebb	olvasmányanyag	alapos,	tiszteletteljes,	
már-már	a	megtanulásig	ismételt	áttanulmányozása	mellett	elkezdett	megjelenni	az	ex-
tenzív olvasás	is.	A	mennyiségi	változás	mellett	az	olvasói	habitusban,	a	leírt	textus-
hoz	való	viszonyulásban	úgyszintén	elmozdulás	figyelhető	meg,	a	befogadás	indivi-
dualizálódott,	a	recepcióban	teret	kapott	a	saját	értelmezés.

Martin	Luther:	An	die	Rathsherren	aller	Städte	deutschen	Landes, 
daß	sie	christliche	Schulen	aufrichten	und	erhalten	sollen,	1524
Luther	bibliafordításai	és	1520-ban	közzétett	
három	nagy	reformátori	műve	(An den christ-
lichen Adel deutscher Nation von des christli-
chen Standes Besserung,	De captivitate baby-
lonica Ecclesiae praeludium,	Von der Freiheit 
eines Christenmenschen)	és	többi	munkája	mel-
lett	kissé	feledésbe	merült,	a	nem	csak	könyv-
tártörténeti	 szempontból	 jelentős,	1524-ben	
megjelentetett An die Rathsherren aller Städ-
te deutschen Landes, daß sie christliche Schu-
len aufrichten und erhalten sollen	című	írása,	
amelyben	a	városi	tanácsnokokhoz	fordult	fel-
hívásával.	A	címben	csupán	keresztény	iskolák	
alapítását	szorgalmazza	a	reformátor,	de	tulaj-
donképpen	egész	művelődési	koncepciója	is	ki-
olvasható	az	opusból.	
Luther	„az istentiszteletet és a keresztény ne-

velést tartotta a földön harcoló egyházat alátá-
masztó két ikeroszlopnak”45,	így	számára	a	ke-
resztyén	közösségek	legfontosabb	intézménye	

44.	Jochum,	i.	m.	2007.	p.	82-85.
45.	Gritsch,	Eric	W.:	Isten udvari bolondja.	Bp.:	Luther	Kiadó,	2006.	p.	250.

Luther	Márton,	a	protestáns	reformáció	szellemi	aty-
ja,	ahogy	Lucas	Cranach	festő	látta	őt	1523-ban



16

természetesen	a	templom,	de	emellett	az	iskolának,	a	könyvtárnak	és	a	nyomdának	
is	fontos	funkciót	szánt.	A	templom	már	nem	az	egyedüli	színtere	a	lelki	elmélyülés-
nek,	a	protestáns	jámborság	legfontosabb	eleme	az	otthoni	bibliaolvasás,	az	olvasottak	
helyes	értelmezésének	azonban	a	műveltség	az	alapja;	az	oktatás	segédeszköze,	illet-
ve	a	későbbi	önképzés	forrásbázisa	a	könyvtár.	A	nyomdák	feladata	pedig	a	közösség	
megfelelő	olvasmányanyaggal	való	ellátása.	Igaz,	hogy	nem	a	nyomdászat	megjelenése	
és	elterjedése	volt	a	reformáció	mozgatója,	de	maga	Luther	is	nagyra	értékelte	hatását	
a	protestantizmus	eszméinek	terjesztésében:	„A nyomtatás a legfőbb és legnagysze-
rűbb kegyelmi ajándék, mely által Isten az Evangélium ügyét előbbre viszi: ez az utol-
só láng a világ kialvása előtt.”46	Csak	a	wittenbergi	nyomdában	1534	és	1584	között	
Luther	Bibliájából	100	000	példány	készült47;	de	Luther	látta	azt	is,	hogy	a	nyomtatott	
betű	milyen	ártalmas	hatással	is	lehet:	„az ördög műve, hogy a károsat is újra és újra 
megjelentetik, és újabb dolgokat nyomtatnak ki, jót-rosszat (mármint a katolikus köny-
veket) vegyesen”.48	Maguk	a	nyomdászok	is	tudatában	voltak	felelősségüknek	és	még	
inkább	lehetőségeiknek:	Johann	Frobenius	bázeli	nyomdász	egy	1519-es	levelében	írta	
le,	hogy	egyik	kiadványával	sem	csinált	olyan	jó	üzletet,	mint	éppen	Luther	írásaival.	
Ezzel	együtt	később	Erasmus	műveinek	nyomdászaként,	éppen	az	ő	ráhatására	elállt	
a	reformátor	írásainak	kiadásától.49
A	reformáció	elindítójaként	Luther	–	természetesen	–	határozottan	elmarasztalóan	

nyilatkozik	a	korábbi	kolostori	iskolákról,	hiszen	ekkor	már	olyan	mértékben	fordult	
szembe	a	Római	Katolikus	Egyház	tanításával	és	ezzel	együtt	oktatási	céljaival	is,	hogy	
1521.	január	3-án	X.	Leó	pápa	exkommunikálta	és	a	teológiai/dogmatikai	állásponttól	
való	határozott	eltávolodása	miatt	pedig	önmaga	is	kilépett	a	Római	Katolikus	Egy-
házból.	A	kolostori	és	székesegyházi	iskolák	megszűnésével	tehát	teljesen	egyetért,	de	
az	ifjúság	oktatásának	elhanyagolását	már	az	ördög	művének	tartja,	hiszen	a	gyerme-
keknek	nemcsak	a	fizikai	táplálékra	és	testük	fenntartására,	hanem	nevelésre	és	okta-
tásra	is	szükségük	van.	Az	egyház	által	fenntartott	iskolák	vagy	a	kevés	városi	intéz-
mény50	pusztulni	hagyásából	jól	látszik,	hogy	a	török	fenyegetéssel	és	a	háborúságok	
okozta	károkkal,	a	világi	élet	veszélyeivel	tisztában	vannak	az	emberek,	de	a	lelki,	
szellemi	pusztulás	következményeit	nem	veszik	komolyan,	ezek	hatása	csak	erősödik,	
és	nem	tesznek	ellene	semmit.		Így	a	városatyák,	az	idősebbek	és	a	bölcsek	felelőssége,	
hogy	a	település	működtetésének	összes	területei	között	az	ifjúságra	is	kellő	figyelmet	
fordítsanak,	a	korábban	különféle	címen	az	egyháznak	szánt	adományok	(adakozás,	
misék,	alapítványok,	kolduló	szerzetesek)	helyett	annak	csupán	egy	részét	az	iskolák-
ra,	tanítók	alkalmazására	fordítsák. Az	új	iskolarendszer	kiépítésének	lehetőségét	Is-
ten	ajándékának,	kegyelmének	értékeli,	„Németország még sosem hallott ennyit Isten 
igéjéből, mint most [...], ha elszalasztjuk az alkalmat a korábbinál szörnyűbb, sötétebb 
idők jönnek”,	mert	az	Isten	kegyelme,	ha	nem	élnek	vele	méltón,	akkor	máshová	vo-
nul,	és	nem	tér	vissza	többé.

46.	Idézi:	Várkonyi	Nándor:	Az írás és a könyv története.	Bp.:	Széphalom	Könyvműhely,	2001.	p.	289.
47.	Uo.	p.	257.
48.	Luther,	i.	m.	p.	389.
49.	Faulmann,	Karl:	Illustrierte Geschichte der Buchdruckerkunst.	Wien,	Pest,	Leipzig:	Hartleben,	1882.	p.	236.
50. Martin Luther: Dokumente seines Lebens und Wirkens.	(red.	Rainer	Groß,	Manfred	Kabuch,	Ernst	Müller)	Weimar:	

Böhlau,	1983.	p.	188.
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Igaz,	hogy	a	nevelés	a	szülők	dolga,	de	szerepe	van	benne	a	városok	vezetésének	
és	meg	kell	tennie	a	magáét	a	hatalomnak	is,	mert	vannak	olyan	szülők,	akik	nem	tud-
ják,	hogyan	kellene	tanítani	és	nevelni	a	gyermekeket,	illetve	akadnak	olyanok,	akiknek	
a	körülményei	nem	teszik	lehetővé	a	következő	generáció	gondos	nevelését.	(Melanch-
ton	nézete	szerint	egyenesen	a	lelkészek	kötelessége,	hogy	a	szülőket	gyermekeik	tanít-
tatására,	iskolába	járatására	bíztassák.51)	A	közösségnek	kell	az	elhanyagolt	fiúkra	és	le-
ányokra	gondot	viselni,	nehogy	ők	az	egész	várost	megrontsák.	Ám	a	tanításra	fordított	
idővel	is	jól	kell	sáfárkodni:	három	év	alatt	kell	a	szükséges	ismereteket	átadni,	így	15	
vagy	18	évesen	egy	fiatal	többet	tudna	(nyelveket	és	minden	tudományt),	mint	korábban	
akárhány	év	„elpocsékolása”	után.	Önmagában	a	jámborságra	neveléshez	és	a	Biblia 
olvasásához	a	német	elegendő	lenne,	azonban	a	görög	és	a	héber	szent	nyelvek,	hiszen	
a	Szentírás,	a	kinyilatkoztatás	hordozói,	a	latin	pedig	egyrészt	a	hit	elterjesztésének,	
másrészt	a	világi	életnek,	a	tudományoknak	és	a	kormányzásnak	a	nyelve.
A	„régi”	iskolák	csupán	a	klérus	utánpótlását	célozták,	mintha	csak	ez	lenne	Istennek	

tetsző	élet,	és	a	világi	lét	nem,	így	azoknak,	akik	nem	egyházi	pályára	készültek,	nem	is	kí-
nált	az	iskolarendszer	megfelelő	ismereteket.	A	városi	fiú-	és	leányiskolák	feladata	a	gyer-
mekekből	jó	keresztényeket	nevelni,	mivel	az	egyháznak,	de	a	világi	életnek	is	tanult	em-
berekre	van	szüksége	ahhoz,	hogy	a	férfiak	irányítani	tudják	az	országot	és	a	világ	dolgait,	
az	asszonyok	pedig	helytálljanak	a	gyermeknevelésben,	a	háztartás	és	a	háznép	ügyeiben.	
Ennek	megfelelően	a	nyelvek	mellett	a	világi	tudományokra,	ismeretekre	is	szükség	van,	
de	Luther	éppígy	fontos	szerepet	szánt	a	zene	és	a	matematika	oktatásának.	Az	iskola	te-
hát	legyen	a	világ	tükre,	és	mutassa	meg	azt	is,	hogy	mi	a	helyes	és	mi	nem.52
A	tanácsnokoknak	címzett	nyílt	levél	a	továbbiakban	a	könyvtárak	szükséges	vol-

táról	szól:	ahogyan	Mózes	írásba	foglalta	és	megőrizte	a	törvényt,	ahogyan	a	prófé-
ták	és	az	apostolok	lejegyezték	és	megörökítették	a	kinyilatkoztatást	és	a	bölcsességet,	
éppígy	a	nagyobb	városokban	fáradozást	és	költséget	nem	kímélve	könyvtárakat	kell	
szervezni.	De	ebben	se	lehet	a	korábbi	(katolikus)	iskolai	könyvtárak	példáját	követni,	
ahol	a	jó	könyveket	hagyták	elpusztulni,	és	jószerivel	csak	a	rosszakat	őrizték	meg.	
A	jó	könyvtár	csak	a	könyvek	gondos	megválogatásával	hozható	létre,	nem	lehet,	és	
nem	kell	minden	könyvet	egy	kupacba	gyűjteni	és	csak	a	mennyiségre	figyelni,	sze-
lektálni	kell:	nincs	szükség	minden	jogi	kommentárra,	az	összes	teológiai	és	filozófiai	
munkára,	minden	prédikációra	(„minden szerzetes dörgedelmeire”).
A	középkori	képzési	struktúrának	megfelelően	be	kell	szerezni	a	görög	és	a	latin	

nyelv	megtanulásához	alkalmas	könyveket,	az	ókori	szerzők	műveit	attól	függetlenül,	
hogy	pogányok	vagy	keresztények	voltak,	de	a	humanizmus	hatása	érződik	abban,	hogy	
a	harmadik	szent	nyelv,	a	héber	irodalom	is	helyet	kap	a	gyűjteményben.53	Az	olvas-
mányanyag	legfontosabb	eleme	azonban	a	Biblia;	össze	kell	gyűjteni	latin,	görög,	hé-
ber,	német,	illetve	egyéb	nyelvű	kiadásait,	valamint	a	legkorábbi	és	legjobb	magyará-
zatokat	úgyszintén	több	nyelven.
Az	általános	képzettség,	a	földi	világ	dolgaiban	való	jártasság	megszerzéséhez	a	hét	

szabad	művészet	tankönyvei	és	alapművei	fontosak,	éppígy	a	jogi	és	orvosi	könyvek,	

51.	Jung,	i.	m.	37.
52.	Luther,	i.m.	p.	360-381.
53.	Schmitz,	i.	m.	p.	71.
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szelektíven	a	kommentárirodalom	is.	Mindazonáltal	nem	nélkülözhetők	a	kétkezi	mes-
terségek	ismereteit	összefoglaló	gyakorlati	célú	szakkönyvek,	a	könyves	szakirodalom-
ban	„Kunstbüchlein”-nak	nevezett	kiadványok	sem.
A	zsidók,	a	görögök	és	a	rómaiak	megörökítették	saját	történelmüket,	emléket	állí-

tottak	nemzetük	nagyjainak,	bölcseinek,	de	nem	tudni,	hogy	a	németek	saját	történel-
mük	jeles	személyiségeiről	készítettek-e	ilyen	feljegyzéseket,	illetve,	ha	ilyenek	egyál-
talán	léteztek,	azokat	valaki	is	megőrizte-e.	Így	a	külföld	semmit	sem	tud	a	németekről,	
és	még	mindig	úgy	vélekedik	róluk,	hogy	csak	„bestiák, akik semmi máshoz, csupán 
a háborúhoz és az evéshez-iváshoz értenek”.	A	városok	és	a	gyülekezetek	által	léte-
sítendő	könyvesházak	feladatául	így	a	nemzet	jó	hírének	keltését,	önismeretének	fej-
lesztését,	valamint	a	németség	ellen	felhozott	kultúrbarbarizmus	vádnak	(„a németek 
meg csak németek és németek is akarnak maradni”)	a	megcáfolását	szintén	megjelöl-
te.	Ezért	meg	kell,	hogy	legyenek	a	gyűjteményben	a	krónikák	és	történeti	munkák	
–	a	múlt	eseményeinek,	jeles	vezetői	bölcsességének	lejegyzése	és	olvasása	a	jövőre	
való	felkészülés	alapja.
Luther	azonban	gondolt	azokra	a	peregrinus	diákokra	és	vándorló	mesterekre,	ke-

reskedőkre	is,	akik	a	külhoniakkal	kerülnek	kapcsolatba,	a	velük	való	közlekedés,	va-
lamint	a	világ,	„az Isten csodáinak megismerése”	érdekében	a	latinon,	görögön	és	hé-
beren	túl	az	élő	nyelvek	nyelvkönyvei	is	a	„válogatott jó könyvek”	közé	tartoznak.
Az	értékes	könyvek	megszerzése,	a	könyvtárak	megszervezése	és	használata	így	Is-

tennek	tetsző	cselekedet,	„mert a tudományok, tudósok és a könyvek Isten ajándékai, 
amelyek Németföldön bő termést hoztak; ideje az aratásnak, az értékek kiválogatásá-
nak, begyűjtésének, a jövő számára a gazdagság megőrzésének.”	A	jelen	felelőssége,	
hogy	el	ne	tékozoljon	semmi	kincset,	hanem	megőrizze	azt	a	jövő	számára.54
A	reneszánsz	időszakára,	illetve	hatására	fontos	szellemi,	kulturális	központok	szer-

veződtek	az	udvari	könyvtárak,	valamint	néhány	polihisztor	műveltségű	magánszemély	
tékája	körül,	ám	ezek	hatása	csak	viszonylag	szűkebb	körben	érvényesült.
Az	egyházi	(kolostori	és	templomi)	bibliotékák	a	reformáció	térhódításával	nagy-

részt	gyülekezeti	vagy	iskolai	kollekciókká	váltak,	és	a	protestáns/keresztény	nyilvá-
nos	könyvtárakra	a	vizitációk	vizsgálatai	szintén	kitértek.	Ebben	a	folyamatban	azon-
ban	Luther	ismertetett	írásán	túl	munkatársainak	is	jelentős	szerep	jutott:	Melanchton	
1527-ben	Wittenberg	környékén	járt	vizitációs	úton,	ennek	tapasztalatait	egy	latin	nyel-
vű	munkában	összegezte	(Articuli, de quibus egerunt visitatores in regione Saxoniae);	
a	tudta	nélkül	kinyomtatott	tomus	végleges	és	immáron	német	nyelvű	változatban	(Un-
terricht der Vistatoren an die Pfarherrn im Kurfürstenthum zu Sachsen)	a	wittenbergi	
nyomdász,	Schirlentz	nyomtatta	ki	1528-ban.	A	Praeceptor	Germaniae	egyházlátoga-
tásai	során	később	is	számos	iskolát	keresett	fel,	és	oroszlánrészt	vállalt	a	német	okta-
tási	rendszer	kifejlesztésében.55	Az	azonban	Johannes	Bugenhagennek	(1485–1558)	kö-
szönhető,	hogy	az	iskolák	ügye	bekerült	a	protestáns	rendtartásba56,	így	ez	a	törekvés	
az	új	hit	elterjedésével	és	az	új	egyház	gyarapodásával	a	német	területen	túl	is	meg-
termékenyítette	a	könyvtárak	fejlődését.

54.	Luther,	i.	m.	p.	385-390.
55.	Jung,	i.	m.	p.	32-34.
56.	Schmitz,	i.	m.	71.
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A	nyilvános	könyvtárak	létesítésének	másik	fontos	alapjául	azonban	a	XV.	század	
második	felében	már	Németföld	majd	minden	városban	létrehozott	Ratsbücherei-ok	
szolgáltak,	vagyis	a	városházán	elhelyezett	tanácsi	szak-	vagy	kézikönyvtárak.	Ezek	
alapvetően	jogi	állománya	néhol	kiegészült	más	területekkel,	de	ahol	ez	megtörtént,	
használatuk	ott	is	leginkább	a	városházára	terjedt	ki;	ebben	a	humanizmus	recepció-
ja	önmagában	még	nem	hozott	sok	változást.	Luther	kiáltványának	hatására	azonban	
fontosnak	tartották	a	városok	vezetői	nyilvános	városi	könyvtárak	létrehozását	a	fel-
oszlatott	kolostorok	megrostált	és	a	protestáns	irodalommal	kiegészített	könyvállomá-
nyának	és	néhol	a	tanácsi	tékák	anyagának	felhasználásával.	(A	jogi	szakirodalomnak	
azonban	mindenképpen	a	városházán	kellett	maradnia,	hiszen	a	városi	könyvesházak	
általában	máshol	kaptak	elhelyezést,	vagy	egyszerűen	megmaradtak	a	szekularizált	
kolostorépületekben.)	Így	jött	létre	1525-ben	a	magdeburgi	és	1537-ben	az	augsburgi	
nyilvános	könyvtár,	de	voltak	olyan	tanácsi	tékák	is,	amelyeket	a	kolostori	anyaggal	
egészítettek	ki,	például	a	lüneburgi.	Nördlingenben	a	Ratsbücherei	és	a	Szent	György	
templom	könyvtára	párhuzamosan	működött,	Nürnbergben,	Braunschweigban,	Hanno-
verben	és	Lipcsében	a	tanácsi	könyvtár	csak	a	jogi	könyveit	tartotta	meg,	az	állomány	
többi	része	a	városi	könyvtárak	alapjául	szolgált,	Bázelben	pedig	a	ferences	kolostor	
könyvtára	a	városi	tanács	felügyelete,	ellenőrzése	alá	került.57	Az	inkább	a	történelmi	
események	–	a	paraszt-	és	a	harmincéves	háború,	illetve	az	általuk	okozott	gazdasági	
hanyatlás	–	következménye,	hogy	az	így	létrejött	közös	polgári	tulajdonú	könyvtárak	
nem	tudtak	igazán	jelentős	hatást	gyakorolni	környezetükre.58
Összességében	tehát	elmondható,	hogy	Luther	nevelési	és	könyvtári	koncepció-

ja	határozottan	épít	a	középkori	hagyományokra	abban,	hogy	az	iskola	és	a	könyvtár	
elsődleges	feladataként	a	(keresztény)	jámborságra	nevelést	emelte	ki,	illetve	a	tékák	
állománya	és	az	olvasmányanyag	határozottan	értékcentrikus	szelektálását	javasolta,	
ezen	intézmények	nevelő	funkcióját	hangsúlyozza.	Igaz	ez	akkor	is,	ha	a	középkori	
és	kizárólagosan	a	Római	Katolikus	Egyházhoz	kötődő	vallásosságtól	eltérően	Luther	
és	a	reformáció	az	Istenhez	kötődésben	az	„egyetemes	papság”	gondolatát,	az	indivi-
dualisztikus	elmélyülést	hirdeti.
Az	intenzív	olvasás	továbbélése	és	a	hasznos	olvasmányok	preferálása	miatt	inkább	

a	középkor	emberének	tekinthető,	ezekben	a	kérdésekben	nem	érződik	nézetein	a	rene-
szánsz	hatása.	Mégis	a	nevelés	és	az	oktatás	közötti	kapcsolat	hangsúlyozásával	Lut-
her	„előmozdította a keresztény humanizmus kialakulását Németországban”59,	a	nyil-
vános	városi	könyvtárak	megszervezésének	szorgalmazásával	pedig	mindenképpen	
olyan	gondolatokat	fogalmazott	meg,	amely	a	közkönyvtári	ellátás	későbbi	–	a	vallá-
si	motívumoktól	lassan	függetlenné	vált	–	módszereiben	is	éreztette	hatását;	könyv-
tármodellje	tehát	szervesen	beleillik	a	bibliotheca	sacra,	a	felvilágosodás	vallásos	ne-
velő	törekvései,	a	mozgókönyvtárak	megszervezése	és	végül	a	modern	public library 
megteremtésének	folyamatába.

57.	Kaegbein,	Paul:	Deutsche Ratsbüchereien bis zur Reformation. Leipzig:	Harrassowitz,	1950.	p.	57-59.,	Jochum, 
i.	m.	p.	91-92.,	Jochum,	i.	m.	p.	91-92.

58.	Schmitz,	i.	m.	p.	72-73.
59.	Gritsch,	i.	m.	p.	269.
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a könyvtáros gerő – az igazi Hídverő
(Gerő	Gyula	Kronológiája)

Balogh Mihály

„Már	a	régi	görögök	is…”	–	emelte	fölénk	egykor	intően	a	mutatóujját	kitűnő	latin-
tanárunk,	Majoros	tanár	úr	(alias	„Bonzó”),	lett	légyen	szó	a	rómaiak	kapcsán	szinte	
bármiről	a	latinóráinkon.	Mert	a	régi	görögök	mindent	tudtak,	amit	akkoriban	tud-
ni	érdemes	volt,	a	rómaiak	meg	csak	átvették	ezeket	a	tudományokat	a	meghódított	
görögöktől.	„Legföljebb	csavartak	egyet	rajta”,	vagyis	a	maguk	gyakorlatias	vilá-
gához	idomították,	amit	eltanultak	–	zárta	okfejtéseit	feledhetetlen	mesterünk.	Ez	
történt	„az	események	időbeliségének	ismerete”	tudományával	is.	Miközben	a	Ka-
lokagathia,	az	ép	test	és	lélek	harmóniájának	bűvöletében	élő	görögök	némi	hezitá-
lás	után	eljutottak	az	olimpiász	négyéves	ciklusú	kronológiájához,	a	praktikusabb	
észjárású	rómaiak	a	konzuli	éveken	belül	rögzítették	az	események	időrendjét.	Ezt	
a	feladatot	a	papi	hivatást	betöltő	pontifexek	(eredeti	szakmájuk	szerint	hídverők)	
végezték,	s	ebből	a	tevékenységből	forrt	ki	az	annales	vagy	évkönyv,	a	Pontifex Ma-
ximus,	a	főpap	által	gondozott	„szikár	és	ösztövér	műfaj”.	Híd	a	múlt	és	a	jelen	kö-
zött	–	a	jövő	javára.
A	Római	Birodalom	összeomolhatott,	az	antikvitás	behúzódhatott	a	könyvtárakba,	

múzeumokba,	de	a	kronológia,	jó	néhány	más	„lógiával”	együtt,	futja	máig	ívelő	vi-
lágkarrierét.	A	legközismertebb	átfogó	gyakorlati	időrend	a	modernitásban	a	történeti	
kronológia.	Az	egyetemes	és	nemzeti	kronológiákon	túl,	azok	részeként	később	meg-
jelentek	az	egyes	részterületek	eseménytörténetét	időbeli	sorrendben	adatoló	összeál-
lítások,	a	település-,	intézmény-,	mozgalomtörténeti	kronológiák,	ám	ha	elbarangolunk	
kissé	a	bibliográfiákban,	rábukkanhatunk	akár	a	magyar	haiku	vagy	a	„kapcsolatmű-
vészet	és	küldeményművészet”(?) kronológiájára	is.
De	hagyjuk	a	kuriózumokat,	minket	most	a	Magyar könyvtártörténeti kronológia 

érdekel	igazán,	főképp	abból	az	apropóból,	hogy	impresszuma	szerint	2009-ben,	va-
lójában	2010	februárjában	megjelent	a	fenti	című	háromkötetes	összeállítás,	a	könyv-
táros	társadalom	doyenje,	Gerő	Gyula	szerkesztésében.1	(Csípősebb	nyelvek	szerint	
ezzel	lepte	meg	magát	a	Mester	a	saját	85.	születésnapjára…)	Mielőtt	azonban	köze-
lebbről	szemügyre	vennénk	a	„nagymestermunka”	három	vaskos	kötetét,	célszerű	
megjegyeznünk	Kristó	Gyula	történész	intő	szavait	a	műfaj	korlátairól:	„A történe-
ti kronológia (az időrendi összeállítás) szikár és ösztövér műfaj. Nem tűri a részletes 
taglalást, az okok és okozatok kifejtését, a nagy összefüggések bemutatását. A műfaj-

1. Magyar könyvtártörténeti kronológia 996-2007.	(Gerő	Gyula	összeáll.,	közrem.:	Rácz	Ágnes)	Bp.:	Országos	Szé-
chényi	Könyvtár,	2009.	1-3.	köt.	1317	p.
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nak egyetlen, ám annál kérlelhetetlenebb rendező elve van – az időrend.”2	Ez	a	tör-
ténészi	megállapítás	pontosan	illik	Gerő	Gyula	munkájára	is,	amelynek	előszava	fö-
lött	egy	mottó	izgatja	az	olvasói	fantáziát:	Quod potui, feci // Finivi quod incepi	–	ol-
vasható	a	latin	szöveg,	ám	nincs	mellette	a	fordítása.	(Hogy	örülne	Majoros	tanár	úr!)	
Klasszikus	műveltség	híján	a	mottó	értelme	így	egyelőre	rejtve	marad,	s	a	rejtély	föl-
oldásában	a	mindentudó	„gugli”	sem	segít.
A	Magyar könyvtártörténeti kronológia I.	kötetét	az	Előszó	vezeti	be	(angol	nyelven	

is),	illetve	egy	Tájékoztató	a	mutatók	használatához.	Az	Előszóban	foglalja	össze	a	szer-
kesztő	a	mű	hazai	előmunkálatait.	Fölidézi	itt	a	Könyvtári Figyelő	1970/1-es	különszá-
mát,	amely	Bereczky	László	könyvtártörténeti	kronológiáját	tartalmazta	az	1945-től	
1969-ig	terjedő	negyedszázadról.	A	megkezdett	munkát	Gerő	folytatta	a	Könyvtáros 
hasábjain,	1977-től	egészen	1992-ig,	a	lap	3 K-vá	(Könyv, Könyvtár, Könyvtáros)	ala-
kulásáig.	Ezután	a	lap	terjedelmi	korlátok	miatt	nem	tudta	vállalni	tovább	az	évenkénti	
közlést,	Gerő	Gyulát	pedig	a	Könyvtári Levelező/lap	szerkesztése	kötötte	le,	s	majd	csak	
1997-től	kezdett	ismét	intenzív	gyűjtőmunkába.	A	Könyvtári Figyelő	2001-es	és	2006-os	
különszámában	közölte	az	újabb,	2001	és	2004	közötti	adatokat.	Az	anyaggyűjtésben	
2001	fontos	dátum	annyiban	is,	hogy	ekkor	fogott	hozzá	a	szerkesztő	a	„retró”	gyűj-
téshez,	egészen	a	kezdetektől.	Ekkorra	forrt	ki	Gerő	Gyula	számára	a	maga	definiálta	
célkitűzés,	amely	szerint	a	szerkesztendő	kronológia	„egymondatos	naplója”,	diáriuma	
szeretne	lenni	több	mint	ezer	év	magyar	könyvtártörténetének.	Aligha	véletlen,	hogy	
nyolcvanéves	születésnapja	alkalmából	egyenesen	a	könyvtári	kronológia	nagymestere-
ként	aposztrofálta	Gerő	Gyulát	a	3 K hasábjain	a	szerkesztő	utód,	Vajda	Kornél,	öt	év-
vel	a	Kronológia	megjelenése	előtt,	amikor	még	csak	a	mű	előzetesének	számító	éves	
összegzések	sorát	ismerhette	a	szakmai	közvélemény	a	Könyvtári Figyelőből.
Huszonegy	gyűjtési	szempontot	alkalmaz	a	szerkesztő	a	kronológiában.	Ilyeneket	pél-

dául,	mint	az	irányítószervek	működése,	az	intézmények	keletkezése,	működése,	meg-
szűnése,	a	névfelvételek,	építészeti	adatok,	haváriák,	perszonália,	képzés	és	továbbkép-
zés,	tanfolyamok,	a	médiumok	könyvtárakból	sugárzott	műsorai,	könyvtári	kiadványok,	
folyóiratok,	hírlevelek,	mozgalmak	és	akciók,	kampányok	és	rendezvények.	Végül	a	jövő	
feladatait	is	megfogalmazza	itt	Gerő:	a	munkát	folytatni	kell,	s	a	készet	is	érdemes	még	
finomítani,	például	pótlásokkal	és	arányosítással.	Az	Előszó	legvégén	köszönetet	mond	
azoknak,	akik	ebben	a	harminckét	éve	vállalt	munkájában	segítették.
A	Tájékoztató	szerepe	a	bevezetés	a	mutatók	használatába.	A	legfontosabb	–	tudjuk	

meg	innen	–,	hogy	az	adatoknak	nincs	sorszámuk,	s	mivel	egy-egy	oldalon	olykor	szá-
mos	adat	szerepel,	a	legegyszerűbbnek	az	egyes	adatokat	indító	dátumokra	utalás	tűnt	
a	mutatók	összeállításakor.	Így	azért	két	dolog	lassíthatja	a	visszakeresést.	Az	egyik,	
hogy	egyes	adatoknak	nincs	pontos	dátumuk.	Ezek	ömlesztve	kerülnek	a	megfelelő	
év	vagy	hónap	elejére,	s	így	némi	többletböngészést	igényelnek.	Hasonló	többletmun-
kát	jelenthet,	hogy	egyes	dátumok	(az	év	első	vagy	utolsó	napja,	hó	eleje,	közepe	vége)	
többnyire	túlterheltebbek,	hiszen	ezek	általában	fordulónapokként	szerepelnek	az	igaz-
gatásban,	intézményirányításban.	Ezek	azonban	áthidalható	problémák,	ha	helyenként	
lassítják	is,	érdemben	nem	akadályozzák	az	eredményes	keresést.

2.	 Trogmayer	Ottó–Petrovics	István–Tóth	Sándor:	Szeged történeti kronológiája a kezdetektől 1944-ig.	(Szerk.:	Kristó	
Gyula)	Szeged:	Szeged	Megyei	Jogú	Város	Önkormányzat,	1992.	p.	98
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Az	Előszó	és	a	Tájékoztató	után	Gerő	Gyula	kalauzolásával	indul	a	kalandos	idő-
utazás	a	magyar	könyvtártörténetben,	s	az	adatsorok	lezárása	után,	a	II.	kötet	végén	
található	tíz	oldalas	rövidítésjegyzékkel	segíti	a	szerkesztő	a	„tömör	és	szűkszavú”	
adatsorok	kódolt	üzeneteinek	megfejtését	is.	„996 A Szent Mártonról elnevezett első 
magyarországi – pannonhalmi – bencés monostor könyvtárának a szervezet megalapí-
tásával azonos kezdő éve”	–	tudjuk	meg	a	legelső	adatból,	hogy	azután	előrébb	lapoz-
gatva	hamarosan	kiderüljön:	a	magyar	könyvtártörténet	első	évezredének	kronológiá-
ja	elfér	szűk	hetven	oldalon.	De	még	a	XX.	század	első	fele	sem	igényel	száz	oldalnál	
nagyobb	terjedelmet.	Négyszáz	oldalnál	is	többet	foglal	el	viszont	a	következő,	nagy-
jából	az	államosításoktól	a	rendszerváltásig	eltelt,	a	„létező	szocializmus”	koraként	is-
mert	negyven	esztendő.	A	Kronológia	felölelte	utolsó	tizennyolc	év	(1990–2007)	pe-
dig	a	maga	338	oldalával	a	legrészletezőbb,	itt	a	legtöbb	az	egy	esztendőre	jutó	adatok	
mennyisége.	Az	egyes	események	–	különösen	az	utolsó	évszázadban	–	időben	mind	
közelebb	esnek	egymáshoz.	Ez	a	fajlagos	sűrűsödés,	a	pontosabb,	részletezőbb	doku-
mentáltság,	a	mű	belső	arányainak	változása	nem	csupán	a	szakma	belső	változásaival,	
mennyiségi	paramétereinek	folyamatos	növekedésével	magyarázható.	Azzal	is	persze,	
de	a	legutóbbi	hat	évtizedet	illetően	már	a	szerkesztő,	Gerő	Gyula	személyes	tapasz-
talataiból	is	következik,	hiszen	ne	feledjük:	ezeknek	az	évtizedeknek	már	nem	pusz-
tán	kronológusa,	hanem	cselekvő	szakmai	közreműködője,	tanúja	is	volt	a	szerkesztő.	
Az	első	két	kötet	folyamatos	oldalszámozású,	ez	is	aláhúzza,	kiemeli	az	összetartozást,	
a	folytonosságot.	Miként	az	is,	hogy	minden	további	tagolás,	évekre,	századokra,	kor-
szakokra	bontás	nélkül	áradnak	egymás	után	az	egyes	dátumokhoz	kötött	esemény-
rögzítések,	amelyek	a	forrástól	indulva	adatok	kicsiny	erecskéjéből	szélesen	hömpöly-
gő	adatfolyammá	duzzadva	érik	el	a	pillanatnyi	jelen	idő	dátumát.	„2007. december 
31. A Magyar Könyvtárosok Egyesületének taglétszáma e napon: 2059.”
Itt,	ezen	a	végponton	már	szinte	elemi	ingert	érez	az	ember,	hogy	a	nyomába	ered-

jen:	mi	történt	Pannonhalmán	az	apátsági	könyvtárban	az	utóbbi	öt	esztendőben,	s	ho-
gyan	alakult	az	MKE	(Magyar	Könyvtárostanárok	Egyesülete)	taglétszáma	ez	idő	tájt…	
A	kronológiák	tartalmas	részének	áradó	eseménysorában	eligazodni	egy	szempont-
ból	gyerekjáték:	ha	éppen	csak	arra	kíváncsi	a	mindenkori	használó,	hogy	mi	történt	
például	–	esetünkben	a	honi	könyvtári	világban	–	1989.	október	26-án.	Igen	hamar	rá	
fog	lelni	a	használó	az	„év-hó-nap”	szisztéma	szerint	keresve	a	helyes	válaszra,	hogy	
tudniillik	akkor	avatták	fel	a	barcsi	gimnázium	tetőtér-beépítéssel	kialakított	új,	190	
négyzetméter	alapterületű	könyvtárát.	Igen	ám,	de	a	jámbor	használó	az	esetek	több-
ségében	nem	ezzel	a	böngésző	módszerrel	keres.	Neki	az	kellhet,	hogy	történt-e	valaha	
bármi	Barcson	könyvtárügyben,	netán	hogy	hol	és	mikor	avattak	iskolai	könyvtárakat	
az	utóbbi	fél	évszázadban.	Böngészve	ez	több	száz	oldal	átlapozását	is	jelenthetné,	ha	
nem	volnának	a	mutatók,	amelyek	szerencsénkre	vannak.
Három	különféle	mutató	tölti	meg	Gerő	Gyula	munkájának	III.	kötetét:	a	személy-

neveké,	azután	az	intézmények,	szervezetek	és	földrajzi	nevek	mutatója,	végül	a	tárgy-
szavaké.	A	két	első	összeállítás	elkészítése,	bármily	nagy	figyelmet	igényelhetett,	mégis	
csak	mechanikusabb	feladat	volt,	míg	a	tárgymutató	szerkesztése	szelekciót,	értékelő	mi-
nősítést	is	bőven	kívánhatott.	Mielőtt	a	mutatók	világában	folytatnánk	kalandozásunkat,	
a	recenzensnek	itt	és	most	kell	bevallania,	hogy	mind	a	Könyv és Nevelés (KéN)	szak-
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mai	irányultsága,	mind	személyes	érdeklődése	és	kötődése	okán	elsősorban	a	könyvtá-
rak	pedagógiai	kapcsolódásait,	az	iskolai	könyvtárak	világát	célozta	meg	az	izgalmas	
szakmatörténeti	kalandtúrán	–	miközben	azért	egyéb	érdekességek	észlelésére	is	futot-
ta	a	figyelméből.
Kezdjük	a	szemlét	a	közel	ötezer	tételes	perszonáliával!	A	Személynevek mutatója 

mintegy	száz	oldalon	sorolja	a	Kronológiában	szereplők	nevét	–	Abafi Lajostól	Zsolt 
Pálnéig.	A	két	név	egyúttal	jelzi	a	szakma	mindenkori	résztvevőnek	nemi	összetételi	
tendenciáját	is.	Ebben	a	névtengerben	bizony	szerényen	húzódnak	meg	–	de	ott	van-
nak	legalább,	Ambrus Andrásnétól	Zelles Ilonáig!	–	néhány	tucatnyian	azok	a	nevek	
is,	melyeknek	viselői	közvetlenül	tettek	valamit	a	magyar	iskolai	könyvtárakért.	Aki-
ket	pedig	hiányolni	volnánk	kénytelenek,	mert	hiszen	tettek	jeles	dolgokat	mások	is	
a	szakmáért,	azok	nem	személyes	érdemeik	hiánya,	hanem	„adattá	válásuk”	híján	szo-
rultak	ki	a	Kronológiából.	Ez	pedig	legkevésbé	a	saját	vétkük,	és	kevésbé	az	adatgyűj-
tő(k)é,	annál	inkább	lehet	az	adatszolgáltatók	hibája…
A	mutatók	közt	a	legterjedelmesebb	az	Intézmények, szervezetek, települések, föld-

rajzi nevek mutatója.	Közel	kétszáz	oldalban	tartalmazza	a	címében	foglalt	kereső	ka-
tegóriákat,	Abától	Zsámbékig,	s	az	I. István Gimnáziumtól	a	Zsigmond Király Főisko-
láig.	Ha	ebben	a	mutatóban	az	iskolai	könyvtárakra	kíváncsi	a	kereső,	a	települések	
betűrendjében	találja	meg	őket.	Budapest	címszó	alatt	például	59	iskolai	könyvtári	
tétel	található,	méghozzá	kerületenként,	s	azon	belül	az	iskola	nevének	betűrendjé-
ben.	De	föllelhetjük	itt	az	1875-ben	alakult,	majd	pedig	öt	éven	át	működő	Iskolai- 
és népkönyvtárakat terjesztő bizottságot,	amelyet	a	magyar	szabadságharc	(és	Gari-
baldi)	dicső	tábornoka,	Türr	István	vezetett.	Ehhez	a	bizottsághoz	kötődve	indította	
meg	1878	szeptemberében	Dolinai	Gyula	a	tíz	számot	megélt	Iskolai és Népkönyv-
tár	című	folyóiratot,	és	ez	a	bizottság	fogadta	el	ugyanakkor	Dolinai	130	műből	álló	
népkönyvtári	jegyzékét.	Több	mint	egy	évszázaddal	később	működött	néhány	éven	
át	egy	másik	bizottság,	amelynek	e	sorok	írója	is	méltatlan	tagja	lehetett.	Az	Orszá-
gos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (OPKM)	főigazgatói	tanácsadó	testületeként	
1986-ban	életre	hívott	Iskolai könyvtári kollégium	–	ezt	a	Kronológia	öt,	róla	szó-
ló	tétele	is	sejteti	–	nagy	lendülettel	kezdett	munkálkodni,	ám	alig	három	év	múltán,	
1989.	május	24-én	„a	megváltozott	körülmények	miatt”	kimondta	saját	föloszlatását	
azzal,	hogy	az	önkormányzatok	megalakulása	után	újra	fog	szerveződni.	Ez	azonban	
már	nem	történt	meg…
Viszonylag	friss	címszó	ebben	a	témakörben	az	Iskolai Könyvtári Világnap,	ame-

lyet	a	szakma	nemzetközi	szervezete,	az	IASL	kezdeményezésére	1999.	október	25-e	
óta	ünnepel	az	iskolai	könyvtáros	világ.	A	Világnapot	az	Iskolai Könyvtárosok Nyári 
Akadémiája	követi,	mint	1983	óta	kronológiába	kívánkozó	periodikus	esemény.	Föl-
lelhető	a	mutatóban	a	Könyvtárostanárok Egyesülete	is,	természetesen	a	jogelődök-
kel	és	azok	névváltozataival	együtt.	A	KTE	negyedszázados	története	során	ugyanis	
immár	a	negyedik	nevet	viseli.	Azután	egy	igazi	kuriózum,	a	budapesti	Könyvtáros 
gimnázium:	1953.	január	14-én	kelt	a	rendelet	a	speciális	szakképző	középiskola	meg-
szervezésről,	és	március	12-én	már	föl	is	bukkant	a	jelentkezési	fölhívás	a	Könyvtá-
rosban.	A	szeptemberben	két	párhuzamos	osztállyal,	harminc	fiúval	és	ugyanannyi	
lánnyal	induló	iskoláról	azt	mondja	a	Kronológia,	hogy	egy	év	után,	1954	júniusában	
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meg	is	szűnt,	bár	–	szintén	innen	tudjuk	–	más	adat	szerint	csak	1956-ban	szűnt	meg.	
(Érdekes	lenne	kideríteni,	vajon	kerültek-e	ki	akár	nyugdíjig	a	pályán	maradó	könyv-
tárosok	ezekből	az	osztályokból.)
A	válogató	jellegű,	hetven	oldalas	Tárgymutató	lényegében	kiegészíti,	árnyalja	és	fi-

nomítja	az	előző	két	mutató	keresési	lehetőségeit.	Az	adatbázisoktól	a	zenei könyvtára-
kig	barangolva	számos	érdekesség	állíthatja	meg	a	böngészőt.	Ki	emlékeznék	például	
ma	már	–	Gerő	Gyula	munkája	híján	–	a	„Könyvet a pusztai diákoknak!”	szlogenre?	
Innen	viszont	megtudhatjuk,	hogy	1972.	augusztus	13-án	Bajor	Nagy	Ernő	hirdette	
meg	a	mozgalmat	a	Szabad Föld	hasábjain.	Persze	a	kampány	kimeneteléhez	már	ko-
molyabb	kor-	és	szakmatörténeti	búvárkodásra	lehet	szükség.	A	kampány	„mélyföltá-
rása”	már	nem	a	kronológia	dolga,	ez	a	műfaj	csupán	a	figyelem	felkeltéséért	felelős.	
Akár	könyvtáros	szakmai	kvíz	kérdésnek	is	elmenne,	hogy	mikor	zajlottak	és	miről	
szóltak	a	„Balatoni beszélgetések”.	Gerő	Gyula	kronológiája	siethetne	a	vetélkedő	részt-
vevői	segítségére	ebben	is,	miként	az	Olvasó Népért mozgalom,	a	Honvédségi Olvasó 
Pályázatok	dátumát	és	alapadatait	illetően	is.	De	kifürkészhető	e	mutató	segítségével	
a	Könyvtári Könyvminősítő Bizottság	nevű	csudabogár,	és	még	sok	más,	a	múlt	ködé-
be	veszett	könyvtártörténeti	adalék	is.
Az	iskolai	könyvtárak	viselt	dolgai	után	böngészve,	az	építésükről	szóló	adatok	közt	

kutakodva	bukkanhatunk	rá	a	tárgymutatóban	az	„500 év – 500 iskolai könyvtár” ak-
ció	meghirdetésére,	amelynek	első	„terméke”	az	1973.	április	27-én	átadott	ferihegyi	
úti	általános	iskolai	könyvtár	volt.	Újabb	időket	idéz	az	OPKM-ben	tartott	Négyszög-
letű kerekasztal	beszélgetéssorozat	a	gyermekirodalomról,	2001-ből,	amelyet	a	Könyv 
és Nevelés	szervezett,	a	legújabb	időket	pedig	például	a	Bod Péter Könyv- és Könyv-
tárhasználati Verseny.
A	szakmai	sorscsapások	könnyebb	elviseléséhez	is	segíthet	a	tárgymutató,	midőn	

az	iskolai	könyvtárak	integrálását,	az	intézmény-összevonásokat	(értsd: könyvtár meg-
szűnéseket!)	mutatva	fölfedezteti	velünk,	hogy	tényleg	nincs	új	a	nap	alatt.	Efféle	cím-
szók	alatt	ugyanis	huszonkét	tétel	fordul	elő	már	1808-tól	1945-ig	is!	De	sajnos	az	is	
igaz,	hogy	1991-től	2007-ig	közel	száz	ilyen	tételt	találunk,	miközben	intézményszét-
válás	címszó	alatt	összesen	csak	nyolc	tétel	búvik	meg	az	utolsó	tizenöt	évben.
A	tévécsatornák	akciófilmjein	(is)	szocializálódó	recenzens	egyik	kedvenc	adatso-

ra	az	örökéletű	havária:	a	könyvtári	rombolás,	lopás,	betörés.	1476-ban	az	esztergo-
mi	érsek	Frigyes	császárhoz	szökött,	de	nem	üres	kézzel:	vele	szökött	az	érseki	házi	
pénztár,	továbbá	jó	néhány	kötet	értékes	könyv	is.	1590-ben	a	znióváraljai,	Túróc	me-
gyei	lutheránusok	dúlták	föl	és	hasogatták	össze	a	jezsuiták	ottani	könyvtárát,	1626	
körül	viszont	az	elhunyt	Rimay	János	költő	házát	–	és	értékes	könyvtárát	–	fosztották	
ki	egyesek.	1807-ben	bukott	le	az	egyetemi	könyvtár	„őre”,	Rossi	Ferenc	könyvtárnok,	
aki	háziszarkaként	hordta	haza	és	adogatta	el	lassacskán	a	rábízott	könyveket.	A	kárt	
megtéríttették	vele,	majd	fél	év	után	szabadlábra	helyezték	–	elmebaja	miatt.	Hmm…	
Egy	másik,	később	„szarkáskodó”	kolléga	viszont	„öngyilkossággal	tért	ki	a	földi	igaz-
ságszolgáltatás	elől”.	Az	1960-as	évektől	a	szorgos	olvasók	is	aktivizálódtak:	egyikük	
a	Fővárosi	Szabó	Ervin	Könyvtár	fiókokat	kezdte	módszeresen	látogatni,	majd	a	köl-
csönzött	műveket	némi	„kézimunka”	után	vitte	csak	vissza	–	az	Ecseri	piacra.	Öt	évet	
kapott,	viszont	bigámista	is	volt	meg	lakás	szélhámos	is.	Vajon	mennyit	érhetett	az	öt	
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évből	maga	a	180	lopott	könyv?	Néhány	évvel	később	egy,	a	Könyvtári	szabályzatot	
pontosan	ismerő	ifjú	váci	könyvrajongó	ablakbetöréses	módszerrel	vitt	el	a	kézikönyv-
tárból	másfél	mázsa	könyvet.	Azzal	védekezett,	hogy	képtelen	volt	reggelig	várni,	s	így	
egyúttal	a	számára	elfogadhatatlan	kölcsönzési	tilalmat	is	nagyvonalúan	kiküszöböl-
hette.	Betörés	közben	két	iskolai	könyvtárt	is	sikerült	fölgyújtaniuk,	és	csaknem	po-
rig	égetniük	a	tetteseknek.	Ez	lett	a	sorsa	a	fővárosban	a	Móricz	Zsigmond	Gimnázi-
um	könyvtárának,	s	ez	a	dunaföldvári	általános	iskoláénak	is.	A	rendszerváltás	után	
–	miközben	azért	Vizsolyban	Bibliát	loptak	–	már	a	számítógép	és	a	CD-ROM	a	sztár,	
majd	1999-ben	megesik	az	első	internetes	„hekkelés”	a	paksi	könyvtárban,	s	egy	év	
múlva	az	Országos	Széchényi	Könyvtárból	honlapot	lopnak.
Kedvenceim	közé	tartoznak	a	különféle	„elsők”	is.	A	közel	száz	tételből	néhány,	épp	

csak	szemezgetésül:	az	első	magyar	könyvtáros	nő	(1908),	az	első	könyvtári	írógép-
használat	–	a	dátumból	adódóan	alighanem	valamely	„őskolléga	úr”	részéről	(1897),	
az	első	olvasótábor	(1972)	vagy	az	első	könyvtári	blog	(2006).	Az	igazi	sztár-első	a	sze-
memben	mégis	az	első	fizetett	könyvtáros.	Mindössze	a	28.	tétel	az	„őskolléga”	a	Kro-
nológiában:	1469-ben	Handó	György	pécsi	prépost	300	kötetes	templomkönyvtárat	
alapított,	zömmel	Rómából	hozott	könyvekből,	s	a	gyűjtemény	kezelését	egyik	papjá-
ra	bízta,	akinek	fizetett	is	a	nyitva	tartásért.	De	vajon	mennyit	kellett	nyitva	tartani,	
és	vajon	mennyiért?	És	ki	volt	ez	a	szerencsés	kolléga?	Jellemző	módon,	már	akkor	is	
a	főnök	kiléte	volt	a	fontos…	(Figyelem!	Aki	folytatja	Gerő	Gyula	munkáját,	el	ne	fe-
lejtse	majd	fölvenni	tételként	az	utolsó	magyar	könyvtáros	férfiú	nyugállományba	vo-
nulásának	napját	–	alighanem	valamikor	a	nem	túl	távoli	időkben!)
Oly	sok	jó	szó	után,	pusztán	a	teljesség	kedvéért	végül	szólni	kell	a	Kronológia	(ki-

sebb)	fogyatékosságairól	is.	Előbb	azonban	hadd	ajánljam	megfontolásra	a	következő	
állítást:	a	kronologikus	adatsor	esetleges	mennyiségi	hiányai,	különösen	az	utolsó	né-
hány	évtizedre	(tehát	a	Kronológia	zömére)	vonatkozóan,	általában	nem	a	szerkesz-
tő,	Gerő	Gyula	fogyatékosságai!	A	magam	példájából	(is)	kiindulva	kérem	a	tisztelt	
„érintetteket”:	ki-ki	végezzen	gyors	önvizsgálatot	arról,	hogy	hányszor,	hogyan,	miért	
tért	ki	anno	Gerő	Gyula	szelíden	sürgető	kérései	elől	mint	potenciális	adatszolgálta-
tó.	S	ha	ez	megtörtént,	talán	együtt	ismerhetjük	be:	a	könyvtáros-társadalom	hajlama	
a	téma	iránti	közönyre,	az	adatközlői	igénytelenség,	vagyis	éppen	a	saját	trehánysá-
gunk	is	„sáros”	lehet,	hiszen	a	nekünk,	mindünknek	hiányzó	adatot	talán	éppen	ne-
kem,	magamnak	és	neked,	magadnak	kellett	volna	közölni	a	szerkesztővel,	öt-tíz-húsz	
évvel	korábban.
Az	adatsor	mennyiségi	hiányaira	példaként	idézhetem	akár	az	Országos	Pedagógiai	

Könyvtár	és	Múzeum	tételeit,	akár	a	Könyvtárostanárok	Egyesületét.	Az	OPKM	négy-
szeresen	is	címszó	(persze	utalással!),	hiszen	forgatagos	múltjában	többször	is	változott	
a	neve.	(Csak	zárójelben:	a	Kronológia	megjelenése	óta	is	változott	már,	most	éppen	
OFI	PKM…)	Legalább	ennyiszer	cserélt	nevet	a	KTE	is	–	mindössze	egy	bő	évtized	
leforgása	alatt.	Az	OPKM	közel	kétszáz	tétel.	Míg	a	jóval	fiatalabb	KTE	ennél	lénye-
gesen	kevesebb.	Viszont	a	közelmúltban	megszületett	saját	történetleírásában	mind-
kettő	legalább	háromszoros	tételszámú	kronológiát	mutat	föl!	Ha	levonjuk	is	a	kevés-
bé	jelentőseket,	bár	nem	egyszerű	olykor	eldönteni,	hogy	mi	az	a	fontossági	tényező,	
ami	méltóvá	tesz	egy	eseményt	a	helyfoglalásra	a	szakma	kronológiájában,	szóval,	ha	
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le	is	vonjuk	az	„efemert”,	akkor	is	be	kell	látnunk,	hogy	alighanem	az	adatpublicitás,	
adatszolgáltatás	is	hibádzott	a	szóban	forgó	szervezetek	részéről.	És	ez	csak	egyetlen	
intézmény	és	egyetlen	szakmai	szervezet!
Még	mindig	a	mutatóknál	maradva:	tény,	hogy	nem	könnyű,	nem	akármilyen	kon-

centrációt,	figyelmet	igénylő	mesterség	a	mutatózás,	az	tudja	igazán,	aki	próbálta	már!	
Nem	csoda	hát,	ha	a	szúrópróbaszerű	szemle	során	találtam	a	tárgymutatóban	néhány	
olyan	fővárosi	iskolai	könyvtári	hivatkozást,	amelyek	nem	szerepeltek	az	intézményi	
mutatóban,	miközben	a	többség	persze	mind	a	kettőben	megtalálható.	A	Könyv és Ne-
velés	ott	van	a	tárgymutatóban,	méghozzá	két	hivatkozással:	az	első	az	1966-os	in-
dulásra,	a	második	az	1987-es	megszűnésre	utal.	Ebből	rögtön	kiviláglik,	hogy	nincs	
semmiféle	utalás	az	új,	1999-es	indulású	KéN-re,	miközben	a	Kronológiában	szerepel	
maga	az	adat,	és	a	személynévmutatóban	is	ott	a	hivatkozás	a	két	szerkesztő	(Balogh	
Mihály	és	dr.	Jáki	László)	neve	mellett.
A	mutatók	végén	újra	fölbukkan	az	indító	mottó,	de	itt	már	a	magyar	fordítást	ol-

vashatjuk:	„Ami erőmből telt, megtettem // Amit elkezdtem, bevégeztem”	Így	búcsúzik	
(mint	hírlik,	a	maga	költötte	mottóval!)	a	szerkesztő,	összeállító	Gerő	Gyula	a	Krono-
lógia használóitól.
A	recenzió	elején	találkoztunk	a	római	pontifexekkel,	a	hídverőkkel,	akik	cölöp-

hídjukkal	az	örök	jelent,	az	elfolyó	pillanatot	jelképező	Tiberis	két	partját	kötötték	
össze.	Hídjuk	az	ősi	város,	az	Urbs	múltőrző	belső	tereitől	ívelt	át	a	túlpartra,	a	Iani-
culum	domb	lábainál	kezdődő	Orbis,	a	(föld)kerekség	jövőt	sejtető,	táguló	világa	felé.	
Ezt	művelte	utóbb	az	Anna-
lesben	a	Pontifex	Maximus,	
a	múlttá	tűnő	jelen	dolgait	
rögzítvén	a	 jövő	számára,	
emlékezetül	 és	 okulásul.	
Történelmet	írt,	ahogy	tör-
ténelmet	írt	a	maga	tiszte-
letet	 érdemlő	munkájával	
Gerő	Gyula	is.
Tudom,	hogy	a	XX.	szá-

zadi	magyar	köztörténetben	
már	foglalt,	méghozzá	igen	
csak	pejoratív	kontextusban	
foglalt	a	történelmünk	egyik	
sötét	periódusát,	a	hírhedt	öt-
venes	éveket	fölidéző	„Gerő,	
a	Hídverő”	szlogen	vagy	in-
kább	lózung.
Mégis	 azt	 mondom	 én	

most,	 hogy	 a	XXI.	 száza-
di	 magyar	 könyvtártörté-
net-írásban	ismét	csak	„Gerő	
a	Hídverő”.
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„…másként és más miatt cselekvő emberek”
Adatbázisok,	webes	alkalmazások	fiataloknak	és	az	őket	tanítóknak

Kámán Veronika

Bevezetés
Gyakorló	könyvtárostanárok	gyakran	tapasztalják,	hogy	bár	napjaink	fiataljait	digitális	
nemzedéknek	nevezik,	mégsem	mozognak	olyan	biztonsággal	az	online	információ-
források	világában,	mint	ahogyan	arra	nevük	kötelezné	őket.	Tapasztaljuk	a	nemzedé-
ki	különbségeket	és	a	könyvtárhasználati	órák	lehetőségeinek	szűkösségét	is.	Szüksé-
günk	van	egymás	kölcsönös	megismerésére;	nekik	vezetésre,	a	tájékozódás	segítésére,	
nekünk	pedig	–	velük	együtt	–	tanulásra,	fejlődésre,	hogy	el	ne	vesszünk	a	webes	in-
formációforrások	dzsungelében.	Mindebben	pedig	egymásra	van	szükségünk.

Egy	tapasztalat
Ahhoz,	hogy	eredményesen,	vonzóan	taníthassuk	a	fiataloknak	az	online	információ-
szerzést,	a	talált	információk	súlyozását,	mérlegelését	és	kritikus	értékelését,	elenged-
hetetlenül	fontos,	hogy	megismerjük	azt	az	attitűdöt	is,	amellyel	a	webhez	viszonyul-
nak.	Szándékosan	nem	a	„használat”	szót	alkalmazom	itt,	hiszen	épp	ez	az	a	kulcsszó,	
amely	mint	alapvető	különbség	egymásnak	feszül	a	könyvtár-	és	internethasználó	ge-
nerációk	között.
Egy	tizedikes	osztályban	vagyok	osztályfőnök-helyettes.	A	múlt	évben	az	osztály	

tanulói	egy	a	Petőfi	Irodalmi	Múzeum	által	szervezett	irodalmi	projekten	vettek	részt,	
amely	során	egészen	újszerű,	kreatív	módon	dolgozták	fel	Petőfi	Sándor	életművét.	Iz-
galmasabbnál	izgalmasabb	feladatokat	kaptak.	Egy	lány	a	Rómeó és Júlia	színlapjá-
val	toppant	be	a	könyvtárba:	feladatképp	Petőfi	körének	tagjait	kellett	behelyettesíte-
nie	a	dráma	színlapján	szereplő	karakterek	helyébe,	ahol	Petőfit	Rómeónak,	Szendrei	
Júliát	pedig	természetesen	Júliának	feleltette	meg.	Egy	fiú	egy	másik	feladattal	érke-
zett:	tablót	kellett	készítenie,	elképzelve	Petőfit	mint	napjaink	ünnepelt	rock	sztárját.	
A	feladatokban	az	volt	a	közös,	hogy	megoldásukhoz,	megvalósításukhoz	feltétlenül	
szükséges	volt	a	szerző	életművének	alapos	ismerete,	de	a	számonkért	tudás	nem	le-
xikális	jellegű	volt:	nem	volt	elegendő	egy	„egykulcsszavas”	Google-keresés	vagy	egy	
jól	megírt	Wikipédia-szócikk	információanyaga.	A	szükséges	tudáselemek	felkuta-
tása	és	egységes	egésszé	alakítása	elmélyült,	rendszerező	munkát	igényelt.	A	diákok	
küszködtek	a	megoldással	–	mivel	egyetlen	feladatra	sem	volt	kész,	„instant”	válasz.	
A	leadás	előtti	nap	estéjén	csak	úgy	záporoztak	a	kérdések	az	osztály	zárt Facebo-
ok-csoportjában,	én	pedig	–	webkönyvtárost	játszva	–	próbáltam	„kitaposni”	előttük	
a	bejárandó	utat,	rámutatva	egy-egy	releváns	információforrásra,	hogy	megkönnyít-
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sem	az	utolsó	néhány	óra	hajszáját.	Persze	kivételek	mindig	akadnak:	egyesek	számára	
csak	a	kezdő	lendület	hiányzott,	s	a	felkínált	források	segítségével	már	sokkal	gördü-
lékenyebben	haladtak	tovább.	Mások	a	könyvtárban	kértek	segítséget,	s	mikor	kezük-
be	adtam	egy-egy	monográfiát	vagy	lexikont,	azokban	már	könnyedén	tájékozódtak,	
s	alig	húsz	perc	eltelte	után	elégedetten,	megfelelő	mennyiségű	és	minőségű	nyers-
anyaggal	megtámogatva	távoztak.
Miért	írok	ennyire	részletesen	erről	a	tapasztalatról?	Jól	illusztrálja	számomra	

a	Google-generációnak	aposztrofált	fiatalok	információszerzési	rutinjának	kettőssé-
gét:	a	web	számukra	természetes	közeg	–	színtere	az	információcserének,	a	kommu-
nikációnak,	az	életnek –, ám	ehhez	még	szükséges	a	vezetés,	a	tájékozódás	segítése.	
Ezekben	az	útkereszteződésekben	ott	állhatnak	a	könyvtárosok,	könyvtárostanárok,	
akik	–	bár	a	legtöbb	esetben	fennáll	köztük	és	tanítványaik	között	a	generációs	kü-
lönbség	–	információszerzési	és	-használati	rutinjukkal	segíthetik	a	tájékozódásban	–	
a	számukra	talán	csak	használati	eszközként	értelmezett	weben	–	a	fiatalokat.
Az	iskolai	könyvtárak,	a	könyvtárostanárok	napról	napra	bőrükön	tapasztalhatják	

a	jelenség	okozta	feszültséget	a	szolgáltatás	során	is.	Marc	Prensky	(1946–)	amerikai	
oktatási	szakértő	már	2001-ben	szól	e	kettősségről,	digitális	bevándorlók	és	digitális	
bennszülöttek	generációit	különböztetve	meg	egymástól.	Utóbbiak	Prensky	megfo-
galmazása	szerint	„anyanyelvi beszélői a számítógépek, videójátékok és az internet 
digitális nyelvének”1, számukra	az	internet	természetes	közeg,	amelybe	beleszülettek	
–	ellentétben	a	korábban	születettek,	a	digitális	bevándorlók	nemzedékével,	akik	csak	
megtanulták	használni	azt,	de	ez	a	szerzett	tudás	sohasem	lesz	egészen	egyenlő	a	szü-
letéstől	birtokolttal.

A	digitális	bennszülöttek	karakterisztikája
Egy	nemzedék	karakterisztikájáról,	sajátosságairól	nehéz,	sőt	lehetetlen	tömören,	ál-
talánosítások	nélkül	írni,	ám	bizonyos	jelenségeket,	áramlatokat	mégis	generációs	jel-
legzetességként	határozhatunk	meg.	Google-generáció,	Z-generáció,	C-generáció,	
digitális bennszülöttek,	Facebook-generáció...	Az	elnevezéseknek	valóságos	bábele	
alakult	ki,	amelyekkel	általánosságban	véve	az	1993	után	–	más	források	szerint	az	
1990	után	–	születetteket	illetik.
Az	X generáció	tagjai	−	az	1970-es	években	születettek	−	fiatalkorukat	a	ma	elter-

jedt	technológiai	lehetőségek	kialakulása	előtt	élték,	s	azok	használatát	elérhetővé	vá-
lásukkal	vagy	megtanulták,	vagy	távol	maradtak	tőlük.
Az	Y generáció	tagjai,	az	1980-as	években,	illetve	az	1990-es	évek	legelején	szüle-

tett	nemzedék,	noha	nem	született	bele	az	internet	valóságába,	de	nagy	valószínűség-
gel	gyermekkorában	találkozott	vele,	ismerte	meg	használatát,	s	annak	fejlődésével	
egy	ütemben	nőtt	fel	ő	maga	is.2

1.	 Prensky,	Marc:	Digital	Natives,	Digital	Immigrants.	In:	On the Horizon.	2001.	9.	évf.	5.	sz.	p.	1.	[online]	
[2012.11.20.]	<http://www.marcprensky.com/writing/prensky%20-%20digital%20natives,%20digital%20
immigrants%20-%20part1.pdf>

2.	 Tari	Annamária:	Y-generáció. Klinikai pszichológiai jelenségek és társadalomlélektani összefüggések az informá-
ciós korban.	Bp.:	Jaffa	Kiadó,	2010.	p.	47.
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A	Z	avagy	Google-generáció,	azaz	a	digitális	bennszülöttek	nemzedéke	azonban	
nemcsak	együtt	növekedett	vele,	de	egyenesen	beleszületett	a	formálódó	hálózati	kul-
túrába,	azt	teljesen	a	magáénak	érzi;	nem	mint	eszközt	használja,	hanem	mint	életfor-
mát,	oxigén-természetességű	kommunikációs	és	ismeretszerzési	módot.3
E	generációs	különbségek	az	iskolai	könyvtárak	és	könyvtárosaik	számára	is	ko-

moly	kihívásokat	jelentenek,	hiszen	míg	a	könyvtárak	a	korábban	született	generációk	
számára	az	információ	letéteményeseinek	számítottak	ugyan,	a	digitális	bennszülöttek	
nemzedékétől	gyakran	csak	érdektelenséget	tapasztalnak.	Fontos	tehát	közös	nyelvet	
találnunk:	bemenni	az	ő	ajtajukon,	s	kijönni	a	miénken.	A	korszakváltásnak	épp	ab-
ban	a	fázisában	vagyunk,	amelyben	a	fiatalokat	információszerzésre	és	-feldolgozás-
ra	tanító	tanárok	és	könyvtárosok	még	mindenképpen	„csak”	digitális	bevándorlók 
–	még	ha	ennek	legutolsó	generációjába	tartoznak	is.

„Ez a kérdés nagyon is komoly; napjaink oktatásának legégetőbb problémája az, 
hogy a digitális bevándorló oktatók, akik a mára már elavult, »pre-digitális« nyelvet 
beszélik, küzdenek azzal, hogy egy olyan populációt kell tanítaniuk, akik hozzájuk ké-
pest már egy merőben új nyelvet beszélnek.”4	A	könyvtárostanárok	többsége	számára	
az	internet	nem	természetes	közeg	a	fent	említett	módon,	ám	mindennaposan	használt	
eszköz	–	ismerjük	az	internet	korlátait	és	veszélyeit	a	hozzáférhetőség,	a	hitelesség	te-
kintetében,	s	képesek	vagyunk	összevetni	azt	a	nyomtatott	dokumentumok	nyújtotta	
információkkal.	Ismerjük	és	használjuk	a	„mély	webet”,	az	internetnek	azt	a	rétegét,	
amely	rejtve	marad	a	keresőmotorok	előtt.
Az	itt	bemutatandó	adatbázisok	talán	segítenek	abban,	hogy	hidakat	építsünk,	és	megta-

láljuk	az	információszolgáltatásnak,	az	információkeresés	tanításának	e	közös	nyelvét,	de	
legalábbis	„kifejezéseket”,	amelyeket	mindannyian	értünk	és	szívesen	alkalmazunk.

Információkeresési	készségek
A	BBC	kutatása,	amelynek	jelentését	2010-ben	tették	közzé5,	négy	alapvető	szempont-
ból	vizsgálta	a	fent	említett	három	generáció	(X,	Y	és	Z	generáció)	információkeresé-
si	szokásait,	hatékonyságát:

1.	 Az	internethasználat	általános	céljai;
2.	 Multitasking;
3.	 Az	információkeresés	jellege,	karakterisztikája;
4.	 Munkamemória.6

A	kutatók	azt	tapasztalták,	hogy	a	három	nemzedék	közül	valóban	a	Google-gene-
ráció	tagjai	azok,	akik	a	leggyorsabbak	az	információkeresés	terén,	ugyanakkor	ők	
voltak	azok	is,	akik	a	legkevésbé	voltak	biztosak	a	feltett	kérdésre	meglelt	válasz	he-
lyességében,	továbbá	a	kérdések	megválaszolásához	ők	használták	a	legkevesebb	for-

3.	 Kulcsár	Zsolt:	Az integratív e-learning felé.	2008.	p.	8-9.	[online]	[2012.	10.	24.]	<http://www.crescendo.hu/files/
konyvek/kulcsar-zsolt-az-integrativ-e-learning-fele.pdf>

4.	 Prensky,	i.	m.	p.	2.
5.	 Nicholas,	David,	et	al.:	Google	Generation	II:	web	behaviour	experiments	with	the	BBC.	In:	Aslib Proceedings.	

2011.	1.	sz.	p.	28-45.
6.	 Uo.	p.	34.
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rást,	weboldalt.	Ha	egyszer	megtaláltak	egy	–	helyesnek	tűnő	–	választ,	megelégedtek	
vele,	úgy	érezték,	megnyerték	a	versenyt,	és	nem	próbálták	további	–	adott	esetben	
hitelesebb	–	források	vizsgálatával	alátámasztani	az	igazságot.	A	multitasking	„mun-
kamódszerében”	is	alacsonyabb	hatékonysági	fokot	mutattak,	mint	Y	generációs	tár-
saik.7	Az	Y-generációba	tartozó	vizsgált	személyek	ugyan	nem	voltak	olyan	gyorsak,	
mint	fiatalabb	társaik,	de	lényegesen	több	forrást	használtak	–	érezhetően	jobb	forrás-
kritikai	érzékkel	–,	s	ennek	köszönhetően	a	vizsgált	csoportok	közül	ők	voltak	a	legin-
kább	biztosak	az	adott	kérdés	helyességében.	Náluk	mérték	a	legmagasabb	eredményt	
a	munkamemória	tekintetében	is.8	Számos	új	jellegzetesség	figyelhető	meg	az	infor-
máció	feldolgozása	vonatkozásában	is.	A	Google-generációsok	szívesen	dolgoznak	kö-
zösségben,	közösségi	hálózatokon,	megosztott	információkkal,	s	a	megszerzett	infor-
mációkat	jellemzően	inkább	a	másolás-beillesztés	módszerével	formálják	egységgé,	
mint	a	szintézis	útján	–	s	ez	is,	mint	a	webhasználat	általánosságban,	kevésbé	a	„tan-
könyv	szerint”	megtanult/megtanított	módszerek,	sokkal	inkább	a	learning-by-doing,	
a	próba-szerencse	alapú	cselekedve	tanulás	útján	történik.9
Brown	és	Boulderstone	megállapítása10	szerint	az	egyes	generációkba	tartozók	el-

különíthetően	másképp	viszonyulnak	a	digitális	eszközökhöz,	mint	a	kutatás	eszkö-
zeihez	is.
Felhívják	a	figyelmet	arra,	hogy	„a tehetséges »digitális bennszülöttek« hamaro-

san a tudományos világ felnőttjeivé, nagykorú polgáraivá válnak, ők várhatón a tu-
dományos kutatásoknál is másként fogják használni ezeket az eszközöket”11	(tudniil-
lik	a	digitális	eszközöket).
A	következőkben	olyan	adatbázisokat,	webes	alkalmazásokat	mutatunk	be,	amelyek	

–	amellett,	hogy	közös	nyelvet	képviselnek	–	működésük	alapját	a	fenti	web-	és	for-
ráshasználati	szokások	jelentik.

Adatbázisok,	webes	alkalmazások	fiataloknak

Aktív és globális webhasználat

Napjaink	fiataljai	alapvető	természetességgel	használják	az	internet	térbeli	és	időbeli	
határokat	átívelő	működésmódját,	s	ez	az	attitűd	jó	lehetőséget	jelenthet	a	könyvtáros-
tanárok	számára	is	az	információszerzés	és	a	tanulás	tanításában.	Kihasználható	tu-
lajdonság	ez,	mivel	az	internet	„kiküszöböli a tér és idő nehézségeit, hiszen egy felvé-
telt egyszerre láthatnak kis tanyán és nagyvárosban, a világ két különböző pontján”12. 

7.	 Uo.	p.	42-44.
8.	 Uo.	p.	40-41.
9.	 Takács	Dániel:	Jelen és jövő. A Google-generáció és a könyvtárak.	[előadás]	Székesfehérvár:	Vörösmarty	Mi-

hály	Megyei	Könyvtár,	2008.	[online]	[2012.11.20.]	<http://www.slideshare.net/daniel.takacs/googlegenerci-
presentation>

10.	Brown,	David	J.–Boulderstone,	Richard:	The Impact of Electronic Publishing: The Future for Publishers and 
Librarians.	München:	Saur,	2008.	Idézi:	Dudás	Anikó:	Az	elektronikus	kiadás	hatóereje:	milyen	jövő	vár	a	ki-
adókra	és	a	könyvtárosokra?	In:	Könyvtári Figyelő.	2009.	55.	évf.	4.	sz.	p.	741.

11.	Uo.
12.	Tari	Annamária:	Z generáció. Klinikai pszichológiai jelenségek és társadalom-lélektani szempontok az informáci-

ós korban.	Bp.:	Terricum	Kiadó,	2011.	p.	111.
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A	következőkben	néhány	olyan	adatbázist,	webes	platformot	szeretnénk	bemutatni,	
amelyek	erre	az	aktív	és	globális	webhasználatra	épülnek.

Fordító workplace-ek, műhelyek
A	közösségi	formában,	online	felületeken	működő	fordítóműhelyek	és	nyelvészeti	
vagy	nyelvtanulást	segítő	fórumok	abban	segítik	a	felhasználókat,	hogy	egymástól	–	
mint	nyelvtanulóktól,	azonos	nyelvből	fordítóktól	vagy	az	adott	nyelvet	anyanyelvként	
beszélő	nyelvhasználóktól	–	tanuljanak,	egymással	osszák	meg	tapasztalataikat.	Él-
ményszerűbb	tanulást	jelent	ez,	hiszen	egy-egy	adott	kérdésre	nem	egy	némán	mara-
dó	nyelvtani	összefoglaló	passzusai	adnak	választ,	hanem	egy	–	talán	hasonló	kérdé-
sekre	válaszokat	kereső	–	másik	nyelvtanuló	vagy	egy	anyanyelvi	beszélő,	aki	az	adott	
nyelvet	más	perspektívából	tudja	láttatni.
A	nagyon	egyszerű	felületű,	ám	annál	népszerűbb	WordReference Forums (http://

forum.wordreference.com/)	oldalain	épp	ez	a	közös	gondolkodás	valósul	meg.	A	fó-
rumcsoportokban	találunk	angol,	francia,	spanyol,	olasz,	portugál	oldalakat,	holt,	rit-
ka	és	egzotikus	nyelvekkel	foglalkozókat,	idegen	szaknyelvi	kérdésekkel,	szótárakkal,	
kulturális	kérdésekkel	vagy	nyelvészeti	forrásokkal	foglalkozó	topikokat	is.	E	felület	
nagyszerűsége	éppen	egyszerűségében	rejlik:	a	honlap	készítői	pusztán	a	technikai	
kereteket	adják	a	működéshez:	a	tartalomért	a	felhasználók	„felelősek”,	az	ő	kérdése-
ik	és	válaszaik	töltik	meg	élettel	a	fórumok	üres	szerkezetét.	A	fórumok	befogadó	fe-
lületén	(http://wordreference.com/)	online	egynyelvű	szótárakat,	nyelvtanulást	segítő	
alkalmazásokat	érhetünk	el.
Hasonló	funkciókkal	bíró,	ám	professzionális	fordítóknak	megalkotott	oldal	a	ProZ 

(http://www.proz.com/),	amely	a	fenti	fórumos	együttműködésen	és	a	szaknyelvi	adat-
bázisokon	túl	már	hivatásos	fordítókat	és	tolmácsokat	is	közvetít.	Népszerűek	lehet-
nek	az	online	nyelvtanulást	segítő	közösségi	oldalak	is.
Ezek	az	ismert	közösségi	oldalak	alapvető	struktúrája	szerint	működnek:	lehet	is-

merősöket	szerezni,	információt	megosztani	nyilvánosan,	küldhetünk	személyes	üze-
neteket,	csetelhetünk	barátainkkal	–	ám	e	struktúra	egy	közös	célnak	van	alárendelve:	
a	nyelvtanulás	segítésének.	Hozzáadott	funkciók	–	mint	a	közös	feladatok	megoldása	
és	a	kölcsönös	ellenőrzés,	a	kiejtés	gyakorlása	és	az	előre	elkészített,	közösen,	online	
használt	tananyagok	–,	valamint	az	anyanyelvi	beszélőkkel	való	kapcsolattartás	lehe-
tősége	segíti	az	adott	nyelvben	való	elmélyülést.	A	Livemocha	közösségi	site	(http://
livemocha.com/)	épp	ilyen	típusú	közösségi	hálózat.
Más	oldalak	–	amelyek	szintén	közösségi	jelleggel	működnek	–	a	tananyagmegosz-

tásra	és	annak	is	egy	meghatározott	formájára	specializálódnak.	Mindannyian	tanul-
tunk	szavakat	vagy	évszámokat	a	klasszikus	módszerrel:	kis	cédulákra	írtuk	az	év-
számot	vagy	az	idegen	nyelvű	kifejezést,	majd	a	cédula	másik	oldalára	a	dátumhoz	
köthető	eseményt,	illetve	a	magyar	nyelvű	alakot.	A	Quizlet	(http://quizlet.com/)	ezt	
a	módszert	helyezi	elektronikus	környezetbe:	papír	cetlik	helyett	„flashcardokat”	ad	
a	felhasználók	kezébe.	Vitathatatlan	előnyük	papír	testvéreikkel	szemben	megosztha-
tóságuk:	bár	az	előkészületek	továbbra	is	időigényesek,	az	egyszer	elkészített	kész-
let	azonban	megosztható,	továbbadható,	publikálható	–	így	osztályok,	tanárok	haté-
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konyan	használhatják	a	tudásmegosztásra.	Ugyanakkor	a	szókészletek	kereshetőek	is,	
így	előfordulhat,	hogy	szerencsénkre	a	számunkra	érdekes	szettet	már	más	is	elkészí-
tette	előttünk.

Kreativitás
E	nemzedék	tagjai	nem	csak	csapatban	dolgoznak	szívesen,	közösségekben,	közössé-
gi	hálózatokon,	csoportokban	megosztva	tapasztalataikat.	Megfigyelhető,	hogy	szíve-
sebben	dolgoznak	„kész”,	másolható	és	beilleszthető	információkkal.	Hatékony	mód-
szer	tehát,	ha	az	információkeresés,	adatbázis-használat	tanításakor	olyan	feladatokat	
adunk,	amelyek	megoldásához	–	ahogy	szó	volt	erről	a	bevezetőben	is	–	nem	elegen-
dő	a	másolás	és	a	beillesztés	két	kattintása.	Ebben	számos	adatbázis,	webes	alkalma-
zás	segítségünkre	lehet.
Az	egykor.hu,	ahogy	a	weboldal	fejléce	hirdeti,	„Magyarország természetes és épí-

tett emlékeinek gyűjtőhelye”.	A	szintén	közösségi	fejlesztésű	adatbázis	keresőmotorját	
használva	egy-egy	helységre	vagy	pontos	címre,	épületre	keresve	az	adott	hely	adat-
lapjára	érkezünk,	amely	közli	a	hely	alapvető	adatait,	címét,	rövid	történetét.	Az	adat-
laphoz	dinamikus	Google-térkép	csatlakozik,	a	profil	oldalsávjában	megtekinthetjük	
a	helyről	készült	archív	felvételeket,	fényképeket,	képeslapokat,	s	összehasonlíthatjuk	
az	egykori	külsőt	az	adott	épület	jelenlegi	állapotával.	Az	adatbázist	–	az	előbbiekhez	
hasonlóan	–	a	felhasználók	közössége	tölti	meg	tartalommal:	bárki	tölthet	fel	fényké-
peket,	kiegészítheti	az	adatlapokat	hiányzó	információkkal,	s	természetesen	ugyanígy	
létrehozhatók	új	helyek,	adatlapok	az	adatbázisban.	A	keresési	funkciókon	túl	böngész-
hetünk	is	a	már	felvett	helyek	között	a	már	említett	beágyazott	Google-térkép	segítsé-
gével	a	„Térkép”	menüpontot	használva.
A	Magyar Levéltári Portálról	érhetjük	el	a	Magyarországon	1806	és	1869	között	

lezajlott13	II.	katonai	felmérés	térképeit	(http://archivportal.arcanum.hu/maps/html/
katfelm2b_google.html).	Az	alkalmazás	különlegessége	itt	is	egyszerűségében	rejlik:	
a	digitalizált	térképek	párhuzamosan	mozgathatóak-nagyíthatóak	egy,	a	jelenkori	ál-
lapotot	mutató	térképpel,	így	néhány	kattintás	eredményeképp	láthatjuk	saját	lakóhe-
lyünk	vagy	bármely	választott	hely	százötven-kétszáz	évvel	ezelőtti	térképét,	elneve-
zését.	Utóbbi	térképen	a	könnyebb	kereshetőség	érdekében	megjeleníthetjük	a	jelenlegi	
utcaneveket,	és	választhatunk	a	térképes	vagy	a	műholdas	nézet	között	is.
A	WhenInTime	alkalmazás	digitális	–	természetesen	megosztható,	közösségi	mó-

don	alakítható	–	digitális	időszalag,	timeline	készítésére	ad	lehetőséget.	A	weboldalon	
sajátunk	elkészítése	mellett	mások	már	összeállított	időszalagjaiból	is	választhatunk.	
A	választott	dátumokhoz	nem	pusztán	statikus	szöveges	vagy	képi	elemeket	rendel-
hetünk:	twitteres	bejegyzések,	a	YouTube-on	megosztott	videók,	a	Flickr-re	feltöltött	
fotók	is	beágyazhatók	a	dokumentumba,	amelyet	beépített	sablonok	segítségével	te-
hetünk	még	látványosabbá.

13.	Jankó	Annamária:	A	második	katonai	felmérés.	In:	Hadtörténelmi Közlemények.	2001.	1.	sz.	[online]	
[2012.11.20.]	<http://epa.oszk.hu/00000/00018/00016/04janko.htm>
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Könyvek, olvasók és a közösségi web
„Internetes közösségek tagjának lenni ma már evidencia. –	írja	Tari	Annamária. 
– Egyes portálok már olyan nagyok, hogy társadalmilag meghatározó tényezőként be-
kerülnek egyetemi oktatási anyagokba, a felületükön történő interakciók felmérések 
alapjául szolgálnak a marketing és reklámipar számára.”14	A	közösségi	web,	a	közös-
ségi	hálózatok	úgy	is	mint	a	tudást	összegyűjtő	és	rendszerező	felületek,	„adatbázisok”	
természetes	mozgásteret	jelentenek	a	digitális	bennszülöttek	számára.	A	webkettes	fe-
lületeken	és	a	közösségi	hálózatokon	hamar	megjelentek	a	könyvtárak,	s	velük	együtt	
az	olvasó	közösségek	is:	olvasókörök	kerültek	elektronikus	környezetbe.	Számos	olyan	
közösségi	hálózat	született	mind	külföldön,	mind	nyomukban	Magyarországon,	ame-
lyek	az	olvasás	témája,	közös	(vagy	a	jövendőben	közös…)	olvasmányélmények	köré	
szerveződnek:	online	terek,	amelyek	a	megszokott	kapcsolatteremtési	funkciókon	túl	
platformot	biztosítanak	az	olvasmányokkal	összefüggő	tapasztalat-megosztásnak,	kri-
tikának,	értékelésnek,	olvasmányaink	és	„kívánságlistáink”	számontartásának,	esetleg	
a	használt	könyvek	adás-vételének,	cseréjének	is.	Ezek	a	közösségi	hálózatok	szigorú	
értelemben	véve	nem	adatbázisok,	ám	vitathatatlanul	sok	információmennyiséget,	tu-
dásanyagot	gyűjtenek	össze	felületeiken.	Használatuk	komoly	motiváló	erőt	jelenthet	
az	olvasásra	nevelés,	az	olvasás	megszerettetése	során.	A	világ	legnagyobb	ilyen	típusú	
hálózata,	a	már	magyar	felülettel	is	elérhető	LibraryThing	magyar	fejlesztésű	testvére	
a	Moly	(http://moly.hu),	amely	a	maga	több	mint	negyvenezer	felhasználójával	és	több	
mint	száztízezer	feldolgozott	olvasmányával	Magyarország	legnagyobb	könyves	háló-
zata.	A	Könyvkolónia	(http://www.konyvkolonia.hu/)	nevű	hasonló	jellegű,	ám	a	fen-
tinél	kisebb	felhasználói	táborral	rendelkező	közösségi	hálót	az	ország	egyik	vezető	
könyvkereskedelmi	csoportja	tartja	fent.

Vizuális és audiovizuális információk használata
Az	Országos	Széchényi	Könyvtár	Képidő adatbázis,	az	MTI	Fotómozaik,	a	Magyar Di-
gitális Képkönyvtár	vagy	a	Magyar Sajtófotó Portál	(hogy	csak	néhány	magyar	fejlesz-
tésű	adatbázist	említsünk)	
használata	mind	lehetősé-
get	teremt	arra,	hogy	a	múlt	
történelmének	és	napjaink	
eseményeinek	feldolgozá-
sakor	ne	csak	verbális	in-
formációkkal	találkozza-
nak	a	fiatalok.
A	fotóadatbázisok	kö-

zött	 különleges	 helyet	
foglal	el	a	Fortepan	gyűj-
teménye	(http://www.for-
tepan.hu/,	lásd képünkön).	
A	Fortepan	amatőr	privát-
14.	Tari,	2011.	i.	m.	p.	118.



34

fotó-gyűjtemény,	amelynek	alapját	néhány	lelkes	fényképgyűjtő	Budapest	lomtalanítá-
sait	végigjáró	gyűjtőkörútja	adta.	A	gyűjtemény	maga	körülbelül	30-40	ezer	fénykép-
ből	állhat;	a	digitalizálás	és	újabb	felajánlások	nyomán	a	folyamatosan	bővülő	online	
fotógyűjteményben	jelenleg	több	mint	19	ezer	fénykép	között	tallózhatunk.	Többfé-
le	keresési	lehetőség	is	rendelkezésünkre	áll:	a	fénykép	készítésének	időpontján	és	az	
egyes	gyűjtemények	tulajdonosain	kívül	–	„természetesen”	ismét	csak	közösségi	mun-
kával,	a	felhasználókat	is	bevonva,	folyamatos	bővítéssel	–	feldolgozták-feldolgozzák	a	
fényképeken	szereplő	tárgyakat,	személyeket,	helyszíneket	is.	A	keresőfelület	nemcsak	
vonzó,	de	könnyen	is	használható,	így	érdekes	fénytörést	vihet	a	történelem-,	művelő-
déstörténet-órák	menetébe.	A	Fortepanon	elérhető	fotókban	a	legérdekesebb	az,	hogy	
nem érdekesek:	privátfotók,	amelyeket	bárki	elkészíthetett,	s	amelyek	–	épp	ezért	–	
nagyon	közelről	mutatják	az	adott	kor	emberének	életét.
A	Magyar Népdaltípusok Példatára	(http://nepzeneipeldatar.hu)	a	magyar	népzenét	

emeli	ki	a	fiatalok	számára	az	énekkönyvek	világából.	A	MTA	Zenetudományi	Intézet	
Népzenei	Archívumában	készült	adatbázisban	az	új	stílusú	népdalok	között	kereshetünk	
a	legfontosabb	gyűjtési	adatok,	kottaképek,	szövegváltozatok	szempontjai	szerint	–	kö-
zel	1600	felvétel	áll	rendelkezésünkre	az	elmúlt	száz	év	népzenei	gyűjtéséből.	Ahogy	
a	Fortepanon	megkereshettük	saját	lakóhelyünk,	szülővárosunk	százéves	fényképeit,	itt	
az	adott	település	néprajzába,	népzenei	világába	nyerhetünk	betekintést	–	e	két	adatbá-
zis	máris	kiindulópont	lehet	egy	helyismereti-helytörténeti	projekt	létrehozására.

Távlatok
Ki-	és	előretekintés	gyanánt	Csepeli	György	szavait	idézzük: „Az internethasználat ak-
kor éri el kritikus pontját, amikor elveszíti technológiai újdonságértékét, és összekap-
csolódik a kultúrával. A kultúra közegeként elismert internet normalizálja, és a legitim 
szükségletek sorába építi be mindazokat a lehetőségeket, amelyek az internethasználat 
révén megnyílnak a felhasználók számára. Ezáltal marginalizálódnak azok, akik az in-
ternetben digitális utópiát és a társadalom megváltásának az eszközét látják, de azok 
is, akik az internetet démonizálják, és az emberiség kulturális gyökereinek végleges 
elmetszésével vádolják. Nyilván ebben az esetben arról a két szélsőséges csoportról 
van szó, akikkel személyes ismeretségi körünkben is találkozhatunk. Az egyik az idea-
lizálók, a másik a teljes mértékben elutasítók köre. Ma már nem az a kérdés, hogy mit 
szólunk az internethez, mert ez értelmetlen is lenne, hanem az, hogy a mai idősebb (X 
generációs és baby boomer) rétegnek milyen módon lehet megtalálnia azt a középará-
nyos attitűdöt, amely elég rugalmas, ugyanakkor elég konzekvens is ahhoz, hogy a ha-
gyományos értékek és tapasztalatok tárházát vonzó tudásként mutassa fel.”15

Mert	leginkább	egymásra	van	szükségünk,	fiataloknak	és	időseknek,	könyvtáro-
soknak	és	digitális	bennszülötteknek.	Megérteni	egymást,	megtanulni	kölcsönösen	
értékelni	egymás	tapasztalatát,	s	így	elkerülhetetlen	végzet	helyett	örökké	mozgásban	
tartó	erőnek	megtapasztalni	a	változást.

15.	Csepeli	György–Prazsák	Gergő:	Örök visszatérés? Társadalom az információs korban.	Bp.:	Jószöveg	Műhely	
Kiadó,	2010.	240	p.	Idézi:	Tari,	2011.		i.	m.	p.	118.



35

„Azt	kérded,	Désire,	mi	az,	hogy	„változás”,	/	örökös	szó,	amit	szám	egyre	hajto-
gat.	/	Változás,	változás,	változás,	változás,	/	változás,	változás,	változás,	változás,	/	
korszakok	váltása,	mikor	az	istenek	/	pontos	és	világos	jeleket	küldenek.	/	Mikoron	
eljőnek	más	miatt	cselekvő	/	és	másként	cselekvő	sosevolt	emberek.	/	Kiket	is	miná-
lunk	inkább	vagy	kevésbé	/	inkább	vagy	kevésbé	kedvelnek	az	istenek.	/	Helyettünk	
eljőnek	(hát	ez	a	változás)	/	másként	és	más	miatt	cselekvő	emberek,	/	kiket	is	kevés-
bé	vagy	jobban	kedvelnek,	/	miközben	világos	jeleket	küldenek.”

(Cseh	Tamás–Bereményi	Géza:	Ding-dong-dong II.)

a cikkben említett webhelyek
A II. katonai felmérés térképei:	http://archivportal.arcanum.hu/maps/html/katfelm2b_
google.html	−	Egykor:	http://egykor.hu
Fortepan:	http://www.fortepan.hu	−	Könyvkolónia:	http://www.konyvkolonia.hu	−	Lib-
raryThing:	http://hu.librarything.com	−	Livemocha:	http://livemocha.com	−	Magyar 
Népdaltípusok Példatára:	http://nepzeneipeldatar.hu	−	Moly:	http://moly.hu	−	ProZ:	
http://www.proz.com	−	Quizlet:	http://quizlet.com	−	When In Time:	http://wheninti-
me.com	−	WordReference fórum:	http://forum.wordreference.com	−	WordReference:	
http://wordreference.com

„Az	egykor.hu,	ahogy	a	weboldal	fejléce	hirdeti,	<Magyarország	természetes	és	épített	emlékeinek	gyűjtőhelye>”
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katasztrófák – itt a világvége?
Összefoglaló	a	Csongrád	megyei	könyvtárhasználati	versenyekről

Sáráné Lukátsy Sarolta

„Négy évezred után a nap kihűl,
Növényeket nem szül többé a föld.”

(Madách	Imre:	Az ember tragédiája)

A	maja	krónikák	szerint	2012.	december	21-én	vége	lesz	a	világnak.	Persze,	mondtak	
már	ilyesmit	1000-ben	is,	2000-ben	is,	ezért	szkeptikusak	vagyunk.	A	megdöbben-
tő	jóslat	azonban	rengeteg	embert	félelemmel	tölt	el:	van,	aki	élelmiszereket	raktároz,	
más	atombiztos	bunkereket	épít,	a	többség	viszont	fittyet	hány	az	ilyen	jövendölések-
re,	kisebb	gondja	is	nagyobb.	Pedig	szaporodnak	a	vészjósló	jelek:	nagy	emberáldoza-
tot	követelő	földrengések,	cunamik,	hurrikánok,	de	az	emberek	által	okozott	tömeges	
szerencsétlenségek	is	fölborzolják	az	ember	idegeit,	mint	a	terrortámadások,	a	vörös-
iszap	vagy	a	tiszai	ciánszennyezés.	Talán	nem	a	Madách	által	megjósolt	vég	követke-
zik	be,	esetleg	csak	–	a	televízió	jóvoltából	–	sokkal	hamarabb	értesülünk	a	természe-
ti	vagy	más	tragédiákról,	mégis	el	kell	gondolkodnunk	az	emberiség	jövőjéről	(vagy	
pusztulásáról?),	melynek	nagy	részét	mi	magunk	okozzuk	a	természet	kirablásával, 
a	környezetszennyezéssel	és	sok	más	őrültséggel.
A	botrányokra	éhes	sajtó	(és	média)	eltúlozza,	vagy	legalábbis	kiemelten	hangsúlyozza	

ezeket	a	katasztrófákat,	de	a	gyerekek	fantáziáját	is	megmozgatják	ezek	a	jelenségek.	Ép-
pen	ezért	ebben	az	évben	ezzel	kapcsolatosan	hirdettük	meg	a	Csongrád	megyei	könyv-
tárhasználati	versenyeket.	A	katasztrófák	eléggé	fölkapott	és	elburjánzott	irodalmát	figyel-
mükbe	ajánlva	kértük	a	jelentkező	csapatoktól	az	előzetes	feladatokat	(1. melléklet).	Január	
végéig	minden	eddiginél	több	(11	általános	iskolai	és	10	középiskolai)	csapat	nevezett	be	
a	megmérettetésre,	összesen	14	iskolából.	Nagyon	gondosan	állították	össze	az	előzetes 
feladatokat,	volt	olyan	élménybeszámoló,	amely	a	nagy	árvizet	megélt	nagymama	padlá-
son	talált	naplóját	használta	fel	kerettörténetként,	volt,	aki	álmában	élte	át	Pompeji	pusztu-
lását,	olyat	is	találtunk,	ahol	korabeli	folyóiratnak	álcázva,	fényképpel,	rajzzal	illusztrálva	
tudósítottak	a	bekövetkezett	tragédiáról.	Az	általános	iskolások	fantáziája	kifogyhatatlan	
volt,	ennek	megfelelően	a	zsűri	több	maximális	pontszámot	(10)	osztott	ki,	az	átlag	is	9	
pont	lett.	A	középiskolások	viszont	kevésbé	„buzogtak”,	ők	átlag	8	pontot	kaptak.
Az	április 19–20-án	megrendezett	vetélkedőkön	az	alaphangot	Vörösmarty Előszó 

című	–	megdöbbentő	képeket	és	gondolatokat	tartalmazó	–	költeményével	igyekeztem	
megalapozni,	majd	Jean-M.	Jarre	Oxigén	című	kompozícióját	hallgathatták	aláfestő	ze-
neként	az	írásbeli	feladatoknál.
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Természetesen	minden	a	katasztrófákról	szólt,	kezdve	a	totóval (2. melléklet).	Úgy	
tűnik,	jól	felkészültek	a	szakirodalomból,	ezért	nem	okozott	különösebb	gondot	a	meg-
oldás:	átlagosan	11-12	pontot	szereztek	a	csapatok,	mindkét	napon	akadt	két	telitalála-
tos	(13)	totó	is.	Legkevésbé	a	Krakataut	és	a	Gergely-naptárt	találták	el.
A	manapság	divatos	katasztrófaturizmust	elképzelt	interjúval	(teaszűrő-mikrofon-

nal,	reflektorfénnyel)	hoztuk	életszerű	szituációba.	A	gyerekek	jól	beletaláltak	a	sze-
repbe,	a	riporter,	a	túlélő	és	az	orvos	(vagy	szemtanú)	izgalmas,	jól	sikerült	párbe-
szédeket	produkált	az	előre	összegyűjtött	katasztrófák	alapján.	A	zsűritől	6-10	pontot	
érdemeltek	ki,	az	átlag	is	8	pontot	jelentett.
A	folyóirat-szerkesztés	a	különböző	–	elképzelt	–	katasztrófa-elhárító	tudományos	

intézmények	(a	Földrengéskutatók	Nemzetközi	Intézetétől	a	Tornádó-	és	Hurrikán-elő-
rejelző	Szolgálatig	és	az	Országos	Katasztrófa-elhárító	és	Védelmi	Központig)	tevé-
kenységéhez	kapcsolódott.	Ez	bizony	összetett	feladat	volt:	szellemes,	fantáziadús	és	
kifejező	címet	és	címlapot	kellett	tervezni,	a	témakörhöz	illő	tartalomjegyzékkel	és	ro-
vatcímekkel,	emellett	megadott	illusztrációt	kellett	hozzá	keresni.	Őszintén	mondom,	
ebben	több	képzelőerőt	vártam	tőlük,	mivel	minden	csapat	kapott	mintául	2-2	termé-
szettudományos	folyóiratszámot,	sőt	az	illusztrációhoz	egy-egy	laptop	is	a	rendelke-
zésükre	állt.	Persze,	született	néhány	szellemes	címlap	(Fekete	halál,	A	szél	lovasai,	
A	folyékony	fény,	Zöld	légy),	a	nagyobbaknál	a	tartalomjegyzék	is	érettebb	gondol-
kodásra	vallott,	de	a	folyóiratok	jellemzői	(előfizetés,	szerkesztőbizottság,	évfolyam	+	
szám	stb.)	alig	szerepeltek.	Itt-ott	találkoztunk	marketingfogásokkal	is	(ajándék	posz-
ter,	különkiadás,	Csak	nálunk!	stb.),	de	összességében	az	általános	iskolások	átlag	22	
pontot	kaptak,	míg	a	középiskolások	17-et	a	maximális	30	helyett.	
A	Noé bárkája	gyerekkorunk	„Ország,	város…”	kezdetű	játékának	mintájára	leg-

alább	2-2	emlős,	vízben	élő	állat,	madár,	rovar,	fa	és	virág	össze-gyűjtését	kérte	5	perc	
alatt.	Ezután	egy-egy	csapat	felolvasta	a	gyűjtését,	a	többieknek	pedig	ki	kellett	húzni,	
ha	ugyanaz	szerepelt	náluk	is.	Az	első	nap	tanulsága	az	volt,	hogy	túl	sok	időt	kaptak,	
és	túl	sok	forrás	állt	rendelkezésükre,	ezért	a	második	napon	már	kevesebb	idővel	gaz-
dálkodhattak,	és	csak	fejből	lehetett	írni.	Így	reálisabb	kép	alakult	ki,	3-22	pont	között	
szóródott	a	mezőny,	a	kisebbek	átlagosan	8	pontot,	a	nagyobbak	12	pontot	szereztek	
a	leghétköznapibb	és	a	legkülönlegesebb	állatok,	növények	összegyűjtésével.
A	Tudomány és katasztrófa	összefüggéseit	elsősorban	a	kézikönyvek	segítségével	

kerestettem,	ahol	a	legegyszerűbbtől	kezdve	a	legösszetettebb	referensz-kérdésekig 
bármit	lehetett	húzni	15	perc	leforgása	alatt.	Néhány	példa	a	79	kérdésből:

4.	Mit	jelent	a	pandémia,	milyen	eredetű	szó?	 4	pont
14.	Mi	a	különbség	a	láva	és	a	magma	között?	 5	pont
24.	Milyen	helyzetre	mondjuk:	Dunát lehet velük rekeszteni?	 6	pont
29.		Sorolj	fel	minimum	3	könyvet,	amelynek	címében	vulkánok	szerepelnek, 

és	magyar	szerző	írta!	 6	pont
39.		Mikor	élt	Lechner Lajos és Lechner Ödön, 

melyikünknek	mi	köze	van	Szegedhez?	 8	pont
46.		Miket	nevezünk	fosszilis tüzelőanyagoknak, 

milyen	nagyságrendű	készlettel	rendelkezünk	jelenleg	ezekből?	 8	pont
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53.	Mikor	és	hol	történt	a	tunguszkai esemény,	milyen	nyoma	maradt?	 8	pont
59.		Milyen	betegség	a	pestis,	milyen	fajtái	vannak, 

és	hány	ember	halt	meg	Európában	a	nagy	járványok	idején?	 10	pont
72.		Mikor	élt	Albrecht Dürer,	és	mikor	alkotta 

az	Apokalipszis	című	látomásos	fametszet-sorozatát?	 10	pont
79.		Milyen	szervezet	az	Al-Kaida,	főleg	hol	működik, 

és	ki	volt	a	leghírhedtebb	vezetője?	 10	pont

Mindig	ez	a	feladat	a	gerince	a	versenynek,	és	beigazolódott,	hogy	aki	ezt	a	legjob-
ban	oldja	meg	(legtöbb	helyes	válasz,	legnehezebb	kérdések),	az	lesz	végül	a	győztes.	
A	csapatok	tagjai	(3-3	fő)	átlagosan	4-5	kérdést	húztak,	az	összesített	pontszámok	3-tól	
48-ig	szóródtak,	az	általános	iskolások	17,	a	középiskolások	átlag	28	pontot	gyűjtöt-
tek	össze.	Általánosságban	meg	kell	állapítani,	hogy	forrásként	felerészben	az	interne-
tet	használták,	főleg	a	Google-t,	Wikipédiát,	néha	mást	is,	pedig	sokszor	egyszerűbb	
és	célravezetőbb	lett	volna	a	megfelelő	kézikönyvek	forgatása	vagy	az	elektronikus	
könyvtári	katalógus	felkeresése.	
Lazításképpen	egy	játékos	feladat	következett:	tíz	tárgyat	raktunk	egy	kendő	alá	egy	

atomkatasztrófa	utáni	túlélő felszerelésként.	Ezeket	kellett	emlékezetből	leírni,	majd	két	
tárgy	megcserélése	után	a	változást	is,	és	aláhúzni	a	valóban	szükségeseket.	A	legtöbb	
tárgyat	leírták,	a	változást	is	eltalálták,	de	a	kisebbek	nem	tudtak	mit	kezdeni	a	rúzs-
rudacskával,	vagy	kihagyták,	vagy	„kis	sárgá”-nak,	„üveg”-nek	nevezték.	Többnyire	
az	igazán	fontos	tárgyakat	húzták	alá	túlélő	készletként,	de	a	nagyobbak	között	akadt,	
aki	„gyújtós”-ként	tüntette	fel	a	könyvet	meg	a	kártyacsomagot,	ezért	húzta	alá.	Erre	
a	feladatra	így	8-15	pontot	szereztek,	az	átlagot	12-13	pont	közé	állították	be.
Az	S.O.S. – Mentsük meg a Föld és az emberiség kincseit!	ismét	az	adatgyűjtésre	

és	a	kitalálásra	fókuszált,	de	ezt	csak	a	középiskolások	oldották	meg,	a	kisebbeknél	
nem	jutott	rá	idő.	Tulajdonképpen	a	világörökség	épített	és	természeti	kincseit	vettük	
sorra	az	Amazonas-medencétől	a	Sagrada	Familiáig	és	a	Machu	Picchuig.	Ezekről	kel-
lett	minél	több	adatot	gyűjteni,	majd	felolvasni	a	helyszín	vagy	név	említése	nélkül.	
Az	adatgyűjtés	többé-kevésbé	sikerült,	4-10	pontot	érdemeltek	ki	a	csapatok,	a	kita-
lálás	már	gyengébb	eredményt	hozott	(2-7	pont).	Mindenki	eltalálta	az	Eiffel-tornyot,	
a	kínai	Nagy	Falat	és	a	Kheopsz-piramist,	a	legkevesebb	találat	a	budai	Várra	és	a	Sag-
rada	Familiára	érkezett.
A	következő	feladat	a közelmúlt tragédiáira	emlékeztetett:	az	időpontból	és	az	ese-

mény	körülírásából	kellett	megnevezni	a	pontos	helyszínt,	majd	a	világtérképen	meg	is	
kellett	ezt	jelölni.	12	esemény	pontos	helyszínére	voltunk	kíváncsiak	az	1838-as	pesti	
árvíztől	a	Costa	Concordia	tragédiájáig,	ezért	nem	fogadta	el	a	zsűri	Budapestet	Pest	
helyett,	a	Katrina-hurrikán	pusztítására	az	USA-t,	a	2000-es	ciánszennyezéshez	Sze-
gedet.	A	leírásban	a	kisebbek	ügyesebbek	voltak	(5-10	pont),	legfeljebb	Haitit	és	Izlan-
dot	nem	írták	le,	a	térképen	viszont	nehezen	találták	meg	Szumátrát	és	Haitit,	ebben	
a	középiskolások	voltak	jobbak.		
Az	utolsó	megpróbáltatásban	Üzenet a jövőnek	címmel	igyekeztem	vitára	ösztönöz-

ni	a	nagyobbakat,	akik	közül	többen	alig	akarták	abbahagyni	a	mintegy	félórás	vitát,	
annyira	belemelegedtek.	Néhány	vitaindító	kérdés	(Mire	vigyázzanak	utódaink?	Kell-e	
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ennyi	autó?	stb.)	után	okos	megoldások	és	megszívlelendő	ötletek	születtek,	főként	
a	megújuló	energiákról	és	a	környezet	védelméről.	Végül	megegyeztünk	abban,	utó-
dainknak	jobban	kellene	vigyázni	erre	a	kék	bolygóra,	és	legfontosabb	a	béke	és	sze-
retet,	talán	akkor	egy	darabig	nem	következik	be	a	világvége.
A	60	fiatal	látható	élvezettel	dolgozott	a	különböző	feladatokon	(3. melléklet – for-

gatókönyv),	a	kisebbek	73-76	százalékot	teljesítettek	az	elérhető	maximális	pontszám-
ból	(116),	míg	a	nagyobbak	87-88	százalékosan	álltak	helyt.
A	szerény	ásványvíz-	és	pogácsa-uzsonnához	ezúttal	a	Csongrád	Megyei	Katasztró-

favédelmi	Igazgatóság	támogatásával	jutottunk	hozzá,	a	helyszín	biztosítását	a	Somo-
gyi	Könyvtárnak	és	a	Kőrösy	József	Közgazdasági	Szakközépiskolának	köszönhetjük.	
Az	ajándékkönyveket	a	résztvevő	iskolák	jóvoltából	oszthattuk	ki,	a	kinyomtatott	ok-
levelek	pedig	a	Csongrád	Megyei	Könyvtárosok	Egyesületének	vezetőségét	dicsérik.
Úgy	tűnik,	amíg	tart	a	felkészítő	tanárok	és	a	zsűritagságot	egyetlen	fillér	nélkül	vál-

laló	kollégák	lelkesedése,	addig	reménykedhetünk	a	könyvtárat	és	a	könyveket	szere-
tő	fiatalok	aktivitásában,	és	a	szellemi	katasztrófa,	azaz	a	társadalom	elbutulása	csak	
később	következik	be.

1.	melléklet:	Előzetes	feladatok

A benevező csapatok előzetes feladatai:

i. kategória:	Gyűjtsenek	össze	legalább	3,	nagy	emberáldozatot	követelő	földrengést	
vagy	vulkán-kitörést	(hely	és	időpont	megjelölésével),	közülük	Pompeji pusztu-
lásáról (i.sz. 79)	írjanak	helyszíni	tudósítást,	mintha	szemtanúk	lettek	volna!

ii. kategória:	Gyűjtsenek	össze	legalább	3,	pusztító	erejű	árvizet,	szökőárt	(hely	és	idő-
pont	megjelölésével),	közülük	az	1879. márc. 12-i szegedi tiszai árvízről írjanak	
helyszíni	tudósítást,	mintha	szemtanúk lettek	volna!

iii. kategória:	Soroljanak	fel	legalább	3,	nagy	emberáldozatot	követelő,	ember	okoz-
ta	háborús	vagy	terrortámadást	(hely	és	időpont	megjelölésével),	közülük	a	hi-
rosimai atombomba pusztításáról (1945)	írjanak	helyszíni	tudósítást,	mintha	
szemtanúk	lettek	volna!

iv. kategória:	Soroljanak	fel	legalább	3,	nagy	emberáldozatot	követelő	fertőző	beteg-
séget,	járványt	(hely	és	időpont	megjelölésével),	közülük	az	1348. évi nagy pes-
tisjárványról írjanak	helyszíni	tudósítást,	mintha	szemtanúk	lettek	volna!
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2.	melléklet:	KATASZTRÓFA-TOTÓ

1.	Hol	találsz	leírást	az	özönvízről?
a/	a	Természettud.	lexikonban	 b/	a	Bibliában	 c/	a	Világtörténeti	kronológiában

2.	Mi	okozta	Pompei	pusztulását	Kr.	u.	79-ben?
a/	kitört	a	Vezúv		 b/	elöntötte	a	tenger	 c/	földrengés

3.	Mikor	volt	a	nagy	lisszaboni	földrengés?
a/	1222-ben		 b/	1755-ben	 c/	1848-ban

4.	Melyik	árok	mentén	fekszik	a	tengerfenék	legmélyebb	pontja?
a/	Fülöp-árok	 b/	Jávai-árok	 c/	Mariana-árok

5.	Mikor	volt	a	nagy	szegedi	árvíz,	mely	romba	döntötte	a	város	nagy	részét?
a/	1788.	március						b/	1879.	március	 c/	1970.	június

6.	Hol	találsz	részletes	leírást	a	tűzhányók	működéséről?
a/	Varga	D:	Ég	és	Föld	 b/	Biológiai	lexikon	 c/	Néprajzi	lexikon

7.	Egy	vulkanikus	sziget	fölrobbant	1883-ban	Szumátra	és	Jáva	szigete	között.	Neve?
a/	Krakatau	 b/	Borneó	 c/	Celebesz

8.	Melyik	naptári	rendszer	szerint	számítjuk	ma	az	éveket?
a/	Julianus-naptár	 b/	Gergely-naptár	 c/	maja	naptár

9.	Miért	süllyedt	el	a	Titanic	nevű	luxushajó	1912-ben?
a/	fölrobbant	a	fűtőmű	 b/	jéghegynek	ütközött		 c/	torpedótámadás	érte

10.	Mely	városokra	dobtak	atombombát	1945-ben?
a/	Nagaszaki,	Fukushima					b/	Tokió,	Hirosima		 c/	Hirosima,	Nagaszaki

11.	Mi	történt	Csernobilban	1986	áprilisában?
a/	pusztító	tornádó	 b/	9-es	erősségű	földrengés	 c/	felrobbant	az	atomerőmű

12.	Mi	történt	2001.	szeptember	11-én	New	Yorkban?
a/	teljes	áramszünet	 b/	repülőgépek	ledöntötték	az	ikertornyokat
c/	7-es	erősségű	földrengés

+	1.	Milyen	„árvíz”	öntötte	el	Devecsert	és	Kolontárt	2010-ben?
a/	vörösiszap	 b/	hamueső	 c/	ciánszennyezés
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3.	melléklet:	Katasztrófák	–	itt	a	világvége?	Forgatókönyv

Köszöntés,	technikai	kérdések,	előzetes	feladatok
Vers	(Vörösmarty	M.:	Előszó)

i. írásbeli: katasztrófa-totó	(melléklet)	 Idő:	10	perc
	 Pontszám:	max.	13

ii. katasztrófaturizmus	(interjú	egy	szemtanúval)	 Idő:	11	×	2	perc
	 Pontszám:	1-10

iii. szerkesszünk folyóiratot! 
(címlap	+	tartalomjegyzék+	illusztráció	keresése)	 Idő:	20	perc
	 Pontszám:	max.	3×10

iv. noé bárkája 
(gyűjtés	különleges	állatokról,	növényekről	−	kihúzással)	 Idő:	10	perc
	 Pontszám:	5	(ami	marad)

v. tudomány és katasztrófa 
(keresés	kézikönyvekből,	katalógusból,	internetről)	 Idő:	15	perc
	 Pontszám:	4-10/kérdés

vi. túlélő felszerelés (10	tárgy	letakarva	+/–	2	tárgy)	 Idő:	2	×	1	perc	+	leírás
	 Pontszám:	1-10

vii. s.o.s.: mentsük meg a föld és az emberiség kincseit! 
(adatgyűjtés	x	épületről	v.	nevezetességről)	+	kitalálás Idő:	10	perc	+	5	perc
	 Pontszám:	1-10	+	5/találat

viii. Emlékezzünk a közelmúlt tragédiáira! 
(katasztrófák	a	térképen	−	írásban)	 Idő:	10	perc
	 Pontszám:	5/találat	+	2
	 (térképen	mutatva)

iX. Üzenet a jövőnek (vita	+	érvek)	 Idő:	20	perc
	 Pontszám:	zseton

X. villámkérdések Idő	(összesen):	kb.	120	perc

Eredményhirdetés
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olvasáspEdagógia

az önképzőköri bírálatok szerepe az irodalom 
és az olvasás megszerettetésében
Részlet	az	önképzőkörökkel	foglalkozó	nagyobb	tanulmányból

Jáki László

Az	OFI	PKM-ben	az	elmúlt	évben	közel	félszáz	értelmiségi	körében	vizsgálat	készült	
annak	feltárására,	hogy	gyermek-	és	iskoláskorúak	milyen	hatások	nyomán	váltak	olva-
sóvá.	A	források	alapján	úgy	ítéltük	meg,	hogy	a	középiskolai önképzőköröknek jelen-
tős	szerepe	volt	az	olvasás,	az	irodalom	megismerésében	és	megszeretésében.	Az	ön-
képzőkörök	tevékenységének	középpontjában	a	tanulók	irodalmi	próbálkozásainak,	
alkotásainak	bemutatása	állt.	Ennek	egyik	módja	az	évente	10-20	alkalommal	az	ön-
képzőköri	üléseken	megtartott	előadás	volt.	Az	előadások	rendszerét,	módszerét	a	ta-
nulók	által	kidolgozott	alapszabályok	rögzítették.	Ez	lehetett	irodalmi	alkotások,	ér-
tekezések	vagy	versek	felolvasása,	esetenként	szavalatok	előadása.	Az	ezt	követő	vita	
után	a	tanulói	teljesítményeket	a	tagságból	kikerülő	bírálók	értékelték.	Az	általános	
gyakorlat	az	volt,	hogy	ha	a	bírálatok	elmarasztalóak	voltak,	javítást,	módosítást	ja-
vasoltak,	pozitív	bírálat	esetén	elfogadást	nyertek.	Ez	utóbbit,	a	majdnem	minden	ön-
képzőkörben	vezetetett	úgynevezett	érdemkönyvben	rögzítették.
Az	évenként	kiírt	pályázatok	rendszere	a	tanulói	teljesítmények	értékelésének	egy	

magasabb	formája	volt.		Számuk	eltérő,	de	legtöbbször	meghaladta	az	ötöt.	Az	önkép-
zőkör	tanár	elnöke	mellett	esetenként	külső	szakemberek	is	részt	vettek	a	pályázatok	
bírálatában.	Amint	azt	majd	példáink	is	szemléltetik,	a	sikeres	pályázat	iskolán	belül	
–	néha	kívül	is	–	rangot,	elismerést	jelentett,	s	jelentős	pénzjutalommal	járt.	Ennek	fe-
dezetét	alapítványok,	szülők,	volt	tanítványok	biztosították.	Ugyanakkor	fontos	tud-
ni,	hogy	az	önképzőkörök	saját	vagyonnal	is	rendelkeztek,	ezt	könyv-	és	folyóirat-vá-
sárlásra,	valamint	pályamunkák	díjazására	használtak	fel.
Írásunkban	azt	kívánjuk	bemutatni,	hogy	az	önképzőköri	pályázati	rendszerek,	de	

különösen	a	bírálatok	mennyiben	járultak	hozzá	az	olvasás,	az	irodalom	megszereté-
séhez.	Forrásaink	szerint	az	üléseken	bemutatott	művek	és	a	pályázat	bírálata	egyaránt	
igényes	volt.	Mindenekelőtt	bemutatjuk	Jókai	Mór,	Petőfi	Sándor,	Kosztolányi	Dezső	és	
a	Kossuth-díjas	tudós,	Balogh	János	idevonatkozó	élményeit.	Forrásaink	korlátozottak,	
éppen	ezért	először	részletesen	közöljük	Mikszáth	Kálmán	tolmácsolásában	Jókainak	
a	Pápai	Református	Kollégium	főiskolai	képzőtársulatában	e	téren	szerzett	élményeit:
Jókai	magános	fiatal	volt,	aki	„mindenkit elmar maga elől, s ha nincs meg az ifjú 

képzőtársaság, mely az év elején alakult, s melynek Kerkápoly is egyik tevékeny tag-
ja.”	Ez	a	társaság	vonzerővel	volt	Jókaira. „Bármennyire nem szeretett is megjelen-
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ni az iskolán kívül sehol, ide mégis ellátogatott, és már mindjárt az iskolai év elején, 
1841. november 21-én olvasta fel a Mi az? című versét, melyet Finta Károly bírált. És 
az érdemkönyvbe felveendőnek ítélt.”	Ahogy	korábban	utaltunk	már	rá,	ebben	a	kor-
szakban	az	önképzőkörök	többségének	érdemkönyve	volt,	ahol	a	bizonyos	szint	fölöt-
ti	teljesítményt	rögzítették.	Más	összefüggésben	már	azt	is	említettük,	hogy	a	teljesít-
ményt	nem	szabad	magas	mércével	mérni,	de	mint	ahogy	Mikszáth	írta	„a dicsőségből 
itt éri az első fénysugár”.	A	vers	„némi pozíciót szerzett”,	a	csendes,	visszahúzódó	
tizenhat	éves	fiúnak.	A	siker	hatására	folyamatosan	próbálkozik	különböző	irodalmi	
műfajokban,	melyekkel	többször	bekerül	az	érdemkönyvbe,	de	két	versét	az	Ősi kar-
dot	és	az	Agg lantost	kiigazításra	visszaadják.	Az istenítélet	viszont	ismét	sikert	jelent	
számára.	Ezzel	kapcsolatos	visszaemlékezését	teljes	egészében	közöljük,	mert	az	jól	
jelzi	a	bírálati	eljárás	kedvező	hatását.	„Meg van-e még az a szőlőlugas a Klára-ház 
kertjében (a szőlő halhatatlan), ahol azt a borzalmas fantasztikus elbeszélést megír-
tam, aminek Istenítélet a neve? Akkor virágzott a szőlő, a döngő méhek segítettek ben-
ne. A mű pályázatra volt szánva: ezért kellett azt titokban írni, hogy idegen szem meg 
ne lássa. A képzőtársaság öt arany jutalmat tűzött ki pályadíjul: egy versre és két no-
vellára. Mikor már be voltak adva a pályaművek, még azután is minden délután kijár-
tam megkérdezni a növekedő szőlő-szemektől, hogy mi lesz a munkám sorsa? A sző-
lő pedig savanyú volt; még várni kellett. Hárman laktunk egy szobában. Kerkápolyi 
Károly, Pap Dini és én. Pap Dini geniális fiú volt: tele elmésséggel; csinos könyvtárt 
tartott, amiből Kerkápolyi Toquevillet tanulmányozta, én pedig Dickens első műveit 
a Pickwicht klubbot. Petőfivel (akkor még Petrovics) és Orlayval csak a tanórákon ta-
lálkoztunk és főképen a képzőtársaság ülésein. Milyen komoly dolog volt az! A tagok 
mind teljes számmal jelen, Tarczy tanár volt az elnök. A tagok által benyújtott szépiro-
dalmi és eszthetikai munkák kiadattak bírálatra s azután az ülésen felolvasták a mű-
vet és a bírálatot. Mindenki elmondotta rá az észrevételét. A köztetszésben részesült 
műveket azon kitüntetés érte, hogy azokat a szerzőjük sajátkezűleg beírhatta az egylet 
albumába, aminek ez volt a címe: Érdemgyűjtemény. Ezekből ismét kiválogatva ala-
kult még egy album (jó kötetnyi) a Tavasz, melyet a társulat saját költségén adott ki 
– s nem vesztett vele. E társaság tagja volt Kolmár József is, emelkedett hangú költe-
ményeiről most is nevezettes író és Bárány Gáspárt, akinek egy Walter Scottra emlé-
keztető magyar lovagkori s egy bibliai tárgyú (A lévita felesége cimű) novellája erő-
teljes nyelvezetével, fényes fantáziájával annyi reményre jogosított egykor. Jóbarátok 
voltunk mind. De ezt nem abban az értelemben kell venni, hogy összeálltunk egymást 
dicsérni; hanem úgy, hogy versenyeztünk egymással mindenben és mindenűtt; verse-
nyeztünk az osztályban a hely elsőbbségéért; én csak harmadiknak jutottam fel (első 
volt Kerkápolyi, második Gondol Gábor). Versenyeztünk nyelvtanulásban; versenyez-
tünk pályázaton, megmondtuk egymásnak hibáit s örültünk egymásnak a diadalán: si-
kerén. Ez az igazi barátság. Végre eljött a várva várt nap, a pályabírák véleményének 
kihirdetése. Soha ünnepélyesebb nap nem lebegett előttem. A pályabírák voltak Ko-
vács Pál, Stettner Ignác és Tarczy Lajos a Képzőtársaság elnöke. Az első pályadíjat, 
a két aranyat nem én nyertem el, hanem Orlay; nekem csak a második jutott, az egy 
arany, s az elismerő, a fényes, a magasztaló Orlaynak, nekem csak a buzdító, a jöven-
dőre való. S el kell ismernem, hogy Orlay koszorúzott novellája nem csak jobb volt 
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az enyéimnél, de valósággal jó volt. Szép hangulat, költői ér, erőteljes nyelv, művészi 
alkotás egyesültek benne, míg az enyémben nem volt más, csak vad fantázia. Hanem 
az az egy arany s ez az aranynál is drágább szó, hogy »előbbre törj«, egész életem-
nek az irányítója lett.”
Itt	említjük	meg,	hogy	a	bírálatok	súlyát	jelzi,	hogy	a	pápai	képzőtársaság	pályáza-

tát	Kovács	Pál	győri	orvos	bírálta,	aki	aktívan	bekapcsolódott	az	irodalmi	életbe,	tag-
ja	lett	az	Auróra-körnek,	szerkesztette	a	Hazánk	című	folyóiratot.	Utóbbiban	Arany	
János	és	Petőfi	is	munkatársa	volt.	Ugyancsak	ő	bírálta	és	díjazta	Jókai	a	Tűz és víz 
című	beszédét.
Viszonylag	sokat	tudunk	Petőfi	selmeci	és	pápai	verseinek	bírálatáról,	illetve	Pe-

tőfi	bírálói	tevékenységéről.	Csák című	szavalatát	a	selmeci	irodalmi	önképző	társa-
ságban	elfogadták,	bár	a	bíráló	megjegyezte:	„nagyobb tüzet és mélyebb érzést” várt 
a	szavalótól.	Ezt	követően	1838	januárjában	ismét	elszavalta,	és	ez	már	közdicséretre	
méltó	volt.	Ugyanennek	az	évnek	novemberében	Petőfi	bírálta	Soltész	György	A hölgy 
című	munkáját,	majd	az	1839.	november	7-i	ülésen	Petőfi	már	költőként	mutatkozott	
be	A hűtlenhez	című	versével.	A	bíráló	javasolta	is	ennek	a	munkának	az	emlékkönyv-
be	történő	beírását.	Természetesen	nem	feladatunk	a	vers	értékelése,	de	megemlítjük,	
hogy	egyesek	szerint	a	költemény	nem	volt	jobb	a	hasonló	diákköri	próbálkozások-
nál.	Ugyanakkor	Selmecen	csak	gyönge	magyar	tanulók	voltak,	s	közöttük	kitűnt	Pe-
tőfi	munkája.	A	bíráló,	az	önképzőkör	elnöke,	felsős	diák	volt,	az	értékeléshez	fűzött	
buzdítása	így	sokat	jelentett	Petőfi	számára.	Merész	és	valószínűtlen	hipotézis	lenne	
azt	állítani,	hogy	ez	a	bírálat	indította	el	további	költői	életútján,	de	hogy	hozzájárul-
hatott	ehhez,	azt	bizonyosra	vehetjük.
Kosztolányi	Dezső	naplójában	kezdetben	leszólta	a	Szabadkai	Gimnázium	önképző-

körét,	de	már	az	1901/1902.	tanévben,	hetedikes	korában	a	kiírt	kilenc	pályázatból	hat	
Kosztolányié	volt,	s	mind	a	hat	jutalomban	részesült.	A	sikeres	pályázatokon	túl	azok	
bírálatában	is	részt	vett.	Ezért	a	tevékenységéért	jutalomkönyveket	kapott.
Nem	vezetett	irodalmi	pályafutáshoz	Balogh	János	önképzőköri	tevékenysége,	de	

önéletírása	jól	bizonyítja	azt	az	állításunkat,	hogy	az	önképzőköri	sikerek	hozzájá-
rultak	az	életút	alakulásához.	A	szegény	sorsú,	árvaházban	élő	Balogh	János	a	Fasori	
Evangélikus	Gimnázium	tanulója	volt.	Az	irodalmi	beállítottságú	iskola	önképzőköre	
Arany	János	nevét	viselte.	A	továbbiakban	Balogh	Jánost	idézzük	„a fiatal Remport 
Elek akkor vette át az irányítást, amikor én odakerültem. Én persze mindenhová, ahol 
valamiről szó volt, és ami a börtönajtó (Balogh utal az Árvaházra) kinyitását jelentet-
te elmentem. Az önképzőkör is ilyen volt. A szabály szerint az ötödikesek is látogathat-
ták, de tagjai csak a hatodikosok lehettek. A hatodik osztály adta a titkárt, a nyolcadik 
osztály az ifjúsági elnököt, a tanár-elnök Remport volt. Hát én mint ötödikes beültem 
oda. Legtöbbször irodalmi, filozófiai tanulmányokat adtunk elő. Akik felolvasták, rész-
ben olyanok voltak, akik otthon, a családban körül voltak véve nagy könyvtárakkal, 
és jó anyagi helyzetben lévő szüleik minden segítséget megadtak nekik. Mi, az árva-
háziak itt nagyon kicsik voltunk versenyben, engem mégis érdekelt az ott folyó mun-
ka. Sokáig csak hallgattam ott, aztán elgondoltam, hogy hát én is tudnék írni, például 
verset, tárcát. Szavam ugyan nem lehetett, de az önképzőköri pályázaton indulni már 
ötödikeseknek is szabad volt. Akkoriban még nagyapám hatása alatt álltam, aki mel-
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lesleg a Túrkevei Hírlapot szerkesztette, és tárcanovellákat is írt bele. Régebben hal-
lottam tőle egy paraszttörténetet, melyből novellát írtam, és beadtam az önképzőkör 
jeligés pályázatára. Nagyon komolyan vették a titkosságot. Emlékszem, hogy Bognár 
Sándor református gyorsíró barátomat kértem meg, másolja le a szöveget. Úgy gon-
doltam, neki biztosan nem ismerik az írását a Fasorban. Egy lezárt borítékban kellett 
mellékelni a pályázó nevét, de nem tudtam, hogy az akkori érettségiző nyolcadikos el-
nök, bizonyos Molnár szintén parasztnovellákat ír. Nekem erről fogalmam sem volt, 
és lehet, hogy ez is belejátszott abba, hogy a bírálóbizottság – amely nem csak Rem-
port tanárelnökből állt – azt hihette: ez Molnár novellája.”

„Akkoriban ötödikesek általában már hosszúnadrágban jártak. Nagyszüleimnek nem 
volt pénzük ilyen nadrágra, még el kellett hordanom az utolsó rövideket. Eljött az év-
záró, nekem rövidnadrágos ünneplő ruhám volt, és amikor felnyitották a borítékot, ki-
került belőle a nevem. Még most is megborzongok, hogy én, a kis rövidnadrágos senki 
odamentem, és átvettem a tíz koronás körmöci aranyat, a novellapályázat nyertesének 
járó díjat. Hatalmas siker volt. Ma sem tudok ennél nagyobb eredményemről beszámol-
ni, pedig kaptam már akadémiai nagyplecsnit is, de úgy érzem, ez volt a legnagyobb 
teljesítményem. Az iskola rögtön elkönyvelte, hogy belőlem író lesz. Nem volt az a no-
vella olyan jaj, de csudálatos. Ügyesen volt megírva, és tetézte a dolgot, hogy Gyallai 
Domokos – erdélyi író volt – később közölte a Pásztortűzben, Nagyapám közzétette 
a Túrkevei Hírlapban, és én akkor megszagoltam a nyomdafestéket.”
A	képlet	már-már	közhelyszerű,	három	országosan	ismert	személyiség	életútjá-

nak	alakulásában	meghatározó	szerepe	volt	az	önképzőköri	bírálatban	megnyilvánu-
ló	elismerésnek.	Ugyancsak	közhely	annak	felelevenítése,	hogy	mit	jelentett	az	anya-
gi	gondokkal	bajlódó	Petőfinek	a	helyi	elismerés,	majd	egy	országos	folyóiratban	való	
megjelenés.	Vagy	említhetnénk	Balogh	Jánost,	aki	mai	kifejezéssel	élve	halmozottan	
hátrányos	helyzetű	volt	(árvaság,	árvaház,	szegény	nagyszülők,	rövidnadrág)	és	egy	
nem	véletlenül	előállított	helyzet	–	az	önképzőkör	–	megváltozatta	a	világ	viszonyát	
felé	(iskolai	elismertség)	és	az	ő	viszonyát	a	világhoz.	Jókait,	Petőfit	nem	kell	bemu-
tatni,	de	kevesen	tudják,	hogy	Balogh	János	magas	szellemiségű,	a	szűkebb	szaktu-
dományán	túllátó	közéleti,	értelmiségi	ember	lett.
Bizonyosra	vehető,	hogy	a	bírálatokban	sok	szubjektív,	időközönként	vitatható	elem	

is	lehetett.	Ezt	bizonyítja	Petőfi	pápai	önképzőköri	szereplése.	A	pápai	önképzőkör	már	
Petőfi	előtt	is	működött,	s	bizonyos,	hogy	azon	belül	már	kialakult	egy	hierarchia,	akik	
barátságtalanul	vagy	fenntartásokkal	figyelték	az	új	jövevény	ambícióit.	Jellemző,	hogy	
a	képző	társaság	titkára,	Demjén	Ferenc	Petőfit	„tolakodó lutheránus tót diáknak” ne-
vezte.	Ezek	után	aligha	csodálkozhatunk,	hogy	Demjén	több	alkalommal	is	negatívan	
értékelte	Petőfi	munkáit,	s	az	érdemkönyvbe	beírást	többször	is	korrekcióhoz	kötötte.	
Ezt	Petőfi	egy	esetben	elfogadta,	a	korrekciót	el	is	végezte,	de	két	további	verse	(Zsar-
nok, Eskü) esetében	a	bírálatot	már	nem	fogadta	el.	Demjén	−	vitathatatlanul	szubjek-
tív	−	bírálatai	1842-ben	tovább	folytatódtak,	de	számunkra	mindez	csak	másodrendű.	
Írásunkban	nem	az	irodalomtörténeti	szempontok	dominálnak,	hanem	sokkal	inkább	
az	önképzőkörök	hatása,	azaz	annak	feltárása,	hogy	azok	működése	milyen	hatással	
voltak	tagjaira.	Demjénnek	fel	kellett	készülni	a	bírálatra,	Petőfinek	annak	elfogadá-
sára	vagy	elutasításra.	Ehhez	olvasni,	gondolkodni	kellett,	a	véleményeket	meg	kellett	
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fogalmazni	stb.	Mindezt	csak	megerősíti,	hogy	a	fenti	esetben	a	vitának	−	az	esetleges	
szubjektív	elemeken	túl	−	tartalmi	elemei	is	voltak,	tehát	különböző	esztétikai	állás-
pontok	is	ütközhettek.	Különben	Orlay	szerint	Petőfi	a	„kritikát, mint teljes életében, 
úgy akkor is gyűlölte. Erről véleménye az volt, hogy annak hatása sohasem jótékony, 
mert ahol tehetség nincs, ott semmiféle bírálat nem fogja azt megteremteni, ahol pe-
dig van, ott semmiféle bírálat sem fogja azt megteremteni, ahol pedig van, ott többnyi-
re lehangolást idéz elő, s ha önlábán elég ereje nincs, meg is semmisítheti. Ha rossz 
valamely műd, az úgy is feledékenységbe vész, míg a jó, magasztalás vagy megrovás 
nélkül is örök életre számíthat.”
Mindennek	ellenére,	éppúgy,	mint	Jókai	esetében	a	bírálatoknak,	kritikának	pozi-

tív	hatása	is	volt.	Fekete	Sándor	erről	így	írt:
„Petőfi már eddig is próbálkozott azzal, hogy a műveivel az olvasók nagyobb tábo-

ra elé lépjen. A képzőtársasági »kiigazító« határozatok most még inkább fokozhatták 
közlési vágyait, ellenfeleinek a leg-meggyőzőbb választ azzal adhatná – gondolhat-
ta –, ha az általuk fitymálgatott verseket az iskolán kívül, az igazi irodalom tekinté-
lyei által elismerteti.”
Ismételjük,	a	bírálat	motiváló	szerepét,	erejét	keressük,	s	nem	az	irodalomtörténeti	ér-

tékeket,	ez	viszont	Petőfi	esetében	éppúgy	„felhajtóerő”	volt,	mint	Jókai	esetében.	Ritkán,	
de	példát	találunk	arra	is,	amikor	a	bírálat	negatív	következménnyel	járt.	Egy	iglói	diák	
lelkes	szavalónak	képzelte	magát,	de	amikor	A fülemüle	című	költeményét	az	önképzőkör	
tanár	elnöke	negatívan	értékelte,	„elkedvetlenedve”	lemondott	a	további	szavalásról.
A	fenti	példák	„befutott”	nagy	emberekről	szólnak,	s	így	talán	nem	is	meggyőzőek,	

de	mint	említettük,	elfogadott	pályázatok,	és	azok	legtöbbször	anyagilag	is	értékelt	bí-
rálata	mellett	az	elismerésnek	az	érdemkönyvben	történő	rögzítése	is	hatalmas	moti-
vációs	bázist	jelentett,	hiszen	a	bejegyzések	súlyát,	komolyságát	senki	nem	kérdője-
lezte	meg.	A	bírálatok	komolyságának	egyik	bizonyítéka,	hogy	azok	igen	sok	esetben	
elutasítóak	voltak.	Ezt	ismét	néhány	példával	bizonyítjuk.	A	már	említett	Pápai	Re-
formátus	Kollégium	Képzőtársaságába	az	1870/1871-es	tanévben	89	dolgozatot	adtak	
be.	Ebből	16	dicséretben	részesült,	18	„érdemkönyvbe íratott”.	A	Fogarasi	Állami	Fő-
gimnáziumban	1906-ban	a	26	meghallgatott	szavalatból	jegyzőkönyvileg	megdicsér-
tek	1-et,	sikerültnek	minősítettek	11-et.	A	jeligésen	beérkezett	5	görög	és	német	mű-
fordításból	megdicsértek	1-et,	elfogadtak	3-at.	A	következő	évben,	1907-ben	Mikszáth 
Kálmán elbeszélő modoráról	írtak	ki	pályázatot,	de	a	beérkezett	pályaművek	nem	vol-
tak	jutalmazhatók,	így	az	Az epikai szerkezet a Zrinyiász első énekében	című	pályamű	
sem	volt	jutalmazható.	A csalódások méltatása a vígjáték szempontjából című	pályá-
zatra	beérkezett	két	pályázatból	csak	egy	felelt	meg.	Az	1908-ban	kiírt,	az Odenwal-
di és mátrai vadászat összehasonlítása,	a Tompa hazafias allegóriái és	a Zalán futá-
sának metruma című	pályázatra	6	pályamű	érkezett,	de	ebből	csak	4	nyert	jutalmat.	
Mindezekkel	csak	azt	kívántuk	bizonyítani,	hogy	a	bírálatok	nem	voltak	formálisak,	a	
pályázatokat	az	önképzőköri	tagokból	álló	bírálók	komolyan	vették.	Ezt	bizonyítandó	
idézünk	a	Sepsiszentgyörgyi	Székely	Mikó	Kollégium	1905/6.	évkönyvéből:
A	Kossuth Lajos mint szónok	című	pályamű	bírálata:
„Ez a tanulmány is teljesen sikerült. Ügyesen és találóan tünteti fel Kossuthot pár-

tatlannak a világ szónokai között; mert míg a világtörténelem többi nagy szónokai 
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saját nyelvükön szónokoltak, addig Kossuth idegen nyelveken is, így német és angol 
nyelven is magával ragadta a németeket és angolokat. Tehát a tanulmány kitűzött díj-
ra érdemes.”
Ugyanebben	az	évben,	ugyanitt	írták	az	iskola	értesítőjében:
Báró Kemény Zsigmond Gyulai Pálja, valamint báró Jósika Miklós Abafi című re-

gényének összehasonlítása	című	pályaműve	a	következő	bírálatban	részesült:
„A tanulmány híven jellemzi a két történeti regényírót. Találóan emeli ki, hogy Jó-

sika költői inventioja leleményesebb, mint a Keményé; de emez a korrajzban és a lé-
lektani festésben jóval erősebb. A kitűzött pályadíjra érdemes. Kuncz Aladár novel-
lakísérleteinek is az önképzőkor adott nyilvánosságot. Elbeszéléseket, verseket írt, 
az önképzőkörben megbírálják egymás alkotásait. Hetedikes korában a Zord idők tör-
ténelmi háttere című írásával elnyeri Erdélyi Károly pályadíját és barátságát.”
Aligha	szorul	bővebb	bizonyításra,	hogy	Kuncz	irodalmi	pályafutásában	meghatá-

rozó	szerepe	volt	a	Piarista	Gimnázium	Pázmány	Péter	Önképzőkörnek.
Végül	Thaly	Kálmánt	említjük	meg,	aki	szintén	Pápán,	15	éves	korában	került	kap-

csolatba	a	képzőtársasággal.	Az	1854.	decemberi	beszámoló	így	ír	erről:	„Fájdalomban 
fogamzik a dal jelige alatt Peti Józseftől bírált költemények egyenként az érdemkönyv 
koszorújának virágaként közhangulatú elismeréssel s örömmel megtartattak. A fiatal 
erő különösebb kiemelésben részesülvén a jeligés levélke feltörése után kitűnt, hogy 
a szerző Thaly Kálmán.”	Ettől	kezdve	Thaly	minden	ülésen	szerepelt	egy-két	versével,	
melyeket	a	bírálók	az	érdemkönyvbe	való	rögzítésre	méltónak	találtak.
Írásunkban	azt	kívántuk	bizonyítani,	hogy	a	hazai	középiskolák	történetében	nagy	

szerepet	kapott	önképzőköröknek	kiemelkedő	jelentősége	volt	az	országot	formáló	ér-
telmiség	kialakításában.
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neumann kontra gutenberg-galaxis?
Különös	tekintettel	a	generációs	olvasási	szokásokra

Bujdosóné Dani Erzsébet

„Amilyen az olvasók fogadtatása, olyan a könyvecskék sorsa.”
(Maurus	Terentianus:	Hősi ének)

Az	utóbbi	évtizedekben	egyre	több	szó	esik	a	Gutenberg-galaxis	végéről,	az	írás-
beliség	fontosságának	visszaszorulásáról,	az	olvasás	jelentőségének	csökkenéséről	
és	a	nonverbális	kommunikáció	eluralkodásáról.	A	médiumok	történetében	az	úgyne-
vezett	„másodlagos	oralitás”	korát	éljük,	hiszen	az	új	technikai	eszközök	nemcsak	a	
hang,	hanem	a	kép	egyidejű	továbbítását	is	lehetővé	teszik.	Ezzel	a	lépéssel	megdöntik 
az	írásos	kommunikációnak	azt	a	hegemóniáját,	mely	a	literalitás	kultúrájára	jellem-
ző,	és	visszaemelik	a	kommunikációba	a	hang	és	a	test	közelségét.
A	XXI.	században,	a	digitális	forradalom	korszakában	is	helytálló	azonban	az	

a	törvényszerűség,	hogy	a	fejlett	társadalmakban	írásbeliség	és	olvasásképesség	nél-
kül	az	egyén	nem	tud	beilleszkedni,	kimarad	a	társadalom	nyújtotta	lehetőségekből,	
előbb-utóbb	a	perifériára,	a	szubkultúrákba	szorul.	A	fejlett	demokráciákban	szükség	
van	a	gondolkodó,	a	kérdésekhez	kritikusan	és	építően	viszonyuló	érdekérvényesítő,	
az	információt	jól	megítélő	polgárokra.	Ezen	tulajdonságok	alapfeltétele	a	jó	olvasási	
készség,	a	szövegértelmezés	képessége.
Kérdéses	viszont,	hogy	a	Neumann-galaxisban	létrejövő	új	jelenségek	–	a	funkcio-

nális	analfabetizmus,	az	olvasáskészség	csökkenése,	a	szövegértelmezés	egyre	inkább	
romló	tendenciája,	a	kézírás	eltűnése	–	hogyan	kezelhetők,	hogyan	jelennek	meg	a	kü-
lönböző	generációkban.	Az	olvasás	a	fikcionalitás	irányába	hat,	hiszen	segíti	a	fantázia	
szabad	szárnyalását,	a	kreativitást,	a	problémamegoldó	képesség	kiteljesedését.	Ezek	
mind	a	szociális	életképességet	feltételező	tényezők.
Ma	már	tehát	nem	az	a	kérdés,	hogy	a	társadalom	tagjai	nyomtatott	könyvet	vagy	

e-bookot	olvasnak-e,	hanem	maga	az	olvasás	mint	tevékenység	kérdőjeleződik	meg.	
Elsodorja-e	az	új	galaxis	az	olvasást	azzal,	hogy	alapjaiban	megváltoztatja	a	kommu-
nikációs,	tanulási,	információszerzési	és	feldolgozási	szokásokat?	Lehet-e	tenni	ez	el-
lenében	bármit	is?	Vannak-e	eszközei	az	idősebb	generációknak	ahhoz,	hogy	a	fiata-
labb	nemzedékek	„olvasók”	maradjanak?	Vagy	maga	az	e-book	is	egy	ilyen	eszköz?	
Hogyan	definiáljuk	a	XXI.	században	az	olvasót?	Az	információhordozó	típusa	vajon	
befolyásolja-e	magát	az	olvasást,	vagyis	azt,	ahogyan	olvasunk?	Ha	igen,	akkor	ho-
gyan	és	melyik	típusú	olvasásra	van	hatással?	Ezen	a	téren	is	megjelenik	a	generáci-
ós	szakadék?	Szignifikánsak	a	különbségek,	vagy	csak	a	„szokásos”	generációs	prob-
lémákról	van	szó?
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Az	információs	kor	megosztja	a	közvéleményt,	mint	minden	újdonság.	Való	igaz,	
hogy	a	tudás	átalakulóban	van,	és	ez	nagy	hatással	lesz	az	életünkre,	hiszen	megvál-
tozik	az	ismeretszerzés	folyamata	és	az	információ	feldolgozása	is.	Napi	szokásaink	
szintén	változóban	vannak,	és	ennek	egyenes	következménye,	hogy	idővel	változni	fog	
a	kognitív	működés:	a	tanulás	és	megértés,	ezáltal	az	olvasás	folyamatában	is.

Az	olvasás	fő	típusai
Tóth	László	szerint	az	olvasás	valamilyen	interakció	az	egyén	és	az	írott	szöveg	között.	
Az	olvasáselsajátítás	az	a	tevékenységi	forma,	melynek	célja	az	olvasás	megtanulása,	
birtokbavétele.	A	következő	olvasástípusokat	különbözteti	meg:

1.	 	tanulás	céljából	történő	olvasás:	az	olvasottakat	meg	kell	jegyezni,	tehát	kevés-
bé	élvezetes,

2.	 	ismeretszerző	olvasás:	az	olvasó	kíváncsiságát	hivatott	kielégíteni,
3.	 	funkcionális	olvasás:	a	mindennapi	valóságban	való	eligazodáshoz	szükséges	–	

korunkat	a	funkcionális	analfabetizmus	térnyerése	jellemzi,
4.	 	szórakozási	célú	olvasás:	belsőleg	motivált	tevékenység,
5.	 	áttekintő	olvasás:	a	szöveg	globális	tartalmáról	tájékoztat,
6.	 	korrektúraolvasás:	írott	vagy	nyomtatott	szöveg	betűhibáira	való	koncentrálás;	

az	olvasás	lassú,	a	tartalom	követése	megnehezül,
7.	 	javító/ellenőrző	olvasás:	nem	a	betűre,	hanem	a	szövegre	figyelünk.

Az	olvasásnak	még	sokféle	módja	létezik,	hiszen	az	is	előfordulhat,	hogy	ugyanazt	
a	szöveget	többféle	céllal	olvassuk	(Tóth	2002,	6–8).	A	fejlett	olvasási	képesség	iskola-
politikai,	művelődési	és	társadalompolitikai	kérdés	is.	Eszköz,	hogy	létrehozza	az	egyén	
saját	személyes	és	nemzeti	identitását,	éspedig	úgy,	hogy	a	kultúra	elemeiből	építke-
zik.	Az	olvasó	gyermekekből	lesz	a	jövő	olvasnivalóit	megalkotó	felnőtt.	Ezért	az	ol-
vasás	védelemre	szorul.	Az	eszközök	változnak,	talán	még	a	„könyvközpontúság”	is	
megszűnik,	de	az	olvasás	és	a	nyelv	marad,	állandó	védelmet	és	odafigyelést	kérve	
magának	(Szávai	2010,	5–11).
Fűzfa	Balázs	A másik irodalom	című	tanulmánya	„új	galaxis”-ról	beszél,	és	radikálisan	

átértelmezi	az	írást	és	olvasást.	A	szerző	szerint	az	új	irodalom	(vagyis	a	Gutenberg-gala-
xis	utáni)	más	„létezés-	és	mozgástörvényekkel”	rendelkezik.	Azzal	érvel,	hogy	a	szépiro-
dalom	gyanánt	megjelenő	szövegek	70-90	százaléka	már	ma	sem	papíron	jelenik	meg.
Nem	kívánok	vitát	nyitni	a	kérdésben,	csak	megjegyzem,	hogy	a	német	könyvkiadás-

nak	mindössze	0,5	százalékát	teszi	ki	az	e-forma	(Magyarországon	is	hasonló	a	hely-
zet.)	Az	amerikai	kontinensen	megtörtént	az	áttörés,	de	ez	önmagában	még	nem	indo-
kol	70-90	százalékot.	Fűzfa	Balázs	úgy	véli,	hogy	a	papír	bizonyára	a	szépirodalomban	
tartja	majd	a	legjobban	magát,	és	ebből	adódóan	a	nyomtatott	könyv	lassú	haldoklásra	
van	ítélve.	Hogy	van	ez	összhangban	azzal	az	állítással,	hogy	a	megjelenő	szövegek	
70-90	százaléka	már	ma	sem	papíron	jelenik	meg?	Ami	pedig	az	olvasást	illeti,	a	szer-
ző	lényeges	újdonságnak	tartja	a	nem lineáris	szövegolvasás	lehetőségét	a	nyomtatott	
könyvvel	szemben	(kivéve	pl.	a	kódexet	és	a	lexikont),	merthogy	az	e-könyv	esetében	
a	szöveg	nem	csak	az	elejétől	a	végéig	olvasható	(Fűzfa	2002).
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Szegedy-Maszák	Mihály	A lassú olvasás	című	cikkben	meggyőzően	érvel	viszont	
amellett,	hogy	a	nem	lexikon	jellegű	nyomtatott	könyv	sem	csak	az	elejétől	a	végéig	ol-
vasható	(Szegedy-Maszák	2002).	Adamikné	Jászó	Anna	frappánsan	hozzáteszi,	hogy	
„az írás lineáris, nem a papír”	(Adamikné	2003).	Fűzfának	a	betűolvasás	hatásfoka	
ellen	van	kifogása:	a	betűolvasás	„nagyon-nagyon rossz hatásfokú találmány, épp ide-
je megszabadulnunk tőle”	(Fűzfa	2002).	Márpedig	olybá	tűnik,	hogy	az	e-könyv	sem	
szabadul	meg	a	betűtől,	hiszen	betűt	olvasunk	abban	is.
A	magam	részéről	kitartok	amellett,	hogy	az	olvasás az	–	mint	intellektuális	tevé-

kenység,	függetlenül	a	szöveg	hordozójától	–,	ami	figyelmet	igényel	és	védelemre	szo-
rul.	Azonosulni	tudok	Tószegi	Zsuzsa	meglátásával:	„az írás és a szöveg az olvasás 
által nyeri el értelmét”	(Tószegi	2001).	Vagyis,	ismétlem:	az	olvasás	a	lényeg,	nem	
a	szöveg	hordozója.

A	generációk
Az	együtt	élő	generációk	közötti	különbségek,	az	egyes	korcsoportok	egymástól	eltérő	
nézetei	mindig	nagyon	érdekelték	a	tudomány	különböző	területein	dolgozó	szakem-
bereket.	Napjainkban	ez	a	generációs	különbség	–	mintegy	az	információs	társadalom	
gyorsulásával	egyidejűleg	–	egyre	jobban	növekszik,	és	ezek	az	eltérések	olyan	válto-
zásokat	hoznak,	melyek	(többek	között)	a	kommunikációs	és	együttműködési	formá-
kat	alapjaiban	változtatják	meg.
Tanulmányomban	négy	nemzedék	olvasási	szokásaival	foglalkozom,	egyrészt	azért,	

mert	ez	a	négy	generáció	még	együtt	él,	másrészt	azért,	mert	a	két	utolsó	(Y	és	Z)	ese-
tében	látszanak	–	ezen	a	téren	is	–	markáns	különbségek.	Elöljáróban	az	is	megjegy-
zendő,	hogy	Magyarországon	a	nemzedékek	tekintetében	is	erősen	érezhető	a	„meg-
késettség”	az	amerikai,	illetve	nyugat-európai	generációkhoz	képest.

Baby-boom (az 1946 és 1964 között születettek)
Magyarországon	e	nemzedék	tagjai	−	Tari	Annamária	szerint	−	a	poroszos	tekinté-
lyelvűséget	vallják,	a	merev	hierarchiát	és	a	kemény	munkát	szokták	meg,	azzal	a	tu-
dattal,	hogy	a	társadalmi	feltételek	állandóak	körülöttük.	Az	1989-es	rendszerváltás	
megváltozott	körülményeit	nehezebben	élték	meg,	és	sokuk	számára	bizonytalanság-
gal	és	szorongásokkal	teli	időszakot	hozott	(Tari	2010,	20–21).	Amerikában	a	„hideg-
háborús	nemzedék”-nek	vagy	„a	fejlett	gazdaság	generációjá”-nak	hívják	őket.	A	tele-
vízió	térhódításának	óriási	hatása	volt	erre	a	nemzedékre.	Túlzás	nélkül	állítható,	hogy	
mindennél	jobban	befolyásolta	világukat	az	akkor	legerősebb	kommunikációs	techno-
lógia	(Tapscott	2001,	28–29).	A	baby-boomerek	(nálunk:	Ratkó-nemzedék)	napjainkra	
a	nagyszülők	korosztálya.	Életük	nagy	része	a	szocializmus	éveiben	telt,	ennek	összes	
hátrányával	és	előnyével.	A	munka	világa,	a	szórakozási	lehetőségek	alapvető	eltérést	
mutatnak	azoktól	a	körülményektől,	melyek	a	többi	generáció	életét	meghatározzák.	
A	televíziót	illetően	is	„megkésettség”	tapasztalható	náluk.	Ráadásul	hatalmas,	mani-
pulatív	ideológiai	nyomás	is	nehezedett	erre	a	nemzedékre,	így	tehát	nem	jelenthető	ki,	
hogy	a	Ratkó-korszakban	dominánsan	meghatározó	volt	a	televízió	térnyerése.
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Az	MTA	Szociológiai	Kutatóintézetének	felmérése	szerint	(2003)	a	mai	60-70	éves	
korosztály	52	százaléka	olvas	rendszeresen,	vagy	az	elmúlt	évben	elolvasott	egy	könyvet	
(Gyenes	2005,	29).	Ezen	korosztály	tekintetében	nem	lehet	az	olvasás	fogalmát	kitágíta-
ni,	tehát	beleérteni	az	újságolvasás	mellett	az	internetes	olvasást	is,	hiszen	e	nemzedék	
esetében	fokozottan	érvényes	az	iskolai	végzettség	és	az	olvasás	közötti	összefüggés.	
A	baby-boom	tagjai	az	internetet	inkább	a	kommunikáció	eszközének	tartják	(e-mail,	
Skype),	és	ennek	megfelelően	használják	is.	Többségük	(új)	technika-idegen,	erős	kri-
tikai	szemlélet	jellemzi	őket,	és	azok	számára,	akik	rendszeresen	használják	az	inter-
netet,	komoly	szempont	a	neten	fellelhető	információk	kompetenciája.

X-generáció (az 1965 és 1982 között születettek – egyes források szerint 1975-től)
Az	X-generáció	tagjai	tisztában	vannak	azzal,	mennyire	fontos	a	megmérettetés,	a	meg-
győző	kommunikáció,	a	kooperáció	és	az	asszertivitás.	A	rendszerváltás	során	megélték	
és	átélték	a	bizonytalanságot,	de	képesek	voltak	helytállni	a	megváltozott	körülmények	
között	is.	Ezt	talán	annak	is	köszönhették,	hogy	szakmailag	igényesek,	munkabírásuk	
nagy,	karrierizmus	és	magas	motiváció	jellemző	rájuk	(Tari	2010,	22–23)	Az	X-ek	még	
a	szocializmusban	szocializálódtak,	és	fiatal	felnőtt	korukban	következett	be	a	rend-
szerváltozás.	Gyorsan	rájöttek	arra,	hogy	életbevágó	a	naprakész	információ.	Tudato-
san	élték	meg	az	információs	technológia	térnyerését,	pillanatok	alatt	az	információs	
társadalom	polgárai	lettek,	de	még	ismerték	a	számítógép	előtti	világot,	az	írógépet,	
és	iskoláikat	is	úgy	járták	végig,	hogy	a	kézírás	volt	az	egyeduralkodó	az	oktatásban.	
Az	IT-eszközöket	már	nem	az	iskolapadból	ismerik,	hanem	a	munka	világából.	A	mai	
40-50	éves	korosztályból,	a	már	említett	felmérés	szerint,	71	százalék	tekinthető	olva-
sónak	(Gyenes	2005,	29),	tehát	aki	évente	legalább	egy	könyvet	elolvasott.

Y-generáció (az 1982 és 1995 között születettek)
E	generáció	már	a	fogyasztói	társadalomban	szocializálódott,	életmódjában	és	a	tech-
nikai	eszközökhöz	való	viszonyulásában	is	élesen	eltér	szülei	generációjától.	Szabadok,	
agilisek,	célratörők,	az	internetes	kommunikáció	gyermekei,	gyakorlatiasak,	nyitottak	
és	befogadóak.	Szüleiktől	megerősítést	és	állandó	bátorítást	kaptak,	ebből	adódóan	nem	
akarnak	felnőni,	minek	érdekében	bizonyos	életeseményeket	mesterségesen	kitolnak:	
később	fejezik	be	a	tanulást,	később	állnak	munkába,	egyre	később	alapítanak	csalá-
dot	is	(Tari	2010,	23–24).	A	marketingpiac	külön	személyiségjellemzőkkel	írja	le	őket,	
ugyanis	nem	alkalmazhatók	rájuk	a	régi	elvárások.	Öntudatos	munkavállalók,	gyorsan	
váltanak	munkahelyet	(nagy	fluktuáció)	érzelmi	trauma	nélkül.	A	munka	világában	nem	
fogadják	el	szüleik	mintáját,	munkahelyüket	maguk	akarják	alakítani,	a	saját	képükre.	
Élvezni	akarják	a	munkát,	értékelik	a	csoportos	teljesítményt,	de	sokszor	hidegek	és	ke-
mények,	mert	csak	így	tudják	védeni	magukat.	A	munka	és	a	magánélet	egyensúlyára	
törekednek,	nem	akarnak	a	munka	áldozataivá	válni	(Tari	2010,	23–24).
Ezt	a	generációt	Don	Tapscott	„a	digitális	kor	gyermekei”-nek,	az	„internetgenerá-

ció”-nak	nevezi.	Megállapítása	szerint	ők	a	társadalom	hajtóerői.	A	hangsúly	átkerül	
az	információsugárzásról	a	kölcsönhatásra,	vagyis	az	interaktivitásra.	A	digitálismé-
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dia-fogyasztási	prioritásrendjük:	szórakozás,	tanulás,	kommunikáció	és	vásárlás	(Taps-
cott	2001,	10–14).	A	torontói	egyetem	tanára	a	következőket	írja	az	Y-generációról:	
„A történelemben először fordul elő, hogy a gyermekek nagyobb kényelmet élveznek, 
szüleiknél több a tudásuk, és jobban tudják kezelni azt az újdonságot, ami a társada-
lom középpontjába került. Az internetgeneráció a digitális média használatával fog-
ja kultúráját fejleszteni és kiterjeszteni a társadalom többi részére…”	(Tapscott	2002,	
9–10).	Ezen	ex cathedra	kijelentés	kapcsán	több	kérdés	is	felmerülhet,	sőt,	megkérdő-
jelezhető	a	vélemény	igazságtartalma,	különösen	akkor,	ha	figyelembe	vesszük	azo-
kat	a	háttérben	húzódó	pszichológiai	és	szociológiai	változásokat,	melyeket	e	generá-
ció	rendkívül	gyors	információbefogadó	és	-feldolgozó	képessége	generál.
Az	én	olvasatomban	különösen	fontos	a	kérdés:	ennek	a	generációnak	a	tudása	(és	

ennek	a	tudásnak	is	meghatározó	előfeltétele	az	olvasás)	valóban	nagyobb,	mint	a	szü-
leiké?	Vagy	már	a	tudás	definíciója	is	átértelmeződik,	netán	újragondolandó?	Kive-
szőben	van	az	olvasás	klasszikus	élménye	az	Y-generáció	esetében,	mert	intenzíven	
olvasnak	a	neten,	és	velük	kezdődik	(majd	a	Z-generációban	folytatódik)	az	a	tenden-
cia,	hogy	a	rövid,	könnyen	érthető	szövegeket	részesítik	előnyben.	Az	MTA	felmérése	
szerint	azonban,	meglepő	módon,	a	mai	20-30-as	korosztály	olvas	a	legtöbbet.	76-81	
százalék	tartja	magát	olvasónak,	tehát	ők	legalább	egy	könyvet	elolvastak	az	elmúlt	
évben	(Gyenes	2005,	29).	Nem	tartozik	ide	a	netes	olvasás,	ezért	itt	ellentmondás	fi-
gyelhető	meg.	Honnan	jön,	és	miből	adódik?
Paul	Redmond,	leedsi	egyetemi	kutató	eredményei	szerint	az	Y-generáció	90	száza-

léka	tanul	tovább,	és	70	százalékuk	hisz	abban,	hogy	a	karrier	szempontjából	a	diplo-
ma	elengedhetetlen,	azaz	diplomás	állást	is	remélnek	(Redmond	2008).	A	www.felvi.
hu	adatai	szerint	nálunk,	Magyarországon	is	hasonló	ezen	a	téren	a	helyzet.	Ilyen	to-
vábbtanulási	arány	mellett	szót	kell	ejtenünk	arról,	hogy	ennek	a	nemzedéknek	az	ak-
tív	tanulási	éveire	esett	a	hipertext	elterjedése.	A	hipertextben	a	zárt	szöveget	felváltja	
a	nyitott,	a	lineárisat	az	elágazó	és	linkeket	tartalmazó.	A	befogadói	státus	is	átalakult,	
a	szerzői	kontrollt	is	felváltotta	a	„szerkesztői-olvasói-kompilátori-másolói”	funkció.	
A	passzív	olvasó	ezáltal	aktívvá	válhat,	és	azzá	is	válik	(Hesse	1996).
A	digitalizált	szövegek	világában	az	olvasó	már	nem	a	betűket	és	szavakat	fogja	fel	

lineárisan,	hanem	a	sorokat	lényegében	képként	értelmezi.	Ebben	a	folyamatban	eltű-
nik	a	betűolvasás	mérhetetlen	lassúsága	(Fűzfa	2002).	Nagy	Zoltán	médiakutató	sze-
rint	egy	közvélemény-kutató	cég	adatai	–	melyek	azt	mutatják,	hogy	az	Y-generáció	80	
százaléka	nem	használ	nyomtatott	sajtóterméket	–	abból	következnek,	hogy	a	kézírás	
visszaszorult,	illetve	háttérbe	került.	Az	eddig	vezető	folyamat	az	elemi	iskolában	kez-
dődik,	ahol	elfelejtik:	a	kézírás	elsajátíttatásának	elmulasztása	negatívan	hat	a	szemé-
lyiség	fejlődésére	és	az	olvasáskészségre.	Aki	nem	tud	írni,	olvasni	sem	lesz	képes.

Z-generáció (az 1995 után születettek)
(Más	források	szerint	a	90-es	évek	eleje	vagy	a	2000	utáni	generáció	–	de	ebben 
az	esetben	az	1995-ös	évet	tekintjük	érvényesnek.)
A	Z-generáció	másik	csoportja	annak,	amit	„bit-generációnak”	neveztem	el.	Ők	vagy	

az	X-,	vagy	az	Y-generáció	gyermekeiként	látták	meg	a	napvilágot.	Nagyon	értenek 
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a	technikához,	rugalmasabbak	és	okosabbak	(vagy	jártasabbak)	az	eszközhasználat	és	fel-
használói	ismeretek	tekintetében.	Ők	már	más	világban	élnek,	és	ennek	a	más	világnak	
a	lehetőségeit	használják	ki	(Tari	2011,	25).	A	Z-generációs	gyerek	számára	már	minden	
elérhető	az	interneten.	Érettnek	látszanak	értelmi	képességeiket	tekintve,	de	érzelmi	fej-
lődésük	normális	sebességen	marad.	Ez	azt	jelenti,	hogy	amit	értenek,	azt	felfogják,	de	
érzelmileg	nem	tudják	feldolgozni.	A	napi	hírek,	az	információáradat,	a	rövid,	ám	szá-
mukra	lényegtelen	híreket	tartalmazó	oldalak	sok	esetben	még	túl	felnőttesek	nekik,	túl	
korán	érkeznek	a	„befogadóhoz”,	aki	nem	tudja	feldolgozni	azokat	(Tari	2011,	42–43). 
E	generáció	esetében	a	legnagyobb	a	kihívás	az	olvasás	tekintetében.	Viszont	itt	is	irány-
adó,	amit	Platon	vallott:	„A tudás a kifejtett igaz vélemény”.	Az	ókori	filozófus	szerint	
a	biztos	tudáshoz	három	feltétel	szükségeltetik:	igaznak	és	igazolhatónak	kell	lennie,	va-
lamint	hinnünk	kell	benne.	Az	igazolhatósághoz	szükséges	az	a	fajta	kritikai	szemlélet,	
mely	a	baby-boomerekben	még	megvolt,	de	már	nem	jellemző	erre	a	nemzedékre.
Fűzfa	Balázs	szerint,	annak	köszönhetően,	hogy	átalakul	(elektronizálódik)	az	írás	

és	olvasás,	megváltozik	tudásunk	szerkezete.	A	keresés	lesz	a	tudás,	hiszen	jó	kere-
séssel	lerövidítjük	az	utat	a	megcélzott	tudás	felé,	nem	kell	többé	fölösleges	(„holt”)	
anyagokba	belevesznünk,	ilyeneket	tanulnunk	és	tudnunk.	Szent-Györgyi	Albert	hí-
ressé	vált	mondásával	is	alátámasztja: „nem a könyvet kell tudni, hanem azt, hogy me-
lyik könyvet kell leemelni a polcról”	(Fűzfa	2002).	Szent-Györgyi	kijelentése	valóban	
helytálló,	de	azt	sem	szabad	elfelejtenünk:	mire	Nobel-díjas	tudósunk	eljutott	addig,	
hogy	tudja,	mit	emeljen	le	a	polcról,	elolvasott	egy	egész	könyvtárat;	így	valóban	tud-
ta,	hogy	melyik	könyvet	kell	leemelnie.	Susan	Greenfield	agykutató	kutatásait	figye-
lembe	véve	–	melyek	szerint	az	agy	működése	annak	függvényében	fog	változni,	aho-
gyan	az	információelérés	és	a	technológiai	fejlődés	halad,	tehát	közössé	válik	a	reaktív	
és	interaktív	hajlam.	Ez	azt	eredményezi,	hogy	rövidülni	fog	a	figyelem	időtartama,	
valamint	az	elvont	gondolkodással	szemben	a	képekben	való	gondolkodás	kerül	elő-
térbe.	Így	tehát	dúskálni	fognak	az	adatokban,	de	kevesebb	lesz	a	tartalom.	Tari	An-
namária	pszichológus	ebből	arra	következtet,	hogy	a	Z-generáció	az	információ-fel-
dolgozásban	sokkal	jobb	képességekkel	rendelkezik,	mint	az	előző	nemzedékek	(Tari	
2011,	135–137).	Arra	utal	itt,	hogy	míg	a	korábbi	időszakokban	a	késleltetés	és	az	érle-
lés	során	vésődött	be	az	információ	és	mélyült	el	a	tudás,	jelen	esetben	ez	a	folyamat	
érvényét	veszti.	Nem	vonva	kétségbe	az	agykutató	és	a	pszichológus	szavait,	fel	kell	
tennünk	a	kérdést:	és	időben	behatárolva	mikortól	lesz	a	„Z-fiatalok”	agya	már	olyan	
átalakult	állapotban,	hogy	Tari	kijelentése	igaz	legyen?	Egy	evolúciós	folyamatot	(ami-
lyenről	Greenfield	beszél)	nem	években,	évtizedekben,	sőt,	nem	is	évszázadokban	mé-
rünk.	A	választ	magunk	is	tudni	véljük:	ilyen	mérvű	evolúciós	változáshoz	kevés	egy	
generáció	életideje.	Az	információfeldolgozás,	a	tanulás,	a	tudás	és	az	olvasás	kérdé-
sének	összefüggésrendszere	tehát	sokkal	bonyolultabb	annál,	hogy	egy-két	generáci-
ós	jellemző	alapján	vonjunk	le	egyszerű	következtetéseket.
És	akkor	most	jöjjenek	az	adatok:	meglepő	módon	a	Z-generáció	tagjai	között	a	leg-

nagyobb	az	olvasási	kedv,	az	MTA-felmérés	erről	tanúskodik.	91	százalékuk	vallja	ma-
gát	könyvolvasónak,	mely	arány	kiemelkedően	magas	az	előző	generációkhoz	képest.	
Ezek	az	adatok	talán	még	megnyugtatóan	is	hathatnának,	ha	nem	kellene	számításba	
vennünk,	hogy	a	nemzedék	zöme	valószínűsíthetően	tanulmányai	során	került	kapcso-
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latba	a	könyvekkel,	és	ennek	köszönhetően	olvasnak.	Amint	azonban	a	Z-sek	kikerülnek	
az	iskolapadból,	már	nem	igaz	ez	a	magas	arányszám	(Gyenes	2005,	29).	Utóbbi	felte-
vést	látszik	megerősíteni	a	felsőoktatási	intézményekben	végzett	kutatás	(Nagy	Zoltán	
médiakutató):	egy	12	soros,	egyperces	olvasásnyi	tartalommal	a	hallgatók	alig	60	szá-
zaléka	képes	megbirkózni	a	megszabott	idő	alatt,	a	tartalmat	reprodukálni	pedig	csak	
egyharmaduk	képes,	és	ez	funkcionális	analfabetizmust	jelent.	A	szövegértés	tekinteté-
ben	nem	szabad	figyelmen	kívül	hagynunk	a	2009-es	PISA	vizsgálatokat	sem,	melyek	
szerint	ezen	a	területen	az	OECD	országok	közül	a	tagországok	majd	kétharmada	előz	
meg	bennünket,	így	utolsó	előtti	helyet	foglalunk	el	az	átlagmezőnyben	(Csík	2012).

Olvasási	jellemzők	a	generációkban
A	táblázat	a	fentiek	igazolására	szolgál,	adatainak	részletes	értékelésére	helyhiány	mi-
att	később,	másutt	fogok	kitérni.

Baby-boomer X-generáció Y-generáció Z-generáció

Digitális	bevándorlók Digitális	bennszülöttek

Bit-generációk

Az	információhoz	
való	hozzáférés 
gyorsaságának 
igénye

átlagos gyorsuló felgyorsult
azonnali
hozzáférés

igénye

Naprakészség nem	kifejezetten	
fontos fontos nagyon	fontos központi	fontosságú

Az	információ
kompetenciája nagyon	fontos fontos fontos érdektelen

Továbbtanulás ált.	nincs	jelentő-
sége kevésbé	fontos fontos fontos

Élethosszig	való
tanulás nem	fontos kevésbé	fontos fontos nagyon	fontos

„Big	picture”	(mű-
veltség,	lexikális
tudás,	széles	látókör,	
nyitott	gondolkodás,	
pallérozott	elme)

nagyon	fontos fontos nem	fontos nincs	jelentősége

Lineáris	olvasás	
vagy	hipertext lineáris	olvasás lineáris

és	hipertext
kevés	lineáris,
a	több	hipertext zömmel	hipertext

Aktív	vagy	passzív	
olvasás passzív passzív aktív aktív

Szépirodalom magas	százalék magas	százalék csökkenő
százalékos	arány

eltűnő
mérhetőség

Szakirodalom magas	százalék magas	százalék magas	százalék közepes	mérték

E-book	használata nem	jellemző nem	kifejezetten
jellemző jellemző erősen	jellemző

Kritikai	szemlélet erősen	fejlett fejlett átlagos fejletlen

Digitális	média	
használata kapcsolattartás szórakozás

tanulás,
szórakozás,

kommunikáció

kommunikáció,
szórakozás,
tanulás
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Gutenberg	kontra	Neumann
A	galaxisok	„ütközése”	–	nem	arról	van	szó,	hogy	az	egyik	meg	akarná	semmisíteni	
a	másikat	–	a	legszembetűnőbben	az	Y-generáció,	a	legerőszakosabban	a	Z-generáció	
esetében	figyelhető	meg.	Tehát	a	„bit-generációknál”	válik	igazán	komollyá.	Vizsgál-
juk	meg,	mi	az,	ami	a	nyomtatott	könyv	olvasása	mellett	szól,	és	mivel	érvelhetünk	
az	e-book	esetében.

A nyomtatott könyv:	ez	az	információhordozó	a	szó	legnemesebb	értelmében	több	
puszta	információhordozónál.	Eszköz	független	és	organikus	termék.	Sőt,	felhaszná-
lása	energia	független	is	olyan	értelemben,	hogy	nappali	fénynél	nincs	szükség	áram-
forrásra,	használata	a	nap	nagy	részében	külön	energia	nélkül	lehetséges.	Előállítása,	
nyomtatása,	köttetése,	forgalmazása	viszont	jelentősen	drágítja.	Megjelenési	sebessége	
és	terjedése	–	jelen	kontextusbeli	összehasonlításban	–	viszonylag	lassú.	A	nyomtatott	
könyv	az	antropomorf	világ	része,	vagyis	dologi	mivoltában	is,	a	könyv	kezelésében	
is	az	ember	világán	belül	maradó,	ahhoz	tartozó	rendszer.	Mindezeket	támasztják	alá	
Manquel	alábbi	szavai:	„Az olvasás aktusában bensőséges fizikai kapcsolat jön létre, 
melynek részese minden érzékszervünk: a szem fölszívja a szavakat az oldalról, a fül 
visszhangozza az olvasott hangokat, az orr belélegzi a papír, az enyv és a nyomdafes-
ték, karton v. bőr illatát, az ujj simogatja a durva vagy sima lapot; sőt, olykor még íz-
lelünk is, amikor az ujjunkat megnyálazzuk”	(Manguel	2011,	252).
Benczédy	József	nyelvész	szerint	a	könyv	a	meditáció	eszköze,	„eszköz a fejemben 

lévő kerekek mozgatására”.	Fehér	Katalin	úgy	látja,	hogy	abban	a	folyamatban,	mely-
ben	a	kép	veszi	át	az	elvont	gondolatok	közlését,	a	fantázia	megragad,	szegényedik 
a	szókincs,	romlik	a	szövegértés	és	a	kifejezőképesség	(Az	olvasás	jövőjéről	2002).

Az e-book:	elektronikus	formában	létrehozott	és	terjesztett	szöveg,	és	olvasásához	
olyan	technikai	eszközre	van	szükség,	mely	teljes	mértékben	energiafüggő,	lemerült	
telep	és	áramszünet	esetén	használhatatlan,	napszaktól	függetlenül.	Az	e-book	olvasó	
beépített	elavulással	rendelkező,	romlandó	technikai	termék.	Az	e-bookot	ugyanakkor	
nem	terheli	nyomtatási	költség,	ezért	olcsóbban	állítható	elő,	könnyebben	és	gyorsab-
ban	terjeszthető	és	hozzáférhető.	Másrészt	az	e-könyvek	esetében	kimarad	a	papírala-
pú	olvasás	élménye,	és	ez,	vélekedik	Nagy	Zoltán	médiakutató,	oda	vezet,	hogy	egyre	
jobban	sorvad	az	e-olvasó	ember	szókincse.	A	választékos	beszéd	a	műveltség	fokmé-
rője,	melynek	fejlődésére	az	e-book	negatívan	hat.	A	virtuális	térbe	helyezett	informá-
ció	távolítva	van	az	antropomorf	közelségtől.	Azáltal,	hogy	nincs	az	ember-világhoz	
tartozó	színe,	tapintása,	az	ember	hűvösebbnek,	távolabbinak,	személytelenebbnek,	
vagyis	tőle	idegennek	érzi.	Tehát	nem	tudja	úgy	bevonni	individuális	szférájába.	Ez-
által	csökkenhet	az	információ	elérésére	ösztönző	vágy,	az	olvasási	vágy.	Más	dolog	
kézbe	venni	egy	e-készüléket,	tehát	behatolni	a	virtuális	térbe,	mely	felé	nem	vonza-
nak	érzelmi	ösztönzők.
Valljuk	be:	egy	e-book	olvasó	nem	töltheti	be	a	Gutenberg-galaxisbeli	könyv	szere-

pét.	Már	csak	azért	sem,	mert	nem	azonos	kategóriát	képviselnek.	A	nyomtatott	könyv	
ugyanis	maga	az,	ami:	a	szöveg	–	és	direkt	módon	olvasható,	közvetlen	befogadást	tesz	
lehetővé	a	befogadó	(az	olvasó)	számára.	Az	e-olvasó	azonban	még	nem	maga	az	in-
formáció	(a	szöveg,	az	e-könyv),	pusztán	annak	ígérete,	lehetősége.	Az	e-olvasó	nem	
maga	a	könyv,	hanem	egy	közbeékelődő	eszköz,	melynek	révén	eljutunk	az	e-olvas-
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mányig.	A	Gutenberg-galaxis	könyve	az	olvasnivaló	és	az	emberi	szem	és	agy	köz-
vetlen	találkozása	révén	nyújtja	az	olvasás	lehetőségét.	A	Neumann-galaxisbeli	e-ol-
vasáshoz	ez	nem	elég,	a	könyv,	a	szem	és	az	agy	közvetlenül	nem	tudnak	találkozni:	
közvetítő	eszköz	kell	hozzá	(az	e-olvasó)	és	(nappal	is)	áramforrás	(a	Gutenberg-ol-
vasáshoz	áram	csak	éjszaka	kell).	Az	e-könyv	viszont	nem	éghet	el,	mint	a	papír;	de	
a	nyomtatott	könyv	akkor	is	levehető	a	polcról,	ha	a	város,	a	régió	vagy	az	egész	föld-
rész	áram	nélkül	marad	(természeti	katasztrófa,	műszaki	hiba	vagy	terrorcselekmény	
miatt	bárhol,	bármikor	könnyen	bekövetkezhet).	Igaz,	az	e-olvasó	annyi	helyet	sem	
foglal	el	a	polcon,	mint	két	megtermett	könyv,	miközben	hatalmas	könyvtárak	van-
nak	egyszerre	jelen	benne.	Ugyanakkor	bármely	pillanatban	használhatatlanná	válik,	
és	akkor	jó	lenne	legalább	az	a	két	kézbe	vehető	könyv.
Érdemes	témánk	könyvpiaci	vonatkozásait	is	szemügyre	vennünk.	A	szépirodal-

mi	művek	esetében	a	művek	zömének	első	kiadása	nyomtatott	változat.	A	szakiro-
dalomban	eltolódás	figyelhető	meg	az	e-publikáció	irányába.	Ha	a	kiadó	egyszer-
re	jelentet	meg	nyomtatott	és	e-változatot,	akkor	az	e-változat	mindig	olcsóbb,	mint	
nyomtatott	társa.	Az	e-könyv	piaci	ára	a	kiadó	és	terjesztője	közötti	alku	tárgya.	Ma-
gyarországon	azonban	még	olyan	csekély	az	e-kiadási	forma,	hogy	a	könyvkiadás	
0,5	százalékát	sem	éri	el	(egyébként	Németországban	is	ugyanez	a	helyzet).	A	folyó-
iratok	megjelenési	formája	viszont	egyértelműen	más	tendenciát	mutat:	ez	a	doku-
mentumfajta	egyre	inkább	az	e-forma	felé	tolódik.	Egyik	magyarázata	a	gyorsaság	
és	a	könnyebb	hozzáférés	lehetősége,	a	tudomány	minél	jobb	kiszolgálása	e	jellem-
zők	javításával.
A	tudás,	és	ennek	alapeleme,	az	olvasás	jelentős	szerepet	játszik	a	jövő	generációi-

nak	alakításában.	A	mai	világban	döntéshelyzetben	lévőknek,	vagyis	az	előző	gene-
rációk	képviselőinek	tisztában	kell	lenniük	a	fejlődési	folyamattal,	annak	irányaival,	
ok-okozati	összefüggéseivel.	Ennek	a	fejlődésnek,	átalakulásnak	mindannyian	tanúi,	
mi	több,	részesei	vagyunk,	szülőként,	nagyszülőként,	oktatóként,	kutatóként,	könyv-
tárosként	vagy	egyszerűen,	de	legfőképpen:	adófizető	állampolgárokként.	Nagy	fe-
lelősséggel	kell	viseltetnünk	a	bit-generációk	iránt,	akiknek	egész	élete	a	tanulásról,	
a	megváltozott	és	felgyorsult,	globalizálódó	és	lokalizálódó	helyzethez	való	alkalmaz-
kodásról	szól.	A	jövő	nemzedéknek	olyan	lesz	a	gondolkodása,	műveltsége,	tudása,	
értelme,	látóköre,	elméje,	amilyenné	tesszük.	A	felelősség	mindig	az	adott	nemzedék	
előtti	generáció	vállán	nyugszik.	Vajda	Kornél	így	fogalmaz:	„vannak olyan könyvek, 
amelyek nélkül egyszerűen nincs, nem lehetséges a szellemi világ és élet, gondolko-
dás és kutatás, szükségképpen lesznek olvasók is. Lehet, hogy kevesen lesznek [ … ] 
a szellemi elit tagjai fognak olvasni, a »köznép« beéri a szóbeli, vizuális vagy ilyesfé-
le »szellemi« táplálékkal”	(Az	olvasás	jövőjéről	2001).
Jogosan	tehető	fel	a	kérdés:	az	olvasás	érdekében	kell	a	nyomtatott	könyvet	és	az	e-bo-

okot	egyaránt	elfogadva,	egymást	kiegészítve	felhasználni?	A	válasz:	igen.

Eszközeink	és	lehetőségeink
Mindezek	láttán,	és	az	olvasás	csökkenő	szerepét	érzékelve,	el	kell	gondolkodnunk	
azon,	milyen	eszközeink	vannak	arra,	hogy	az	olvasás	rangját	visszaadjuk,	szerepét	
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újra	megerősítsük.	Miközben	nem	vonhatjuk	kétségbe,	hogy	az	átalakult	körülmények-
hez,	a	digitális	térhez	olyan	új	eszközökre	van	szükségünk,	melyek	figyelembe	veszik	
a	megváltozott	világot,	a	digitális	teret.

1. A könyvtár mint eszköz
Abból	kell	kiindulnunk,	hogy	csak	ember	nevelhet	embert.	Ebben	a	folyamatban	a	könyv	
csak	eszköz	lehet.	Ma	is	érvényes,	hogy	a	gyermekkor	az	a	szakasz,	amikor	az	„olva-
sóvá”	nevelést	el	kell	kezdeni,	de	ezt	a	régen	működő	nevelési	mechanizmust	új	oldal-
ról	kell	megközelítenünk.	Az	erőszakos	olvastatással	nem	lehet	eredményt	elérni,	sőt,	
csak	ellenérzést	és	ellenállást	fogunk	kiváltani.	Lényegesen	jobb	eredményeket	hozhat,	
ha	nem	erőltetjük	az	olvasást.	Sokan	úgy	vélik,	gyakran	elhangzik	nyilatkozatokban:	
az	elsődleges	cél	az	lenne,	hogy	bevigyük	a	gyereket	a	könyvtárba.	Erre	jó	eszközök	
a	különböző	programok,	foglalkozások,	mesék,	gyerekelőadások.	Ha	már	a	könyvtári	
térben	van	a	gyermek,	természetesnek	érzi	a	közeget,	jól	érzi	magát	benne,	nagy	való-
színűséggel	a	többit	majd	(természetesen	tudatos	–	ha	mégoly	spontánnak	ható	–	irá-
nyítással)	elvégzi	a	gyűjtemény,	a	könyv	maga.
A	Z-generáció	utáni	alfa-generáció	szocializációjában	kulcsfontosságú	lehet	ez	

a	módszer.	Az	idősebb	korosztályt	tekintve	egyértelmű,	hogy	a	kérdés	sokkal	össze-
tettebben	jelentkezik,	és	sokkal	finomabb,	árnyalatosabb	megoldásokat	igényel.	Itt	erő-
teljesen	hagyatkoznunk	kell	azokra	a	generációs	jellemzőkre,	melyek	az	olvasásigény,	
illetve	olvasás-szükséglet	tekintetében	megfogalmazódnak.

2. Az e-book mint eszköz
Mint	az	elején	érzékeltettük,	napjainkban	már	nem	az	a	kérdés,	hogy	nyomtatott	köny-
vet	vagy	e-bookot	olvasnak	a	fiatalabb	nemzedékek,	hanem	maga az olvasás	kérdő-
jeleződik	meg.	Azt	már	röviden	mérlegeltük,	milyen	eltérések	vannak	a	gutenbergi	
és	a	neumanni	könyv,	illetve	információtároló	között.	Abból	a	vázlatos	összevetésből	
olyan	kérdés	vetődik	fel,	mely	a	továbblépés	egyetlen	értelmes	lehetősége,	mind	ebben	
a	gondolkodásban	(és	ezért	jelen	fejtegetésben),	mind	a	való	életben.	A	kérdés	tehát	
a	két	információhordozó	egymásmellettiségéből,	bizonyos	mértékig	egymást	kiegé-
szítő	jellegéből	fogalmazható	meg,	ilyenformán:	lehet-e	az	e-book	eszköz	a	tipográfi-
ai	ember	túlélésében?	Igen,	lehet.	Az	e-book	térnyerése	ugyanis	nem	fogja	kiszoríta-
ni	a	nyomtatott	könyvet	az	olvasás	világából,	legfeljebb	háttérbe	szorítja.	Ezt	területi	
és	időbeli	szóródásban	teszi,	mert	nemzedék-	és	korosztályfüggően,	szakmafüggően,	
életpillanat	adta	szükségletfüggően	teszi.	De	nem szünteti meg.	A	két	típusú	informá-
cióhordozó	hosszú	távon	szimbiózisban	fog	élni	egymás	mellett,	mindkettő	megtalál-
ja	a	maga	célcsoportját.	Az	már	most	világosan	látszik,	hogy	a	szakmai,	tudományos	
információk	megjelenési	és	tárolási	módja	az	e-forma	felé	tendál,	a	szépirodalom	szá-
mára	pedig	meghatározóbb	marad	a	nyomtatott	forma.	Itt	viszont	azonnal	adódik	egy	
keresztkérdés,	melyet	feltehetünk	magunknak:	miért	van	akkor	szükség	a szépiroda-
lom digitalizálására?	Többek	között	azért	is,	hogy	eszköz	legyen	az	olvasás	funkciójá-
nak	megtartásában.	Megvan	a	lehetősége	annak,	hogy	a	fiatalabb	generáció	–	melynek	
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tagjai	egyértelműen	a	digitális	információ	felé	fordulnak,	és	elzárkóznak	a	„maradi-
tól,	hagyományostól,	divatjamúlttól”	–,	ha	a	számára	elfogadható	formában,	vagyis	
e-formában	találkozik	a	szépirodalommal,	a	szó	nemes	értelmében	„találkozik”	majd	
vele.	Közelebb	kerülve	az	olvasás	semmihez	sem	hasonlító	„magányos”	élményéhez	
kialakul	vagy	újra	feltámad,	vagy	felerősödik	benne	az	igény	a	szépirodalom	nyomta-
tott	formában	való	olvasására.
Lesz	tehát	olyan	nemzedék,	vagy	annak	sok	olyan	e-olvasója,	aki	esetében	az	ant-

ropomorf	világ	Gutenberg-könyve	talán	épp	a	digitalizáción	keresztül	találja	meg	a	ki-
törés	és	visszahódítás	lehetőségét.	Igen,	az	e-book	lehet	a	legtartalmasabb	értelemben	
vett	olvasáshoz	való	visszatérés	eszköze,	hathat	abba	az	irányba,	elősegítheti	azt.	Ko-
runk	szokása,	hogy	a	dolgokat	élére	állítva	fogalmaz.	Hadd	fogalmazzak	én	is	blikk-
fangosan	(tetszetős	figyelemfelkeltéssel)	így:	elsodorja-e	a	Neumann-galaxis	a	guten-
bergit?	Elsodorni	nem	tudja,	csak	csökkenti,	módosítja	a	szerepét.	A	tipográfiai	ember	
az	új	világban	is	tipográfiai	ember	marad,	függetlenül	attól,	hogy	az	információtárolás	
milyen	módját	használja.	A	betű	embere	számára	–	alapvetően,	az	árnyalatokat	most	
félretéve	–	a	betű	elektronikus	formában	is	betű	marad,	illetve	elektronikus	formá-
ban	sem	tud	több	lenni	(inkább	talán	kevesebb)	a	betűnél.	Az	olvasó	ember	megtalál-
ja	a	betűt	és	ezért	a	maga	helyét	mindkét	galaxisban.
Horváth	Tibor	szerint	„a fonetikai írásnak – az olvasásnak – nincs alternatívája! 

Éppen ezért nem féltem az írásos közlés jövőjét, de az olvasásét sem. Változások van-
nak és lesznek. Digitalizálhatjuk ugyan klasszikusainkat, de az alkotás, az írás ugyan-
az marad. Olvasni is fogunk, de másként. A különbség csak annyi, hogy más a köz-
vetítő, a megjelenítő közeg”	(Az	olvasás	jövőjéről	2001).	Ezek	fényében	kellene	tehát	
újradefiniálni	az	olvasót	a	XXI.	században.	A	nagy	(vagy	talán	nem	is	olyan	nagy)	kér-
dés,	hogy	hogyan	lehet?	Engedtessék	meg,	hogy	mások	elől	se	vegyem	el	a	levegőt,	
és	a	kérdést	nyitva	hagyjam.
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Olvasásélmények
Olvasás	és	pályaválasztás

Golnhofer Erzsébet

Az	olvasás	helye	és	szerepe
Ma	már	közhelynek	számítanak	a	néhány	évtizeddel	ezelőtt	még	radikálisnak	tűnő,	
az	olvasás,	a	könyv	szerepével	kapcsolatban	felvetett	problémák,	illetve	állítások:	vége	
a	Gutenberg-galaxisnak;	a	tévé	és	az	internet	térnyerése	megállíthatatlan;	az	olvasás	
már	egyáltalán	nem	fontos	szabadidős,	illetve	kulturális	tevékenység.	Az	elmúlt	év-
tized	olvasással	és	szabadidős	tevékenységgel	kapcsolatos	szociológiai,	pedagógiai,	
könyvtártudományi	felmérései	nemcsak	e	trend	megjelenését,	de	felerősödését	is	jel-
zik.	A	pedagógusok,	a	könyvtárosok	az	e	témakörben	végzett	vizsgálatok	eredményein	
túl	a	mindennapokban	is	érzékelik,	hogy	az	olvasás	egyre	kevésbé	vonzó	tevékenység	
a	gyermekek,	az	ifjak	körében.	S	látható,	hogy	bár	különbözőképpen	értelmezik	ezt	
a	jelenséget	és	a	mögötte	meghúzódó	okokat,	de	közösek	abban,	hogy	a	jelen	és	jövő	
kihívásaira	figyelve	keresik	az	olvasás	helyét,	szerepét	a	gyerekek,	az	ifjak	és	a	felnőt-
tek	életében.	A	makroszintű társadalmi,	gazdasági,	kulturális	megközelítések	mellett	
−	különösen	a	pedagógusok	és a	könyvtárosok	szempontjából	−	lényeges	az egyének-
hez köthető probléma-megközelítés.

Visszaemlékezéseket	összegyűjtő,	elemző	vizsgálatok
Az	egyéni	szintű	elemzés	sokféle	értelmezést	kínál,	s	a	szakirodalomban	számos	
olyan	munka	áll	az	érdeklődők	rendelkezésére,	amelyekben	felhasználták	a	külön-
féle	humán-	és	társadalomtudományokban	(pszichológia,	pedagógia,	szociológia,	
könyvtártudomány	stb.)	felhalmozott	releváns	tudást.	Az	olvasáskutatásban	és	ezen	
belül	az	olvasóvá	nevelés	problémáinak	kutatásában	kiemelkedő	szerepe	van	az ol-
vasni szerető felnőttek visszaemlékezéseit összegyűjtő, elemző, értelmező vizsgá-
latoknak. Ezek	sorába	tartozik	Jáki	László	Gondolatok az olvasásról	című	gyűjte-
ménye1,	amelyben	több	száz	közéleti	személyiség	olvasással	kapcsolatos	emlékei,	
élményei	találhatóak	meg.	A	kötetben	közölt	anyagok	elemzésére	készülve	felmerül	
a	kérdés,	hogy	milyen elemzést, értelmezést tesz lehetővé az összeállítás. Különbö-
ző	céllal,	különböző	körülmények	között,	nem	egy	időben	született	emlékekről	van	
szó,	ezért	nem	célszerű	koherens	forrásként	kezelni	a	szövegeket,	ugyanakkor	érde-
mes	kiemelni,	hogy	a	visszaemlékezések	többféle	célból	is	jól	használhatóak.	Áll-
jon	itt	csak	példaként	néhány	lehetőség:	gazdagítani,	árnyalni	az	egyes	emlékezők

1.	 Megtalálható	a	<http://olvasas.opkm.hu>	portálon,	mint	a	cikk	további	közlései	is.
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(tudósok,	művészek)	életrajzait;	felhasználni	olvasással	kapcsolatos	kvalitatív	ku-
tatások	forrásaiként;	forrásként	alkalmazni	a	közoktatás	különböző	szintjein	az	él-
ményszerű	oktatásban.
Jelen	tanulmányban	nincs	mód	az	olvasás	komplex	témaköréhez	kapcsolódó	elem-

zésre,	ezért	egy	szűkebb	területre	koncentrálva	azt	vizsgálom,	hogy	a gyűjteményben 
megjelenő tudósok, pedagógiával foglalkozók és egyetemi oktatók emlékei szerint az ol-
vasás miként befolyásolta pályaválasztásukat.	Ez	a	cél	talán	túl	speciálisnak	tűnik,	de	
napjainkban	egyre	inkább	előtérbe	kerül	az	olvasás	szerepének	a	fontossága	a	pályára	
való	szocializációban,	hiszen	például	csak	megfelelő	olvasási	készség	birtokában	le-
het	megszerezni	a	pályaválasztáshoz	és	a	pályamódosításhoz	szükséges	információ-
kat,	vagy	belátható,	hogy	az	olvasással	kapcsolatos	pozitív	attitűd	nélkül	nincs	biztos	
alapja	az	életen	át	tartó	tájékozódásnak,	tanulásnak.
A	visszaemlékezés	műfaja	csábít	az értelmező kvalitatív kutatási módszer	alkal-

mazására,	ugyanakkor	itt	érdemes	egy	pontosító	észrevételt	tenni:	a	gyűjtemény,	
a	forrás	sajátosságait	figyelembe	véve	alapvetően	arra	törekedtem,	hogy	személyes 
jellegű szövegekkel árnyaljam	a	pályaválasztás	és	az	olvasás	viszonyáról	megfogal-
mazott	szakmai	megállapításokat.	A	visszaemlékezők	a	jelenükből	visszagondolva	
rekonstruálták	„olvasó”	múltjukat,	így	az	olvasmányélményekről,	az	olvasás	szere-
péről	megszületett	történetek	személyes,	szubjektív konstrukciók. Az	emlékezés	ref-
lektív	és	konstruáló	jellegének	elfogadása	nem	gátolja,	hanem	inkább	megerősíti	azt	
a	megközelítést,	hogy	a	visszaemlékezések	gazdagíthatják,	elmélyíthetik	az	általunk	
választott	témában	végzett	különféle	(reprezentatív	vagy	nem	reprezentatív)	empiri-
kus	vizsgálatok	eredményeit.
A	visszaemlékezéseket	többször	áttekintve	az	elemzőben	megerősödik	az	a	felfo-

gás,	hogy	az	olvasás	és	a	pályaválasztás	kapcsolatát	nem	érdemes	egytényezős, line-
áris összefüggésként	értelmezni.	Számos	történetben	jelenik	meg,	hogy	a	különbö-
ző	szocializációs	tényezők,	illetve	intézmények	(család,	iskola,	könyvtár),	egy	vagy	
több	tekintélyszemély,	egy-egy	helyzet	és	egy	vagy	több	jó	–	a	szituációhoz	és	az	ol-
vasóhoz	illő	–	könyv	(olvasmány)	„együtt	járása”	eredményezi	azt	a	pozitív	élményt,	
amely	hosszabb	távú	elkötelezettséget	is	megalapoz	valamilyen	foglalkozással,	élet-
úttal	kapcsolatban.

Példaként	nézzünk	meg	néhány	történetet!

Könyvek és pályaválasztás
Alexits	György	(1899–1978)	matematikus	így	emlékezett	a	matematika	iránti	érdeklő-
désének	kibontakozásáról:	„Nagyon alaposan megbetegedtem, elég sokáig feküdtem 
az ágyban lábadozóként. Apám pedig azt mondta, »ez tűrhetetlen, vedd elő a könyvet 
és tanulj valamit. Az mégsem lehet, hogy megbukj matematikából.« Szomorúan elővet-
tem a kitűnő Kőnig-Beke algebrát, s elkezdtem olvasni. A második-harmadik oldalon 
észrevettem, hogy itt nincs mit tanulni, ez nyilvánvaló. Aztán így mentem lépésről-lé-
pésre egész addig, amíg egyenletek megoldására került sor. Szóbeli feladatok voltak 
első fokú egyenletek megoldására. Ez szórakoztatott. Észrevettem, hogy ez érdekes va-
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lami, ezzel érdemes foglalkozni.”2	Az	apa	ösztönzése,	a	diák	érdeklődése,	egy	jó	tan-
könyv	és	a	helyzet	találkozása	indította	el	azt	a	folyamatot,	amely	elvezetett	a	későb-
bi	pályaválasztáshoz.
Balogh	János	(1913–2002) biológus	emlékeiben	szorosan	összefonódnak	az	ol-

vasmányok	nyújtotta	intellektuális és vizuális élmények	az	elképzelt,	vágyott,	vá-
lasztott	életpályával,	foglalkozással:	„Igazán a lexikonok színes táblái vonzottak: 
a szép és titokzatos növények, állatok. Ezeket újból és újból szemügyre vettem, meg 
nem unva őket, rajtuk ezt-amazt mindig fölfedezve. S talán a legnagyobb élményem 
volt egy vaskos, »Séták a nagy természetben« című kötet. […] Abban aztán volt néz-
ni való; 25 színes tábla mutatta a rét legszebb növényeit, a futóbogarat, sas mada-
rat, a legkülönfélébb emlős állatokat. Kiszedtem mind a huszonöt táblát, s őket kü-
lön összeraktam, jobban tudtam így bennük gyönyörködni. Aztán meg kiírtam sorban 
a nevüket, mert lexikális vonzalmam arra késztetett, hogy mennél több növény- és ál-
latnevet ismerjek. […] Ahhoz, hogy pókász akarok lenni, már Herman Ottóval elju-
tottam. Továbblépésemet – közvetve – egy Rottenbiller utcai fűszer- és csemegeke-
reskedőnek köszönhetem. Tőle akartam ugyanis törmelék nápolyit vásárolni, amikor 
észrevettem, hogy áruját a Természettudományi Közlöny Füzetébe csomagolja. Egy 
pengőért megvettem tőle, ha jól emlékszem, az 1898-as évfolyamot. Abban bukkan-
tam a »természetvizsgáló« Bíró Lajos egyik, Új-Guineából küldött levelére. Amint 
elolvastam, azonnal megvettem részletre – darabonként – egy pengőért – harminc-
kilenc közlöny-kötetet. Abban aztán sorra fölleltem Bíró levéltudósításait a pápu-
ák földjéről, kőkorszaki társadalmáról, élővilágáról. S mint ő valamikor, Lubbock 
Történelem előtti idők című könyvének hatására, úgy döntöttem el én is véglegesen, 
hogy zoológus, trópusi kutató leszek.”3

Kecskeméti	Tibor	(1930–) földrajz-biológia szakos tanár, geológus	emlékei	arra	
hívják	fel	a	figyelmünket,	hogy	az	olvasás	szeretete	úgy	nyitja	ki	a	világot	a	gyer-
mek,	az	ifjú	előtt,	hogy	nem szűken, egy tudományág irányába segíti a tájékozódást, 
a	szépirodalmi	élmények	csak	erősítik	a	természet	világa	iránti	érdeklődést:	„Sorra 
jöttek a kötelező olvasmányok (amelyek nem is voltak olyan unalmasok, mint ahogy 
a kötelezőkről véli a diák). Móra, Mikszáth, no meg Jókai regényei. Jókai Fekete gyé-
mántok-ja lenyűgözött. Kitárult előttem a földtörténeti múlt, az évmilliók eseményso-
ra, az őslények világa. Ettől fordult érdeklődésem a földtudományok felé. Lexikonokat 
böngésztem, térképeket bújtam naphosszat. S gondviselésszerű véletlen, vagy vélet-
lenszerű gondviselés: ötödikes gimnazista koromban két olyan kiváló földrajz-ter-
mészetrajz tanárt kaptam, Ságh Dánielt és Kühne Lászlót, akiknek varázslatos órái 
nyomán elköteleztem magam az élet- és földtudományok mellett. Azóta e két tudo-
mányból élek.”4	Érdemes	felfigyelnünk	az	olvasmányélményeket	erősítő	kiváló	taná-
rok	megjelenésére	a	visszaemlékezésben.

2. Tudósportrék: Kardos István TV-sorozata.	Bp.:	Kossuth	Kiadó,	1984.	p.	46.
3.	 Nádor	Tamás:	Ex libris.	Interjúk.	Bp.:	Gondolat	Kiadó,	1986.	p.	11.,	17-18.
4.	 Kecskeméti	Tibor	szíves	közlése.
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Kötődések
A könyvtáros, a könyvtár, a szituáció és az olvasást kedvelő diák egymásra találása 
nem	kedvező	történelmi	körülmények	között	is	befolyással	lehet	sajátos	módon	a	pá-
lyaválasztásra,	illetve	az	életpálya	alakulására.	Ennek	illusztrálására	az	ötvenes	évek	
világából	nézzünk	meg	két	„esetet”!
Horváth	Tibor könyvtáros története: „Meghatározó volt életemre a Damjanich Mú-

zeum igazgatójának, Kaposvári Gyula bácsinak a könyvmentési akciója. Az ötvenes 
években a megyei könyvtár bezúzásra a papírgyárba küldte az ún. ideológiai és egyéb 
szempontokból káros könyveket. (Szerencsére rövid ideig funkcionált ez a könyvtár-
igazgató.) Gyula bácsi mindig elment az egyes szállítmányok után a papírgyárba, kivá-
logatta és megmentette az értékes könyveket. Szünidőben dolgoztam nála is, és akkor 
mesélte el ezeket a történeteket. Akkor éreztem cinkos összetartozást és belső kény-
szert, hogy nekem is a könyvek közelében kell lennem. Talán ezért is mentem könyv-
tár-magyar szakra, az egyetemre.”5 
Jáki	László	neveléstörténész,	szerkesztő	visszaemlékezésében	−	ugyanúgy,	mint	az	

előzőben	−	érzékelhető,	hogy	a	könyvtár,	a	könyvtáros	és	az	olvasás	nehéz	körülmények	
között	is	segítheti	a	fogékony,	az	olvasó	embert:	„A világháború után különböző próbál-
kozások után szüleim a Vas utcai kereskedelmi iskolába írattak. Az akkori értelmiségiek 
a „gyakorlati” pályák irányában látták a jövőt, de mindez érdeklődésemtől nagyon távol 
esett. Gyenge, már-már reménytelen tanuló voltam, de érdeklődésemet felkeltette − mi-
ért, miért nem − […] az épületben lévő Fővárosi Kereskedelmi Szakkönyvtár. A könyv-
tárat senki nem látogatta, hiszen a hagyományos polgári kereskedelem az ötvenes évek 
elején már senkit nem érdekelt. A nagyszünetben betévedtem (vajon véletlen???) az üres, 
de nagyon szép könyvtárba. Az olvasó nélküli könyvtár könyvtáros hölgye (azóta meg-
tudtam nevét: Swalm Adél) örömmel fogadta a ritka látogatót. Közgazdaság-történeti 
könyveket (Smith, Ricardo stb.) kölcsönöztem. Többségüket nem értettem, de a könyvek 
az osztálytársaim között tekintélyt jelentettek. […] Az ötvenes évek egyetemi szürkesé-
gében már „olvasó” voltam. […] Első írásomnak – ami meghatározta további életemet 
is –, ismét a véletlen a forrása, véletlenül felfedeztem, hogy Tessedik életrajzának két ki-
adása eltér egymástól. Felfedezésemet publikáltam, s így lettem egy napközis tanárból 
tudományos munkatárs, az akkori Pedagógiai Tudományos Intézetben.”6

A	könyvek	világa,	amely	elcsábítja az olvasókat az anyagi világtól a szellemi felé	–	
számos	emlékező	így	közelít	az	olvasás	szerepéhez,	közöttük	Hatvany	Lajos	(1880–1961) 
író, kritikus, irodalomtörténész: „Miért nem lett belőlem utcaseprő? Miért nem aszta-
los? Miért nem lakatos? Az élethez való közvetlen vonatkozását mint veszti el a gyer-
mek, hirtelen mint látja ott maga és a dolgok között: a könyvet! Szeretném megragadni 
azt a pillanatot, amelyben a könyvek az én saját, legsajátabb fiatal életemet mások éle-
tébe csalták volna bele. Visszapillantván, látom messze, messze, nagy távlatban vala-
hol, valami könyvesbolt kirakata előtt, mint áll egy diák. Szeme mintha nyelné a köny-
veket. Látom aztán megint éji álomidőt, mint oson apjának a könyves szobájába egy 
könyvért, s mint olvas […] olvas, míg le nem csukódik fáradt szemhéja.”7

5.	 Horváth	Tibor	szíves	közlése.
6.	 Jáki	László	szíves	közlése.
7.	 Hatvany	Lajos:	Én	és	a	könyvek.	In:	Nyugat.	1910.	1.	sz.	p.	7.
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Az	a	bizonyos	könyv,	személyiség,	történet…
Bárány	Tamás	(1922–2004) költő, író, szerkesztő	szavai	érzékletesen	írják	le,	hogy	az	ol-
vasásszeretet	és	találkozás egy könyvvel	(egy	témával)	gyakran	hoz	létre	életre	szóló	
elkötelezettséget:	„Nyolcesztendős koromban, azt hiszem, életre szóló szerencse ért: 
megkaptam Homérosz Iliászát és Odüsszeiáját, gyermekeknek átírva; ha jól emlékszem 
A trójai faló volt a címe. Gaál Mózes munkája volt a kurtítás; már-már azt mondom: 
a homéroszi eredeti lefordítása gyermeknyelvre. Az ilyen eljárás könnyen bélyegez-
hető szentségtörésnek – ám ha gyermekek érdeklődésének fölkeltésére, olvasókedvük 
serkentésére történik: inkább hasznos és szerencsés vállalkozásnak kell ítélnünk, úgy 
gondolom. Nekem mindenesetre szerencsémül szolgált: egy életre eljegyzett az antik-
vitással.”8	Cholnoky	Jenő	(1870–1950) kolozsvári egyetemi tanár, földrajztudós is egy 
könyv	hatását	emelte	ki: „Életemben a legnagyobb hatást tette rám Reclus: »L’ homme 
et la terre« című műve, ennek hatására lettem praktikus mérnök helyett geológus.”9	Joó	
Tibor	(1901–1945) filozófus is	az	egy	könyvre	támaszkodó	pályaorientációra	emléke-
zik:	„Az első döntőnek mondható irodalmi élmény, mely már későbbi életpályám felé 
mutat, alig tizennégy éves koromban ért. Flammarion »Urániá«-ja az a könyv, melyről 
olvasás után azt jegyeztem fel naplómba, hogy »új világot nyitott meg előttem: a filo-
zófia világát«. Olvasás közben jegyzetek születtek a könyv margóján, ezekből a jegyze-
tekből fejlődött ki első »filozófiai« művem.”10 Róheim	Géza	(1891–1953) néprajzkutató 
nagyon	pontos,	tudatos	visszaemlékező,	nemcsak	a	pályaválasztását	befolyásoló	egy	
könyvet,	de	tudományos	témáinak	alakulására	ható	könyveket	is	sorra	vette:	„Nyolcéves 
lehettem, amikor Cooper »The East of  the Mohicans”« című regényét olvastam. Nincs 
meg a példány, tartalmára sem emlékszem, de azt tudom, hogy ettől lettem etnológus. 
A második impulzust fantáziámnak Vámbéry Ármin adta meg; a kalandos útleírások 
és a magyarok eredetének problémái. Aztán jött Tylor »Primitive Cultura«-ja; a nagy 
mű az etnológia, az emberi szellem egységének tükre. Tizenöt éves voltam, mikor ezt 
olvastam és vele párhuzamosan a többi bálványrombolót, Charles Darwin „The Des-
cent of Man” és Herbert Spencer »Principles of Sociology«-áját.”11

Karizmatikus személyiségek nagy hatású könyvei	hatottak	a	pedagóguspályát	vá-
lasztókra	is.	Erről	így	vallott	Füle	Sándor pedagógus, főiskolai tanár: „Az első könyv, 
amelyet 16 éves koromban a saját keresetemből vettem, az egész életemre nagy ha-
tással volt. Karácsony Sándor: »Ocsúdó Magyarság« (szokásrendszer és pedagógia) 
című könyv Budapesten, az Exodus kiadásában, 1942-ben jelent meg. A nyári szünet-
ben 16 éves koromtól mindig kőműveseknél dolgoztam. Téglát hordtam, maltert ke-
vertem. Az egyik szombaton a kapott keresetemmel fáradtan hazafelé mentem. Miskol-
con a Széchenyi utcában, egy könyvesbolt kirakatában láttam meg, az általam akkor 
még egyáltalán nem ismert Karácsony Sándor új, rendkívül vastag könyvét. Szoká-
somhoz híven »egy hajtásra« szombaton és vasárnap, szinte pihenés nélkül, elolvas-
tam friss szerzeményemet. Az 547 oldalas könyvből akkor még nem sokat értettem meg. 

8.	 Batári	Gyula	(szerk.):	Írók könyvek közt: kortárs magyar írók vallomásai olvasmányaikról.	Bp.:	NPI,	1974.	p.	9.
9.	 Kőhalmi	Béla:	Könyvek könyve. 87 magyar író, művész, közéleti ember és kiadó vallomása olvasmányairól.	Bp.:	

Lantos,	1918.	p.	44.
10.	Kőhalmi	Béla:	Új könyvek könyve. 173 magyar író, művész, tudós vallomása olvasmányairól.	Bp.:	Gergely	R.	Ki-

adása,	1937.	p.	166.
11.	Kőhalmi	Béla,	1937.	i.	m.	p.	285.
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[…] Az 1945. évtől, a Marosvásárhelyi Állami Tanítóképző, majd a Miskolci Evangé-
likus Tanítóképző intézeti tanulmányaim során, Lehoczky Egyed kiváló miskolci pe-
dagógiai tanárom hatására kezdtem el a Karácsony Sándor által írt könyvet újra ta-
nulmányozni.”12

Megjelentek	olyan	történetek	is,	amelyek	a	pályaválasztást	tágabban	közelítik,	el-
helyezik	a	világlátás, a világnézet	kialakulásának	folyamatában,	és	ebben	mutatják	be	
az	olvasás	szerepét.	Baktay	Ervin (1890–1963) indológus, orientalista szavai	is	erről	
szólnak:	„Még szinte gyermek voltam, amikor először olvastam akkor még magyarul. 
[…] Kálidásza »Sakuntalá«-ját13. A mű maradandó hatást tett reám, s a hindu világ-
kép eszméimre ösztönösen felelet a magam kibontakozó életsejtése. Ez a hatás később 
tudatossá vált bennem, és nagy szerepe volt abban is, hogy kifejezetten a keleti szel-
lem tanulmányozása, elsősorban a hindu gondolatvilág felé forduljak egész érdeklő-
désemmel.”14

Tulajdonság-	és	készségformálás
Többen	emlékeznek	arra,	hogy	a	későbbi	pályájukhoz szükséges tulajdonságok, készsé-
gek kialakulásában	fontos	szerepet	játszottak	olvasmányaik.	Hermann	Ottó	(1835–1914) 
természettudós	is	kitért	erre	az	olvasáshoz	kötődő	élményeinek	leírása	kapcsán:	„Az 
első legkedvesebb könyvem, amelyet a gyermek szeretetével öleltem magamhoz, egy 
kétnyelvű »Orbis sensualium pictus stb.« röviden »Orbis pictus« volt, mely a XVIII. 
században kelt […] és egyszerű, végtelenül naiv képekkel volt felszerelve. Ezt a köny-
vet szenvedéllyel bújtam, és atyám a legnagyobb örömmel nyújtotta azokat a felvilá-
gosításokat, melyekre rászorultam. Azt hiszem ennek a könyvnek köszönöm azt a tö-
mörséget és világosságot, amely irataimban talán érezhető.”15

Az intenzív olvasás	összekapcsolódva	a	világ	iránti	érdeklődéssel	nemcsak	az	ol-
vasási	készség	megalapozását,	magas	szintű	fejlesztését	segíti,	de	előkészíti az értel-
miségi, az alkotó foglalkozás választását és művelését,	amire	a	szövegek	többségénél	
leginkább	csak	közvetve,	az	emlékező	foglalkozásából,	életművéből	tudunk	követ-
keztetni.	Baránszky-Jób	László	(1897–1987) irodalomtörténész, esztéta, egyetemi ta-
nár iskola	éveire,	gyermekkorára	visszaemlékezve	így	idézte	fel	olvasási	tevékenysé-
gét:	„A magam részéről ötödik gimnazista korom óta olvastam a tanítási órák alatt 
is, nemcsak szépirodalmi könyveket, de éppolyan mohón a szellemi élet körébe vágó 
történelmi, irodalomtörténeti, bölcseleti szakkönyveket és természettudományiakat 
is, amennyiben azok szerves feldolgozásúak voltak.”16	Mások	az	olvasásnak	általános	
hatását	a	család	és	az	iskola	olvasási	kultúrája	közötti	összhang	oldaláról	világították	
meg,	amelyek	közül	emeljük	ki	Dénes	Zsófia	(1885–1987) író, újságíró	szavait:	„…
Én már négyéves koromban olvastam a nagybetűs meséskönyveket, és palatáblára ír-
tam ákombákom betűimet. Tízéves sem voltam, amikor anyám könyvtárából gyakran 

12.	Füle	Sándor	szíves	közlése	alapján.
13.	Kálidasza:	Sakuntala. Hindu dráma.	Bp.:	Franklin-Társulat,	1887.
14.	Kőhalmi	Béla,	1937.	i.m.	p.	57.
15.	Gyalu	Farkas: Legkedvesebb könyveim.	Bp.:	Singer	és	Wolfner,	1902.	p.	54-55.
16.	Golnhofer	Erzsébet–Szabolcs	Éva	(szerk.):	Iskola és történeti emlékezet. Felmérés 1947-48-ból.	Bp.:	Gondolat 

Kiadó,	2009.	p.	84.
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leemeltem a Hatszáz magyar nemzeti dalt és Jókai Mór meséit. Ezeket máig sem fe-
lejtem el. Az Andrássy úti állami leánygimnázium felsőbb osztályában megszerettem 
a poétikát; tanárunk, doktor Hoffmann Frigyes költészettani magyarázatait. A nagy 
magyar költők, írók és a népköltészet szeretete áradt szavaiból. Tanítását négy éven 
át szomjasan ittam.”17

Gondolkodást,	tudatosságot	befolyásoló	hatás

Találkozhatunk	olyan	emlékezőkkel	is,	akik	a	széles	horizontú	olvasás támogató ha-
tását tudatosan is megélték.	Idézzük	fel	Bognár	József	(1917–1996) közgazdász meg-
fogalmazását	e	hatásról:	„…egy kisvárosban fölnőve viszonylag nagyon korán kezdtem 
olvasni, beleértve abba magyar irodalmat és világirodalmat, és mind a magyar-, mind 
a világirodalomnak számos személyisége igen mély benyomással volt rám és nagymér-
tékben meghatározta azt, hogy abban az időszakban különböző kérdésekről hogyan 
gondolkoztam, milyen véleményt formáltam ki magamnak. A közgazdaságtudomány 
egy olyan terület, amelynek rendkívül széles társadalmi, politikai, kulturális elágazá-
sai vannak, és ennek következtében az a körülmény, hogy én az irodalom, a kultúra 
kérdéseiben és  értékrendszer problémáiban effajta gondolkodásmódban járatos vol-
tam, előnyt jelentett számomra akkor, amikor érdeklődésem a közgazdasági kérdések 
felé fordult, és azokkal kezdtem foglalkozni.”18

Katona	András	(1947–) történelem tantárgypedagógus a képzelet, az érzelmek sze-
repére	helyezte	a	hangsúlyt,	amikor	emlékezett	olvasmányélményeire,	s	ezekkel	a	té-
nyezőkkel	magyarázta	emlékező	szakemberként	az	olvasás,	a	könyvek	befolyását	saját	
pályaválasztására:	„Egyik ilyen csoda volt Komjáthy István Mondák könyve, melyet 4. 
osztályos koromban (éppen 1956-ban) kaptam meg. [...] Mi az, ami elvarázsolta ebben 
a kisiskolás gyereket? Öregedő emberként is visszaemlékezem rá: a mesék és a mon-
dák elegyének csodálatos világa, mely megindította a gyermeki képzeletet. A »tejillatú 
puszta«, de sokszor elképzeltem, hogy milyen lehet. Az »égigérő fa«, melyet szívesen 
megmásztam volna, hogy személyesen is láthassam lombjainak hét rétegét. Izgatott 
az is, hogy milyen lehetett a Napkirály és Szélkirály vetélkedése (Bornemissza Zsolt 
rajzai segítették őket elképzelni), de leginkább Hunor és Magyar, Keve és Attila, va-
lamint Álmos és Árpád csodálatos és izgalmas történetei érdekeltek, melyek gyerme-
ki tudatomat – szinte észrevétlenül – magyarságom eszmélése irányába hajtották. Fi-
gyelmemet az elmúlt korok embereinek világa felé terelték. Ki tudja, lehet, hogy ezek 
az olvasmányok irányítottak egész későbbi életemet meghatározó munkám, a történe-
lem tanítása és kutatása felé.”19

Hamvas	Béla	(1888–1967) író	az	olvasás	jelentőségét	olyan	szintre	emelte,	hogy	rö-
vid	emlékezésben	lehetetlennek,	pontosabban	„fölöslegesnek”	vélte	a	könyvekkel	való	
foglalkozást,	tudniillik	annak	minőségére,	tartalmára	az	utal,	hogy	miként	él	az	em-
ber:	„Valaki, aki nyolcéves kora óta olvas, először egy, aztán két, végül vagy nyolc 

17.	Dénes	Zsófia:	Ami a százból kimaradt.	Bp.:	Gondolat	Kiadó,	1985.	p.	23.
18. Tudósportrék,	i.	m.	p.	247.
19.	Katona	András	szíves	közlése.
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nyelven, s ahogy ízlését minden étel, szemét minden forma, fülét minden hang befo-
gadására, megértésére és átélésére szoktatta, hogy a világ nagyságából semmit el ne 
mulasszon, a könyvet nem érzi szenzációnak, hanem mindennapi tápláléknak, és úgy 
olvas, ahogy lélegzik.”20

A	heves,	a lázas olvasás idejét	sokan	a pályaválasztás klasszikus korához, a serdü-
lőkorhoz kötötték: „…Emellett gyorsan véget ért kamaszkorom kárpótlást akart: rám 
tört az intellektuális éhség, mely könyvhabzsolásra késztetett.”21	–	írta Berend	T.	Iván	
(1930–) közgazdász.

Összegzés

Az	emlékezet	egyedi	konstruáló	jellegét	nem	feledve,	befejezésként	nem	szándékozom	
a	sokféle	egyedi	megközelítés	alapján	általánosításokat	megfogalmazni.	Ugyanakkor	
úgy	vélem,	hogy	van	egy	általános	szempont,	amelyre	érdemes	figyelni.	Visszatekint-
ve	a	megismert	és	a	bemutatott	egyedi,	személyes	történetekre,	megállapítható,	hogy	
az	olvasás	pályaorientációt,	pályaválasztást	befolyásoló	folyamatát	pozitív hangulatok 
és érzelmek szövik át.	Ezek	azonban	ritkán	jelennek	meg	direkt	kifejezésekben,	inkább	
az	olvasással	kapcsolatos	cselekvési,	olvasási	kényszerként	(nem	tudok	nem	olvasni)	
vagy	cselekvésre,	olvasásra	való	készségként	és	az	ezek	nyomán	megfogalmazott	fog-
lalkozási	tervként,	életpályához	kötődő	vágyként,	motivációként	találkozhatunk	velük.	
Ez	az	értelmezés	is	megerősítette,	hogy	elmélyült,	jól	megalapozott	elméleti	és	empi-
rikus	kutatást	érdemelnének	és	igényelnének	az	olvasás	kognitív	és	affektív	aspektu-
sai,	elemei	önmagukban	és	kapcsolataikban	is.

20.	Kőhalmi	Béla,	1937.	i.	m.	p.	149.
21.	Nádor	Tamás,	i.	m.	p.	38-40.
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„a sárkányok legyőzhetők”
Meseterápia	Központ	Paloznakon1

Novák Gábor

Szinte	„tapintható”	a	tájat	uraló	nyugalom	itt,	a	Bakony-hegység	lábánál,	azon	a	lankás	
dombon,	ahol	Paloznak	község	fekszik.	Letekintve	szemünk	a	szépen	művelt	szőlő-
ket,	gyümölcsösöket,	erdőket	végig	pásztázva	megpihen	a	Balaton	határtalannak	tet-
sző	vízén.	Ez	a	csodás	világ	magához	öleli	az	embert,	aki	soha	nem	tapasztalt	közel-
ségbe	kerülhet	így	a	természettel.	A	táj	varázsa	akkor	se	múlik	el,	amikor	Csopak	felé	
indulva	elhagyjuk	az	amúgy	műemlékekben,	látnivalókban	sem	szűkölködő	falut.

Néhány	száz	méter	megtétele	
után	azonban	valóban	mesés	hely-
re	érkezünk,	a	világ	első	(2010-ben	
nyílt)	Meseterápiás Központjába.	
Régi	kovácsmestereket	idéző	dí-
szítésű	vas	kapuja	zárva,	mögötte	
azonban	jól	látható	a	hívogató,	ha-
talmas,	naponta	gondozott	park,	
a	több	épületből	álló	kúria.	Be	kel-
lene	jutni,	de	a	kilincs	nem	nyom-
ható	le.	Gondolom,	le	kell	győznie	
az	egyelőre	nem	mutatkozó	hét-
fejű	sárkányt	annak,	aki	be	akar	
jutni	a	Meseközpontba.	Nem	hoz-
tam	kardot	magammal,	így	marad	
a	csengetés,	és	kisvártatva	komó-
tosan	kitárul	előttem	a	kapu	két	
szárnya.	Szelíd	kaptatón	baktatok	
a	füves,	fás,	bokros	területen	ki-
alakított	murvás	úton,	amit	időn-
ként	csaknem	egymásba	érő	lom-
bok	alkotta	alagút	övez.	Kétoldalt	
fából	készült,	aprócska	házikók,	
kis	 tavak,	 folyócskák	 kísérnek	
az	első,	tündérien	szép	központi	

1.	 A	Meseterápia	Központról	bővebben:	Boldizsár	Ildikó:	Hogyan	segítik	a	mesék	az	értő	olvasást	és	az	olvasóvá	vá-
lást?	In:	Könyv és Nevelés.	2012.	XV.	évf.	2.	sz.	p.	51.	[online]	[2012.11.21.]	<http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_
menusor/konyv_es_neveles/hogyan_segitik_a_mesek_az_erto_olvasast_es_az_olvasova_valast>	(a szerk.)
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épületig,	ahonnan	csak	néhány	lépés	a	gyerekekre	szabott	ház,	ahol	a	falak	(miként	a	
középre	épített	kályha	csempéi)	fehérek,	a	kupolásra	formált	mennyezet	barna	geren-
dákkal	bordázott,	a	bútorok	rusztikusak.	A	jókora	foglalkoztató	vagy	színházterem	
üvegfalain	át	újra	és	újra	elénk	bukkan	a	kies	táj	a	Balatonnal.	Persze	a	munkaterem	
egyszerre	a	magunkba	és	a	távoli	jövőbe	nézés	helyszíne,	és	arra	is	alkalmas,	hogy	
a	gyerekek	szerepelhessenek	itt,	megmutathassák	előadói	képességeiket.	Tovább	ha-
ladva	az	ebédlő	előterében	párnákkal	díszített	padok	simulnak	a	falakhoz.	Jólesik	itt	
megpihenni,	kitekinteni	a	terasz	kék	padjaira,	asztalaira,	a	kertre,	vagy	belelapozni	
a	vastag,	megemelni	sem	könnyű	emlékkönyvbe.	Ez	utóbbiban	csak	elismerő,	hálál-
kodó	sorokat	találok.	Az	egyik	gyerek	azt	kéri,	hogy	vigyázzanak	Margó	nénire,	aki	
bizonyára	remek	meseterapeuta,	a	másik	itt	talált	rá	valamire,	a	harmadik	fájó	szív-
vel	búcsúzik	a	Meseközponttól	a	kurzus	végén.	A	hosszú	ebédlőasztal	mögött	még	
bőven	van	hely	a	csocsónak,	a	pingpongasztalnak.
Felfedezem	még	a	két	épület	között	a	park	északi	széléhez	közeli	madárházat.	Har-

mincféle	madárfaj	százhetven	egyedével	találkozhat	itt	az	ember.	A	madarak	birodal-
mába	be	lehet	menni,	közel	lehet	hozzájuk	kerülni.	Bár	nem	könnyű,	ahogyan	néha	az	
emberek,	a	gyerekek	esetében	sem.

*

Nem	említettem	még,	hogy	kísérőm	Boldizsár Ildikó	meseterapeuta,	a	meseterápia	kidol-
gozója,	a	Meseközpont	megálmodója,	a	központ	szakmai	vezetője.	Őt	kérdezem	a	terá-
piáról,	a	központ	tevékenységéről,	a	gyerekfoglalkozásokról	és	a	madarak	szerepéről.

Minden	mesemondó	egyben	terapeuta	is
Internetes oldalán olvastam, hogy az első meseterapeuta Seherezádé (Sahrazád) 
volt, aki ezeregy éjszakán át tartó meséjével elűzte egy megcsalt férj bosszúvágyát. 
Minden mesemondó terapeuta?

Én	nevezem	így	Seherezádét,	akiről	egyébként	azt	sem	tudjuk	biztosan,	hogy	létezett-e	
vagy	sem.	Habár,	ami	a	mesékben	van,	az	szerintem	létezik,	így	Seherezádé	is.	Vála-
szolva	a	kérdésére:	igen,	azt	gondolom,	hogy	minden	ősi,	törzsi,	paraszti	és	más	me-
semondó	egyben	terapeuta	is.	Anélkül,	hogy	tudna	róla	vagy	akarná.

Rendben, de azt mégsem vonhatja kétségbe, hogy a meseterápia módszerének kidol-
gozása, szerkezetének felépítése, szakszerű alkalmazása az Ön nevéhez fűződik?

Nem	vonom	kétségbe.	Megjegyzem	azonban,	hogy	a	meseterápia	életre	hívására	nem	va-
gyok	büszke.	Nem	lehetek	az,	hiszen	azért	kellett	terápiás	módszerré	tennem	a	mesét,	mert	
szükség	volt	rá,	ugyanis	meglazult	az	emberek	mesével	való,	korábban	szoros	kapcsolata.	
Régen	úgy	tartozott	hozzá	az	életünkhöz,	a	mindennapjainkhoz,	mint	a	kenyér	vagy	az	ivó-
víz.	Az	egykori	mesemondók	voltaképpen	azt	a	munkát	végezték,	ami	manapság	a	pszicho-
lógusokra,	pszichiáterekre,	terapeutákra	hárul.	Nyilvánvaló,	hogy	mesével	is	felszínre	hozha-
tunk	tudatalatti	tartalmakat,	de	én	akkor	lennék	nagyon	boldog,	ha	nem	kellene	meseterápiát	
alkalmazni,	ha	testileg,	lelkileg	egészségesek	lennének	az	emberek.	Terapeuta	helyett	tehát	
szívesebben	volnék	egyszerű,	hagyományos	mesemondó,	akinek	hallgatósága	van.
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Úgy értsem a mesemondók eltűnése a probléma?
Az	a	közösségi	életforma	tűnt	el,	amelyben	kitüntetett	szerepe,	helye	volt	a	mesének,	
a	mesélésnek.	Megszűnésével	„munka	nélkül”	maradtak	a	mesemondók,	aztán	a	mese	
is	kikopott	a	mindennapjainkból,	az	életünkből.	Seherezádé	után	több	ezer	évvel	pró-
báltam	meg	visszahozni,	immár	csupán	a	terápiák	egyikeként.

Speciális	helyzethez	speciális	mese	kell
Kik fordulnak meseterapeutához?

Az	érdeklődők	három	jellegzetes	csoportot	alkotnak.	Az	elsőbe	a	fizikai	betegségben	
szenvedők	tartoznak.	Nekik	az	orvosi	segítségen	túl	szükségük	van	lelki	támaszra	is.	
A	másodikba	a	mentális	betegségben	szenvedők	sorolhatók,	az	enyhe	depressziótól	
a	paranoid	skizofréniáig,	a	harmadikba	pedig	az	életük	egy	szakaszában	elakadtak,	
nehézségbe,	megoldhatatlannak	látszó	akadályba	ütköztek:	válás,	kiégés,	gyerekne-
velési,	kapunyitási-zárási	gond,	munkanélküliség,	meddőség,	gyerekvállalás	stb.	Lé-
nyeg,	hogy	nem	találják	az	elmozdulási	pontot,	a	megoldási,	továbblépési	lehetőségeket.	
Rajtuk	segíthet	a	mese.	Nagyjából	kétezer	mesetípus	maradt	ránk,	és	köztük	biztosan	
találunk	a	páciens	helyzetéhez	illő	mintát,	történetet.	Olyat,	amelyből	kiderül,	hogy	
mással	is	megtörténhet	az,	ami	vele,	ráadásul	megismerheti	néhány	rossz	helyzetből	
való	kilábalás	útját,	módját.

Nem valószínű, hogy például egy mellrákos nőnek tudnak megfelelő mesét találni 
a valóban nagy készletből. Vagy mégis?

Természetesen	nem	maradt	ránk	kifejezetten	erre	a	betegségre	alkalmazható	terápi-
ás	mese.	Azonban	tudjuk,	hogy	minden	betegségnek	van	valamilyen	lelki	oka.	Néha	
több	is.	Ezek	a	lelki	okok	sok	mesében	megjelennek,	például:	miért	siklik	ki	az	egyik	
hős	élete,	mitől	lesz	sikeres	a	másiké?	Nos,	ezek	a	mesébe	rejtett	lelki	tényezők	terá-
piaként	jól	alkalmazhatók	az	újkori	betegségek	esetében	is.	Ne	feledje,	a	kétezer	me-
setípus	rendkívül	színes,	változatos,	téma	szerint	széles	mezőt	jelent,	sokféle	szüzsét	
és	ezen	belül	is	többféle	szövegvariációt.	A	terapeutának	azt	kell	tudnia,	hogy	eb-
ből	a	nagy	mesekészletből	melyik	alkalmas	a	páciensének,	melyik	kínál	neki	mintát	
a	katarzis	átéléséhez.

Ez azt jelenti, hogy betegségtípusonként osztályozott mesékről van szó?
Nem,	a	mesék	betegségtípusonként	nem	osztályozhatók,	noha	sokan	kértek	egy	ilyen	
„receptkönyv”	megírására.	Nem	vállalkozhatom	rá,	hiszen	soha	nem	lehet	tudni,	hogy	
melyik	mesetípust	(történetet)	célszerű	majd	alkalmazni.	Ez	rendkívül	csoport-	és	egyén-
függő.	Mármint	a	terápiás	csoport	és	a	kliens	ismeretében	dől	el,	milyen	mesét	alkal-
mazunk.	Sok	múlik	a	pillanatnyi	helyzeten,	a	hangulaton.	Nem	szólva	arról,	hogy	ki-
nek	miért	lett	például	vakbélgyulladása.	Hátterében	sokféle	lelki	folyamat	mehetett	
végbe,	amihez	illeszkednie	kell	a	mesének	a	terápiában.	Speciális	helyzethez,	esethez	
kell	megtalálnunk	a	speciális	mesét.
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Terápia	kizárólag	felnőtt	résztvevőkkel?
Szerencsére mesenagyhatalom vagyunk, van miből válogatni. Más nemzetek, né-
pek mesekincseiből is merít?

Kifejezetten	büszke	vagyok	a	számomra	legkedvesebb	magyar	népmesékre,	amelyeket	
rendszeresen	beépítek	a	terápia	utolsó	szakaszába,	hiszen	ezekhez	a	mesékhez	kötőd-
nek	leginkább	a	páciensek,	ezekben	lelnek	rá	legkönnyebben	a	gyökereikre.	Sok	kül-
földi	kutató	fordul	meg	nálunk	fantasztikus	népmeséink	felkutatására,	megismerésé-
re.	Ugyanakkor	nagyon	szeretem	és	alkalmazom	a	munkámban	más	nemzetek	meséit	
is.	Úgy	vélem,	gyönyörű	mesekincse	van	minden	népnek.

Csoportos vagy egyéni a meseterápiás foglalkozás?
Mindkét	formáját	alkalmazzuk.	Csoport	(12-14	személy)	esetén	mindig	valamilyen	
probléma	köré	szerveződik	a	munka.	Például	a	nővé	válás,	a	feleség	szerep	zavarai	
vagy	az	élettől,	a	haláltól	való	félelem.	Az	egyéni	terápia	mindig	célzottan	összponto-
sít	a	páciens	problémájára.

Noha úgy érzem, sok mindent tudok már az Ön által kifejlesztett módszerről, mégis 
furcsa, hogy felnőtt emberek nem pszichológushoz, pszichiáterhez fordulnak a ba-
jukkal, inkább a mesétől remélnek gyógyulást. Hogyan van ez?

A	meseterápia	kifejezetten	a	felnőtteknek	szól,	gyerekeket	nem	is	vállalok	egyéni	te-
rápiában.	Nincsen	ebben	semmi	meglepő,	hiszen	a	mese	eredendően	nem	gyerekmű-
faj,	régen	is	felnőttek	meséltek	felnőtteknek.	Csupán	az	utóbbi	száz	esztendőben	lett	
a	mese	a	gyerekeké,	ami	jól	tükrözi	az	emberiség	szellemi	állapotát.	Én	tulajdonkép-
pen	csak	visszaadom	a	felnőtteknek	azt,	amit	elvettek	tőlük,	amit	elveszítettek,	ami-
ről	lemondtak.	Hatalmas	a	hiányérzet,	az	emberek	nem	jutnak	hozzá	azokhoz	a	törté-
netekhez,	a	beléjük	kódolt	üzenetekhez,	amelyek	évezredekig	eligazította	őket.	Merre	
menjenek,	hogyan	alakítsák	a	környezetüket,	a	természethez,	a	világhoz	való	viszo-
nyukat,	miképpen	építsék	a	lelküket,	mik	az	emberré	válás	kritériumai?	Választ,	útmu-
tatást	a	mesékből	kaptak.	Ezért	egyáltalán	nem	találom	furcsának,	hogy	sokan	igény-
lik	a	meseterápiát.

Mennyi ideig tart a „kezelés”, és van-e gyógyulás, visszaesés?
Van,	aki	fél	év	után	„gyógyultan”	távozik,	van,	akinek	ehhez	három	év	kell.	A	visz-
szaesés	ritka,	ellenben	új	problémák	mindig	keletkeznek.	Ilyen	az	élet,	levágjuk	a	sár-
kány	fejét,	és	kinő	újra.	Az	egészséges	pszichéjű	ember	megbirkózik	az	újabb	nehéz-
séggel	(levágja	a	kinőtt	fejet),	s	van,	aki	erre	csak	segítséggel	(meseterapeuta)	képes.	
Mindenesetre	a	terápia	alatt	megtanulja,	hogy	a	sárkányok	legyőzhetők!

A „gyógyultan” távozóknak amolyan gyógyszerként ajánlja a gyakori meseolva-
sást?

A	rendbe	hozott	mentális	állapot	megtartásáért	meséket	kell	olvasni,	de	erre	még	egyet-
len	páciensem	figyelmét	se	kellett	felhívni.	Tudták	maguktól.	Némi	túlzás,	de	aki	innen,	
a	terápiás	munka	befejeztével	távozott,	az	továbbra	is	erősen	kötődik	a	meséhez,	a	mese	
rabja	lesz.	Mesélnek	a	gyerekeknek,	felnőtt	társaiknak,	társaságban,	összejöveteleken.	
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Sőt	előadásokat	is	tartanak	a	mesélés	előnyeiről,	elmondják,	mit	kaptak	a	mesétől,	mi-
ként	változtatott	rajtuk	a	terápia	stb.	Ők	már	tudják,	hogy	a	lélek	valamely	zugába	rej-
tett	kincs	megkereshető,	felszínre	hozható	és	így	az	életvezetésünk	segítője	lehet.

Önnek ki ült az ágya szélére mesélni annak idején?
Még	egy	nagymamát	se	tudok	felmutatni,	aki	a	kemence	padkáján	ülve	mesélt	volna	
nekem.	Felnőttként	találtam	rá	a	mesékre.	Egy	olyan	életszakaszban,	amikor	éppen	
sok	gondom	volt	magammal.	Nem	mentem	pszichológushoz,	helyette	a	meséktől	kér-
tem	és	kaptam	segítséget.	Ráébredtem,	hogy	a	mesék	rólam	szólnak,	minden	király-
lányban,	tündérben,	hősben	magamra	ismertem.	A	gyerekeim	viszont	meséken	nőttek	
fel,	a	mesehősöktől	tanult	módon	élik	az	életüket.	Mennek	előre	a	maguk	választotta	
úton	és	vagdossák	a	sárkányfejeket.

A	Meseközpont	gyerekeket	is	fogad
Egyéni terápiára csak felnőtteket fogad, viszont itt, a Meseközpontban állami gon-
dozott gyerekkel is foglalkozik. Beszélgetésünk délutánján Budapestről jön egy di-
ákcsoport. Elmondaná, hogyan zajlik a fogadásuk, a munka velük a tíz nap alatt?

Nincs	kész,	minden	csoportnak	megfelelő	program.	Idekerülésük	előtt	komoly	előké-
szítő	munkát	végzünk.	Felkeressük	őket,	beszélgetünk	velük	és	a	nevelőikkel,	nevel-
őszüleikkel.	Ezt	követően	pályázatot	írunk	ki	a	hat	éven	felüli	gyerekeknek	a	tíznapos	
turnusra.	Nálunk	minden	karitatív	alapon	működik,	nincs	térítési	költség,	a	gyerekek	
ingyen	kapnak	mindent:	szállást,	teljes	ellátást	és	egyénre,	csoportra	szabott	terápi-
át.	Az	előkészítő	munkára	azért	is	szükség	van,	hogy	amikor	együtt	vagyunk	velük,	
akkorra	már	a	megfelelő	meséket	meséljük,	és	azért	is,	hogy	a	programot	előzetesen	
megtervezhessük.

Tehát nem itt találkoznak először a gyerekekkel. Mégis kerülhetnek váratlan hely-
zetbe?

Igen,	mert	gyakran	vegyes	a	csoport,	vannak	köztük	nevelőszülőnél	lakók	és	neve-
lőotthonokban	élők.	Ilyen	esetben	első	feladatunk	az	egyenként	már	ismert	gyerekek	
csoporttá	szervezése.	Egyébként	a	napi	foglalkozásokat	szertartások	köré	építjük	fel.	
Szertartás	a	gyerekek	fogadása	a	kapuban,	séta	velük	a	park	girbegurba	útjain	mese-
helyről	mesehelyre	haladva	(Vasorrú	Bába,	Felejtés	kútja	stb.),	ahol	meghökkentő,	ne-
kik	eddig	fel	nem	tett	kérdésekre	kell	válaszolniuk.	Aztán	van	nyitó-	és	persze	záró	
szertartás,	számos	foglalkozás	(mesehallgatás,	történetek	értelmezése,	rajzolás,	festés,	
sportolás,	fürdés	stb.).	Nyáron,	gyümölcsérés	idején	a	park	fáiról	leszedjük	a	barackot	
és	lekvárt	főzünk	belőle,	amit	elvihetnek	magukkal	a	gyerekek.

A mesére, nyilván koruknál fogva is érzékenyek. Megnyitja őket egy-egy történet?
Nem	ilyen	egyszerű	a	dolog.	Ők	nem	igen	nyílnak	meg	maguktól.	El	kell	jutnunk	ve-
lük	oda,	hogy	biztonságban	érezzék	magukat,	magukba	mélyedhessenek.	Tíz	nap	alatt	
tíz	mesével	foglalkozunk	a	csoportban.	Minden	meséből	sajátos	út	bontakozik	ki	előt-
tük,	a	hős	a	célig	tartó	útján	találkozik	segítőkkel,	hátráltatókkal,	baráttal,	ellenséggel.	
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A	hős	sorsába	behelyettesíthetik	a	sajátjukat,	és	egy	idő	után	ráébrednek	arra,	hogy	a	ke-
zükben	van	az	új	világ	megnyitásának,	tulajdonképpen	a	jövőjüknek	a	kulcsa.	Ez	nem	
megy	gyorsan,	ráadásul	itt,	a	tíz	nap	alatt	szinte	minden	pillanatban	történik	valami.	
Adódik	olyan	helyzet,	amelynek	megoldásához,	feloldásához	a	legmegfelelőbb	mesét	
kell	előhívnia	a	terapeutának,	a	beszélgetésünk	elején	említett	kétezer	típusból.	Tavaly	
öt	turnusban	száznyolc	gyerek	töltött	el	nálunk	összesen	ötven	napot,	és	mindig	sikerült	
rálelni	az	alkalmas	mesére.	Láthatja,	itt	nincs	eltörve,	elrontva	semmi,	nem	talál	firká-
lásokat,	rongálásokat.	Le	tudtuk	vezetni	az	agresszív	ösztönöket.	Sokat	segít	ebben	ne-
künk	a	madárház,	ahol	a	gyerekek	ornitológus	munkatársunk	segítségével	megismerhe-
tik	a	madarak	életét,	viselkedését,	a	fiókanevelést,	a	repülés	tanulását,	a	tisztálkodásukat.	
Látják,	hogy	a	madarak	tudják,	mit	akarnak,	azt	is,	hogyan	s	mit	kell	tenniük	céljuk	el-
éréséért.	Megjegyzem,	nem	idomított	madarakról	van	szó,	mégis	közel	tudnak	hozzá-
juk	kerülni	a	gyerekek.	Azoktól,	akik	nyitott	szívvel,	agresszív	ösztöneiket	takarékra	
téve,	kíváncsian,	szeretettel	közelednek	hozzájuk	nem	elrepülnek,	hanem	odamennek,	
esznek	a	tenyerükből.	Ennek	elérése	azonban	nagy	küzdelem	a	gyerekek	részéről,	és	ál-
talában	több	napba	telik.	Alapítványi	szórólapunkon	látható	Misi,	amint	egy	asztalkára	
hajolva	szinte	beszélget	az	előtte	pár	centire	levő,	falatozó	madárkával.	Tudni	kell,	hogy	
ez	a	fiú	a	megérkezését	követő	két	napon	mindenkibe	csak	belerúgott.	A	hetedik	napon	
változott	meg,	amikor	először	maradt	meg	tenyerén	kedvenc	madara.

Veszélyes	az	önálló	képalkotás	hiánya
Örömmel hallom. Ámde a mai gyerekek többsége virtuális világban él, készen ka-
pott képektől körülvéve (televízió, számítógép). Némiképp virtuális a mese is, de 
szabadjára engedi a képzeletet, rászorít a képalkotásra. Miért kedvelik mégis job-
ban a virtuális világot a gyerekek, illetve miért kopik ki lassan a mese az iskolá-
ból, sőt az óvodából is?

Nagy	a	baj,	ugyanis	két	generáció	nőtt	fel	úgy,	hogy	agyműködése	nem	áll	rá	belső	ké-
pek	készítésére,	és	az	ilyen	embernek	a	saját	jövőképe	megalkotása	is	gondot	okoz.	Ké-
szen	kap	képeket,	kép	kliséket	a	televíziótól,	a	számítógéptől,	és	így	a	gondolkodása	is	
klisékre	alapozódik.	Egyébként	a	készen	kapott	képek	többnyire	illúziót,	elérhetetlen	
vágyat	keltenek	az	emberben.	Az	önálló	képalkotás	hiánya	hatalmas	veszélyt	jelent.	
Elkerülésére	vissza	kellene	kerülnie	a	mesének	az	oktatásba,	az	óvodába,	az	iskolába.	
Olyan	tankönyvekre	lenne	szükség,	amelyek	a	meséken	keresztül	láttatnák	a	gyerek-
kel,	hogy	mi	minden	megtörténik	az	emberrel,	mire	vagyunk	képesek,	mit	tehetünk	
a	világ	jobbításáért,	miként	győzzük	le	a	nehézségeket	stb.

Elsős tanítóm mindig mesével kezdte a napot annak idején. Később elmaradt a mese, 
amit felsősként talán már nem is szerettünk volna. Ráunhatunk a mesére?

Csak	akkor,	ha	nem	az	életkornak	megfelelő	mesét	választunk.	Vegyes	életkorú,	anya,	
apa	nélkül	nevelkedő	gyerekeknek	meséltem	a	kővé	vált	királyról,	akinek	a	legkisebb	
gyereke	addig	nem	nyugodott,	amíg	életre	nem	keltette	az	apját.	Mérni	lehetett	a	csen-
det,	hallani	a	szívek	dobbanását,	a	szipogást,	annyira	megfogta	őket	a	történet.	Kicsi-
ket,	nagyobbakat	egyképpen.
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Nyílt	és	szakmai	nap	az	érdeklődőknek
Ahhoz, hogy az oktatásban újra helye legyen a mesének az óvónőket, tanítókat, ta-
nárokat meseterapeutává kellene képezni. Vállalná?

Eddig	is	tartottunk	tanfolyamokat	pedagógusoknak.	Fizetősöket,	a	pénzt	a	Meseköz-
pontra,	a	gyerekekre	fordítottuk.	Januártól	120,	150,	180	órás	akkreditált	tanfolyamo-
kat	indítunk,	amelyekre	felvételivel	lehet	majd	bekerülni.	Egyébként	a	Meseközpont	
nem	látogatható,	hiszen	a	terápiás	munkát	zavarnák	az	érdeklődők.	Évente	egyszer,	
pünkösdkor	nyílt	napot	tartunk,	bárki	bejöhet,	tájékozódhat,	nézelődhet.	Szakmai	na-
pot	is	rendezünk	minden	évben	a	Népmese	napján	(szeptember	30.).

A Meseközpontot a Meseterápia Alapítvány működteti, de kinek a pénzéből épült 
meg?

A	művészettörténész	Wirtz	Ágnes és	a	közgazdász	Wirtz	Albrecht	vagyonának	jelen-
tős	részét	fordította	erre	a	célra.	Az	én	szememben	ők	Ágnes	királyné	és	Albrecht	ki-
rály.	Hiszik,	hogy	a	mesehősök	megmutatják	azokat	az	utakat,	amelyek	a	legszorultabb	
helyzetből	is	kivezetnek.	Célcsoportunkba	tartoznak	a	már	említett	állami	gondozot-
tak	éppúgy,	mint	a	különleges	tehetségű	gyerekek,	illetve	az	anyagi	és	lelki	nehézsé-
gekkel	küzdő	családok.

Van-e nemzetközi érdeklődés a világ első Meseterápia Központja, illetve a terápi-
ás módszer iránt?

Sokan	kíváncsiak	a	központra,	az	itteni	munkára,	a	módszerre	külföldön	is.	De	nem	
megyek	sehova,	mert	nekem	itt	van	dolgom,	itt	szeretnék	dolgozni.

*

Hétágra	süt	a	Nap,	forró	a	levegő,	szinte	álltó	helyében	is	izzad	az	ember.	Úgy	tűnik	
fel,	ez	nem	zavarja	a	parkban	zárt	ruhában,	védőszemüvegben	dolgozókat,	csattognak	
a	metszőollók,	zúgnak	a	fűnyírók,	kövérednek	a	hulladékgyűjtő	zsákok.	A	hőségre	való	
tekintettel	nem	lehet	a	munkát	halogatni,	hiszen	délután	húsz	állami	gondozott	gye-
rek	érkezik	a	fővárosból.	Arra	a	rendre	kell	majd	vigyázniuk,	ami	fogadja	őket.	És	ez	
nem	mese,	a	meseterápia	része.	Ha	úgy	tetszik,	a	bevezető	szakasza.	Hiszen	ahogyan	
Boldizsár	Ildikó	mondta,	a	csoportfogadás	első	szertartása	a	parkban	történik.	A	ka-
putól	a	terápiás	épületig.
Boldizsár	Ildikó	elkísér	a	kapuig,	melynek	két	szárnya	ezúttal	is	szétnyílik	egy	gomb-

nyomásra.	Búcsúzóul	egy	ízléses	kivitelű,	mindössze	négy	oldalból	álló	prospektussal	
ajándékoz	meg.	Borítóján	Misi	látható,	amint	egy	asztalon,	behajlított	karjára	eresztett	
fejjel,	átszellemülten	figyeli	az	előtte	néhány	centire	üvegtálból	csipegető	madarat.	Be-
lül,	az	ismertetőben	pedig	a	következő	soron	akad	meg	a	szemem:

„Mi minden gyermekre legkisebb fiúként vagy leányként tekintünk, mert hiszünk 
abban, hogy királyfinak és királylánynak születtek, és mindannyian királlyá és király-
nővé válhatnak saját életükben.”
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ifjúsági irodalom

anyák-banyák a tündérmesékben
Bárdos József

A	tündérmesék	mindent	tudnak	az	emberről.	A	családi	szerepekről,	belső	konfliktu-
sokról	is	többet	elmondanak,	mint	akármilyen	korszerű	pszichológiakönyv.	Igaz,	min-
denről	a	maguk	képi	nyelvén,	történetekkel,	reális	(virtuális)	helyzetekkel	beszélnek,	
szinte	észrevétlenül,	hiszen	a	középpontban	sohasem	ez	áll,	hanem	a	hős	(hősnő)	be-
avatódása,	belépése	a	felnőtt	világba.	Ehhez	képest	látszólag	mellékesen,	látszólag	
véletlenszerűen	variálódva	jelennek	meg	a	bennünket	most	érdeklő	konfliktusok.	De	
minél	inkább	a	háttérbe	húzódnak,	annál	mélyebben	rögzülnek	a	mesehallgató	(gyer-
mek)	emlékezetében.	Mégpedig	nem	is	annyira	értelmi,	mint	inkább	érzelmi	emléke-
zetében,	hogy	azután	(akár	öntudatlanul	is)	meghatározzák	későbbi	viselkedését,	ma-
gatartását,	szerepválasztásait.
Ha	a	családon	belüli	szerepek,	konfliktusok	közül	akarunk	megnézni	néhányat,	nincs	

könnyű	dolgunk.	A	mesék	ugyanis	az	élet	és	halál	örök	és	törvényszerű	váltakozásá-
ról,	az	élet	mégis	megszakíthatatlan	folyamáról,	szerepek	és	szereplők	bonyolult	és	el-
választhatatlan	viszonyairól	beszélnek.	Talán	mégis	az	anya	alakjának	vizsgálatával	
érdemes	kezdeni,	mert	úgy	tűnik,	szerepe	túlnő	minden	máson.	Ami	persze	nem	vé-
letlen,	hiszen	az	anya	minden	élet	kezdete	és	forrása.
Már	az	anyaság	elérése	is	sok	mesében	problémaként	jelenik	meg.	Történetek	sokasága	

beszél	arról,	hogy	gyermek	nélkül	nem	lehet	teljes	a	boldogság.	Mindegy,	hogy	királyról	
vagy	koldusról,	gazdagról	vagy	szegényről	van	szó.	Jól	mutatja	ezt	például	A repülő kas-
tély1,	a	Fábólfaragott Péter2, a	Szamaracska3, a	Babszem Jankó4,	de	a	legismertebb	két	
Grimm-mesét,	a	Hófehérkét5	és	a	Csipkerózsikát6	is	említhetném.	A	Babszem Jankó	így	
beszéli	el	ezt	a	nagy	bajt:	„Hol volt, hol nem volt, volt a világon egy szegény ember meg 
egy szegény asszony. Nem volt nekik egy csepp gyermekök sem, pedig az asszony mindig 
azon sírt-rítt, mindig azon kérte az Istent, hogy áldja meg őt egy kis fiúgyermekkel.”7

A	folytatás	azután	általában	valamilyen	csodás	anyává	válás,	csodás	születés.	És	iga-
za	van	a	meséknek:	valóban	nincs	az	életnek	csodálatosabb	mozzanata,	mint	egy	új	
élet	keletkezése.	A	mesék	a	maguk	nyelvén	azt	is	világosan	megfogalmazzák,	hogy

1.	 A	repülő	kastély.	In:	Illyés	Gyula:	Hetvenhét magyar népmese.	Bp.:	Móra	Kiadó,	1979.	p.	87.
2.	 Uo.	p.	27.
3.	 Szamaracska.	In:	Grimm,	J.	és	W.:	Gyermek- és családi mesék.	Bp.:	Magvető	Könyvkiadó,	1989.	p.	518.
4.	 Babszem	Jankó.	In:	Arany	László:	Magyar népmese-gyűjtemény.	Bp.:	Franklin-Társulat,	1914.	p.	185.
5.	 Grimm,	i.	m.	p.	217.	Itt	és	a	következőkben	is	a	szövegben	ezeknek	a	Grimm-meséknek	a	klasszikussá	vált	Bene-

dek	Elek-féle	címét	(és	neveit)	használom,	az	új	fordításnak	a	nevek	(címek)	kérdésében	hozott	döntését	elhibázott-
nak	tartom.

6.	 Uo.	p.	206.
7.	 Arany,	i.	m.	p.	185.
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a	szexualitás	elfogadása	az	anyaság	alapfeltétele.	Érdemes	megnézni	a	már	említett	
A repülő kastély	című	mesét.	Ebben	ezt	olvashatjuk:	„Egy szép őszi napon kiment 
az asszony a kertbe. Amint az almafa mellé ért, egyszerre lepottyan arról három alma. 
A földön pedig csak kettéválik a három alma, és három egészséges, gyönyörű kis cse-
csemő fordul ki belőlük.”8

Hogy	az	alma	a	szexualitás	jelképe	az	európai	kultúrkörben,	arról	beszélni	sem	ér-
demes.	Hasonlóan	világos	a	Virág Péter	című	mese	hősének	csodás	születése:	„Az asz-
szony vette a kis ponyvát meg a sarlót. Elment a ponyvával és a sarlóval a föld végébe, 
az árokba füvet szedni. Talált egy szép fehér virágot, leszakította. De véletlenül úgy, 
hogy nem maradt szára. Megszagolta a virágot, nagyon jó illatú volt. Sajnálta eldobni. 
Bevette a szájába. Addig tartotta a szájában, hogy véletlenül lenyelte. Hazament az asz-
szony. Nemsokára született egy fia abból a virágból, amit lenyelt. Táltosfiú volt.”9

Talán	még	világosabban	beszél	a	témáról	a	Gyöngyharmat János című	mese:	„Volt 
egyszer a világon egy királyasszony. Annak a királyasszonynak nem volt gyereke, pe-
dig nagyon szeretett volna. Amit csak lehetett, mindent megtett, de csak nem született 
neki. Egyszer kiment a kis kertbe járkálni. Szagolgatta a szebbnél szebb virágokat, 
megállott egy rózsabokor mellett is, szakítani akart egyet róla. Szakított is, de ahogy 
megrezzentette a bokrot, egy harmatcsepp őrá perdült. Ebből aztán rögtön érezte, 
hogy gyermeke lesz.”10

Kiskert,	rózsabokor,	harmatcsepp:	sorakoznak	a	népdalainkból	is	jól	ismert	szexuális	
szimbólumok.	A	rózsa	a	magyar	népdalokban,	népmesékben	gyakran	fiút,	férfit	jelent,	
a	kiskert	vagy	a	harmatcsepp	jelentése	sem	kíván	különösebb	magyarázatot.11
Kissé	rejtettebben,	keresztény	formába	öltözötten	megvan	ez	a	motívum	a	Több-

sincs királyfi című	mesében	is.	Itt	is	hiányzik	a	gyermek	a	boldogsághoz,	egészen	ad-
dig,	míg:	„Egyszer Salamon király a feleségével kimegy a kertbe, s ottan sétálgatnak, 
gyönyörködnek a fákban, virágokban. Amint mendegélnek, az öreg királyné hirtelen 
megállapodik egy tüskebokor mellett, s azt mondja az urának: – Nézzen ide kigyelmed, 
milyen csuda ez! Ebből a tüskebokorból kinőtt egy fehér liliom, s nincs sehol megsé-
rülve, pedig csupa tüske fogja körül.”12	Ebben	a	mesében	azért	Istenhez	való	fohász-
kodás	is	kell,	de	a	következő	reggelre	„egy aranyhajú gyermek gügyög	[a	királyné]	
ágyában.”13

Ugyanakkor	ha	odafigyelünk	rá,	észrevehetjük,	hogy	nyilvánvalóan	a	szexualitás-
sal	való	megbékélés	történetét	mondja	el	a	Hófehérke	című	mese	is:	ezt	jelzik	a	fehér	
hóra	hulló	piros	vércseppek.	Még	egyértelműbb	a	Csipkerózsika	indítása:	„Hajdaná-
ban volt egy király és egy királyné, s mindennap mondogatták: »Ah, bárcsak volna 
gyermekünk!«, de nem és nem lett nekik. Történt aztán, hogy egyszer a királyné a für-
dőben ült, és akkor kimászott a vízből egy béka, és így szólt hozzá: »Kívánságod be-

8.	 Illyés,	i.	m.	p.	87.
9.	 Illyés,	i.	m.	p.	38.
10.	Uo.	p.	493.
11.	Aki	a	népköltészet	szerelmi	és	szexualitás	szimbolikája	iránt	érdeklődik,	annak	figyelmébe	ajánlom	például	a	Hoppál	

Mihály–Szepes	Erika	(szerk.):	Erósz a folklórban.	Bp.:	Szépirodalmi	Könyvkiadó,	1987.	című	könyvet.
12.	Többsincs	királyfi.	In:	Benedek	Elek:	Magyar mese- és mondavilág.	Bp.:	Könyvmíves	Műhely	Kiadó,	p.	592.
13.	Uo.	p.	593.
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teljesül; egy év sem telik belé, s leánykát hozol a világra.«”14	A	béka	is	jellegzetes	sze-
xualitás-jelkép	szerte	Európában.15
Amint	látható,	a	mesék	arról	beszélnek,	hogy	anyává	válni	bonyolult,	nehéz	dolog,	

nem	elég	kívánni,	hanem	meg	is	kell	érni	erre	a	női	életúton	új	szakaszt	nyitó	esemény-
re.	Képesnek	kell	lenni	akár	a	(korábbi)	életről	történő	lemondásra	is.	Sok	olyan	mese	
van,	amelyben	a	(csodás)	hős	születésekor	vagy	nem	sokkal	utána	meg	is	hal	az	édes-
anya.	Ilyen	például	A deszkavári királyfi.16	Mondanám,	áldozatot	kíván	az	anyaság.	
Ezt	az	önfeláldozást	szépen	meséli	el	A táltos ökör17 című	mese,	amelyben	a	táltos	ökör	
képében	visszatért	anya	kíséri	fiát	vándorútján,	és	újra	és	újra	megverekszik	az	őket	
megállító	vadakkal,	végül	az	életét	veszti	e	küzdelemben.	De	még	holtában	is	(a	szar-
vából)	táplálja	a	fiát.
Mindemellett	a	mesék	arról	is	szólnak,	hogy	az	ilyen	késő,	de	nagyon	várt	anya-

ság	szinte	mindig	csodás	gyermek	születését	eredményezi.	Marie-Luise	von	Franz	
ezt	a	mozzanatot	mint	szimbolikus	közlést	a	következőképpen	értelmezi:	„A hős vagy 
hősnő megszületése előtt akárhányszor terméketlenség uralkodik jóideje: ezt mindig 
természetfölötti születés követi. Lélektani megfogalmazásban: a különösebb aktivitás 
idejét a tudattalanban a teljes terméketlenség fázisa előzheti meg. Kreatív személyi-
ségeknél csaknem normális állapot, hogy egy új mű, új tudományos munka megalko-
tása előtt gyakran nyugtalansági, levertségi, terméketlenségi perióduson kell átesni-
ük kényszerű várakozásban, s akkor ízét veszti az élet.”18

Szépen	meséli	el	ezt	Az erdőzöldítő és mezővirágoztató királykisasszony	című	mese,	
ahol	a	(csodás	születésű)	hős	egy	olyan	országba	érkezik,	ahol	se	fű,	se	fa,	se	virág	nin-
csen.	S	kérdésére,	hogy	mi	történt,	ezt	a	választ	kapja:	„– Hej, uram – mondja az em-
ber –, nagy oka van annak! Még ennek előtte hat hónappal volt ebben az országban 
fű-fa-virág minden. De akkor az ország átok alá került, s addig ez alól meg sem sza-
badul, míg az erdőzöldítő és mezővirágoztató királykisasszony kedvére való férjet nem 
kap, s azzal a mi országunkon keresztül nem utazik.”19	Lám,	a	nász,	az	asszonyi	ter-
mékenység	valamiképpen	az	egész	világ	termékenységének	kulcsa.
Érdemes	odafigyelni	arra	is,	hogy	hány	és	hány	mese	kezdődik	a	régen	várt	gyer-

mek	születésével,	és	folytatódik	az	anya	halálával:	mintha	az	anyának	saját	életét	kel-
lene	odaadnia	azért,	hogy	gyermeke	szülessen.	S	bizonyosan	így	is	van	ez,	még	ha	
az	életről	való	lemondás	általában	véve	nem	konkrét,	hanem	inkább	átvitt	értelmű:	le-
mondás	egy	életről	(életformáról)	egy	másik	kedvéért.
Ezzel	a	mozzanattal	már	át	is	jutottunk	a	népmesék	talán	leggyakoribb	jelenségé-

hez:	ahhoz,	hogy	az	anya	halála	után	az	apa	mostohát	hoz	a	házhoz.	Szinte	felesleges	
is	sorolni	a	sok	mesét,	amelyben	mostohaanyák	válnak	a	legfőbb	gonosszá.	Hogy	csak	

14.	Grimm,	i.	m.	p.	206.
15.	„A béka mint a mocsarak és vizek lakója az ősnemzés, a tellurikus (földi, földelemű) nemiség jelképe.” –	olvasható	

itt:	Hoppál	Mihály–Jankovics	Marcell–Nagy	András–Szemadám	György: Jelképtár.	Bp.:	Helikon	Kiadó,	1990.	p.	
34-35.

16.	Benedek,	i.	m.	p.	164.
17.	Illyés,	i.	m.	p.	103.
18.	von	Franz,	Marie-Luise:	Női mesealakok.	Bp.:	Európa	Könyvkiadó,	1992.	p.	33-34.
19.	Benedek,	i.	m.	p.	254.
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néhányat	említsek:	A táltos ökör, A veres tehén20, Az ördög és a két lány21, Füstmeny-
asszony, Hómenyasszony22, Egyik rest volt, másik dolgos.23	Hogy	a	Hófehérkét,	a	Jan-
csi és Juliskát,	a	Holle anyót24	már	szóba	se	hozzam.
A	középkori	falusi	társadalmakban	mondhatni	mindennaposnak	számított	az	anya	

halála,	tekintve,	hogy	az	alacsony	szintű	higiénés	viszonyok	között	lezajlott	6-12	ter-
hesség,	szülés	mind	életveszéllyel	járt.	A	család	azonban,	amely	mindenekelőtt	gaz-
dasági	egységként	működött,	nem	nélkülözhette	az	asszonyt	mint	munkaerőt:	nélküle	
minden	összeomlott	volna.	Így	hát	természetes	volt,	hogy	az	apa	felesége	halála	ese-
tén	újra	nősült,	új	asszonyt,	a	gyerekek	szemszögéből	nézve	mostohát	hozott	a	ház-
hoz.	Ezt	így	fogalmazza	meg	egy	mese:	„Volt egyszer hetedhét országon is túl, ahol 
a kurtafarkú kis malac túr, volt egy derék tanya. Abban a tanyában éldegélt egy csa-
lád. A gazda, a felesége meg a kisfiúk. De egy napon az asszony elhalálozott, a gazda, 
mit tehetett mást, mostohát hozott a házhoz.”25

Felmerül	ugyanakkor	a	kérdés,	hogy	a	mesékben	a	mostoha	miért	mindig	a	gonosz	
szerepében	jelenik	meg?	Nem	kell	pszichológusnak	lennünk	ahhoz,	hogy	belássuk,	
a	mostoha	vesztes	szerep.	Ha	érzelemmel	teli	szeretettel	próbál	közelíteni	a	gyermek-
hez,	akkor	valószínűleg	elutasításra	talál,	mert	édesanyaként	próbál	viselkedni,	holott	
nem	az.	A	gyermek	úgy	érzi,	a	mostoha	az	édesanya	helyét	akarja	elfoglalni	a	csalá-
di	viszonyrendszerben.	És	ezért	ellene	fordul.	Ha	a	mostoha	a	másik	lehetséges	maga-
tartást	választja,	azaz	érzelmileg	visszafogott,	igazságos	nevelőként	közeledik	a	gyer-
mekhez,	akkor	azért	bizonyul	a	gyermek	ítélete	(érzelmei)	szerint	rossznak,	mert	nem	
nyújtja	azt	a	feltétlen	szeretetet,	azt	a	biztonságot,	amire	a	gyermeknek	(az	édesanyától)	
viszont	szüksége	volna.	Akár	így,	akár	úgy,	a	gyermek	szemében	a	mostoha	(az	édes-
anyával	szembeállítva)	mindenképpen	negatív,	mindenképpen	rossz	lesz.	És	mivel	
a	mese	nézőpontja	mindig	a	legkisebbé,	a	legelesettebbé,	ez	esetben	a	gyermeké,	aki	
a	jó	pólust	képviseli,	a	mostoha	–	szerepénél	fogva	–	már	nem	is	lehet	más,	csak	a	hős	
ellenfele,	maga	a	gonosz.	Ennek	a	gondolatmenetnek	nem	mond	ellent	az	a	pszicho-
lógiai	megközelítés	sem,	amely	a	mesei	mostoha	alakjában	az	édesanya	megkettőző-
dését	látja.	A	gyermek	és	az	édesanya	viszonya	ugyanis	a	születés	pillanatától	kezdve	
ambivalens,	és	ez	a	kettősség	az	idő	múlásával	csak	növekszik.26	A	gyermek	termé-
szetes	önállósodásával,	az	anyáról	való	fokozatos	leválásával	az	édesanya	a	mindent	
megadó,	a	saját	testével	tápláló	anyából	a	tökéletes	elégedettség	(boldogság)	forrásá-
ból	egyre	inkább	a	gyermeket	magára	hagyó,	eltávolodó,	önmagába	záruló,	korláto-
zó	anyává	válik.	A	mese	az	édesanya	és	a	mostoha	szembeállításával	lehetőséget	ad	

20.	Arany,	i.	m.	p.	38.
21.	Uo.	p.	250.
22.	Grimm,	i.	m.	p.	497.
23.	Egyik	rest	volt,	másik	dolgos.	In:	Kolozsvári	Grandpierre	Emil: A csodafurulya.	Bp.	JLX	Könyvkiadó,	2000. 

p.	210.
24.	Az	új	fordítás	szerint:	Jánoska és Margitka és Holle asszony
25.	Kolozsvári,	i.	m.	p.	373.
26.	„Az anyához fűződő kapcsolat mindenki életében a legfontosabb, a fogantatás pillanatától meghatározó. Anyának 

lenni, anyává válni éppúgy egy folyamat eredményeként valósul meg, mint nővé válni. Ez a folyamat nem zökke-
nőmentes, talán épp ez az oka annak, hogy több száz mese őrzi azt az ambivalenciát, amellyel az anyák kötődnek 
gyermekeikhez, és több száz mese mutatja meg ennek másik oldalát is: a gyerekek ambivalens viszonyát édesany-
jukhoz.”	Olvasható	itt:	Boldizsár	Ildikó:	Meseterápia.	Bp.:	Magvető	Könyvkiadó,	p.	240-241.	
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a	mesehallgatónak	arra,	hogy	az	anyai	szerepnek	ezt	a	kettősségét	problémamente-
sen	tudja	megélni.	A	jó	(az	anya)	és	a	gonosz	(a	banya)	nemcsak	pszichológiailag27,	
de	nyelvileg	is	összetartozik:	a	banya	az	anya	ikerszavából	vált	önálló	szóvá.	(anya→ 
anya-banya→banya)
Ez	utóbbi	értelmezést,	az	anyához	való	ellentmondásos	viszony	megjelenését	iga-

zolják	például	azok	a	mesék,	amelyekben	a	halott	édesanya	gondoskodó,	segítő,	táp-
láló	alakként	visszatér	a	halálból,	és	így	akár	konkrétan	szembe	is	állítódik	a	mosto-
hával.	Ilyen	történetet	mond	el	A vörös tehén28, A veres tehén vagy	A táltos ökör	című	
magyar	népmese.	Mindegyikben	arról	van	szó,	hogy	az	anya	halála	után	mostoha	ér-
kezik	a	családba,	és	ettől	fogva	a	(fiú)gyermeknek	rossz	sora	van,	éheztetik	őt.	Ám	ek-
kor	az	állatalakban	visszatérő	édesanya	titokban	etetni	kezdi	fiát.	Ez	A veres tehénben	
például	így	olvasható:	„A veres tehén, amint meglátta [Ferkót], mindjárt magához szó-
lította: – Édes fiam – mondja neki – én vagyok a te édesanyád. Azért jöttem ide veres 
tehén képében, hogy téged tápláljalak, mert láttam, hogy milyen rosszul bánnak ve-
led.”29	De	ilyen	visszatérő,	segítő	anya	jelenik	meg	a	Hamupipőkében30	is.	Itt	a	hősnőt	
a	mostoha	ellenében	az	édesanya	sírján	nőtt	fa,	illetve	az	égi	madarak	segítik	(az	édes-
anya	halála	előtt	azt	ígéri,	az	égből	vigyázza	majd	gyermekét).
Hogy	a	jó	és	gonosz	anya	alakja	lényegében	lehet	azonos,	azt	szépen	mutatja	Perra-

ult	A tündér31	vagy	a	Grimm-testvérek	Holle anyó	című	meséje.	A	jól	ismert	mostoha-
történet,	amelyben	a	mostohalány	dolgos,	szorgalmas,	és	szerencsével	jár,	a	mostoha	
édeslánya	pedig	lusta,	és	pórul	jár	(pl.	az	Egyik rest volt, másik dolgos)	itt	úgy	jelenik	
meg,	hogy	mindkét	lány	édes	lánya	az	anyának,	csak	az	egyiket	(amelyik	rá	hasonlít)	
kedveli,	a	másikat	(amely	az	apjára	ütött)	viszont	nem.	Perrault-nál	a	jó	lány,	akit	ki	
nem	áll	az	anyja,	a	tündértől	jutalmul	azt	kapja,	hogy	virág	és	drágakő	hulljon	a	szá-
jából,	ha	megszólal,	míg	a	lusta,	de	anyja	által	dédelgetett	lány	büntetésül	azt,	hogy	
kígyó,	béka	potyogjon	a	szájából,	ha	beszél.	A	jóból	végül	királyné	lesz,	a	rosszat	sa-
ját	anyja	is	elűzi.
A	jó	anya	alakja	elsősorban	táplálóként	jelenik	meg,	az	étel	szimbolizálja	mindazt	

a	jót	(szeretetet,	megnyugtató	hátteret,	biztonságot,	segítséget	és	elengedést	stb.),	ami	
ahhoz	kell,	hogy	a	gyermek	(elsősorban	a	fiú)	egészségesen	és	a	siker	reményében	vág-
jon	neki	az	útnak	(az	életnek).	Sőt,	gyakran	éppen	a	rendkívüli	táplálás	jelzi	(ered-
ményezi?),	hogy	rendkívüli	hős	jelenik	meg.	Például	a	Fanyűvő, Vasgyúró, Hegyhen-
gergető	hőse,	amikor	elkeseredik,	hogy	nem	elég	erős,	ezt	a	tanácsot	kapja	„egy	öreg	
emberké”-től:	„– No, azon ne sírdogálj, fiam! Azon én segítek. Menj haza, és mondd 

27.	Madonna	Kolbenschlag	ezt	így	fogalmazza	meg:	„Minden gyermek számára az anya és a női akarat jelenti az ab-
szolút hatalom ősi megtapasztalását. Őhozzá fűződnek első öröm- és fájdalomélményeink, az ő árnyéka lebeg min-
den intim élményünk felett: az életet adók és a rombolók egyaránt. Ő az, aki miatt úgy épül fel lelki alkatunk, hogy 
élvezzük a szimbiózis biztonságát, s félünk az elalvás traumájától. Tehát – akárcsak a tündérmesékben – kettészakít-
juk az anya alakját: az életet adó »jó anyára«, akire mint valós anyánkra gondolunk, s a romboló »rossz anyára«, 
akit az anyai szeretetre képtelen nőkkel hozunk kapcsolatba – s ő a gonosz mostoha archetípusa.” Kolbenschlag,	
M.: Búcsúcsók Csipkerózsikának. Debrecen:	Csokonai	Kiadó,	1999.	p.	63.

28.	Benedek,	i.	m.	p.	138.
29.	Arany,	i.	m.	p.	40.
30.	Grimm,	i.	m.	p.	104.
31.	A	tündér.	In:	Perrault,	Charles: Kis gyermekek nagy mesekönyve.	Bp.:	Móra,	1972.
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meg az édesanyádnak, hogy szoptasson még hét esztendeig.”32	És	amikor	ez	sem	elég,	
még	hét	esztendőt	szoptatja	a	hőst	az	édesanyja.	Ugyanígy	kétszer	hét	esztendeig	szop-
tatja	az	anyja	Fehérlófiát.33	Az	újra	és	újra	való	bepólyálás,	szoptatás	adja	a	csodálatos	
erejét Virág Péternek	is.	Ez	a	csodás	tápláló	funkció	jelenik	meg	A táltos ökör,	A veres 
tehén,	A vörös tehén	című	mesékben	is.	De	ez	van	jelen	azon	mesék	sokaságában	is,	
ahol	az	útnak	induló	mesehőst	hamuba	sült	pogácsával	(esetleg	még	egy	üveg	borral)	
tarisznyálja	fel	az	anyja.	Ezekben	is	mindenütt	az	étel-itallal	való	ellátás	szimbolizál-
ja	mindazt,	amit	a	hős	magával	visz	otthonából,	a	családjából.	Hogy	a	hamubasült	po-
gácsa	is	az	anya	útravalója,	azt	mi	sem	mutatja	jobban,	mint	az	Erős Pali	című	mese,	
amelyben	a	hős	kérésére	anyja	a	saját	tejével	süti	a	pogácsát	az	útra:	„Mit volt mit tenni, 
sütött a szegény asszony pogácsát, cseppentett belé a maga tejéből, s Pali még aznap 
elindult világgá.”34 Virág Péter35	is	az	édesanyja	tejével	süttet	pogácsát	az	útra	(hogy	
majd	lánytestvérei	felismerjék	róla).
Ez	az	útnak	indítás	néha	lányhősöknél	is	előfordul	(ilyen	mese	például	A hét holló36).	

Általánosságban	azonban	a	lányukkal	az	anyáknak	a	mesékben	sokkal	gyakrabban	el-
lenséges	a	magatartásuk.	Ahogy	a	modern	pszichológia	is	tanítja,	elsősorban	az	anya-fiú,	
apa-lány	kapcsolatok	erősek,	az	azonos	nemű	szülővel	szemben	korán	kialakul	egyfajta	
versengés,	már-már	ellenségeskedés.	A	vasorrú	bábák,	vénbanyák	leggyakrabban	lányok	
anyjaként	jelennek	meg,	és	céljuk	legtöbbször	az,	hogy	megakadályozzák	a	lányuk	(eset-
leg	a	hős	szerelmének,	tehát	egy	lánynak)	a	boldogságát.	Ez	az	ellenségesség	a	mesékben	
lehet	végletes,	akár	élet-halál	küzdelem.	Ilyen	például	a	mostoha	viselkedése	a	Hófehér-
kében,	ahol	a	vadásszal	meg	akarja	öletni	a	hősnőt,	később	maga	próbálja	boszorkányos	
eszközökkel	elpusztítani,	és	ez	a	harc	addig	tart,	míg	egyikük	(a	mese	végén	természe-
tesen	a	gonosz	mostoha)	meg	nem	hal.	De	ettől	valójában	nem	sokban	különbözik	a	Hol-
le anyó,	a	Füstmenyasszony, a Hómenyasszony, a Hamupipőke	vagy	a	hasonló	magyar	
népmesék	mostohája,	például	A két lány meg a vasorrú banya37	vagy	az	Egyik rest volt, 
másik dolgos.	A	magyar	mesékben	mindig	rosszul	tartják,	elűzik	a	mostohalányt	a	ház-
tól,	a	Holle anyó	mostohája	azonban	egyenesen	kútba	ugratja	mostohalányát.	Legvilá-
gosabban	persze	éppen	a	Hófehérke	mutatja	az	imént	említett	versengést,	féltékenysé-
get,	ellenségességet.	A	mostoha	akkor	fordul	Hófehérke	ellen,	amikor	az	kezd	nővé,	azaz	
szépségével	a	hiú	mostoha	vetélytársává	válni.	Így	szól	a	mese	a	féltékenység	kezdeté-
ről:	„De Hófejírke lassan fölcseperedett, mind szebb és szebb lett, hetedik évét betöltve 
pedig olyan szép volt, akár a tündöklő nap, szebb még a királynénál is.”	38

Banyák	sokaságát	ismerjük	népmesékből,	akik	bármit	megtennének,	csak	hogy	el-
pusztítsák	lányuk	választottját	(néha	lányukkal	egyetemben).	Ilyen	mese	például	a	Rá-
adó és Anyicska39. Ez	így	beszéli	el	ezt	a	helyzetet:	„A király csendesítette volna, de 
az asszony se hallott, se látott, dúlt-fúlt, mint a veszett állat. Addig mégsem bánt rosz-

32. Illyés,	i.	m.	p.	258.
33.	Arany,	i.	m.	p.	9.
34.	Benedek,	i.	m.	p.	237.
35. Illyés,	i.	m.	p.	39.
36.	Uo.	p.	526.
37. Illyés,	i.	m.	p.	468.
38.	Grimm,	i.	m.	p.	217.
39.	Arany,	i.	m.	p.	69.
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szul Ráadóval, míg meg nem tudta, hogy Anyicskával szeretik egymást, hanem mikor 
azt egyszer kihallgatta a kulcslyukon, attól fogva elvesztette volna mind a kettőt egy 
kanál vízben…”40 (Anyicska	a	saját	lánya.)	A	boszorkány-anya	lesz	azután,	aki	kiszab-
ja	hősnek,	Ráadónak	a	teljesíthetetlen	feladatokat	(amelyeket	Anyicska	segítségével	
a	hős	mégis	teljesít),	és	amikor	a	fiatalok	elmenekülnek,	személyesen	megy	utánuk,	
üldözi,	hogy	elpusztítsa	őket.	Amikor	pedig	mégis	kisiklanak	a	keze	közül,	egy	felej-
tő	átkot	küld	utánuk,	újabb	próba	elé	állítva	a	fiatalokat.	Ez	a	mese	azért	is	érdekes,	
mert	a	boszorkány-anya	nem	más,	mint	a	tündérkirály	felesége	(tehát	valójában	tün-
dér).	Jól	mutatja	a	mesei	alakok	gyakori	kétarcúságát	(tündér,	de	ha	ellenséggé	válik,	
akkor	már	boszorkány41).	Sok	mesében	találkozik	a	hős	valamely	öreg	anyókával,	aki	
úgy	válaszol	a	hős	tiszteletteljes	köszöntésére,	hogy	„szerencséd, hogy öreganyádnak 
szólítottál”,	és	azután	segíti	a	hőst	útjában.	De	szavaiban	benne	foglaltatik	az	is,	hogy	
nem	megfelelő	közeledés	esetén	bizony	nem	jóságos	anyóként,	hanem	boszorkány-
ként	viselkedett	volna.
Külön	színt	jelent	az	anyák	magatartásában	a	menyükkel	való	(általában	ellenséges)	

viszony.	A	mesék	ugyanis	nagyon	jól	ismerik	azt	a	féltékenységet	is,	amit	az	anyák	
a	fiúkat	„elrabló”	lány	iránt	éreznek.	Ezt	láthatjuk	például	Az aranyhajú hercegkisasz-
szony42	című	mesében.	Itt	a	hősnek	van	egy	„vén	boszorkány	édesanyja”,	aki	a	lakoda-
lomból	hazavezető	úton	kegyetlenül	megcsonkítja,	majd	vízbe	löki	az	ifjú	feleséget.	
Helyére	pedig	az	őt	zsaroló	szobalányának	a	lányát	ülteti.	A	mesélő	így	mutatja	be	ezt	
az	anyát:	„Volt neki	[a	királynak]	egy vén boszorkány édesanyja, akiről mind a világ 
azt tartotta, hogy minden éjjel a Szent Gellért-hegyére jár, de el is lehetett hinni, mert 
olyan vén volt, hogy tán a Mátra talyicskázását is megérte, amellett álnok, istentelen 
volt még a fiához is.”43

S	ha	a	boszorkány-anyák	és	mostohák	mellé	odasoroljuk	azokat	a	banyákat	is,	akik	
éppen	csak	előkerülnek	valahonnan	(ott	élnek	a	királyi	udvarban,	az	úton	kísérik	a	meny-
asszonyt,	vagy	éppen	csak	véletlenül	találkoznak	a	magára	hagyott	leánnyal),	akkor	
még	világosabb	lesz	ez	a	sok	tragédiát	előidéző	ellentét,	amely	a	lányok,	menyek,	illet-
ve	az	anyák	generációja	között	áll	fenn.	Ezek	a	hívatlanul	előkerülő	boszorkány-anyák	
is	általában	saját	lányukat	akarják	a	hős	választottja	helyére	csempészni,	azaz	egy	más	
viszonylatban,	a	saját	lányuk	irányában	jó	anyaként	mutatkoznak.	Ilyen	a	„mennydör-
gős	vén	gazdasszony”	Leányszín Bálint44	című,	az	„öreg	dajka”	a	Szép Cerceruska 
45című,	a	„vén	boszorkányné”A háromágú tölgyfa tündére46	című	vagy	a	„bába”	a	már	
említett	Erős Pali	című	mesében.
Könnyen	belátható,	hogy	valójában	ezek	a	mesék	is	az	anya	és	menye	közti	ellenséges-

kedésről	beszélnek.	Tulajdonképpen	egyetlen	történet	variánsaival	van	dolgunk,	még	ha	
a	mesemondó	az	utóbbi	esetekben	némi	eltolással	finomít	is	ezen.	A	menyasszonyt	(ifjú	

40.	Uo.	p.	78.
41.	A	boszorkányok	és	tündérek	ilyesféle	kapcsolatára	Boldizsár	Ildikó	is	rámutat	itt:	Boldizsár	Ildikó:	Varázslás és fo-

gyókúra.	Bp.:	JAK	Kijárat,	1997.	p.	65.
42.	Arany,	i.	m.	p.	195.
43.	Uo.	p.	199.
44.	Kolozsvári,	i.	m.	p.	45.
45.	Benedek,	i.	m.	p.	12.
46. Illyés,	i.	m.	p.	549.
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feleséget)	a	gonosz	boszorkány	vízbe	löki	(vízbe	öli),	de	az	(esetleg	átváltozva)	visszatér,	
felismerik,	és	így	minden	jóra	fordul.	Jól	ismert,	hogy	ennek	a	fiús	anyai	féltékenység-
nek	őstípusa	Ámor	(Cupido)	és	Psyché	története47,	melyben	Vénusz,	Ámor	anyja	akarja	
mindenáron	elpusztítani	a	lányt,	akit	fia	megszeretett.	Bár	a	dolog	ott	összetettebb:	előbb	
a	női	féltékenység	miatt	támad	rá	Pszichére,	akit	a	halandók	szebbnek	merészelnek	tar-
tani	még	nála,	Vénusznál	is,	és	fiának	ezért	megbüntetnie	kellene,	ám	Ámor	beleszeret,	
és	feleségül	veszi	Psychét.	Vénusz	így	kerül	az	anyós	helyzetébe.	Úgyhogy	ez	a	mese	bo-
nyolult	történetszövésével	több	más	klasszikus	mesetípus	ősformájának	is	tekinthető.
Mielőtt	az	anyák	szerepének	vizsgálatával	végeznénk,	feltétlen	szólni	kell	arról	is,	

hogy	a	mese	az	anyák	magatartását	is	mindig	a	gyermek	hős(nő)	szemszögéből	lát-
tatja	velünk.	Ez	azt	is	jelenti,	hogy	ami	innen	nézve	talán	kegyetlenségnek,	szívtelen-
ségnek	látszik,	az	anya	nézőpontjából	esetleg	más	jelentéssel	bír.	Azok	az	anyák	pél-
dául,	akik	a	mesékben	elűzik	otthonából	gyermeküket,	valójában	(akarva-akaratlan)	
elősegítik	azok	fejlődését.48	Ami	a	hős(nő)	szemszögéből	elűzés,	az	lehet	egy	túlságo-
san	szorossá	vált	anya-gyermek	kapcsolat	jó	szándékú	megszakítása,	valami	olyasmi,	
ami	nagyon	is	javára	szolgál	a	mese	hősének.	Mert	aki	nem	képes	„elengedni	az	anyja	
szoknyáját”,	aki	soha	nem	hagyja	el	a	szülői	házat,	az	sohasem	válik	felnőtt	emberré,	
sohasem	találja	meg	párját	és	helyét	az	életben.
Ha	végezetül	azt	akarjuk	megnézni,	milyen	szerepet	töltenek	be	az	anyák	a	mesék	

szerkezetében,	elsőre	meglepő	eredményre	jutunk.	Az	apák	szerepelnek	Propp	nevezetes	
rendszerében.	(Az	egyik	szerepkör	–	funkció	–	elnevezése:	„a cárkisasszony »keresett 
személy« és apja szerepköre”49.)	Az	anyákat	azonban	hiába	keressük	e	rendszer	elemei	
között.	Hogy	lehet	ez,	merül	fel	a	kérdés,	ha	egyszer,	amint	az	látható	volt,	az	anyák-
nak	annyira	fontos	a	szerepe	a	mesékben?	A	válasz	egyszerű:	az	anya	mint	mesei	sze-
replő	több	szerepkörben	is	megjelenhet,	éppen	fontossága	teszi	ilyen	értelemben	nehe-
zen	meghatározhatóvá.	Igen	gyakran	útnak indítóként50	szerepel.	Ilyen	mese	sok	más	
mellett	például	a	Hammas Gyurka51,	a	Mi van a ládikóban52,	a	Hammas Jutka53,	A ki-
rály nyulai54	(hogy	csupa	Benedek	Elek-féle	mesét	említsek),	ilyen	a	Pancimanci55,	de	
persze	ilyen	a	már	többször	említett	Hófehérke vagy	a Holle anyó című	Grimm-mese 
vagy	Perrault-nak	a	már	szintén	emlegetett	Tündér	című	meséje.

47.	Ámor	és	Psyche	története	Apuleius	Az aranyszamár	című	regénye	negyedik	könyvének	betéttörténeteként	maradt	
ránk.	Szereplői	a	görög	mitológiához	kötik,	ám	a	történet	lényegében	szabályos	tündérmesei	szüzsének	tekinthető.	
Apuleius,	L.:	Az aranyszamár.	Bp.:	Fapadoskönyv	Kiadó,	2011.	284	p.

48.	Erről	Bettelheim	így	beszél:	„Ahhoz, hogy az önálló individuummá fejlődés lehetségessé váljék, szilárd alapra van 
szükség, arra az »ősbizalomra«, melyet csak a csecsemő és a jó szülők közötti kapcsolat biztosít az egyén számára. 
De ahhoz, hogy az individualizáció folyamata valóban lehetséges és szükséges legyen – hiszen ha elkerülhetnénk, 
nem próbálkoznánk meg vele, mivel túlságosan fájdalmas –, a jó szülőnek egy időre át kell változnia gonosz, köve-
telődző »mostohává«, aki a gyermeket arra kényszeríti, hogy hosszú éveken át egyedül vándoroljon saját személyi-
sége sivatagában, aki látszólag »kíméletlenül követel«, anélkül, hogy a gyermek kényelmével törődne.”	Bettelheim,	
B.:	A mese bűvölete és a bontakozó gyermeki lélek.	Bp.:	Corvina,	2008.	p.	284.

49.	Propp,	V.	J.:	A mese morfológiája.	Bp.:	Gondolat	Könyvkiadó,	1975.	p.	114.
50.	Itt	végig	Propp	szakkifejezéseit	alkalmazom.	Lásd:	Uo.	p.	113-119.
51.	Benedek,	i.	m.	p.	169.
52.	Uo.	p.	106.
53.	Uo.	p.	68.
54.	Uo.	p.	66.
55.	Arany,	i.	m.	p.	31.
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Amíg	ezekre	az	útnak	indítókra	mesehallgatóként	kevésbé	figyel	oda	az	ember,	azt	
talán	mondanom	sem	kell,	milyen	gyakran	szerepelnek	az	anyák-banyák	adományozó-
ként	a	népmesékben.	Megszámlálhatatlan	azoknak	az	anyókáknak,	banyáknak	a	szá-
ma,	akik	valahol	(az	úton	vagy	egy	erdei	kunyhóban)	találkoznak	a	hőssel,	hogy	fontos	
információt	adjanak	át	neki	(merre	keresse	a	kutatott	tárgyat,	az	elrabolt	királykisasz-
szonyt)	vagy	éppen	valamely	varázslatos	tárggyal	lássák	el	(függetlenül	attól,	hogy	ba-
rátságosan	vagy	ellenségesen	viszonyulnak	a	hőshöz).
Előbb	egy	ritkábban	előforduló	esetet	említek:	ilyen	a	korábban	már	szóba	hozott	

Erős Pali	című	mese,	amelyben	az	édesanya	a	saját	tejével	süt	hamubasült	pogácsát.	Ez	
a	pogácsa	nemcsak	táplálék	az	útra,	hanem	varázstárgy	is:	erről	ismeri	fel	a	hőst	a	nő-
vére:	„Megkóstolja az asszony a pogácsát, s hát egyszeriben megérezte, hogy az any-
ja tejével van sütve.”56	Az	erdei	kunyhóban	lakó,	tanácsot,	információt	adó	anyókákra	
lehet	példa	a	Tündérszép Ilona és Árgyélus57	című	vagy	Az ördög és az ő három arany 
hajszála58	vagy	a	Világszép nádszál kisasszony59	című	mese.	Ezek	az	anyókák	gyak-
ran	konkrétan	is	anyaként	jelennek	meg:	a	Nap,	a	Hold,	a	Szél	anyjaként,	mint	például	
a	Jégország királya60	című	mesében:	„Ment [a	hős] hegyken-völgyken által, s estére 
egy kis házikóhoz ért. Gondolja, beszól ide, s szállást kér. Bemegy, s hát egy vénsé-
ges vén asszonyt talál. Volt legalább százezer esztendős, ha nem több. – Adjon Isten 
jó estét, öreganyó, hát hogy szolgál az egészsége? – Szolgál, ahogy szolgál – felelt 
az öregasszony –, csak lassabban beszélj, mert ha felébreszted a fiamat, vége az éle-
tednek. – Nye, te nye! – rikkantott János. – Hát ki s miféle az a kend fia? – Az bizony 
a Nap, tudd meg, te szerencsétlen!”61
Máskor	még	talán	ennél	is	fontosabb	szerepben:	az	alsó	világba	vezető	út	ismerője-

ként	találkozunk	velük.	A	tündérmesék	hőse	sokszor	itt,	a	sűrű	erdő	közepén	található	
kis	házban	lép	át	a	más(ik)világba,	a	halottak	birodalmába.	Az	erdei	házikó	lakója	néha	
egyenesen	a	halottak	birodalmában	él	anyaként,	azaz	gyermekei	is	idevalósiak.	Ilyen	
anya	például	a	Rózsa vitéz62	című	mese	„vén	boszorkánya”,	aki	azért	veszejti	el	a	hős	
testvéreit,	és	azért	akarja	elpusztítani	Rózsa	vitézt	is,	mert	az	megölte	fiait,	az	óriáso-
kat,	akik	egészen	bizonyosan	már	ehhez	a	másik	világhoz,	a	halottak	birodalmához	
tartoztak.	Az	erdei	kis	háznak	a	nagyon	ősi,	a	beavatási	szertartással	összefüggő	voltát	
világosan	írja	le	könyvében	Propp63.	A	magyar	és	orosz	tündérmesekincs	hasonlóságát	
(akár	kapcsolatát)	jól	mutatja,	hogy	a	jagáról	leírtak	pontosan	illenek	a	magyar	nép-
mesék	vasorrú	bábáira,	öreg	anyókáira,	banyáira	is.	Ismerni	kell	a	megfelelő	viselke-
dést	velük	szemben.	És	még	a	Propp	által	emlegetett,	a	beavatás	helyéül	szolgáló	erdei	
házikókat	körülvevő	koponyák	is	visszaköszönnek	magyar	mesében.	Az égig érő fa64 
címűben	ezt	olvashatjuk:	„Odaér János, köszönti illedelmesen: – Adjon isten jó estét,

56.	Benedek,	i.	m.	p.	238.
57. Illyés,	i.	m.	p.	165.
58.	Grimm,	i.	m.	p	130.
59.	Benedek,	i.	m.	p.	348.
60.	Uo.	p.	139.
61.	Uo.	p.	141.
62. Illyés,	i.	m.	p.	232.
63.	Propp,	V.	J.:	A varázsmese történeti gyökere.	Bp.:	L’Harmattan	Kft.,	2006.	p.	49-105.
64. Illyés,	i.	m.	p.	57.
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édes öreganyám! – Adjon isten neked is, fiam! Köszönheted, hogy öreganyádnak szó-
lítottál! Kilencvenkilencnek már karón a feje, tied lett volna a századik.” 65

Ez	egyébként	már	egy	olyan	mese,	amelyben	az	adományozó	banyánál	a	varázsesz-
közért	meg	is	kell	szolgálni.	Három	nap	egy	esztendő,	a	banya	pedig	tulajdonképpen	
ellenséges,	és	persze	a	feladatok	teljesíthetetlenek	volnának,	ha	nem	állna	a	hős	rendel-
kezésére	három	másik	segítő/adományozó,	akiknek	hála	a	hős	meg	tudja	szerezni	vé-
gül	azt	a	varázseszközt	(az	aranyszőrű	vasderest),	amire	a	gonosz	legyőzéséhez	szük-
sége	van.	Még	egyértel	műbben	gonosz	(ellenséges)	adományozó	a	Csinosomdrága66 
című	mese	boszorkánya,	aki	három	fiával,	három	lányával	akarja	elveszejteni	a	hőst,	
de	az	mindig	kifog	rajta,	és	megszerzi	a	„naposholdas	paripát”.
Kifejezetten	információt	adó	anyaféle	szereplő	például	a	Világszép nádszál kis-

asszony	című	mesében	a	kicsi	királyfi	„fölnevelő	dajkája”.	Ő	az,	aki	elárulja	a	hősnek	
a	világszép	nádszál	kisasszony	létezését	és	rejtekhelyét.	Ez	a	mese	azért	is	érdekes,	
mert	a	hős	útja	során	(éppen	úgy,	ahogyan	az	imént	leírtuk)	„egy	rengeteg	nagy	erdő-
ben”	„egy	kicsi	házban”	talál	majd	egy	„öregasszony”-t,	akitől	további	útbaigazítást	
kér.	Innen	az	öregasszony	nénjéhez	vezet	az	útja	(a	mozzanat	jól	ismert	megkettőző-
désével	van	dolgunk),	aki	már	valóban	tud	útmutatással	szolgálni.	Ugyanez	a	mozza-
nat	háromszorosan	ismétlődik	az	Aranyszóló pintyőke67	című	mesében,	ahol	a	hősnek	
csak	a	harmadik	anyóka	tudja	megmondani,	hol	és	hogyan	szerezheti	meg	(Tündér-
szép	Ilonától)	az	aranyszóló	pintyőkét.
Tovább	vizsgálva	az	anyák	mesebeli	szerkezeti	szerepeit	megállapítható,	hogy	rit-

kán	átveszik	a	cárkisasszony	és	apja	szerepkörét,	amennyiben	a	hős	elé	ők	állítanak	
próbákat.	De	igazán	gyakran	(szép,	nem	szép,	volt	már	erről	szó)	az	ellenfél	(a	gonosz)	
szerepkörét	töltik	be.	A	Hófehérke	mostoháját,	a	Jancsi és Juliska	gonosz	boszorká-
nyát	vagy	a	Hamupipőke mostoháját	mindenki	ismeri.	De	se	szeri,	se	száma	azoknak	
a	magyar	népmeséknek	is	(némelyikről	esett	már	szó),	melyekben	anyák	vagy	mosto-
hák,	anyák	vagy	banyák	akarják	elveszejteni	a	világba	kilépő	mesehőst.	Ilyen	gonosz	
anya-banya	van	például	a	korábban	említetteken	túl	A szegény lányról, aki aranyvi-
rágot lépik68	című	mesében	is:	itt	a	királyfi	jegyesének	az	anyja	„boszorkányné”,	aki	
a	címszereplő	lányt	megcsonkítja,	egy	nádasba	löki,	s	helyére	a	maga	lányát	ülteti.	A két 
lány meg a vasorrú banya	című	mesében	is	ilyen	gonosz	banya	szerepel,	aki	igazi	bo-
szorkányként	sütőlapáton	repülve	üldözi	áldozatait
Ha	valami	nem	jellemző,	akkor	az,	hogy	az	anya	alakja	hősként	vagy	álhősként	jelen-

jen	meg	a	tündérmesében.	Bár	olyan	mese,	amelyben	a	női	hős	a	mese	folyamán	anyá-
vá	válik,	és	a	mese	második	menetében	már	mint	anya	szerepel,	előfordul.	Ám	ilyenkor	
általában	másnak	adja	át	a	hős	szerepkörét.	Bizonyos	értelemben	ilyen	Az aranyha-
jú királyfiak69	című	mese,	amelyben	a	király	mellett,	aki	elveszi	a	hősnőt,	él	egy	„ud-
varbeli	vén	boszorkány”,	aki	(mint	másutt	is)	a	saját	lányát	akarná	királynévá	tenni,	
és	ezért	születésükkor	elrabolja	a	királyné	gyermekeit,	s	helyükre	kutyakölyköket	rak.

65.	Uo.	p.	71.
66.	Uo.	p.	199.
67.	Uo.	p.	132.
68.	Uo.	p.	159.
69.	Benedek,	i.	m.	p.	224.
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A	háborúból	hazatérő	király	pedig	eldobja	magától	és	csúffá	teszi	az	anyává	lett	hős-
nőt.	Ám	ez	csak	egy	rövid	menet,	és	a	folytatás	a	királyfiakról	szól,	s	csak	a	mese	vé-
gén	szolgáltatnak	a	királynénak	(hosszú	szenvedés	után)	igazságot.	Ez	a	történet	egy-
ben	azt	is	mutatja,	hogy	a	férfi	és	a	női	hősök	történetei	(akárcsak	az	életben)	a	mesék	
világában	is	elválaszthatatlanul	egybefonódnak.
Sokféle	nőalakról	esett	szó	az	anya	szerepének	kapcsán:	anyáról,	mostoháról,	anyós-

ról,	dajkáról,	tündérkirálynéról,	mindenféle	banyáról	és	boszorkányról.	Anélkül,	hogy	
különösebben	jungiánus	nézeteket	vallanék,	abban	nyilvánvalóan	egyet	kell	érteni	
Junggal,	hogy	mindezen	figurákban	valamiképpen	az	anya	archetípusa,	szereplehető-
ségei,	magatartásmintái,	lehetséges	interperszonális	kapcsolatai	jelennek	meg70	a	tün-
dérmesékben.
Mindezek	a	mesehallgató	számára	olyan	mély,	egész	életre	szóló	tapasztalatot	ered-

ményeznek,	amely	nélkül	nemcsak	szegényebben	lennénk,	de	a	személyiségünkbe	
(akár	még	gyermekkorban)	a	mesék	révén	beépült,	magatartásunkat,	döntéseink	be-
folyásoló	(meghatározó)	érzelmi	tudás	nélkül	sokszor	hiába,	és	vakon	tapogatóznánk	
magunk	körül	a	világban.

70.	Lásd	erről:	Butler-Bowdon,	T.:	Pszichológia dióhéjban.	Bp.:	HVG	Kiadói	Zrt.,	2007.	p.	304.
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a gyermekkor dicsérete
Rácpácegresi	mesetúra	Lázár	Ervinnel

Emőd Teréz

„Nincs ok panaszra, ez a közösség meg azok az öreg emberek meg azok 
a gyerekek, akik között én éltem, bennem most is élnek, és annyira van 
szükség, hogy Alsó-Rácegrespusztát elnevezzem Rácpácegresnek...”1

(Lázár	Ervin)

Lázár	Ervin	életművében	egységes,	önálló	világot	te-
remtett	–	sajátos	belső	törvényekkel,	melynek	szabá-
lyai	sokszor	ütköznek	a	„való	világ”	szabályaival	vagy	
jelenségeivel.	Munkásságában	a	mese	és	a	groteszk	el-
beszélés,	a	képzelet	és	a	valóság	összefonódik,	ahogy	
A kék meg a sárga	című	mesében	a	két	színes	pötty	zöld-
dé	olvad	össze.	Lírai	elemekkel	és	humorral	átszőtt	al-
kotásainak	egy	része	−	főleg	a	mesék	−	egyszerre	ké-
pesek	megszólítani	a	felnőtt	és	a	gyermek	olvasót,	így	
közös	szövetségben	építik	fel	a	lázári	mesevilágot.	„Lá-
zárervint az ember lázárervinien olvas.”2	A	gyermek	és	
gyermekkor	központi	helyet	foglal	el	novelláiban	is:	ír	
gyermek	önmagáról,	saját	gyermekeiről	vagy	épp	egy	
gyermekről,	mint	például	a	Csapda című	művében3.	
Újrateremti	a	valóságot,	játszik,	dialógusaiban	megje-
lenik	a	gyermeki	gondolkodásmód	és	nyelv.	Miért	épp	
a	gyermekkor?	A	belső	értékek	legjavát	a	gyermekkor	

adja,	melyek	egy	életre	elkísérnek	bennünket.	Az apám példája	című	írásában4	így	
vall	erről:	„Az apámmal kezdeném. Apámmal, aki nevén tudja nevezni a füveket, fá-
kat, madarakat. Hirtelen valami nagyon fontosat kellene róla mondanom, valami jel-
lemzőt, amitől önök is szívesen mennének vele, kézen fogva, gyerekként a szántóföldek 
között. Csodálatos, égszínkék szeme van, a gyerekekre mindig mosolyog, és a gyere-
kek visszamosolyognak rá.
–	Na	jó,	ez	csak	líra	–	mondhatnák	–,	lássuk	a	lényeget.

1.	 Ágoston	Zoltán:	Minden,	ami	elmúlt,	megvan.	In:	Jelenkor.	2006.	49.	évf.	5.	sz.	p.	475.	[online]	[2012.10.31.]	<	
http://jelenkor.net/main.php?disp=disp&ID=1000>

2.	 Nagy	Gabriella:	A	nagy	mesélő	valódi	és	fiktív	életrajza.	Néhány	alaptézis	a	Lázár	Ervin-művek	megközelítéséhez.	
In: Új Forrás.	1999.	31.	évf.	8.	sz.	p.	46-56.

3.	 Lázár	Ervin:	Csapda.	Elbeszélés	In:	Buddha szomorú.	Bp.:	Szépirodalmi	Kiadó,	1973.	p.	197.
4.	 Lázár	Ervin:	Apám	példája.	In:	Élet és Irodalom.	1969.	13.	évf.	szept.	6.	p.	5.

Lázár	Ervin	1936-2006
(Fotó:	Burger	Zsolt)
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Csakhogy ez nem líra! Ez a lényeg! Az apám fölébresztette bennem a szeretetet. En-
nél nagyobb ajándékot, ennél szebb útravalót senkitől sem kaphat az ember.”	Lázár	
Ervinnek	még	álmában	is	ez	jelentette	a	védelmet	és	a	szárnyakat,	ami	az	alkotáshoz	
elengedhetetlen.5
A	képzelet	és	játék	nem	csupán	eszköz	a	történet	alakításában,	hanem	létértelmezés	

is,	költészetté	tisztul	az	érzelmi	telítettséggel,	a	sűrítés,	a	ritmika	eszközeivel	és	más	
fortélyokkal.	A	lázári	nyelv	és	névadás	a	humor	forrása.	A	Lázár Birodalomban	csen-
dérek,	kadőrök	és	rentonák	vigyázzák	a	rendet.	Rézangyalok,	cserkeszek,	bázánfűtők,	
kadogosok,	villauzok	és	sziszerészek	népesítik	be,	s	a	hangutánzó	és	hangulatfestő	hol	
a	játékról,	hol	a	szabadságról	vagy	épp	a	kiszolgáltatottságról,	magányról	vagy	fájda-
lomról	tudósítanak.	A	„zaj	heccenő”,	és	„lengedez,	szuszorékol,	szörtyög	a	horkolás.”6 
Létezik	selyemhorkolás	és	verébfejbetű	is,	és	itt	él	Utolsó	Szaurella,	Ragyafúrt	őrmes-
ter,	Oknub	Olacs,	Parmerozpazepan	Pormerozpozipul	és	Lahertolainen	Dzsongobal-
szurjan	és	Ríz	Tejbeg,	a	norgol	óriás.	És	a	világ	közepe	a	Csillagmajor.
Lázár	Ervin	1936.	május	5-én	született	Budapesten.	Szülőföldjének	mégis	a	Tolna	

megyei	Alsó-Rácegrespusztát	tekintette,	gyermekkorának	helyszínét.	Édesanyja,	Pentz	
Etelka	budapesti	polgárcsaládban	nevelkedett,	férjhezmenetele	után	költöztek	vidékre.	
Édesapja,	Lázár	István	uradalmi	intéző,	két	fia	születésekor	a	Zomba	melletti	Dőry-
patlanban,	a	Dőry-birtokon	dolgozott.	1938-ban	költözött	a	család	Alsó-Rácegrespusz-
tára.	Tasi	Józsefnek	adott	riportjában	magyarázza	el	az	író,	hogy	legtöbben	félreértik	
a	„puszta”	szót	–	egy	tájra	gondolnak.	A	puszta	régen	településtípus	volt,	a	nagybirtok	
központja,	amely	nagyobb,	mint	egy	tanya,	de	kisebb	a	falunál.	Körülbelül	18	család	
gazdálkodott	itt,	közösen	használták	a	magtárat,	istállókat,	kovácsműhelyt	stb.	Közel,	
Felső-Rácegrespusztán	(Pálfa	mellett)	született	Illyés	Gyula,	aki	a	Puszták népe című	
szociográfiában	örökítette	meg	a	pusztai	életet.	Mindkét	író	tanult	a	felsőrácegresi	is-
kolában,	ahol	most	iskolamúzeum	fogadja	a	látogatókat.	Lázár	Ervin	elemi	iskolai	ta-
nulmányait	Sárszentlőrincen,	Ercsiben,	Mezőszentgyörgyön,	Felsőrácegresen,	az	5–6.	
osztályt	a	székesfehérvári	cisztereknél	végezte.	Az	államosítás	után	magántanulóként	
folytatta	tanulmányait,	melyet	Sárszentlőrincen	fejezett	be.	Tisztelte	és	szerette	azt	
a	kis	közösséget,	amelytől	mindent	megkapott,	amire	egy	gyermeknek	szüksége	lehet.	
Itt	játszott	testvéreivel	(bátyjával,	Pityuval	és	húgával,	Zsuzsával),	unokatestvéreivel,	
köztük	Ödivel,	aki	később	olimpiai	bajnok	lett,	róla	szól	az	Ödönke és a tízemeletes 
című	mese7.	„Az a világ baja, hogy mindenki el van szakítva a gyerekkorától és a szü-
lőföldtől – mely egyszerre jelenti az embereket, akik körülveszik, a tájat és az épülete-
ket.”8	Egyik	legszebb	novelláskötete,	a	Csillagmajor9	örökítette	meg	a	pusztai	embe-
rek	alakját,	történeteiket,	hitüket. „Az igazi szintézis úgy jött létre, hogy meg akartam 
írni gyermekkorom kedvelt rácegresi történeteit, s belém dobbant: az ott élő emberek 
mesestílusában kell megjeleníteni őket, amelyben a racionális és az irracionális elem 
nehézségek nélkül, harmonikusan és tökéletesen összekeveredik.”10

5.	 Lázár	Ervin:	Álom	a	gyermekkor	romjai	felett.	In:	Európai Utas.	2005.	16.	évf.	3.	sz.	p.	10.
6.	 Nagy,	i.	m.
7.	 Lázár	Ervin:	A hétfejű tündér.	Mesék.	Ill.:	Réber	László.	Bp.:	Móra	Kiadó,	1973.	p.	146.
8. Tasi József beszélgetése Lázár Ervinnel.	Hangfelvétel.	Bp.:	Petőfi	Irodalmi	Múzeum,	1984.
9.	 Lázár	Ervin:	Csillagmajor. Elbeszélésciklus.	Bp.:	Osiris	Kiadó,	1996.	p.	103.
10.	Lázár	Ervin:	Napló.	Szerk.	és	jegyz.:	Ács	Margit.	Bp.:	Osiris	Kiadó,	2007.	p.	370
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A	történelem	alakulása	nem	kedvezett	a	viszonylag	jólétben	élő	családnak,	osztályi-
degennek	számítottak,	ezért	1951-ben	ki	kellett	költözniük	a	szolgálati	lakásból.	Sár-
szentlőrincen,	majd	Tüskéspusztán,	végül	Pálfán	szereztek	lakást.	Lázár	Ervin	gimná-
ziumba	Szekszárdon	járt,	és	ott	is	érettségizett	a	Garay	János	Gimnáziumban.	1954-től	
kezdett	eltávolodni	Tolna	megyétől,	a	Mezőföldtől,	a	Sárréttől,	de	ez	teljesen	sohasem	
valósult	meg.	„Nagyon mély és erős hatással van rám ez a táj, […] valamikor nagy mo-
csár volt, nagyjából sík, és rögtön mellette kezdődik egy varázslatos dombvidék. Mé-
lyen hatott rám ennek a mocsaras vidéknek a hihetetlen életereje, hogy azt gondolod, 
leböksz benne egy kis ágat, az pár napon belül kiterebélyesedik. Akkor érzem ezt iga-
zán, amikor a Földközi-partvidékén meg Szerbiában, Görögországban a száraz dom-
bokat nézem a csenevész bokrokkal. Nekem fizikai fájdalmat okoz, ha ilyen helyre kell 
mennem”	–	mondja	Ágoston	Zoltánnak	adott	riportjában11.	A	számára	oly	kedves	Rác-
egrespuszta	épületeit	lebontották,	csak	a	műveiben	szereplő	Nagyszederfa	jelzi	ma	is:	
ott	lakott	Lázár	Ervin.	Munkája	később	Budapesthez	kötötte,	de	Kisszékelyben	vettek	
házat,	így	hazalátogathatott.

„Három gyerek állt az ajtóban, kicsit megszeppenve. Hogy ők a közeli iskolából jöt-
tek, az a feladatuk, hogy Ervin bácsit kikérdezzék a szülőföldjéről. Én, Ervin bácsi, 
a múzeumi tárgy, ott tornyosultam fölöttük, na éppen a legjobbkor jöttetek. Mit mond-
jak nekik? Hogyan magyarázzam el, hogy én Alsórácegresből vagyok? Hogy mit ér-
zek, mikor Igar felől jövet meglátom a simontornyai szőlőhegyet, Pálfa felé autózva 
átmegyek előbb a Sárvíz, aztán a Sió hídján. Vagy amikor a kisszékelyi szőlőhegyről 
délre tekintve, egy völgy v-betűjében fölfehérlik a sárszentlőrinci templomtorony. Le-
het, hogy a tájszólásról kellene nekik beszélni. Ami nekem olyan, mint a mennyei zene. 
Ahogy a szülőföld nemcsak az a táj, ahol születtél, hanem a közösség is, amely fölne-
velt.	S ha ezt pontosan érted, akkor meg tudsz érteni mindenki mást, akit egy más táj 
és más közösség nevelt.”12 
Alsórácegres	ma	már	Sárszentlőrinchez	tartozik,	ezért	központjában	–	a	Petőfi-ház	

szomszédságában	–	nyílt	meg	a	Lázár	Ervin	Emlékház	2012.	szeptember	15-én.	A	Sár-
szentlőrinci	Önkormányzat	a	Petőfi	Irodalmi	Múzeumot	kérte	fel	arra,	hogy	rendezzen	
állandó	kiállítást.	A	falu	magáénak	érzi	Lázár	Ervin	írói	világát,	már	életében	díszpol-
gárává	avatta.	Szeretnék,	ha	minél	többen	megismernék	Sárszentlőrinc	és	a	környék	
kulturális	és	természeti	értékeit.	Felnőtt-	és	gyermek	látogatókat,	családokat	vagy	is-
kolai	csoportokat,	iskolai	kirándulást	szervezőket,	táborozókat	egyaránt	várnak.	A	Lá-
zár	Ervin-,	Illyés	Gyula-	és	a	Petőfi-kiállítás	együtt	valóságos	„múzeumszigetet”	alkot-
nak.	Az	evangélikus	templomuk	már	1775-ben	állt,	átfestésekor	megtalálták	az	eredeti	
karzat-képeket.	Petőfi	Sándor	1831-től	1833-ig	tanult	Sárszentlőrincen	az	evangélikus	
algimnáziumban.	Iskolás	éveinek	talán	legboldogobb	korszakát	töltötte	itt,	kitűnt	a	ta-
nulásban,	tanárait	(Lehr	András,	Németh	Ferenc)	és	diáktársait	is	kedvelte.	Az	evan-
gélikus	templom	egyik	padja	ma	is	őrzi	a	„PS”	bejegyzést.	Később	egyik	barátja,	Sass	
István	hívására	visszalátogatott	a	vidékre,	a	Borjádi-birtokra	1845-ben.	Itt	írta	A négy-
ökrös szekér	című	versét.	A	Kölesd-Borjádon	található	Petőfi-emlékméhes	ennek	a	lá-
togatásnak	állít	emléket.

11.	Ágoston,	i.	m.
12.	Lázár	Ervin:	Hazafelé.	In:	Csillagmajor.	Bp.:	Osiris	Kiadó,	2005.	p.	181.
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Talán	nem	szükséges	érveket	sorakoztatni	annak	igazolására,	hogy	hagyománya-
ink	ápolása,	mesevilágunk	megőrzése	–	mint	közös	kincs	–	mennyire	fontos.	A	szü-
lőföld	meséi	–	egyben	saját	életutunk	meséi.	A	mesék,	ahogy	álmaink	is,	szimbolikus	
formában	jelenítik	meg	lelki	folyamatainkat,	„belső	tájainkat”.	Ahogy	Rácegrespusz-
ta	„Rácpácegressé”	változott,	úgy	vált	ez	a	táj	ismerőssé,	közös	otthonunkká.	Lázár	
Ervin	művei	élettapasztalatokat,	a	gyermekkori	örömök	vagy	épp	küzdelmek	tárházát	
nyújtják	át	az	olvasóknak.	Külföldön	már	találunk	pozitív	példát	arra,	hogyan	épül-
nek	be	az	írók	meséi	és	legendái	egy	kisváros	életébe,	hogyan	befolyásolják	a	közösség	
kulturális	életét.	Angliában	Great	Missendenben	nyitották	meg	a	Roald	Dahl	Muse-
um	kapuit,	a	németek	számára	a	drezdai	Erich	Kästner	Museum	szervezi	az	írói	élet-
mű	bemutatását	és	kutatását.	Mindkét	helyen	országos	fesztivált,	versenyeket,	játék-
sorozatot	terveznek	a	szerzők	születésnapján.	A	Lázár	Ervin	Baráti	Társaság	már	több	
éve	működik,	minden	május	5-én	találkozót	szerveznek	a	Nagyszederfánál.	Remél-
jük,	hogy	az	emlékház	megnyitása	után	minél	többen	felfedezik	a	rácpácegresi	„me-
secentrum”	kínálta	lehetőségeket!
Sárszentlőrinc	nemcsak	Lázár	Ervin	gyerekkorának	helyszíne,	hanem	a	Lázár	Er-

vin-mesék	szülőhelye	is:	az	író	meseszimbólumai	közül	számtalan	ezen	a	vidéken	gyö-
kerezik.	A	valóságban	is	létezik	Tupakka	Nagyszederfája,	Rácpácegres	és	az	Óriás.	
Az	emlékház	udvarán	Nagy	Zoárd	várja	a	látogatókat.	A	kiállítás	meseszobáját	és	az	ud-
vart	a	gyerekeknek	és	a	mesekedvelőknek	rendezték	be,	színdarabokat,	óriás	társasjá-
tékokat	játszhatnak.	A	szobában	meserulett,	nyomozós	játék,	bábszínház	és	mesefotel	
található.	A	fogadótérben	megismerhetik	a	Lázár	család	történetét,	közben	meséket	
hallgathatnak	–	az	író	vagy	más	művészek	előadásában.	A	kutatótér	Lázár	Ervin	mun-
kásságát	mutatja	be.	Íróasztalán	kéziratok	és	írógép	áll	–	a	titokzatos	retemetesz-fiók-
kal.	A	játékos	installáció,	a	Masoko-bőrönd	és	a	szimbólumerdő	idézik	fel	novelláinak	
világát.	Számítógépen,	televízión	és	lapozókon	ismerkedhetünk	életrajzával,	gyalog-
lásaival,	riportjaival	és	nem	utolsósorban	mesevilágával.	A	barátok	sem	hiányoznak:	
köszöntő-grafikák,	illusztrációk	mutatják	a	kortársak	legszélesebb	körének	szeretetét	
és	megbecsülését	Orosz	Istvántól	Rácz	Gabrielláig.	Az	udvar	alkalmas	táborhely	ki-
alakítására,	a	környék	látnivalói,	természeti	értékei	sok	érdekes	játékot	és	programot	
kínálnak	a	kiránduló	gyerekeknek.	
A	látványtervet	Húber	András,	a	textilmunkákat	Koncz	Zsuzsa	és	Pauli	Anna	ké-

szítette.	A	bábszínház	festője	Israel	Velazquez.	A	számítógépes	program	alkotói	Min-
kó	Mihály	és	Dudás	Levente.
Örömteli	esemény	az	is,	hogy	Budapesten	az	újpesti	Erzsébet	Utcai	Általános	Isko-

la	elsőként	felvette	Lázár	Ervin	nevét.
„Ki ennek születik, ki annak; Lázár Ervin mesemondónak jött a világra. Minden azzá 

tette: a »rácpácegresi« örökség, a látásmódja, a fantáziája, a beszédmódja. A szere-
tetről mesélt. Fölötte tényleg ott voltak a csillagok, lelkében az erkölcsi törvény, tal-
pa alatt »ridogáltak a füvek«, barátai voltak a lovak, kutyák, madarak, és nem tudott 
betelni azzal, amit úgy hívunk, hogy gyerekkor”	–	írja	Komáromi	Gabriella,	a	Lázár	
Ervin-monográfia	szerzője.	
Nincs	ok	panaszra,	sokan	szárnyakat	növesztettünk,	a	lázári	mesék	bennünk	él-

nek	tovább.
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TAnKönYv, TAnEsZKöZ

a nemzeti tragédiák a középiskolai 
történelemoktatásban 1914-től 1944-ig
Ivanics László

Magyar	és	történelem	szakos	tanárként	központi	kérdésnek	tartom	azt,	miként	lehet-
ne	a	magyar	történelem	szempontjából	sorsdöntő	időszakokat	úgy	tanítani,	hogy	azok	
a	diákok	emlékezetében	jobban	megmaradva	hozzásegítsék	őket	egy	egészséges	és	erős	
nemzeti	öntudat	kialakuláshoz	és	fennmaradásához.	A	címben	említett	nemzeti	tra-
gédiák,	amelyek	az	adott	történelmi	korszakban	döntően	befolyásolták	Magyarország	
történelmét,	hosszú	távú	egymásra	épülésükkel	nagy	hatással	voltak	az	ország	jelenle-
gi	helyzetének	kialakulására.	A	muhi	tragédia,	a	mohácsi	csata	és	az	ország	azt	követő	
három	részre	szakadása,	a	Rákóczi-szabadságharc	veresége,	az	1848–49-es	forrada-
lom	és	szabadságharc	kudarca,	a	gyalázatos	trianoni	döntés	és	az	1956-os	forradalom	
leverése	azok	a	kérdéskörök,	amiket	elsődlegesen	nemzeti	tragédiaként	definiálok.	
Jelen	írásomban	azt	vizsgálom	meg,	hogy	az	első	világháború	kitörése	és	a	nyilas	

hatalomátvétel	közötti	harminc	év	során	miként	volt	lehetőség	ezen	történelmi	fordu-
lópontok	közül	az	1919-es	vereségnek	és	a	trianoni	békediktátumnak	a	feldolgozására	
a	korabeli	oktatás	szinterein	belül.

A	világháború	évei	és	a	Tanácsköztársaság
Amikor	1914-ben	kitört	a	világháború,	még	természetesen	senki	sem	tudhatta,	hogy	
mi	lesz	a	végkimenetele	–	ezért	a	tankönyvekben,	illetve	tantervekben	ez	alatt	a	négy	
év	alatt	nagymértékű	változásokat	nem	hajtottak	végre,	a	háborús	események	az	idő	
rövidsége	miatt	még	nem	jelentek	meg	az	oktatásban.	A	trianoni	béke	után	hat	évvel	
azonban	mégis	védekeznie	kellett	Magyarországnak	ez	ügyben.	Az	amerikai	Carne-
gie Endowment for International Peace párizsi	fiókja útján	tájékoztató	jelentéseket	
gyűjtött	a	háborúban	részt	vett	államokban	használt	tankönyvek	történelmi,	földraj-
zi	és	irodalmi	anyagáról	abból	a	szempontból,	hogy	nem	tartalmaznak-e	gyűlölködő,	
a	békére	veszedelmes	részleteket.
A	Magyar	Külügyi	Társaság	részéről,	melyet	a	Carnegie-alap	Paikert	Alajos	alel-

nökhöz	intézett	levélben	megkeresett,	Horváth	Jenő	válaszolt.1
„Sehol a világon annyi szép hagyomány nem fűződik a politikai szabadság és a nem-

zeti függetlenség gondolatához, mint Magyarországon. A magyar nemzet másként 
nem is rajonghatott volna oly hosszú ideig a nyugati civilizációért, ha ugyanakkor 

1.	 Horváth	Jenő:	Tankönyveink	a	háború	alatt	és	után	(1914–1925).	In:	Magyar Paedagogia.	1926.	1.	sz.	p.	13-29.
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lábát meg nem veti, és fel nem tartóztat minden támadást, amely Keletről jött. Soha-
sem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy a Duna medencéje régóta elveszett vol-
na a Nyugat számára, és vele pusztult volna el a Nyugat is, ha itt nem omlottak volna 
össze a támadásoknak azok az irtózatos lavinái, melyek a Kelet ismeretlen régióiból 
Nyugat felé hömpölyögtek. A szabadság eszméje tehát éppen úgy veleszületik a ma-
gyar gyermekkel, mint a kultúra szeretete. Ezer év óta egymásba fonódva öröklődnek 
nemzedékről nemzedékre.”2

Ugyanazok	a	tankönyvek	maradtak	meg,	amik	azelőtt	voltak	–	szögezi	le	–,	és	„sen-
kinek sem jutott eszébe, sem a tanítótestületeknek, sem a kormánynak, hogy azokon 
bárminő változtatást tegyen.”	A	világháború	kitörése	csupán	annyiban	jelentett	vál-
tozást,	hogy	a	„gyermek atyja eltávozott és velük távozott sok tanár és tanító is – de 
a gyerekek ugyanúgy tanulták tovább azoknak az államoknak és nemzeteknek törté-
netét is, amelyekkel háborúban állottak. Senkinek sem jutott eszébe, hogy őket leki-
csinyelje, vagy sértő szóval illesse.”3

A	Tanácsköztársaság	oktatását,	illetve	oktatási	rendeleteit,	terveit	megvizsgálva4 egy 
egészen	más,	az	1949	utáni	éveket	előrejelző	történelemoktatás	terve	bukkan	elénk.	
A	Tanácsköztársaság	közoktatásügyi	kormányzatának	legszembetűnőbb	jellemzője,	
hogy	szükségesnek	tartotta	a	politika	normatív	szerepét	a	közművelődés	egész	terü-
letén,	mégpedig	a	pártpolitikáét,	a	maga	végletes	egyoldalúságában.	Persze	azt	nem	
állíthatjuk,	hogy	a	korábbi	kormányoknak	bizonyos	ügyekben	ne	hajlott	volna	maga	
felé	a	keze	–	de	az	kijelenthető,	hogy	1919-ig	nem	volt	Magyarországon	közoktatási	
kormány,	melynek	égisze	alatt	„a pártpolitikai irányítás oly leplezetlenül és oly erő-
szakosan érvényesült volna, mint amikor a proletárság intézte népbiztosai útján a köz-
művelődést.”5

A	korábbi	uralkodó	osztályokkal	kapcsolatban	az	őszirózsás	forradalom	Habsburg-el-
lenessége	legfeljebb	abban	az	egy	mondatban	tükröződik,	mely	a	középiskolai	tervezet-
ben	így	szól:	„Egy magyar iskolában sem szabad elhangzani többet annak a megalkuvó 
és gyáva kijelentésnek, hogy Kossuth 1849. április 14-én a Habsburgok detronizálá-
sával történeti hibát követett el.”6	A	Tanácsköztársaság	emellett	sem	a	vallásos,	sem	
a	nemzeti	szellemet	nem	tűrte	meg	falai	közt.	Míg	azonban	a	vallásoktatás	kirekesz-
tését	meg	tudta	okolni	az	állam	és	egyház	szétválasztása	kérdésében	elfoglalt	állás-
pontjával,	addig	a	nemzeti	gondolat	ellen	elkövetett	merénylete	szinte	példátlan	a	hazai	
nevelés	történetében.	A	közoktatásügyi	népbiztosság	gondosan	figyelt	rá,	hogy	rende-
leteiben	semmiképp	se	essen	szó	nemzetről	és	hazáról,	sőt	mindent	elkövetett,	hogy	
a	nemzetköziség	szellemét	meggyökereztesse,	megszilárdítsa	tanítókban	és	tanulókban	
egyaránt.7	A	nemzeti	történetet	igyekeztek	tehát	teljesen	elsikkasztani,	ennek	elérésé-
re	„kirí az a törekvés, hogy a históriai oktatásban a történelmi materializmus felfogá-
sa és módszere alkalmaztassék… […] Mivel a jövő iskolája az igazat akarja nyújtani 

2.	 Horváth,	i.	m.	p.	15.
3.	 Uo.
4.	 Ehhez	a	következő	cikket	használtam	fel:	Fináczy	Ernő:	Négy	hónap	a	magyar	közoktatás	történetéből.	In:	Magyar 

Paedagogia.	1919.	nov.-dec.	p.	92-111.
5.	 Uo.	p.	94.
6. Az 1919-es Magyar Tanácsköztársaság iskolai reformtervezete.	Bp.:	1959.	p.	79.
7.	 Uo.	p.	100-101.
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mindenben, külön magyar nemzeti történelem tanítására nem lesz szüksége, mert hi-
szen ez meghamisított formában mutatja be a múltat, Magyarországot a kulturvilág 
centrumául jelölvén meg.”8

Ebben	a	fajta	oktatási	szemléletben	a	vizsgálatunk	tárgyát	képező	„nemzeti	tragé-
diák”	tárgyalásakor	a	magyar	nemzeti	felkelések	nem	egyebek,	mint	„vallási és poli-
tikai jelszavakkal folytatott kisnemesi osztályküzdelmek”,	s	ugyanígy	jellemeztetnek	
a	kuruc	felkelések	is.

A	Horthy-korszak
A	Tanácsköztársaság	bukása	után	annak	oktatáspolitikai	vívmányait	természetesen	ki-
vétel	nélkül	eltörölték	(1919.	augusztus	10.).	Hamarosan	megjelent	a	kultuszkormányzat	
rendelete	a	hazafias	szellemnek	az	iskolák	útján	való	ápolásáról,	erősítéséről.	A	peda-
gógusoktól	keresztény,	nemzeti	nevelést	vártak	el.9	A	húszas	évek	elejének	konszolidá-
cióját	elősegítette	az	a	tény	is,	hogy	a	Bethlen-kormány	kultuszminisztere	Klebelsberg	
Kunó	egy	átfogó	kultúrpolitikai	programmal	rendelkező	politikus	lett.	Programjában	
az	oktatás	célja	az	úgynevezett	kultúrfölény	elérése	volt,	melynek	megteremtése	után	
sor	kerülhet	majd	a	területi	revízióra.	A	kultúrfölény	ugyanis	felfogása	szerint	lehe-
tővé	teszi	majd,	hogy	„lefegyverezetten is az Árpád szerezte földön maradhassunk, 
és egyszer, megengedett eszközökkel az elveszítettet visszaszerezzük”.10

Az	1924-ben	elkészült	középiskolai	tanterv	–	nevelő	tantárgyként	–	kiemelt	szerepet	
szánt	a	történelemtanításnak.11	A	tananyag	egész	rendszerét	tudatosan	áthatotta	a	törté-
neti	szellemiség.	A	dokumentum	alkotói	a	történelem	tanításában	visszatértek	az	1879-es	
Kármán-féle	tanterv	módosított	változatához,	az	oktatás	tengelyévé	a	nemzeti	történelmet	
téve.	Az	alkotók	nem	akartak	alapjaiban	újat	létrehozni,	hiszen	a	„nemzeti	érzés	ápolá-
sa"	hagyományos	iskolai	feladat	volt,	ezért	megelégedtek	annyival,	hogy	az	oktatást	ir-
redenta,	szocializmusellenes,	antiliberális	szemlélettel	töltsék	meg.	Nem	meglepő,	hogy	
a	korábbinál	nagyobb	hangsúlyt	kapott	a	nevelés.	A	tantervvel	szemben	megfogalmazott	
kritikákra,	miszerint	az	nem	domborítja	ki	eléggé	a	„magyar	nemzeti	gondolatot	és	ér-
zést”,	Kornis	Gyula	azzal	válaszolt,	hogy	a	nagy	reformokat	„tiltotta volna a józan tör-
téneti érzék, azoknak a jól bevált magyar didaktikai hagyományoknak őszinte megbe-
csülése, melyek úttörőjét az eddig érvényes tantervek alapjainak megvetőjében, Kármán 
Mórban tiszteljük”.12	A	tantervhez	1927-ben	kiadott	Utasítások	megkülönböztettek	egy	
általános	értelemben	vett	és	egy	szorosabb	történeti	tanulmányt.	A	történelemtanítás	mé-
lyebb	célját	abban	jelölték	meg,	hogy	„érdeklődést, de tiszteletet is keltsen azon erkölcsi 
eszmék és társas szellemi értékek iránt, melyeknek megvalósításában, fenntartásában 
és továbbfejlesztésében a népek és társadalmi csoportok küzdelme fáradozik”.13

8.	 Uo.	p.	104.
9.	 A	korszak	iskolaügyének	tárgyalásához	felhasználtam:	Mészáros	István–Németh	András–Pukánszky	Béla:	Neve-

léstörténet. Bevezetés a pedagógia és iskoláztatás történetébe.	Bp.:	Osiris	Kiadó,	2005.	p.	319-349.
10.	Uo.	p.	320.
11.	A	tanterv	elemzését	a	következő	cikkre	alapoztam:	Bartos	Károly:	Szellemtörténet és történelemtanítás a két világhá-

ború között.	Budapest:	MTT	Tanári	Tagozata	és	ELTE	BTK,	2002.	p.	35-61.	(Történelem-pedagógiai	füzetek	11.)
12.	Kornis	Gyula:	Az	új	középiskolai	tanterv.	In:	Kultúra és politika.	Tanulmányok.	Bp.:	Franklin-Társulat,	1928.
13. Utasítások a középiskolák (gimnáziumok, reálgimnáziumok és reáliskolák) tantervéhez.	Bp.:	1927.	p.	13.
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A	keresztény	eszmeiség	legfelhőtlenebbül	a	húszas	évek	elején	uralkodott	el	az	ok-
tatásban	–	ekkor	tették	kötelezővé	az	istentiszteletet,	s	növekedett	meg	a	keresztény	hí-
vők	aránya	mindenütt	az	egyetemeken.	A	klebelsbergi	korszak	emellett	természetesen	
konszolidációt	jelentett	az	egyházaknak	is,	hiszen	a	miniszter	tudatosan	támaszkodott	
az	egyházakra,	s	a	középiskola-rendszer	háromágúságának	fenntartása	is	jelentős	rész-
ben	a	szerzetesrendi	iskolák	sajátos	jellegének	megőrizhetőségéért	történt.14
A	harmincas	évek	közepén	központi	iskolai	eszménykép	lett	a	katolikus	Báthory.	

Az	ő	személye	kiválóan	alkalmas	volt	az	erdélyi	gondolat	propagálására,	a	hagyomá-
nyos	irredenta	propaganda	felfrissítésére	az	önálló,	magyar	vezetés	alatt	álló	Erdély	
képével.	Báthory	személye	egyébként	is	jó	analógia,	hiszen	hasonlóan	Magyarország	
kormányzójához,	ifjú	éveit	egy	Habsburg	uralkodó	udvarában	töltötte;	azután	a	nem-
zeti	ügyekért	harcolt	saját	korának	„világháborújában”,	majd	az	akkori	Habsburg-párt	
ellenzésével	választották	fejedelemmé.	Kissé	visszás	volt	ugyanakkor,	hogy	az	egy-
házi	hatóságoktól	–	nemcsak	a	katolikusoktól,	hanem	a	protestánsoktól	is	–	megköve-
telték,	hogy	ünnepeljék	Báthoryt,	csökkentve	ezzel	a	történelemértelmezés	felekezeti	
szempontjainak	szabadságát,	és	sugallva	a	tanároknak	és	diákoknak:	a	nemzeti	szem-
pont	mindennél	(még	a	vallásnál	is)	előbbre	való.
A	nemzeti	tragédiák	feldolgozását	1849	vizsgálatával	kezdeném.15	A	Horthy-kor-

szak	rendszere	a	történelemtanítás	tartalmi	oldala	szempontjából	különösen	érdekes,	
hiszen	bár	nem	állt	a	kiegyezési	szisztéma	alapján,	mégis,	konzervatív	jellegéből	faka-
dóan	a	Kossuth–Görgey	probléma	megítélésében	a	korábbiakhoz	képest	lényeges	el-
mozdulás	nem	történt.	„A konzervatív ellenforradalmi rendszer nem vállalta Kossuth 
radikalizmusát”16,	és	ez	határozottan	kirajzolódik	a	tankönyvek	szövegeiben	is.	A	ko-
rábbinál	sokkal	élesebben	bírálták	a	szerzők	a	függetlenségi	nyilatkozatot:	egyenesen	
hatalmas	politikai	baklövésnek	minősítették.	Jászai	Rezső	tankönyvében	a	trónfosztó	
határozat	azért	kapott	negatív	jelzőt,	mert	elvágta	a	megegyezés	lehetőségét	a	Habs-
burgokkal:	„Az új detronizáció […] politikailag éppúgy elhibázott lépésnek bizonyult, 
mint az ónodi, mert egyfelől lehetetlenné tette az uralkodóházzal való kibékülést, más-
részt a viszálykodás magvait hintette el a nemzetben.”17

Ugyanezt	az	álláspontot	képviselte	Szegedi	Tasziló	is18,	de	ő	már	kitért	a	nyilatkozat	
orosz	intervenciót	elősegítő	voltára,	valamint	arra,	hogy	a	közvélemény	és	a	hadsereg	
egységét	is	megbontotta,	mert	az	eredetileg	az	áprilisi	törvényeket	védő	függetlenségi	
harc	alól	kihúzta	az	alkotmányosság	alapját.	Mással	is	indokolta	ugyanezt	Domanovsz-

14.	A	kereszténység	konszolidációjáról,	illetve	a	Báthory-kultuszról	szóló	rész	alapja:	Nagy	Péter	Tibor:	A	magyar	ok-
tatás	második	államosítása.	In:	Educatio.	1992.	p.	127-130.

15.	Az	említett	problémakört	a	következő	cikk	alapján	mutatom	be:	Krajczár	Melinda:	Kossuth	és	Görgei	a	történe-
lemtankönyvekben.	In:	Könyv és Nevelés.	2010.	XII.	évf.	2.	sz.	[online]	[2012.11.22.]	<http://olvasas.opkm.hu/in-
dex.php?menuId=125&action=article&id=1086&searchQueryString=JTI2cCU1QiU1RCUzRDI3JTI2c2Vhcm-
NodGV4dCUzREclQzMlQjZyZ2V5>

16.	Uo.
17.	Jászai	Rezső–Balanyi	György:	Magyarország története a középiskolák III. osztálya számára.	Bp.:	Lampel	R.	Ki-

adó,	1926.
18.	Szegedi	Tasziló:	Magyarország története a szatmári békétől napjainkig. A gimnázium és a leánygimnázium VIII. 

osztálya számára.	Bp.:	Szent	István	Társulat,	1942.	p.	37.
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ky	Sándor	1926-os	munkájában.19	A	függetlenségi	nyilatkozatot	„veszedelmes	határo-
zatnak”	nevezte,	mert	elzárta	az	utat	egy	lehetséges	kiegyezés	elől,	ugyanakkor	annak	
köztársasági	szellemiségét	a	hadsereg	nem	tudta	elfogadni.	„Kossuthot kormányzóvá 
választották és a köztársasági érzelmű Szemere Bertalan vezetésével új minisztérium 
alakult. Ez után a határozat után a békés kiegyezés útja el volt vágva. Pedig akkor már 
az osztrákok az olaszokat is legyőzték, az oroszok pedig felajánlották beavatkozásu-
kat. Ez annál veszedelmesebb volt, mert a hadsereg kárhoztatta a köztársasági áram-
latot, és Kossuth és Görgey közt is mind élesebb ellentétek támadtak.”20	Ebből	a	meg-
fogalmazásból	az	olvasható	ki,	hogy	a	törvényes	keretek	fenntartását	és	a	köztársasági	
áramlatokat	elutasították.	Különösen	fontos	ez	annak	fényében,	hogy	a	Horthy-rend-
szer	az	államformát	tekintve	meglehetősen	ingatag	lábakon	állt	–	miközben	az	ellenzé-
ki	csoportok	a	korszakban	végig	olyan	alternatívákat	villantottak	fel,	amelyek	a	meg-
lévő	közjogi	szisztémától	gyökeresen	eltértek.
A	politikai	hatalom	átadásával	kapcsolatban	a	Horthy-korszak	tankönyvszerzői	

ugyanazt	az	álláspontot	követték,	mint	elődeik.	Nevezetesen,	hogy	Kossuth	és	a	kor-
mány,	amikor	a	helyzet	kilátástalanná	vált,	Görgeyre	hagyták	a	legnehezebb	lépés	
megtételét,	aki	felismerte,	hogy	a	harc	folytatása	értelmetlen,	ezért	–	más	megoldás	
híján	–	a	megadás	mellett	döntött.	Feltűnő,	ahogyan	az	egyes	szerzők	arra	törekedtek,	
hogy	Görgey	döntését	és	a	fegyverletétel	körülményeit	a	lehető	legjobban	megszépít-
sék,	és	a	fővezért	a	szabadságharc	utolsó	hőseként	fessék	le.	Volt,	aki	hangsúlyozta,	
hogy	a	feltétel	nélküli	megadás	az	oroszokkal	folytatott	sikertelen	alkudozások	ered-
ménye	volt	(Balogh	Albin),	a	Domanovszky–Horváth	szerzőpáros	az	oroszok	előtti	
megadást,	vagyis	az	osztrákok	arcul	csapását	emelte	ki,	Jászai–Balanyi	pedig	inkább	
a	maradék	sereg	életben	tartásának	szándékára	hívta	fel	a	figyelmet.	Érdekes	és	tanul-
ságos,	hogy	1942-ben	már	volt	példa	arra,	hogy	a	Kossuth–Görgey	probléma	megje-
lenjen	a	tankönyvekben	is.	Ez	azonban	korántsem	a	vita	tárgyilagos	bemutatása	miatt	
volt	–	sokkal	inkább	azért,	hogy	az	árulási	vád	elutasításával	lehetőség	nyíljon	Görge-
yről	egy	meglehetősen	elfogult	és	szuperlatívuszokban	sem	szűkölködő	jellemzésnek	
a	szövegbe	helyezésére.	„Ma már tisztán áll előttünk Görgey mint: a magyar történe-
lem egyik legnagyobb katonai lángelméje, szabadságharcunk hőse, törhetetlen férfiú, 
aki kötelességérzetében emberi és hadvezéri hírnevét is feláldozta hazájáért.”21

Az	irredentizmus	kérdéskörére	áttérve,	az	természetesen	már	a	rendszer	kezdetén	
a	közoktatás-politikában	is	hangoztatott	irányelv	volt.	Az	érzelmi	nevelés	előtérbe	ke-
rülésében,	a	tanulói	aktivitás	fokozására	irányuló	ösztönzésben	nemcsak	az	eredmé-
nyesebb	tanítás	szándéka	állt,	de	felfedezhető	az	irredentizmus	érvrendszerének	meg-
erősítésére	és	kiszélesítésére	irányuló	törekvés	is.
Mit	jelentett	a	gyakorlatban	az	irredentizmus	pedagógiája?	A	tananyag	által	biztosí-

tott	lehetőségeken	túl,	a	tanulók	figyelmét	igyekeztek	minden	eszközzel	az	elszakított	te-
rületek	felé	fordítani.	„Az órai elemzések témájául előszeretettel választották a Felvidék 
műemlékeit, vagy Erdély történelmi nevezetességeit. Fontosnak tartották, hogy a tanu-

19.	Domanovszky	Sándor:	Magyarország története a középiskolák III. osztálya számára.	Bp.:	Királyi	Magyar	Egyete-
mi	Nyomda,	1926.	p.	191.

20.	Uo.	p.	191.
21.	Szegedi,	i.	m.	p.	38.
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lók megismerjék, milyen szerepet töltöttek be az elcsatolt területek a magyar históriában, 
és megpróbáltak rámutatni arra, hogy a magyarság csak úgy tudott hozzájárulni a ke-
resztény kultúra szellemi és erkölcsi gyarapodásához, hogy gyökereivel az egész törté-
nelmi Magyarország talajába kapaszkodott. Általában véve igyekeztek az ország történeti 
és földrajzi egységének tudatát ébren tartani, és arra törekedtek, hogy a tanulók mindig 
Szent István birodalmának kereteiben gondolkodjanak.22 A kor öt hivatalos tankönyvki-
adójának nyomtatványaiban (1924 és 1934 között a Magyar Királyi Egyetemi Nyomda, 
az Athenaeum, a Franklin, a Lampel és a Szent István Társulat jelentetett meg tankönyv-
sorozatokat) a Trianon-kép összehasonlító tankönyvi elemzése23 során hasonlóságok és 
eltérések egyaránt megfogalmazhatók. A tantervi előírásoknak mindegyik tankönyv ma-
radéktalanul megfelelt, Trianont a világháborúval és a forradalmakkal párhuzamba ál-
lítva tárgyalják. A trianoni békével szembeni ellenérvek bennük egyrészt Magyarország 
földrajzi-gazdasági egységére, másrészt a történeti érvekre hivatkoznak. A tankönyv-
írók felhasználták a történtek igazságtalanságának bizonyításához Cholnoky Jenő írását, 
mely szerint »a magyar medence népének (népeinek) konszolidáltsága, hatalmas, erős, 
egységes államalakulása képes egyedül biztosítani Európa békéjét, a Balkán nyugalmát, 
a germán-szláv érdekellentétek összeütközésének megakadályozását.«''24	Ez	utóbbiban	
a	szerző	arra	a	tankönyvírói	érvkészletre	utal,	hogy	Magyarország	a	kereszténység	védő-
bástyája,	és	nagy	szolgálatot	tett	a	nyugati	civilizáció	megvédése	érdekében.	A	történeti	
érveket	a	vizsgált	tankönyvek	közül	legszemléletesebben,	de	egyben	legmanipulatívab-
ban	Ember	István	fogalmazta	meg	a	következőképpen:	„Régi városainkban ma idege-
nek kezében van a hatalom. Pozsony, az ősi koronázó város; Kassa, ahol Rákóczi ham-
vai nyugosznak; szép Erdély fővárosa: kincses Kolozsvár; Brassó, Nagyszeben, egykor 
bástyái Európában a török elleni harcokban; Komárom, Nagyvárad és Arad, ősi váro-
sai a magyarságnak, ma idegen uralom alatt szenvednek.”25

A	szerzők	Trianon	igazságtalanságának	bizonyítására	a	történeti	érveket	is	csatasor-
ba	állították,	melyek	között	szerepel	a	jogfolytonosság	hangsúlyozása,	illetve	a	történe-
ti	jog	is.	A	jogfolytonosság	szimbólumának	a	Szent	Korona	tekinthető,	mivel	az	–	ahogy	
Kardos	József	is	említi	–	az	integritás	megtestesítőjének,	az	ideiglenes	megcsonkítottsá-
got	is	biztosan	átívelő	„örök	Magyarországnak”,	az	„ezeréves	Magyarországnak"	a	jel-
képe.	A	történeti	jog	hangsúlyozásakor	a	szerzők	Karácsony	János	1916-os	munkájára26 
hivatkoztak.	Ebben	a	szerző	a	történeti	jogra	hivatkozva	bizonyította	be	azt,	hogy	a	Kár-
pát-medence	birtokbavételéhez	egyedül	a	magyarságnak	van	joga,	hiszen	a	honfoglalás	
is	más	nép	jogainak	megsértése	nélkül	ment	végbe.	Nem	létezik	nemzetiségi	őslakosság,	
a	magyarság	mellett	élő	nemzetiségiek	mind	bevándorlók,	akik	a	magyarság	után	érkez-
tek	a	Kárpát-medencébe.	Az	elbeszélő	szerepet	vizsgálva	elmondható,	hogy	a	tanköny-
vek	egy	része	egyes	szám	harmadik	személyben,	távolságtartó	és	tárgyilagos	hangnem-

22.	Gajda	Béla: Az irredentizmus a középiskolában.	Bp.:	Magyar	Középiskolai	Tanárok	Nemzeti	Szövetsége,	1928.	p.	8.
23.	Az	elemzés	alapja:	Albert	Gábor:	A Trianon-kép megjelenítése a Horthy-kor középiskolai történelem-tankönyvei-

ben 1924-1934 között.	Bp.:	2002.	p.	62-100.	(Történelempedagógiai	füzetek	11.)
24.	Cholnoky	Jenő:	Magyarország	földrajzi	helyzete.	In:	Néptanítók Lapja.	1920.	12-13.	sz.
25.	Ember	István:	A magyar nemzet története a középiskolák III. osztálya számára.	Bp.:	Athenaeum	Kiadó,	1926. 

p.	142.
26.	Karácsony	János:	A magyar nemzet történeti joga hazánk területéhez a Kárpátoktól le az Adriáig.	Nagyvárad:	Szent	

László	Nyomda	Rt.,	1916.
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ben	íródott.	Domanovszky,	Kontraszty	és	a	Jászai–Balanyi	szerzőpáros27	általában	nem	
úgy	ismertetik	az	eseményeket	mint	a	magyarság	fájdalmasan	érintett	tagjai,	hanem	mint	
tárgyilagos	tényközlők.	Ezek	a	tankönyvek	prezentálnak	és	alkalmaztatnak,	a	motivációt	
és	a	pragmatikát	ennek	rendelik	alá	–	és	bár	tartalmaznak	túlkapásokat,	aktuálpolitikai	
részeket	is,	mégis	az	elemzés	alapján	inkább	tekinthetők	polgári	jellegű	könyveknek.
Ember	István28	és	Maday	Pál29	tankönyvei	elsősorban	az	érzelmi	nevelés	eszközé-

vel	élnek,	a	szerzők	nem	tudják	és	nem	is	akarják	megtartani	a	tudós	hűvös	távolsá-
gát.	Történelmi	felelősséggel	ruházzák	fel	magukat	mint	tankönyvszerzőket,	és	többes	
szám	első	személyben	beszélve	igyekeznek	közösséget	formálni	tanulókból,	tanárok-
ból,	általában	hazafiúi	lelkesedésű	magyarokból,	magukat	is	e	közösség	tagjainak	te-
kintve.	A	két	szerző	munkái	propagandaszerűségük,	fanatizmusuk	vagy	a	pedagógiai	
frázisok	alkalmazása	miatt	nem	tekinthetők	polgári	jellegűnek	–	mint	ahogy	nem	köz-
vetít	polgári	szemléletet	Balogh	Albin30	és	a	Koch–Németh	szerzőpáros	tankönyve31 
sem.	Ezek	a	könyvek	nem	ütik	meg	sem	a	tartalom,	sem	a	tanulhatóság	tekintetében	
a	korabeli	tankönyvtől	elvárható	szakmai	színvonalat.	A	legtöbb	tankönyv	ugyanak-
kor	a	polgári	világ	és	a	kor	kulturális	ideológiája,	a	neobarokk	szemlélet	szimbiózisára	
törekszik,	megfelelve	ezáltal	a	hivatalos	oktatáspolitikai	irányvonalnak,	a	klebelsber-
gi–kornisi	keresztény-nemzeti	értékrendnek.	Ezek	a	tankönyvek	a	polgárosodás	irá-
nyába	mutatnak.	Ide	sorolhatók	a	Szabó	Dezső32,	Mika–Marczinkó33,	Várady	Erzsé-
bet34	és	a	Marczell–Szolomájer-féle35	tankönyvek.36
Mindent	összevetve	elmondhatjuk,	hogy	bár	a	Horthy-korszak	oktatásában	a	poli-

tika	megjelent	az	iskolában,	de	közel	sem	olyan	hangsúlyosan,	mint	például	a	Tanács-
köztársaság	vagy	később	a	kommunista	diktatúra	idején.	A	tankönyvek	esetében	igaz	
ugyan,	hogy	a	vonatkozó	fejezetekben	az	irredentizmus	eszmeisége	dominál,	ugyanak-
kor	közel	sem	akkora	mértékben	van	jelen,	mint	azt	például	a	Kádár-korszak	szakiro-
dalma	állította.	Az	irredentizmus,	a	marxizmussal-leninizmussal	ellentétben	ugyanis	
nem	próbálta	meg	a	teljes	magyar	történetírást	a	saját	ideológiájának	megfelelően	átírni	
–	csupán	emlékeztetni	akart	arra,	ami	volt,	és	felkészíteni	arra,	ami	elkövetkezhet.

27.	Domanovszky,	i.	m.,	Jászai–Balanyi,	i.	m	és	Kontraszty	Dezső:	Egyetemes történelem a gimnáziumok, reálgimná-
ziumok és reáliskolák számára. IV. rész. A francia forradalom és a legújabb kor története.	Bp.:	Franklin-Társulat,	
1930.

28.	Ember,	i.	m.
29.	Maday	Pál:	Magyarország történelme a gimnáziumok, reálgimnáziumok és reáliskolák III. osztálya számára.	Bp.:	

Franklin-Társulat,	1926.
30.	Balogh	Albin:	Magyarország történelme a gimnázium, reálgimnázium, reáliskola és leányközépiskolák III., a le-

ánykollégiumok IV. osztálya számára.	Bp.:	Szent	István	Társulat,	1931.
31.	Koch	István–Németh	József:	Világtörténet IV. A legújabb kor története a középiskolák VII. osztálya számára.	Bp.:	

Franklin-Társulat,	1930.
32.	Szabó	Dezső:	Magyarország története a gimnáziumok, reálgimnáziumok és reáliskolák III. osztálya számára.	Bp.:	

Franklin-Társulat,	1926.
33.	Mika	Sándor–Marczinkó	Ferenc:	Világtörténelem IV. kötet. A középiskolák VII. osztálya számára.	Bp.:	Lampel	R.	

Kiadó,	1930.
34.	Várady	Erzsébet:	A magyar nemzet története a szatmári békétől napjainkig. A leánygimnáziumok, leány líceumok 

és leánykollégiumok VIII. osztálya számára Dr. Ember István tankönyvének felhasználásával.	Bp.:	Athenaeum	Ki-
adó,	1934.

35.	Marczell	Ágoston–Szolomájer	Tasziló:	Magyarország története a középiskolák VIII. osztálya számára.	Bp.:	Szent	
István	Társulat,	1931.

36.	A	tankönyvek	hosszabb	elemzésének	idézett	összegzése	itt	található:	Albert,	i.	m.	p.	93-96.
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új szabályozás a tartós használatba adott 
tankönyvekkel kapcsolatban
Rónyai Tünde

A	tartós	használatba	adott	(ingyenesen	kapott)	tankönyvek
A	közelmúltban	megjelenő	jogszabályok	jelentősen	megváltoztatták	a	tankönyvkiadás	
és	a	tanulók	tartós	tankönyvvel	való	ellátásának	rendszerét.	Ez	természetesen	erősen	
érinti	a	könyvtárostanárok	munkáját	is.	Egyre	nagyobb	szerepet	kapnak	a	tankönyv-
gyűjtemények,	melyeknek	még	a	léte	is	−	sok	helyen	−	meglehetős	ellenérzést	vált	ki.	
Gyakran	ballasztnak,	az	állomány	felesleges	felduzzasztásának	tekintik,	hiszen	gya-
korlatilag	csak	(jó	esetben)	adatként	szerepelnek	a	könyvtár	nyilvántartásában.	Va-
lójában	a	tanulók	tanulmányi	idejük	jelentős	része	alatt	„tartósan	kölcsönözik”;	majd	
a	tanulmányok	befejezésekor	a	könyvek	nagy	része	már	használhatatlanná	válik	a	ter-
mészetes	elhasználódás	miatt,	vagy	azért,	mert	már	más	könyvet	választ	a	tanár,	vagy	
más	kiadást	jelentetett	meg	a	kiadó.	Arról	nem	is	beszélve,	hogy	a	könyvtárostanár-
nak	gyakorlatilag	semmilyen	eszköz	nem	áll	rendelkezésére,	hogy	érvényesítse	kö-
vetelését	a	végzős	hallgatóval	szemben.	(Az	ügy	jogi	útra	terelésére	tudtommal	eddig	
még	egyetlen	iskola	sem	vállalkozott.)
Ugyanakkor	létezik	az	iskola	számára	hasznos	megoldás	is.	Ha	a	tartós	használatba	

adott	tankönyveket	időleges	megőrzésű,	összesített	nyilvántartású	dokumentumként	
kezelik1,	akkor	sokkal	kisebb	az	adminisztrációs	teher,	ugyanakkor	a	távozó	tanulók-
tól	megfelelő	„lelki	hatásgyakorlás”	után	nagy	mennyiségű	–	de	sajnos	így	is	csak	rész-
ben	használható	–	tankönyvet	kaphatunk	vissza.	Viszont	ezzel	is	jelentősen	csökken-
teni	lehet	az	iskola	éves	tankönyvszámláját!
A	tartós	használatba	adott	tankönyvekkel	kapcsolatos	feladatok	azonban	most	mó-

dosulnak.	A	2011.	évi	CXC.	törvény	a	Nemzeti	köznevelésről	kimondja,	hogy	2013	
szeptemberétől	kezdve	felmenő	rendszerben	az	elsőtől	a	nyolcadik	évfolyamig,	továbbá	
a	nemzetiségi	nevelés-oktatásban	és	a	gyógypedagógiai	nevelés-oktatásban	az	állam	
biztosítja,	hogy	a	tanuló	számára	a	tankönyvek	térítésmentesen	álljanak	rendelkezés-
re.2	Arra	vonatkozóan	viszont	még	nincs	érvényes	utasítás,	hogy	ezeket	a	könyveket	
a	könyvtár	állományába	tartozónak	kell-e	tekinteni,	miként	szükséges	nyilvántarta-
ni,	kell-e	törekedni	a	visszaszerzésükre.	Ha	a	könyvtárnak	ezzel	kapcsolatban	bár-
milyen	kötelezettsége	lesz,	akkor	azt	feltehetően	a	tartós	használatba	adott	tanköny-
vek	kezelésére	vonatkozó	eljárással	fogja	megoldani.

1.	 Erről	bővebben:	Rónyai	Tünde:	Az	iskolai	könyvtár	tartós	tankönyvekkel	és	ingyenes	tankönyvellátással	kapcso-
latos	feladatai.	In:	Korszerű könyvtár.	Bp.:	Raabe	Kiadó,	2012.	február	(Kiegészítő	kötet)

2.	 46.§	(5)
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Elképzelhető,	hogy	ebbe	a	körbe	fognak	beletartozni	a	munkatankönyvek	is,	hiszen	
a	2001.	évi	XXXVII.	törvény	28.§	(1)	d)	szerint	„tankönyv az a könyv, amelyet jogsza-
bályban meghatározottak szerint tankönyvvé nyilvánítottak, továbbá az, amelyet az ok-
tatásért felelős miniszter nyilvános pályázat keretében kiválasztott, tankönyvvé nyil-
vánítható a szótár, a szöveggyűjtemény, az atlasz, a kislexikon…”	Vagyis	a	tankönyv	
fogalma	nem	a	felhasználás	módjától	függ	(írnak	bele	a	tanulók	vagy	nem),	hanem	at-
tól,	hogy	megfelel	a	tankönyvvé	nyilvánítás	kritériumainak.
Hatalmas	pazarlás	lenne,	ha	az	ingyenesen	kapott,	ám	még	használható	tankönyve-

ket	nem	kérnénk	vissza	a	tanulóktól,	ugyanakkor	az	is	pazarlás	–	a	saját	munkaidőnk-
kel	–,	ha	olyan	„tankönyvek”	nyilvántartásával	foglalkozunk,	melyeket	újra	már	nem	
fogunk	tudni	felhasználni.	Mivel	az	ingyenes	tankönyvellátással	kapcsolatban	bővebb	
információval	jelenleg	nem	rendelkezünk,	felelőtlenség	lenne	jobban	belebonyolód-
ni	a	kérdésbe.
A	9.	évfolyamtól	felfelé	azonban	továbbra	is	a	már	ismert	tankönyv-támogatási	

rendszer	működik	majd	tovább.	Ez	eddig	is	sok	problémát	jelentett,	és	valószínű,	hogy	
a	helyzet	a	továbbiakban	sem	változik	jelentősen.
A	könyvtárostanárok	számára	a	legnagyobb	nehézséget	jelentő	nyilvántartást	és	a	köl-

csönzést	már	említettem.	De	más	területek	sem	problémamentesek.	Így	például	a	tá-
mogatásra	nem	jogosult	tanulók	számára	csak	elvi	lehetőség	a	tankönyvek	könyvtár-
ból	történő	kölcsönzése,	hiszen	a	könyvtárakban	anyagi	források	híján	nem	találhatók	
megfelelő	példányszámban	tankönyvek.	A	tankönyvek	rendelésénél	nagyon	nehéz	el-
érni	az	iskolavezetésnek	azt,	hogy	a	munkaközösségek	egységesen	használjanak	tan-
könyveket	az	egyes	tantárgyakhoz.	Mindig	akad	néhány	kolléga,	aki	más	könyvből	
szeretne	tanítani,	mint	a	többiek.	Ez	különösen	a	tehetséggondozó	iskolák	esetében	je-
lent	sok	gondot,	hiszen	egy-egy	csoport	igénye	olyan	mértékben	térhet	el	az	átlagos-
tól,	hogy	számukra	használhatatlanok	a	másik	csoport	részére	szánt	könyvek.	Szintén	
konfliktus	forrása	a	tankönyvek	váltása.	Sajnos	nagyon	gyakran	előfordul,	hogy	a	vál-
tás	nem	bizonyul	megfelelőnek,	és	a	kollégák	a	következő	évben	ismét	visszatérnek	
az	előzőleg	használt	tankönyvhöz,	amit	lehet,	hogy	addigra	már	leselejteztünk.	A	tan-
könyvbemutató	helyek	ugyan	arra	hivatottak,	hogy	elmélyülten	tanulmányozhassák	
a	kollégák	a	tankönyveket,	de	bizony	sokszor	mégis	csak	a	használat	során	derül	ki,	
hogy	mennyire	válik	be	az	új	tankönyv.
Csak	részlegesen	szolgálja	a	hosszabb	távú	felhasználhatóságot,	hogy	a	tartós	tan-

könyvvé	nyilvánítás	egyik	feltétele	a	kiadás	szövegének	bizonyos	idegi	történő	vál-
toztathatatlansága.3	A	mindennapi	gyakorlatban	találkozunk	olyan	esettel	is,	amikor	
a	tankönyv	raktári	számából	vagy	az	egyéb	információkból	nem	derül	ki,	hogy	meg-
változtatták	például	az	oldalszámozást.	Ám,	ha	az	mégis	megtörtént,	akkor	a	könyv	
alkalmatlan	arra,	hogy	a	tanár	egy	bizonyos	oldalszámon	található	feladatot	kijelöljön	
vagy	szövegre	utaljon.	Továbbá	a	változtatásra	vonatkozó	tilalom	ideje	–	tankönyvek	
esetében	öt	év	–	sem	felel	meg	az	iskolák	„életritmusának”,	hiszen	a	tanulótól	nem	kér-

3.	 2001.	évi	XXXVII.	törvény	28.§	(1)	f)	szerint	„tartós használatra készült tankönyv az a tankönyv, amely tartalma 
és kivitele alapján alkalmas arra, hogy a tanulók több tanévben használják, feltéve, hogy a kiadó a tankönyvvé nyil-
vánítási eljárásban vállalja – atlasz esetén legalább három évre, tankönyv, szöveggyűjtemény, szótár, kislexikon 
esetén legalább öt évre – a tankönyv változatlan kiadását.”
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hetjük	vissza	a	tankönyvet,	amíg	a	tantárgy	tanulását	nem	fejezte	be,	és	ez	általában	
négy	év.	Így	jó	esetben	még	egyszer	adhatjuk	ki	újra	a	tankönyvet	egy	másik	támoga-
tásra	jogosult	tanulónak,	de	többször	már	nem.
Elvben	a	tankönyv-támogatási	normatíva	25	százaléka	az	iskolai	könyvtár	állomá-

nyának	fejlesztésére	fordítandó,	és	nemcsak	tankönyvekre	használható	fel,	hanem	kö-
telező	olvasmányok,	szótárak	beszerzésére	is.	A	fent	említett	okok	miatt	azonban	na-
gyon	kevés	iskola	tud	a	tankönyveken	kívül	mást	is	vásárolni	ebből	a	pénzből.
Talán	a	tankönyvjegyzék	várható	„szűkülése”	csökkenteni	fogja	az	eddig	való-

ban	túlságosan	bő	választékot.	Ugyanakkor	az	elkövetkezendő	években	−	az	új	NAT	
elvárásainak	való	megfelelés	miatt	−	arra	számíthatunk,	hogy	a	korábban	használt	
tankönyveinket	szinte	teljes	egészében	le	kell	selejteznünk.	Ez	egyaránt	vonatkozik	
a	tartós	használatba	adott	tankönyvekre	és	a	könyvtárból	rövidebb	időre	kölcsönöz-
hető	vagy	helyben	használható	tankönyvekre	is.	Ennek	következtében	biztosan	nem	
jut	majd	elegendő	pénz	sem	a	támogatásban	nem	részesülő	tanulók	számára	hosszabb	
távra	kölcsönözhető	tankönyvek	beszerzésére,	sem	a	tankönyv-támogatási	normatíva	
25	százalékának	a	könyvtár	számára	jobban	hasznosítható	felhasználására	(szótárak,	
kötelező	olvasmányok).

A	tankönyvek	forgalmazása
Az	ismertetett	nehézségek	régóta	jelen	vannak	a	könyvtárostanár	mindennapi	életében,	
és	valószínűleg	továbbra	is	küzdeni	fogunk	velük.	Ám	a	tankönyvek	forgalmazásával	
kapcsolatos	jogszabályok	merőben	új	alapokra	helyezik	az	eddigi	rendszert.
Eddig	a	támogatásban	részesülő	tanulók	után	járó	normatívát	a	fenntartón	keresz-

tül	kapta	meg	az	intézmény,	az	ebből	vásárolt	tankönyvek	árát	pedig	kifizette	a	tan-
könyvterjesztőnek.	Gyakran	fordult	elő,	hogy	a	fenntartó	késve	utalta	át	az	összeget	
az	iskolának,	így	a	terjesztő	nem	jutott	idejében	a	pénzhez,	ami	egy	kisebb	céget	köny-
nyen	csőd	közeli	helyzetbe	hozhat.	Az	is	nehezen	volt	ellenőrizhető,	hogy	az	iskolák	
valóban	a	tankönyvjegyzéken	szereplő	tankönyvekre	költik-e	a	normatívát,	és	ezeket	
iskolai	áron	kapják-e	meg	a	terjesztőktől.
A	fenti	problémákat	oldja	meg	a	2001.	év	XXXVII.	törvény	4.§	(6)	bekezdésében,	

amikor	a	Könyvtárellátót	teszi	meg	a	tankönyvterjesztés	egyedüli	felelősévé.4 Meny-
nyiben	változtatja	ez	az	eddigi	eljárást?	Eddig	is	minden	iskola	a	hivatalos	tankönyv-
jegyzékről	rendelte	a	tankönyveket	–	ez	a	továbbiakban	is	így	lesz.	A	tankönyvellátás-
ra	vonatkozó	szerződést	viszont	nem	a	különböző	terjesztőkkel	kell	majd	kötni,	hanem	
kizárólag	a	Könyvtárellátóval.	Az	államtól	kapott	normatíva	az	iskolától	a	Könyvtár-
ellátóhoz	kerül.	Elképzelhető	az	is,	hogy	a	nagy	tételben	történő	beszerzés	a	kiadók-
kal	szemben	kedvezőbb	ár	kialakítását	teszi	lehetővé.	Bár	úgy	lenne!

4. „A tankönyvek országos megrendelése, beszerzése és az iskoláknak történő eljuttatásának megszervezése, valamint 
a tankönyvek vételárának iskoláktól való beszedése (a továbbiakban: tankönyvellátás) állami közérdekű feladat, 
amelyet az állam a Könyvtárellátó Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságon (a további-
akban: Könyvtárellátó) keresztül lát el. A Könyvtárellátó biztosítja, hogy a tanuló legfeljebb a jegyzékben feltünte-
tett legmagasabb fogyasztói áron (a továbbiakban: iskolai terjesztési áron) jusson hozzá a tankönyvhöz. Az iskola 
biztosítja, hogy a tanuló az iskolai tankönyvellátás keretében jusson hozzá a tankönyvhöz, a 8/A. §-ban foglaltak 
szerint. Az iskolai terjesztési ár tartalmazza az általános forgalmi adó összegét is.”
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Ugyanakkor	nagyobb	szigor	várható	a	tankönyvválasztás	tekintetében	is,	hiszen	
csak	a	tankönyvjegyzéken	szereplő	kiadványok	lesznek	megrendelhetők.	Biztos,	hogy	
a	megrendelt	segédkönyvek	száma	jelentősen	csökken	majd.	Ez	viszont	a	tanárokat	
arra	fogja	ösztönözni,	hogy	saját	maguk	állítsák	elő	a	számukra	fontos	segédleteket,	
és	ezeket	elektronikus	úton	(a	nyomtatás	gyakran	a	könyvtárban	történik)	vagy	fény-
másolatban	bocsássák	a	tanulók	rendelkezésére.	A	másik	lehetőség	az	lenne,	hogy	
az	iskolai	könyvtár	vásárolja	meg	a	segédkönyveket	nagy	példányszámban.	Ez	utóbbi	
esetben	vagy	letétként	helyeznénk	ki	az	adott	munkaközösséghez,	vagy	a	tanár	(eset-
leg	a	tanuló)	nevére	kölcsönöznénk.	Az	előbbi	esetben	az	állományvédelemmel	lesz-
nek	gondjaink,	az	utóbbiban	pedig	a	kölcsönzési	forgalmunk	emelkedik	jelentősen,	
de	még	mindig	ez	a	jobb	megoldás.	Mivel	a	Könyvtárellátó	várhatóan	nem	készült	fel	
az	ország	összes	iskolájának	kiszolgálására,	a	jogszabályban	előírtaknak	megfelelő-
en	segítőket	fog	alkalmazni,	akik	a	tankönyveket	az	iskolákba	szállítják,	illetve	a	ter-
jesztésben	más	módon	is	részt	vesznek.	Nagyon	fontos	lenne	az	iskolák	számára,	hogy	
valóban	olyan	partner	szolgálja	ki	őket,	aki	az	iskola	igényeit,	speciális	helyzetét	fi-
gyelembe	tudja	venni.	Biztos,	hogy	sok	iskola	nem	szívesen	mondana	le	arról	a	tan-
könyvterjesztőről,	akivel	esetleg	sok	év	alatt	sikerült	már	jó	munkakapcsolatot	kiala-
kítania.	Azt	csak	remélem,	hogy	ezek	a	terjesztők	rész	tudnak	venni,	részt	kívánnak	
majd	venni	a	tankönyvterjesztésben	mint	a	Könyvtárellátó	segédei.
A	törvény	fontos	kitétele	az,	hogy	„a tankönyvellátási szerződés tartalmát a felek 

szabadon állapítják meg…”5. Itt	tehát	az	iskolák	számára	nyílik	–	legalább	elvi	–	lehe-
tőség,	hogy	egyedi	elvárásaikat	érvényesítsék.	Ugyanakkor	ezzel	kapcsolatban	nagyon	
rossz	tapasztalataim	vannak.	Eszerint	minél	nagyobb	céggel	köt	az	iskola	szerződést,	
annál	nehezebben	tudja	egyedi	elvárásait	érvényesíteni.	Vannak	azonban	kötött	pontjai	
a	szerződésnek,	amelyeket	jogszabály	ír	elő.	Ezek	közül	szerintem	a	legtarthatatlanabb	
az	iskolák	számára	az,	hogy	a	pótrendelést	szeptember	5-ig	el	kell	küldeni	a	kiadók-
nak.6	Ennek	megvalósítása	szinte	lehetetlen	a	megadott	határidőre.	A	tankönyvfele-
lősnek	gondoskodnia	kell	a	tankönyvek	kiosztásáról,	a	pénz	beszedéséről,	a	visszáru	
kezeléséről.	Elképzelhető,	hogy	a	tanév	elején	sok	osztály	és	kolléga	tanulmányi	ki-
ránduláson	vesz	részt,	esetleg	a	tanév	elején	még	új	tanuló	is	érkezik	az	iskolába.	Meg-
jegyzendő,	hogy	2012-ben	az	első	tanítási	nap	szeptember	3-a	volt!
Az	iskoláknak	előnyös	lenne,	ha	a	Könyvtárellátó	a	tartós	tankönyveket	kemény-

kötésben,	könyvtári	felhasználásra	felkészítetten	szállítaná,	így	azok	valóban	tartó-
sak	lennének.
Már	a	törvény	előző	formájában	is	volt	lehetősége	a	Könyvtárellátónak,	hogy	részt	

vegyen	a	tankönyvkölcsönzésben.	Ennek	ellenére	én	még	nem	találkoztam	olyan	in-
tézménnyel,	ahol	ez	megvalósult	volna,	sőt	nincsenek	kidolgozva	a	kölcsönzés	meg-
szervezésének	szabályai,	feltételei	sem.	A	rendelet	előző	változatában	is	jelen	volt	
a	tankönyvek	súlyával	kapcsolatos	kitétel.	„A szülői szervezet az 1–4. évfolyamokra 
beiratkozott tanulók heti órarendjének összeállításánál – a tankönyvek grammban ki-
fejezett tömegére tekintettel – egyetértési joggal rendelkezik.”7	A	tankönyvek	terjesz-

5.	 8/B.	§	(1)
6.	 23/2004.	OM	rendelet	22.§	(9)
7.	 23/2004.	OM	rendelet	22.§	(11)
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tésével	foglalkozók	véleménye	szerint	nem	az	órarendet	kellene	a	tankönyvek	súlyá-
hoz	igazítani	–	ami	gyakran	lehetetlen	–,	hanem	inkább	a	tankönyvi	minősítés	egyik	
szempontjaként	azt	kellene	kezelni,	hogy	a	tankönyveket	alacsony	fajsúlyú	papírra	
nyomtassák.	Ez	egyszerűbb	megoldás	lenne,	és	nemcsak	az	alsó	tagozatosoknak,	ha-
nem	minden	tanulónak	az	egészségét	szolgálná.
Biztos,	hogy	az	iskolai	tankönyvterjesztésben	résztvevők	számára	a	legfontosabb	

kérdés	munkájuk	díjazása.	Ez	lényegében	nem	változik.	Továbbra	is	fontos	kérdés,	hogy	
a	tankönyvterjesztésben	való	részvétel	a	kolléga	munkaköri	leírásában	szerepel-e	vagy	
nem.	Ha	igen,	akkor	külön	díjazás	nem	jár	érte.	A	díjazás	mértékét	a	jogszabályok	nem	
említik,	de	valószínű	ezzel	kapcsolatban	is	valamilyen	egységesítés	várható.8
Sok	érv	szól	amellett,	hogy	ne	szerepeljen	a	tankönyvterjesztés	lebonyolítása	a	könyv-

tárostanár	munkaköri	leírásában.	A	legfontosabb	az,	hogy	egyszerűen	nem	fér	bele	
a	munkaidejébe,	mindenképpen	csak	azon	felül	tudja	elvégezni	ezt	a	munkát,	ha	még-
is	rákényszerülne.	A	másik	nyomós	érv,	hogy	ez	a	tevékenység	igényel	bizonyos	pénz-
ügyi,	gazdasági	ismereteket,	melyek	sok	tanárnak	merőben	idegenek.	Ugyanakkor	ha-
talmas	anyagi	felelősséggel	is	jár,	és	ezt	biztos,	hogy	sokan	nem	merik	vállalni.
A	készülő	új	iskolai	alapdokumentumoknak	feltétlenül	tartalmaznia	kell	majd	a	tan-

könyvterjesztéssel	kapcsolatos	fontos	részeket.9	Ezek	részletes	felsorolása	már	egy	má-
sik	írás	témája	lehetne,	de	mindenképpen	meg	kell	említeni	a	könyvtári	házirendnek	
a	tartós	használatba	adott	tankönyvek	avulására	vonatkozó	előírásait.

Egy kis kitekintés
Eddig	kizárólag	nyomtatott	tankönyvekről,	tanulási	segédletekről	volt	szó.	Ugyanakkor	
a	jogszabályok	már	lehetővé	teszik	a	digitalizált	anyagok	„tankönyvvé”	nyilvánítását	is.	
Van	olyan	kiadó,	amelyik	párhuzamosan	jelenteti	meg	a	nyomtatott	és	a	digitális	tan-
könyvet.	Sőt,	a	digitalizált	változat	a	tankönyv	árának	töredékébe	kerül.	A	„tankönyv	
terjesztése”	ebben	az	esetben	az	eléréshez	szükséges	jogosultságok	kiadásából	áll.
Valószínű,	hogy	a	jövő	iskolájában	egyre	nagyobb	szerepet	kapnak	a	digitális	tan-

könyvek,	mint	ahogy	ma	már	a	kötelező	olvasmányokat	is	egyre	többen	keresik	e-könyv	
formájában.

8.	 23/2004.	OM	rendelet	23.§	(4)	„Ha a feladatellátásban való közreműködés a (2)–(3) bekezdésben meghatározott 
személyeknek nem munkaköri feladata, a velük kötött megállapodásban meg kell határozni a feladatokat és a díja-
zás mértékét.”

9.	 23/2004.	OM	rendelet	23.§	(5)	„A tankönyvrendelés elkészítésének – e rendeletben nem szabályozott – kérdéseit az 
iskolai szervezeti és működési szabályzatban kell meghatározni.”
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HírEk, kitEkintés

Emlékezzünk bod péterre születésének 
300. évfordulóján
Bod	Péter	a	XIX.	és	XX.	századi	magyar	irodalomban

Gráberné Bősze Klára

Magyar	Athenas

Bod	Péter	(Felsőcsernát,	1712.	február	22.–Magyarigen,	1769.	március	2.)	református	
lelkész,	könyvtáros,	bibliográfus,	irodalomtörténész,	művelődéstörténész,	egyháztör-
ténész.	Erdély	Kazinczyja	volt.	Sok	könyvet	írt,	valamennyit	magyarul	„szabatos	szép	
tiszta	nyelven”.	„Szent azért az ő emléke minden magyar előtt, nagy ő, oly nagy, mi-
nőt keveset tud felmutatni irodalomtörténetünk, egy fény-csillag ő nemzetünknek bo-
rús egén.”	–	írja	róla	Orbán	Balázs.1
Bod	Péter	születésének	300.	évfordulóján	is	azt	kellene	éreznünk,	hogy	szent	az	ő	

emléke,	és	minden	magyarnak	tudnia	kellene	róla,	ismernie	életét,	munkásságát.	Ápol-
juk	ennek	az	igaz,	okos,	szorgalmas	magyar	embernek	az	emlékét!
Nehéz	élete	volt.	Önéletírásában2	számol	be	sorsáról,	munkásságáról,	problémáiról	

és	nehézségeiről.	„Én, Bod Péter, Erdélynek abban a részében, amely Moldvára tekint, 
[ … ] Felsőcsernáton községben, Kézdiszékben, a székelyek között születtem 1712-ik 
évi február hó 22-ik napján.” Édesapja	ugyan	nemesi	családból	származott,	de	Bod	
gyermekkorában	1718-ban	éhínség,	1719-ben	pestis	pusztított	a	Székelyföldön.	Két	
testvére	és	édesapja	is	meghalt	ebben	a	járványban.	Bod	Péter	is	megbetegedett,	„de 
Isten kegyessége által visszaadatván az egészségem, felgyógyultam.”	1718-ban	kezd-
te	meg	tanulmányait,	de	az	említett	események	miatt	nem	folytathatta	a	tanulást,	csak	
az	1720-as	években.	1724-ben	a	Nagyenyedi	kollégiumba	iratkozott	be,	de	itt	is	éhe-
zéssel	kellett	küszködnie.
1729-ben	„Felsőbányára meghívást kaptam [ … ] gyermekek tanításával megbízottan 

3 évet töltöttem el ott, magam pedig közben elolvasván a könyveket, amelyekre szert te-
hettem valamelyes tudományos kincset gyűjtöttem. Végül ruhát és egy kevés pénzt sze-
rezvén [ … ] újból Enyedre jöttem.” Itt	bölcseletet,	teológiát	és	nyelveket	tanult. „Beth-
len Kata grófnő alumniát ajánlott fel, évenként harminc forintot. Viseltem a kollégium 
kebelében néhány tisztséget is. Így az 1736. évben a kollégium könyvtárának gondozá-
sával voltam megbízva [ … ].”	Mindemellett	ebben	az	időben	voltak	tanítványai	is.

1.	 Orbán	Balázs:	A Székelyföld leírása.	Pest.:	1868.	I.	köt.;	Orbán	Balázs	(1829–1890)	író,	néprajzi	gyűjtő,	történész.
2.	 A	következő	idézetek	forrása:	Bod	Péter:	Magyar Athenas.	(Válogatta,	sajtó	alá	rendezte,	a	jegyzeteket	és	az	utó-

szót	írta	Torda	István.)	Bp.:	Magvető,	1982.	p.	7-79.
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1740	májusában	–	Bethlen	Katalin	grófnő	segítségével	–	Leidenbe	ment	egyetemi	
tanulmányokat	folytatni.	Debrecen,	Pest,	Székesfehérvár	után	Mór	községben	„kény-
szerültünk megállni, és ott vesztegzárban maradni. Itt tizenkét napi késedelmet szen-
vedtünk.” „[Bécsben]	meglátogattuk a császári könyvtárat és más megtekintésre érde-
mes helyeket.”	Részletesen	leírja	útját:	Nürnberg,	Würzburg,	Frankfurt,	Köln,	Utrecht,	
Amsterdam	után	„1740. évi augusztus 23-án felvétetvén, lelkem legnagyobb gyönyö-
rűségével három évet töltöttem el tanulmányok közt.”	Ez	időben	elsősorban	teológi-
ai	és	történelmi	ismereteit	gyarapította.	Héber,	arameus	(azaz	szír	és	kaldeus)	és	arab	
nyelvet	is	tanult.	Kimagasló	eredményeket	ért	el.	Önéletírásában	tanárait	is	név	sze-
rint	említi.
1743-ban	tért	vissza	hazájába.	Ezt	a	sok	nehézséggel	tarkított	útját	is	részletesen	is-

merhetjük	meg	életrajzából.	Részben	kocsin,	részben	pedig	gyalog	tették	meg	a	haza-
felé	utat.	„…	november 29. napján könyveimmel együtt épen Enyedre értem, ahonnan 
három évvel azelőtt távoztam.”	Hét	mázsa	súlyú	könyves	ládát	hozott	haza	magával.	
Hazaérkezésekor	elfogadta	árva	Bethlen	Kata	grófnő	meghívását,	és	Fogaras	várában	
(Olthévízen)	a	grófnő	udvari	lelkésze	lett.	Nemcsak	papi	szolgálatot	teljesített	itt,	de	
rendezte	Bethlen	Kata	könyvtárát	is,	összeállította	annak	katalógusát.	(Később	a	grófnő	
halálakor	−	1759-ben	−	a	temetésen	ő	mondta	a	búcsúztató	beszédet.	Közben	felajánlot-
ták	számára	a	marosvásárhelyi	kollégium	tanári	állását,	de	nem	vállalta	el,	mert	a	tudo-
mányos	munka	vonzotta.	1749	decemberében	átköltözött	Magyarigenbe,	ahová	szintén	
meghívást	kapott.	„Akkor nyilvános hitszónoklattal kezdtem el működésemet.”
A	továbbiakban	is	részletesen	elmeséli	életét,	házasságait,	gyermekei	születését,	

munkásságát,	találkozásait,	ír	az	időjárásról,	könyvei	kinyomtatásáról,	ennek	pénzügyi	
vonatkozásairól	stb.	1768.	április	9-ig	tart	a	napló,	amikor	is	baleset	történik	a	szőlőjé-
ben:	„a bal kezemet erősen megvágám”.	Ez	okozta	aztán	halálát	is.	„Temetése a ma-
gyarigeni papi temetőben zajlott le, 1769. március 12-én, amelyen a nagyenyedi szol-
gatársa hirdette az igét. Sírja ma a magyarigeni templomkertben látható.”3

Bod	Péter	az	irodalomtörténetben

XIX. század

A	továbbiakban	a	hazánkban	megjelent	irodalomtörténetekből	idézek	Bod	Péterre	vo-
natkozó	részeket,	szócikkeket.	Természetesen	sokan	írtak	életéről,	munkásságáról	rö-
videbb,	hosszabb	könyveket,	tanulmányokat,	cikkeket	–	nem	csak	irodalomtörténészek.	
Ezek	közül	az	alábbi	válogatás	nem	teljes,	csak	néhányat	elevenítek	fel	például	a	XIX.	
század	második	feléből:	Mikó	Imre	Bod Péter élete és munkái	című	műve	Pesten	je-
lent	meg	1862-ben4.	Sámuel	Aladár	Felsőcsernátoni Bod Péter élete és művei	című	
könyvét	Budapesten,	1899-ben	adta	ki.5

3.	 Gudor	Kund	Botond:	Istoricul Bod Péter (1712–1769).	Cluj-Napoca:	2008.
4.	 Gróf	Mikó	Imre:	Bod Péter élete és munkái.	Pest:	Emich	Gusztáv,	1862.;	e-könyv:	[online]	[2012.11.27.] 

http://books.google.hu/books?id=AWI6AAAAcAAJ&pg=PP9&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false;	Mikó	Imre	
(1805–1876)	emlékíró,	művelődéspolitikus.

5.	 Sámuel	Aladár:	Felsőcsernátoni	Bod	Péter	élete	és	művei.	Bp.:	Hornyánszky	Viktor	Cs.	és	Kir.	Udvari	Könyvnyom-
dája,	1899.;	Sámuel	Aladár	(1869–1926)	református	lelkész,	irodalomtörténész.
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E	két	mű	értékét	és	hibáit	elemzi	Dáné	Hedvig	(a	Kolozsvári	Babes-Bolyai	Egye-
tem	doktorandusza)	tanulmányában:	„Összegezve megállapítható, hogy Mikó sokkal 
rövidebben, többnyire a művek tartalmára koncentrálva, idealisztikusan mutatja be 
az egyes alkotásokat, Sámuel Aladár pedig a tartalom és szerkezet bemutatása után 
a hibákat, tévedéseket, mintakövetését, de az egyedi jellegzetességeket is kiemeli. Mikó 
Imre csak a nyomtatott műveket mutatja be részletesen, a kéziratos műveket csak meg-
említi, a lappangó irodalmat nem tárgyalja; Sámuel Aladár viszont kitér a kéziratos 
és elveszett művekre is, a kéziratos műveket is részletesen tárgyalja.”6

Az	alábbiakat	is	Orbán	Balázstól	idézzük,	nála	szebben	és	pontosabban	kevesen	
írtak	Bodról.	„Bod Péter Erdély Kazinczyja volt, sőt még annál is több, ő a Nagy 
és méltán ünnepelt Kazinczynak mestere, előfutója volt, mert Kazinczy még gyermek 
volt midőn Bod Péter egy csomó könyvet össze írt, és pedig irt magyarul, szabatos 
szép tiszta nyelven akkor, midőn Mária Therézia mindent eldiákosító és németesí-
tő korszakában édes anyanyelvünk csaknem a holt nyelvek sorába jutott volt, midőn 
az ugy a politika, és vallás, mint a társadalom teréről számüzve volt, magyarul írt 
ő akkor, midőn honunk értelmisége annyira megfeledkezett nagy multjáról, hazafi-
as kötelmeiről, hogy szégyenleni kezdette nemzeti viseletét, leborotválta hagyomá-
nyos bajuszát is, írt magyarul akkor, midőn a Kárpátok közt alig hallatszott magyar 
szó másutt, mint a szegény földész kunyhójában, midőn a nemzeti szellem elnyomva, 
a nemzet-műveltségi törekvés nevetségessé volt téve.” [ … ] Bod Péter, ki Bethlen 
Katának volt udvari papja, ki a magyar irodalomnak első legtevékenyebb munkása, 
a magyar tudományosság fölkent apostola volt. [ … ] Bethlen Kata [ … ] Hévízre 
visszavonulva vallásának, jótéteményeknek, a tudományoknak és nemzete felemelése 
nagy munkájának élt [ … ] szegény gyermekeket növeltetett, melyek közt volt a hal-
hatatlan Bod Péter is. [ … ] »Udvara – mond Bod Péter – olyan volt, mint jól ren-
dezett klastrom, élete mások előtt példa és világos tükör.« Több jeles magyar mun-
kát, mint Bod Péterét, – ki hat évig volt udvari papja – [ … ] saját költségén adta ki 
[ … ]. Szép könyvtárát az enyedi iskolának hagyta [ … ] Sirja felett – mely feledve van 
ma – a nagy Bod Péter tartott bucsúszónoklatot.”7 Beöthy	Zsolt,	aki	Rudnay	József-
nével	(Veres	Pálné	leánya)	és	másokkal	szervezője,	irányítója,	kurátora,	tanára	volt	
a	Veres	Pálné	Gimnáziumnak,	illetve	jogelődjének,	az	Országos	Nőképző	Egyesület	
leánygimnáziumának,	s	akit	„a	nőnevelés	fontos	ügyének	szolgálója”-ként	tartottak	
számon,	az	1800-as	évek	végén	így	fogalmaz:	„Ez időszakba esnek [1700-as	évek] 
az első magyar irodalomtörténeti kutatások. [ … ] Főhelyen érdemel [ … ] említést 
felső-csernátoni Bod Péter [ … ] nem darabos stilusáért s ki nem mívelhetett ízlése-
ért, hanem fáradhatatlan buzgóságáért a magyar mívelődés emlékeinek összegyűjté-
se körül, és egész írói munkásságának lelkes, hazafias irányáért. [ … ] Buzgó lélek-
kel áldozta nemzete és egyháza érdekeinek rendkívüli munkásságban töltött életét. 
A tudományoknak sok ágát mívelte [ … ] Halhatatlan érdemet szerzett magának iro-
dalomtörténeti búvárlatai által, felkutatván, megjegyezvén, összegyüjtvén és megbí-
rálván minden adatot, melyhez a régibb és egykorú magyar irodalomra vonatkozó-

6.	 Dáné	Hedvig:	A	Bod	Péter-kutatás	történetéből.	Mikó	Imre	és	Sámuel	Aladár	Bod-képe.	In:	RODOSZ konferencia 
kötet.	Kolozsvár:	2009.	p.	49-57.

7.	 Orbán,	i.	m.	p.	196-197.
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lag csak hozzájuthatott. Ma már nem egy régi irónk nevét [ … ] csak az ő közléséből 
ismerjük. [ … ] Szent Polykárpusában az erdélyi ref. püspökök életrajzát adja [ … ] 
Legnevezetesebb és ismertebb munkája a Magyar Athénas [ … ] Bod Péter minden-
esetre egyike volt ama keveseknek, kik a magyarság múlt századi megpróbáltatásá-
nak napjaiban az utódok hálájára méltólag állták meg helyöket.”8

XX. század
A	XX.	század	elején	Révész	Imre	Bod Péter mint történetíró9	címen	írt	róla.	Pintér	Jenő	
magyar irodalomtörténetében	is	olvashatunk	méltatást	Bodról:	„Bod Péter református 
lelkipásztor is méltó a nemzet hálájára. Szegénysorsú ifjú volt [ … ] égve-égett a tu-
dományokért. [ … ] Itthon Erdély egyik szegény gyülekezete, magyarigeni református 
eklézsia, hívja meg papjának. Nevezetes munkája: a Magyar Athenas [ … ].”10

Kosáry	Domokos	is	a	Művelődés a XVIII. századi Magyarországon11	című	munká-
jában	sok	helyen	emlegeti	Bod	Péter	tevékenységét.	Olvashatjuk	nála	is	például,	hogy	
Bethlen	Kata	könyvtára	fejlesztése	kapcsán	többek	között	Bod	Péter	tanácsaira	is	tá-
maszkodott,	a	könyvtár	katalógusát	is	Bod	Péter	állította	össze.	Bod	Péternek	magá-
nak	is	volt	saját	könyvtára,	ennek	jegyzékét12	Radvánszky	Béla	publikálta	1884-ben.13 
Majd	a	továbbiakban	így	fogalmaz:	„Az egyháztörténettől a világi történethez vezető 
út református változatának további szakaszát [ … ] az erdélyi Bod Péter munkái jel-
zik. Bod sokrétű tudományos tevékenységén belül a historia litteraria kapta a legje-
lentősebb helyet. De emlékezetesek történeti művei is. Részben egyháziak, mint ma-
gyar nyelvű egyetemes egyháztörténete [ … ] Részben világiak, mint kéziratos műve 
a székelyekről [ … ] és az erdélyi románok történetéről.”14	„Református részről ezt 
a világi műfajba torkollást [ … ] húsz évvel később, viszont fejlettebb szinten Bod Pé-
ter szépirodalmi kísérlete (Szent Hilarius, 1760) jelezte. Alapvetően Bod felfogása is 
saját egyházának ortodoxiájára épült. Az a sok kis kerek, csattanós történet [ … ] sza-
tirikus, humoros megfogalmazásával és ízes, néhol népnyelvi fordulataival [ … ] vi-
lágiasabb, rokokó ízű életbölcsességet képviselt.”15

Benedek	Marcell	így	emlékezik	meg	Bod	Péterről:	„És végül nem akarom elfelejte-
ni a háromszéki Bod Pétert. Aki először gyűjtötte össze magyar nyelven a magyar írók 
életrajzi adatait. Vagy ötszáz életrajz van a Magyar Athénás-ban. Gondolják meg: mi-
lyen munka lehetett ezt összeállítani 1766-ban!”16

8.	 Beöthy	Zsolt:	A magyar nemzeti irodalom történeti ismertetése.	Bp.:	1890.	p.	91-93.;	Beöthy	Zsolt	(1848–1922)	
író,	egyetemi	tanár,	irodalomtörténész,	esztéta.

9.	 Révész	Imre:	Bod Péter mint történetíró.	Kolozsvár:	1916.;	Révész	Imre	(1889–1967)	református	püspök,	egyház-
történész.

10.	Pintér	Jenő:	A magyar irodalom története.	Bp.:	Franklin-Társulat,	1928.	1.	köt.	p.	59.;	Pintér	Jenő	(1881–1940)	ta-
nár,	akadémikus.

11.	Kosáry	Domokos:	Művelődés a XVIII. századi Magyarországon.	Bp.:	Akadémiai	Kiadó,1980.;	Kosáry	Domokos	
(1913–2007)	történész,	egyetemi	tanár,	az	MTA	elnöke.

12.	Radvánszky	Béla:	Bod	Péter	könyvtárának	jegyzéke.	In.	Magyar Könyvszemle.	1884.	p.	58-86.
13.	Kosáry,	i.	m.	p.	136.
14.	Uo.	p.	149.
15.	Uo.	p.	193.
16.	Benedek	Marcell:	Délsziget avagy a magyar irodalom története.	Bp.:	Új	Idők	Irodalmi	Intézet	Rt.,	1948.;	Benedek	

Marcell	(1885–1969)	tanár,	irodalomtörténész,	esztéta,	író.
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De	regényes	életrajzot	írt	róla	Iványi	Ferenc	A virrasztó. Bod Péter életének regé-
nye 1712-1769	címmel	két	kötetben.17
Szerb	Antal	szerint	„A [XVIII.] század közepén megjelenik az első magyar nyel-

vű irodalomtörténeti könyv, Bod Péter (1712–1769) Magyar	Athénása. Bod Péter er-
délyi kálvinista pap volt, hosszú ideig az önéletrajzíró Árva Bethlen Kata szolgála-
tában állt. Gyűjtő és polihisztor természet, Magyar Athénása (Nagyszeben, 1766) 
talán a legrövidebb műve, vele inkább a publikumot akarta szolgálni, azért is írta 
magyarul. Neki már volt érzéke a magyar nyelvű irodalom iránt is. Régi költőink-
ről szép, közvetlen szavakkal nyilatkozik, bár az irodalom az ő számára is a tudo-
mányt jelenti.”18

Két	piarista	paptanár	is	foglalkozott	Bod	Péter	munkásságával.	Perényi	József	(Pest,	
1871.–Bp.,	1938.)	a	nagykanizsai,	majd	sátoraljaújhelyi,	budapesti	piarista	gimnázium	
tanára	Irodalomtörténetírásunk első munkásai. (Adatgyűjtők.)	című	tanulmányában	
részletesen	foglalkozik	Bod	Péter	munkásságával.19	A	tanulmány	szerint	„Az iroda-
lomtörténet az ifjabb tudományok közé tartozik. [ … ] Majd kétszáz esztendeje, hogy 
Czvittinger Dávid megkezdte az adatgyűjtés fárasztó munkáját, hogy megalapítsa vele 
irodalomtörténetünket. [ … ] Egészen Bod Péter fellépéséig nem is jelent meg nyomta-
tásban irodalomtörténeti munka. Valamennyi kéziratban maradt.” A	szerző	Bod	Péter	
rövid	életrajza	után	öt	főbb	munkáját	ismerteti,	majd	a	„kézirati	munkák”-at	is.	Ala-
posan	elemzi	a	műveket,	írja,	hogy	Bod	Péter	pontosságra	és	teljességre	törekedett,	de	
a	fogyatékosságokat	és	hibákat	is	felsorolja.20
Fekete	Antal	(Bp.,	1911.–Bp.,	1994.)	piarista	magyar-német	szakos	gimnáziumi	ta-

nár Keresztneveink nyomában. Bod Péter névjegyzékének vizsgálata	című	művében21 
Bod	névjegyzékét	vette	górcső	alá.	Könyvében	a	Bod	névjegyzékben	szereplő	neveket	
egyenként	vizsgálja	és	hasonlítja	össze	mások	magyarázataival.
Műve	5	fejezetre	oszlik:
I.	Kiindulás:	Tibor	nyomában.	„Tulajdonképpen és eredetileg csak egyetlen kereszt-

nevünk nyomában indultam el a Tibor-énak. [ … ] Azt kell vizsgálnunk, hogy Bod Pé-
ter milyen módszerekkel és forrásokból állította össze névjegyzékét [ … ]”;
II.	Bod	Péter	(1712–1769)	„A névjegyzék, amely Bod Péternek az életében az utolsó 

nyomtatásban megjelent műve [ … ] nem előzmény nélküli. Ez a tüzes magyar lelkületű, 
szorgalmas és nagy tudású lelkipásztor ugyanis erdélyi és református párja a magyar 
irodalom és művelődés [ … ] katolikus munkásainak. [ … ] Bod tudományos munkás-
ságában és érdeklődésében úgyszólván egyensúlyban van és egymást kölcsönösen át-
járja [ … ] az egyházias tartalom, a történészi szempont és a magyar szellem.”
III.	Egy	és	más	a	névsorról	általában;

17.	Iványi	Ferenc:	A Virrasztó − Bod Péter életének regénye (1712–1769) I.-II. Bp.:	Singer	és	Wolfner	Irodalmi	Inté-
zet,	1942.;	Iványi	Ferenc	író,	újságíró,	riporter	(1888–?)

18.	Szerb	Antal:	Magyar irodalomtörténet.	Bp.:	Magvető	Kiadó,	1978.	p.	125-126.	p.;	Szerb	Antal	(1901–1945)	tanár,	
író

19. Értesítő a kegyes-tanítórendiek vezetése alatt álló nagykanizsai katholikus főgymnasiumról az 1900/01. tanévben.	
p.	3-38.

20.	Uo.	p.	8-18.
21.	Fekete	Antal: Keresztneveink nyomában. Bod Péter névjegyzékének vizsgálata.	Bp.:	Magyar	Nyelvtudományi	Tár-

saság,	1991.	191.	sz.	kiadv.
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IV.	A	Bod	névjegyzékében	szereplő	nevek	egyenként	való	tárgyalása.	„Külön-külön 
vizsgáljuk az egyes neveket […] aszerint osztályozva, hogy Bod Péternek milyen szere-
pe, alkotó közreműködése van az egyes nevek tekintetében. […]” Több	csoportba	osztja	
a	neveket. „Az első csoportot a Bod korában élő, használatos magyar nevek alkotják.” 
Agnes-sel	kezdődik	és	Wolfgangus-sal	végződik.	„A második csoportba a névjegyzék 
olyan tagjait soroljuk, amelyek becéző neveknek tekinthetők. Feltételezzük, hogy ezek 
Bod korában mint ilyenek voltak használatosak, és ő kora élő névhasználatából ismer-
te meg és gyűjtötte össze őket.” A	3.	csoportba „azok a nevek kapnak helyet, amelyek 
Bod korában nem voltak ugyan széles körben használatosak, de ő ismerte őket, mégpe-
dig mint keresztneveket.” A	negyedik	csoportba	azok	a	nevek	kerültek,	amelyek	„a Bod 
előtti időben legalább egy-két példa akad.” 5.	csoportba	kerültek	azok	a	nevek,	amelyek	
Bod	korában	teljesen	újaknak	számítottak.	És	így	tovább,	még	6-9.	csoportot	alkot.
V.	Bod	Péter	névjegyzékének	jelentősége.	Összefoglalás.	Megállapítja:	„az utókorra 

tett hatásában a legfontosabb volt Bod Péter művének szelleme: hogy a magyar nevekre 
fordította a figyelmét, és a jellegzetesen magyar nevek felkutatására szentelte fáradozá-
sát.” A	mű	utolsó	mondata:	„A magyar névtudomány kezdeteinél jártunk; a kezdemé-
nyező pedig egy sokoldalú, szorgalmas és lelkes magyar tudós: BOD PÉTER.”	(Így!)	
Személynevek	betűrendes	mutatója	és	részletes	forrásjegyzék	egészíti	ki	a	kötetet.	
Függelék:	Petri	Bod	Nomina	propria	apud	Hungaros	usitata.	[hasonmás]	Torda	Ist-

ván:	Bod	Péter,	és	A hazára tartozó dolgok	címmel	írt	utószót	Bod	Péter	Magyar At-
henas	című	művéhez22.	De	válogatta,	sajtó	alá	rendezte	a	művet,	és	a	jegyzeteket	is	ő	
írta.	Véleménye	szerint	„Bod Péter neve kiszorult az irodalmi köztudatból. Műveinek 
alig van modern kiadása, s ha van, nem hozzáférhető. [ … ]”23

A	mű	a	Magyar Athenason	kívül	tartalmazza	még	Bod	Önéletírás,	Szent Heortok-
rátes,	a	Szent Hilárius és Levelek	című	rövidített	írásait	is.	Fekete	Bod	Péter	életének	
ismertetése	után	még	más	műveit	is	bemutatja.
Nemeskürty	István	a	következőket	írja:	„… Bod Péter székely református lelkész ma-

gyarul írta meg ötszáz író életrajzát; ez a gondos munka ma is fontos irodalomtörténe-
ti forrás: MAGYAR ATHÉNÁS (Nagyszeben, 1766.) Szerény óvatossággal írja a három 
Telekihez – József, Sámuel, Ádám – írott ajánlásában: »ez inkább jó igyekezet, mint 
könyv«. [ … ] Tud Czvittingerről, becsüli is [ … ] Rövid életrajzaiban van valami szá-
raz humor, mely oldja a pedáns és megbízható adat-halmaz egyhangúságát.”24

Czigány	Lóránt	Nézz vissza haraggal! Államosított irodalom Magyarországon 
1946–1988.25	című	művében	is	megemlíti	Bod	Péter	Magyar Athenas	című	munkáját.	
A	címből	adódóan	csak	egy	mondattal,	a	magyar	életrajzi	lexikonok	között.
Az Erdély rövid története	című	műben	Trócsányi	Zsolt	és	Miskolczy	Ambrus	írá-

sa	szerint	„A korszak legjelentősebb erdélyi tudósa Bod Péter református lelkész, 
kegyetlenségig kemény hitű teológus, egyháztörténész (terjedelmes magyar egy-

22.	Bod	Péter:	Magyar Athenas.	Bp.:	Magvető	Kiadó,	1982.
23.	Uo.	p.	489.
24.	Nemeskürty	István:	Deák, írj magyar éneket.	Bp.:	Gondolat,	1983.	1.	köt.	p.	295.;	Nemeskürty	István	(1925–)	iro-

dalom-	és	filmtörténész,	egyetemi	tanár
25.	Czigány	Lóránt:	Nézz vissza haraggal! Államosított irodalom Magyarországon 1946-1988. Bp.:	Gondolat	Kiadó,	

1990.	p.	122.;	Czigány	Lóránt	(1935–2008)	könyvtáros,	irodalomtörténész,	a	British	Museum	szakreferense,	a	BBC	
munkatársa



108

háztörténetet ír), egyházjogász. A magyar kultúra történetébe azonban elsősorban 
irodalom- és kultúrtörténeti munkásságával kerül be. Megírja az első magyar iro-
dalmi lexikont [ … ]. A magyar akadémia gondolatának [ … ] első hirdetője. [ … ] 
1760-ban már kifejezetten »tudós emberekből álló magyar társaság« létrehozását 
sürgeti [ … ].”26

Erős	Zoltán	Magyar irodalmi helynevek A-tól Z-ig27	című	műve	a	helységnevek	be-
tűrendjében	lexikonszerűen	mutatja	be	a	különböző	helységekben	élt	neves	íróink,	köl-
tőink	ott	tartózkodásának	eseményeit.	Bod	Péter	több	helyen	is	szerepel:
A	12.	oldalon	„Alsócsernáton (Cernat). Románia. Kovászna m. (Háromszék vm.) 

Bod Péter irodalom-történet-író, a 18. századi erdélyi művelődés jeles alakja itt, a mai 
Alsó-csernátonhoz tartozó egykori Felsőcsernáton községben született 1712. február 
22-én.”
A	251.	oldalon	ír	Fogarasról,	de	itt	csak	annyi	szerepel,	hogy	„Árva Bethlen Kata 

[ … ] sírja a református templom bejárata előtt áll, sírkövén udvari papja, Bod Péter 
verses felirata olvasható.”
319	oldal:	„Leiden Hollandia. − ösztöndíjasként 1740-43-ban tanult az itteni egye-

temen.”
327.	oldal:	„Magyarigen (Ighiu) Románia. Fehér m. (Alsó-Fehér vm.) − a község-

ben lelkészkedett 1749-től haláláig 1769. március 3-ig. Sírja a falu templomának kert-
jében van.”
345.	oldal:	„Mór. – 1740 nyarán, Erdélyből Hollandiába utazva, pestisvesztegzár 

miatt két hetet a községben volt kénytelen eltölteni.”
352.	oldal:	„Nagyenyed [ … ] Itt volt diák 1720–26-ban Bod Péter.”
375.	oldal:	„Olthévíz (Hoghiz) Románia. Brassó m. (Nagy-Küküllő vm.) – 1743-tól 

1749-ig Árva Bethlen Kata udvarában lelkészkedett.”
Bethlen Kata könyvtárának rekonstrukciója	címmel	1997-ben	jelent	meg	Simon	Me-

linda	és	Szabó	Ágnes	műve.28	Szabó	Ágnes	ebben	így	ír:
„Ezen összefoglalás alapját a Bod Péter által írt, illetve neki tulajdonított könyv-

jegyzékek (1747 és 1752) adják.”	(VII.	p.)
„[Bethlen	Kata]…	kitűnő segítőtársra találván a XVIII. század középső évtizedé-

nek legnagyobb erdélyi tudósában, Bod Péterben, aki 1743–1749 között udvari pap-
ja volt.” (VIII.	p.)

„Bod Péter 1762-ben Kolozsvárt kiadott »Tiszta, fényes drága bíbor« című könyvé-
ben patrónájának és annak könyvtárának is szép emléket állított versével. »Más idő 
töltése Könyvek olvasása: / Imádsága után ez az ő szokása / … / Jó magyar könyve-
ket valahol kaphata, / Nagy áron magának mindjárt fel-váltata. / A jó könyvek számát 
maga is bővité / … / Könyveit egy formán mind bé is köttette, / Nevét A.B.K.ával sar-
kára jedzette, / …«”	(XV-XVI.	p.)	A	kilenc	strófából	álló	versből	csak	ezt	a	néhány	
sort	idézem.

26. Erdély rövid története.	(Köpeczi	Béla–Barta	Gábor	szerk.)	Bp.:	Akadémiai	Kiadó,	1989.	p.	376-377.
27.	Erős	Zoltán	Magyar irodalmi helynevek A-tól Z-ig. 2.	bőv.,	átd.	kiad.	Bp.:	Kis-lant	Kiadó,	1993.
28.	Simon	Melinda–Szabó	Ágnes: Bethlen Kata könyvtárának rekonstrukciója.	Szeged:	Scriptum	Kft,	1997.	A	Kárpát-

medence	koraújkori	könyvtárai sorozat	2.	kötete;	Ezt	megelőzően	Boldizsár	Kata	Piroska	és	Benczur	Gyuláné	adta	
ki	1911-ben:	Gr. Bethlen Kata a maga számára gyüjtögetett bibliothekájának lajstromát. Összve irta Bod Péter.
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Deé	Nagy	Anikó	bevezető	tanulmánya	−	Könyvgyűjtő asszonyok a XVIII. század-
ban	−	szerint	„Bod Péternek köszönhető, hogy kortársak és utókor elég jól informá-
lódhatott Bethlen Kata bibliográfiájáról […] alkalma volt közelről látni, hogyan gyűj-
ti össze könyveit.”	(XXV.	p.)
A	könyvjegyzék	az	1–112.	oldalon	található.	A	művet	személy-	és	helynév	mutató,	

nyomdászok	és	kiadók	mutatója	egészíti	ki.

XXI. század
Gudor	Kund	Botond	magyarigeni	lelkész	és	tudós	Istoricul Bod Péter címmel	a	tör-
ténész	Bod	Péterről	írt	–	sajnos	–	román	nyelven	584	oldalas	művet.29	Művében	
a	bevezetés	után	a	Művelődés, egyház és társadalom Erdélyben a korai-felvilágo-
sodásban;	Bod Péter élete és tevékenysége;	Bod Péter történetírásának általános 
és sajátos jellemzői;	A korai felvilágosodás történetírása Bod Péternél: kontextus, 
szöveg és szemantika;	Bod Péter történelmi diskurzusának tipológiai összetevői fe-
jezetek	következnek.
Erdélyben	többen	is	kutatják,	ismertetik	Bod	Péter	életművét:	Egyed	Ákos,	Egyed	

Emese,	Dáné	Hedvig30,	Deé	Nagy	Anikó,	és	lehetne	még	folytatni	a	sort.
Említeni	kell	a Bod Péter írásaiból, írásairól	című	művet,	mely	Ugrin	Gáborné	

(1934–2008),	a	Veres	Pálné	Gimnázium	volt	könyvtárostanára	szerkesztésében	két	
kiadást	is	megért.	A	Bod	Péter	Társaság	és	a	Püski	Kiadó	adta	ki	2000-ben,	a	2.	ki-
adást	2002-ben.	Az	előszóban	reméli,	hogy	Bod	Péter	„munkásságát, életét megismer-
ve és értékelve készülhetünk méltón 2012-re, Bod Péter születésének 300. évforduló-
jára.”31	A	könyv	összeállításában	közreműködtek:	Bellágh	Rózsa,	Bod	Péter	Ákos,	
Hubert	Ildikó,	Korompay	Bertalanné,	Ladányi	Sándor,	Monok	István.	A	Magyar At-
henas,	a	Szent Hilárius,	Bod	Péter	egyházi	jellegű	műveiből	és	önéletírásából	olvas-
hatunk	részleteket	és	ismertetésüket.
A	Szent Hiláriusból	csak	egy	kérdést-feleletet	emelnék	ki:	„Ki a jó tanító? Aki-

nek még a lépése is tanít: élete, öltözete, beszéde mind tudományt hirdet a népnek. 
[ … ] A jó tanítómester hol esmérszik meg? A nap az ő sugáriban fényeskedik, a tűz 
szikráiban láttatik, a rózsa illatjában éreztetik, a jó tanító tanítványiban esmértetik 
meg.”32	(72–73.	p.)
Sok	előadást	tartott	és	cikket,	tanulmányt	írt	Bellágh	Rózsa	tudományos	kutató	is	

Bod	Péter	életéről,	munkásságáról.	Legutóbb	a	Könyvtári Levelező/lap	2012.	3.	számá-
ban	jelent	meg	Háromszáz évvel ezelőtt született Bod Péter (1712–1769)	címmel.	Úgy-
szintén	több	tanulmányt	olvashattunk	Balogh	Mihály,	Dömsödy	Andrea,	Hock	Zsu-
zsa,	Oporné	Fodor	Mária	és	mások	tollából	a	könyvtári	szakfolyóiratokban.

29.	Gudor,	i.	m.;	A	magyar	nyelvű	kivonat	címe	A történész Bod Péter (1712–1769)	a	491-533.	oldalakon	található.	
Angol	nyelvű	kivonat,	névmutató	és	részletes,	557+20	tételes	bibliográfia	egészíti	ki	a	kötetet.

30.	Dáné	Hedvig:	Bod	Péter	és	az	erdélyi	farsang.	In:	Hagyománykezelés.	Kolozsvár:	2011.;	Dáné,	2009.	i.	m.
31. Bod Péter írásaiból, írásairól.	(Ugrin	Gáborné	szerk.)	Bp.:	Püski	Kiadó,	2002.;	az	Előszó	[online]	[2012.11.27.]	<	

http://www.libri.hu/konyv/bod-peter-irasaibol-irasairol.html>	
32.	Bod	Péter:	Szent Hilárius.	1760.	p.	72-73.	[online]	[2012.11.27.]	<http://mek.oszk.hu/01800/01853/html/pages/

hub1_123076_bod_p_szt_hilarius_0000.htm>



110

Bod	Péter	minden	máshol
Néhány	könyvtáros	szakkönyvben	is	szerepel	Bod	Péter:	„…a könyvnyomtatás kö-
vetkeztében nagyobb lehetőségeket kap a magánkönyvtárak létesítése is, elég itt csak 
Bethlen Gábor [ … ] vagy a nem főrangúak közül Zsámboki János, Bod Péter nevét 
említeni.”33

A könyv és könyvtár a magyar társadalom életében 1849-től 1945-ig	című	műben	
is	említik	Bod	Pétert.	A magyar bibliográfia nagy alkotásai	című	fejezetben	van	róla	
szó:	„A magyar irodalom történetének megírásában [ … ] több tekintélyes tudósunk, 
mint Bod Péter [ … ] dicséretes buzgósággal s irodalmunk akkori állásához képest 
nevezetes sikerrel fáradozott.”34

Teleki Sámuel és a Teleki-téka35: „Az egyetlen, aki bízik képességeiben [Teleki	Sá-
muelében], kitartásában, az Bod Péter…”36 Teleki	Józsefet	pedig „Magyarigenben Bod 
Péter három éven keresztül oktatja…”37

A	2001–2002-ben	kiadott	Könyvtárosok kézikönyve38	2.	és	4.	kötetében	is	találha-
tunk	egy-egy	mondatot:	„Bod Péter – Bethlen Kata udvari papjának és könyvtárosá-
nak – Magyar	Athenasát	[ … ] kell megemlíteni, amely már 500 személy adatait köz-
li betűrendben.”39	„A kevésbé tehetős nemesek, írók és tudósok is bekapcsolódtak 
a könyvgyűjtésbe, például a Bethlen Kata könyvtárát gyarapítani segítő Bod Péter is 
közéjük tartozott.”40

A	kiváló	tudós	emlékét	őrzi	hazánkban	az	Ugrin	Gáborné	Majoros	Márta	által	ala-
pított	Bod Péter Társaság	és	az	általános	és	középiskolás	diákok	számára	általa	elin-
dított	országos	Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny.	A Bod Péter Társaság szak-
mai tevékenysége	című	tanulmányban	olvashatjuk:	„Társaságunk munkáját Bod Péter 
(XVIII. század) gondolata határozza meg, melyet a megalakulásakor idéztük: »Mert 
valamiképpen a hazának ártani nem szabad, azonképpen annak nem használni, mikor 
lehetne, nagy vétek.« E gondolat jegyében tettük dolgunkat 1988-tól. Célunk az em-
beri igényesség és önzetlenség fokozása, a bizalom felkeltése. [ … ] 1993 májusában 
kezdeményeztük és a tagság megszervezte az első országos Bod Péter Könyvtárhasz-
nálati Versenyt. A verseny felelőse és szervezője Ugrin Gáborné volt. [ … ] 1999. jú-
nius 9-én, Bod Péter halálának 230. évfordulója alkalmából rendeztünk ünnepi ülést 
a Deák téri evangélikus gimnázium dísztermében.”41

Mindnyájan	közvetett	vagy	közvetlen	tanúi	lehettünk	annak	az	ünnepségnek,	meg-
emlékezésnek	2008.	november	14–15-én	is,	amikor	megemlékeztünk	a	Bod	Péter	Tár-
saság	megalakulásának	25	éves	évfordulójáról	és	Bod	Péter	életéről,	munkásságáról	
is.	Ez	volt	„Ugrin	Márta”	hattyúdala.	Nagyon	sokat	dolgozott	a	szervezésével,	de	saj-

33.	Sallai–Sebestyén:	A könyvtáros kézikönyve.	Bp.:	1956.	p.	31.
34. A könyv és könyvtár a magyar társadalom életében 1849-től 1945-ig.	(Összeáll.	Kovács	Máté)	Bp.:	1970.	p,	189;	

192;	194.
35.	Vál.,	bev.,	jegyz.	Deé	Nagy	Anikó.	Bukarest,	1976.
36.	Levele	Teleki	Sámuelhez,	melyben	könyveket	ajánl	megvételre.	i.	m.	p.	159–162.
37.	Uo.	p.	17.
38.	Szerk.:	Horváth	Tibor–Papp	István
39.	Uo.	2.	köt.	p.	34.?
40.	Uo.	4.	köt.	p.	105.
41. Iskolakönyvtáros,	2000.	évf.	2.	sz.	p.	21-22.
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nos	halálos	betegsége	miatt	ő	már	nem	tudott	részt	venni	az	eseményen.	Másnap	haj-
nalban	ment	el,	a	Bod	Péter	Társaság	alelnökére	és	tagjaira	hagyva	a	további	mun-
kát.	Úgy	hiszem,	nekünk,	könyvtárosoknak	és	Bod	Péter	leszármazottjainak,	szelle-
mi	örököseinek	nagy	örömet	jelentett	életművének	megismerése,	sokoldalú	értékelése,	
emléktáblájának	megkoszorúzása	a	róla	elnevezett	utcában.	Az	emléktábla	a	4.	szá-
mú	ház	falán	található	Budapesten,	a	XI.	kerületben.	A	ház	lakói	is	örömmel	ápolják	
a	nagy	magyar	tudós	emlékét.
Bod	Péter	műveinek	részletes	bibliográfiája	és	a	róla	szóló	irodalom	megtalálható	

Szinnyei	József	Magyar írók élete és munkái	című	művében,	továbbá	Gudor	Botond	
fentebb	már	többször	idézett	művében,	valamint	Zoványi	Jenő	egyháztörténeti	lexi-
konjában.42	Bod	Péter	születésének	háromszázadik	évfordulóján,	2012.	október	25-én	
több	megemlékezést	tartottak	Erdélyben	és	Budapesten.	
Végül	ismét	Orbán	Balázst	idézem:	„…mindnyájunknak kötelességünk – hacsak egy 

homokszemet is – odavetni a nemzeti műveltségünk pompás épületéhez.”43

42.	Zoványi	Jenő:	Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon. Bp.:	1977.	(3.	jav.	és	bőv.	kiad.)
43.	Orbán	Balázs:	Utazás keleten. Kolozsvár:	1861.	

„Önéletírásában	 számol	 be	 sorsáról,	
munkásságáról,	problémáiról	és	nehéz-
ségeiről.”
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a következő számunk tartalmából:

Bardócz	Orsolya:	A kisbaconi Benedek Elek emlékház története

Csekő	Györgyi:	Mélyinterjú olvasó és nem olvasó diákokkal

Pogány	György:		„Honleányok” és a könyvek − 
Leányolvasók és leányolvasmányok a reformkorban

Pátrovics	Péter:	Az aspektus rejtelmei − Egy akadémiai könyvsorozatról

Simon	P.	Piroska:	Nálatok olvasnak?

Tószegi	Zsuzsanna:	A Web 2.0 és az online identitás

Vajda	Kornél:	Ponyva: kontra és pro 

Kedves	Olvasónk,	Előfizetőnk!
Tisztelettel	kérjük,	hogy	amennyiben	az	Oktatáskutató	és	Fejlesztő	Intézet	Pe-
dagógiai	Könyvtár	negyedévente	megjelenő	Könyv	és	Nevelés	című	folyóira-
tát	a	2013.	évben	szeretné	előfizetni,	úgy	adatainak	(név/intézménynév,	kap-
csolattartó,	elérhetőség)	feltüntetésével	küldjön	számunkra	egy	e-mailt	a	ken@
opkm.hu	elektronikus	címünkre.	Magánszemélyek	és	szervezetek	jelentkezé-
sét	is	várjuk	szeretettel.
A	válasz	e-mail	hivatalos	elköteleződést	nem	jelent,	és	nem	számít	megren-

delésnek.	Az	előfizetés	módjáról	és	feltételeiről	a	megadott	elérhetőségén	fog-
juk	Önt	időben	értesíteni.

Köszönjük	folyóiratunk	iránti	érdeklődését!

 Könyv és Nevelés szerkesztősége



 

A Lázár Ervin Emlékház (Sárszentlőrinc, Petőfi u. 10.) meseszobája.
Képünk illusztráció a 86. oldal Emőd Teréz: A gyermekkor dicsérete
− Rácpácegresi mesetúra Lázár Ervinnel című cikkhez. 

„Dömdödöm… mondta Lázár Ervin egyik mesehőse, ami annyit jelent,
hogy szeretlek! Valahogy úgy képzelem, hogy Ervin is ezt mondja,
hatalmas, bajszos, jóságos óriásként, amint Odafentről fölébe hajol a tolnai 
tájnak, dömdödöm! – ismételgeti szelíd hangon, kezét a vidék fölé
terjesztve, a puszta fölé, amit éltében irodalommá varázsolt, s íly módon
halhatatlanná tett. Rácpácegrest, a szántókat, dombokat, dűlőutakat,
cselédházakat, a csiraistállót, a gyermekkor minden zegét-zugát.
Égi érintésére felneszelnek a pusztai férfiak és asszonyok, gyerekek futnak elő 
mezténláb a porban, s a lórédomb felől, megelevenedik minden, ami volt.”

 Szakonyi Károly: Csillagmajor. Emlékezés Lázár Ervinre

Háromszáz éve, 1712-ben született Bod Péter, a háromszéki, felsőcsernátoni 
származású irodalomtörténész, író, református lelkész. Folyóiratunk
a 102. oldalon emlékezik meg a könyvtárosként is elévülhetetlen érdemeket 
szerzett polihisztorról Gráberné Bősze Klára: Emlékezzünk Bod Péterre
születésének 300. évfordulóján című cikkében.

Ez a portré a kolozsvári Szépművészeti Múzeum gyűjteményéből való,
ismeretlen festő olajképe, 1768-1769 körül készült.

Bod Péter
(1712–1769)
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