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MUSTRA
Talán indokolatlanul, mégis büszkén köszöntjük olvasóinkat folyóiratunk 16. évfolya-
mának első számával. Visszajelzések sora mutatja, hogy kialakult olvasótáborunk van, s 
ezzel az olvasótáborral szerzők sokasága osztja meg tapasztalatait, tudását, ismereteit. 
Elégedettségünket némileg árnyalja, hogy a 15 év során felvetett kérdések bármennyire 
is valósak, egyértelmű választ adni ezekre nem mindig tudtunk. Mentségünk természe-
tesen bőven van, hiszen gyorsan változó világunkban, mire egy kérdést megfogalma-
zunk, már újabbak és újabbak kerülnek elő. Elég itt a modern technika, a változó 
életforma és az olvasás csökkenésére, vagy a tankönyvkérdés számos nyitott problémá-
jára utalni.

Természetesen nem arra gondolunk, hogy bármely kérdésre örök érvényű, egyér-
telmű választ tudnánk adni. Ilyeneket még az egzaktabb tudományos területeken is 
hiába keresünk. Arra viszont szeretnénk törekedni, hogy egy-egy felmerült problémát 
mélyebben, sok oldalról megközelítve mutassunk be.

Itt vannak például a történelemtankönyvek, melyek a felnövekvő nemzedékek 
gondolkodásmódját alakítják, befolyásolják. A korábban emlegetett „békés egymás 
mellett élés” helyett ma már az Európai Unióval foglalkozunk, mely meghatározza 
gazdaságunkat, kultúránkat. Az unión belül vetődik fel a nemzeti identitás számos 
kérdése, s így értelmezendő a történelemtankönyvek szemlélete is. Kérdés, hogy XXI. 
századi barátságunk érdekében miként kezeljük múltunk történetét? A közelmúltban 
megjelent törökül az Egri csillagok. Érdeklődve figyeljük a török irodalmi életet, vajon 
hogyan fogadja ezt a mai török olvasó? A több évszázaddal ezelőtti esemény felelevení-
tése eddig nem váltott ki semmilyen török reakciót, de vajon a közelmúlt eseményeinek 
bemutatásánál is ez lesz a helyzet? 

E számunkban egy kiváló írást közlünk A francia közoktatás történelemkönyvei és 
a magyar történelem címen, melyből kiderül, hogy a francia tankönyvek röviden, de 
árnyaltan érintik 1848 eseményeit. De természetesen felmerül az a kérdés is, hogy 
a magyar tankönyvek miként foglalkozzanak Franciaországnak a trianoni békeszerző-
dés körüli  szerepével?

A következő számunkban a lengyelországi tankönyvekkel foglalkozunk, majd 
szándékaink szerint sorra vennénk több ország történelemkönyvét. 

A Számítógépes játékok használata az oktatásban című tanulmány ugyancsak 
számos olyan problémát vet fel, amely az érdeklődésen kívül továbbgondolást igényel, 
hiszen a tanulók tanulással kapcsolatos motivációja az oktatás alapkérdéseit érinti.

Egyelőre távolinak tűnik a kínai oktatásügy problémája, mégis örömmel közöljük 
a Keveset olvasnak, de versenyeket nyernek a kínai diákok című írást, mely a címtől 
eltérően számos olyan problémát vet fel, melyre érdemes felfigyelnünk. Itt említjük, 
hogy szándékaink szerint folyóiratunkban nagyobb terjedelmet biztosítunk majd 
a különböző országok törekvéseinek bemutatására, hiszen az olvasáskultúra változása, 
ezen belül a könyvolvasás csökkenése világprobléma.
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A PUBLIKÁLÁS FOLYAMATA  
ÉS AZ OPEN ACCESS DILEMMÁI 
A KÖZGAZDASÁG-TUDOMÁNYBAN

KÓCZY Á. LÁSZLÓ

BEVEZETÉS

A tudományos diskurzus jelentős része manapság drága folyóiratok zárt kapui mögött, 
a szegényebb kutatók és a közvélemény elől elzárva folyik. Különösen furcsa, ha 
erősebben akarunk fogalmazni: elfogadhatatlan, hogy a jellemzően állami pénzekből 
finanszírozott kutatások eredményeit az adófizetők, extrém esetben a kutatóintézet, sőt, 
maguk a szerzők is csak jelentős összegek kifizetése után tekinthetik meg – miközben 
a folyóiratok az eredményeket ellenszolgáltatás nélkül, pusztán a közlésért mint 
szakmai elismerésért cserébe kapják meg. 

Az Open Access mozgalom a tudományos eredmények szabad hozzáféréséért küzd, 
nem is eredménytelenül. Mára számtalan szabad hozzáférésű folyóirat indult, 
a Directory of Open Access Journals (www.doaj.org) közel tízezer folyóiratot listáz, 
valamint a hagyományos folyóiratok esetében is választható a szabad hozzáférés. Ekkor 
azonban a kiadók elesnek a letöltésekből származó bevételtől, és esetleg az előfizetői 
díjaktól; mindezt a szerzőktől beszedett, esetenként igen magas közlési díjakból 
pótolják. Így előállhat az a helyzet, hogy a jelentős költséggel elvégzett kutatási eredmé-
nyek átadásáért még fizetnek is a kutatók.

Tanulmányunk célja a közgazdaság-tudomány szemszögéből áttekinteni a publiká-
ciós folyamatot, és körüljárni az eredmények szabad közlésének a lehetőségét. Választ 
keresünk az Open Access dilemmájára: tisztázzuk az OA szerzői költségeit, majd 
összevetjük ezeket a vélt, vagy valós előnyökkel. Javaslatunkban végül megkerüljük 
a problémát, és különválasztjuk a publikációt és az eredmények szabad hozzáférését.

A PUBLIKÁLÁS FOLYAMATA

A publikálás folyamata tudományterületenként változó, ezért talán nem érdektelen pár 
szót ejteni a közgazdaság-tudományi eredmények közlésének lehetőségeiről.
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A nyers kézirat
Egy eredmény megszületése után a megvitatás elsődleges fóruma a szerzők saját 
intézménye. Ha egy intézmény rendelkezik valamely kutatási területen a szükséges 
„kritikus tömeggel”, már egy tanszéki, kari szemináriumon is sok értékes visszajelzés 
érkezik. A kézirat 70-80%-os készültsége mellett elküldhető első körös véleményezésre 
a szakmabeli barátoknak. Ekkor az eredményeket, szerzői jogokat semmi sem védi, 
ezért egy ilyen kézirat bizalmasan kezelendő. 

A műhelytanulmány
A visszajelzések alapján elkészül az első publikus változat, amely rendszerint az intézet 
műhelytanulmány-sorozatában jelenik meg. Gyakorlati szempontból a műhelytanul-
mány, working paper, discussion paper, research memorandum, preprint, vagy technical 
report szinonimaként kezelendő. 

Ezeket a sorozatokat kis füzetek formájában szétküldték a partnerintézetekbe, de 
manapság a kizárólagos elektronikus megjelenés a jellemző. Bár egy műhelytanulmány 
nem tekintendő publikációnak, a tudományos eredmények terjesztése szempontjából 
nagyon fontos szerepe van, mivel akár évekkel megelőzi a publikáció megjelenését, 
ráadásul szabadon hozzáférhető. Hivatkozásokat is kaphat, elsősorban a kezdeti 
időszakban, de akár a cikk megjelenése után is, így kívánatos rögzítése a publikációs 
adatbázisokban. Sajnos például a Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) ezt 
a kategóriát nem ismeri.

Kereshető adatbázisok
Az elektronikus formában is letölthető tanulmányok természetesen bárki számára 
elérhetők, s a Google Scholarnak köszönhetően ma már könnyen meg is találhatók. Ha 
valamelyik tematikus portálon, vagy közösségi oldalon is megjelennek, ezzel jelentősen 
nő annak az esélye, hogy egy kutató rájuk is bukkan. Míg az utóbbiak révén szakmai 
kapcsolataink értesülhetnek új eredményeinkről, előbbiek, így a RePEc, vagy az SSRN 
előnye, hogy a tanulmány bekerül egy kereshető bibliográfiai adatbázisba. Az említett 
portálokra még részletesebben kitérünk.

Konferenciák
Rendszerint egy cikk konferenciára csak a műhelytanulmány széleskörű terjesztése 
után jut el. Ezzel egyrészt védettek az eredmények, másrészt, ha sikerült felkelteni 
az érdeklődését, a hallgatóság is könnyen hozzáfér az eredmények részleteihez. Erre 
szükség is van, hiszen közgazdaság-tudományi konferenciákról általában nem készül 
konferencia-kiadvány.

Publikáció
Fontos megjegyeznünk, hogy az eredmények eddig semmilyen bírálaton nem estek át.1

1 Érdekes kivétel a szabadon elérhető műhelytanulmányokhoz pusztán (pozitív) bírálatokat közlő NAJ – 
Not a Journal of Economics (http://www.najecon.org/). A neves kutatók által jegyzett bírálatok az internetes 
közléssel együtt – a NAJ szerkesztői szerint legalábbis – megfelelnek egy bírált publikációnak. 
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A közgazdaság-tudományban a jelentősebb eredmények folyóiratokban kerülnek 
közlésre.2  A monográfiák ritkák, elsődleges eredményközlést nem tartalmaznak, 
inkább a terület fejlődésétől évtizedekre elszigetelt területeken, így hazánkban jellem-
zők. A folyóirat-publikációkon kívül egyes tanulmánykötetek, illetve referenciamun-
kák, kézikönyvek méltók említésre. Előbbiek a tisztázatlan bírálati folyamat miatt 
kevésbé megbízhatók, rendszerint folyóiratban való publikáláshoz nem elég kiforrott 
eredményeket közölnek. Utóbbiak, így például az Elsevier/North-Holland Handbooks in 
Economics sorozatának kötetei (Aumann és Hart, 1992, 1994, 2002 stb.) nagy elismerés-
nek örvendenek, de áttekintő, összefoglaló jellegük miatt eredeti eredményt nem 
tartalmaznak.

A folyóirat-publikációk általános jellemzője az úgynevezett peer review, melynek 
során egy vagy több (jellemzően két) anonim bíráló ellenőrzi a tanulmány helyességét. 
Közlésre csak a bírálók által helyesnek, érdekesnek és megfelelően kidolgozottnak talált 
cikk kerülhet. A kézirat elfogadásáról végső soron a szerkesztő dönt, de ritka, és a folyó-
irat megítélését rontó eset, ha figyelmen kívül hagyja a bírálók véleményét. 

A folyamatnak nagyon fontos része a bírálók anonimitása, mely a bírálati folyamat 
alatt és utána is megmarad. Itt jegyezzük meg, hogy a bírálók a szerzőkhöz hasonló 
kutatók; mindenféle ellenszolgáltatás nélkül készítik el a bírálatokat. Így aztán nem 
csoda, hogy az elmúlt évtizedekben a folyóiratok és cikkek elbírálásának minősége 
látványosan romlott, valamint egyre több bíráló szűri meg, hogy mely folyóiratok 
részére hajlandó bírálatokat készíteni. Így egyre elterjedtebb, hogy az alacsony színvo-
nalú, vagy túlárazott lapok felkéréseit visszautasítják (Bergstrom, 2001), ami hosszabb 
távon ezen lapok minőségének romlásához vezethet.

A szerzők az elfogadott kéziratot és – egy hagyományos folyóirat esetében – annak 
minden szerzői jogát ellenszolgáltatás nélkül adják át a folyóiratnak, sőt, esetenként 
közlési díjat is fizetnek az átadott cikk mellé. Aligha találunk még egy olyan iparágat, 
ahol a beszállítók (szerzők) és a fogyasztók (olvasók) is fizetnek egy cégnek (kiadó) 
(Bergstrom és Bergstrom, 2004). Érdekességként megemlítjük Prüfer és Zetland (2009) 
javaslatát, melyben a kiadók „tudományos dollárokat” fizetnének a cikkekért, bár ezt 
a fizetséget a szóban forgó cikkben hivatkozott művek szerzői, bírálói és elfogadó 
szerkesztői kapnák.

A következőkben áttekintjük a folyóiratokat fajtáik, különös tekintettel a finanszíro-
zási modelljük, illetve az Open Access-publikációs lehetőségeik szerint.

A FOLYÓIRATOK FAJTÁI

A folyóiratok jellege markánsan elkülönül a kiadójuk alapján. A továbbiakban különb-
séget teszünk a folyóiratok között kiadójuk szerint:

1. tudományos társaságok és egyetemi kiadók,
2. nagy, profitorientált kiadók,

2 Egyéb publikációs formákról nem is szól például a fiatal kutatók számára írt akadémiai etikett  
(Hamermesh, 1992) és a folyóiratok minőségével foglalkozó cikkek (Kalaitzidakis, Mamuneas és Stengos, 
2003; Laband és Piette, 1994;  Liebowitz és  Palmer, 1984 – ha némileg elfogultan is, de egyenlőséget tesznek 
egy kutató tudományos munkája és a folyóirat-publikációi közé).
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3. kis, hagyományos kiadók,
4. új kiadók.

Nonprofit kiadók, folyóiratok
A tudományos társaságok és egyetemi kiadók által kiadott lapokra a magas minőség 
és a viszonylag alacsony előfizetési díj jellemző. A legnagyobb hatású lapok mind ide 
tartoznak, miközben előfizetési díjuk szerény, a könyvtárak számára is csak évi párszáz 
dollár (Bergstrom, 2001). Többségükhöz vásárolható egyéni előfizetés is, ami még 
kedvezőbb. Nonprofit kiadók – a teljesség igénye nélkül: 

• American Economic Association: American Economic Review, American Economic 
Journal folyóiratcsalád;

• Econometric Society: Econometrica, Theoretical Economics;
• European Economic Association (EEA): Journal of the European Economic 

Association (JEEA);
• Az Oxfordi, Cambridge-i, Princeton, Yale, MIT stb. egyetemek kiadói.
Sajnos az egyesületi, egyetemi háttér még nem garancia a fentiekre. A Journal of the 

European Economic Association néhány éve éppen azért indult el, mert korábbi lapja, 
az European Economic Review túlságosan drága, az EEA számára vállalhatatlan lett. 
A JEEA pedig már, hasonló okokból, rákényszerült egy kiadóváltásra: míg eleinte 
az MIT Press jelentette meg, 2011 óta a Wiley-Blackwell a kiadója. A kisebb társaságok-
nak ritkán van ekkora befolyása, lapjuk valamely nagy kiadó portfóliójának része.

Nagy, profitorientált kiadók
A hagyományos kiadókon  a közgazdaság-tudomány esetében elsősorban az Elsevier, 
a Springer és a Wiley-Blackwell értendő. Ezek a kiadók, különösen az első kettő, 
a felvásárlások és fúziók révén uralják a tudományos folyóiratok piacát; mára teljesség-
gel megkerülhetetlenek. A helyzettel visszaélve az évek során drámaian megemelték 
az előfizetési díjakat. Elsősorban az Elseviert éri sok kritika a magas folyóirat-előfizetési 
díjak miatt, de általánosságban jellemző, hogy a nonprofit kiadókhoz képest oldalan-
ként öt-tízszeres előfizetési díjat kérnek (Bergstrom, 2001). Mivel a részterületek vezető 
lapjait gyakran ezek a kiadók jegyzik, az egyetemek többsége előfizet rájuk. Az Elsevier 
híres, vagy hírhedt arról, hogy egy-egy lap helyett egy sok, amúgy érdektelen lapot is 
tartalmazó csomagot kínál az érdeklődőknek egy titkosan kezelt hozzáférési díj 
ellenében. Ez a fajta árukapcsolás, piaci befolyással való visszaélés viszont biztosítja, 
hogy a fejlett világban gyakorlatilag minden kutató hozzáfér az Elsevier (némileg 
korlátozottabban a Springer és a Wiley-Blackwell) folyóirataihoz.

Ted Bergstrom mozgalmat indított az Elsevier árazása ellen: weboldalán folyamato-
san követi a folyóiratok árait és minőségét, egyfajta hatékonyságot vizsgálva (http://
journalprices.com), és az Elsevier bojkottjára buzdítja a kutatótársakat. Ez a kezdemé-
nyezés egyelőre nem ért el olyan látványos sikereket, mint a matematikusok lázadása 
(Farkas, 2012; Gowers, 2012).

Kisebb, hagyományos kiadók
Példaként említendő a Mohr Siebeck, mely a Journal of Institutional and Theoretical 
Economics kiadója. Egy, a témakörében elismert folyóiratról van szó, a szakterületén 
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nem pótolható, így a kiadó a nagyokhoz hasonló árazást alkalmazhat. Méreténél fogva 
ugyanakkor nem tudja a folyóiratait csomagban kínálni, a JITE számaihoz tényleg csak 
az fér hozzá, aki kifejezetten ezt a lapot akarja olvasni. Felismerve ezt a problémát, 
a Homo Oeconomicus kiadója, eredetileg a Hamburgi Egyetem egyik tanszéke, egy 
szponzor segítségének köszönhetően számait ma már szabadon letölthetően publikálja.

Új kiadók
A folyóiratokban való közlés a közgazdaság-tudományban leginkább egy kitüntetéshez 
hasonlítható. Publikációs funkciója szinte nincs, hiszen a bírálati folyamat hosszú, 
gyakran évekig tart, így a téma iránt érdeklődő kutatókhoz addigra már eljutott 
a műhelytanulmány, vagy hallották valamelyik konferencia-előadást. Egy olyan 
elismerésnek, amiről senki sem hallott, nem sok haszna van, így egy induló folyóirat 
számtalan nehézséggel kell, hogy szembenézzen, különösen, ha a kiadója nem tudja egy 
ismert lap mellé csomagolni. Az új lapok között megjelenik „a jó, a rossz és a csúf” is. 

A jó, vagy hobbilapok küldetéssel indulnak, többnyire a nagy kiadók hatalmának 
megnyirbálása, alternatív publikációs lehetőségek kialakítása a cél. Például az MDPI 
kiadó Games című folyóirata szerény publikációs díj mellett Open Access licensszel 
publikálja a cikkeket, de sajnos a lapnak a hatása egyelőre elhanyagolható. 
Az ELectronic Society for Social Scientists (ELSSS, http://www.elsss.co.uk) a legdrá-
gább vezető lapok mellé kívánt versenytársat indítani, de a lelkesedés ellenére a tervek-
ből semmi sem lett, a weboldal utolsó frissítése 2002-es.

Az elektronikus folyóirat-kiadás alacsony költségei és a fizető szerzők adta új üzleti 
modell lehetővé tette, hogy második vonalbeli olasz, magyar vagy indiai egyetemek 
saját folyóiratot indítsanak, hogy oktatói gárdájuknak, szakmai kapcsolataiknak 
publikációs lehetőséget biztosítsanak. Szögezzük le, volt már rá példa, hogy fontos 
eredmények pehelysúlyú lapokban jelentek meg, mert a „fősodorba” tartozó lapok túl 
forradalminak érezték a cikket. Ha azonban valaki rendszeresen nehézségekbe ütközik 
a jegyzett lapoknál, valószínűbb, hogy munkája nem éri el a kívánt szintet, mintsem, 
hogy egy meg nem értett zseniről lenne szó. Ezek a kis lapok a másutt közölhetetlen 
eredmények gyűjtőhelyei, de félő, hogy egy-egy tájékozatlan szerzőnek az értékes 
munkái is ide kerülhetnek. Ezek „csúf” lapok, hiszen a hulladékot próbálják eladni, de 
mindezt naivan, jó szándékból teszik. Ettől függetlenül a termék  értéktelen.

Sajnos nem mondható el mindez azokról a lapokról, amelyek a tájékozatlan szerző-
ket tudatosan, előre kitervelten félrevezetik. Ezek a „ragadozó lapok” (Beall, 2012).3

Aligha van olyan, nemzetközi lapokban publikált kutató, aki ne kapna szinte 
minden héten felkérést valamely eddig ismeretlen lapban való publikálásra. Nagyjából 
itt is alkalmazható Groucho Marx híres mondása, miszerint nem akar egy olyan klub 
tagja lenni, ami hozzá hasonló tagokat is felvesz. Már önmagában az is rossz hír, ha egy 
folyóirat keres meg minket egy publikációs lehetőséggel, de az ajánlatot alaposabban 
elolvasva kiderül a motivációjuk: a cikket csak jelentős összeg (pár száz amerikai 
dollár) ellenében hajlandóak publikálni. Cserébe szabad hozzáférést ígérnek, s ha 
összevetjük a márkás szabad hozzáférésű lapok díjaival (pár ezer dollár), akár jó 

3 Beall külön blogot szentel (http://scholarlyoa.com) a „ragadozó” kiadóknak és folyóiratoknak. Mint írja, 
a szerzőknek kétszer meg kellene gondolni, mielőtt ezekben a kiadványokban publikálnak, és viszont, a tu-
dományos munkásság értékelésekor igencsak kérdéses, hogy egy, a listán szereplő folyóiratban megjelent 
cikk említésre méltó-e.
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üzletnek is tűnhet az ajánlat. Kár, hogy a megjelenés nélkülözi a folyóiratok presztízsét 
adó, és a szerző számára is hasznos bírálati folyamatot, a cikkek gyakorlatilag ellenőri-
zetlenül és mindenféle minőségi garancia nélkül kerülnek ki a világhálóra (Bohannon, 
2013). Ugyanezt az intézeti műhelytanulmány sorozatban ingyen megkaphatjuk. 

Bohannon (2013) cikke mintha az Open Access-folyóiratokat támadná, holott 
elsősorban arra világít rá, hogy a kisebb lapokban komoly gondok vannak a peer 
review-val. Mivel egy gyenge lap nem tud megélni az előfizetőiből, az ilyen típusú csalás 
elsősorban az Open Access-folyóiratokra jellemző. Ideje, hogy rátérjünk, mi is az Open 
Access, és mit nyújt a kutatóknak. 

OPEN ACCESS

Bár a szabad hozzáférés gondolata megelőzi az internetet, az Open Access első, nemzet-
közi, jól artikulált felhívása friss, mellesleg hazánkhoz köthető. Az Open Society 
Institute 2001 decemberében Budapesten rendezett konferenciája fogalmazta meg 
a Budapesti Open Access Kezdeményezést (http://www.budapestopenaccessinitiative.
org/), amely felismerte a nagy lehetőséget egy régi hagyomány és egy új technológia 
ötvözetében: „A régi hagyomány, hogy a kutatók hajlandóak munkájuk gyümölcseit 
ellenszolgáltatás nélkül megosztani a tudományos folyóiratokban, pusztán a tudomány 
érdekében. Az új technológia az internet.”4

Az alábbiakban részletezzük az Open Access lehetőségeit.5 Mondanivalónkat 
az 1. táblázat foglalja össze. Kitérünk a publikációs költségekre, a publikációval járó 
érdemre, azaz, hogy a szerző szakmai előmenetele szempontjából értékes-e a publiká-
ció, illetve az olvasókörre és a cikk várható hatására. A táblázatban nem térünk ki 
a jellemzők szóródására: a nagy, profitorientált kiadók portfóliójába sok, szinte értékte-
len lap is tartozik, ugyanakkor kiadnak sok nagyrabecsült folyóiratot is. Itt a ** 
minősítés valójában *-*** is lehetne.

4 Saját – szabad – fordítás. Sajnos a Budapest Open Access Initiative tucatnyi nyelven elérhető, de a magyar 
nincs köztük.
5 A témáról tudományterületeken felül álló, általános áttekintést Holl (2013) ad.
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Open 
Access

Szerzői Könyvtár Egyéni
Érdem

Élvasók 
Impakt

  díjak köre

Nonprofit folyóiratok - - $$ $ *** *** ***

Nonprofit OA folyóiratok arany $ - - * * *

Nagy profitorientált kiadók
- - $$$ $$$ ** *** ***

arany $$$ $$$ - ** *** ***

Kis profitorientált kiadók
- - $$$ $$$ ** * **

arany $$$ $$$ - ** ** **

OA folyóiratok arany $$$ - - * * *

„Ragadozó” folyóiratok arany $$ - - - - -

Önarchíválás zöld - - - - ** **

1. táblázat Az Open Access-lehetőségek összefoglalása. A $ jelek nagyságrendeket jeleznek,  
a * értékelés szubjektív és átlagos értékeket mutat. A könyvtári előfizetési és az egyéni 
hozzáférési díjak együttesen nem merülnek fel.

Arany OA
Az Open Access-közlés szemben áll a hagyományos publikációs modellel, ahol a szerző 
ellenszolgáltatás nélkül átruházza a folyóiratra a szerzői jogokat, majd a folyóirat 
az ingyen megszerzett cikkeket előfizetési díj ellenében bocsátja az olvasók rendelkezé-
sére.

Az arany Open Access alapvetően négy esetre bontható: a ténylegesen ingyenes és 
 nonprofit folyóiratok, a fizetős, profitorientált OA-folyóiratok, a fizetős folyóiratokban 
való OA-publikáció és a már említett „ragadozó” lapok. 

A hagyományos folyóiratokban a szerzőknek a cikk elfogadása után nyilatkozniuk 
kell, hogy a szabad hozzáférésű közlést választják-e (amennyiben a folyóirat rendelkezik 
ilyen lehetőséggel). Ha igen, a cikk ugyanúgy bekerül a folyóirat megfelelő köteteibe, és 
megjelenik az online felületein is, de ingyen letölthető. Így a szerzők élvezhetik a folyó-
irat presztízse és infrastruktúrája által nyújtott előnyöket, de megtarthatják szerzői 
jogaikat.

A lap a szerzői jogokért és ezen eszközök használatáért ellenszolgáltatást, a nagy 
kiadók által gondozott lapok esetében nagyságrendileg 2000 euró+ÁFA díjat kér. Bár 
az összeg önmagában is elrettentő, az elv is vitatható, hiszen ez olyan, mintha a finan-
szírozó intézménynek akár háromszor is ki kellene fizetnie a cikket: egyrészt fedezte 
a cikk készítésének költségeit, fizeti a folyóirat előfizetési díját és az OA-opció esetén 
fizeti a közlés költségeit is. Szembetűnő, hogy az OA-opcióval közölt cikkek elterjedését 
nem követte a folyóiratok előfizetési díjának csökkenése. Szélsőséges esetben előfordul-
hat, hogy egy évfolyam minden cikke szabad hozzáférésű, de ettől függetlenül a kiadó 
beszedi a könyvtárak előfizetési díjait.

Ennél lényegesen kedvezőbbnek tűnhet a „ragadozó” lapok ajánlata, hiszen látszólag 
hasonló szolgáltatást kínálnak, csak valamivel olcsóbban. A látszat azonban csal: 
ezeknek a lapoknak presztízse nincs, így tulajdonképpen semmiféle szolgáltatást nem 
nyújtanak, viszont ehhez képest igen drágán.
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A ténylegesen ingyenes lapok a már említett hobby-lapok, ahol az olvasó nem fizet, 
és a szerző sem – sokat. Bár még korai lenne ítéletet hirdetni ezen lapok felett, szárnya-
lásról csak kivételes esetekben (pl. Theoretical Economics) beszélhetünk. Míg egy 
profitorientált kiadónak gazdasági érdeke a folyóirat presztízsének emelése, új szerzők, 
új olvasók szerzése, a hobbi-lapoknál ezek az ösztönzők látványosan hiányoznak.

Egy profitorientált Open Access-lap esetében a közölt cikkek mindegyike szabad 
hozzáférésű, így a lapnak előfizetési díja nincs. Szerzői oldalról hasonlít a hagyományos 
folyóiratok OA opciójára, azaz a cikkek pár ezer eurós közlési díj mellett jelenhetnek 
meg. Itt a hagyományos publikációs modellhez hasonlóan, ahol a mű elkészítésének 
költségén túl előfizetési díjjal kell számolni, „csak” kétszer kell a közölt cikkért fizetni. 
Ezt az üzleti modellt követi a PLoS One6, de hasonló, kifejezetten közgazdaság-tudomá-
nyi folyóiratról nincs tudomásunk. 

Összegezve tehát az arany Open Access vagy drága, vagy haszontalan, a kivétel ritka. 
Vajon érdemes egyáltalán OA licensz alatt publikálni?

Az Open Access dilemmája
Az Open Access mellett alapvetően két érv szól. A közpénzből végzett kutatások 
eredményeit közkinccsé kell tenni. A tengerentúlon ez régóta elvárás, hazánkban 
újabban, az OTKA és a Magyar Tudományos Akadémia Lendület programja által 
támogatott kutatások eredményeit is szabadon hozzáférhetővé kell tenni. Ez azonban 
nem jelenti feltétlenül az OA-folyóiratokban való publikálást, sőt, az előfizetéses 
folyóiratokban való OA-opció választását kifejezetten ellenzik, ezekből a forrásokból 
ilyen OA-díjakat fedezni nem lehet. 

A másik érv a szabad hozzáférés mellett a magasabb olvasottság, magasabb idézett-
ség, magasabb impakt. A szabadon hozzáférhető cikkek látványosan nagyobb hatásúak 
(Antelman, 2004; Lawrence, 2001). Elvégre a publikálás célja az, hogy az eredményeket 
minél több emberhez eljuttassuk. (Vagy nem?) 

Nos, ez csak részben igaz. A mennyiség nem helyettesíti a minőséget. Ahogy egy 
Nobel-díjas ezrek által kézbevett méltatásában megjelenő hivatkozás sokkal többet ér 
egy „ragadozó”, áltudományos lapban megjelentnél, az olvasók sem egyformák. 
A kutatói előmenetel szempontjából releváns lapokban közölt cikkek döntő részét 
az Egyesült Államok néhány – gazdag – egyetemén írják (Collins, Cox és Stango, 2000). 
Ha szeretnénk, hogy ezek a szerzők hivatkozzanak ránk, akkor hirtelen jelentőségét 
veszti az Open Access melletti második érv. Egy jó nevű amerikai egyetemen dolgozó 
kutató számára a jelentősebb folyóiratokhoz való hozzáférés magától értetődő az intéz-
ményi előfizetésen keresztül. Azzal viszont számolnunk kell, hogy a folyóiratok 
számának drámai növekedése miatt (1980 és 2000 között a közgazdaság-tudományi 
folyóiratok száma 120-ról 300-ra nőtt [Bergstrom és Bergstrom, 2004]); a példánkban 
szereplő kutató csak a legnívósabbakat olvassa, és nem követi a különféle alternatív – 
„szegény ember” Open Access-típusú – kiadványokat. Ha tehát célközönségünknek 
a vezető kutatókat tekintjük, akkor fontosabb, hogy jó helyen publikáljunk, mint az, 
hogy milyen licensz alatt: éppen az Elsevier agresszív piaci magatartásának, elsősorban 
a csomagban való értékesítésnek köszönhetően az Elsevier-folyóiratok a világ legtöbb 

6 A PLoS One további érdekessége, hogy minden tudományos szempontból korrekt cikket közöl a fontos-
ság, vagy aktualitás mérlegelése nélkül. 
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egyetemi könyvtárából hozzáférhetők. Egy hagyományos folyóiratban publikálva 
mellesleg „két legyet ütünk egy csapásra”, hiszen a hivatkozások száma mellett szokás 
követni egyéb mutatókat is: Magyarországon például számon tartjuk a kutatók összesí-
tett impakt faktorát. Tekintettel arra, hogy az „alternatív” lapok többsége még nem 
rendelkezik hivatalos impakt faktorral, ebből a szempontból is szerencsésebb hagyomá-
nyos kiadványban közölni eredményeinket. 

Zöld OA
Bár úgy tűnik, a magasabb olvasottság és értékes idézettség éppen az OA ellen érv, 
a szabad hozzáférés alapvető elvárásán mindez nem segít. Ez a konfliktus azonban 
feloldható azzal, ha kimondjuk, hogy a kutatás eredménye és a publikáció nem egy és 
ugyanaz. A kutatás eredménye egy modell, esetleg mérés, számítás, illetve ennek 
kiértékelése. A publikáció ugyanennek egy ellenőrzött, formázott, letisztázott válto-
zata. 

Az eredményeket már a publikációs folyamat elején szabadon hozzáférhetővé tettük 
azzal, hogy megosztottuk a műhelytanulmányt a világhálón. A benyújtott cikket 
elfogadják  – de a gyakorlatban sokkal jellemzőbb az elhúzódó bírálati folyamat 
(Ellison, 2002), melynek során a bíráló jelentős változásokat kér. A kézirat átdolgozásá-
val párhuzamosan frissíthetjük a szabadon hozzáférhető műhelytanulmányt is. Egyre 
több kiadó engedélyezi az AAM (Author’s Accepted Manuscript), azaz az elfogadott 
kézirat (korlátozott) megosztását is.7 Az AAM tartalmában végleges, formázás előtti 
változat, átesett a bírálati folyamaton, tehát szakmai hiba, tévedés (elvileg) nincs benne. 
Az AAM, vagy jobb híján az utolsó benyújtott kézirat alkalmas arra, hogy szabadon 
hozzáférhetővé tegyük a kutatás eredményeit. Ez a zöld OA lényege.

Sajnos azonban az, hogy az eredmények elérhetők a neten, még nem jelenti azt, hogy 
az érdeklődő olvasók (elsősorban a többi kutató) meg is találják őket. Ebben a problé-
mában segíthetnek a különböző szakterületi, vagy intézményi repozitóriumok: 
műhelytanulmányokat gyűjtő szerverek, illetve a tudományos profilú közösségi 
oldalak. A következőkben négy ilyen, a közgazdaság-tudomány szempontjából érdekes 
oldalt mutatunk be.8 

RePEc
A RePEc (Research Papers in Economics, http://repec.org/) a legnagyobb közgazdaság-
tudományi bibliográfiai adatbázis. Gyökerei 1992-ig nyúlnak vissza, jelenleg több mint 
1,4 millió anyag: műhelytanulmány, cikk, könyv, fejezet stb. bibliográfiai információit 
tartalmazza. Felépítése némileg szokatlan, ezért megérdemel pár szót. 

A RePEc nem tárol egyetlen cikket (könyvet stb.) sem: minden egyes cikk valame-
lyik adatszolgáltató saját szerverén található. Adatszolgáltató lehet egy egyetem, vagy 
kutatóintézet (pl. műhely tanulmányok, konferencia-kötetek esetében), vagy egy kiadó 
(pl. folyóiratcikkek esetében). A RePEc rendszeréhez való csatlakozás ingyenes, egy 

7 A folyóiratoknak az önarchiválásra vonatkozó szabályait megtaláljuk például a SHERPA/RoMEO  
(http://www.sherpa.ac.uk/romeo/) portálján.
8 Az alábbiakon túl sok száz repozitórium létezik, ezek megtalálhatók az OpenDOAR (http://opendoar.
org/find.php), illetve a ROAR – Registry of Open Access Repositories (http://roar.eprints.org/) oldalán. 
Jellemző ugyanakkor, hogy a közgazdaság-tudományon belül első helyen a RePEc szerepel 1,4 millió re-
korddal, amit az Econstor követ 70 ezer cikkel.
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internetes tárhellyel rendelkező intézmény esetében technikai akadályok sincsenek. 
A tárhelyen egy speciális mappa tárolja az intézmény paramétereit, speciális (szöveges) 
adatfájlokat a kiadvány-sorozatokról, illetve az egyes publikációkról; ide kerülnek 
az esetlegesen letölthető anyagok is. Miután az intézmény csatlakozik a RePEc rendsze-
réhez, egy robot napi rendszerességgel ellenőrzi, frissült-e a mappa, s ha igen, az új 
dokumentumok bekerülnek az adatbázisba. 

Az adatbázis több, egymással versengő felületen is elérhető, kereshető; ilyenek 
az EconPapers (http://econpapers.repec.org/), vagy az Ideas (http://ideas.repec.org/). 
Az ismert keresőmotorok is jól kezelik, így a RePEc-ben rögzített anyagok könnyen 
fellelhetők az interneten is. A frissen bekerült műhelytanulmányokból heti, tematikus 
válogatású hírlevelek jutnak el 35000 regisztrált olvasóhoz. A szerzők regisztráció után 
magukhoz kapcsolhatják publikációikat, s az így összeállított profil bibliográfiai adatai 
és statisztikái alapján havi rendszerességgel országos rangsorok készülnek. 

Tekintettel a RePEc ingyenességére és népszerűségére, némileg csalódást keltő, hogy 
mindössze nyolc magyarországi felsőoktatási intézmény rendelkezik RePEc archívum-
mal, s a listáról több neves egyetem és az összes gazdasági vonatkozású folyóirat is 
hiányzik. 

A RePEc decentralizált felépítésének köszönhetően nem rendelkezik az egyes 
dokumentumokkal, s ennek jogi értelemben óriási jelentősége van. A fent említett 
AAM közreadásával kapcsolatban például gyakori kikötés, hogy csak a szerző intézmé-
nye által működtetett szerveren tárolható. A szabályt mintha csak a RePEc-re gondolva 
találták volna ki. 

MPRA
Amikor az Óbudai Egyetemre kerültünk, egyik első feladatunknak a helyi RePEc 
archívum létrehozását tekintettük, ami hamar meg is valósult – éppen megelőzve 
a Harvard Business Schoolt. Sajnos nem mindenki dolgozik ilyen rugalmas, segítőkész 
környezetben, így előfordulhat, hogy a kutató hosszas kérése ellenére sem hoz létre 
az intézménye RePEc archívumot. Az ilyen helyzetben levő kutatókon segít az MPRA 
(Munich Personal RePEc Archive, http://mpra.repec.org/). Az ide feltöltött cikkek – 
jóváhagyás után – ugyanúgy bekerülnek a RepEc-be, mint az intézményi archívumok-
ban szereplő társaik. 

SSRN
Az SSRN (Social Science Research Network, http://ssrn.com/en/) a RePEc versenytársa, 
pár alapvető különbséggel. Az SSRN profitorientált vállalkozás, az anyagokat saját 
szerverein tárolja, a cikkek közvetlen feltöltését is engedélyezi. Mivel ezek a fájlok 
az SSRN szerverein kerülnek tárolásra, itt jobban kell ügyelni a (folyóiratnak átadott) 
szerzői jogok tiszteletben tartására. Az SSRN profiljába a számvitel, a jog és egyéb 
társadalomtudományi területek is beletartoznak. 

ResearchGate, Academia.edu, LinkedIn stb.
A közösségi oldalak jelentősége a tudományos eredmények terjesztése szempontjából 
sem alábecsülendő. A ResearchGate (http://www.researchgate.net/), az Academia.edu 
(http://www.academia.edu/) és a LinkedIn (https://www.linkedin.com/) oldalakon saját 
tudományos honlapot, profilt alakíthatunk ki, ahová (eddig meg nem jelent) publikáci-
óinkat, műhelytanulmányainkat is feltölthetjük. A közösségi funkcióknak köszönhe-
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tően szakmai környezetünk azonnal értesül feltöltéseinkről, míg az intézményi 
honlapunkat esetleg hetekig senki sem látogatja. Bár ide sem tölthetjük fel a már 
publikált cikkeinket, a ResearchGate azokra is gondol, akik nem elégednek meg 
a formázatlan változattal: egy gombnyomással elkérhetjük a szerzőtől a publikált 
változatot. Személyes tapasztalatunk szerint ezt a lehetőséget sokan használják.

Sajnos itt is meg kell jegyeznünk, hogy az értékes publikációk (és hivatkozások) 
jelentős részét adó elit amerikai egyetemek jelenléte és aktivitása ezeken a portálokon is 
szerényebb. A RePEc egyik heti hírlevelének szerkesztőjeként rálátásunk van az olvasó-
ink e-mail címeire; aránytalanul kevés közöttük az edu végű cím, elit egyetemről pedig 
csak elvétve találunk előfizetőket. 

 
Saját 

szerver Értesítés
Olva-
sók

Saját 
profil Impakt Extrák

Saját honlap + – + + ++ –
Intézeti repozitórium + – – – + –
RePEc + + hírlevél +++ + +++ rangsorok
MPRA (+RePEc) – + hírlevél +++ + ++ –
SSRN – + hírlevél +++ + +++ –
ResearchGate – + fal ++ + ++ cikk kérés
Academia.edu – + fal ++ + ++ előadások is
LinkedIn – + fal + + – –
Mendeley – + fal - + - hivatkozáskezelés
Facebook, stb. – + fal ++ + + –

2. táblázat A zöld Open Access lehetőségei, melyek akár együttesen is alkalmazhatók

ÖSSZEGZÉS

A tudományos kutatás eredményeinek minél szélesebb körben való elérhetősége 
közérdek, és egyben a kutató érdeke is. Ugyanakkor a puszta elérhetőség önmagában 
nem érték. Ha csak a tudományos folyóiratokat nézzük, ma már egy-egy tudományte-
rület összes folyóiratának követése sem lehetséges egy-egy kutató számára, így 
a kevésbé ismert folyóiratokban közölt eredmények rendszerint el sem jutnak az olva-
sók többségéhez. Ha nem a hozzáférés lehetősége, hanem az eredmények tényleges 
felhasználása a célunk – rövidtávon legalábbis –, jobban járunk, ha a terület hagyomá-
nyos fórumain közöljük eredményeinket. Sajnos ezeken a helyeken az Open Access 
közléséért rendszerint komoly árat kell fizetni, és az ezt megfizetni képes kutatók 
előnybe kerülnek. A cikkekért való többszörös fizetés már-már erkölcsi kérdéseket vet 
fel a folyóiratok kapcsán, de az igazi kérdés az, hogy mekkora érték az előfizetéssel nem 
rendelkező kutatók hozzáférésének biztosítása. Jelenleg úgy látjuk, hogy a szerző és 
intézménye számára kevés ennek a hozadéka. Így publikációink nem hozzáférhetők, 
ugyanakkor a közgazdaság-tudományi területen eredményeinket minimális plusz 
erőfeszítéssel, de költségmentesen, szabadon hozzáférhetővé tehetjük.
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Végül talán érdemes kitérni a szabad hozzáférésnek a globális hatásaira. A hagyomá-
nyos, fizetős hozzáférésű lapokban akárki publikálhatott, ha eredményeinek tudomá-
nyos értéke megütött egy szintet. Előfordulhatott ugyanakkor, hogy a saját cikkét sem 
tudta kezébe venni, és csak nagy nehézségek árán tudta követni a tudományt. Az OA 
„arany útja” ezzel szemben csak a gazdag kutatók és kutatóintézetek számára elérhető, 
a harmadik világ és részben a feltörekvő országok kutatói ezekkel a lehetőségekkel 
anyagi okokból nem élhetnek. Így kialakulhat az a helyzet, hogy a szegényebb kutatók 
csak a gazdagok cikkeit olvashatják, saját kutatótársaik eredményeit nem. Az Open 
Access segít abban, hogy a szegény kutatók is hozzáférjenek mások (elsősorban a gazda-
gok) eredményeihez, de kifejezetten hátrányba hozza őket az eredmények publikálása-
kor. Sajnos ez jelentős részben a hazai kutatókra is igaz. 
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A TUDOMÁNYMETRIA KEZDETEI 
MAGYARORSZÁGON
Szigorúan személyes szemelvények

SCHUBERT ANDRÁS

Egyik kedvencem, a muzsikus-komédiás Victor Borge kis poénja, hogy „Koncertjeimen 
sohasem játszom kívánságdarabokat. Kivéve persze, ha felkérnek rá.” Engem pedig 
most felkértek. Nevezetesen arra, hogy írjak a tudománymetria történetéről, különös-
képpen annak magyarországi vonatkozásairól. Nyilván azért esett rám a választás, 
mert mások mellett ennek a történetnek magam is részese voltam. Előre kell bocsáta-
nom, hogy legjobb meggyőződésem szerint ezt a történetet nem én írtam, sőt, annak 
formálásában is kevéssé vettem részt. Mondjuk: átéltem. Esetleg túléltem. Mindenesetre 
vannak róla emlékeim, amit szívesen megosztok másokkal. Ezek az én emlékeim, 
másoké mások. Vagy Szilárd Leó nyomán: „A Jóisten ismeri a tényeket. De talán az én 
változatomat nem”.1

ÓRIÁSOK VÁLLÁN

A neki tulajdonított mondás szerint Newton azt vallotta, hogy ha távolabbra látott 
másoknál, az azért volt, mert óriások vállán állt. Ha én valaha is távolabbra láttam, azt 
csak hiperópiámnak tulajdoníthatom, ami miatt gyerekkorom óta szemüveget viselek. 
De nekem is megvoltak az „óriásaim”, akik hozzásegítettek ahhoz a látásmódhoz, 
aminek a kutatói pályámon elért bármiféle sikereimet köszönhetem.

Már jóval azelőtt, hogy vegyészmérnöki diplomámat kezembe kaptam volna, 
többé-kevésbé eldőlt, hogy szakmai pályafutásomat nem a laboratóriumokban és még 
kevésbé a vegyipari üzemekben fogom megkezdeni. Már hallgatóként bekapcsolódtam 
a fizikai és fizikai-kémiai tanszék kutatásaiba, és elméleti érdeklődésem legyőzte 
a színes-szagos kémia iránti gyerekkori vonzódásomat.

A fizika viharos temperamentumú professzora, Gyarmati István elhívott tanársegéd-
nek a Gödöllői Agrártudományi Egyetemre, ahol akkor bízták meg a fizikai tanszék 
vezetésével, és ahol ő az egész világ által elismert termodinamikai kutatócsoportot 
szeretett volna létrehozni.

1 Leo Szilard, once announced to his friend Hans Bethe that he was thinking of keeping a diary. “I don’t 
intend to publish it,” he said. “I am merely going to record the facts for the information of God.” “Don’t you 
think God already knows the facts?” Bethe asked. “Yes,” replied Szilard. “He knows THE facts. But he does 
not know MY version of the facts.” [Weart, S. R., Weiss Szilard, G. (Eds), Leo Szilard: His version of the 
Facts, MIT Press, Cambridge, MA, 1978, p. 149.]
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Gyarmati István (Szeged, 1929. szeptember 5. – Budapest, 
2002. október 23.) állami díjas fizikus, kémikus, a fizikai 
tudomány doktora, a Magyar Tudományos Akadémia 
rendes tagja. (Forrás: Wikipédia) 
(A fotó forrása: Magyar Tudomány, 2003/1.)

Kitűnő kollégákkal dolgozhattam együtt, és valóban a kor kutatásának frontvonalába 
tartozó témákkal foglalkoztunk, eredményeink azonban korántsem kapták meg 
a remélt elismerést, sőt, tevékenységünket több felől kétségek vagy akár támadások is 
kísérték. Buzgón próbáltam megfejteni e sikertelenség okát, illetve megítélni kutatása-
ink valódi értékét. Ekkor ismerkedtem meg először a tudományos eredmények közlési 
módjának, ha úgy tetszik, a publikációs stratégiának a rendkívüli fontosságával, 
valamint a kutatási eredményesség mérésének erősen vitatható és vitatott, de mégiscsak 
létező módszertanával.

Gyarmati angol nyelvű cikkei is főként magyar folyóiratokban, azok közül sem 
a legelismertebbekben jelentek meg. Nemzetközi hírét a Springer kiadónál megjelent 
könyve2 alapozta meg. Jóval később értettem meg, hogy a természettudományokban 
a folyóiratcikkek által nem kellőképpen megalapozott könyvek inkább kétségeket 
keltenek, mint feltétlen elismerést. Ilyenkor ugyanis fennáll a gyanú, hogy a szakmai 
kritika („peer review”) nem validálta kellőképpen az eredményeket.

Mire ezzel tisztába kerültem, már nekem is megjelenés előtt állt az első könyvem3. 
A szakmai kritikát ebben az esetben két szaklektor képviselte. Az egyikük Ruff Imre 
volt, az ELTE Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszékének professzora.

2 I. Gyarmati (1970): Non-equilibrium Thermodynamics: Field Theory and Variational Principles. Springer-
Verlag, Berlin-Heidelberg-New York, 1970.
3 Schubert A. (1976): Homogén reakciók kinetikája. Műszaki Kiadó, Budapest.
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Ruff Imre (Főherceglak, 1938. augusztus 4. – Budapest, 
1990. március 1.) vegyész, a kémiai tudományok doktora 
(1973) (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon) 
(A fotó forrása: ACH–Models in Chemistry, 1995.)

Ruff Imre fizikai-kémiai munkáit Gyarmati István „kötelező olvasmányként” ismer-
tette meg velem. Azt azonban csak a könyvem megjelenését követő beszélgetések során 
tudtam meg, hogy ő és professzortársa, Braun Tibor nagy energiákkal próbálja 
Magyarországon bevezetni a philadelphiai Institute for Scientific Information (ISI) 
Science Citation Index (SCI) nevű bibliográfiai adatbázisát. A mai Web of Science 
elődje elsőként használta a publikációk irodalomjegyzékét információkeresési és 
egyszersmind a kutatások információs hatását mérő, vagyis tudománymetriai célokra. 
Braun és Ruff a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában talált az adatbázis 
számára megfelelő háttérintézményre, és létrehozták a könyvtár Informatikai és 
Tudománymetriai Kutatási Főosztályát. A főosztály szolgáltatási részlege az SCI 
mágnesszalagjaiból egy ASCA névre hallgató tartalomfigyelő szolgáltatást nyújtott 
a kutatók számára, míg a kutatási részleg a tudománymetriai célú alkalmazásokat volt 
hivatva kidolgozni és működtetni. Ezt a kutató osztályt eredetileg Ruff Imre vezette 
volna, de ő akkoriban úgy döntött, hogy minden energiáját a fizikai-kémiai kutatások-
nak kívánja szentelni, és felkészített engem arra, hogy vegyem át a szerepét. Azóta is 
igyekszem, hogy ezt a szerepet hozzá méltó módon töltsem be.

1979-ben kerültem az MTA Könyvtárába. Ha a feladat, a munkatársak és a hely 
szelleme nem inspirált volna eléggé (de igen!), ráadásként elmondhatom, hogy kollégája 
lehettem Vekerdi Lászlónak. 
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Vekerdi László (Hódmezővásárhely, 1924. július 21. – Buda-
pest, 2009. december 27.) Széchenyi-díjas magyar iroda-
lom-, tudomány- és művelődéstörténész, könyvtáros, 
közíró, polihisztor. (Forrás: Wikipédia) 
(A fotó forrása: Magyar Mérnök, 2009.)

Vekerdi László számomra örökké Laci bácsi maradt és marad. Középiskolás diákként 
ismerkedtem meg vele. Kedves latintanárnőm férjének, Kontra Györgynek a baráti 
köréhez tartozott, és rendszeres résztvevője volt a Kontráék lakásán tartott szerteágazó 
témájú „önképzőköri” összejöveteleknek. Hihetetlen lényeglátása, kristálytiszta okfejtése 
lenyűgözött. Diákkorom elmúltával főként munkahelyén, az Akadémia könyvtárában 
kerestem föl, ha bármilyen szakmai, emberi kérdésben higgadt, elfogulatlan véleményre 
volt szükségem. Miután kollégák lettünk, a helyzet egy kicsit komplikálódott. Vekerdi 
személyes okokból (egy jó barátja egzisztenciális problémája miatt) nehezményezte 
a tudománymetria térhódítását a könyvtárban. Új munkámmal kapcsolatos problémái-
mat éppen olyan elmélyülten hallgatta meg, mint a korábbiakat, de az elfogadás és 
bátorítás helyett most inkább a kétségeit és ellenérveit hangsúlyozta. Én persze hatalmas 
erőfeszítéseket tettem, hogy meggyőzzem őt a tudománymetria érdekességéről és 
hasznosságáról. Nem hiszem, hogy ez valaha is sikerült volna, de a vele való beszélgeté-
sek sokat segítettek érveim és ellenérveim formálódásában, ami később nagyon hasznos-
nak bizonyult a szakmai és nyilvános tudománymetriai viták során.

DOKTOR AGY4

Amikor már számítógéppel kezdtem írni a cikkeimet, és megjelentek az első helyesírás-
ellenőrzős szövegszerkesztők, a „Braun” nevet a program rendszeresen aláhúzta, és 
a „Brain” szót javasolta helyette. Megállapítottam, hogy ez a program tud valamit...

Nem fér hozzá kétség, hogy a tudománymetria magyarországi meghonosítása és 
nemzetközi intézményesítése mögött az „agy” Braun Tiboré volt.

4 Doktor Agy rajzfilmfigurája 1968-ban a Magyar Televízióban az „új gazdasági mechanizmus” működését 
magyarázta. Később hasonló célokkal, új tartalommal ismét elővették. Mindennek azonban a jelen kontex-
tusban semmi jelentősége nincsen.
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Braun Tibor (Lugos, 1932 – ) a kémiai tudomány doktora: 
1980; a kémiai tudomány kandidátusa: 1973. Szakterület: 
Kémiai tudomány, információtudomány (Forrás: az MTA 
Köztestületi Adatbázisa) 
(A fotó forrása: személyes archívum)

Elsődleges szakterülete a nukleáris kémia, ezen belül is a radioanalitika volt, ahol 
kutatóként és a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség szakértőjeként alapozta meg 
nemzetközi tekintélyét. Hamarosan felismerte azt, hogy a szakterület elismertségének 
(és természetesen a sajátjáénak is) sokat segíthet, ha sikerül létrehoznia a terület egy 
önálló nemzetközi folyóiratát. Kitartó meggyőzéssel elérte, hogy 1968-ban az Akadé-
miai Kiadó és az Elsevier közös kiadásában megjelent a Journal of Radioanalytical 
Chemistry. Ebben kitüntetett szerepe volt Bernát Györgynek, a Kiadó akkori igazgatójá-
nak, aki vállalta, hogy a kelet-európai országok közül elsőként közös kiadványt hoz 
létre egy nagy nyugat-európai kiadóval. Több mint 45 évi főszerkesztői tevékenység 
után a máig is sikeres (ma már Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, JRNC 
című) folyóirat élére a kiadó kezdeményezésére ez év kezdetétől új főszerkesztőt 
javasolt, akit Braun Tibor „alapító és tiszteletbeli főszerkesztő” minőségben támogat 
majd.

A folyóirat főszerkesztői feladataira – mint az életben mindenre – a szakirodalom 
hihetetlenül alapos tanulmányozásával készült fel. A kor átlagánál sokkal jobban 
ismerte az információkeresés és -tárolás akkor korszerűnek számító eszközeit (pl. 
a perem-lyukkártya rendszereket), és eredményesen használta is őket. A folyóirat-szer-
kesztésről szóló irodalommal való ismerkedése során találkozott R. S. Cahn könyvével5, 
amelyben a szerző a Chemical Society kiadványai rendszerének megújítására tett 
javaslatot. Saját bevallása szerint Braun Tibort ez a könyv indította el azon az úton, 
amely végső soron a tudománymetria eszközeinek és akkor még igen kezdeti eredmé-
nyeinek megismeréséhez vezette.

5 R. S. (1965): Survey of Chemical Publications and Report to The Chemical Society. The Chemical Society, 
London.
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A KEZDETEK

A tudománymetria magyarországi elfogadtatásának mérföldköve volt két könyv, Derek 
de Solla Price, Vaszilij V. Nalimov és Zinaida M. Mulcsenko munkáinak lefordíttatása és 
megjelentetése6.

Price könyvének akkor már jelentős visszhangja volt a „nyugati világban”, de 
magyar kiadása úttörő tettnek számított a hivatalos tudományfilozófiával korántsem 
egyező szemlélete miatt. Ezen felül a magyar kiadás szerkesztésében részt vevő Braun 
Tibor és Ruff Imre a kötetet kiegészítette Price több, másutt megjelent cikkével, 
amelyek a könyv egy későbbi amerikai kiadásában is helyet kaptak.

Nalimov és Mulcsenko könyve voltaképpen a tudománymetria szó ősforrása. 
A „sciento metrics” a „naukometriya” fordításaként jelent meg először az angol nyelvű 
szakirodalomban. (Korábban a „bibliometrics” kifejezés volt a használatos.) Rám 
a könyv azért is volt nagy hatással, mert míg korábban magam is vallottam 
a Disraelinek tulajdonított „kis hazugság – nagy hazugság – statisztika” közhelyet7, 
ebből a könyvből értettem meg, hogy sokszor csakis a statisztika eszközével lehet 
az igazságot kimondani. Nalimovék statisztikái olyan meggyőző erővel tárják fel a kor 
szovjet tudományának zártságát és belterjességét, és ennek negatív hatásait, ami más 
módon szakmailag és politikailag sem lett volna lehetséges. (Nalimov, aki korábban 
éveket töltött a Gulágon, bizonyára mérlegelte a lehetőségeit.)

A két könyv természetesen „csak” népszerűsítő eszköz volt. A magyarországi 
tudomány metria „húsát és vérét” a Science Citation Index és az annak alapján végzett 
elemző munka adta. Az információs szolgáltatás (ASCA) céljaira az MTA Könyvtára 
megvásárolta az adatbázis több éves anyagának nyomtatott köteteit és mágnesszalag-
jait, és hetenként kaptuk a frissítéseket. A sikeres (és a könyvtár számára jól jövedel-
mező) szolgáltatás „melléktermékeként” fogadta be a könyvtár a tudománymetriai 
tevékenységet. Az SCI adatokkal a tudomány metriai elemzésekhez szükséges adatok-
nak egy olyan kincsesbányájához jutottunk, amilyen a philadelphiai anyaintézmények 
kívül senki másnak nem állt rendelkezésére. Emellett megvolt az a szellemi és számí-
tástechnikai kapacitás is, amivel ezekből az adatokból érdekes és értékes eredményeket 
tudtunk kiszűrni. Akkor még nem volt ismeretes az „adatbányászat” kifejezés, de 
voltaképpen azt csináltuk. Az MTA SzTAKI IBM 3031 számítógépe az embargó8 
enyhítése nyomán Kelet-Európa legnagyobb számítógépeként került Magyarországra. 
Ezen a gépen kaptunk (főleg éjszaka) gépidőt munkánk végzésére. A mai szemmel 

6 Price, D. de Solla (1979): Kis tudomány – Nagy tudomány. Akadémiai Kiadó, Budapest.  
Nalimov, V. V., Mulcsenko, Z. M. (1980): Tudománymetria. Akadémiai Kiadó, Budapest.
7 Eredetileg: „Lies, damned lies, and statistics”. A mondást (mások mellett) Mark Twain népszerűsítette, 
és ő tulajdonította Disraelinek (Benjamin Disraeli, angol miniszterelnök). A kutatók azonban sehol sem 
találták nyomát Disraeli munkáiban, és első előfordulása évekkel a halála után lelhető csak fel. Ezért sokan 
másokat, esetleg magát Mark Twaint tartják kiötlőjének. (Forrás: Wikipedia)
8 A COCOM-lista egy, a keleti blokk országait sújtó, multilaterális kereskedelmi embargó volt. A lista 
az embargót koordináló 1947-ben alapított bizottság, a Coordinating Committee for Multilateral Export 
Controls első két szavának rövidítéséből kapta nevét. A COCOM-lista egy csúcstechnológiai termékeket 
tartalmazó feketelista volt. A listán szereplő termékeket tilos volt az embargó alatt álló országokba (KGST, 
Kína) exportálni, hogy azok így egyre inkább lemaradjanak a fegyverkezési versenyben. A COCOM-listát 
ezért a hidegháborús gazdasági hadviselés egyik formájának is lehet tekinteni. (Forrás: Wikipédia)
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nézve nevetséges mennyiségű (néhányszáz megabájtnyi) adat sok tucat nagy mágnes-
szalagról került a hordónyi méretű merevlemezekre, úgy futtathattuk az előzetesen 
lyukkártyán leadott programjainkat. Programozási vagy adathiba esetén másnap 
éjszaka kezdhettük az egészet elölről. Fáradságos munka volt, de még mindig nagyság-
rendekkel hatékonyabb, mint amikor a nyomtatott kötetekből kézzel kellett kikeres-
nünk és számlálnunk az adatokat.

1983-ban jelent meg az első átfogó elemzés, amit az SCI adatok számítógépes 
feldolgozásával készítettünk.9

SCIENTOMETRICS – A FOLYÓIRAT

Miközben az MTA vezetőségénél és az MTA Könyvtárában Braun Tibor és Ruff Imre 
az SCI megvásárlásáért és működtetéséért lobbizott, az Akadémiai Kiadónál Braun 
Tibor megkezdte harcát egy új nemzetközi folyóirat, a Scientometrics elindítása 
érdekében. Feladatát könnyítette az immár egy évtizede működő radioanalitikai 
folyóiratának sikere, nehezítette viszont az, hogy a tervezett folyóirat témáját nehezen 
lehetett beilleszteni az akadémiai merev struktúrába. Bár a Journal of Radioanalytical 
Chemistry-hez hasonlóan a Scientometrics is valamelyik jelentős nemzetközi kiadóval 
közös kiadásban jelent volna meg, az Akadémiai Kiadó minden kiadványához szükség 
volt az Akadémia illetékes tudományos osztályának támogatására. A jelen esetben még 
az illetékesség kérdése is komoly fejtörést okozott.

A nemzetközi fronton eközben Braun és Ruff igyekezett megnyerni a terület 
legkiemelkedőbb személyiségeit a folyóirat ügyének. A főszerkesztői tisztet Price, 
Nalimov és Gennadij M. Dobrov mellett Eugene Garfield, az ISI alapító elnöke is 
elfogadta. Braun Tibor „Managing Editor” minőségben végezte a tényleges főszerkesz-
tői teendőket. A folyóirat első száma 1978 szep  tem  be  ré ben jelent meg.

9 Schubert A., Glänzel W., Braun T. (1983): Tudománymetriai mutatószámok 32 ország természettudomá-
nyos alap kutatásának összehasonlító elemzéséhez, 1976–1980. MTAK-ITKF, Budapest.  
Angolul: Schubert A., Glänzel W., Braun T.: Scientometric Indicators. A 32 Country Comparison of 
Publication Productivity and Citation Impact. World Scientific Publishing Co., Ltd., Singapore, 1985.
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Eugene Garfield vála-
sza a Scientometrics 
főszerkesztői 
posztjára való 
felkérésre   
(Forrás: Braun, T., 
Glänzel, W., 
Schubert, A., The 
footmarks of Eugene 
Garfield in the 
journal 
Scientometrics, 
Annals of Library 
and Information 
Studies, 57 (2010) 
177-183.)

A folyóirat léte alapvetőnek bizonyult a tudománymetria intézményessé válásában. 
A világ legkülönbözőbb szegleteiben létrejött tudománymetriai csoportok vagy akár 
magányos kutatók közös fórumot találtak, ahol eredményeiket közzétehették, megvi-
tathatták. A folyóirat jubileumi, 50. kötetében megjelent „statisztikai térkép” a szerzők 
számával arányosan ábrázolja a Scientometrics szerzőinek országok szerinti hovatarto-
zását. A térkép láthatóan az egész világot lefedi.
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A Scientometrics szerzőinek országok szerinti megoszlása (Forrás: Schubert, A.: The Web of 
Scientometrics. A statistical overview of the first 50 volumes of the journal, Scientometrics, 
53(1) (2002) 3-20.)

Nagyon hasonló képet mutat a folyóiratra kapott idézetek szerzőinek eloszlása is. 
Mindezidáig (2013 november) a Scientometrics-ben több mint 3600 cikk jelent meg, és 
ezek egyenként átlagosan több mint 10 idézetet kaptak. Mára a Scientometrics az infor-
mációtudomány és a tudományelemzés („science of science”) egyik legrangosabb – ha 
nem éppen a legrangosabb – folyóirata.

2014-től kezdődően, a JRNC-hez hasonlóan a Scientometrics-et is új főszerkesztő 
irányítja majd. Minden remény megvan arra, hogy Glänzel Wolfgang, aki több mint 20 
évig volt munkatársunk, és jelenleg a Leuveni Katolikus Egyetem professzora, a folyó-
irat legjobb hagyományaihoz méltóan folytatja majd Braun Tibor munkáját.

A DEREK JOHN DE SOLLA PRICE EMLÉKÉREM

Derek J. de Solla Price 1983 szeptemberében váratlanul elhunyt. A megdöbbenés 
csendje után a Scientometrics is kereste a méltó módot, hogy emléket állítson 
a „tudománymetria atyjának”. Braun Tibor javaslata volt, hogy a folyóirat és a hozzá 
kapcsolódó tudományos közösség egy Price-ról elnevezett emlékéremmel jutalmazza 
rendszeresen legkiválóbbjait. Ez már egy jól bevált gyakorlat volt a Journal of 
Radioanalytical Chemistry esetében, ahol 1968 óta ítélték oda a Hevesy Györgyről 
elnevezett érmet. A kezdeményezést mindenki elfogadta, és 1984-ben az első kitünte-
tett, Eugene Garfield, át is vehette a díjat.
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A Derek John 
de Solla Price 
emlékérem

Bár a díj pénzjutalommal nem jár, a tudománymetria kutatói körében rendkívül nagy 
presztízsnek örvend, és olyan nagytekintélyű, a tudománymetriával csak érintőlegesen 
foglalkozó tudósok is megtiszteltetésnek tartották a kitüntetést, mint pl. Robert 
Merton.

A magyar kutatók közül Braun Tibor 1986-ban, Schubert András 1993-ban, Glänzel 
Wolfgang 1999-ben, Vinkler Péter 2009-ben nyerte el az érmet.

1995 óta az International Society for Scientometrics and Informetrics nemzetközi 
társaság kétévenként változó helyszínen tartott konferenciáin hirdetik ki a díjazottat és 
adják át az érmet.

AZ „ARANYCSAPAT”

A magyarországi tudománymetriai kutatások fénykorának az 1980-as évek közepétől 
a ’90-es évek közepéig terjedő évtizedet nevezném. Ebben az időszakban a magyar 
kutatók közel 100 tudománymetriai témájú cikket publikáltak, többnyire vezető 
nemzetközi folyóiratokban.  A kutatások legnagyobb része az MTA Könyvtárának 
Tudományelemzési Osztályán (nemzetközileg ismert nevén az Information Science & 
Scientometrics Research Unit, ISSRU kereteiben) folyt. Braun Tibor a könyvtár 
igazgatóhelyetteseként, jómagam az osztály vezetőjeként vettünk részt a kutatásokban. 
Kiváló matematikusok, informatikus és könyvtáros szakemberek alkották a csapatot. 
A „tudománymetria Mekkája” (az elnevezés nem tőlünk származik!) rendszeres 
célpontja volt a világ minden részéből érkező kollégák látogatásának.
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Az MTA Könyvtár 
Tudományelemzési 
Osztálya az 1980-as 
évek közepén. 
Balról jobbra: 
Glänzel Wolfgang, 
Schubert András, 
Karsai Györgyi, 
Toma Olga, Zsindely 
Sándor, Telcs András 
és egy kínai vendég

Az osztály jó kapcsolatot tartott a más magyarországi intézményekben dolgozó, 
tudománymetriával foglalkozó kollégákkal is. Különösképpen Vinkler Péter (MTA 
KKKI) és Marton János (MTA SZBK) nevét emelném ki. A gyakori és intenzív eszme-
cserék ellenére sajnos közös publikációk ezekből a kapcsolatokból nem születtek. 
Publikációkban is megnyilvánuló, gyümölcsöző kapcsolatok szövődtek viszont a világ 
(főként Európa) tudománymetriai kutatócentrumaival. A leideni CWTS, a madridi 
CSIC vagy az utrechti FOM csak néhány példa együttműködő partnereinkre.

BEFEJEZÉS

Felkérésem a kezdetek bemutatására terjedt, ennek nagyjából eleget is tettem. 
Az „aranykor” elmúlta utáni másfél évtized eredményességben egyáltalán nem maradt 
el a megelőző időszaktól. Az időnként brutális adminisztratív beavatkozások csak 
a formát: az intézményi szervezetet vagy az egyéni affiliációkat érintették, a tartalmat: 
a „láthatatlan kollégium” működését nem. Az osztály kutatásban legaktívabb tagjai egy 
időre menedéket találtak az MTA Tolnai Márton által vezetett Kutatásszervezési 
Osztályán, majd mindenki megkereste a számára legalkalmasabbnak vélt működési 
formát. Braun Tiborral és/vagy Glänzel Wolfganggal 2000 óta közel 30 közös cikkem 
jelent meg, amelyek egyenként átlagosan több mint 30 idézetet kaptak. A jövőt illetően 
pedig optimizmusra ad okot az MTA Könyvtár és Információs Központ újonnan 
szervezett Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztálya, amelynek tehetséges 
fiatal munkatársai felmarkolhatják és továbbvihetik a kezünkből már ki-kipottyanó 
stafétabotot. Sok türelmet és energiát kívánok nekik hozzá!
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AZ OLVASÓK BIRODALMA
Az olvasóvá nevelés jelenkori esélyei és lehetőségei

G. GŐDÉNY ANDREA

A 21. század elejéről nézve az emberi lét egyik nagy problémájának tűnik a nem-olvasás 
– az Olvasók Birodalma egyre szűkül. Bár, bizonyos értelemben, a korábbinál jóval 
többet olvasunk, hiszen sok „trendi” tevékenység (internetezés, csetelés, sms-ezés) jár 
olvasással. A betűfogyasztáson túlmutató értelemben vett olvasás azonban egyre 
inkább háttérbe kerül. Az irodalomolvasás még inkább.1 Pedig a nem-olvasó ember 
óhatatlanul veszít valamit – nem is keveset. Olvasás nélkül aligha válhatunk ugyan-
olyan személyiséggé, mint eme nagyon emberspecifikus tevékenység által.2 Az iroda-
lomolvasás háttérbe szorulása további problémákat is felvet. 

Az esztétikai befogadás, az (irodalom)olvasással járó megértő tevékenység és 
empátiagyakorlat nélkül az emberi érzékenységre való képességünk korcsosul el, ami 
hozzájárul azon korjelenségek kialakulásához, amelyeknek okát amerikai szociológu-
sok kutatásainak tükrében Vekerdy Tamás így fogalmazza meg: „...az emocionális 
intelligencia, a szociális és művészi képességek kifejlesztése nélküli intellektus hajlamos 
végzetesen téves döntéseket hozni”.3 Hozzátehető, az ember intellektuális kvalitásai is 
romlanak az olvasásmegértés, olvasáshasználat jelenkori problémái következményeként 
– a funkcionális analfabetizmus egyre nagyobb százalékban való előfordulása jól 
mutatja ezt.4 Végső soron emberségünk a tét, amikor azt a kérdést feszegetjük: hogyan 
őrizhető meg az olvasás a Neumann-galaxis korában, hogyan juttathatók a 21. század 
gyermekei az Olvasók Birodalmába.5

Annak számbavételekor, miért válnak napjainkban egyre kevesebben olvasóvá, nem 
elegendő a számítógépet okolnunk, hiszen az olvasáskutatások tükrében az is látszik, 
hogy interneten tulajdonképpen ugyanazon réteg olvas, mint egyébként.6 S ha a prob-
léma valóban az „e-kütyük” létében gyökerezne, virágozhatna az e-book olvasás, de 
nem virágzik. Magyarországon a 2010-es felmérési adatok szerint közel sem terjedt el 
az e-könyv és hangoskönyv olyan mértékben, mint a világ egyéb részein.7 Nem a gépek 
és „kütyük” (meg)létében keresendő hát a probléma gyökere, sokkal inkább az (iroda-

1 L. az OSzK 2010-es olvasáskutatásának adatait: http://www.scribd.com/doc/44530532/OSZK-
olvasaskutatasi-eredmenyek-2010, letöltés: 2013. 10. 28.
2 L. A. Jászó Anna: Csak az ember olvas. Tinta Kiadó, Bp., 2003.
3  Idézi Boldizsár Ildikó. Boldizsár Ildikó: Mesepoétika, Akadémiai Kiadó, Bp., 2004. 28.
4 L. pl. Nyelv és Tudomány, nyest.hu. http://www.nyest.hu/hirek/minden-otodik-15-eves-funkcionalis-
analfabeta#b, letöltés: 2013. 11. 12.
5 Az olvasás ilyen értelmű funkcióját járják körül A. Jászó Anna Csak az ember olvas című könyve kapcsán 
a recenzensek és maga a szerző. L.: Nagy Attila, Honffy Pál, Benczik Vilmos, Bíró Zoltán, A. Jászó Anna: 
Többen egy könyvről. Könyv és nevelés, 2004/1.
6 L. Nagy Attila: Az olvasás mint kiváltság? Adatok és töprengések a Nagy Könyv akció ürügyén. Magyar 
Tudomány, 2006/9. 
7 L. 1. jegyzet.
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lom)olvasás élvezetéhez szükséges attitűdök és képességek hiányában, illetve a felkínált 
szövegek korszerűtlen voltában. Az okok keresésekor hajlamosak vagyunk megfeled-
kezni arról, hogy azoknak a gyerekeknek a szülei, akiknek ma kellene gyermekeiket 
az Olvasók Birodalmába vezetnie, maguk sem érkeztek meg oda. Holott az olvasó 
felnőtt személyes példája nélkül, az olvasást vonzó tevékenységként megélő felnőtt 
nélkül, a gyermeket ölükbe véve mesét mondó vagy olvasó szülők, nagyszülők nélkül 
aligha képzelhető el a folyamat megállítása, lassítása; visszafordítására pedig esély sem 
lehet. 

A nem-olvasóvá válás már az anyaméhben elkezdődik – ahelyett, hogy az olvasóvá 
nevelés kezdődne ekkor el. Köztudomású, hogy a prenatális akusztikus ingerek, 
a mozgástapasztalat, az anya érzelmei, élményei mind-mind befolyásolják a magzat 
(későbbi) fejlődését (is). Az olvasóvá válás esélyeit rontja a mozgásszegény életmód,8 
a beszélgetés háttérbe szorulása a napi életgyakorlatban, a képernyőre meredő édes-
anya, aki maga nem beszél, csak gépi beszédet hallgat, s aki az őt ilyenkor érő impulzu-
sok által gyakran diszharmóniát közvetít világra sem jött gyermeke felé. A ritmikus 
mozgás és beszéd, a zene öröme és tapasztalata nélkül megszülető gyermek esélyei 
az olvasóvá válásra idekint aztán tovább romlanak, ha továbbra is kevés beszédet hall, 
nem énekelnek neki, nem mondókáznak vele, ritkán hall felnőtt-felnőtt 
beszédinterakciót – utóbbi megnehezíti a felnőtt-beszéd megértését a későbbiekben, 
ami az iskolában már komoly gond lehet, s a problémák hólabdaszerű felhalmozódásá-
hoz vezethet, olvasási nehézségekhez is akár. Aki pedig nehezen olvas: nem szívesen 
olvas, így a kör bezárulni látszik… 

A problémák megoldásának remek módja lehetne a mostanában egyre szélesebb 
körben terjedő Kerekítők9 és Ringatók10 megismerése, és az azokon való rendszeres 
részvétel, illetve gyakorlatuk átültetése a hétköznapi praxisba. A beszéd-, ritmus-, 
mozgás-, zenei, anyanyelvi és irodalmi fejlesztés összekapcsolásával operáló foglalkozá-
sokban rejlő lehetőségeket azonban leginkább azok aknázzák ki gyermekeikkel, akik 
eleve tudatában vannak az ilyen jellegű korai élmények jelentőségének, s a foglalkozáso-
kon elsajátított mozgásos, zenés mondókázást tudatosan napi életgyakorlatukba 
illesztik. Éppen ezért nagyon fontos volna már a korai intézményi nevelés keretei között 
hasonlóan foglalkozni kicsikkel és nagyobbakkal, s ezért üdvözlendő olyannyira 
a zenebölcsik, zeneovik terjedése. S ha megoldható volna a rászorulók (ilyen jellegű) 
korai intézményi nevelődése-fejlesztése, nagy lépést tennénk az olvasóvá válhatás 
esélyeinek növelése terén. A nemzetközi összehasonlító vizsgálatok ugyanis egyértel-
műen mutatják, hogy azok az országok sikeresek az esélyegyenlőtlenségek kezelésében, 

8 Mozgás-, beszéd- és olvasásfejlődés összefüggését jól mutatják az alapozó terápiák sikerei a beszédfejlődés 
megindításában és az olvasási problémák korrekciójában. L. pl. Rácz Katalin, F. Földi Rita, Barthel Betti: 
A beszéd- és mozgásfejlődés összefüggései. Gyógypedagógiai Szemle, 2012/2.; Gósy Mária: Beszéd és óvoda. 
Nikol Kkt, Bp. 1997.; uő: A hallástól a tanulásig. Nikol Kkt, 2000.; uő: Pszicholingvisztika. Osiris Kiadó, Bp., 
2005.
9 A gyermekek jókedvre kerekítését célzó, az ölbeli játékokra és mondókákra alapozó Kerekítő baba-mama 
foglalkozásokat J. Kovács Judit drámapedagógus indította el. Kiadványaikról, foglalkozásaikról bővebben l.: 
http://www.kerekito.hu.
10 A Gállné Gróh Ilona által 1991-ben alapított, „Vedd ölbe, ringasd, énekelj“ szlogennel útjára indított Rin-
gató mozgalom 2006-ra országos hálózattá szerveződött. Működéséről, foglalkozásaikról, kiadványaikról l.: 
http://www.ringato.hu.



34 OLVASÁSPEDAGÓGIA

így a szociokulturális háttér negatívumainak csökkentésében, amelyek intézményi 
keretek között tudnak gondoskodni a korai fejlesztés megindításáról.11 

A mondókázó, mesélgető, zenélő, verselgető tevékenység, majd a mielőbbi könyvné-
zegető, képről beszélgetős mesélés a legjobb módja az olvasóvá válás megalapozásának; 
de ilyen lehet még az édesanya (édesapa, nagyszülő stb.) hangján „megszólaló” diafilm 
nézegetése is.12 Ezek, persze, mind időigényes tevékenységek, a felnőtt személyes és 
(inter)aktív részvételét igénylik a szituációkban – nem véletlen, hogy gyakran mozgó-
képvetítésre cserélődnek. A gyermek filmnézése, (mozgó)képfogyasztása ugyan 
szabadidőt biztosít a felnőttnek, ám nem fejleszti a gyermek beszédpercepcióját és 
-produkcióját. Csakhogy nem ezzel okozza a legnagyobb kárt az olvasóvá válhatás 
vonatkozásában, hanem a belső képteremtő képesség elkorcsosításával. A fantázia, 
a belső képalkotó képesség hiánya közvetlenül kihat és visszahat az olvasás (hallgatása) 
iránti kedv és az olvasási képesség alakulására. Csak az hallgat vagy olvas szívesen 
mesét, verset (irodalmat egyáltalán), aki képes élvezni, amit hall,  olvas – márpedig erre 
csak az képes, aki elaborál, akiben a szöveg a belső képalkotó tevékenység által megjele-
nítődik. Így a hallgatott mesének a belső képteremtés inspirálásával igen nagy szerepe 
volna az olvasóvá válásban, hiszen az irodalomélvezet, -értés alapja a fantázia, a belső 
képalkotó képesség fejlettsége. A hallgatott mese továbbá oldja a szorongást, és nem 
történhet benne olyan, ami agresszívvá tenné a gyereket, vagy félelmet keltene benne, 
mert saját belső képei megóvják mindkettőtől: a belső kép sosem félelmetesebb, mint 
amit készítője elviselhet, mert egész egyszerűen nem képzel el az elme félelmetesebb 
„boszit“, mint amit még el tud viselni a psziché...13 Továbbá a mesét hallgató gyerek, 
azon túl, hogy gazdagabb személyiséggel és esztétikailag fogékonyabban indul az élet-
ben, jóval esélyesebben indul iskolába, hiszen beszédértése, beszédprodukciója sokkal 
fejlettebb a mesét nem hallgató társainál; következésképpen utóbbiakhoz képest jóval 
könnyedebben felel meg az iskolai kihívásoknak, a beszéd percepciós és produkciós 
értelemben vett fejlettségének az olvasás- és írástanulás sikerességére gyakorolt hatása 
miatt (is).

Ám nem mindegy, hogy mikor és milyen mesékkel kínáljuk meg a gyerekeket. 
Elhibázott ötlet pl. kétéveseknél tündérmesék felolvasásával próbálkozni. Többször 
előfordult már, hogy gyakorló szülőként tanítványaim arról számoltak be, hiába tudják, 
milyen fontos a mese, mesélnének a gyereküknek, de az egész kicsi kora óta „visítva 
menekül“, ha mesekönyvet lát, pedig Benedek Elek legszebb meséit kínálják neki. 
Az óvodáskor előtti években, de még óvodáskor kezdetén is a mesekönyvek képeiről 
való beszélgetős mese a jó mese; illetve a nap végén a napi történések felidézése. 
Köthetjük a történeteket állatszereplőkhöz, mesefigurákhoz is, ám a gyerekkel megesett 

11 L. Csapó Benő, Molnár Gyöngyvér, Kinyó László: A magyar oktatási rendszer szelektivitása a nemzetkö-
zi össze hasonlító vizsgálatok eredményeinek tükrében. Iskolakultúra, 2009/3-4.
12 Tanulságos gondolatokat fogalmaz meg a témában Süveges Gergő a Libri Kiadói Csoport Nyugati című 
lapjának karácsonyi kiadásában. Az ismert médiaszemélyiség írása egyrészt saját gyermekkori diafilmnézős 
élményeit idézi föl annak kapcsán, hogy 2014 a Diafilm Éve lesz; másrészt azt fogalmazza meg, mit jelent 
neki szülőként, gyermekeivel való kapcsolatában a diafilm-hangosító tevékenység: „Együtt letelepedni, 
összebújni, együtt tekerni, együtt elolvasni, együtt megnézni, együtt átélni: együtt lenni. Ez az együtt: ez az, 
amit nem pótolhat semmilyen digitális csoda. Ehhez mi  magunk kellünk, emberek, jelenlévők, időt rászá-
nók. Ettől olyan szép az egész.” L. Süveges Gergő: DIAdal! Nyugati, 2013. november. 
13 L. bővebben pl.: Vekerdy Tamás: Az óvoda és az első iskolai évek – a pszichológus szemével. Saxum, Bp., 
2010.
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napi történéseket transzformáljuk ezekbe a történetekbe.14 Ha napközben van módunk 
mesélni a gyermekeknek, éljünk az interaktivitás többletével, vonjuk be őket a mesé-
lésbe, kérdezzük meg tőlük pl., hogy szerintük mit mondott a kis süni a rókának; vagy 
mit érzett a kismadár, amikor...15 Azért jó módja a mesélésnek az interaktivitás, mert 
a gyerekek sokkal jobban involválódnak így a mese világába, hiszen aktív, cselekvő 
részeseivé, alakítóivá válhatnak a történetnek.16 Építsünk dramatikus elemeket a törté-
netmondásba, játsszuk el velük például, hogyan félhetett, fázhatott a kismanó a bokor 
alján, hogy tett a tücsök, amikor...17 Kiváló módja a mesélésnek a bábozás is: a bábfigu-
rákkal való történetalkotás, a gyerek bevonásával. Azon túl, hogy az olvasóvá válás 
alapja lehet az ilyen történetmesélés, számtalan szorongásról, frusztrációról szerezhe-
tünk általa tudomást, hisz a bábokba vetítve a gyerek önmagáról, saját problémáiról 
beszél.

A szövegkínálat másik nagy problémája a klasszikus mesék túlsúlya mind a szülői 
praxisban, mind az intézményi nevelés keretei között. A felnőtt, akár laikus, akár 
szakember, hajlamos azt hinni, hogy ami neki jó volt, ami őt érdekelte, az a saját 
gyerekét, a mai gyereket is érdekelheti. De a tapasztalatok szerint nem így van. A kor-
társ irodalom, kortárs mesék szövegvilága jóval közelebb áll életvilágukhoz, mint 
klasszikusoké. Előbbiek nyelvezete, a bennük szövegesülő tárgyi világ, emberi kapcso-
latrendszer, problémák ismerősebbek számukra, és ez nagyon fontos az egocentrikus 
gondolkodás időszakában, amikor az idegent, a mást életkori sajátosságaiknál fogva 
nehezen tolerálják még a gyerekek.18 S ha ez az idegenség a mese, az irodalom, egyálta-
lán, az esztétikum befogadásának gátjává válik, nemcsak szövegértésre, de emberi 
létezésre is képtelen lesz a közoktatásból kilépő individuum – ha individuum lesz még 
egyáltalán... 

Jelentősége van annak is, hogy írott vagy felolvasott, „fejből mondott“ szöveget 
hallgat-e a gyerek. Gyakori tévhit az óvodapedagógusok körében, hogy kötelező a mesét 
mondaniuk; sőt, találkoztam már olyan hiedelemmel, hogy egyenesen tilos mesét 
olvasniuk a gyerekeknek. Tény, hogy óvodás korban nagyobb szerepe van a mondott 
mesének, hiszen a mimika, a gesztusok nagy szerepet játszanak a beszédmegértésben, 
így a meseélvezetben is; de ez nem jelenti azt, hogy kizárólagosnak kellene lennie 
a mondott mesének. Sokkal inkább az volna fontos, hogy fokozatosan hozzászoktassuk 
a gyerekeket az írott szöveg hallgatásához is, mert a szövegfeldolgozó mechanizmusok 
kiépülése szempontjából ugyan nincs jelentősége annak, hogy mondott vagy olvasott 

14 L. Vekerdy Tamás: Meséljünk gyermekeinknek! http://www.logopedia11.hu/files/
Mes%C3%A9lj%C3%BCnk!.pdf, Letöltés: 2013. 11. 12.
15 Este, persze, amikor az elcsendesítés, megnyugtatás, elaltatás a cél, mellőzzük ezeket a tevékenységeket.
16 Az interaktív mese jelentőségéről, nyelvi kompetenciaképzésben játszott szerepéről l. Szinger Veronika: 
Interaktív mesemondás és meseolvasás az óvodában a szövegértés fejlesztéséért. Anyanyelv-pedagógia, 
2009/3. http://www.anyanyelv-pedagogia.hu
17  Ennek módját és kivitelezését l. pl. G. Gődény Andrea, Koósné Sinkó Judit: Interaktív mesék az óvodás 
években és óvoda-iskola átmenet idején. In: Podráczky Judit (szerk.): Művészeti nevelés kora gyermekkorban. 
Módszertani  kaleidoszkóp. Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Bp., 2013. 65-72.
18 A kortárs irodalom szerepéről és jelentőségéről az olvasóvá nevelésben l. pl. G. Gődény Andrea: A ma 
gyermekirodalma – az olvasóvá nevelés folyamata. Csodaceruza 50. 2011. ápr.
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mesét hallgat-e a kisgyerek, viszont az írott szöveg majdani megértésének sikeressége 
szempontjából annál inkább.19

Az olvasóvá válás esélyei – bármily hihetetlen – inkább romlanak, mint javulnak 
azzal, hogy iskolába lép a kisgyerek. Az óvodában azok is naponta találkoznak mesék-
kel, könyvekkel, irodalommal, akiknek az otthoni környezetéből mindez hiányzik; ám 
az iskolában nagyon sokszor megszakad ez a folyamat. Az iskola olvasni tanít (több-
kevesebb sikerrel), olvasóvá ritkán nevel. Ennek ugyanis elemi feltétele volna, hogy 
folytatódjon a mindennapi mesélés, naponta legyen esztétikai, irodalmi élménye 
a gyerekeknek, könyves környezet vegye őket körül az osztályban, behozhassák 
kedvenc könyveiket, akiknek van ilyen, s beszélhessenek arról, miért szeretik őket. 
Az olvasás iránti vágy felkeltésének és fenntartásának jó módja volna, ha az olvasni 
tudó gyerekek mesélhetnének olvasmányélményeikről; márpedig hiába fordul elő 
egy-egy ilyen gyerek az osztályban, nemigen kap lehetőséget az olvasmányairól való 
beszámolásra. A tanítók ritkán aknázzák ki a bennük rejlő lehetőséget a többiek 
olvasásra motiválásában. Mint ahogy az is ritka, hogy folytatásokban felolvassanak 
egy-egy izgalmas regényt20 a nap egy erre kijelölt, rögzített pontján; s ha még külön-
böző játékok, élménytechnikák alkalmazása, interaktivitás is kapcsolódna ezekhez 
a mesealkalmakhoz, minden bizonnyal többen tennének és szívesebben tennének 
erőfeszítést az Olvasók Birodalmába jutásért. Azonban hány iskolában van ez így? 
A tananyagmennyiségre és időhiányra, tantervre hivatkozva utasítja el nagyon sok 
pedagógus az ilyen jellegű tevékenységeket, holott már régóta tantervi szinten (vagy csak 
ott?) elsődleges preferencia a képességfejlesztés az alsó tagozaton.

Ráadásul az iskolába lépő gyereket gyakran még a szülők is magukra hagyják 
az olvasással. Azok közül is sokan beszüntetik az esti mesélést, akik korábban felolvas-
tak gyermeküknek, mondván: gyakorold magad az olvasásban, te már úgyis tudsz 
olvasni stb. Még a pedagógusok közül is kevesen tudják (mert, ha tudnák, nyilván nem 
adnának második osztályban önálló regényolvasási feladatot, vagy ugyanekkor nyári 
olvasmányul regényolvasást), hogy a jól olvasó gyerekek is csak a harmadik utáni 
nyárra érnek meg arra, hogy maguknak élményt szerezve tudjanak olvasni – nagyobb 
terjedelmű szövegeket különösképp. Addig a tanítónak és a szülőknek folytatásokban 
kellene (meseregényeket is) felolvasniuk, hogy felkeltsék és / vagy fenntartsák a gyere-
kekben az olvasás iráni vágyat az olvasástanulással való birkózás idején.21 

A felolvasás szokása és gyakorlata a családban és az iskolában nagyban növelhetné 
az olvasóvá válás esélyeit; de az sem mindegy, mit és hogyan olvasunk (f)el. S ez 
a kérdés már átvezet az olvasókönyvek, olvasmányanyag, házi olvasmányok, 
olvasmányfeldolgozás problémaköréhez, beleértve és -gondolva ebbe a regényolvasás és 

19 Továbbá az írásbeli szövegalkotási képesség színvonalában is nagy szerepe van az írott szövegek hallás 
utáni befogadásában való jártasságnak. L. bővebben Gósy Mária fent idézett műveit ebben a vonatkozásban 
is. (8. jegyzet)
20 Ilyen lehetne például Berg Judit tengerészregényként megírt meseregénye, a Rumini, ami 
meseregényfolyammá íródott immár.
21 Annak kifejtése, hogy ez az időszak sok-sok kisgyerek számára miért gyötrelmes és frusztrációkkal 
terhelt, jelen dolgozat kereteit túlfeszítené; de abban bizonyosak lehetünk, hogy ha komolyan venné a praxis 
Vekerdy Tamás intelmét, miszerint az iskolába érkező gyerekek valójában másodikos korukig óvodások 
még, és ehhez igazodó játékossággal kezelné problémáikat, többen eljutnának az Olvasók Birodalmába. 
Most, hogy hatéves gyerekek tömegével kezdenek iskolát, különösen időszerű volna az élménypedagógiák 
tapasztalatainak gyakorlati alkalmazása a közoktatásban. 
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a néma olvasás tanítását is. S ha még azt is tekintetbe vesszük, hogy az értő olvasás csak 
kisebb részben olvasástechnikai probléma,22 a szövegértő olvasás valójában a gondolko-
dásfejlesztés területére tartozik, amivel viszont az iskolai praxis többnyire adós marad, 
aligha csodálkozhatunk a nem-olvasás terjedésén. Hiába jönnek új és újabb tantervek, 
amelyek mind kiemelt fejlesztési területként deklarálják a problémamegoldó gondolko-
dás fejlesztését, a tankönyvek kérdései, feladatai kevéssé irányulnak magasabb gondol-
kodási műveletek kiváltására, a gondolkodó olvasás tanítására meg kiváltképp alig-alig 
találunk példát.23 Csak reménykedhetünk, hogy a 2012-es kerettantervhez készülő 
könyvek megújulnak e tekintetben – maga a kerettanterv alsó tagozaton pl. konkrétan 
megnevezi és felsorolja azokat a tevékenységeket, amelyekkel az olvasási, gondolkodási, 
tanulási képességek fejleszthetők volnának.24 Ezeknek a tevékenységeknek a tankönyvi 
megjelenése azért is volna nagyon fontos, mert köztudomású, hogy a magyar iskolai 
praxist kevésbé a tantervek, sokkal inkább a tankönyvek irányítják, tehát az iskolákban 
csak akkor lesz előrelépés e tekintetben (is), ha a tankönyvi kérdések és feladatok ezt 
támogatják.

Ugyanezért volna szükséges az olvasókönyvek szöveganyagának radikális megújí-
tása. Azon talán lehet vitatkozni, hogy a skandináv országok gyakorlata, ahol tíz évnél 
régebben keletkezett szövegek nem kerülhetnek be alsós könyvekbe, adaptálható-e 
teljes mértékben a hazai oktatásban, vagy kell-e teljes mértékben adaptálni; azon 
viszont nem, hogy ezek az országok a legsikeresebbek az olvasóvá nevelésben, az olvasás 
iránti kedv felkeltésében, fenntartásában, és a szövegértés-vizsgálatokon nyújtott 
teljesítményük is őket igazolja.25 Ha nem is követjük teljes mértékben a skandináv 
mintát, az nem kétséges, hogy a klasszikus és kortárs szövegek arányán az olvasóköny-
vekben sürgősen változtatni kell. Azon az úton, amelyen ma jár az iskola, csak oda 
lehet(ett) jutni, amit Hevérné Kanyó Andrea, Kiss Gábor, Gombos Péter felmérése 
(sajnálatos módon) olyan jól reprezentál;26 noha a 2012 első felében, 9–12. osztályosok 
körében végzett kutatásban nem reprezentatív mintán vizsgálódnak. Az 548 feldolgo-
zott kérdőív, amit 288 lány és 260 fiú töltött ki, mégis sokat elárul arról, mit gondolnak 
a középiskolások az olvasásról, az irodalomról. A „Szerintem az irodalmi szövegek…” 
kezdetű mondat befejezéseként a megkérdezettek 40,33%-a választotta azt a lehetősé-
get, hogy „nehezen érthetőek”, 35,04% pedig azt, hogy „általában régiek”. Tanulságos-
nak gondolja az irodalmat 37,23%, és 37,96% mondta azt, hogy az irodalom fontos 
dolgokról szól. Annak akár örülhetnénk is, hogy ilyen arányban gondolják fontosnak 
az irodalom tematikáit a diákok; ám az olvasási szokásokkal összevetve ez a választás 
inkább azt jelenti, hogy fontos dologról szól ugyan, de hagyjanak békén vele, én kikap-
csolódni, szórakozni szeretnék – és ezt a lehetőséget elsősorban nem az olvasás, különö-

22 A jó olvasástechnikának természetesen van szerepe az olvasásértésben, -élvezetben; hiszen amit nem 
tudunk elolvasni, azt nem érthetjük, így élvezni sem áll módunkban...
23 L. Józsa Krisztián, Steklács János: Az olvasástanítás kutatásának aktuális kérdései. Magyar Pedagógia, 
2009/4. 
24 L. pl. http://kerettanterv.ofi.hu/1_melleklet_1-4/index_alt_isk_also.html. Letöltés: 2013. 11. 21.
25 L. Balázsy Ildikó, Balkányi Péter: a PIRLS- és a PISA-vizsgálat eredményeinek összehasonlítása.  
Új Pedagógiai Szemle, 2009. szeptember; http://www.ofi.hu/tudastar/balazsi-ildiko-balkanyi-090930, 
 Letöltés: 2013. 11. 15.
26 A kutatási eredményekről Gombos Péter számolt be az ELTE TÓK Anyanyelv, irodalom, olvasás címmel 
2013 májusában rendezett konferenciáján; illetve publikálásukat is megkezdte: Gombos Péter: Irodalmi (v)
iszony. Tanítás-Tanulás, 11. évf. 2013. december.
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sen nem az irodalomolvasás jelenti számukra. Válaszaik tükrében az irodalom régi, 
fontos, unalmas, tanulságos és érthetetlen. Az irodalmi szöveget újnak alig több mint 
3%, időszerűnek pedig 16,61% gondolja! Az irodalom számukra láthatóan a régiség 
valamiféle halott ördöngössége; s bizonnyal meglepné legtöbbjüket, ha tudomásukra 
jutna, hogy irodalmi szövegek ma is keletkeznek, írók, költők élnek közöttünk, buszra 
szállnak, gyerekért rohannak, pénzt keresnek, s műveikkel az ő problémáikról is 
beszélnek. Az az irodalom, amit kínálunk nekik, nem rendelkezik megszólító erővel 
számukra, nem róluk és nem nekik szól, általuk meg aztán végképp nem. Sem 
a jelentés konkre ti zációk értelmében, sem a kreatív írás értelmében. Csak valami 
unalmas, érthetetlen, idegen és időben mérhetetlenül távoli dolgot akar erőnek erejével 
rájuk erőltetni, megtanítani nekik. Ezt az irodalomképet alakította ki bennük az iskola, 
amely a kortárs irodalmat alig engedi be a falai közé,27 s amely az irodalom funkcióját 
nem a gyönyörködtetésben, hanem a tanító-nevelő szándék megvalósításában látja; 
a magyar irodalom tantárgyra kizárólagosan közismereti tárgyként tekint, és nem vesz 
tudomást művészeti funkciójáról; elsődleges preferenciának az ismeretátadást tartja, 
miközben megfeledkezik az olvasóvá nevelés igényéről, ami a(z olvasási) képességfej-
lesztés irányába tolná el a hangsúlyokat az irodalomtanítási preferenciákkal szemben.28 

Az iskola által közvetített irodalomkép, persze, csak leképeződése annak az iroda-
lomfogalomnak, amely alapján a legtöbb tankönyv íródik, s az irodalom funkciójáról 
vallott felfogásnak, amely máig meghatározza az olvasókönyvek összeállítását, a tan-
könyvírást. Irodalomszemléletünk hazai sajátosságaival függ mindez össze,29 amely 
máig nem tudott megszabadulni a felvilágosodás idején dominanciára jutó didaktikus 
terheltségtől, az irodalomról való gondolkodás emelkedett pátoszától, ami a gyönyör-
ködtetés elsődleges igényével született szövegeket jobbára kiszorítja a tankönyvekből, 
olvasókönyvekből, s alig ad esélyt a könnyeden játékos, humoros irodalom tankönyvi 
megjelenésére.30 Így a kortárs gyermekirodalom olvasókönyvi jelenlétére sem, amely-
nek egyik jellegadó sajátossága épp a játékfilozófiák általi befolyásoltság, és a nyelv 
játékos lehetőségeibe való belefeledkezés.31 

De nem csak a kortárs irodalom szorul ki emiatt (is) a tankönyvekből, az iskolai 
olvasókönyveket még az a weöresi költészet sem tudta megtermékenyíteni, ami 
az óvodai anyanyelvi-irodalmi nevelést már régen és egészen átformálta. Az meg szinte 
elképzelhetetlen, hogy a humor meghatározóan jelen legyen az olvasókönyvekben, 

27 Érettségizők tömegei annyit ismernek a kortárs művek közül, amennyi az érettségi tételekben kötelező-
en meg jelenik…
28 Hogy ennek a szemléletnek a következményei mennyire nem csak a mai középiskolásokat érintik, 
kiderül  Vidra  Szabó Ferencnek a könyvtárhasználati szokások változásaira irányuló kutatási eredményeket 
összegző és elemző tanulmányából. A magyar szakos kollégák irodalomhoz, olvasáshoz való viszonyulása 
tökéletesen érthetővé teszi, miért képtelen ez a réteg számottevő mértékben pozitív elmozdulást előidézni 
a vele kapcsolatba kerülő gyerekek, diákok  olvasáshoz való viszonyában. L. Vidra Szabó Ferenc: A könyv-
tárhasználati szokások változásai az utóbbi tíz évben. Könyvtári Figyelő, 1997/1.
29 Irodalomszemléletünk sajátosságairól, ezen sajátosságok okairól l. Kulcsár Szabó Ernő: Irodalomérté-
sünk néhány örökletes előföltevéséről. In: Sipos Lajos (szerk.): Irodalomtanítás az ezredfordulón. Pauz-
Westermann Kiadó, Celldömölk, 1998, 912-924.
30 A szemlélet következményeit l. pl. Arany János Bolond Istókjának és A nagyidai cigányok című komikus 
eposzának fogadtatásában. L. Szilasi László: „Környékezi már néminemű kétség“ (Arany János: A nagyidai 
cigányok). http://epa.oszk.hu/00000/00001/00388/pdf/itk_EPA00001_1996_04_395-414.pdf, Letöltés: 2013. 
11. 14.
31 L. Végh Balázs Béla: Kalandozások a gyermekirodalomban. Szombathely, SUP, 2011. [Kézjegy]
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holott tudható, hogy a mai embert taszítja a pátosz, a gyereket meg különösképpen; s 
hogy a humor óriási megszólító erővel rendelkezik, amit ideje volna kihasználni 
az olvasásra motiválásban. Mégpedig a humornak azt a válfaját, amit a mai gyerek is 
akként érzékel és ért. Egy globalizált, urbánus dominanciájú világban32 a népi humor 
érzékelhetetlen a gyerekek számára, jobbára már falusi környezetben is… Nyelvileg is 
távoli ez a világ, az élethelyzet is felfoghatatlan, idegen az emberi kapcsolatdinamika is. 
Ugyanezért problematikus a klasszikus szövegek dominanciája az olvasókönyvekben; s 
az is, hogy a pedagógusok meghatározó többsége máig ugyanazokkal az olvasmányok-
kal kínálja meg diákjait, amivel már a szüleiket sem sikerült olvasóvá formálni. Ötven 
évvel ezelőtt összeállított listákkal, száz-kétszáz éves könyvekkel olvasóvá nevelhetőnek 
vélik azokat, akik számára immár a hetvenes-nyolcvanas évek regényeiben megjelenő 
életvilág is felfoghatatlanul idegen. A legtöbb iskolában még mindig a Tüskevár (3.-ban) 
és a Kincskereső kisködmön (4.-ben) a kötelező; s a meghatottan (fel)olvasó pedagógus 
nem veszi észre, mennyire érthetetlen és élvezhetetlen tanítványai többségének, amit 
elébük tár.33 S az még a jobbik eset, ha a tanító felolvassa nekik a szöveget. A gyerekek-
kel közös, fejezetenként haladó, tanítói és diák-olvasást váltogató olvasási mód, 
a szakaszos szövegfeldolgozás eljárásait34 a regényolvasásban is kamatoztató feldolgo-
zás, drámapedagógiai módszerek, élménytechnikák alkalmazása a klasszikusok 
befogadását is megkönnyíthetné, a kortárs gyerekkönyvek ilyen jellegű feldolgozása 
pedig minden bizonnyal élménnyé varázsolhatná még ma is az olvasást. Mert nem 
elegendő kortárs szövegre cserélni a klasszikusokat, a feldolgozási módon is változtatni 
kell. A regényolvasást, ahogy a néma olvasást is, tanítani kellene.35 Egyiket sem tesszük, 
csak elvárjuk. Pedig nem vezet közvetlen, egyenes és automatikus út az egy órán 
feldolgozható, kerek, egész, zárt történetektől (mesék, mondák, elbeszélések) a regény-
olvasáshoz, mint ahogy a(z értő) néma olvasás is fejlesztés eredménye. Ahogy az embe-
riség történetében hosszú út vezetett az olvasás elnémulásához, úgy az egyes ember 
szellemi fejlődésében is az vezet, ha nem is tart annyi ideig.36 A néma olvasásnak 
alapfeltétele a gyors dekódolás és a problémamegoldó gondolkodás. S mivel az olvasási 
képesség leginkább olvasással fejleszthető, nagy jelentősége volna annak, hogy az iskola 
vonzó és érdekes szövegeket kínáljon a gyerekeknek, akár úgy is, hogy beengedi falai 
közé azokat a műfajokat (pl. krimi, képregény), és azokat a sikerkönyveket, amelyeknek 
a könyvtárak kölcsönzési adatai szerint még ma is akadnak lelkes olvasói.37 Az alsós 

32 A globalizáció hatására ma már a falvak egy jelentős része is urbánus környezetet jelent az ott lakó 
emberek számára. L. pl. Kapitány Ágnes, Kapitány Gábor: Globalizáció, individualizáció, modernizáció, 
urbanizáció és lakásmód Magyarországon. http://www.socio.mta.hu/dynamic/kapitany_globalizacio.pdf, 
Letöltés: 2013. 11. 14.
33 A problémát szemléletesen bemutatja és elemzi: Gombos Péter: „Ó, mondd, te mit választanál!” A tanár 
felelőssége és lehetőségei a kötelező olvasmányok kiválasztásában. Könyv és nevelés, 2009/2. 
34 Ennek mikéntjére l. pl. Korányi Margit: Mi az a szakaszos szövegfeldolgozás? Nyelv és Tudomány, 2012. 
október, http://www.nyest.hu/hirek/mi-az-a-szakaszos-szovegfeldolgozas, Letöltés, 2013. 11. 15.; Nemoda 
Judit: Kritikai gondolkodást fejlesztő magyarórák. Anyanyelv-pedagógia, 2008/3-4.
35 L. Benczik Vilmos: Házi olvasmányok és olvasóvá nevelés az általános iskola 2–6. osztályában. A Buda-
pesti Tanítóképző Főiskola tudományos közleményei. 1999. 109-138.
36 L. Benczik Vilmos: A néma olvasásról. http://benczikvilmos.fw.hu/anemaolvasasrol.pdf. Letöltés, 2013. 
11. 15.
37 L. Péterfy Rita: Mit olvasnak gyermekeink? Kötelező és szabadon választott olvasmányok a 10–20 év 
közötti korosztályban, három vizsgálat összesített adatai alapján. Raabe Kiadó. Tanári Kincsestár. Irodalom. 
2012. szeptember Z 7.3 / 1-20.
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korosztály körében pl. a Geronimo Stilton-könyvek vezetik a toplistát, mely könyvek 
a legtöbb tanító szerint értéktelenek – nem látják meg a kép és a szöveg, betűméret, 
kaland és izgalom bennük megvalósuló kombinációjában azt a lehetőséget, amivel 
a mai gyerekek is rávehetők az olvasásra. Az egyéni olvasmányoknak az iskolában való 
értékesítése, az olvasó kortársak motiváló erejének kiaknázása, az olvasmányélmények 
iskolai megosztása mind-mind az Olvasók Birodalmába csalogató erő lehetne, a könyv-
olvasásban való gyakorlottságot eredményezhetne, ami nélkül elképzelhetetlen 
az élvezetre képes, önálló regény(olvasás). Mint ahogy a fantázia a belső képalkotó 
képesség fejlettsége nélkül, a jelentéstulajdonítás képessége az emlékezet fejlettsége és 
az élményőrzés képessége nélkül is az. Ezeket a képességeket külön-külön és együtt is 
fejlesztenünk kell. Mindez egyértelműen mutatja, hogy a Gutenberg-galaxis hagyomá-
nyainak megőrzése a „Neumann-galaxisban” akkor lehetséges, ha képességfejlesztővé 
és befogadó orientálttá válik az irodalmi szövegekkel való foglalatosság az iskolákban.38 
Ehhez képest a regényolvasást legtöbbször önálló házi feladatként kapják a gyerekek, s 
az olvasás folyamatában magukra hagyva kell teljesíteniük a kötelező penzumot, 
előkészítés és felkészítés nélkül, abban az életkorban is, amikor erre még nagyon sok 
gyerek nem képes. A szövegek feldolgozásmódja általában, a regényeké különösen nem 
segíti az értő és élményszerű olvasást; az olvasás közben potenciálisan szerzett élmé-
nyek iránt a pedagógus ritkán érdeklődik, nem teszi lehetővé az élménymegosztást; 
nem diákjai értelemalkotását inspirálja, hanem a(z általa ismert) szakirodalom és/vagy 
tankönyv jelentéskonkretizációját közvetíti és kéri számon; diákjai nyelvi kreativitását 
alig használja ki, még kevésbé fejleszti.39 Mivel hiányzik a praxisból az olvasási straté-
giák tanítása, tudatosítása,40 a diákokból pedig az értő és élvezetre képes olvasáshoz 
szükséges alapkészségek, nem csoda, hogy a fent említett, Gombos Péter által ismerte-
tett olvasásvizsgálatban a válaszadó gyerekek 30,11% százaléka úgy gondolja: olvasónak 
születni kell. A „Szerintem az olvasás…” kezdetű mondatot ugyanis ennyien fejezték be 
úgy, hogy „…jó, de nem mindenki születik olvasónak.”41 Az iskola, úgy tűnik, nem tud 
sokat hozzátenni ahhoz, amit a gyerek otthonról hoz.42 A diákok, válaszadásukból 
láthatóan, ezt nagyon jól érzékelik. Ha a szociokulturális háttér, ahonnan a gyerek 
érkezik, s az ezzel nagyon is összefüggő nyelvi kompetenciája, fantáziája és egyéb 

38 Néhány példa, különböző iskolafokozaton: Tölgyessy Zsuzsa: Élményközpontú irodalomtanítás 
az alsó tagozaton. http://www.fordulopont.hu/Fp-44_tolgyessy.pdf. Letöltés: 2013. 11. 16.; Valaczka 
András: Projektötletek felső tagozatos magyartanároknak. Módszerver. Módszertani folyóirat, magyar 
nyelv és irodalom http://www.ntk.hu/c/document_library/get_file?uuid=00bf16d5-f9d9-49ec-9f37-
f7d06c939ece&groupId=10801 Letöltés: 2013. 11. 16.; Fűzfa Balázs: Az élményközpontú irodalomtanítás 
néhány lehetősége. In: Sipos Lajos (szerk.): Irodalomtanítás az ezredfordulón. Pauz-Westermann Kiadó, 
Celldömölk, 1998.; Pethőné Nagy Csilla: Módszertani kézikönyv. Befogadás-központú és kompetenciafejlesz-
tő irodalomtanítás a gimnáziumok és szakközépiskolák 9–12. évfolyamán. Korona Kiadó, Bp., 2007.
39 Ennek módjára l. pl.: Tóth Beatrix (szerk.): A nyelvi kompetenciák élményközpontú fejlesztése. Módszer-
tani gyűjtemény tanító szakos hallgatók számára. ELTE TÓFK. Bp., 2003.
40 L. Steklács János: Olvasási stratégiák tanítása, tanulása. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, 2013. 
41 L. 26. jegyzet.
42 A nemzetközi felmérésekből világosan látható, hogy a magyar iskolarendszer jelenleg nem képes arra, 
hogy az iskolába lépés pillanatában fennálló különbségeket csökkentse, korrigálja, sőt, az iskolázódás évei 
alatt az olló egyre nagyobbra nyílik. L. 11. jegyzet; valamint: Csapó Benő: A nemzetközi felmérések ered-
ményei – következtetések a magyar közoktatás fejlesztésének megalapozásához. http://www.tarki-tudok.hu/
files/mta_konferencia_csapobeno.pdf. Letöltés: 2013. 11. 16.
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képességei nem predesztinálják arra, hogy olvasó ember legyen, csekély esélye van azzá 
lenni pillanatnyilag. 

Mi hát a megoldás? Van még esély egyáltalán a folyamat megállítására, netán 
visszafordítására? Nincs királyi út, de a jelenlegi tipikus gyakorlatnál ígéretesebb utak 
minden bizonnyal vannak.43 Naponta tapasztalom, hogy ha egy pedagógus a fenti 
problémák tudatában, korszerű irodalomfogalom, irodalomtanítási koncepció és 
módszertani kultúra birtokában, invenciózusan és kreatívan foglalkozik diákjaival; 
hasznosítja napi gyakorlatában az interaktivitás többletét, az élménypedagógiák 
tapasztalatát, s számukra érdekes olvasmányokkal kínálja meg diákjait, érdeklődik 
az olvasottakkal kapcsolatos gondolataik, érzéseik, benyomásaik iránt; tud az internet-
ben rejlő pozitív lehetőségekről, és ki is használja őket44 – olvasásra motiválható sok 
gyerek ma is. Motivációjuk megteremtésében pedig segítségül hívhatnánk a versekkel 
való élményszerű foglalatosságban rejlő lehetőségeket is.45 A jó gyerekvers hangzásvilá-
gánál, terjedelménél, képes beszédmódjánál és a gyerekekre gyakorolt mágikus 
hatásánál fogva ugyanis alkalmas lehet arra, hogy a Nem-olvasók Birodalma és az Olva-
sók Birodalma közötti szakadékot áthidaljuk vele. Ha az óvodából versélménnyel érkező 
gyerekeket46 fogadó pedagógus nyitott a játékra, arra is, amit a versek kínálnak; nem 
csak versszerető, versértő felnőttek útját egyengeti. Megkönnyítheti az iskolába való 
beilleszkedést; élménnyé, örömmé teheti az iskolás éveket tanítványai számára; későbbi 
életükre pedig olyan stresszoldó eszközt adhat a kezükbe, amely nemhogy nem 
rombolja, de építi őket. 

Ám jelentős hozadéka van a versfeldolgozásnak a líráétól47 eltérő irodalmi beszéd-
módok befogadása számára is, az irodalomhoz való pozitív attitűd kialakításával, 
az irodalmiságról szerezhető intenzív élménytapasztalatok biztosításával, a vershallga-
tással és versalkotással fejleszthető irodalmi kompetenciákkal.48 Nem kétséges, hogy 
az EMBERI jövő fordul meg e kompetenciaképzés sikerén...

43 A problémák és a megoldási lehetőségek jó összefoglalását adja pl. Mádi Gabriella. L. Mádi Gabriella: 
Kronológián innen és túl. Az irodalomtanítás helyzete és fejlődési lehetőségei a vonatkozó szakirodalom 
tükrében. http://epa.oszk.hu/01600/01626/00007/pdf/EPA01626_Acta_Beregsasiensis_2011_2_071-078.pdf. 
Letöltés: 2013. 11. 16.
44 L. pl. egyszervolt.hu; meseutca.hu. 
45 Ennek mikéntjére álljon itt néhány példa: Benkes Zsuzsa – Petőfi S. János: A vers és próza kreatív-pro-
duktív megközelítéséhez. Alapfeladat-típusok. OKSZI, 1993.;. Konrád Ágnes: Verseljünk! Kortárs költők 
versei alsó tagozaton. In: Tanórán kívüli foglalkozások 7. kiegészítő kötet, RAABE Tanácsadó és Kiadó Kft. 
2012. 1-12.
46 Mert onnan azzal érkeznek még ma is a gyerekek! A jó gyakorlat példája: Kolláth Erzsébet – Montay 
Beáta: Verselő. Kortárs költők versei az óvodában. In: Fejlődés és fejlesztés az óvodában. Raabe Kiadó, 2012. 
szeptember, C. 3.6. 1-19.; uők: „Állatok versben, dalban”. Gryllus Vilmos versei az óvodában. In: Fejlődés és 
fejlesztés az óvodában. Raabe Kiadó, 2012. november, C. 3.7. 1-18.
47 A vers szót itt abban a huszadik század folyamán kialakult értelemben használva, amely nem a verses 
szövegformára koncentrál elsősorban, hanem a rövid, sűrített, intenzív líraszövegek szinonimájaként érti 
a fogalmat, amelynek fogalmi körébe így a szabadvers is beletartozik, ám a verses epika nem.
48 A kortárs versek feldolgozásának jelentőségéről és a jó versfeldolgozásról l. pl.: G. Gődény Andrea: 
VersÉLMÉNY. Kortárs versek feldolgozása kisiskolás korban. In: Podráczky Judit (szerk.): Művészeti nevelés 
kora gyermekkorban. Módszertani kaleidoszkóp. Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Bp. 2013. 51-64. Az írást 
Kolláth Erzsébet és Konrád Ágnes versfeldolgozó gyakorlatai egészítik ki.



42 OLVASÁSPEDAGÓGIA

NŐI OLVASÁS A REFORMKORBAN ÉS 
AZ ÖNKÉNYURALOM IDEJÉN
Slachta Etelka, Kánya Emília olvasmányai, Jósika Júlia 
 nézetei az olvasásról

POGÁNY GYÖRGY

Jelen dolgozat folytatása a Könyv és Nevelés 2013. 1. számában megjelent írásnak;1 két 
reformkori művelt leány, Slachta Etelka2 és Kánya Emília olvasmányait elemzi, érinti 
a reformkori női olvasás intézményesülését, vagyis taglalja két női olvasókör megalaku-
lását, majd az önkényuralom időszakának megváltozott viszonyait, és Jósika Júlia fiatal 
leányoknak az olvasmányok megválasztásához adott tanácsait mutatja be.

SLACHTA ETELKA ÉS AZ OLVASÁS

A reformkori leánynaplók sorában fontos hely illeti meg Slachta Etelka terjedelmes, 
azonban csak néhány éven át, leány korában, majd fiatalasszonyként még egy ideig 
vezetett diáriumát. A Napló társadalomtörténeti jelentőségét tárgyaló Gyáni Gábor 
megfogalmazása szerint az írásmű alapvető forrás a 19. század harmadik-negyedik 
évtizedében kialakuló új női személyesség és személyiség megismeréséhez, bepillantást 
enged a self-fashioning kifejezéssel illetett individualizációba, amely az identitás- és 
imázsteremtés technikai eszköztárának tudatos és szakavatott mozgósítását kívánja és 
teszi egyúttal lehetővé, vagy – más szavakkal – a feljegyzések a férfiak és nők megválto-
zott szerepét, illetve egymáshoz fűződő kapcsolatát és a korábbiaktól eltérő viselkedési 
szabályainak elsajátítását és beidegzését világítják meg.3 A művelődéstörténet számára 
a Naplóban közölt számtalan zenei, színházi és irodalmi apró adalék, illetve a reform-
kor társasági életére vonatkozó megfigyelés miatt nélkülözhetetlen kútfő. Szűkebb 

1 „Honleányok” és a könyvek. Leányolvasók és leányolvasmányok a reformkorban, pp. 43-55. 
2 Slachta Etelka nevének írásában eltérő a szakirodalom gyakorlata. Gyáni Gábor a „Schlachta” alakot hasz-
nálja (Női identitás egy reformkori napló tükrében. In: Évek és színek: Tanulmányok Fábri Anna tiszteletére 
hatvanadik születésnapja alkalmából.  Szerk. Steinert Ágota. Budapest, Kortárs Kiadó, 2005. p. 33-40.), 
a Naplóit közreadó Katona Csaba viszont a „Slachta” változatot részesíti előnyben. (Slachta Etelka soproni 
úrileány naplója. 1-4. kötet / [a naplót közreadja Katona Csaba]. Győr: Mediawave Alapítvány, 2004-2007., 
a napló ötödik kötete: „Azért én önnek sem igent, sem nemet nem mondtam.”: Válogatás Slachta Etelka és 
Szekrényessy József leveleiből / [közreadja … Katona Csaba]. Győr: Mediawave Alapítvány, 2008. Magam 
a „Slachta” alakot használom. Ezt a változatot használta egyébként a család legismertebb tagja, Slachta 
Margit politikus, illetve Etelka gyászjelentésében is „Szekrényessy Józsefné szül. Zadjeli Slachta Etelka” 
haláláról tudósították az ismerősöket a hozzátartozók. [A hivatkozásoknál az alábbi formát alkalmazom: 
Bejegyzés dátuma, Napló, kötetjelzés, évszám, oldalszám, illetve Levél adatai, Napló, kötetjelzés, évszám, 
oldalszám.])
3 Gyáni Gábor, a 2. sz. jegyzetben i. m. p. 39.
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témánk, a női olvasás szempontjából is fontos forrás, ugyanis Etelka számos helyen utal 
olvasmányaira, és feljegyzéseiből megismerhetővé válik egy érdeklődő, művelt, a kor 
nagy eszméi iránt lelkesülő reformkori leány olvasottsága és könyves műveltsége. 

Slachta Etelka 1821. január 1-jén született a magas rangú hivatalnokként szolgáló, 
zadjeli, nemesi predikátummal rendelkező Slachta Ferenc és báró Hauer Teréz gyerme-
keként.4 Rajongva szeretett édesapját 1836-ban Budára helyezték a királyi kamara 
tanácsosaként, a következő évben azonban meghalt. Édesanyjával Pestre költöztek, 
majd 1838-ban Sopronban telepedtek le. Etelka betegeskedő édesanyjával 1841 nyarát 
Balatonfüreden töltötte. A füredi nyár két okból is emlékezetes volt számára: a nyaraló-
helyen hunyt el özvegy Slachta Ferencné, illetve Etelka itt ismerkedett meg későbbi 
férjével, a jómódú ügyvéddel, Szekrényessy Józseffel, akivel 1842-ben kötött házasságot. 
Etelka kilenc gyermeket hozott a világra. 1876. február 20-án hunyt el. 

Édesanyjával nem volt felhőtlen a viszonya, részben őt okolta műveltségbeli hiányai-
ért. Ebben nem volt igaza; több nyelven beszélt, egészen kiváló zenei adottságokkal 
rendelkezett és figyelemre méltó volt irodalmi műveltsége, vonzó személyiségén túl 
szellemi adottságai is nagyban hozzájárultak társasági sikereihez. Az tény, hogy 
édesapja halála után megnehezedett anyagi viszonyok között éltek, és ez nem tette 
lehetővé Etelka valamennyi társasági és művelődési igényének kielégítését. Magát 
autodidaktának tartotta. Reménytelenül szerelmes volt Augusz Antalba, Liszt Ferenc 
barátjába, aki azonban hírei szerint állítólag Rosty Ágnesnek, Eötvös József későbbi 
hitvesének udvarolt. Etelka egyik feljegyzésében szerelmi kudarcát mostoha sorsával 
magyarázta: „S ha magamat Ágnessel összevetem? Valóban, mennyire vesztek a hasonlí-
tásnál! Ágnes négy évvel fiatalabb, oly bájoló szép – s én? Emellett mindig Pesten lakván 
alkalma volt a legelső mesterek által műveltetni, a legfényesebb nevelést kapni; holott én 
magamra vagyok hagyva. Szunnyad bennem elég tehetség, elég talentum, de nem volt, ki 
azt kifejtené. Magam erejéből lettem az, mi vagyok; tanulám azt, amit tudok. 84 lecke 
vala mind, mi zongorára tanított, 84 lecke! Így van ez mindenben! Tudományos művelt-
ségemre jó atyám figyelt, igaz; de, hogy folytathatnám ezt most, midőn anyám fukarsága 
arra kénytet, mindent magamnak varrni? Hol senki még csak egy harisnyát sem foltoz 
nekem? Miképp maradna nékem elég időm mélyebb stúdiumra, holott a játékszínt 
mellőzve, estéimet szentelem annak, hogy felületes művelést eszközöljek magamon 
legalább, hogy csak abban ne maradjak hátra, mire a világ néz!”5 Máshol arról ír, hogy 
keveset olvasott.6 Következő levelében a társasági élettől való visszavonulásáról 
tudósítja udvarlóját, későbbi férjét: „Eddig részint a kölcsönös vizitek, a túlzottságba 
csapó társasélet, részint anyámnak egzaltációtól féltése, még igen kevés könyvet 
engedének forgatnom – mostani állapotomban azonban azt tartom a legcélirányosabb-
nak.”7 Etelkát foglalkoztatta az olvasott szöveg befogadásának kérdése; véleménye 
szerint a puszta olvasással ritkán vagy soha nem tudjuk felfogni minden apró elemében 

4 Életrajzának összefoglalása Katona Csaba: Bevezető gondolatok Slachta Etelka Balatonfüreden vezetett 
naplójához. In: „Füreden az idén először nékem hozatik szerenád…”: Slachta Etelka balatonfüredi naplója 
(1841). Szerk., bev., jegyz. Katona Csaba. Balatonfüred: Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2008. p. 8-10.
5 1841. január 17., Napló, 3. kötet. 2006. p. 41.
6 Slachta Etelka 1841. augusztus 15-20-ai levele Szekrényessy Józsefhez, Napló, 5. kötet. 2008. p. 55. p.
7 Slachta Etelka 1841. szeptember 1-2-án írt levele Szekrényessy Józsefhez, Napló, 5. kötet. 2008. p. 71.
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az író mondandóját, ezért „Minden könyv olvasásánál kívánnám, bárcsak annak írójától 
hallanám azt olvasni!”8 

A társasági életben Etelka komoly sikereket aratott. A társalgás egyik állandó témája 
az irodalom és a zene volt. Udvarlóinak megmutatta könyveit is, az 1840. január 7-ei 
feljegyzése szerint az egyik gavallér az iránt érdeklődött, megvan-e a Heckenast 
kiadásában megjelenő almanach, az Emlény friss kötete.9 Boldogan mutatta kincsét, 
amelyet nem sokkal korábban kapott névnapjára.10 Más alkalommal Augusz Antal 
nézte könyvtárát, akinek „igen tetszett”.11 Könyvei darabszámáról nincs adat, minden-
esetre édesanyja kis könyvszekrényt, almáriumot vett neki.12 A könyveket és egyéb 
olvasnivalókat – újságokat, folyóiratokat – vásárolta, néha ajándékba kapta, ugyanak-
kor helyenként olvasmányok kölcsönzéséről is szó van a Naplóban. Már fiatalasszony-
ként sógornőjének adott kölcsön könyveket,13 és egyik ismerősének kölcsönözte a Don 
Quijote francia kiadását Eötvös József Karthauzijáért.14

Etelka nemcsak olvasott; az írás is megkísértette. Mátray Gáborral levelezett és 
a Regélő közölte egyik, Arckép című elbeszélését. A szemérmes Etelka nem kívánta saját 
neve alatt közreadni első írását, ezért Ligeti Irma álnéven publikálta a novellát, amely 
a lapban 1839. július 21-én jelent meg.15 Később már saját neve alatt látott napvilágot 
írása. 1841. június 23-án jegyezte fel: „6-kor keltem, valódi szívdobogással, mely már 
tegnap is üldözött – mit hozand a mai posta? Nem hihetem – nem nem! S íme! 10-kor jön 
Regélőm – és novellám. Leírni eme aggódással párult nagy örömet, valóban nem lehet! 
Oly erősen dobogott szívem, hogy alig volt lélegzetem. Eredeti mű nevem alatt még sose 
jelent meg.”16 

Etelka a magyar mellett németül és franciául beszélt és olvasott. Hogy a magyar 
könyvek, szövegek olvasása az ő társadalmi köreiben még viszonylag szokatlan jelenség 
volt, tanúsítja egyik bejegyzése. 1840 augusztusában hajóval utaztak Pestre, és az úton 
történt, hogy útitársa, „Az egyik pap kérde most, mi van táskámban. ’Könyvek.’ ’Magyar 
is?’ ’Természetesen.’ S mutatám most az Emlényt s albumaimat is. Magyarul folyt most 
a beszéd.”17 Persze volt nála idegen nyelvű könyv is. Ugyanezen a napon jegyezte fel, 
hogy a fedélzeten Barthélemy Napoleon en Egypte című művét olvasta. „De most mellém 
ült egy csinos leányka, ki gyönyörű franciával kérdé, mit olvasok? Udvariasan, de röviden 
válaszolék, s tovább olvastam.”18

Etelka elsősorban a kor friss magyar nyelvű szépirodalmát olvasta. Az önálló 
könyvek mellett rendszeresen forgatta az almanachokat, az Emlény mellett az Aurorát19 

8 Slachta Etelka 1841. augusztus 15-20-án írt levele Szekrényessy Józsefhez, Napló, 5. kötet. 2008. p. 56.
9 1840. január 7., Napló, 1. kötet. 2004. p. 104.
10 1839. december 16., Napló, 1. kötet. 2004. p. 98. 
11 1841. január 14., Napló, 3. kötet. 2006. p. 33.
12 1840. augusztus 16., Napló, 2. kötet. 2005. p. 103.
13 1842. november 2., Napló, 4. kötet. 2007. p. 73. 
14 1840. július 30., Napló, 2. kötet. 2005. p. 94.
15 1839. július 21., Napló, 1. kötet. 2004. p. 57. 
16 1841. június 23., Napló, 3. kötet. 2006. p. 124.
17 1840. augusztus 27., Napló, 2.kötet. 2005. p. 109.
18 1840. augusztus 27., Napló, 2. kötet. 2005. p. 107.
19 1840. június 30., Napló, 2. kötet. 2005. p. 76.
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és Mátray Gábor Regélőjét is olvasta, a folyóiratnak egyébként nemcsak olvasója,20 de 
– ahogyan szó volt már róla – munkatársa is volt. A reformkor újságjait is ismerte, így 
a Pesti Hírlapot, a Jelenkort és a Világot is; igaz, elképzelhető, hogy férje járatta az újsá-
gokat, az ismeretükre való utalás fiatalasszony korából maradt fenn. A Honderűre 
1843-ban férje fizetett elő Etelkának Emich Gusztáv könyvkereskedésében.21

Etelka olvasmányait gyakran frappánsan jellemezte. Gaál József Bajvívókjáról 
feljegyzi: „üres, unalmas história! Ha egy ily író új eszmét, új fordulatot s szövevényt nem 
tud, csak históriához folyamodik, s azt hiszi, egy ily elferdített félig história, félig koholt 
mű érdekes leend.”22 Ha csalódott egy író új művében, nem rejti véka alá véleményét: 
„Aztán Kováts [Pál] vígjátékát olvasnám: Az örökség. Nem ér semmit, oly erővel előhur-
colt szövevény, semmi karakter, semmi elméncség. Ily rossz mű meglepett Kovátstól.”23 
Kuthy Lajosért viszont rajong: „Én Kuthy Lajostól A balítéleteket olvasám – mily 
remekmű! Mennyire vannak életből merítve a képek! Érzem, én olyan tudnék lenni, mint 
ama Szenczyné! S ezen virágdús stíl! S mennyire ráz meg a szenvedélyek ezen ragadó 
folyama!”24 Az író csodát művelt, hiszen lehetővé tette Etelka számára a feltétel nélküli 
azonosulást és elragadtatást. A kortársak közül olvasta Fáy Andrást,25 Kisfaludy Sándor 
verseit,26 Jósika Miklós közelebbről nem meghatározható művét – az írás hatását 
tanúsítja bejegyzése: „mily tömöttség, könnyedség, virágzás az előadásban, mily mély 
emberismeret s tapintat a beljegyek felfogásában, mily hasonló ezen Eszti Marihoz. 
Boldogíthatna engem egy ily Erkelyi!” – sóhajt fel a szerelemre vágyó fiatal lány.27 Eötvös 
Józseftől A Karthauzit ismerte.28

A reformkorban népszerű olvasmányok voltak az útirajzok, Pulszky Ferenctől az Úti 
vázlatokat forgatta. Az írás a Budapesti Árvízkönyvben jelent meg, így valószínűleg 
az antológia többi írását is olvasta.29 Mednyánszky Alajos nevű szerző Sopronban 
kiadott kétnyelvű verseskönyvét 1841-ben kapta ajándékba.30

A régebbi magyar irodalomból egyedül Csokonai Vitéz Mihály ismeretének lehet 
nyomát találni egyik levelében.31 A külföldi irodalom olvasásáról több adalék található 
a Naplóban. Franz Ignaz Castelli osztrák kortárs drámaíró kötetét 1843-ban kapta férjé-

20 1842. október 20., Napló, 4. kötet. 2007. p. 68.
21 1843. január 5., Napló, 4. kötet. 2007. p. 114. 
22 1840. június 22., Napló, 2. kötet. 2005. p. 66.
23 1840. június 23., Napló, 2 kötet. 2005. p. 66. 
24 1840. június 24., Napló, 2. kötet. 2005. p. 67.
25 1840. május 31., Napló, 2. kötet. 2005. p. 48.
26 1841. július 28., Napló, 3. kötet. 2006. p. 177.
27 1840. május 27., Napló, 2. kötet. 2005. p. 45-46.
28 1840. július 30., Napló, 2. kötet. 2005. p. 94.
29 1840. augusztus 2., Napló, 2. kötet. 2005. p. 96. A Budapesti Árvízkönyvet a magyar írók adták ki Hecke-
nast Gusztáv megsegítésére, akinek vállalkozását az 1838-as nagy árvízben komoly károk érték. Az antoló-
giában 45 író publikált, köztük Eötvös József, Bajza József, Bezerédy Amália, Czuczor Gergely, Fáy András, 
Jósika Miklós, Kisfaludy Sándor, Kölcsey Ferenc, Vachott Sándor, Vörösmarty Mihály. 1838-1841 között öt 
kötetben jelent meg a Budapesti Árvízkönyv.
30 1841. május 9., Napló, 3. kötet. 2006. p. 100. A szerző nem azonos a reformkor közkedvelt és népszerű 
arisztokrata írójával, báró Mednyánszky Alajossal. Vö. Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. 8. 
kötet: Budapest, Hornyánszky, 1902. col. 982.
31 Slachta Etelka 1841. augusztus 15-20-án Szekrényessy Józsefhez írt levele, Napló, 5. kötet. 2008. p. 65.
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től.32 A német klasszikusok közül ismerte valamennyire Goethét és Schillert,33 utóbbi 
szerzőnek olvasta egyik darabját, pontosabban Carlo Gozzi Turandot című drámájának 
Schiller általi átdolgozását, melyet Bécsben vásárolt.34 A francia szerzők közül a koráb-
ban említett Barthélemy Napoleon en Egypte című művön kívül Chateaubriandtól 
a Renet olvasta, az író 1802-ben kiadott ifjúkori műve nem bűvölte el: „én azt hívém, 
regény lesz belőle, de csak karakterrajz.”35 Az író egy másik, Atala című művét viszont 
„remekműként” említi.36 Angolul nem tudott, de valami szerény ismeretei voltak 
az angol regényirodalomról és költészetről. Az egyik hajóútján egy angol fiatalemberrel 
ismerkedett meg, akivel franciául társalgott, többek között Walter Scottról és Edgar 
Bulwer-Lyttonról.37 Vendégségben felismeri Byron egyik kötetét:  
„…az íróasztal rakva könyvekkel s a gyönyörű egykötetű Byronnal.”38

Etelka a reformkorban írta Naplóját, a kor nagy eszméi láthatóan őt is magával 
ragadták. Rajong Wesselényi Miklós személyéért és munkásságáért. 1840 májusában 
levelet írt a bárónak, amit végül nem küldött el, de Naplójában megörökítette a szöve-
get. Ebben írta: szerencsés volt a Balítéletekrőlt olvasni, „s pedig ennek minden sorát 
a legnagyobb lelkesedéssel, engedje neki, hogy egyike legyen a legelsőknek, ki abbeli 
őszinte, tiszta szívből fakadt örömét a bárónak kifejezze.”39 Széchenyi Istvánnal szemé-
lyesen is találkozott néhány alkalommal, feljegyezte, hogy a gróf emlékezett nevére, és 
mint írónőt említette. Amikor Etelka nagy zavarában irult-pirult, Széchenyi „Részvét-
tel, érdekkel nyugtatá szemeit rajtam, s többé nemigen elfordítá, mintha megköszönni 
akarná jóakaratom, s a szegény, útmutató nélkül világba taszított, tán nem talentum 
nélküli hiányt [sic! inkább leányt] serkenteni, buzdítani nagyobb, nemesebb tettekre!”40 
Egy másik alkalommal is találkozott Széchenyivel, aki az akkoriban megjelenő A Kelet 
népéről beszél: „Könyvéről mondá, hogy valódi darázsfészekbe nyúlt, s kéri elnézésem, 
ha azt talán olvasni találnám.”41 A kötetet végül Etelka Szekrényessy Józseftől kapta 
meg; udvarlója, későbbi férje egyébként Széchenyi közeli munkatársa volt.42 A Kelet 
népét Etelka 1842. március 23-án kezdte olvasni.43 A Széchenyi-Kossuth vitában 
egyértelműen Széchenyi mellé állt. A két politikus polémiája a napilapokban is követ-
hető volt, és az 1843-as bejegyzés tanúsága szerint Etelka érdeklődését is felkeltette: 
„Este Józsimmal Kossuth válaszait Széchenyinek olvasám fel. De mint tudja a szavak 
értelmét elcsavarni ez átkozott ember! Majdnem magamnak jött kedvem rá felelni! S 
aztán mily nemes színt tud magára ölteni – ezzel aztán persze megnyeri az ifjúságot, s 
magam is, ha Széchenyi cikkét nem olvasom, esküdni mernék, hogy Kossuthnak van 

32 1843. január 1., Napló, 4. kötet. 2007. p. 109.
33 1842. október 12., Napló, 4. kötet. 2007. p. 65.
34 1840. április 7., Napló, 2. kötet. 2005. p. 17.
35 1840. május 13., Napló, 2. kötet. 2005. p. 37.
36 1840. április 24., Napló, 2. kötet. 2005. p. 26.
37 1840. szeptember 28., Napló, 2. kötet. 2005. p. 132. 
38 1840. június 30., Napló, 2. kötet. 2005. p. 75. 
39 1840. május 5., Napló, 2. kötet. 2005. p. 28.
40 1840. július 29., Napló, 2. kötet.2005. p. 92-93.
41 1841. május 22., Napló, 3. kötet. 2006. p. 109.
42 Szekrényessy József 1841. november 12-én írt levele Etelkának. Napló, 5. kötet. 2008. p. 97. 
43 1842. március 23., Napló, 4. kötet. 2007. p. 36.
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igaza.”44 Szekrényessy egyébként elküldte Etelkának A Kelet népe ellen publikált egyik 
vitairatot, Pongrácz Lajostól A Kelet népe felnyitotta szemeit egy nyugotfinak című 
pamfletet.45 A temperamentumos Etelkát néha felbosszantották olvasmányai, erre utal 
egyik bejegyzése: „A mai Pesti Hírlapban oly zöldeket ír Vahot, hogy valóban kedvem 
kerekedett rá válaszolni – tán meg is teszem, ha ily víg maradok.”46

Etelka ismerte udvarlója, későbbi férje írásait. Szekrényessy József (1811–1877) pesti 
ügyvéd volt, Széchenyi István gróf korábbi joggyakornoka, a Nemzeti Casino és a Pesti 
Lovaregylet titkára. A reformkor és Széchenyi eszméinek híveként maga is forgatta 
a tollat, színdarabokat írt, illetve két várospolitikai, közéleti kérdéseket taglaló kötete is 
napvilágot látott. Etelka mindezekre tekintettel egyik levelében „íróként” emlegette, 
ami ellen udvarlója tiltakozott: „ez engem nem illet”. 47

Az ifjú hölgy Naplójában kevés utalás található hitéleti kérdésekre. Katolikus vallását 
gyakorolta, rendszeresen járt misére és gyakran gyónt, illetve áldozott, de felekezeti 
kérdések nem igazán foglalkoztatták. Vőlegénye, későbbi férje református volt; a katoli-
kus klérus igyekezett meggyőzni döntése helytelenségéről, de a prépost érvelése inkább 
sértette Etelkát: „Lelkemre! Látni lehetett, hogy igen fájt néki meggyőződésem – és főleg 
sértett engem az, hogy ő át nem látta mondalmaim igazságát.”48 A Szentírás olvasására 
egy utalás található; megkockáztatható az állítás, miszerint az Újszövetséget inkább 
irodalmi műként olvasta: „Francia evangéliumot olvasok most naponként, ugyan nincs 
semmi fenségesebb, semmi szebb, mint Isten igéje. De így előadva. A német evangélium 
rettentő stílusa miatt inkább elijeszt, mint vonz. Ma is a menet alatt a passiót olvasván, 
nem tarthatám vissza könnyűimet.”49 Albach József ferences hitszónok eredetileg 
németül napvilágot látott imakönyvét elajándékozta egyik ismerősének, mert – mint 
írta – „úgyis magyar fordítást akarván szerezni magamnak.”50 A Szent hangzatok című, 
vágyott magyar nyelvű kiadást Szekrényessy ajándékozta Etelkának.51

Praktikus ismereteket tartalmazó könyv használatára egy esetben akad példa 
a Naplóban. Fiatalasszony korában szorgalmasan lapozgatott egy életviteli tanácsokat 
tartalmazó „dieteticai” könyvecskét, nyilván a háztartás vezetésével bajlódó ifjú feleség 
érezte szükségét az útmutató használatának.52 

Összefoglalva Slachta Etelka olvasmányait, a következő megállapításokat tehetjük. 
Etelka elsősorban az új magyar irodalmat olvasta, a világirodalom meglehetősen 
háttérbe szorult a hazai szerzők mögött. Igaz, külföldi írók színdarabjainak megnézé-
sére számos utalás található a Naplóban, ezen drámák ismerete árnyalhatja a fenti 
megállapítást. Az előadóművészetek – színház, opera, hangverseny – résztvevőjeként 
megismert művek feldolgozása azonban nem ennek az írásnak a feladata. A klassziku-
sokat vagy a régebbi korok irodalmát sem igazán vette kézbe, viszont a reformkor 

44 1843. január 29. Napló, 4. kötet. 2007. p. 126.
45 Szekrényessy József 1841. december 24-26-án írt levele Etelkának. Napló, 5. kötet. 2008. p. 117. 
46 1843. március 2. Napló, 4. kötet. 2007. p. 156.
47 Szekrényessy József 1841. augusztus 24-26-án írt levele Etelkának. Napló, 5. kötet. 2008. p. 88.
48 1842. április 2., Napló 4. kötet. 2007. p. 42-43.
49 1841. április 24., Napló, 3. kötet. 2006. p. 86.
50 1842. március 27., Napló, 4. kötet. 2007. p. 41. 
51 Uo.
52 1843. február 5., Napló, 4. kötet. 2007. p. 142. 
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közéleti kérdései érzékelhetően foglalkoztatták, olvasta Wesselényit, Széchenyit, 
határozott véleménye volt a Széchenyi-Kossuth vitában, és tevékeny szerepet vállalt 
a Ferenczy István Mátyás-emlékművének felállítását szorgalmazó mozgalomban, Etelka 
gyűjtött ismerősei körében és maga is adományozott a szobor felállítására.53 Széchenyi-
vel levelezett, és találkozott is a gróffal, sőt Etelka részvényesként részt vett a reformer 
főúrral együtt a Sopron-Vasi Szederegylet munkájában.54 

KÁNYA EMÍLIA OLVASMÁNYAI

Kánya Emília55 néhány évvel fiatalabb volt Slachta Etelkánál, és eltérő társadalmi státusú 
családból származott. Különbség kettejük között az is, hogy Emília későbbi életében 
professzionális olvasó, az első magyar szerkesztőnő lett, akinek több könyve napvilágot 
látott. Etelkával szemben neki megadta a sors, hogy nevelését rajongva szeretett édes-
apja, a pesti evangélikus gimnázium tanára irányította. Kánya Pál56 művelt, a tudomá-
nyokkal foglalkozó férfiú volt, gyermekeit gondos nevelésben részesítette. „A mi csalá-
dunkban és még jó sok családnál már akkor is nagy súlyt fektettek arra, hogy a leánykák 
tudjanak valamit, hogy alapos műveltséget nyerjenek. Erre nagyobb szükségünk van, mint 
a vagyonra, mint az állásra” – emlékezett vissza évtizedekkel később neveltetésére.57 
A pesti evangélikus értelmiségi kör meglehetősen toleráns volt felekezeti kérdésekben, 
a Kánya-család baráti, ismerősi körében akadtak más felekezetű személyek, és Emília 
második férje, Szegfi Mór eredetileg izraelita vallású volt.

Kánya Emília ugyan vezetett Naplót, azonban férjhez menése előtt édesanyja 
tanácsára megsemmisítette, így idős korában írni kezdett memoárjai alapján lehet csak 
rekonstruálni olvasmányait. A forrás természetéből következik, hogy nem annyira 
részletes és megbízható, mint egy rendszeres napi feljegyzés. Mindenesetre számtalan 
utalás található a szövegben az olvasásról és az olvasmányokról, ezek alapján vázolható 
szellemi portréja.

A szülői ház valódi értelmiségi otthon volt. Kánya Pál a pesti evangélikus gyülekezet 
megbecsült és fontos tagja volt, akinek házában a korabeli, többnyire evangélikus vallású 
tudósok, írók rendszeresen megfordultak. Rendszeres látogatója volt otthonuknak 
Székács József lelkész, író, Markusovszky Lajos, a későbbi orvosprofesszor, Tavassy Lajos 
tanár, pedagógiai szakíró, Vajda Péter költő, Brassai Sámuel, a sokoldalú tudós, Barabás 
Miklós festőművész, Ballagi Mór nyelvész, Horárik János, katolikus pap, aki később áttért 

53 1841. április 19., Napló, 3. kötet. 2006. p. 89.
54 1841. május 22., Napló, 3. kötet. 2006. p. 105., 107.
55 1828. november 10-én született Pesten. 1847-ben kötött házasságot Gottfried Feldingerrel, aki később 
Földényi Frigyesre magyarította nevét. A házaspár 1857-től külön élt, 1860-ban elváltak egymástól. Emília 
még ugyanabban az évben megindította Családi Kör című hetilapját, a következő évben Szegfi Mór felesége 
lett. 1880-ig szerkesztette a lapot. 1881-től Emmi nevű, tanítónő lányával élt együtt. 1905. december 29-én 
hunyt el Fiuméban.
56 Kánya Pál (1794–1876) teológus, tanár, író, 1821-től a pesti evangélikus gimnázium tanára, két alkalom-
mal  
(1843–1845, 1848–1860) igazgatója, István főhercegnek, a későbbi nádornak, majd testvéreinek nyelvtanára. 
57 Kánya Emília: Réges régi időkről: Egy 19. századi írónő emlékiratai. Budapest, Kortárs Kiadó, 1998. p. 28. 
(A továbbiakban Kánya, 1998.)
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az evangélikus hitre és a vegyes házasság melletti vitairatokat írt, Barsi József katolikus 
pap, statisztikus, a szabadságharc bukása után hosszú évekig olmützi fogoly, Pákh 
Mihály evangélikus püspök és fia, Pákh Albert író, Emília titkos szerelme. Ebben 
az inspiráló és szorosan összetartó közegben formálódott Kánya Emília személyisége. 
Visszaemlékezése szerint gyakran kapott könyveket szüleitől.58 A kor ifjúsági olvasmá-
nyai sorában megvoltak Emíliának a maga korában hallatlanul népszerű Christoph von 
Schmid (1768–1854) kötetei. A szentimentális történetek oly nagy hatással voltak rá, 
hogy elképzelte: ő is árva, szüleinek nem igazi gyermeke. Édesanyja alig tudta megvi-
gasztalni zokogó leányát.59 De nemcsak szépirodalmat, ifjúsági könyveket olvasott. 
Édesapjától 13 éves korában kapta Friedrich Nösselt háromkötetes világtörténelmét. 
A történelem volt egyik kedvenc szakterülete évtizedekkel később is, nyomon követte 
a történeti irodalmat, érzékelte a történettudományban kibontakozott fejlődést, ezért 
csodálkozott, amikor megtudta, hogy egyik unokája iskolájában változatlanul használ-
ják a könyvet és „a jó nyárspolgári érzésű és politikailag nagyon jámbor Nösselt Frigyest, 
nyugodjék békében – nem helyezték már végképp megérdemelt nyugalomba.”60 Emília 
a német evangélikus leányiskola növendéke volt, az intézményben hangsúlyosabban 
tanították a német irodalmat a magyarnál. Visszaemlékezése szerint leány korában 
„Elenyésző kisebbségben támadt szép magyar költemény, de ami volt, azt forró szívvel 
tettük magunkévá.”61 A reformkori magyarosodó szellemi élet tehát elérte Emíliát is. 
A kislányt ért hatások sorában az első hely a családot és a szülők baráti társaságát illeti. 
Emília gyermek- és ifjúkora szinte burokban telt el. „Akárhogy gondolkodjam is, nem 
találok emlékeimben műveletlen emberekkel való közelséget”– jegyezte fel.62 A téli estéket 
hetente egyszer egy ismerős családdal felolvasásokkal töltötték.63

A leányiskola elvégzése után nem fejeződött be Emília neveltetése. Komolyan kellett 
foglalkoznia zenével, zongorázni és énekelni tanult, rajzolt és festett, valamint Székács 
Józseftől, a későbbi evangélikus püspöktől vett magyar nyelv- és irodalom órákat, és 
elkezdett angolul is tanulni.64 „Édes jó atyám, mint rendkívül művelt, széles látókörű és 
tudós ember, a leányától is megkövetelte az alapos tudást, és szívesen hozott még áldoza-
tokat is, csak hogy szívünk, lelkünk nemes úton-módon képeztessék” – emlékezett 
édesapjára.65 Apja egyik magántanítványa az Emíliával egyidős gróf Kendeffy Katinka, 
a későbbi gróf Andrássy Gyuláné volt, akivel együtt olvasták a magyar, német és francia 
könyveket, meséket, elbeszéléseket és a verseket hangosan szavalták egymásnak.66

Kamaszkorában Pákh Albert, titkos szerelme irányította olvasását és látta el olvas-
mányokkal. Petőfi diákkori barátja hozta neki a legújabb magyar könyveket, de együtt 
olvasták és élvezték Victor Hugo verseit, Dickens örökszép köteteit. Az angol Bulwer-
Lytton regényeit Emília egyedül forgatta. Schwindt Károly festőművész családjánál 

58 Kánya, 1998. p. 26. 
59 Kánya, 1998. p. 31. 
60 Kánya, 1998. p. 28-29.
61 Kánya, 1998. p. 29. 
62 Kánya, 1998, p. 31. 
63 Kánya, 1998. p. 45. 
64 Kánya, 1998. p. 30. 
65 Kánya, 1998. p. 47. 
66 Kánya, 1998. p. 49.
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„elosztott szerepekkel olvastunk fel Schiller- és Goethe-féle drámákat.”67 A francia 
irodalomból Staël asszony  
(1766–1817) Corinne ou l’Italie című, 1807-ben megjelent híres regényét tanulmányozta 
ekkoriban.

Pákh Albert révén ismerkedett meg egy kiránduláson Petőfivel, akinek verseit 
addigra már ismerte, ezért nagy várakozással fordult a költőhöz. A személyes találkozás 
azonban csalódást okozott Emíliának, Petőfi udvariatlan volt, kelletlen, rosszkedvű 
és láthatóan nem örült a megismerkedésnek. Pár hét múlva azonban mintegy engeszte-
lésül egy költeményt küldött Emíliának. A költővel 1848-ban azután néhányszor 
találkozott, és Szendrey Júliával később évekig kapcsolatban volt: Júlia munkatársa 
lett az Emília szerkesztette Családi Körnek.68 Ebben az időszakban fedezte fel Jókai 
Mórt is.69

Emília olvasmányai között ismeretterjesztő munkák is voltak. A földrajz határozot-
tan érdekelte, egyébként édesapja Népszerű földrajzi oktatás című, 1847-ben megjelent 
könyvének tartalomjegyzékét, de inkább mutatóját ő készítette Pákh Alberttel.70 
Visszaemlékezésében írja nagylánykoráról: „Folytattam a zongorázást, gyakoroltam 
magam a nyelvekben, a szépirodalmi olvasmányokon kívül nagyon szerettem a komo-
lyabb termékeit a tudományos életnek, és el is olvastam mindent, ami csak hozzám 
juthatott. Ez időben kivált a magyar irodalom jobb termékeit tettem magamévá, de azért 
rajongtam Humboldt utazásai iránt is, és épp úgy mindenért, ami szép volt és nem 
köznapi.”71 Humboldt beszámolóit az 1850-es években is lapozgatta, az útleírások pedig 
öregkorában is kedvelt olvasmányai voltak.72

Emília boldog leánykora 1847. szeptember 8-án zárult le. Akkor kötött házasságot 
Gottfried Feldingerrel. A fiatalembert nem szerette, édesanyja kívánságának tett eleget 
azzal, hogy nőül ment az egyébként művelt, irodalommal és zenével is foglalkozó, 
nagyon gazdag családból származó, önálló életre viszont szinte képtelen, erősen 
látássérült Feldingerhez. Hogy elfogadta a házasságot, azt részben neveltetésével, 
részben olvasmányaival magyarázta: „…tán a sok, nagyrészt német olvasmány is 
fejlesztette szubtilis érzékenységemet és gyengítette lelkierőmet. Ha több önálló akaratot 
tudok kifejteni, ha lett volna bátorságom érvényre hozni belső érzéseimet, ha nem tartom 
legelső és legszentebb kötelességemnek alávetni magamat majdnem szó nélkül a felsőbb, 
a szülei akaratnak – oh, minő más fordulatot vehetett volna fiatal életem! De hát nem 
fejlesztették ki bennem az ént, azért lettem majdnem játékszere más akaratának, 
egyéniség nélkül, csak megszokott engedelmességből!”73 A házasság évei alatt azonban 
fokozatosan vált önálló, dönteni tudó személyiséggé, és vállalta a korban még egyálta-
lán nem megszokott válást is függetlensége visszaszerzéséért.

67 Kánya, 1998. p. 52. 
68 Kánya, 1998. p. 63-64.
69 Kánya, 1998. p. 109.
70 Kánya, 1998. p. 64-65.
71 Kánya, 1998. p. 61.
72 Kánya, 1998. p. 134., 150.
73 Kánya, 1998. p. 68.
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Az ifjú pár Temesváron, Feldinger szüleinél telepedett le. Emília napi öt-hat órát 
olvasott fel férjének,74 ideje további részében zenélt és olvasott. „Végigolvastam a temes-
vári kölcsönkönyvtár majdnem minden könyvét (a regényekkel hamarabb végeztem, de 
Lamartine történelmi munkái elragadtak, Victor Hugo drámái nemkülönben), úgyhogy 
a selejtesebb irodalom nem vésődött be a lelkembe.”75 1848-ban Pesten éltek, november-
ben a városban született kislánya. Ezekben a hónapokban is rendszeresen olvasott, 
például Goethe Wilhelm Meisterjét.76 1849 januárjában elmenekültek Pestről, életük 
hányattatásokkal teli korszaka kezdődött. A szabadságharc bukása után ismét Temes-
váron, apósa házában éltek, ahol folytatta angol tanulmányait, esténként angol költők 
verseiben mélyedt el.77 1850-ben született Béla nevű kisfia. Mivel a háztartással nem 
kellett bajlódnia, Emília a gyermeknevelés mellett minden szabad idejét a zenének és 
az irodalomnak szentelhette. Amikor egyik testvére meglátogatta Temesváron, együtt 
olvasták Lamartine történelmi munkáit, amelyekből kivonatokat is készített. De ekkori 
irodalmi élményei közé tartozott Lessing,78 Goethe, Jean Paul,79 Vogt,80 Moleschott,81 
Victor Hugo.82

1851-ben férje kezdeményezésére indították meg az Euphrosine című, német nyelvű 
lapot. Az újság heti két alkalommal látott napvilágot, összesen ötven száma jelent meg. 
Euphrosine, azaz Derű volt a periodikum címe, alcíme szerint „Felvidító lapok a művé-
szet, irodalom, közhasznú beszélgetés, hazai hírek, humor, a szellemi és társasélet 
köréből.”83 A lapot hivatalosan Feldinger szerkesztette, a valóságban azonban Kánya 
Emília, mert férje rossz szeme miatt képtelen volt a nagy mennyiségű kézirat olvasá-
sára. Ő levelezett az írókkal; a lap hazai munkatársai közé tartozott Pákh Albert, Falk 
Miksa, Tavassy Lajos, valamint édesapja, Kánya Pál is. Az újságban sok német és 
osztrák szerző is publikált, így Franz Ignaz Castelli (1781–1862) osztrák költő, színmű-
író, Cajetano Cerry 1826–1899) osztrák költő, író, Friderich Hebbel (1813–1863) német 
író, Johann Nepomuk Vogl (1802–1866) osztrák író, Wouwerman (?-?) grazi író.84 Emília 
leánykori olvasmányai, megszerzett műveltsége ekkor vált a gyakorlatban is használ-
ható hasznos tudássá. A lap ráfizetéses volt, június 21-ei keltezéssel készült el utolsó 
száma, de a szerkesztésben szerzett gyakorlat, az írókkal való munkatársi kapcsolat 
majd Kánya Emília önálló lapjánál, a Családi Körnél kamatozik néhány év múlva.

A család 1852-ben költözött Pestre. Emília külső munkatársa lett a Temeswarer 
Zeitungnak, pesti levelek írására vállalkozott.85 Bár 1852-ben megszületett harmadik 
gyermeke, írói pályafutása éppen ezekben az években kezdett kibontakozni: a temes-

74 Kánya, 1998. p. 81.
75 Kánya, 1998. p. 83. 
76 Kánya, 1998. p. 93.
77 Kánya, 1998. p. 127.
78 Lessing, Gotthold Ephraim (1729–1781) német író.
79 Jean Paul (eredeti neve Johann Paul Friedrich Richter) (1763–1825) német író.
80 Vogt, Karl (1817–1895) német materialista természettudós.
81 Moleschott, Jacobus (1822–1893) holland fiziológus és filozófus.
82 Kánya, 1998. p. 134. 
83 Fabó Irma: Az ’Euphrosine’, negyvennyolc és Petőfi. In: Magyar Könyvszemle, 1974. 1-2. p. 149-155.
84 Kánya, 1998. p. 135.
85 Kánya, 1998. p. 151. 
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vári újság mellett egy berlini és egy hamburgi lap is közölt tőle „egypár gyenge 
beszélyt”.86 A három gyerek és az írás mellett jutott ideje olvasásra is. Ezekről az évekről 
írja emlékiratában: „De annál többet olvastam. Gutzkow:87 Ritter des Geistes, 
Moleschott: Kreislauf des Lebens, Rousseau Emiljét, a Confessionst, Vogt, Boz88[műveit], 
és Shakespeare-t, akit ifjabb koromban nem tudtam élvezni, mert drasztikus vonásai 
sértették túl gyenge lelkemet. Sokat olvastam, talán válogatás nélkül, de nagy élvezettel, 
és lelkem gyakran talált megnyugvást a nagy teremtések [alkotások] szépségében.”89 
Emília természettudományos érdeklődése a későbbi években is megfigyelhető, 1854-
ben olvasta Justus von Liebig (1803–1873) német kémikus, a szerves kémia megalkotója 
1844-ben publikált Kémiai levelek című művét. Az írást vitatta Jacobus Moleschott. 
„Eleinte hidegen hagyott Moleschott higgadt, nyugodt irálya, de később megkapta 
lelkemet a meggyőző, átlátszó világosság, mely érveléseiből kiáradt. Az utolsó öt levél 
pedig egészen elragadott meggyőző szépségei által. Ez nem a tudákosságba burkolt 
érthetetlenség, ez a világosság, az igazi tudás, malasztja a feltörekvő lelkeknek, és nem 
ássa alá a költészetet, mint azt sokan híresztelték az Erő és Anyag kérdéseinek megvitatá-
sánál” – jegyezte fel később.90

Emília házassága végképp megromlott az 1850-es évek közepére. A házaspár 
1857-től külön élt, és megindították a válópert. A válást három évvel később, 1860-ben 
mondták ki. Kánya Emíliának kereső foglalkozás után kellett nézni. Az egzisztenciális 
válság fenyegette asszonynak régi barátja, Pákh Albert javasolta egy női lap megindítá-
sát. Rövid habozás után elfogadta a javaslatot, és megkezdte a lap, a Családi Kör 
engedélyezésének intézését. Így jelent meg 1860. október 14-én az új női folyóirat, és lett 
Kánya Emília az első magyar szerkesztőnő, sőt, az egész Monarchiában is az első női 
szerkesztő.91 A kedvére olvasó, roppant művelt leányból, majd fiatal asszonyból profesz-
szionális olvasó és író lett. 

Kánya Emília olvasmányait összegezve megállapítható, hogy az változatos, helyen-
ként csapongónak tűnik. Többnyire német nyelvű műveket olvasott fiatal korában, de 
figyelemmel kísérte a francia irodalmat és hatással volt rá a reformkori magyar 
irodalom. A korabeli átlagos női olvasók közül kitűnt az ismeretterjesztő könyvek 
olvasásában, nemcsak a történelem érdekelte, de az útleírások is és – vitathatatlanul 
szokatlan módon – a természettudományok fejlődésével is megpróbált lépést tartani. 
Leány korában, majd fiatal asszonyként felhalmozott és megszerzett műveltsége 
később szerkesztőként kamatozott bőségesen. Személyisége formálásában az irodalom, 
az olvasás szerepével tisztában volt, ahogyan leánykori önállótlanságát részben 
az irodalomnak, a könyveknek tulajdonította, úgy  jellemének későbbi megszilárdulá-
sát is (részben) olvasmányaival magyarázta:  

86 Kánya, 1998. p. 152.
87 Karl Ferdinand Gutzkow (1811–1878) német író.
88 Dickens álneve.
89 Kánya, 1998. p. 152.
90 Kánya, 1998. p. 158.
91 Szaffner Emília: Az első magyar szerkesztőnő és lapja, a Családi Kör. In: Magyar Könyvszemle, 1998. 
4. p. 353-371.; tárgyalja a folyóiratot Nagydiósi Gézáné: Magyarországi női lapok a XIX. század végéig. In: 
Az Országos Széchényi Könyvtár évkönyve. 1957. (Szerk. V. Waldapfel Eszter) Budapest, Országos Széchényi 
Könyvtár, 1958. p. 193-229., főleg p. 204-205., Fábri Anna: „A szép tiltott táj felé”: a magyar írónők története 
két századforduló között: 1795-1905. Budapest, Kortárs Kiadó, 1996. p. 113-121.
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„Sok erőt és még több élvezetet köszönök én az irodalomnak, ennek a mélységes kincses-
bányának, amelyet fájdalom mégsem tehettem annyira magamévá, amint azt rajongva 
szerettem volna.”92

NŐI OLVASÓKÖRÖK MEGALAKULÁSA A REFORMKORBAN

Jósika Júlia is utalt később tárgyalandó művében arra a lehetőségre, hogy olvasókört 
vagy kölcsönkönyvtárat lehet alapítani, és ezen az úton is könyvekhez lehet jutni. 
A temesvári kölcsönkönyvtárról Kánya Emília is megemlékezett. Olvasókörök, 
kaszinók a reformkorban szép számmal alakultak, szórványosan arra is lehet példát 
találni, hogy nők hoztak létre valamilyen egyesületet a közös olvasás elősegítésére. 
Az Erdélyi Híradó 1839. december 26-ai és a Nemzeti Újság 1840. január 8-ai száma 
adott hírt a kolozsvári „főasszonyságok olvasótársaságáról.”93 Az olvasótársaság célja 
az volt, hogy a „honin kívül minden míveltebb nyelveken írt,’ s tagjai ízlése szerint 
választandó olly könyveket gyűjteni, mellyek által tagjainak hasznos ’s gyönyörködtető 
időtöltést szerezzen, ’s az asszonyi nem számára kívántató jobb könyvek ismeretét 
terjessze.”94 Az olvasótársaság tehát idegen nyelvű könyvek beszerzését, olvasását tűzte 
célul maga elé. A források elégtelen volta nem teszi lehetővé annak a kérdésnek eldönté-
sét, hogy az olvasótársaság azonos-e a Malom Luise (1821–1847) kolozsvári költőnő, 
az angol irodalom rajongója – Naplóit is angol nyelven írta, Bulwer-Lytton egyik 
regényét magyarra fordította – által létrehozott Reading Clubbal.95 Az évi tagdíj 10 
pengő volt, az ünnepeket kivéve naponként 3-5 óráig bonyolították le a kölcsönzéseket. 
Helyben, vagyis Kolozsvárra egy könyvet, vidékre három könyvet lehetett egyszerre 
kölcsönözni, helyben egy, vidékre pedig három hónapig. A korabeli újságtudósítások 
szerint az olvasótársaságnak több mint 60 tagja volt és mintegy 700 kötetet birtokolt.96

92 Kánya, 1998. p. 159.
93 A két cikket ismerteti: Szemző Piroska: A kolozsvári „főasszonyságok” könyvtára 100 esztendővel 
ezelőtt. In: Magyar Könyvszemle, 1940. 2. sz. p. 171-172.
94 Szemző Piroska. i. m. p. 171. 
95 Fábri Anna: a szép tiltott táj felé, i. m. 62. p., a Reading Clubról hírt adott John Paget is úti beszámoló-
jában. Paget (1808–1892) 1839-ben adta ki Hungary and Transylvania című munkáját (részleges magyar 
fordítása Magyarország és Erdély címen Rakovszky Zsuzsa tollából 1987-ben jelent meg). A később Wesse-
lényi Polixénia férjeként magyarrá, erdélyivé vált szerző könyvében számos, a női művelődéssel, olva-
sással kapcsolatos adatot közöl. Megfigyelései szerint az angol irodalmat jól ismerik Magyarországon, és 
a könyvkereskedésekben könnyen meg lehet szerezni a friss műveket. Paget, i. m. (magyar kiadás) p. 23-24., 
42-43. Az 1830-as években pedig tudósítása szerint kolozsvári hölgyek egy könyvklubot alapítottak és „So-
kat ismerek, kinek fülében ismerősen cseng legjobb klasszikusaink neve s munkáik címe, eredetiben vagy 
fordításban, s alig akad olyan, kivel Byronról vagy Scottról ne lehetne művelten elcsevegni. Mindez talán 
nem jelenti azt, hogy komolyabb irodalmi műveltséggel rendelkeznének, de tartok tőle, hogy ha a mi angol 
hölgyeinket tennénk próbára, mennyit tudnak, ha nem is a magyar, hanem a német írókról, ismereteiket 
sokkal sekélyesebbnek találnánk.” Uo. p. 249. Ennek a kolozsvári Reading Clubnak volt meghatározó aktora 
a fiatalon elhunyt kiváló képességű Malom Louise. György Aladár könyvtárstatisztikájában közelebbi ada-
tok megadása nélkül szerepel „Kolozsvár, angol társalgókör” elnevezéssel egy 2000 kötetes könyvtár. Nem 
állapítható meg adatok hiányában, hogy ez a reformkori bibliotéka-e. György Aladár: Magyarország köz- és 
magánkönyvtárai 1885-ben. Budapest, Athenaeum, 1885. p. 350. 
96 Szemző Piroska, i. m. p. 172.
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1844-ben Tordán alakult „olvasó nőegylet”97 Gróf Thoroczkay Miklósné elnöklete 
alatt, célja a magyar irodalom és művészet pártolása, a hazafias irányú műveltség 
emelése és jótékonyság gyakorlása volt.98 Orbán Balázs tudósítása szerint 3000 kötetes 
könyvtárral rendelkezett az olvasó társaság. 1871-ben az alapszabályok a következők 
voltak: „az olvasás és művelődés terjesztése minden irányban, de csak magyar nyelven”, 
tagja „csak nő lehet”, a tagdíj évi 3 forint. A kolozsvári egyesülettel ellentétben a tordai 
kizárólag a magyar nyelvű műveket gyűjtötte és szolgáltatta. Gróf Thoroczkay Mik-
lósné halála után 1851-ben Puhl Ignácné lett az elnök, akinek sikerült elérni, hogy 
az osztrák hatóságok megerősítették működését; igaz, az önkényuralom idején gyűlése-
iket csak hivatalos személy jelenlétében tarthatták meg. Jelentőségét, hazafias szellemű 
munkáját Orbán Balázs szép szavakkal méltatta: az egylet „Torda város egyik legáldáso-
sabban ható culturális intézménye, mely a fiatal nemzedék műveltségének és hazafiságá-
nak leghathatósabb ápoldája, mely a szivet és érzelmet nemesítő anyák által csepegteti 
a fiatal nemzedékbe a szellemi életnek malasztját s az által a társadalomnak erkölcsi 
színvonalát eszményi színvonalra emeli, mert a férfiakat jókká, nemesekké, hazafiasokká 
csak a nők tehetik, mert csak emelkedett lelkületű anyák tudják fiaikat hősökké és 
hazaszerető polgárokká növelni.”99 

Az olvasóegylet még 1885-ben is működött, akkor 104 tagja volt, a jegyző kivételével 
– aki férfi volt – csak nők. 1885-ben 150 forintot fordítottak kizárólag magyar nyelvű 
könyvek beszerzésére. A gyűjtemény szekrényekben kapott helyet a könyvtárnok, 
Csongvay Domokosné szül. Ágoston Irma lakásán. Kölcsönözni naponként de. 9–12, 
szombatonként 9–16 óra között lehetett. A kölcsönzési határidő helybelieknek 21, 
vidékieknek 28 nap. „A könyvtárban jelenleg 3134 kötet van, túlnyomólag versek, 
színművek, regények (a magyar regények csaknem teljes számban); irodalomtörténeti, 
utazási s politikai történeti művek szép számmal sőt 19 gyermekkönyv is, mind magyar 
nyelven s legalább az utóbbiak elég jól megválogatva” – foglalta össze a gyűjtemény 
legfontosabb adatait a korabeli könyvtárstatisztika.100 A tordai női olvasóegylet több 
évtizedes működése jól példázza a reformkori eszmék továbbélését az önkényuralom, 
sőt a dualizmus korában is.

NÉZETEK A NŐI OLVASÁSRÓL AZ ÖNKÉNYURALOM IDEJÉN

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc bukása után kezdődő önkényuralom a női 
művelődés területén is új korszakot jelentett. A hölgyek kivették részüket a forradalom-
ból, többeket közülük megtorlással sújtott a győztes hatalom, illetve a bebörtönzött, 
netán kivégzett férfiak helyett rájuk hárult a család fenntartása. Vagyis a nők észreve-
hető számban kezdtek olyan pozíciókat is elfoglalni a társadalomban, amelyre 
a reformkorban nem, vagy csak egészen különleges esetekben került sor. A szellemi 

97 Orbán Balázs: Torda város és környéke. Budapest, Pesti Könyvnyomda, 1889. [Hasonmás kiadás: 
Budapest, Helikon, 1984.] pp. 470-471., Nagydiósi Gézáné: Női olvasómozgalom a múlt század közepén. 
In: Magyar Könyvszemle, 1957. No. 1. sz. p. 66-67.
98 Orbán Balázs, i. m. p. 470.
99 Orbán Balázs, i. m. p. 470.
100 György Aladár: Magyarország köz- és magánkönyvtárai 1885-ben. Budapest, Athenaeum, 1886. p. 340.
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életben, így az irodalomban is megjelentek és közülük többen már nem fogadták el 
korábbi időszakban nekik kiosztott szerepet. A lapok, folyóiratok munkatársai között 
növekvő számban voltak jelen, több női lap indult az 1850-es években és az 1860-as 
évektől immár lapszerkesztő nőkkel is találkozhatott a korabeli olvasó (Kánya Emília, 
Vachott Sándorné). Mindezek a fejlemények módosítottak a női olvasással kapcsolatos 
véleményeken, a kérdésről véleményt mondók többsége összekapcsolta a női olvasást 
a polgárosodással és a nemzeti kultúra támogatásával.

A nemzeti irodalom olvasása többek vélekedésében a női kötelezettségek között 
jelent meg a korban. Mikó Imre 1860-ban Nőink hivatása című cikkében101 a magyar 
nyelv és irodalom pártolását a negyedik női kötelességként sorolja fel: „Hazám leányai: 
Gyúljon föl bennetek e részben is honleányi kötelességtök tiszta tudata, tündököljék 
nemes példátok e téren is; szeressétek, ápoljátok nemzeti irodalmunkat, ismerjétek meg és 
becsüljétek hazai íróinkat, ösztönözzétek őket jóváhagyástokkal, serkentségek [sic! 
serkentsétek?] elismeréstökkel, hívjátok meg köreitökbe, nyissátok meg termeitöket 
előttök, hiszen csak így találhatják el ízléstöket, így ismerhetik meg gondolkodásmódoto-
kat, eszmekörötökbe így találhatják belé magukat; ez egyedüli mód az, melyen saját 
nyelvünkön is kedvünk szerint való és elegendő olvasmányt fog a magyar irodalom rövid 
idő alatt előállíthatni.” Kemény Zsigmond az 1850-es években a polgárosodásért emeli 
fel szavát és célként fogalmazza meg: „A magyar nyelvű olvasóközönséget magyar 
könyvek olvasásához szoktatni.”102 A magyar olvasóközönség bővítésében pedig 
nélkülözhetetlen a női olvasás körének tágítása, de olyan művekre van ehhez szükség, 
amelyeket „ne csak honfiságból vásároljanak meg, hanem kíváncsiságból és tudvágyból el 
is olvassanak”.103 Hasonló felismerésre jutott Vajda János is104 az általa szerkesztett 
Nővilág című lapban 1858-ban. Vajda egyébként óvta a nőket a szépirodalom túlzott 
olvasásától, egy 1862-ben publikált írásában nemzeti érdekből is fontosabbnak ítélte 
a női közönség számára a „közhasznú”, vagyis ismeretterjesztő művek olvasását: „Vers 
és novella, novella és vers özönli el a folyóiratokat, könyveket, naptárakat, évkönyveket és 
pedig milyen novellák és milyen versek! Hiszen a jóbul is megárt a sok, hát még 
az emészthetetlen kotyvalékból.”105

A kor életvezetési tanácsadó könyvei is érintették az olvasás kérdését. Ezek közül 
kiemelkedett Jósika Júlia kötete.106 Az olvasást elsősorban az általános műveltség 
megszerzése miatt tartja fontosnak, „minden embernek olvasni kell, ha nem akarja 

101 Idézi: A nő és hivatása: Szemelvények a magyarországi nőkérdés történetéből: 1777–1865. (Szerk. Fábri 
Anna.) Budapest, Kortárs Kiadó, 1999. p. 295-298. Az idézet p. 297.
102 Kemény Zsigmond: Szellemi tér. In: Kemény Zsigmond: Élet és irodalom. Budapest, Szépirodalmi 
Könyvkiadó, 1971. p. 231.
103 Kemény Zsigmond, uo. p. 233.
104 Vajda János: Néhány szó – négyszemközt. In: A nő és hivatása, a 101. sz. jegyzetben i. m. p. 290-292.
105 Vajda János: A nőnem közhasznú szakirodalma. In: A nő és hivatása, a 101. sz. jegyzetben i. m. p. 268-
271., az idézet p. 268.
106 Pályavezető: Jó tanácsok világba lépő fiatal leányok számára. Pest, Heckenast, 1863. 432 p. Az olva-
sásról című fejezet a kötet pp. 266-275. Jósika Júlia született Podmaniczky Júlia Jósika Miklós hitvese volt. 
1849-ben elmenekültek az országból és Brüsszelben telepedtek le, ahol elsősorban neki köszönhetően – 
csipkekereskedést nyitott – jó körülmények között éltek. Férje regényeit németre fordította és az 1850-es 
években megkezdte írói működését. A hazai lapok rendszeres munkatársa lett. Fiatal leányoknak szánt 
életvezetési tanácsadója józan, gyakorlatias szemléletével kiemelkedett a kor átlagos hasonló művei közül.
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az egész művelt világ rosszallását magára vonni.”107 Ma már mindenhol van könyv, nem 
úgy, mint régen, amikor a családoknál legfeljebb Biblia, naptár vagy imakönyv volt – 
írja. Hogy gazdagabbak, megelégedettebbek, boldogabbak vagyunk-e, mióta annyit 
olvasunk? – ez jogos kérdés, de nem foglalkozik vele, elég annyit megállapítani, hogy 
bizonyos olvasottság nemcsak szükséges, hanem kikerülhetetlen, ha az általános 
műveltséggel s szellemi műveltséggel lépést akarunk tartani. Vagyis létszükséglet 
az olvasás – állapítja meg.108 Az olvasás azonban kellemes, hasznos és olcsó tevékenység 
is. Kellemes, mert semmi sem űzi el az időt oly gyorsan, mint a jó és érdekes könyv; 
hasznos, mert a jól megválasztott olvasmány által igen sokat tanulunk és nevelésünk 
hiányait magunk pótolhatjuk, és olcsó is, mert nem oly nehéz és költséges egy kis olvasó 
kört vagy kölcsönkönyvtárt alapítani, akárhol is lakik valaki, így kevés pénzért folytono-
san el lehetünk látva könyvekkel és folyóiratokkal – folytatja fejtegetését. Aki olvasni 
szeret, az nemcsak soha nem unatkozik, hanem lépést tart a mindig haladó polgároso-
dással s lelke, szelleme késő öregségéig fogékony és ifjú marad – foglalja össze az olvasás 
melletti érveket.109

Ezért azt javasolja, hogy mindenki szánjon napi egy vagy fél órát valami jó és hasznos 
olvasmánynak. S ez főleg fiatal leányoknak fontos. Nevelésük 16-17 éves korukban 
befejeződik, de addig is többnyire csak felületesen tanultak komolyabb ismereteket, 
szükséges tehát, hogy később olvasmányok által ne csak felelevenítsék emlékezetükben 
azt, amit tanultak, hanem tovább is haladjanak, mert az ismeretek folyamatosan 
bővülnek – indokolja javaslatát. Olvasni kell, azt azonban nem tanácsolja Jósika Júlia, 
hogy tudós hölgyekké váljanak a fiatal leányok, a világon nincs semmi más, amit oly 
„kellemetlennek találnánk, mint egy tudós hölgyet; talán azért, mivel érezzük, minő távol 
vagyunk magunk e tulajdontól. De lehetünk műveltek, sőt tudhatunk sokat, a nélkül, hogy 
tudósok legyünk, vagy higgyük, hogy azok vagyunk.”110 De mi a műveltség? A szerző 
a kötet egy másik fejezetében foglalkozik ezzel a kérdéssel.111

A műveltség, a valódi műveltség „a test, kedély, lélek és szellem tehetségei egyforma és 
összhangzó kifejléséből és kiműveléséből áll” – állapítja meg.112 Beleértődik a szépiroda-
lom, a zene, a képzőművészetek legjelesebb alkotóinak, műveinek ismerete, jártasság 
a történelem alapvető tényeiben, eseményeiben, a meghatározó történelmi alakok 
bizonyos mértékű általános ismerete – folytatja. A műveltség szerves tartozéka a test-
ápolás, a rendezett külső és illő öltözet, a pallérozott, udvarias beszéd, a trágárság és 
az illetlen témák kerülése. Nem lehet műveltnek tekinteni azt a személyt sem, aki 
hibásan használja anyanyelvét szóban vagy írásban. Vagyis nem abból áll a műveltség, 
hogy egy-két tárgyban kitűnőek vagyunk, hanem abból, hogy arányosan képezzük ki 
minden tehetségünket – fejtegeti. Az a fontos, hogy egy tudomány, egy művészet se 
legyen annyira idegen, hogy arról semmit vagy oly keveset tudjon valaki, hogy kényte-
len legyen hallgatni, midőn arra kerül a társalgás, nehogy tudatlanságát elárulja, vagy 

107 Jósika Júlia i. m., p. 266.
108 Uo. p. 267.
109 Uo. p. 268.
110 Uo. p. 269.
111 I. m., Műveltség című fejezet, pp. 360-365.
112 Uo. p. 360.
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nevetségessé tegye magát szüntelen kérdései s megjegyzései által.113 A műveltség tehát 
elsősorban a társasági élethez, a civilizált viselkedéshez elengedhetetlen – összegzi 
gondolatmenetét a szerző. 

Visszatérve az olvasásra, ez a cselekvés tehát a műveltség elsajátításának alapvető 
eszköze – állapítja meg. A kérdés az: mit olvassunk? Minek adjunk elsőbbséget? A sok 
könyv közül ugyanis nehéz választani, meglett férfiak vagy korosabb hölgyek számára, 
akik már kialakult személyiséggel rendelkeznek, ez nem annyira fontos kérdés, hiszen 
az érett személyiség pontosan tudja, mire van szüksége. De ha idősebb korban szeren-
csétlen volt a választás, inkább csak bosszúságot, mintsem kárt okoz. A fiatalságra és 
főleg fiatal leányokra nézve azonban ez a kérdés másként áll, roppant káros hatással 
lehet lelkükre a rosszul megválasztott olvasmány, aminek nagy az esélye, tekintettel 
arra, hogy az újonnan megjelent művek hatalmas tömegében a sok selejtes, rossz, sőt 
erkölcsrontó írás között csak kevés jó található – írja Jósika Júlia.114 

Mindenki csak azt a könyvet olvassa, amit megért, mert csak abból tanulhat – java-
solja. A szaktudományos munkák olvasása is lehet élvezetes és hasznos, ha valaki 
megfejti az ifjú leánynak a szerző mondanivalóját, vagy útba igazítja, ha elakad. 
Azonban ritka az ilyen tanácsadó. De akad elég olyan történelmi, természettudományi 
vagy egyéb munka, melyet hölgyek is érthetnek, melyekből tanulhatnak – inti olva-
sóját.115 

Vannak, akik szerint az a leghelyesebb, ha fiatal leányok csak komoly munkákat 
olvasnak, s teljesen mellőzik a regényt és más szépirodalmi szövegek olvasását. Jósika 
Júlia ezzel a felfogással nem ért egyet. Szerinte a tanulságos, de könnyebb és érthetőbb 
modorban írt tudományos munkák mellett regények és költemények is a maguk helyén 
lehetnek fiatal leányok kezei között. Hanem gondosan meg kell azokat választani, úgy, 
hogy azon kevés jót megtaláljuk a sok rossz és selejtes között.116 Van olyan regény 
ugyanis, s elég nagy ezeknek a száma, melyből többet tanulhat a fiatal leány akármely 
erkölcsi kérdésről, mint egy-egy erkölcstani könyvből, már csak azért is, mert az ilye-
nek legtöbbször pedáns és unalmas modorban vannak írva, míg a jó regényből „illatár-
ként száll a tudás kedélyünkbe”.117

A fiatal leány teljesen szabad olvasását ellenzi Jósika Júlia. Irányítani kell olvasmá-
nyaiban a leányt, elsősorban a szülő vagy valami idősebb barátné lehet az a személy, aki 
megválogatja a fiatal olvasmányait. Nem szabad a leány kezébe adni a francia vagy 
francia modorban írt érzelgő és erkölcstelen, sőt gyakran erkölcsrontó és szennyes 
regényeket. Ilyeneket a fiatal leány kezébe adni „valódi bűn, és vagy borzasztó tudatlan-
ságot, vagy vétkes könnyelműséget sőt erkölcsi romlottságot árul el.”118

Ha a regénynek nincs jó erkölcsi iránya, ha csupa érzelgésből, szerelemből és 
kalandokból áll, egyebeket nem is említve, akkor az a legjobb, ha el sem olvassa a fiatal 
leány. De ha – mint például az angol regények többségében – nemcsak az a cél, hogy 
szerelmi viszonyt ábrázoljon a munka, hanem inkább a társadalmi életnek és egyes 

113 Uo. p. 365.
114 Uo. p. 270-271.
115 Uo. p. 272.
116 Uo. p. 272.
117 Uo. p. 273.
118 Uo. p. 273.
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jellemek rajzolása vagy valami erkölcsi elvnek nem pusztán elvont, de gyakorlati 
tárgyalása, akkor több jót mint rosszat tanulhat belőle az olvasó – állapítja meg.119 

Aki nyelvgyakorlás céljából akar franciául olvasni, az válasszon inkább valami 
nagyközönség számára írt tudományos munkát. E részben remekelnek a francia írók, 
mert érthetőleg, érdekesen és olykor még mulatságosan is tudnak a legszárazabb 
dolgokról írni. A szerző azt kívánja, hogy a magyar írók inkább ebben kövessék 
a franciák példáját, mint a regényírásban, ahol sokkal inkább kellene az angol irodal-
mat tanulmányozni, s a tárgyra nézve nemzeti múltunkat s jelenünket. Gazdag, 
kimeríthetetlen kincsesakna ez, és mi érdekelhetne minket inkább, mint a sajátunk.

A költemények olvasásánál könnyebb tanácsot adni, könnyebb a választás – írja –, 
mert már természeténél fogva nem foglalhat magában annyi károst, mint a prózában 
írt munkák. De itt is tanácsos a vigyázat, mert egy fiatal leány „kedélye tiszta tükör, 
melyet a legkisebb folttól is megőrizni a szerető anyának vagy gondos nevelőnének 
legszebb feladata.”120

Jósika Júlia fiatal leányoknak adott olvasási tanácsai nem konkrét művekre vonat-
koztak, általánosságban foglalkozott az olvasással. Kétségtelen, hogy nem az önállósuló 
életvitelre készülő leányoknak írta munkáját, alapvető célja a családi életre való 
felkészítés volt, és a leányok legfontosabb kötelességének ezt tartotta; vagyis az olvasás 
és a tanulás nála még nem az önálló egzisztencia megszerzésének eszköze, hanem 
az általános műveltség elsajátításához vezető foglalatosság. Az általános műveltség 
fogalmába felfogása szerint azonban beletartozik a test és a lélek formálása, a sokoldalú 
személyiség és nem az egyoldalúan képzett specialista a nevelés és az önművelés célja. 
A műveltség ezen felfogása miatt írása még ma is figyelmet érdemel. A kötet korabeli 
sikerét jelzi, hogy mintegy emberöltőnyi idővel később, 1885-ben Kulifay Beniczky Irma 
átdolgozásában ismét napvilágot látott. Az olvasással kapcsolatos fejezet alaposan 
átdolgozva jelent meg, a legfontosabb elvi különbség az, hogy Kulifay Beniczky Irma 
elsősorban a nevelőnői pályára lépni szándékozó fiatal leányoknak szánta a kötetet, 
ezért nagyon részletesen taglalta a kisgyermekek olvasmányait. Az olvasás az átdolgozó 
szerint „az emberiség leghatalmasabb nevelőinek egyike.”121 Ő is az általános műveltség 
gyarapítása miatt tartja azt fontosnak, de a gyakorlati tudást, a praktikus ismeretek 
birtoklását többre tartja: a fiatal leánytól, a nőtől jogosan követelheti meg a társadalom, 
„hogy fogalma legyen azon tudományokról is, melyek az általános míveltséghez tartoz-
nak; igaz, annak több hasznát veheti a gyakorlati életben, ha tudja, hogyan kell a zsírfol-
tot kitisztítani selyemruhájából, mint ha azt el tudja mondani, milyenek a nap foltjai, de 
azért nem árt, ha azt is tudja.”122

Míg Jósika Júlia eredeti tanácsadójában az általános műveltség a teljes személyiséget 
átható és formáló tulajdonságok egésze, az átdolgozónál leszűkül egy felettébb praktikus 
értelmezésre. De a kiegyezés utáni évek, évtizedek a női szerepvállalás bővülését, 
kiteljesedését hozták el; a nők olvasmányaiban egyre növekedett az önálló hivatásra 
felkészítő szövegek aránya. Mindez az „általános műveltség” fogalmának és a női 
olvasmányok körének átalakulását jelentette.

119 Uo. p. 273-274.
120 Uo. p. 274-275.
121 Jósika Júlia: Pályavezető fiatal leányok számára. Korszerűen átdolgozta Kulifay Beniczky Irma. Buda-
pest, Franklin Társulat, 1885. p. 163.
122 Uo. p. 165.
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KEVESET OLVASNAK, DE VERSENYEKET 
NYERNEK A KÍNAI DIÁKOK

RÁPOLTHY ÁGNES

Kína a világ legnépesebb országa. Talán ebből is következik, hogy Kína a világ legtöbb 
tanulójának is az országa – bár azért vegyük hozzá, hogy az irdatlan számokban 
a kiemelt fontossággal kezelt oktatáspolitika is nagy szerepet játszik. 2013 januárjában 
csak valamivel kevesebb kínai diák tette le az ottani életben mérföldkőnek számító, s 
a miénknél sokkal nagyobb jelentőségű érettségi vizsgát – hivatalos nevén a Nemzeti 
Felsőoktatásba Belépő Vizsgát, a Kao Kaót1 –, mint Magyarország teljes lakossága. 
„Hosszú menetelésben” van része egy kínai kisdiáknak, ameddig az első osztálytól eljut 
a nagy vizsgáig.

A Kínai Népköztársaság a GDP körülbelül 4 százalékát fordítja az oktatásra. 
(Hoffmann Rózsa államtitkár a kormányzati ciklus elején azt mondta:2 „A klebelsbergi 
idők végére a GDP 16 százalékát kapta a kultusztárca. Erre a mai időkben nem látok 
esélyt. A szemem előtt nyolcszázalékos ráfordítás lebeg, melyet a kormányciklus végéig 
el szeretnék érni.” De mielőtt azt gondolnánk, mi milyen jók vagyunk, s a kínaiak 
milyen szegények, idézzük tovább az államtitkár asszonyt: „Nem a százalékok az elsőd-
legesek, hiszen nem mindegy, hogy 100 forintból, vagy 10 euróból fordítunk a tanügyre 
5-8 százalékot.” Kína a világon a második a GDP, a nemzeti össztermék nagyságát 
tekintve, összege nagyságrendileg hetvenszerese a magyarénak.3) A sok sem elég egy 
olyan oktatási rendszerben, amelynek 200 millió diákja van, s amelynek jelentőségét 
nem lehet túlbecsülni. Számoljunk utána: a világ minden negyedik diákja a kínai 
oktatási rendszerben tanul. 

Kínában egyébként 1986-ban fogadták el a kötelező oktatásról szóló törvényt, amely 
alapján az országban kilenc év a kötelező oktatási idő minden tanuló számára.4 
Az ottani oktatási minisztérium adatai szerint a tankötelesek 99,7 százaléka valóban ki 
is tölti az obligát időt. 

Kínában a miénkhez hasonlóan 12 éves az alap- és középfokú oktatás, de más 
a beosztásuk. Körülbelül 400 000 általános iskolát tartanak fent Kínában, ezekben 
körülbelül 120 millió gyerek tanul. Nálunk, noha már régóta vannak eltérések, még 
mindig a 8+4 éves képzés a leggyakoribb. Kínában öt- vagy hatéves az általános iskolai 
képzés (körülbelül a gyerekek 35 százaléka vesz részt az ötosztályos általános iskolai 
képzésben, s ebből következően 65 a hatosztályosban), majd erre épül rá a két szakasz-
ból álló középiskolai képzés. Az egyaránt hároméves képzésből az elsőt nevezhetjük 
alsós középiskolának, a másodikat felsős középiskolának. (Azok, akik ötéves általános 

1 China Education Center, 2013 (http://www.chinaeducenter.com/en/cedu.php)
2 Mandiner, 2010 (http://mandiner.hu/cikk/20100717_hoffmann_a_gdp_8_szazalekat_oktatasra_koltene)
3 http://databank.worldbank.org
4 http://www.china.org.cn/english/LivinginChina/185292.htm
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iskolai képzésben részesültek, az „alsós középiskolában” pótolják be a hiányzó egy 
évet.)

Az oktatás az első kilenc évben ingyenes, noha a könyvekért és az egyenruháért 
esetenként egy minimális összeget fizetni kell.5 Az osztályok átlagos létszáma jóval 
magasabb, mint Magyarországon: 35 fő. A felsős középiskolában már kell fizetni, egy 
nem túl magas összeget, ez nem jelent gondot a családoknak. Az elmaradottabb 
vidékeken okozhat, de ott a gyerekek jelentős hányada nem folytatja tanulmányait 
a kilencedik év után.

A hétéves gyerekek az általános iskola első osztályában a két fő tantárgyat tanulják, 
ezek a kínai nyelv és a matematika. Természetesen az előbbibe tartozik az írás megta-
nulása is. A tananyag része már a legelső időktől kezdve a latin betűk tanulása is, 
a vonásos írás, illetve az olvasás mellett. Minden gyerek már az első óráktól kezdve 
tanulja a pinyint, s így a latin betűk írását, illetve olvasását is elsajátítja. A világ legné-
pesebb, az ősi kultúrájára (is) rendkívül büszke országában továbbra is nagyon fontos 
a hagyományos kínai írásjelek elsajátítása. Ez azonban sokkal nehezebb feladat, mint 
a latin betűs ábécé megtanulása. Egy magyar kisdiák nyolcévesen el tudja olvasni, 
mondjuk Molnár Ferenc klasszikusát, a Pál utcai fiúkat, de egy ugyanolyan korú kínai 
kisfiú még nem tudna belevágni egyedül a fordítás olvasgatásába. Egy nyolc-tíz éves 
kínai gyerek a legegyszerűbb meséket, egy tíz-tizenkét éves picit bonyolultabb meséket 
tud egyedül elolvasni, s körülbelül a hatosztályos általános iskola végére, sőt inkább 
az alsós középiskola éveire jut el odáig, hogy novellákat, esszéket is el tud olvasni.6 
Ebben a korban óriási szerep hárulhat a szülőkre, akik felolvassák a meséket, verseket, 
történeteket a gyerekeknek. A technika fejlődése – Kínában is elsősorban még a nagy-
városokban kialakult gyakorlat szerint – segíti az olvasni még nem tudó (ez talán úgy is 
fogalmazható: még kevesebb írásjegyet ismerő) kisdiákokat: a hangoskönyvek kiváló 
szolgálatot láthatnak el a gyerekirodalom megismertetésében. 

Az általános iskolások számára a fő tantárgyak a már említett kínai nyelv és mate-
matika mellett a tudomány, az idegen (többnyire angol) nyelv, a zene, a sport és 
az erkölcstan.

Említettük már, hogy 1986-ban vezették be azt a törvényt a Kínai Népköztársaság-
ban, amely kötelezővé tette a kilencéves oktatást. Az ezzel kapcsolatos statisztikák 
szerint tíz évvel ezelőtt az iskolaköteles hétévesek 98,58 százaléka elkezdte az általános 
iskolát, s 97,02 százalékuk be is fejezte azt.7 Még jobb volt a százalékos arány a fejlettebb 
régiókban, amelyekbe a kínai statisztikák a nagyvárosokat, a gazdaságilag fejlettebb 
tengerparti vidékeket sorolták. (Ezeken a területeken kiemelkedően magas a már nem 
kötelező „felső középiskolások” arányszáma is.) Noha ellentmondásnak tűnik, de nem 
az: a legnagyobb fejlődést nem ezeken a területeken, hanem a szegény, falusi, s a kisebb-
ségek által lakott vidéki területeken sikerült az elmúlt évtizedekben elérni. Egy 1987-
ben megkezdett program különösen nagy hangsúlyt és nagy összegeket is fordított 
az elmaradott területek felzárkóztatására, az írástudatlanság három-négy százalék alá 
vitelére. Ez azonban még nem érte el a kívánt célját. Alkalmasint nem is remélhető 
a probléma gyors megoldása. Az általános iskolai képzésből kimaradó gyerekek egy 

5 Mack, Lauren, School in China: Introduction to School and Education in China (http://chineseculture.
about.com/od/thechineselanguage/a/Introduction-To-Education-In-China.htm)
6 Vang Hszüe Szung úr (Sanghaj) szíves közlése
7 http://www.china.org.cn/english/education/184879.htm
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része nehezen megközelíthető, a „világtól eldugott” falvakban él. Ám reálisabb cél az ő 
bevonásuk az oktatás rendszerébe, mint a (leggyakrabban illegálisan) a nagy vá ro sok ba 
vándorolt falusi lakosok gyermekéé vagy gyermekeié, akikről az adminisztráció 
sokszor egyszerűen nem is tud. 

Kínában is két félévből áll az oktatási év, az általános iskolában éppen úgy, mint 
a középiskolában. Éppen úgy szeptemberben kezdődik, mint nálunk, általában januárig 
tart az első félév. A második februárban kezdődik, s júniusig-júliusig tart. Az általános 
iskolákban az oktatási év 38 hetes, ehhez számolnak egy további, „tartaléknak” 
nevezett hetet. A szünetek 13 hetet tesznek ki. Ez azt jelenti, hogy az 52 hetes év 
egynegyede pihenőidő.8 (Ehhez tartozó érdekes újdonság, hogy a kínai oktatási 
minisztérium 2013 nyarán egy rendelettel megtiltotta az általános iskola első és 
második osztályában a nyári szünidőkre házi feladat feladását. Különös, de a verdikt 
nem váltott ki egyöntetű helyeslést, noha arról is rendelkezett, hogy az így felszabaduló 
időben a gyerekek ismerjék meg jobban a természetet, illetve vegyenek részt közösségi 
programokon. Az ellenzők polémiája ugyanakkor felszínre hozta azt a Kínában 
kétségtelenül létező problémát, mely szerint az oktatás színvonala lényegesen jobb 
a fejlettebb vidékeken. Akadt olyan ellenző, aki szerint a városi gyerekek esetében 
helyes a tiltás, de a képzésben hátrább járó, az elmaradottabb területeken élő, falusi 
gyerekekre ráférne a további gyakorlás.9)

Az alsós középiskolákban az oktatási időszak 39+1 hét, a szünidő pedig „csak” 
12 hét. Még ez is több, mint a magyar gyakorlat. Kínában nem általános még, hogy 
a szombat szabadnap, de kétségtelenül van rá példa. A felsős középiskolákban 40 hét áll 
rendelkezésre az oktatásra, 1-2 a tartalék, s ebből következően 10-11 hét a szünidő. 

Az oktatás – kínai források hozzáteszik, hogy eltérően a nyugati világ rendszerétől, 
mi hozzátehetjük, hogy részben hasonlatosan a hazai, a magyar szocializmus korszaká-
nak elvárásaihoz – erősen tényközpontú, gyakoriak a memoriterek, miként az évszá-
mok számonkérése.

Sokkal nagyobb a fegyelem a kínai iskolákban, mint a mieinkben, sokkal nagyobb 
a tanárok tekintélye is. Igaz, akadnak túlkapások is, 2011-ben a brit Daily Telegraph 
alapján a magyar sajtó is beszámolt azoknak az általános iskolásoknak a kalandjáról, 
akiket vasrácsos ajtóval zártak el a külvilágtól, amikor a matematikai olimpiára 
készültek. A gyerekek végül az ablakon kidobott, „Mentsetek meg minket, nyomorult 
gyerekeket”10 feliratos papírrepülőkkel kértek segítséget.

A példa konkrét, de nem egyedi. A kínai oktatásügyet bírálók szerint az ottani 
iskolák túlságosan teljesítménycentrikusak, a gyerekek indokolatlanul túlterheltek. 
Reggel héttől délután négyig, vagy még tovább is iskolában lenni embertelen. A mellette 
érvelők szerint a kínai oktatás hatékony – ezt támasztja alá a kínai egyetemek előretö-
rése a nemzetközi rangsorokban,11 illetve a kínai diákok gyakori sikere a különböző 
nemzetközi versenyeken. 

Az oktatás kétségtelenül sokrétű, de nem terjed ki mindenre. Az ázsiaiak szemér-
messége nagy hatással van például a szexuális felvilágosításra. 2013 júniusában az MTI 

8 School in China: Introduction to School and Education in China (i. m.)
9 China Daily. 2013. július 10.
10 Daily Telegraph, 2011. (Magyar fordítás: MTI, 2011. augusztus 25.)
11 The Telegraph, 2013. december 4. (http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/china/10494678/
PISA-education-tests-Why-Shanghai-pupils-are-so-special.html)
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cikke12 idézte a Beijing News információját, mely szerint „A szülőknek mindössze 8,3 
százaléka állította biztosan, hogy gyermekük valamilyen szintű szexuális felvilágosítás-
ban részesült az iskolában, és 68 százalék felett volt azok aránya, akik maguk is 
beszéltek már ezekről gyermekükkel. A szülők szívesebben hárítanák e feladatot 
az iskolára, s több mint 93 százalékuk vélekedett úgy, hogy az iskolákban szükség lenne 
az órarendbe iktatni az ezzel kapcsolatos felvilágosító tananyagot.”

A kötelező oktatás ideje alatt a gyerekek minden félév végén vizsgákat tesznek. 
Az általános iskolában kötelező kínai nyelvből és matematikából vizsgázni. A legkiseb-
bektől kezdve az előbbibe beletartozik az írás gyakorlása is. Különleges füzetet használ-
nak hozzá, valójában egy másoló füzetet, amelynek bal felén át kell rajzolni az írásje-
gyet, a jobb felén pedig önállóan rajzolja meg – akinek sikerül. Hat éven keresztül 
gyakorolják a gyerekek az írásjegyek írását, de tulajdonképpen akkor sincsen még 
„kész” tudásuk: különböző összetételeket sajátítanak el. Attól még, hogy a kínai opera 
jóval hosszabb, mint a magyar, a tanórák hosszúságában tartják a mi léptékünket. 
Negyvenöt percesek az órák, tíz perc szünettel. A legtöbb korosztály nyolc órát, vagy 
még többet is eltölt az iskolában – ez nagyon sok. 

A tananyag – elsősorban a történelmet és az irodalmat vizsgálva – természetesen 
Kína-központú, de megjelennek benne a nyugati világ történései és szerzői is. Kevésbé 
hangsúlyosan bár, de foglalkoznak Kelet- és Közép-Európával is, Magyarország, 
a magyar történelem azonban csak a ritka említés szintjén bukkan elő.13 Történelmünk 
eseményei elsősorban a tatárjárás, illetve globálisan a XX. század két világháborúja 
kapcsán, valamint a szocialista tábor kialakulásának történetét boncolgatva kapnak 
figyelmet.

Az elmúlt években nagy viták dúltak Kínában az irodalom tanítása körül. Miután 
Mo Jan (2012-ben) megkapta az irodalmi Nobel-díjat, méginkább népszerű téma lett, 
mit érdemes tanítani e tantárgy keretei között az országban. A China Daily megszólal-
tatta Csia Fan egyetemi tanárt, aki szerint egy ország nyelvének és irodalmának 
a tanítása valójában az anyanyelvvel való foglalkozás, tapasztalat, lelkesedés és elkötele-
zettség keveredése. Szerinte az anyanyelv tanulása, akár az irodalmon keresztül, 
a legfontosabb tantárgyként kezelendő, hiszen erre alapozódik minden más (vagy 
a legtöbb) tantárgy. Ugyanakkor elismerte, sőt kifogásolta, hogy noha az elmúlt 
években a nyelv és az írás tanítása valóban központi szerepet kapott, ez még nem 
egyenlő az irodalommal való foglalkozással, annak tanításával. Úgy vélte, a középisko-
lai irodalomtanításban hasznos a párhuzamok keresése, egy adott témához, gondolat-
hoz csatlakozva más szerzők írásainak együttes elemzése, ez pedig hiányzik az oktatás-
ból. Példaként emlegette, hogy az álomról értekezve egy kínai szerző munkái mellé 
emelt részleteket a Faustból, miközben megemlített Szókratésztől kezdve további kínai 
szerzőkön át más költőket-írókat-gondolkodókat is, ezzel sokkal komplexebb képet 
tudott adni. 

Kínában rengeteg a könyvtár, a számokra utalva érdemes ezt azzal összekapcsolni, 
hogy lassan minden iskolának van gyűjteménye. Ez pedig több mint félmilliós számot 
jelent. A könyvtárakban nemcsak a tananyagokhoz közvetlenül kapcsolódó műveket, 
köteteket lehet fellelni, hanem a népszerű irodalom alkotásait is. A nagy probléma 
a kereslet, az igény hiánya – sokkal kevesebbet olvasnak a kínaiak, mint az kívánatos 

12 Tanárokra bíznák a szexuális felvilágosítást a kínai szülők (MTI, 2013. június 3.)
13 Csün Hsziao úr (Nanking) szíves közlése
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lenne. Mindenesetre különböző programokkal kívánják segíteni az oktatást, illetve 
növelni a könyvtárak, a hozzáférhető könyvek számát. Belföldről, állami segítséggel és 
külföldről, adományokkal, támogatásokkal egyaránt. A 2013-as év egyik legjelentősebb 
ilyen tartalmú akciója az Egyesült Államokban szervezett „Könyvtár Projekt”14 volt, 
amely ugyan már 2006 óta létezik (három alprogramja az Olvasóterem, az Olvasósarok 
és a Könyvadomány nevet viseli), de az utóbbi időben léptéket váltott. 2012-ig már 865 
könyvtárat nyitott, több mint félmillió könyvet adományozott körülbelül 300 ezer 
gyereknek Kínában. 2013-ban szinte minden nap átadtak a gyerekeknek egy új könyv-
tárat, szinte kizárólag a legszegényebb, nehezen megközelíthető, elmaradott területe-
ken. (A program egyébként, noha Kínában rendezett be főhadiszállást, nemcsak a világ 
legnépesebb országát, hanem Vietnamot is segíti.)

Talán meglepő, de a kínai oktatásban is erőteljesen, sőt egyre erőteljesebben megjele-
nik a decentralizáció igénye. Ennek jele, hogy a különböző tartományok maguk 
állíthatják össze a tanterv egy bizonyos részét, illetve, hogy az iskolák lehetőséget 
kapnak bizonyos százalékú szabad órakeret kitöltésének meghatározására. 

S ha nem nagy szó, megjelenik a demokrácia igénye is. Legalábbis azok között, akik 
úgy látják, van alapja annak a felmérésnek, amely szerint a kínai gyerekek boldogtalan-
ságának oka a túlságosan kompetitív (versenyközpontú) oktatási szisztémában kere-
sendő. A Csungkuo Csingnien Pao, a kínai ifjúsági napilap 2012-ben publikált felmé-
rése szerint a kínai anyák saját sikerükként, vagy sikertelenségükként értékelik 
gyermekük iskolai teljesítményét, s ezért lényegesen erősebb pszichológiai dresszúrával 
nevelik iskoláskorú gyermeküket, mint akár az amerikai (erre tért ki a vizsgálat), vagy 
akár az európai szülők.15 Több, a témával foglalkozó anyag is kitért arra, hogy a Kao 
Kaót az adott évben a legkiválóbb eredménnyel teljesítő gyerekek, sőt azok szülei is 
híressé, ismertté válnak Kínában. (Persze, nem tovább, mint a következő esztendő, 
amikor jönnek az új „győztesek”.) 

A tanulmány kitér arra, hogy az ebben a szellemiségben felnőtt, de attól sokat 
szenvedett fiatal szülőket alkotó húszas-harmincas kínai generáció ezt túlzásnak tartja, 
s nem tartja célravezetőnek ezt a nevelési módszert. Az MTI hajdanán az angol nyelven 
is olvasható sina.com portál beszámolóját közölve ismertetett számadatokat a felmérés-
ről. Ebben vélemények olvashatók arról, kik a felelősek a gyerekek boldogtalanságáért: 
„78 százalék szerint a társadalom a felelős, mintegy 51 százalék szerint elsősorban 
a szülők okolhatók, 44,3 százalék szerint pedig az iskolák is. Az idézett közvélemény-
kutatásban a lakosság 85,2 százaléka vélte úgy, a gyerekeknek boldogabb lenne az éle-
tük, ha házi feladat-készítés és különórákra járás helyett több időt fordíthatnának 
játékra. A válaszolók túlnyomó többsége úgy vélte, a gondtalan gyermekkor hiánya 
a gyerekek testi és szellemi egészségére károsan hathat, a jelenlegi oktatási rendszer 
megutáltatja a gyerekekkel a tanulást, megöli a kíváncsiságot és a kreatív gondol-
kodást.”

2013 októberében jelent meg a Hszinhua, a kínai állami hírügynökség beszámolója 
az olvasási szokásokról, illetve az ezzel kapcsolatos lesújtó képről.16 A felmérések szerint 
az átlagos kínai három könyvet sem olvas el egy év alatt, szemben a 20 fölötti számot is 

14 http://www.library-project.org/our-programs/where-we-work/china
15 Boldogtalanok a kínai gyerekek. Népszabadság, 2013. június 10. (Az MTI írása alapján.)
16 New Chapter for Chinese reading habits? 2013. október 5. (http://news.xinhuanet.com/english/
indepth/2013-10/05/c_132773666.htm)



64 OLVASÁSPEDAGÓGIA

elérő japánokkal. A forrás idézi Csi Sujhót, a Hunan tartománybeli Hsziangtan 
Egyetem professzorát, aki amellett szállt síkra, hogy az oktatásban uralkodó túlságosan 
versenyorientált szemlélet, az állandó vizsgáztatás egyszerűen már a fiatalokat is 
eltántorítja az olvasástól. 

Nemrégiben Peter Gray, a bostoni egyetem pszichológia professzora írt egy érdekes 
összehasonlítást az amerikai és a kínai diákok tanulási szokásai közötti eltérésről.17 
Ebben azt állapítja meg, hogy „első ránézésre” irigylésre méltó az a fegyelem és szorga-
lom, illetve nem utolsósorban az a tárgyi tudás, amely jellemzi a kínai diákokat, 
ugyanakkor az évek során kiderül, hogy a magolásra alapozott, csak a száraz elméleti 
tudásra hangsúlyt helyező, vizsgaorientált rendszer kiöli a kezdeményező készséget, 
az önállóságot, a kreativitást. Elrettentésként megemlíti a feljebb már részleteiben 
általunk is citált adatokat, melyek szerint egy általános iskolás diák tíz, egy középisko-
lás tizenegy, egy érettségi előtt álló, vagy egy már felsőfokú tanulmányokat folytató 
akár 12,5 órát is eltölt naponta a tanulással Kínában. (A szerző a Hangcsu Oktatástudo-
mányi Intézetet jelöli meg az adatok forrásaként.) Gray úgy véli, a kínai gyerekeknek 
valójában nincs játékos gyerekkoruk. Idézi Kieth Bradsher, a Princetonban és az ugyan-
csak nagyon tekintélyes Észak-Karolina Egyetemen, Chapel Hillben végzett, a New 
York Times gazdasági szakújságírójaként Hongkongban élő elismert szerző egyik 
anyagát, amelyből kiderül egy kínai főiskolás lány napirendje. „Reggel fél hatkor felkelt, 
tanult, aztán fél nyolckor reggelizett, majd három szakaszban ült bent az egyetemi 
oktatáson, fél kilenctől fél egyig, fél kettőtől fél hatig, aztán este fél nyolctól fél tizen-
egyig. Szombaton és vasárnap otthon tanult.”

AZ ANALFABETIZMUS

Kínában nagy kincs volt az írástudó, s nagy problémát jelentett az írástudatlanság.18  
Az 1990-es népszámlálás, négy évvel az új oktatási törvény elfogadása után súlyos 
adatokat mutatott. Huszonhárom esztendővel ezelőtt a 15 évnél idősebbek között 182 
millió írástudatlan volt. Közülük több mint 61 millió 15 és 45 év közötti. Az összlakos-
ságot tekintve (tehát beleértve a 15 éven aluliakat is) körülbelül 600 millió írástudatlant 
számoltak. 

Bő húsz év rengeteg idő. A kilencéves kötelező oktatásban részt vevők immár 
írástudóként fejezik be az alsós középiskolát, az 1990-ben regisztrált idős írástudatla-
nok egy része elhunyt, a középkorúak jelentős része az oktatási programok segítségével 
megtanulta a betűvetést. A mostani (elképzelhetően kissé kozmetikázott) adatok 
szerint 1990-ben még a felnőttek 77 százaléka tudott csak olvasni, ez mára 91,28 
százalékra emelkedett. Az írástudatlanság szempontjából jelentős az eltérés (ahogyan 
mindenütt a világon) egy ország fejlettebb és fejletlenebb területei között. Kína nagyvá-
rosaiban és a keleti, délkeleti partvidéken öt százalék alá csökkent az analfabéták 
aránya, ugyanakkor az elmaradottabb régiókban (s ezek közé tartozik például Jünnan, 
Belső-Mongólia, Kanszu, Csinghaj, Ninghszia és Kujcsou is) akár 10-15 százalék is 

17 Be Glad for Our Failure to Catch Up with China in Education, 2013. május 28. (http://www.
psychologytoday. com/blog/freedom-learn/201305/be-glad-our-failure-catch-china-in-education)
18 http://www.china.org.cn/english/education/184879.htm
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lehet. A felmérések szerint körülbelül 85 millió írástudatlan van Kínában – a hivatalos 
adatok szerint. 

MI A PINYIN?19

A pinyin a kínai nyelv írott változatának átírása, annak érdekében, hogy segítse 
a hivatalos, pekingi dialektus elterjedését, egyesítse, másképpen fogalmazva szabványo-
sítsa a kiejtést, s egységesítse a latin betűs átírást. A nagy írásreform terméke, véglege-
sen 1958-ban fogadták el, jelentősége különösen azt követően növekedett meg, hogy 
a Kínai Népköztársaság 1979-ben kötelezővé tette a használatát a diplomáciai szövegek-
ben. Fontos tudni, hogy a pinyin nem helyettesíti a hagyományos kínai írásmódot, 
hanem segítséget ad a kiejtés megtanulásához. Megvannak a maga fonetikai és kiejtési 
szabályai, amelyek a kínaiul tanuló magyarok számára éppen úgy megtanulandók, 
mint bármelyik más idegen nyelv, akár az angol vagy a német kiejtési szabályai. Fontos 
szabály, hogy ameddig a népszerű magyar átírás alapján átírt szót a mi kiejtési szabá-
lyaink szerint ejtünk ki, a pinyinben tekintettel kell lenni a kiejtési szabályokra.20 
A kínai fővárost a népszerű magyar átírás szerint Pejcsingnek kellene írni, noha 
Pekingként honosodott meg. A pinyinben a neve, a hangsúlyjelekkel együtt Běijīng. 
Az interneten fellelhető egy konvertáló program, amely (hirdetménye szerint) 16 700 
kínai írásjegyet ír át pinyinre.

19 Waiguoren Xue Hanyu, 1985
20 A pinyin átírásról. ELTE Konfuciusz Intézet
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A FRANCIA KÖZOKTATÁS TÖRTÉNELEM-
KÖNYVEI ÉS A MAGYAR TÖRTÉNELEM1

LAJTAI L. LÁSZLÓ

Írásunk arra keres választ, hogy a franciaországi közoktatásban jelenleg használt 
tankönyvekben milyen információk találhatók Magyarország, illetve a magyarok 
történelméről, azok milyen szempontból és milyen mélységben érintik, mely összefüg-
gések részeként értelmezik e bennünket közelebbről érintő témát. Előrebocsátva rögtön 
le kell szögezni, hogy néhány kivételtől, illetve részmozzanattól eltekintve a magyar 
történelemről jellemzően a 19. század közepének tárgyalásakor, valamint szórványosan, 
a 20. század világpolitikai jelentőségű történéseivel kapcsolatban esik csupán szó. 
A franciaországi történelemtankönyvekből kiolvasható magyarságtörténeti kép 
felméréséhez ezért mindenekelőtt a kollégiumi negyedik és harmadik osztály, továbbá 
a líceumi második, valamint első és befejező (terminale) évfolyamok tankönyveit 
célszerű alaposabban áttanulmányozni.2 A megszabott terjedelmi keretekre tekintettel 
jelen írásunkban a 19. századot tárgyaló munkákra korlátozzuk vizsgálatunkat. 
A feltett kérdés megválaszolásához pedig mindenekelőtt az e tekintetben revelatív 
munkákat igyekeztünk összegyűjteni.3

A részletekbe hatoló vizsgálat előtt maguknak a tankönyveknek a felépítését és 
legkülönfélébb jellemzőit vesszük röviden számba. Az első és talán legnagyobb különb-
ség a magyar történelemtankönyvekhez képest, amely jelenleg a francia közoktatásban 
használt történelemtankönyveket kézbe vevő hazai érdeklődőt érhet, az a bennük 
fellelhető szöveges tényanyag mennyisége. Első pillantásra is szembetűnő ugyanis, 
hogy tankönyvei forgatásakor egy francia kis- és középiskolás összehasonlíthatatlanul 
kevesebb textuális tényanyaggal találkozik, mint amennyivel a magyarországi oktatási 

1 A tanulmány az OTKA NN 85962 számú pályázatának keretében készült.
2 A középfokú oktatás Franciaországban nagyjából az 1960-as évek óta alapvetően két nagyobb, egymásra 
épülő egységre, saját terminológiájukkal élve ciklusra bomlik: az úgynevezett kollégiumi (collège) és líceumi 
(lycée) szintre. A hozzávetőleg a magyarországi nyolcosztályos általános iskola felső tagozatának megfelel-
tethető, tizenegy és tizennégy év közötti korosztályokat magában foglaló kollégium mind a négy (felmenő 
rendszerben számítva egymást „fordított sorrendben” követő hatodik, ötödik, negyedik és harmadik) 
évfolyamában a történelmet a földrajzzal együtt, a kettőt egymástól elválaszthatatlan egységként kezelve 
oktatják heti három tanórában és az állampolgári ismeretekkel kiegészítve. A középfok második ciklusát 
jelentő líceum három évfolyamában a tanulmányokok általában tizenhét éves korban aktuális érettségi 
(baccalauréat) letételéig (vagy az 1911 óta azt helyettesítő szakmai képesítés, az úgynevezett certificat 
d’aptitude professionnelle, mozaikszóval: CAP megszerzéséig) tartanak. A líceumi tanulmányok két részre 
oszlanak: a majdani érettségi típusa melletti döntést megalapozó első ciklusra (második osztály), illetve 
a kiválasztott érettségire felkészítő második és egyben befejező ciklus két évfolyamára (első, majd befejező 
osztály). A második és első osztályban szintén heti három, a befejező osztályban pedig – érettségi típustól 
függően – heti kettő-négy órában oktatják a történelmet, földrajzot és állampolgári ismereteket.
3 Ezúton mondok köszönetet a budapesti Francia Iskola és Gimnázium könyvtárát (médiathèque) vezető 
Félicie de Gérando-Telekinek és Sándor Zsuzsannának, a budapesti Kölcsey Ferenc Gimnázium tankönyv-
felelősének, hogy rendelkezésemre bocsátották az intézményeikben használatos tankönyveket, amelyekből 
a cikk megírásához legtöbb információt nyújtó kiadványokat kiválogathattam.
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rendszerben tanuló kortársa szembesül. Szándékosan fogalmazunk úgy, hogy kevés 
szöveges tényanyagot talál tankönyvében, mivel a felhasznált nem textuális információk 
szövegekhez viszonyított aránya kifejezetten magas. Az általunk áttekintett, napjaink 
francia közoktatásában használatos történelemtankönyvekben ugyanis – kivétel nélkül 
– akkora, vagy megközelítően akkora teret foglalnak el a különféle képi-grafikai 
ábrázolások és illusztrációk, mint maguk a szöveges részek. Az előbbieken döntően 
a tárgyalt korszakból származó vagy rájuk vonatkozó legkülönfélébb képi források 
(metszetek, festmények, rajzok, karikatúrák, műtárgyak reprodukciói), grafikonok, 
illetve térképek értendők. A képi források mennyisége, minősége és változatossága még 
tovább erősíti az utóbbi évtizedek franciaországi történelemoktatásának erőteljesen 
inter- vagy pluridiszciplináris jellegét, tehát azt a törekvést, hogy a múltat legalább 
olyan mértékben az egykori történések jelenlegi helyszínén található politikai-gazda-
sági képződményekkel (földrajz) és a korábbi korszakok kulturális teljesítményének 
legfontosabb műalkotásaival (művészettörténet) összefüggésben ismertessék meg, mint 
pusztán vagy döntően az eseménytörténet kronologikus és kumulatív előadásának 
memorizáltatásával.

A második, az előbbiből logikusan következő lényegi különbség az eseménytörténeti 
tárgyalás arányának és súlyának az eltörpülése az egyéb (gazdaság-, társadalom-, 
művészet- és eszmetörténeti) szempontokhoz viszonyítva. Az eseménytörténet vissza-
szorulása elkerülhetetlenül vonja maga után az évszámok mennyiségének szinte 
minimálisra redukálódását. Nem túlzás kijelenteni, hogy évszámokkal a tankönyvek 
lapjain manapság szinte csak elvétve lehet már találkozni. A különbség ebben a vonat-
kozásban akkor válik különösen szembetűnővé, ha a francia közoktatásban húsz-har-
minc évvel korábban rendszeresített tankönyvekkel vetjük egybe a jelenleg használta-
kat. A napjainkban megfigyelhető törekvések ugyan már akkor is nyilvánvalóak voltak, 
az arányok viszont az elmúlt bő negyed évszázad folyamán jelentős módosuláson 
mentek keresztül. A képi és leíró forrásszemelvények, valamint az önálló véleményalko-
tásra irányuló pedagógiai eszközök aránya jelentősen megnőtt a narratív, eseménytör-
téneti vázat bemutató részek rovására. Érzékelhető a tankönyveket egybeszerkesztő 
munkacsoportok abbéli erőfeszítése, hogy a diákokat a szöveges és képi források minél 
aktívabb és kreatívabb értelmezésére ösztönözzék. E rendeletalkotói-szerkesztői 
szándék azonban, másfelől, korántsem áll harmonikus viszonyban a megfelelő infor-
mációs háttér biztosításával, más szavakkal: a mindenkori tanulónak egyre kevesebb 
tényadat alapján kell(ene) saját erőből egyre nagyobb rálátással lennie a múltbeli 
történések összefüggéseire. Ez a pedagógiai törekvés véleményünk szerint már önma-
gában is ellentmondásos, hiszen túl kevés információ alapján legalább ugyanolyan 
problematikus akár még hozzávetőlegesen is adekvát (kiegyensúlyozott) véleményt 
kialakítani bármiről is, mint a zavaróan sok, és ezért feldolgozhatatlanul komplex 
információtúltengés esetén.

A harmadik, nem kevésbé meglepő különbség a kronológiai-tematikai szerkesztett-
ség sajátosságaiból fakad. A Magyarországon használatosakhoz képest a francia 
közoktatás tankönyvei tematikai felépítésük és belső elrendezésük arányait tekintve is 
szokatlannak tűnnek. Az érvényben levő tantervek szerint nem teljesen kronologikus, 
hanem részben kronologikus, részben tematikus bontásban tárgyalják a saját és 
a világtörténelmet, hangsúlyosan kulturális zónák és világvallások mentén tagolva 
a tananyagot. A középkori Európát ábrázoló térképeken például nem országok vagy 
birodalmak szerepelnek, hanem nyugati és keleti kereszténység, illetve iszlám civilizá-
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ció. A francia történelem legjelentősebb eseményeként, mintegy „arkhimédészi 
pontként” bemutatott 1789-es forradalom felvezetését az antik minták és a középkori-
újkori sajátállami előzmények kontextusában értelmezik. A korábbi évtizedekhez 
képest is egyre nagyobb figyelmet szentelnek az afrikai kontinens történetének, akár 
a nemzeti történelem 19. század végére megszilárdult tankönyvi kánonja4 rovására is, 
hogy csak néhány szimptomatikus példát emeljünk ki.

Áttérve immár annak vizsgálatára, hogy milyen típusú információk nyerhetők ki 
Magyarország, illetve a magyarok történetéről a napjaink francia közoktatásában 
használatos tankönyvekből, első megállapításként azt érdemes leszögezni, hogy ellentét-
ben például a kifejezetten angol, olasz és német vonatkozású eseményeket esetenként 
különálló leckékben tárgyaló fejezetekkel, Magyarország sohasem önállóan, hanem 
mindig a környező térség történetének szerves részeként, attól elválaszthatatlan egység-
ben jelenik meg. A 19. század kontextusában és az évszázados francia külpolitikai 
gondolkodás hagyományai ismeretében ez voltaképp korántsem meglepő. Akinek volt 
már a kezében francia történelmi atlasz, azt szintén nem éri váratlanul a magyar 
települések sajátos megnevezésének a problémája: ha egy magyarországi településnek 
– tekintet nélkül a történelmi és jelenlegi Magyarország közötti különbségre – van 
bármilyen (az esetek döntő többségében a német megnevezéssel azonos vagy abból 
franciásított) francia neve, akkor azt használják. Mindazonáltal ehhez sem ragaszkod-
nak szigorú következetességgel, amire jellegzetes példaként hozható fel az egyik líceumi 
tankönyvben közölt egész oldalas Európa-térkép,5 amelyen a reneszánsz szellemi 
mozgalmak topográfiája vonatkozásában négy magyar – egyetemnek, illetve nyomdá-
nak otthont adó – helységnév (Pozsony, Pécs, Buda, Pest) olvasható Presbourg, 
Fünfkirchen és Buda-Pest alakban.

Ahogy a bevezetőben már előrebocsátottuk: a megszabott terjedelmi korlátokra 
tekintettel az alábbiakban csak egyetlen, ám annál szimptomatikusabb kérdéskört 
veszünk közelebbről is szemügyre, nevezetesen az 1848–49-es események tankönyvi 
tárgyalását. Érdemes mindjárt a legújabb kiadású tankönyvvel kezdeni. A 2011-ben 
megjelent kollégiumi negyedik osztályos történelem-földrajz tankönyv egyetlen lecke 
keretében tárgyalja a 19. századi nemzeti követelések összetett tárgykörét.6 A „Milyen 
kimenetelük van Európában a nemzeti követeléseknek?” kérdés formájában megfogal-
mazott alcímmel bevezetett kurzus három (A, B, C) eseménytörténeti összefoglalóból, 
öt képi, illetve szöveges forrás és a rájuk vonatkoztatott kérdésből, továbbá az előbbiben 
szereplő öt fogalmat (többnemzetiségű állam, nemzet, nacionalizmus, pánszlávizmus, 
a népek tavasza) megmagyarázó kislexikonból (vocabulaire) szerveződik egybe. 
A nagybetűkkel jelölt szöveges összefoglalók kronológiai rendben épülnek egymásra, 
miáltal mintegy az események kibontakozása mögött megbúvó teleologikus fejlődésre 
is utalnak (A = a népek tavaszának kudarca, B = a nemzetek születése, C = a nacionaliz-
musok kiéleződése). A három, időben egymásra következő főtéma további két-két 

4 A kérdésről részletesebben vö. Pierre Nora: Lavisse, a nemzetnevelő – a „kis-Lavisse”, a köztársaság evan-
géliuma. Ford.: Lajtai L. László. In: Uő, Emlékezet és történelem között. Szerk. K. Horváth Zsolt. Budapest, 
Napvilág Kiadó, 2010., 49-66.
5 Les mouvements intellectuels en Europe à la Renaissance. In: Histoire 2e. Les fondements du monde 
contemporain, sous la direction de Jérôme Grondeux, Bordas, 2005, 104-105.
6 Les revendications nationales en Europe au cours du XIXe siècle. In: Histoire Géographie 4e, programme 
2011, Nathan, 2011, 160-161.
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altémára bomlik, amelyek részben időben követik egymást (A/1. A görög és belga 
függetlenség kivívása A/2. 1848 európai forradalmi hulláma), részben egymással 
párhuzamosan zajlanak (B/1. olasz egység B/2. német egység), részben egymástól 
függetlennek tekinthetők, sőt az előbb tárgyalt időben meg is haladja a később 
tematizáltat (C/1. Az 1878-as balkáni felkelés és következményei 1908-ig C/2. Elzász-
Lotharingia elvesztése és a Németországgal szembeni francia revansvágy). Jóllehet 
a szöveges összefoglalónak (A/2.) mindössze egyetlen mondatában történik utalás 
a magyar történelem meghatározó eseményösszefüggéseire –, ráadásul ebben is csupán 
más nemzeti mozgalmak társaságában, a közöttük mutatkozó fázisbeli és egyéb 
különbségeket homogenizáló mellérendelésben („1848-ban egy újabb forradalmi 
hullám söpör végig Európán. A németek, olaszok, magyarok és csehek nemzetté 
akarnak válni.”) – az öt elemzendő forrás egyikét a tankönyv szerzői teljes egészében 
1848 magyar  történéseiből merítik. A népek tavasza általános problematikáját expo-
nálni hivatott forrás maga is két – egy képi és egy szöveges – részből és a hozzájuk 
kapcsolódó egy-egy mintakérdésből tevődik össze. A képen (ahogy az némi utánajárás-
sal kideríthető, ebben a tankönyvben ugyanis nem szerepel forráshivatkozás) Bellony 
László (1871–1913) „Talpra magyar!” 1848 Marczius 15 című színezett litográfiájának 
reprodukciója látható, rajta két sorszámmal, amelyek a kép fókuszába állított öt főalak 
közül kettőt, Petőfi Sándort és  Kossuth Lajost emelik ki, akikről „A forradalom hősei” 
című képaláírásból a nevükön kívül még az alábbi információk tudhatók meg: 
„A romantikus költő S. P. Talpra magyar című versét szavalja”, illetve „L. K., a forrada-
lom vezetője”. A mozgalmas tömegjelenetet és a történelmi személyiségeket szerencsé-
sen vegyítő képi forrást (a név szerint említettek mellett még Damjanich, Bem, Bat-
thyány Lajos és Klapka György alakja azonosítható be a 19. századi magyar történelem 
ikonográfiájában tájékozott „átlagbefogadó” számára), nem kevés didaktikai szándék-
kal, Petőfi Nemzeti dalának első versszaka követi, természetesen francia fordításában.7 
A képi-szöveges forrásból a tanulók számára kibontakozó összetett információhalmazt 
az alábbi két kérdés igyekszik világosabbá tenni: 1. „A kép mely elemei mutatják, hogy 
ez a forradalom népi (populaire) és nemzeti (nationale)?” 2. „Ki(k)hez szól Petőfi? 
Milyen szózatot intéz hozzá(juk)?”8

A hatodik lábjegyzetben említett másik, kollégiumi negyedik osztályos tanulók 
számára íródott történelem-földrajz tankönyvben ugyanez a téma a „kisérettségire”9 

7 Megemlítendő, hogy a Petőfi-féle Nemzeti dal további két, a kétezres években megjelent francia törté-
nelemtankönyvben is szerepel, ráadásul mindháromban némileg eltérő címen, más-más terjedelemben, 
és ami a leginkább meglepő, eltérő fordításban. Amíg a fent elemzett tankönyvben – a lecke címével teljes 
összhangban – az alábbi sorral kezdődik a költemény: „Kelj fel, magyar nép, a nemzet hív!”, addig a líceumi 
tanulók számára készítettben, illetve egy másik, a kollégiumi negyedikes korosztály számára íródott törté-
nelem-földrajz tankönyvben az eredetihez közelebbi „Talpra magyar, mert hív a haza”, illetve „A haza hív, ó 
magyar! Talpra! most vagy soha!” áll. (Azt már csak maliciózus ráadásként jegyezzük meg, hogy Petőfi ke-
resztneve is háromféle – Alexandre, Sandor, Sándor – alakban olvasható.) Vö. Histoire 2e, sous la direction 
de Jean-Michel Lambin, Hachette, 2000, 270; Histoire Géographie 4e, sous la direction de Éric Chaudron, 
Rémy Knafou. Édition Belin, 2006, 156.
8 A nyelvi szerkezet alapján egyes és többes számúként egyaránt értelmezhető a két mondat.
9 A kollégium négy évfolyamának elvégzését egy minden tanulóra vonatkozó általános vizsgabizonyítvány 
zárja (diplôme national du brevet). Megszerzésének egyik előfeltétele a sikeres írásbeli vizsga, amelynek 
három feladata közül az egyik kötelezően a történelem-földrajz-állampolgári ismeretek tárgyból való. Ez 
a francia oktatási rendszerben 1947 óta létező, számtalan módosításon átment „kisérettségi” mindazonáltal 
csak a kollégiumbeli ismeretek felmérő-lezáró értékelésére szolgál, de nem jelenti egyúttal az iskolakötele-
zettség végét is, amely 1959 óta tizenhat esztendős korig tart.
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felkészítő három feladat egyikeként szerepel, mégpedig ugyanazt a képet és ugyanazt 
a Petőfi-verset felhasználva (ahogy már szóltunk róla, az utóbbi más fordításban és két 
versszakával leközölve). A fentebb elemzetthez képest ez a tankönyv némileg mélyebb 
betekintést nyújt 1848 magyarországi történéseibe. „A magyar forradalom” elnevezésű 
illusztráció alatt ugyanis a következő magyarázat olvasható: „A költő Petőfi, középen, 
a nemzeti dallá vált »Talpra magyar«-t szavalja. Jobbján Kossuth, aki kikiáltotta 
Magyarország függetlenségét Ausztriától 1848-ban”.10 A bővebb képaláíráshoz ezúttal 
három kérdés kapcsolódik, amelyek viszonylag sokrétűen értelmezik a témát, hiszen 
társadalomtörténeti vetülete mellett egyúttal politikai eszmetörténeti szempontból is 
problematizálják,11 sőt, tér- és időbeli dimenzióban is tágítják, amennyiben rákérdez-
nek arra, hogy „1848-ban milyen birodalomhoz tartoznak a magyarok?”, illetve 
felszólítják a tanulókat, hogy „Mutassátok be a magyar nemzet szimbólumait”.

Eggyel magasabb szinten a fentebb tárgyaltnál összetettebb forradalomértelmezésre 
késztetik a tankönyvszerzők a líceumi második osztályok tanulóit. Az immár a 
magyarországi oktatási rendszer logikája szempontjából is középiskolás korosztályba 
tartozók ugyanis önálló leckében sajátíthatják el „A népek tavaszá”-val kapcsolatos 
tudnivalókat, amelyben az eseménytörténet jellemzően szintén három részre tagolódik: 
az 1848-as forradalmak kiváltó okai, lefolyása és bukása. Az egyik líceumi tankönyv 
hat képi és szöveges forrással mélyíti el az eseménytörténeti vázból kiolvasható ismeret-
anyagot. A magyarországi eseményekkel ebben a tankönyvben nemcsak az esemény-
történeti rész második és harmadik szakasza foglalkozik, hanem a hat forrás közül 
kettő is. A bécsi forradalomról szólva megtudjuk, hogy „Ennek sikerétől ösztönözve 
a Birodalom különböző nemzetiségei felkelnek: a csehek, horvátok, magyarok, Kossuth 
által vezetve, autonómiát szereznek; szeptemberben [sic!] Magyarország kinyilvánítja 
a függetlenségét.” A forradalmak bukását bemutató rész első bekezdése pedig ekképp 
tájékoztat: „Ausztriában a cseh forradalom leverve, az osztrák fennhatóság helyreáll 
Észak-Itáliában és Bécsben; 1849-ben pedig az osztrák fegyverek az orosz csapatok 
segítségével legyőzik a magyarokat.” Ahogy a fentebb vizsgált kollégiumi tankönyvek-
ben, a források ezen a korosztályi szinten is az ismeretek elmélyítését és a mélyebb 
összefüggések felismerését kívánják előmozdítani. A hat forrásból négy nem szöveges, 
amelyek közül a két festményreprodukció mellett immár egy (a gyapjú és a gabona 1830 
és 1848 közötti európai árváltozását bemutató) grafikon és egy (az 1848-as forradalmak 
fontosabb színtereit ábrázoló) térkép is található. Előttük még egy-egy alkotóművész-
portré, és az ábrázolt személytől vett idézet olvasható. A másodikként szerepeltetett 
Verdi-arcképet és -levélrészletet megelőzően Petőfi (Orlay Petrich-féle) portréja és rövid 
életrajza12 olvasható, fölötte pedig a „Magyar hazafias vers”-ként (Chant patriotique 
hongrois) megnevezett Nemzeti dal első két strófája. Az arckép és biográfia alatt négy 
kérdés helyezi tágabb kontextusba a versidézetet, amelyek közül a kollégiumi tananyag-
ból visszaköszönő politika-, táradalom és eszmetörténeti problematika mellett, 

10 A pontatlanság, természetesen, nemcsak abban áll, hogy a Függetlenségi nyilatkozatra 1849 áprilisában 
került sor, de a képen Kossuth Petőfitől balra látható (ami a képet néző számára persze jobbra van).
11 „Állítsátok két oszlopba a dal szövegét, bemutatva, hogy a magyar forradalom egyszerre liberális és 
nemzeti mozgalom.” Histoire Géographie 4e, sous la direction de Éric Chaudron, Rémy Knafou, Édition 
Belin. 2006, 156.
12 „A költő és magyar nemzeti hős, Petöfi Sandor (1823–1849) vezeti március 15-én a pesti ifjúság felkelését 
és szerzi e híres verssorokat. Az 1849-es segesvári csatában veszti életét.” Histoire 2e, sous la direction de 
Jean-Michel Lambin, Hachette, 2000, 270.
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a történelem és a jövőhorizont témája vetődik fel új elemként.13 Az eddigiekhez képest 
teljesen új mozzanat, hogy a további két képi forrás a forradalmak bukását eleveníti 
meg, mégpedig az egyik épp a világosi fegyverletétel bemutatásán keresztül. A buda-
pesti Hadtörténeti Múzeumban őrzött, 1850 körül készült Klinovszki-festményen 
(mindezt a képaláírásból lehet megtudni) a magyarok 1849-es kapitulációja látható 
az alábbi magyarázattal: „A magyar csapatoknak, amelyeket egyszerre támadtak 
az osztrákok, horvátok és oroszok, kapitulálniuk kell. Több mint harmincezer ember 
teszi le a fegyvert Világosnál. Kegyetlen megtorlás veszi kezdetét.”

Egy másik líceumi második osztályos történelemtankönyv is részben a magyar 
forradalom vérbefojtásának képi reprezentációjával ábrázolja a 19. századi nemzeti 
mozgalmak összetett szimbolikáját. „A nemzet emblémái és szimbólumai” címet 
viselő lecke négy példán illusztrálja a bevezető mondat – a hagyományosan államköz-
pontú francia nemzetfelfogás – tételszerű állítását.14 A nemzeti himnusz, zászló, 
szimbolikus földrajz és allegória felsorakoztatásakor a magyar történelem – rendha-
gyó módon – ebben a tankönyvben nem a Petőfi-féle Nemzeti dal,15 hanem „A két 
hóhér” című allegorikus litográfia szerepeltetésével képviselteti magát. A képaláírás 
szerint 1849-ben készült és a Magyar Nemzeti Múzeumban őrzött olasz kőnyomaton 
a kétfejű sasként ábrázolt „Osztrák Birodalom” a medveként színre vitt „Orosz 
Birodalom” segítségével döfi szíven a fiatal nőalakként megjelenített Magyarországot. 
A tankönyvszerzők e megrázó erejű kép segítségével magyarázzák el az allegória 
retorikai figuráját, a forráshoz pedig az alábbi kérdés kapcsolódik: „Miből meríti 
az erejét ez az allegorikus kép?”

A harmadikként kézbe vett, líceumi második osztályos történelemtankönyv a vizs-
gált korszak tárgyalásánál a fentebb elemzetteknél is gazdagabb a magyar vonatkozású 
információkban. Az „1848: a forradalmi mozgalmak tetőpontja és lecsillapodása. 
Hogyan bukott el a »népek tavasza«?” címet és alcímet viselő lecke16 mindössze két 
forrásszemelvénye közül ugyanis az egyik a magyar Függetlenségi nyilatkozatból idéz 
viszonylag bőségesen (a másik pedig IV. Frigyes Vilmos porosz király 1848. március 
21-i proklamációjából), miközben egyetlen életrajzként, egy arcképes rövid biográfia 
erejéig Kossuth Lajossal ismerkedhetnek meg közelebbről a korszakról tanulók. 
A három bővített mondatból álló „miniéletrajz” viszonylag árnyaltnak minősíthető 
képet ad a magyar forradalom kulcsszereplőjéről, amennyiben a politikai tevékenysége 

13 „1. Ki ellen kelnek fel a magyarok? 2. Mutassátok be, hogy a költemény egyszerre táplálkozik a nem-
zeti és liberális eszmékből. 3. Milyen szerepet játszik a versben a történelem? 4. Milyen remény hordozója 
a vers?” Uo.
14 „A 19. század első fele az európai történelem fontos szakasza, amikor az őket képviselő államtól 
megfosztott nemzetiségek megteremtik és megerősítik az identitásukat.” Histoire 2e, sous la direction de 
Guillaume Le Quintrec, Nathan, 2005, 266-267.
15 Helyette az 1990 óta román nemzeti himnusszá emelt, szintén 1848-ban – egyébként feltehetően részben 
Petőfi verse hatására – íródott, erdélyi Andrei Mureşanu-féle Ébredj, román kezdetű költemény első három 
és fél sora szerepel. Vö. Kiss Gy. Csaba: Hol vagy hazám? Kelet-Közép-Európa himnuszai. Egy nemzeti jelkép 
történetéhez. Nap Kiadó, Budapest, 2011, 84, 99, 217-220.
16 1848: Apogée et reflux des mouvements révolutionnaires. Comment le « printemps des peuples » a-t-il 
échoué?, in: Histoire 2e. Les fondements du monde contemporain, sous la direction de Jérôme Grondeux, 
Bordas, 2005, 276-277.
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mellett társadalomtörténeti kontextusba is elhelyezi alakját.17 A Kossuth-életrajz 
szélesebb összefüggésbe helyezésénél több fejtörésre adhat okot a rendelkezésre álló 
ismeretek fényében (és az előzmények ismeretének hiányában) a Függetlenségi nyilat-
kozatból kiemelt szemelvények értelmezése. A feladatot az alábbi két kérdéssel segítik 
a tankönyv szerzői: „Mivel indokolja Magyarország az Ausztriától való elszakadást?”, 
illetve „Mennyiben elfogadhatatlan ez a döntés Ausztria számára?” Az idézett szöveg-
részletekben18 egyfelől szó esik Magyarország és minden részei és tartományai elévül-
hetetlen jogainak helyreállításáról, valamint a független európai államok közé való 
visszatéréséről. A magyar nemzet törvényes képviselői nevében megfogalmazott 
deklaráció ezt a Habsburg–Lotharingiai-ház hitszegésével indokolja, amely semmibe 
vette az ország törvényes függetlenségét és alkotmányos szabadságát, és minden 
erejével Magyarország erejének gyengítésén és fejlődésének akadályozásán erőlködött. 
Hogy a függetlenség kikiáltása miért lehetett elfogadhatatlan Ausztria számára, arra 
talán a nyilatkozat fölött elhelyezett térkép alapján várnak releváns választ a tankönyv-
szerzők. Némi logikával és előismerettel ugyanis kikövetkeztethető, hogy az „Osztrák 
Birodalomnak” a Német Szövetségen kívül eső, nagyobb része jelenti Magyarországot 
(természetesen Galícia és Bukovina kivételével, ezek azonban nincsenek nevesítve), így 
az önálló magyar állam létrejötte egyúttal az „Osztrák Birodalom” végét is jelent(h)ette 
volna. Az 1848-as forradalmak bukásának okaként a tankönyv két tényezőt emel ki: 
a különböző mozgalmak közötti egység hiányát, valamint – és itt ismét Magyarorszá-
got említi példaként – a nemzeti csoportok közötti rivalizálást, amelyet Ausztria 
hagyományosan kihasznált.

A forradalmi eseményeknek ez utóbbi vonatkozásával kapcsolatban kerül lényegé-
ben csak szóba Magyarország a negyedik (líceumi) tankönyv népek tavaszának 
szentelt leckéjében.19 A „Forradalmak áradata” címet viselő rész Ausztriáról szóló 
bekezdésében mindössze annyi tudható meg a hazai eseményekről, hogy „A magyarok 
hallgatólagosan függetlenségre tesznek szert”.20 A következő, „Az osztrák csendőr 
visszatérése” címűben pedig az alábbi sommás megállapítás rögzíti a magyarországi 
események kimenetelét: „A magyarokat 1849 augusztusában Vilagosnál győzik le, 
Oroszország és a magyar hegemóniától tartó nemzetiségek (szlovákok, románok, 
horvátok) segítségével”.21 E tankönyv – francia viszonylatban ritkaságnak számító – 

17 „A protestáns kisnemesi családból származó Kossuth Lajos a magyar rendi országgyűlés (Diète) szabad-
elvű szónokai közül a legradikálisabb szárnyhoz tartozik. 1848-ban az első magyar kormányban pénzügy-
miniszter lesz, júliusban megteremti a nemzeti haderőt (armée nationale) és az ország de facto vezetőjévé 
válik. Az 1849-es bukást követően haláláig száműzetésben marad.” Jóllehet a leckéhez mellékelt szóma-
gyarázat két másik kifejezés (a nemzetőrség, illetve Nagy- és Kisnémetország) mellett a diéta jelentését is 
megadja, amennyiben azt a parlamenttel azonosítja. Mivel a definíciót a IV. Frigyes Vilmos által 1847-ben 
összehívott poroszországi diéta felépítésével és jogköreivel folytatja, így fennáll a veszély, hogy az annak 
jellemzőit automatikusan a magyar országgyűlésre is vonatkoztató tankönyvhasználóban téves elképzelések 
is rögzülhetnek az utóbbiról (például, hogy szintén csak tanácsadó szerepe volt).
18 A tankönyv pontosan megadja az idézett passzusok helyét, amelyből egyébként annak idején a korabeli 
francia közvélemény is tájékozódhatott a forradalom történetéről, lévén szó a magyar történésekről tudósító 
Irányi Dániel Charles-Louis Chassinnel közösen írott és 1859–60-ban Párizsban megjelentetett kétkötetes 
nevezetes munkájáról (Histoire politique de la révolution de Hongrie, 1847–1849).
19 Le Printemps des peuples, in: Histoire 2e, sous la direction de Guillaume Le Quintrec, Nathan, 2005, 
262-263.
20 Uo., 262.
21 Uo.
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nyitottságát az etnokulturális különbségekre jól bizonyítja az a kétoldalas Európa-tér-
kép is, amely egymásra vetítve ábrázolja a kontinens összes „nemzetét és államát 
1850-ben”.22 A térképen megjelenített nemzetek és nemzetiségek az általuk használt 
nyelv alapján vannak ugyanis rangsorolva, így, kimondatlanul, lényegében 
etnokulturális entitásokként kerülnek egymással azonos szintre a 19. század közepén 
például az angolok és írek, franciák és baszkok, vagy magyarok és ukránok. 
Az etnolingvisztikai szemlélet optikája tükrében – jellegzetesen 19. századi logikával 
– óhatatlanul is az azonos nyelvcsaládba tartozók közötti rokon vonások hangsúlyo-
zódnak, amelynek következtében a magyarok, természetesen, nem sorolódnak sem 
az Európában jelen lévő négy nagy indoeurópai (latin, germán, kelta, szláv) nyelvcso-
portba, sem a kisebb indoeurópai nyelvek (lett, litván, görög, albán) közé, hanem 
a nem indoeurópai nyelvek közös csoportjában23 kapnak helyet, az utolsó oszlopban. 
Az egyébként Kelet-Közép-, Kelet-Európa és a Balkán etnikai viszonyainak a vonatko-
zásában is elég pontos térkép – épp a nyelvi állapottal azonosított – nemzet(iség)i 
hovatartozás 19. század közepi megjelenítésében viszont néhány esetben egészen 
biztosan félrevezető (az angol nyelv 19. század közepi elterjedtsége az ír sziget nagyob-
bik részén például biztosan nem azonosítható az angol nemzet(iség)hez tartozással).24 
A tankönyv végén található lexikon mindenesetre elméleti és kutatástörténeti szem-
pontból is példás tömörséggel és problémaérzékenységgel határozza meg a nemzet 
fogalmát: „a közös múlt tudata által egyesített csoport. Egysége a politika (terület, 
állam, állampolgárság) és a kultúra (nyelv, vallás, hagyományok) terén nyilvánul 
meg.” E definíció nemcsak a 20. század első felének nagy német történésze, Friedrick 
Meinecke révén elhíresült államnemzet-kultúrnemzet fogalompár dichotómiáját,25 
hanem az Ernest Renan-féle, 19. század végi nemzetdefiníció egyik kulcselemét 
(miszerint a nemzet „az emlékek gazdag örökségének közös birtoklása”)26 is szerencsé-
sen olvasztja magába, és ezáltal a nemzet fogalmának történetiségére, összetettségére 
és többféle értelmezhetőségének felismerésére készteti a diákokat.27

22 Uo., 300–301.
23 Amelyen belül ugyanakkor nincsenek további alcsoportok, így a kérdésnek jobban utána nem néző akár 
rokonságot is feltételezhet az itt felsorolt öt nyelv (a török, magyar, finn, észt és baszk) között.
24 A dialektológiai helyett ugyanakkor a (későbbi) államnemzeti logika visszavetítése is nyomon érhető 
némelyik nagy létszámú beszélőt magában foglaló nyelv megnevezésekor, például amikor a franciát vagy 
a németet nem a fő nyelvjárásai (oïl illetve oc, fel- illetve alnémet), hanem a beszélők állampolgári hova-
tartozása mentén (vallon, svájci francia, illetve elzászi, svájci német, osztrák) bontják belső csoportokra 
a jelmagyarázat egyes tételeinél.
25 Friedrich Meinecke, Weltbürgertum und Nationalstaat. Studien zur Genesis des deutschen 
Nationalstaates. München – Berlin, Oldenbourg, 1908.
26 Ernest Renan, Mi a nemzet? Ford. Réz Pál. In: A nacionalizmus. Eszmék a politikában. Szerk. Bretter 
Zoltán – Deák Ágnes. Pécs, Tanulmány Kiadó, 1995, 185.
27 I. m., 307. A lexikonban ezen kívül a nacionalizmus („a nemzeti érzés túlhajtott kifejeződése”), és 
a nemzetiség definíciója is megtalálható. Az utóbbit kifejezetten a 19. század vonatkozásában tárgyalják, 
amikor „egy államától megfosztott nemzet, vagy szuverén nemzetként való elismerésére törekvő nép” 
értelmet adnak neki. Majd megemlítik, hogy „a »nemzetiségek elve« lényegében a népek önrendelkezési 
joga”. A szócikk egyben visszautal „A népek tavaszá”-nak szentelt lecke előtti kurzusra, amely „A nemzeti 
törekvések” címet viseli és a 19. század első felének nemzet(iség)i törekvéseit foglalja össze. Benne szó esik 
nemcsak a német, olasz, lengyel, belga és ír mozgalmakról, de említést tesznek az Oszmán és „Osztrák Bi-
rodalom” ortodox vallású (görög, bolgár, szerb, román) és szláv (horvát, szlovén, cseh, szlovák) népeiről is, 
miközben kiemelik a nemzeti nyelv, történelem és hagyományok, valamint a romantika korabeli szerepét. 
Uo., 260-261.
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Rövid írásunk végén az alábbi konklúziók látszanak körvonalazódni. A történelem-
oktatás elsőrendű pedagógiai instrumentuma, a tankönyvek szerkezeti felépítése, 
tematikai és kronológiai súlypontjai, valamint a más tantárgyakhoz kapcsolódása/
kapcsolhatósága szempontjából igen lényeges eltérések mutathatók ki az aktuális hazai 
és franciaországi állapotok között. Talán nem túlzás kijelenteni, hogy amilyen mérték-
ben elvárják a legújabb franciaországi tantervek összeállítói, hogy a tanulók minél 
kreatívabb és asszociatívabb hozzáállást tanúsítsanak a múlt minél sokrétűbb szöveges 
és legkülönfélébb nem szöveges forrásaihoz, legalább olyan mértékben meg is nehezítik 
számukra a koherens múltkép mentális felépítését. Napjainkra olyan mértékben 
szakítottak ugyanis a hagyományos történetírás szilárd kronológiai váz mentén 
építkező, mindenekelőtt narratív előadásmódjával, amelyben a képi és egyéb források 
sokkal inkább kiegészítői, mintsem helyettesítői voltak – legalábbis alsóbb- és középis-
kolai fokon – a szöveges tényanyagnak, hogy a diákok elé tárt ismeretforgácsok 
mozaikjaiból nemhogy koherens múltkép nem építhető fel, de néha az alapvető 
tájékozódási pontok is nehezen kiolvashatóak. A lexikális ismeretek megszerzését 
ugyanakkor jelentősen megkönnyíti Franciaországban és a francia oktatási rendszert 
követő tanintézményekben az iskolai könyvtár (médiathèque) előírásszerűen aktív és 
lényegében mindennapos használata, így rengeteg múlik azon, hogy egy-egy iskola 
médiatára milyen mennyiségű és minőségű történelemkönyvvel, -atlasszal és legkülön-
félébb forrásművel van felszerelve, a diákok pedig ténylegesen mennyi időt tudnak 
fordítani az önálló ismeretszerzésre, és azt milyen elmélyülten és milyen hatékonyság-
gal teszik.

Az 1848–49-es történések tankönyvekbeli tárgyalásának fenti áttekintése, az egyéb-
ként – az olasz és német események mellett – talán leggazdagabbnak tekinthető magyar 
vonatkozások számba vételével szintén jól rámutat arra, hogy a képi és szöveges 
források mégoly kreatív, irányított kérdésekkel támogatott előtérbe helyezése sem 
pótolhatja az események viszonylag bővebb, az összefüggésekre fókuszáló (és lehetőleg 
tárgyi tévedésektől mentes) előadását. A rendszerváltozás előtti franciaországi tan-
könyvek épp az ismeretanyag összehasonlíthatatlanul szélesebb felvonultatásában és 
elmélyültebb kidolgozásában különböznek az utóbbi másfél évtizedben íródottaktól. 
Magyar(országi) vonatkozású kérdésekkel például a 19. század bemutatásakor az 1848-
as forradalmakon kívül is foglalkoztak még az idő tájt: az Osztrák-Magyar Monarchia 
létrejötte, belső felépítése, működése és etnikai széttagoltsága az 1990 előtt íródott 
líceumi tankönyvekben, úgy tűnik, kötelező tananyag volt.28 A „keleti blokk” megszű-
nése, a térség országainak Európai Unióhoz csatlakozása, valamint a globalizáció 
megállíthatatlannak tűnő előretörése, és szoros összefüggésben ezzel, az Európán kívüli 
világ súlyának növekvő felértékelődése nyilvánvalóan áthangszerelte a francia történe-
lemoktatás térségünk iránti érdeklődésének hangsúlyait. Ebből a nézőpontból tekintve 
ugyanakkor korántsem állítható, hogy a Magyarország iránti figyelem csökkent volna, 
inkább annak átalakulásáról beszélhetünk. A soknemzetiségű birodalmi konglomerá-
tum nem kevésbé multietnikus alkotóelemét megtestesítő séma helyébe a 19. század 
közepének romantikus forradalmi hullámát „állatorvosi lóként” bemutatni képes 

28 Olyannyira, hogy két, általunk hozzáférhető nyolcvanas évekbeli líceumi tankönyvben önálló leckeként 
is szerepelt. Vö. L’Empire austro-hongrois, in: Histoire héritages européens. Collection Grehg/seconde, 
Classiques Hachette, 1981,  
230-231; Les États de François-Joseph de Habsbourg, in: Histoire seconde. Collection C. Quétel. Bordas, 
Paris, 1987, 150-151.
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mintapélda szerepébe lépett talán Magyarország, amelynek 1848–49-es történetén 
keresztül (ikonográfiailag is) jól illusztrálható a 19. századi európai nemzetépítési 
folyamatok ellentmondásoktól sem mentes összetettsége. Nevezetesen az a múlt 
alkotóelemeiből és szimbólumaiból erőt merítő, mégis a jövőre nyitott (részben sikeres, 
részben kudarcot valló) nemzetépítési „projekt”, amelynek hordozójaként Magyaror-
szág az évszázados államjogi-politikai keretek megújítása, a kortárs társadalmi dina-
mika felhajtóereje és a rivális etnokulturális identitáskeresések egymást keresztező 
folyamatai vonatkozásában a 19. század közepén egyaránt és lényegében egyidejűleg, 
tehát feltűnően sűrített minőségben volt érintett.
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AZ ÚJMÉDIA-KÖRNYEZET HATÁSA 
AZ OKTATÁSRA ÉS A TANULÁSRA1 

FORGÓ SÁNDOR

Vajon késő modern korunkban kielégítő magyarázatot adnak-e a modern kor utáni 
időszakban kialakult médiakörnyezet médiumairól alkotott posztmodern magyaráza-
tok, elméletek? (Lövedék, kétlépcsős, szelektív kultivációs, napirend, keret, használat-
kielégülés, utánfutóhatás és hallgatás-spirál, kódolás-dekódolás, performatív hatás.2)

Ha elfogadjuk Eco (1983) őstelevízió-neotelevízió korszakolását, közszolgálati-keres-
kedelmi ellentétpár (szerintem egymást ki is egészítő) formációit, akkor az ezredfor-
duló környékével kezdődő korszak valóban – az interaktivitás és produktivitás terüle-
tén különösen – merőben más, mint az azt megelőző, két fő áramot képező 
médiumtipológia. 

Myat (2010) szerint a késő modern médiakörnyezet „a minket körülvevő, egymással 
összekapcsolódó, komplex és hibrid médiumok hálózatát jelöli, amely a társadalmi és 
kulturális környezettel kölcsönhatásban a tapasztalatok egyfajta táraként működik, 
kulcsszereplője pedig a jelentés- és identitáskonstruáló médiahasználó”.3

Ez a felfogás tehát túlmutat azon, és egyben alkalmasnak látszik arra, hogy a modern 
– hatásközpontú (őstelevízió) – és a posztmodern – populáris tartalmakat sugárzó 
kereskedelmi (neotelevízió) – médiától elkülönülő, a késő modern (hibrid televízió) 
médiakörnyezetet eltérő jellegzetességek alapján leírható jelenségként kezelhessük, s így 
vizsgálódásunk egyik tárgyává tegyük. Ez utóbbi fő sajátossága, hogy nemcsak 
a médiakonvergencián és a hálózatokon „szabadon vándorló tartalmakon” alapul, 
hanem a civil, gyártó-fogyasztói (prosumer) tartalom-előállításon, mely decentralizált, 
diverzifikált formában is testet ölt.

ÚJMÉDIA-DEFINÍCIÓK

Az Európa Parlament állásfoglalása szerint az újmédián alapuló kommunikációs 
gyakorlat révén lehetségessé válik az európai közszféra létrehozása. 

Az újmédia értelmezését illetően nehéz határvonalat húzni, de abban egyet lehet 
érteni, hogy a nyomtatott ’print’ és a sugárzott ’broadcast’ rádió- és tévéadások min-

1 A Médiatudatosság az oktatásban című konferencián 2013. november 12-én elhangzott, Az újmédia 
hatása című előadás és a konferenciakötetben megjelenő szöveg bővített változata. http://www.ofi.hu/hirek-
aktualitasok/mediatudatossag Letöltés: 2013. december 22. 
2 Bajomi-Lázár Péter: Manipulál-e a média? In: Médiakutató, 2006. Nyár. http://www.mediakutato.hu/
cikk/2006_02_nyar/04_manipulal-e_a_media/ Letöltés: 2013. november 18.
3 Myat Kornél: Médiaelméletek és a késő modern médiakörnyezet. Miért nem jók a modernista megközelí-
tések a késő modern médiakörnyezet vizsgálatához? http://www.mediakutato.hu/cikk/2010_02_nyar/04_
mediaelmelet Letöltés: 2013. november 22.
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denképpen a hagyományos halmazba sorolhatók, mert mindkettő egyfajta lineáris 
történetszerkezetben (könyv, hang és mozgókép) juttatta el a tartalmakat a felhaszná-
lókhoz. 

Schivinski és Dąbrowski lengyel szerzők szerint: „Az újmédia bármely digitális 
eszközön, interaktív felhasználói visszacsatoláson, illetve kreatív részvételen alapuló, 
bármikor a mindenkori igény szerinti tartalomhoz való hozzáférést biztosító jelenség.”4 
Az újmédia másrészt tartalmazza az új tartalmak szabályozásmentes (irreguláris), valós 
idejű létrehozásának lehetőségét is.

Maga a fogalom az újdonságot hangsúlyozza, annak ellenére, hogy sokak véleménye 
szerint az újmédia egyik kiemelt eszköze, a mobiltelefon gyakorlatilag a már működő 
médiaeszközök új köntösben való megjelenésének tekinthető. Ugyanakkor Flew5 
megállapítása szerint az újmédia fogalma tágabban értelmezhető, beleértve olyan 
elemeket, mint a konvergencia, a globalizáció, a kibertér, a digitális gazdaság, az interak-
tivitás és a hálózati biztonsággal kapcsolatos kérdések.

Mcquail6 A tömegkommunikáció elmélete című könyvében az új médiumokat négy fő 
kategóriára – személyközi kommunikációs, interaktív játék, információkeresési és 
kollektív részvételi médiumokra – osztja, tartalom-, felhasználás- és kontextus-típus 
különbözőségek szerint. Az újakat a régiektől megkülönböztető jellemzőként kiemeli 
az interaktivitás mértékét, a társas jelenlét, a tartalom feletti autonómia, valamint 
a játékosság és személyesség fokát.

Magyarországon Szakadát tette közzé az újmédia, a hálózati kommunikáció 
szabályszerűségeit, majd ezt követően megjelent a szócikk a wikipédiában is, a szerző 
meghatározásában. „Az új média a digitális hálózati kommunikáció révén létrejövő 
médiatípus átfogó neve. Az új média fogalma magába foglalja a multimédia és interaktív 
média jellegű tartalmakat, az újszerű egyéni és közösségi cselekvési formákat egyaránt.”7 

A hálózatalapú tanulás kapcsán az alábbiakat fogalmaztam meg: „Integráltan kell 
felfogni a konnektivizmust, tehát kutatni szükséges az Új MÉDIA rendszerekkel (iTV, 
mobil, PDA), eszközökkel történő hálózatos tanulást is az oktatás kulcsmozzanatai 
(kompetenciák, tartalom, motiválás, rugalmasság, tanulói teljesítmények értékelhető-
sége) szempontjából.”8 Tovább gondolva: 

Az újmédia fogalma nem csupán egy korszak (modern, poszt- és késő modern) 
kronologikusan fejlődő médiakörnyezet – (offline, online eszközök és hálózati 
alkalmazások) változatait jelenti, hanem az adatbázis-logikán alapuló felhasználói 
(civil) tartalomszervezés/előállítás egyéni és közösségi lehetőségét is, melyben 
a narratívaalkotás sajátos, egyedi változatai jelennek meg (Forgó S. 2013). 

4 Schivinski, Bruno; Dąbrowski, D.: The Effect of Social-Media Communication on Consumer Perceptions 
of Brands. In: Working Paper Series A, Gdansk University of Technology, Faculty of Management and 
Economics 12. 2013. (12): pp. 2-19. http://en.wikipedia.org/wiki/New_media#cite_note-3 Letöltés: 2013. 
november 22.
5 Flew, Terry: New Media: An Introduction. Oxford University Press, UK, 2008. p. 21-33.  
6 McQuail, Denis:  a tömegkommunikáció elmélete. Osiris Kiadó, Bp., 2003. p. 117. 
7 Szakadát István: Új média, hálózati kommunikáció. In: S. Nagy Katalin (szerk.): Szociológia. Egyetemi 
jegyzet, Budapest: Typotex, 2006. 165-178. http://bit.ly/Sdr3WI Letöltés: 2013. november 22.
8 Forgó Sándor: A hálózatalapú tanulás. In: Wikipédia, http://bit.ly/u01A7W Letöltés: 2013. november 22.
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AZ ADATBÁZIS ALAPÚ TARTALMAK

Az újmédia Manovich-féle interpretációja szerint új (nonlineáris-véletlenszerű) 
narrációs technikaként értelmezhetjük a fogalmat. (Lev Manovich9 a The Language of 
New Media című könyvében az adatbázis-megközelítéssel interpretálja a fogalmat. 
Felfogásában a népszerű multimédiás enciklopédiák és más „egyéb dolgoknak” a gyűj-
teményei a legkézenfekvőbb elemei az adatbázis-formáknak. Az újmédiát a narratívát 
felváltó egyéni elemek gyűjteményének tekinti.)

Ez a felfogás szolgál alapjául annak a gondolatmenetnek, melyben az újmédia 
fogalmaként nem csupán médiakörnyezetre, eszközökre, hanem a tartalomszerve-
zés új formáira is gondolok.

Megjegyzés: Bár az adatbázisoknak önmagukban nincs narratívája, az adatbázis és 
a narratíva a gyártó-felhasználó által kerül kapcsolatba annak függvényében, hogy 
a felhasználó milyen műveletek végrehajtásához alkalmazza őket. Ezekhez a műveletek-
hez járulnak hozzá az újmédia-környezet eszközei és alkalmazásai.

A VÉLETLENSZERŰ FELFEDEZÉS ÉS TANULÁS

Aczél10 (Lister alapján) az alábbi – újmédiát megkülönböztető – kulcsjellemzőket emeli 
ki: a digitalizációt, az interaktivitást, a hipertextualitást, a szórtságot és a virtualitást. 
A kutatást illetően pedig a számítógép által közvetített kommunikációra, a médiaszórás 
és -fogyasztás új formáira, a virtuális valóságra, valamint a meglévő média átváltozása-
ira helyezi a hangsúlyt. A szerző, aki a fogalmat: „újmédia”, összetett alakzattal elsőként 
egybeírja,11 elképzelhetőnek tartja, „…hogy az online-hírszolgáltatás és hírfogyasztás 
alapgesztusa a „serendipity”,12 a „szerencselelet” újmédiás örömében fogan, azaz szeren-
csés felfedezés következtében eredeti kutatási célunktól függetlenül, a véletlen segítségével 
juthatunk jelentős tudományos eredményekhez. A véletlenszerű felfedezés, a keresés 
szándékától független rátalálás az interfészen bolyongóknak, az újmédia böngészőinek 
alapélménye.”13 

A szerző a fogalmat nemcsak az online hírfogyasztás alapgesztusának tekinti, 
hanem a hírtartalmak előállítóira is érvényesnek látja. Miért ne lehetne ez igaz a tanu-

9 Manovich, Lev: The Language of New Media. Cambridge: MIT Press. 2001.
10 Aczél Petra: Netorika. A digitális retorika műfajai és jellemzői. In: Kukorelli Katalin (szerk.): A tartalom 
és forma harmóniájának kommunikációja. XII. Dunaújvárosi Nemzetközi Alkalmazott Nyelvészeti és Kom-
munikációs Konferencia 2010. Lásd:  http://bit.ly/11E7Hy9 / Letöltés: 2013. november 22.
11 Aczél az újmédiát „… nem elsősorban a kronologikusan előrajzolódó médiumszaporodás vagy a kivitelező 
technológiák” sajátosságaként, hanem sokkal inkább a „média identitás-változása” szempontjából fogja fel, 
fontosnak tartva az „ómédiához” való viszonyában mutatkozó megkülönböztető jellemzők megragadását.
12 Walpole, Horace – a fogalom megalkotója – szerint: a szerencsés felfedezés következtében eredeti 
kutatási célunktól függetlenül, a véletlen segítségével juthatunk jelentős tudományos eredményekhez. http://
encyclopedia.thefreedictionary.com/Serendipity Letöltés: 2013. november 22.
13 Aczél Petra: Világtalan hír. Retorikai felvetések műfajról, objektivitásról, újmédia-hírszövegről. In: 
Vigília 2010/11. 75. évf. p. 805-813. http://www.vigilia.hu/regihonlap/2010/11/aczel.html Letöltés: 2013. 
november 22.
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lási-tanítási folyamatra, hisz az online hálózati világban az eredetileg össze nem függő 
tartalmak – a felhasználói motivációtól és kognitív habitustól függően – a keresés során 
új minőséget alkotva összetartozóvá válhatnak.

SZÖRFÖZÉS VAGY BÓKLÁSZÁS AZ INTERNETEN? 

Úgy tűnik, hogy szerencsés ez a rátalálás, hasonlít ez a fogalom/tevékenység/habitus 
a francia költő Baudelaire és a német kritikus Benjamin által használt flanőr megjelö-
lésre, amely a modernitás jelképe volt. (A flaneur eredetileg a nagyváros sugárútjain, 
árkádjai között sétáló, kószáló megfigyelőkre vonatkozott, akiket nem irányít senki, és 
belemerülnek a korzózó, nem-célirányos bóklászásba, szenvedélyes nézőként 
a befogadásélménybe.) Müllner felteszi a kérdést: „Hogyan válhatott ez a kósza alak 
allegorikus figurává, és hogyan kapott kritikai potenciált, amivel a hipertext médiumát és 
annak virtuális és demokratikus terét erősíti a könyv (úgymond) hierarchikus terével 
szemben?”14

Megjegyzés: a fogalmat sokan a kibertérre is kiterjeszthetőnek (kiberflanőr; 
cyberflâneur) gondolták; vajon a webkettes szolgáltatások, a közösségi média megjele-
nésével a fogalom aktualitását vesztette volna? 

A közösségi felületen aktivitást mutatókon kívül az online jelenlét valóban nem 
létezhet csupán megfigyelői, szemlélői, rejtőzködő szerepben? Véleményem szerint 
létezhet, mert sokan nem aktívak, csupán szemlélődők az online médiakörnyezetben. 
Aktivitásuk az ezredfordulóig a Polly-féle weben történő szörfözés alaptevékenysége 
volt, mely párhuzamba hozható a baudelaire-i gondolattal, miszerint a sétáló csupán 
„megmártakozik a sokaság fürdejében”.15 

Müllner a „hipertext-elméletírókként” jelzett flanőr közé sorolja Ulmert, aki egy, 
a hipermédiáról és a hipertextről szóló cédulázott idézetgyűjteményt állított össze, 
mely a szerző szerint „…Benjamin ezen álmának megvalósítása lehet”. (Mármint csak 
idézetekből felépülő könyv lesz – a szerző). Müllner bemutatja azt a gondolatsort, 
melyet Ulmer „markáns pedagógiának” nevezve a következőképpen írt le: „Bármely, 
az adatbázisban tényszerűen megjelenő adat úgy tud funkcionálni, mint egy jel, amely 
jelöl vagy létrehoz egy másik jelentést. E jelentés sajátosságait az olvasás során kell 
kikövetkeztetni, így a kritikai érvelés felépítése az olvasóra marad. Ezek az eljárások egy 
markáns pedagógiát körvonalaznak, amelyben a kutatás invencióként működik – egy 
beszédes szöveg feltalálásaként […]” Müllner felteszi a kérdést, hogy mi kapcsolódik 
a flanőr allegorikus alakján keresztül a hipertext felhasználójához? „Szabadság, vagyis 
függetlenség mindenfajta, mások általi navigációtól, kritikai gyakorlat; a talált tárgyak és 
szövegek átszellemítésének képessége, vagy ahogy Baudelaire mondaná, az üres dolgok 
megtöltése; valamint pozitív önkifejezés a saját történet létrehozásán keresztül.” 
(Müllner, i. m.)

14 Müllner András: Teknősbéka-sétáltatás. A város és a flâneur metaforája a hipertext-diskurzusban* 
http://www.jelenkor.net/archivum/cikk/615/teknosbeka-setaltatas Letöltés: 2013. november 22.
15 Baudelaire, Charles: A tömeg. Ford. Szabó Lőrinc. In: Baudelaire versei, Európa Könyvkiadó, Bp., 1992, 
p.234. 
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Valóban, a webkettő megjelenésével a közösségi médiumokban, az üres dolgok 
feltöltődnek, saját idővonal (timeline), tartalomszervezés és aggregálás adta alkalmazá-
sok révén, ugyanakkor megfigyelhető, hogy sokan távol tartják magukat a plebejusnak 
ítélt – korábbi elődei (Myspace, iWiv) sorsára jutó? – Facebook-tól16, miközben tarta-
lomgenerálás nélkül, anonimitásban megfigyelőként, ’flanőrködnek’, magukat 
kontraproduktívként feltüntetve – különösen a 2013-as megfigyelési botrány óta. 
Természetesen figyelembe véve a kommunikációs és fogyasztói tipológia17 életstílus-
csoportjait (fogyasztói elit, sikeres, élménygyűjtő-hedonista, mértékletes, valamint 
a megkapaszkodó, lemaradástól tartókat). Nemcsak online habitusváltásnak nevezhet-
nénk ezt az új viselkedésformát (mely az elfoglaltság, motiváció, fölösleges tartalmak, 
újdonságérzet elmúlása, a magánszféra iránt érzett felelősségből fakad), hanem 
a (közösségi) médiatudatosság változásának, melyet a túlzott használattól (abúzus) és 
függőségtől (addikció) való félelem önreflexiója hívhat elő. 

A flow mint „online létünk” fontos része?
Másik megközelítésben érdemes felidézni a Csíkszentmihályi18 által alkotott tökéletes 
élmény alapjául szolgáló – akkor még offline – teljes elmélyülés jelenségét, „… amikor 
annyira feloldódunk egy tevékenységben, hogy minden más eltörpül mellette, az élmény 
maga lesz olyan élvezetes, hogy a tevékenységet bármi áron folytatni akarjuk, pusztán 
saját magáért.” A szerző saját példáján keresztül is leírja, hogy „Órákig tudok a számító-
gép előtt ülni és eredményeket analizálni. Keresem a mögöttes mintázatokat, megpróbá-
lom kideríteni, mit rejtenek a számok. Ilyenkor úgy érzem magam, mint Kolumbusz, 
amint éppen egy ismeretlen országot fedez fel.” 

Ha az áramlatélmény – „melynek leggyakrabban emlegetett fajtája a felfedezés 
élménye: az új megismerés által kiváltott izgalom” biológiai-szociális feltételektől 
függetlenül létezik, mely sok szervezetet (forprofit-nonprofit), köztük iskolákat is 
inspirált az élvezetesebb tapasztalatok kialakításának, megszerzésének érdekében, 
vajon ez az elmélet mennyiben adekvát (mennyire feleltethető meg) az újmédia-alapú 
tartalomszervezéssel? A szerző a 90-es évek uralkodó (mainstream) médiumával 
(televízió) kapcsolatban kijelenti, hogy a tévénézés csak nagyon ritkán ad módot 
az áramlat-állapot elérésére (i. m. 58. o.). Valóban, a korszakra jellemző 
háttértelevíziózás és a reklámokkal megszakított műsorfolyam nem ad lehetőséget arra 
a „különleges” élményre a befogadó számára, „ami egyszerre vált ki sikerességet és 
megelégedettséget, és kíván belemerülést és koncentrációt.”

A flow-élmény a keresztrejtvényfejtőktől a Rubik-kocka kirakóin keresztül az inter-
neten böngészőkig és a közösségi médiát használókig mindenkit magával ragad. 

16 Az egyik mért eredmény szerint a megkérdezettek 20%-a nyilatkozta, hogy már nem felhasználó, de 
korábban felhasználó volt. In: Lee Rainie, Aaron Smith, Maeve Duggan: Coming and Going on Facebook. 
Pew Internet Project. Pew Research Center’s Internet & American Life Project. Washington, D.C. 2013. p. 2. 
http://www.pewinternet.org/Reports/2013/Coming-and-going-on-facebook.aspx.n Letöltés: 2013. novem-
ber 22. 
17 Target Group Index, a Magyarország Marketingkutató Kft. által megalkotott mutató TGI-modellek. 
http://netidok.postr.hu/kell-egy-kis-aramszunet-amerikai-facebook-hasznalat Letöltés: 2013. november 22.
18 Csíkszentmihályi Mihály: Flow – Az áramlat – a tökéletes élmény pszichológiája. Akadémiai Kiadó, 
1991. http://www.osono.ro/html/uploaded/files/file_954a04a7eb.pdf A szerző könyvének magyar kiadása 
előszavában írja, hogy „A saját tapasztalatomból tudtam, hogy munka és élvezet együtt is járhat; hogy a tu-
dás gyökereinek nem muszáj keserűnek lenni.” (i. m. p. 4.)
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Az élmény az – online flow élményvilág – gyártó-fogyasztói (prosumer) világára is 
értelmezhető lehet, hisz az online térben „áramlat-állapotban” is szinte észrevétlenül, 
lépésről lépésre haladunk előre, oldalról oldalra, miközben mentális állapotunkat erős 
fókuszált figyelem, sokszor az időérzékelés módosulása és az önfeledtség és (látszólag) 
a céltalanság is jellemzi. 

AZ ELEKTRONIKUS TANULÁS ÉS AZ ÚJMÉDIA

A tanulás konnektivista (Siemens & Downes)19 megközelítését megelőző tanuláselméle-
tek (behaviourizmus, kognitivizmus és konstruktivizmus), a magyarországi szakiroda-
lomban Kulcsár20 által integratív e-learningnek nevezett összetevői elegendőek-e 
az újmédiumokkal történő tanulás elméleti megalapozására? Úgy tűnik, nem, hisz 
az újmédia manovichi értelmezés szerinti – a narratívát kiegészítő/felváltó adatbázis-
megközelítésű –, a tartalmat adatbázisba szervezett egyéni elemek gyűjteményének 
tekintő felfogás merőben új szemléletre sarkallhat bennünket. 

Ez különösen azért figyelemre méltó, mert e felfogás szerint a történéseknek „nincs 
kezdetük vagy végük; valójában nem fejlődnek sem tematikusan, sem formálisan, vagy 
bármely más olyan módon, amely az elemeiket sorrendbe rendezné.”21

A korábban említett walpoli szerencselelet megfeleltethető a felfedező, nonlineáris 
véletlen (random) tanulásnak, mely az online világ jellemzője.

Megjegyzés: Az IKT-eszközökre optimalizált μ-tartalmak22 előállítása a hálózatalapú 
tanulás támogatásához egyfajta approximációként, az újmédia „egyéni elemek gyűjte-
ményeként” aposztrofált definíciójának is felfogható lehet, mely valójában hordozható, 
mobil eszközök „korlátozott képernyőméretein” tartalmilag és formailag igényes 
módon történő rövid, összefogott vizuális megjelenítésére irányult. A mikrotartalmak 
(adatbázisrekordok) képezik a mikrolearning hajtóanyagait, segítvén ezzel a késő 
modern kor „gyors tempójú és többfeladatos szemléletű tanulási és munkavégzési 
modelljei számára” a formális és az informális tanulás között húzódó szakadék 
áthidalását, túlmutatva a hagyományos webalapú oktatás makrolearning kifejezéssel 
megkülönböztetett elektronikus változatán.23 

19 Siemens, G., Connectivism: a learning theory for the digital age. International Journal of Instructional 
Technology and Distance Learning 2 (10), 2005. 
20 Kulcsár Zsolt: Az integratív e-learning felé. In: http://bit.ly/Wk7vxg.  2008. Letöltés: 2013. november 22.
21 Manovich, Lev: Az adatbázis mint szimbolikus forma. Ford. Kiss Julianna. In:Apertúra, 2009/ősz http://
bit.ly/UAnOYe Letöltés: 2013. november 22.
22 Molnár György: a mikrotartalmak: avagy egy lépéssel tovább a 2.0-ás úton In: Benedek András (szerk.) 
Digitális Pedagógia 2.0. BME GTK, Typotex Kiadó, 2013. 195-220. p. Vö. Hug, Theo (Ed.): Didactics of 
Microlearning. Concepts, Discourses and Examples. Münster et al: Waxmann, 2007. 15–21. old. (vö. http://
waxmann.com/kat/1869.html) Letöltés: 2013. november 22. A szerző körvonalazza a narráció mikro-egysé-
gekből történő tervezésének didaktikai alapjait.
23 Buchem, Ilona – Hamelmann, Henrike: Microlearning: a strategy for ongoing professional development 
www.elearningpapers.eu, Nº 21 September 2010. Letöltés: 2013. november 22.
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Nyíri24 az újmédiából fakadó, a tudás jellegére, szerkezetére gyakorolt hatások közül 
elsősorban a töredezettségre és a kisebb, tömörebb egységekben megfogalmazott 
tartalmak jellegzetességeire mutatott rá. (Megjegyzés: a Virtuális Enciklopédia 
megalkotását megelőzően érdekes kommunikáció- és tudományfilozófiai kísérletnek 
tartotta a mikrotartalmak szerepét az egyébként „…terjedelmes, terjengős és bonyolult 
tartalmak” kommunikálásában. Hangsúlyozván, hogy „…a mikrotartalmaknak egy 
nagyobb kontextusba kell illeszkedniük, hogy a legrövidebb idő alatt asszimilálhatók 
legyenek.” )

 Csakúgy, mint ahogyan Jenei25 ír a shapeshifting tévé műsorszerkezetről, ahol 
a műsorok „előre pontosan definiált médiatartalmakból, azaz médiaelemekből, média-
egységekből, mikronarratívákból állnak, ezek a műsor építőkockái.” 

A lineáris tartalomszervezés lényegi elemét Lengyelné26 a következőkben sűríti: 
„A kommunikáció mondanivalója a szöveg előrehaladtával fokozatosan alakul ki, hisz 
minden mondat lépésről-lépésre pontosíthatja a korábbi szavak jelentését. Ezért a kon-
textus maga az empirikus környezet, melyre vonatkozóan a befogadó levonja a következ-
tetéseket a szimbolikus közlésből, hiszen a közlemények rendszerint nem a konkrét 
megfigyelt jelenségről szólnak.” 

A lineáris szerveződésű tartalmaknál az elemi egységek lineárisan, nehézségi 
fokukat tekintve növekvő sorrendben, szoros algoritmus alapján történik a válogatás, 
míg a nem lineárisban is létezik egy algoritmus, de egy előre kiválasztott meghatározott 
tartalomból. A lineáris és nonlineáris rendszerek közös tulajdonsága, hogy a rendszer-
ből kiválasztásra kerülnek bizonyos itemek, míg a véletlenszerű tartalomszervezés 
esetében a linearitást egy nem csupán elágazásos hálózatos szerkezet váltja fel, hanem 
a végtelen adatmennyiség, melyhez nem vezetnek kijelölt útvonalak. 

Míg a lineáris tartalomszervezés során a mondanivaló a szöveg előrehaladtával 
lépésről lépésre fokozatosan alakul ki, a véletlenszerű tartalomszervezés esetében a fent 
ábrázolt linearitást egy elágazásos hálózatos szerkezet váltja fel. Az újmédiát leíró 
gazdag fogalmi háló arra utal, hogy az adatbázisból fakadó és a humán interfész 
segítségével megvalósuló reprezentáció a tanulási-tanítási folyamatban, az ismeretelsa-
játítás során történő tanulás megtarthatja lineáris és elágazásos jellegét csakúgy, mint 
a véletlenszerű itemekből álló felfedezéses, véletlen tanulási formákat is.

Dramaturgia és tanóra
Már a programozott oktatás nonlineáris változata során is megfogalmazódott, hogy 
a tanári személyes interakció hiányában a tanuló eltéved a szövevényes tartalomban, 
demotiválttá válik, elveszti munkakedvét, és esetleg feladja a munkát. Ez a kudarc, 
frusztráció a véletlenen alapuló tartalomelérésre különösen igaz, hisz ebben a hálózatos 
online világban a végtelennek tűnő szövevényes tartalmak eléréséhez nem vezet királyi 
út, mivel nincsenek olyan univerzális programok, amelyek megadnák a diákok számára 
az optimális tananyag-elérési útvonalakat. Az újmédia-tartalmak interfészre történő 

24 Nyíri Kristóf: Mikrotartalom és multimédia – a tudomány megrövidítése? http://tudastars.2p.hu/
uploads/2p_sites/tudastars_2p_hu_live/pages/files/Nyiri_Mikrotartalom.pdf Letöltés: 2013. november 22.
25 Jenei Ágnes: Táguló televízió. Interaktív műsorok és szolgáltatások. Budapest: PrintXBudavár Kiadó. 
2008. p. 134.
26 Lengyelné Molnár Tünde: Referátumkészítés. Eger, Eszterházy Károly Főiskola, 2011. p. 42.
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aggregálása továbbra is a pedagógus feladata, azoknak a stratégiáknak az elsajátítása, 
amelyek lehetővé teszik a tanuló számára a hatékony, önálló, felfedező tanulást, 
az alkotó-konstruktív tevékenységet.

Az újmédia tehát új narrációs technikák kifejlesztését is előhívhatja, ami jelentősen 
befolyásolja a tanárok módszertani kultúráját, hiszen a tanítási óra szerkezeti váza is 
egy rendezőelv alapján építhető fel, mely a tanítási óra menetét, szerkezetének lépéseit, 
vagyis a tanórai dramaturgiát határozza meg. Nem részletezve a különböző óratípuso-
kat (új ismeretet feldolgozó, alkalmazó »gyakorló« óra, új ismeretet megszilárdító 
»ismétlő, rendszerező, ellenőrző«, egy kombinált »vegyes típusú« órát) feltételezve több 
didaktikai feladat szerepel.

Ez a szempont viszont a tanárok módszertani kultúrájához képez elengedhetetlen 
adalékot, hisz az óraszervezés- és vezetés a tervszerűség és tudatosság mellett nem 
mellőzheti a véletlen, sokszor improvizatív elemeket sem. Hisz maga az óra is egyfajta 
dramaturgia, a tanítási óra szerkezeti váza is dramaturgia: a tanulók figyelmének 
felkeltése, motivációjának biztosítása, az óra célja, a diákok előzetes ismeretei, az új 
anyag prezentálása, rendszerezés, rögzítés, gyakorlás, a tanultak alkalmazása, a tanulók 
teljesítményének ellenőrzése, értékelés, házi feladat – mind a tanítási óra menetének, 
szerkezetének lépései, vagyis az óra dramaturgiája.

A fenti elv, bár hasonlít a nonlineáris, hipertextuális tanulásra, azonban a véletlen-
szerű tartalomelérés feltételezi a Siemens- és Downes-féle konnektivizmuson túl más 
tanuláselméletek – a próba-szerencse tanuláson túlmutató random learning-elmélet 
figyelembevételét is. Fontos szerephez juttatva a keresés szándékától független rátalá-
lásra, felfedezésre, a „szerencseleletre”, mely „interfészen bolyongóknak”, az „újmédia 
böngészőinek alapélményeként” is értelmezhető (Aczél i. m.).

Így az eredetileg össze nem függők a keresésben és a következtetésben összetarto-
zóvá lesznek. Miért nem lehet ez igaz a tanulási-tanítási folyamatra? Az adatbázis és 
narratíva kapcsolatán alapuló újmédia-felfogás – a végtelennek tűnő lehetőségeit 
tekintve – az ismeretátadáson túl alkalmas a szemléltetési lehetőségek megújítására, 
befogadói motiváció erősítésére, a digitális kompetencia fejlesztésére csakúgy, mint 
az értékrendszer-formálására és alakítására.

Kruse27 – aki rendszerelméleti alapokon vizsgálódva a Bundestagban az internet és 
a digitális társadalom összefüggéséről – a következőket mondta: […„nem lehet megjó-
solni, hogy mi fog történni a digitális társadalmakban, mert ezek nem lineáris rendsze-
rek, amelyekben a pillangóhatás érvényesül” ]. Véleményem szerint így a gazdaság 
mellett és a társadalmon belül a tanítás-, tanulás-tervezés sem kerülheti meg ezt 
a kérdéskört.

Úgy gondolom, hogy a konnektivizmus önmeghatározásához szükséges elméletek is 
leszűkültek a behaviourizmus, kognitivizmus és a konstruktivizmus területére; 
az újmédiáról történő fogalomalkotás újra-, vagy továbbgondolásra késztetheti a szak-
mát a tanuláselméleteket illetően.

27 Tari Annamária: Ki a fontos: Én vagy Én? Tericum Kiadó, 2013. „Peter Kruse professor 2013-ban ezt 
mondta a Bundestag meghallgatásán az internet és a digitális társadalom összefüggéseiről: „Rendszerelmé-
leti megközelítésben alaptézis, hogy az utóbbi években az internet a társadalmat súlyosan megváltoztatja.”



84 TANKÖNYV, TANESZKÖZ

Ábra: Tanuláselméletek és 
az újmédia-rendszer kapcsolata 
(Forgó, 2013) 

Megjegyzés: Már a konnektivista tanuláselméletben megjelent egy rejtőzködő 
tanuláselmélet, a szociális tanulás – melynek alaptézise a más személyekkel történő 
interakciókból ered – ez esetben a globális térre vonatkoztatott mediális kommuniká-
ció. A fenti elv, bár hasonlít nonlineáris, hipertextuális tanulásra, azonban a véletlen-
szerű tartalomelérés feltételezi más tanuláselméletek (utánzásos, szociális, véletlenszerű 
felfedezésen alapú, felfedező, próba-szerencse tanulás)28 figyelembevételét is.

Az újmédia fogalmának sokszor eltérő értelmezései, és a kutatási eredmények arra 
sarkallnak bennünket, hogy áttekintsük, mi különbözteti meg a fogalmat a hagyomá-
nyos, a digitális és a hálózati média fogalmától. Úgy gondolom, hogy az újmédia olyan 
integráló fogalom, amely az eszközökön és webes alkalmazásokon túl, a tartalmak 
egyéni és közösségi szerzésén, megosztásán alapuló megoldások összességét jelenti. 
Középpontjában nem csupán a felhasználói interaktivitáson alapuló tartalomszervezés 
és közösségi tartalommegosztás áll, hanem adatbázisalapon szerveződő új narrációs 
– óravezetési – technikák is. Ebben az értelemben tehát nem csupán az eszközhasználat 
módszertani kérdéseire gondolok, hanem arra is, hogy a (hagyományos) oktatási 
folyamatra oly jellemző narratív logika mellé hogyan építhető fel a digitalizáció révén 
kialakult, adatbázis alapon történő tartalomszervezés logikája.

28 http://psychtutor.weebly.com/approaches-to-education.html Letöltés: 2013. november 22.
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Az újmédiát leíró gazdag fogalmi háló arra utal, hogy az adatbázisból fakadó és 
a humán interfész segítségével megvalósuló reprezentáció a tanulási-tanítási folyamat-
ban, és az ismeretelsajátítás során történő tanulás megtarthatja lineáris és elágazásos 
jellegét csakúgy, mint a véletlenszerű itemekből álló felfedezéses, véletlen alapú tanulási 
formákat is.

Alkalmasnak tűnhet – végtelennek tűnő lehetőségeit tekintve – az ismeretátadáson 
túl a szemléltetési lehetőségek megújítására, a befogadói motiváció erősítésére, a digitá-
lis kompetencia fejlesztésére csakúgy, mint az értékrendszer formálására és alakítására.

További kutatás tárgya lehet még, hogy az újmédia (eszköz) és az újmédia (módszer-
tan) alkalmazásához milyen tanári kompetenciák szükségeltetnek? Milyen fokozatai 
vannak a használatnak, vannak-e egyáltalán fokozatok, vagy a véletlenek sodornak 
az alkalmazásuk világába? Milyen tanári tervező, előkészítő tevékenység szükséges 
az óravezetés, irányítás, tanórai kooperáció mederben tartásához?

Az eszközhasználat módszertani kérdésein túl a (hagyományos) oktatási folyamatra 
oly jellemző narratív logika mellé – tartalomszervezést és -közlést is értve – hogyan 
építhető be a digitalizáció révén kialakult adatbázis és az algoritmus logikája? Az újmé-
dia tehát új narrációs technikák kifejlesztését is megköveteli.

Az újmédia fogalma nem csupán egy korszak (modern, posztmodern, késő modern) 
médiakörnyezetét tartalmazza, hanem a (civil) felhasználói tartalomszervezés lehetőségét, 
beleértve a tudásátörökítő (tanári) szakmában tevékenykedő, alkotó pedagógusokat is.

Megjegyzés: a tanulmány a Társadalmi Megújulás Operatív Program IKT a tudás és 
tanulás világában – humán teljesítménytechnológiai (Human Performance Technology) 
kutatások és képzésfejlesztés címet viselő, TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0008 
azonosítószámú projekt keretében készült. A projekt az Európai Unió támogatásával, és 
az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.
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AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS 
TECHNOLÓGIÁK MINT 
TANULÁSTÁMOGATÓ RENDSZER
Kvantitatív tartalomelemzés az Educational Media 
 International1 folyóirat cikkei alapján

LENGYELNÉ MOLNÁR TÜNDE

INDÍTTATÁS

Magyarországon és az Európai Unióban hatalmas igény van IKT-kompetenciákkal és 
mély szaktudással rendelkező szakemberekre.

Magyarország gazdasági mutatói biztatóak az infokommunikációs szakma jövőjét 
illetően, de komoly kihívás, hogy megfelelő humán erőforrást is biztosítson hozzá 
az ország.

Ha az ország 2012-es GDP változását tekintjük, jól látható, hogy a nemzetgazdasági 
ágak mindegyikének teljesítménye romlott, vagy változatlan a korábbi évhez képest, 
az egyetlen részterület, amely növelte a GDP értékét: az információ, kommunikáció 
területe. Kiemelendő, hogy az elemzés alapjául szolgáló értékeket a terület állami 
támogatások nélkül érte el.2

„A 21. század versenyképességének fontos tényezője a digitális gazdaság fejlődése, 
jelenleg is látszik, hogy az infokommunikációs nemzetgazdasági ágazat, dacára 
az általános recessziónak, jelentős mértékben tudott növekedni, emellett a beruházási 
potenciál is ezen a területen a legnagyobb. A hazai IKT-szektorban a vállalkozások 
döntő többsége magyar tulajdonú kis- és közepes méretű vállalkozás, ezáltal az általuk 
megtermelt nyereség nem hagyja el az  országot.”3 

Nemcsak a 2012-es adatok kimagaslóak, az infokommunikációs szektor mind gazda-
sági, mind társadalmi értelemben jelentős szerepet játszik Magyarországon. A Magyar 
Kormány adatai szerint „Az IKT-ipar a magyar GDP mintegy 12%-át adja, az ebben 
az iparágban foglalkoztatottak száma pedig az OECD-országok többségével összevetve is 

1 Educational Media International. The Official Quarterly Journal of the International Council for 
Educational Media. Routledge, Taylor & Francis Group. ISSN 0952-3987. Továbbiakban EMI. 
2 A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Hírközlési és Informatikai Osztályának állásfoglalása. – In: Bu-
dapesti Kereskedelmi és Iparkamara Hírközlési és Informatikai Osztálya, 2013. március. <online> < http://
it.bkik.hu/hir/36-Kamarai-javaslat-onallo-Infokommunikacios-OP-magvalositasarol >
3 U. o.
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kiemelkedően magas.”4 Azonban a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a 2014-től 2020-ig 
tartó Nemzeti Infokommunikációs Stratégiában a leszakadás veszélyére hívja fel a figyel-
met: „Az ágazat további lendületes fejlődését fékező tényezők lebontását célzó, jól 
átgondolt és precízen megvalósított lépések nélkül Magyarország nem lesz képes kiak-
názni az IKT-szektorban rejlő potenciált, és félő, hogy lemarad az európai országok 
közötti, már ma is rendkívül intenzív versenyben.”5

Az Európai Unió az elmúlt tíz évben kiemelt szerepet szánt az IKT-szektor fejleszté-
sének, több akcióterv is készült európai szinten, melyek hatására a magyar kormány is 
(2009 szep tem be ré ben) elkészítette akciótervét, melynek lényegét Varga Mihály, 
a magyar nemzetgazdasági miniszter úgy fogalmazza meg, hogy „Olyan 
szektorspecifikus intézkedéseket javaslunk, amelyek alapvetően a mikrogazdasági 
versenyképességre fókuszálnak.”6 a komplett program a tudásgazdaság fejlesztésére 
irányul, magába foglalva

• a humán erőforrás fejlesztését, 
• a továbbképzés-átképzés támogatását, valamint 
• a beruházás-ösztönzést célként kitűző programokat.
A fejlődést szolgáló intézkedésekre szükség is van, hiszen Magyarországon a lakos-

ság hozzávetőlegesen fele nem rendelkezik még az alapvető IKT-ismeretekkel sem. 
Az Iparkamara jelentése szerint „197 milliárd forint GDP-kiesést (0,74%) jelent évente 
Magyarország számára”7 az a szakadék, amely az uniós országok átlaga és hazánk 
között húzódik a digitálisan írástudók arányát tekintve.

Az iparkamara 2013-ban azzal a kéréssel fordult a kormányhoz, hogy a 2014 és 2020 
közötti uniós költségvetési időszakban önálló Infokommunikációs Operatív Programot 
valósítson meg, melynek első és legfontosabb pontja: jól képzett és tapasztalt IKT-
munkaerő rendelkezésre állásának biztosítása.

Véleményem szerint a megoldáshoz két területet kell fejleszteni:
1. a felsőoktatási informatikai képzéskínálatot, és
2. az IKT szerepét az oktatásban.

FELSŐOKTATÁSI INFORMATIKAI KÉPZÉSKÍNÁLAT 
FEJLESZTÉSE

A magyarországi informatikai képzéskínálat elemzése során új diplomaprogramok 
létrehozására lenne szükség: a „hagyományos” szakokon évtizedek óta ismertek 
nemzetközi elvárások, mintacurriculumok. Ezek egyrészt egyesítik az egyetemi és 
az ipari-munkaerő-piaci tapasztalatokat (neves szakmai szervezetek, vállalatok ajánlá-
sait), másrészt utat mutatnak szakirányok, új programok, tananyagok létrehozásához és 
alkalmazásához. A gazdaság szerteágazó informatikai rendszerei a fentieknél bonyolul-

4 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Kommunikációs Főosztály: Augusztus végéig véleményezhető a Nemze-
ti Infokommunikációs Stratégia. <online> < http://www.kormany.hu/ >
5 Nemzeti Infokommunikációs Stratégia 2014-2020. <online> < http://www.kormany.hu/ >
6 Kormányzati akcióterv az IKT-szektor támogatására. – In: Prim Hírek. 2009.november 9.  <online> 
<http://hirek.prim.hu/cikk/75453/ >
7 Lásd 5. 
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tabb, gyorsan változó követelményekkel lépnek fel, így az új diplomaprogramok 
igazodása egyre sürgetőbb.”8

Ha megnézzük a munkaerőpiac elvárásait, látható, hogy „az informatikus szakma 
szakembereit alkalmazó munkaerőpiac rohamosan mozdul el a »profi fejlesztők-mér-
nökök« világától az »információt menedzselő alkalmazók« felé.” 9

Magyarországon a jelenlegi felsőoktatási informatikai oktatások egy-egy területre 
specializálódva képeznek szakembereket, melynek eredményeként 

• műszaki informatikus, vagy 
• programtervező-, vagy 
• gazdaságinformatikus képzettséggel rendelkeznek.
A képzés szerkezetéből adódóan a végzetteknek azonban csak a saját területükre van 

rálátásuk, az ettől eltérő kitekintő ismereteik minimálisak. Ezen változtatni csak újabb 
területen történő képzés elvégzésével tudnak. Jelenleg Magyarországon olyan informa-
tikai képzés, mely átfogó ismereteket nyújtana, nincs.

A megoldást jelenleg a szakma valósította meg, megteremtette a saját képzéseit 
IT-területen: „IT-akadémiák”-at működtetnek különböző elnevezésekkel, hosszabb-
rövidebb idejű képzésekkel. Ilyen hiánypótló tanfolyamokat az alábbi cégek mind-
egyike létrehozott:

• CISCO, 
• Microsoft, 
• ORACLE, 
• IBM, 
• SAP.
Megoldással azonban a felsőoktatási intézményeknek is elő kell állni! A jövőben 

a felsőoktatási intézményeknek is a szakma elvárásainak megfelelő szakembereket kell 
képezniük, és szükséges az IT-képzés elindítása a felsőoktatásban, természetesen nem 
helyettesítve az előbb felsorolt informatikus-képzéseket, hanem esetleg a kijövő 
bachelor hallgatóiknak kínálni mesterképzést, vagy egyéb értékes szaktudással rendel-
kező diplomásoknak tanítani IT-ismereteket.

AZ IKT SZEREPE AZ OKTATÁSBAN

A Europen Schoolnet 2006-ban az OECD országokban végzett felmérést az ICT 
hatá sairól az oktatásban, és arra a megállapításra jutott, hogy „pozitív korreláció 
mutatható ki az IKT-használat mennyisége és a matematikában elért PISA-eredmények 
között.” A felmérés azt is megállapította, hogy az „IKT-eszközökkel jobban ellátott isko-
lák teljesítménye magasabb, mint kevésbé felszerelt társaiké. A 16 évesek körében 
végzett vizsgálatok szerint pedig azok a tanulók, akiknek az osztályteremben szélessávú 

8 Dobay Péter: a „Gazdaság-informatika” tantervek hazai gyakorlata és az EU keretrendszerei. „Business 
Information Systems” Curricula and the EU ICT Qualifications FRameworks. – In: IF2011 Konferencia 
kiadvány.<online> < http://nodes.agr.unideb.hu/if2011/dokumentum/IF2011_CD_Kiadvany.pdf > p. 124.
9 Uo.
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kapcsolat állt rendelkezésére, rendszerint jobb eredményeket értek el az országos 
tanulói felméréseken.” 10

Ennek hatására a magyar kormány célértékként jelöli meg, hogy 2020-ra „a közokta-
tásban kerüljön sor az infokommunikációs oktatás újragondolására, mind az informa-
tika mint tantárgy esetében, mind pedig az infokommunikáció mint szemléletmód, 
a tanulást segítő értékes kiegészítő eszköz tekintetében.”11

Ennek megvalósulásához elengedhetetlen, hogy tisztázzuk az IKT fogalomrendsze-
rét, áttekintsük alkalmazásának lehetőségeit.

A tanulmány további részében az IKT definiálási formáit mutatom be, majd ezt 
követően áttekintem a fogalom alakulását és előfordulásait az Educational Media 
International című folyóiratban.

AZ IKT FOGALMA

Az IKT fogalmára sokféle meghatározási módot találunk.
„Az infokommunikáció az Európai Unió hivatalos szóhasználatában az információ-

technológia és az elektronikus hírközlés konvergenciáját, integrálódását fejezi ki.”12

Magyar adaptációja szerint: „infokommunikáció alatt mindazon eszközöket, 
technológiákat és alkalmazásokat, illetve azok használatát kell érteni, amelyek 
az egyén, a vállalkozás és az állam szintjén egyaránt értelmezhető minőség-, hatékony-
ság- és eredményességjavulást eredményeznek.”13

Stefan Detschew, a népszerű Impact of ICT in the developing countries on the 
economic growth című könyv szerzője egy általánosan használatban lévő megfogalma-
zást ad meg definícióként: „ICT consist of the whole range of technologies designed to 
access, process and transmit information: hardware, software, networks, and media for 
collection, storage, processing transmission, and presentation of information in the 
form of voice, sound, data, text, and images. They range from the telephone, mobile 
phone, hardware, software to the Internet”.14

A fenti meghatározások abban egységesek, hogy az IKT-t mint eszközt, mint 
technológiát (esetleg alkalmazást) definiálják. Az oktatás támogatásához a fogalmat ki 
kell egészíteni. Beszélhetünk IKT-alapú oktatásról, IKT-vel támogatott oktatásról, 
de az IKT mindig jelzőként szerepel. Ez a szerteágazó hatásrendszer jól érezhető 
Molnár György megfogalmazásában: „Az IKT fogalma: az Információs és Kommuni-
kációs Technológiák olyan eszközök, technológiák, szervezési tevékenységek,  
innovatív folyamatok összessége, amelyek az információ- és a kommunikációközlést, 
feldolgozást, áramlást, tárolást, kódolást elősegítik, gyorsabbá, könnyebbé és hatéko-
nyabbá teszik.

10 Balanskat, Anja; Blamire, Roger; Kefala, Stella: The ICT impact report. European Schoolnet, 2006. <on-
line> < http://colccti.colfinder.org/sites/default/files/ict_impact_report_0.pdf > p.3.
11 Nemzeti Infokommunikációs Stratégia 2014-2020. <online>  < http://www.kormany.hu/ > p.72.
12  Uo.: p. 11.
13  Uo.: p. 11.
14 Stefan Detschew: Impact of Ict in the Developing Countries on the Economic Growth. – Auflage, 2007. p. 
28.
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Az IKT értelmezési lehetőségei:
• Az IKT mint eszköz;
• Az IKT mint ellenőrzési eszköz és automata technika;
• Az IKT mint szervezési technika;
• Az IKT mint média és összekapcsolható technika;
• Az IKT mint fejlesztési és társadalomalakító folyamat;
• Az IKT mint technikai gyakorlat.” 15

Molnár György olyan értelmezést is ad az IKT fogalmára, mely alapján érthető, 
miért merül fel, hogy az IKT-t a multimédiát felváltó fogalomnak is tekinthetjük: 
„Az IKT-t olyan médiának tekinthetjük, amely lehetővé teszi az interakció és a kommu-
nikáció különböző típusait: a gép-gép, az ember-gép és különösen az ember-ember 
közötti interakciót.”16

A fenti specifikus meghatározások után meg kell említeni, hogy az IKT fogalmát 
legtöbben – Kar-Tin Lee ausztrál professzorhoz hasonlóan – a következő általános 
formában használják: „In this article both IT and ICT refer to the use of a range of 
computer-related technologies (hardware, software, communications and associated 
technologies) in an educational setting.”17

Utolsó meghatározásként azonban az IKT oktatási folyamatokra összpontosító 
definícióját emelném ki, melyet Kis-Tóth Lajos fogalmazott meg az alábbi módon: 
„Az IKT az oktatásban elsősorban az oktatás kibernetikai, rendszer-elméleti, kommu-
nikáció-elméleti alapokon történő megtervezésének olyan átfogó pedagógiai stratégi-
ája, amely biztosítja a tananyag hatékony elsajátítását, korszerű információhordozó 
anyagok, eszközök és módszerek együttes felhasználásával.”18

Érdemes elgondolkodni az IT és az IKT fogalmának viszonyán is. Az IT (informá-
ciós technológia) magában foglalja az IKT (infokommunikációs technológiát)? A szak-
irodalomban a leggyakoribb válasz, hogy „Information technology (IT) is synonymous 
with the term information and communications technology (ICT) used in various 
other countries.”19

A fogalomértelmezések zárásaként tekintsünk vissza a múltba, és nézzük meg 
a korábban használt Educational Technology meghatározását! Láthatjuk, hogy az IKT 
fogalma beleillik az Education Technology meghatározásába, azonban a fogalom 
túlmutat az oktatási szerepkörön.

„Educational tools or devices are objects, materials, instruments and technological 
equipment, facilitating the realization of pedagogical goals and vigorously promoting 

15 Molnár György: IKT, hálózati és mobil kommunikációs megoldások az atipikus tanulási formák tükré-
ben. In: 5. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning konferencia.  
<online>< http://www.mellearn.hu/events/5konf/prezentaciok/molnar_gyorgy.pdf > pp. 3-4.
16 Molnár György: Az IKT-val Támogatott tanulási környezet követelményei <online>< http://www.mszt.
iif.hu/documents/szsz0803-molnar.pdf > p. 261.
17 Kar-Tin Lee: Online learning in primary schools: designing for school culture change. In: EMI, 2006. 
June, p. 104.
18 Kis-Tóth Lajos: A tanári tevékenység IKT alapelemei. 9. eLearningFórum. Konferenciakiadvány. 
 SZÁMALK,  Budapest, 2008.
19 Kar-Tin Lee: Online learning in primary schools: designing for school culture change. In: EMI, 2006. 
June, p. 104.



91TANKÖNYV, TANESZKÖZ

the school-based learning process, specific knowledge acquisition efforts and the direct 
(in some cases indirect) familiarization with reality via their capability of transmitting, 
recording, and storing information in an effective way.”20

AZ IKT FOGALMÁNAK ELŐFORDULÁSA AZ EMI FOLYÓIRAT 
CIKKEIBEN

Kutatásomban választ kerestem arra, hogy a világban milyen tendencia figyelhető meg 
az ICT fogalmával kapcsolatban az oktatás terén. Az elemzés alapjául az Educational 
Media International című tudományos folyóiratot választottam, amely a világ minden 
tájáról érkező folyóiratcikkeket tartalmaz, de azon koncepciók megjelentetését helyezi 
előtérbe, amelyek széles körű érdeklődésre tarthatnak számot az oktatás terén.21 

Kutatásom során kvantitatív tartalomelemzést végeztem az EMI folyóiratcikkei 
alapján, vizsgálva az Information and Communication Technology kifejezés előfordu-
lásai, valamint az Information Technology, IT, ICT kifejezések előfordulásait. Az elem-
zés során a cikkek teljes szöveganyagát feldolgoztuk, a hivatkozott irodalomjegyzék 
nélkül. A cikkek teljes szövege elérhető a SCOPUS adatbázisban.

Az elemzés érdekes eredményeket hozott:

1. ábra: Az ICT szó előfordulásai

Az ICT kifejezés 1999-től jelenik meg a folyóirat szakmai szövegében, és előfordulási 
eloszlása nem egyenletes. Jól látható, hogy 2007 és 2011 kiemelkedik a többi év közül.

A kiugrás időszakát magyarázza a cikk elején említett Európai Uniós stratégia. 
Az EU 2007–2012-ig szóló stratégiájának fontos része volt az IKT, melynek társadalmi 
vitája már egy évvel korábban elérhető, így a tudományos folyóiratokban a hatása már 
érezhető 2007-ben.

20 Dr. Fodor László: Az oktatás elmélete és metodológiája. Marosvásárhely, 2008.
21 Aim és Scope. Educational Media International folyóirat weboldala. <online> < http://emi.cardet.org/ >
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A 2011-es kiugrásban nagy szerepe van a 2009-es PISA-mérésnek. „A PISA 2009 
digitális szövegértés mérése számítógépes, internetes környezetben zajlott, s az infor-
mációkeresést, szövegfeldolgozást, szövegértést vizsgálták.”22 (Ennek eredménye: „A 16 
OECD-országban végzett felmérés eredménye alapján Magyarország a 12–14. helyen áll 
a digitális szövegértést tekintve.”) A PISA-mérések eredménye több mint 1 évvel később 
kerül nyilvánosságra, így az ennek hatásait taglaló tudományos cikkek megjelenése 
2011-re realizálható.

Az Information and communication technology/technologies kifejezések előfordulá-
sát vizsgálva az alábbi eredményt láthatjuk. A kifejezés teljes alakjának előfordulási 
gyakorisága szinte teljesen egyezik a rövidített forma előfordulásainak hisztogramjával:

2. ábra:  Information and communication technology/technologies kifejezések előfordulásai

Egészítsük ki az elemzést a szövegkörnyezet figyelembevételével!
Ha megvizsgáljuk az ICT kifejezések szövegkörnyezetét, akkor azt tapasztaljuk, 

hogy vannak kifejezések, melyek a vizsgált időszakban egyenletesen megtalálhatóak:
• ICT integration
• ICT in education
• Use ICT / ICT using
• ICT skills
• ICT in schools
• ICT competencies
Azonban vannak olyan kollokációk, melyek egy-egy időszakra jellemzően kiugró 

értékekkel jelennek meg.  
2007-ben – az előző kifejezéseken kívül – kimutatható néhány kifejezés gyakori 

előfordulása az ICT szóhoz kapcsolódva:
• ICT training
• ICT curriculum
• ICT centers
• ICT coordinators

22 Balogh Ildikó (az Oktatási Hivatal osztályvezetője) nyilatkozata. Forrás: Pisa-jelentés a digitális szöveg-
értésről: értelmezések és három kommentár. In: Einclusion. Az információs társadalmi befogadás magyar 
oldala. <online>< http://einclusion.hu/>
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• ICT-mediated learning
Ha megnézzük a fenti kollokációkat, akkor jól látható az EU stratégiájának realizáci-

ója, hiszen az oktatásban az IKT előtérbe helyezése jelentős IKT-koordinációt, tréning-
szervezéseket jelentenek az oktatási intézmények számára, és megjelenik a tantervek 
szintjén az IKT-központú tanulás vetületében.

A másik sajátos szókapcsolatokkal kitűnő év a 2011, melyben az alábbi kifejezések 
dominanciája mutatható ki:

• ICT policy 
• ICT school policy (a két kifejezés 20-szor szerepel a 2011-es cikkek szövegében, és 

összesen két előfordulása fedezhető fel a 2011-nél korábban vizsgált szöveg esetén).
• ICT infrastructure (míg ez a kifejezés 1998 és 2010 között összesen 7-szer fordul 

elő, a 2011-ben megjelent cikkekben 13 előfordulása található meg).
Ez azt jelenti, hogy az IKT 2007-es oktatásközpontú kezelése 2011-re az oktatási 

politika szintjére emelkedett.
Az elméleti fogalmak tisztázásánál is érezhető volt, hogy nincs világos különbség 

az ICT és az IT fogalma között. Az IT előfordulásainak elemzése az EMI folyóiratban 
az oktatás terén történő használatra mutathat irányt.

Az IT kifejezést megvizsgálva látható, hogy a 2000-es évek elejéig preferálták 
a használatát:

3. ábra: IT rövidítés előfordulásai

2004-től kezdve csökken az előfordulása, mely az ICT kifejezés terjedésével lehet 
összhangban.

Ha a teljes alakját nézzük a kifejezésnek, akkor is megállapítható, hogy a kifejezés 
használata egyértelműen csökken, bár a rövidített fogalmához képest kissé eltérő 
ütemben:
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4. ábra: Information technology/technologies kifejezések előfordulásai

Az IT szövegkörnyezet vizsgálatából egy gyakori kifejezést emelnék ki: „IT 
education”, mely a rövidítés szintjére emelkedve ITE formában is előfordul a 2000-es 
évek környékén.

ÖSSZEGZÉS

Az IKT fogalmának megjelenése a Millenniumtól követhető, de meglepő módon 
előfordulási gyakorisága nem egyenletesen emelkedik az évek múlásával, hanem 
jelentős ingadozás jellemzi. 

Az IT fogalmának használata kimutathatóan csökken.
Érdemes lenne egy újabb tanulmányban feltárni, vajon mi lehet az oka, hogy az IKT 

fogalma nem hódított exponenciális ütemben. Van-e olyan fogalom, ami jobban 
kifejezi a technikai eszközökkel támogatott oktatást? Találkozhatunk a következő 
kifejezésekkel: 

• internet (web-based) alapú oktatás, ami azonban csak egy része az IKT által 
lefedett területnek,

• „IKT-val támogatott tanulási környezet” kifejezéssel, de szintén elszigetelten 
alkal mazzák,

• újmédia fogalma. Lehet, hogy az újmédia fogalma fogja betölteni a jövőben 
az oktatás területén az IKT-eszközök használatának megtestesítését? A választ 
keresve elvégeztem a new media kifejezések előfordulásainak vizsgálatát is 
az Educational Media International folyóiratban, melynek eredménye tükrözi 
a fogalom életútját: 1998 és 2002 között találkozhatunk vele a folyóiratban, majd 5 
éven át egyetlen előfordulását sem láthatjuk, majd új jelentésben tér vissza 2008-
ban. Ezt követően látható, hogy a fogalom megjelenik az oktatással kapcsolatos 
szakfolyóiratban, azonban előfordulási gyakorisága a vizsgált 2011-ig tartó 
időszakban még nem indokolja a fogalmak közti paradigmaváltást.
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Összességében elmondható, hogy Magyarországon az IKT fogalma az oktatásban 
rendkívül jelentős. A cikk elején bemutatott irányvonalak is tükrözik, hogy az ország 
még jobban el akar mozdulni az IKT irányába, és ez az Európai Unió stratégiáiban is 
megtalálható. Azonban az Educational Media International folyóiratban, mely a világ 
minden tájáról beérkező tanulmányokat ad közre, nem érződik az IKT dominanciája 
az oktatás körül. A kérdés, hogy melyik út tekinthető trendnek? Véleményem szerint 
az IKT előtérbe helyeződése az Európai Unióban érezhető lesz az Educational Media 
International folyóiratban – csak a téma disszeminálási idejét figyelembevéve majd 
a 2013–2014-es év cikkeiben. 



96 TANKÖNYV, TANESZKÖZ

JÁTÉKKAL TANULNI
Számítógépes játékok használata az oktatásban

MARGITAY-BECHT ANDRÁS

BEVEZETÉS

Nemzetközi oktatási konferenciákra járva egyértelműen az a kép alakul ki az ember-
ben, hogy a felsőoktatásban részt vevő hallgatók motiváltsága egyre csökken. Ezzel 
a folyamattal párhuzamosan megfigyelhető, hogy a gimnáziumokból érkező hallgatók 
felkészültsége is egyre alacsonyabb szintű. Ami még ijesztőbb, hogy ezt a trendet nem 
csak kelet- és nyugat-európai, illetve az Egyesült Államokból érkező kutatók tapasztal-
ják, de Dél-Afrikából, Malajziából, Ausztráliából és Argentínából is hasonló visszajelzé-
seket kapunk.

Mi a problémának három fő okát látjuk. Egyrészt a szociális berendezkedés változá-
sának következtében egyre kevésbé az oktatás színvonala, viszont egyre inkább 
a hallgatók közérzete a fontos. Másrészt az oktatás egyre inkább piaci rendszerű, ami 
azonban nem veszi figyelembe azt, hogy az oktatás belső logikája alapvetően eltér 
a piaci kapcsolatok logikájától (a tudás „átadásával” az nem veszik el, inkább növekszik; 
és a legtöbb oktatási „piacon” hatalmas az információs aszimmetria a hallgatók 
rovására).1 

A harmadik és talán legsúlyosabb ok a hallgatói motiváció csökkenésére közgazda-
sági eredetű: a diákokat körülvevő világ egyre érdekesebb és szórakoztatóbb. Ennek 
következtében az oktatásra fordított idő egyre drágul, hiszen egyre nagyobb örömöt 
okozó tevékenységet váltunk ki vele, azaz az oktatás alternatív költsége jelentősen 
növekszik.

Ezen problémák megoldására számtalan erőfeszítés létezik világszerte. Sajnálatos 
módon a hallgatókra fordított közgazdasági költségeket úgy próbálja a legtöbb intéz-
mény csökkenteni, hogy az elvárt tudásanyag mennyiségét csökkentik. Ez azonban 
egy negatív visszacsatolást eredményez, a hallgatók egyre kevésbé tartják érdekesnek 
az oktatást, egyre jobban unatkoznak, ami ugyan csökkenti a befektetett energiát, 
de növeli az alternatív költséget. Ráadásul egyre kevesebbet ér számukra a diploma. 

Érdemes összevetni ezt a megközelítést a számítógépes játékok piacával. A legtöbb 
ilyen játék2  meglehetősen hosszú, és igen nehéz. Ráadásul, ha egy játék túl egyszerű, 
a játékosok számára nem okoz élvezetet a játszása – ezek meg is szoktak bukni, 
rossz kritikákat kapnak, és veszteségeket okoznak a készítőik számára. Csak azok 

1 Martinás Katalin – Margitay-Becht András – Dana R. Herrera: Wealth, Groups, Ethics. INDECS 2008.
2 Az utóbbi időben egyre jobban terjed a mobiltelefonokra és/vagy itnernetes böngészőkre írt, rövid, gyors 
játékok, az úgynevezett „casual” játékok piaca. Ebben a tanulmányban ezekkel a játékokkal nem foglalko-
zunk.
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a játékok sikeresek, amelyek elegendően komplexek ahhoz, hogy lekössék a célközönség 
figyelmét.

A fentiek miatt mi egy alternatív megközelítést használunk a hallgatók figyelmének 
megragadásáért: az oktatásba bevonjuk az újonnan felmerülő zavaró tényezőket 
(közösségi médiumokat, mint pl. Facebook, és számítógépes játékokat, mint pl. a World 
of Warcraft), és ezzel párhuzamosan növeljük a hallgatókkal szemben támasztott 
elvárásainkat. Az alapgondolat itt az, hogy az ismerős környezetet felhasználva 
az egyébként nehéz és frusztráló feladatok, nehéz, de érdekes feladatokká alakíthatók, 
amelyekkel azután a hallgatók szívesen foglalkoznak akár az elvártnál hosszabb ideig is. 
A tapasztalataink azt mutatják, hogy ez a megközelítés nemcsak a diákok hangulatát és 
motiváltságát növeli, hanem több ismeretanyagot képesek elsajátítani, és az így meg-
szerzett tudás jóval mélyebb, mint a hagyományos keretek közt átadott.

E rövid, bevezető szintű tanulmányban azt szeretnénk bemutatni, hogy a szakiroda-
lom mai állása szerint miért olyan hatékony – még viszonylag idősebb korban is – 
a játékok oktatási felhasználása. E mellett röviden bemutatjuk saját tapasztalatainkat, 
végül pedig pár jó tanáccsal zárjuk a tanulmányt azon kollégák részére, akik ki 
szeretnék próbálni ezt az oktatási módszert.

A JÁTÉKBÓL TANULÁS MŰKÖDÉSI ELVE

A számítógépes játékokból való tanulás lényege, hogy a játékosok egy ismeretlen 
közegbe kerülnek, amelyet aktívan fel kell deríteniük. Ez szükségessé teszi az érdek-
lődő, nyílt hozzá állást, és jutalmazza a kísérletező készséget. A hagyományos oktatási 
megközelítések ennek pont ellenkezőjét követelik meg: a hallgatók (a magyar nevüknek 
megfelelően) hallgatják a Tudást, amit kész Igazságként elsajátítanak. Bár ez a megkö-
zelítés megkerülhetetlen az alapismeretek átadására, pont azon készségeket nyomja el, 
amelyek a tudományos megközelítés (megfigyelés, kísérletezés, hipotézisek felállítása, 
ellenőrzése és módosítása) szempontjából elengedhetetlenek. Egy számítógépes játékba 
való belépéskor a játékos egy új világ résztvevőjévé válik, és azt a világot csak aktív, 
kísérletező tanulással képes megismerni.
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Ábra: A virtuális világokban történő oktatás hatásmechanizmusa. Példa: a politikai 
folyamatok oktatását segítheti, ha a hallgatók megértik a párhuzamot a játék készítői 
számára írt petíciók és a politikai folyamat között.

A számítógépes játékok oktatási felhasználásának egy másik haszna, hogy a hallga-
tók számára támpontot ad bizonyos elméleti ismeretanyagok feldolgozásához. A saját 
tapasztalataink a társadalomtudományok virtuális valóságok segítségével való oktatá-
sára terjed ki. Az alapprobléma az, hogy a társadalomtudományos modellek a komplex 
valóság egy-egy szeletének egyszerűsítését mutatják be, hogy megkönnyítsék azok 
megértését. Az oktatási realitás azonban az, hogy a hallgatók számukra gyakran 
teljesen ismeretlen társadalmi intézmények egyszerűsítő, de általában igen komplex 
leírását kapják meg a modellekkel. Bonyolult és ismeretlen rendszereket tanítunk 
egymással, és hiányzik a hallgatók számára a tapasztalati tanulás.
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A World of Warcraft
A World of Warcraft a Blizzard Entertainment nagy sikerű MMORPG-ja. (MMORPG: 
egyszerre nagyon sok, több száz vagy akár több tízezer játékos egyöntetű játékát lehetővé 
tevő virtuális világ.) Ebben a viágban a játékosok két, egymással ellenséges csoport 
tagjai. Az emberek, tündék, törpék, gnómok, farkasemberek és az űrlény Dranerei-k 
alkotják a Szövetséget, az orkok, trollok, goblinok, élőhalottak, vértündék és a tehén-
ember taurenek a Hordát.
A játék során a résztvevők számtalan kihívással nézhetnek szembe. Ezek egy része 
egyedül is megoldható, de még ilyenkor is általában jelen vannak más játékosok (és az 
ellenséges csoport tagjai „meg is ölhetik” a saját feladatával foglalatoskodó játékost). Más 
küldetések sok (akár 25 vagy 40) játékos együttes erőfeszítését igénylik, és a nehezebb 
kihívások esetén egyetlen résztvevő hibája a teljes közösség kudarcához vezethet. 
Bizonyos feladatok számítógép irányította nagyméretű „ellenségek” ellen irányulnak, 
mások az ellenséges szövetség játékosai ellen.
Hasonlóan sok más MMORPG-hez, a World of Warcraftban is számtalan kiegészítő 
tevékenység található. Például minden játékos választhat párat a rendelkezésre álló 
szakmákból, amelyek segítségével vagy nyersanyagot képesek termelni, vagy nyersanya-
gok felhasználásával kész termékeket (páncélokat, fegyvereket, ételt stb.) tudnak 
előállítani. Ezen termékeket vagy maguk hasznosítják, vagy az aukciós ház felhasználá-
sával más játékosok rendelkezésére bocsátják.
Tekintettel arra, hogy számtalan feladat együttműködést követel meg, a játékosok 
céhekbe (guild) tömörülnek, és általában a céhen belüli többi játékossal együtt oldják 
meg a közösségi kihívásokat, vagy veszik fel a harcot az ellenséges csoport tagjaival.
A játék jelentősége, hogy sikereinek csúcsán több mint 12 millió ember játszott vele, és 
még most is több mint 7 millióan fizetnek havonta 3-4000 forintot a játékban való 
részvételért.

A fenti ábra azt a hatásmechanizmust ábrázolja, hogy a folyamatba a virtuális 
világokat is bekapcsolva, hogyan lehet egyszerűbbé és hatékonyabbá tenni a tanulást. 
A kapcsolat lényege, hogy csak azok a virtuális játékok sikeresek, amelyek a valóságból 
merítve számos társadalmi intézményt a világukba illesztenek. Bár sok virtuális világ 
nem teljesen életszerű – még a legéletszerűbb Second Life is lehetőséget ad a résztvevők 
számára a teleportálásra, a World of Warcraft pedig orkok, trollok, tündék, emberek 
harcát mutatja be egymással, illetve sokféle szörnyeteggel –, de e világok logikája sokat 
kölcsönöz a való világból. Ezen virtuális világok segítségével már jóval könnyebben 
bemutathatóak mind a társadalomtudományos modellek, mind a modellek által leírt 
valós problémák. Például az átlagos 16 éves még soha életében nem vezetett egy céget. 
Számára a „piac” mint absztrakció értelmetlen, viszont jár üzletbe, és ott vásárol. 
Amennyiben egy virtuális valóság résztvevője, ismerős számára az aukciós piac, 
valószínűleg értékesített bizonyos virtuális jószágokat. Erre a meglevő tapasztalatra 
építve könnyebben bemutatható a piac kereslet-kínálati modellje, amelynek segítségével 
aztán egyrészt a valós üzleti mechanizmusokat is könnyebben megérti, másrészt 
az elméleteket azonnal átültetheti gyakorlatba is a virtuális világban.
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Természetesen nem csak a társadalomtudományok oktathatók játékokkal, és 
nemcsak a virtuális világokra épülő játékok használhatók oktatási célokra. A következő 
fejezet a jelenleg elfogadott általános elméletet mutatja be.

A JÁTÉKBÓL TANULÁS FORMÁI

Ez az alfejezet James Paul Gee: What video games have to teach about learning and 
literacy3 könyve alapján készült. Gee 36 alapelvbe rendezte azt, hogy a számítógépes 
játékok hogyan nyújthatnak oktatási élményt, az alábbiakban ezekből mutatunk be jó 
párat.

1. Rendszerszintű ismeretek
Az aktív tanulás alapelv szerint a (sikeres) számítógépes játékok világa úgy van fel-
építve, hogy az aktív, kutató típusú, a környezettel szemben kritikus tanulási folyamat 
vezet bennük sikerre, és nem a passzív tanulás. A játék örömét a felfedezés öröme 
fokozza, ha a résztvevő saját maga fejti meg a világ működését, oldja meg a problémát. 
Ez az egyik legfontosabb dolog, amit a játékból tanul a résztvevő: kísérletezni, hibázni, 
és az eredményeket kritikusan megvizsgálni jó. Nem csak azért, mert így tudunk 
megoldani komplex problémákat, hanem azért is, mert ez jelentős örömforrás lehet. 
Számtalan történet kering az interneten arról, hogy egy World of Warcraft játékos 
barátja/barátnője is elkezdett játszani, de amikor a párja elmagyarázta neki azt, hogyan 
hatékony az előrejutás, ez elvette a felfedezés örömét, és összességében erősen negatív 
érzelmeket kötött a tapasztalathoz, ami gyakran túlnyúlt a virtuális világon is.

2. Tanulási folyamat ismerete
A sikeres tanulási folyamatnak három alapfeltétele van: a tanulót rá kell venni arra, 
hogy megpróbálkozzon a nehéz feladatokkal, utána meg kell győzni arról, hogy sok 
időt szánjon a probléma megoldására, és végül valamiféle sikerélményt is nyújtani kell 
az erőfeszítések gyümölcseként.

A „pszichoszociális moratórium” alapelv4 szerint a számítógépes játékok egy olyan 
tanulási környezetet teremtenek a résztvevők számára, ahol a valós világbeli kockáza-
tok jelentősen csökkentettek. Egy játékban a sérülés, a halál nem végleges, hanem 
a tanulási folyamat része. A társadalmi kockázat is kisebb, hiszen a többi játékos nem 
tudja, kik vagyunk mi valójában. A csökkentett kockázat megnöveli a kísérletező 
kedvet, és segít az elkötelezett tanulás alapelv kialakulásában. A sikeres számítógépes 
játékok ugyanis pont azért sikeresek, mert képesek nagyfokú elkötelezettséget kiváltani 
a résztvevőikben, akik sok időt és energiát fordítanak a játék elsajátítására. Ez a nagy-
fokú elkötelezettség az, ami szerintünk kulcsfontosságú a játékok oktatási felhasználása 
szempontjából: a hallgatóink egyébként is ezekben a virtuális világokban töltik szabad-

3 James Paul Gee: What video games have to teach us about learning and literacy. Palgrave Macmillan, 2007
4 Itt Gee Eric Erikson pszihoszociális fejlődéselméletét használja.
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idejüket, akkor ez az a környezet, amelynek segítségével mi is meg tudjuk ragadni 
a figyelmüket.

Természetesen a siker alapelv is kulcsfontosságú az elkötelezettségben, és a sikeres 
játékok rendszeresen jutalmazzák a játékosaikat valamilyen formában. Ez egy pozitív 
visszacsatolást eredményez: minél elkötelezettebb a játékos, annál több jutalmat kap, 
ami tovább növeli az elkötelezettségét. A tantermi oktatás általában nem eredményez 
ilyen visszacsatolást. Egyrészt nemzetközi szinten is egyre inkább tapasztalható 
az érdemjegyek inflálódása, a jutalmak elkopnak, és az ötös már nem jutalom, hanem 
elvárt kimenetel. Másrészt a tantermi keretek gyakran nem teszik lehetővé a gyakorlati 
ismeretek alkalmazását, a gyakorlatba történő átültetésüket és begyakorlásukat. Ezért 
sem meglepő, hogy a kognitív tudományok egye másra bizonyítják a tesztelés oktatási 
hatékonyságát: a tudás előhívása a tanulási folyamat megerősítésének egyik kulcsa.5 
A számítógépes játékok még ennél is jóval messzebb mennek, mert az elsajátított tudást 
újra meg újra használni kell, tehát a játékosok nem is a tudás elsajátítására és gyakorlá-
sára koncentrálnak, hanem a játék által nyújtott végcél elérésére. Ez a folyamat a gya-
korlás alapelv, mely szerint a játék keretein belül a résztvevők lelkesen gyakorolnak 
olyan feladatokat, amelyek gyakorlását tantermi környezetben unalmas tehernek 
tekintenék. A folyamatos tanulás alapelv szerint a gyakorlás során nemcsak a már 
elsajátított ismereteket gyakorolják addig, amíg azok automatikussá nem válnak, 
hanem fejlődésük során újabb tudásra tesznek szert, amelyek felhasználásával újrata-
nulnak folyamatokat, és ezeket az új megoldásokat is begyakorolják. Kulcsfontosságú 
a kicsit szabadon fordított kompetenciahatár alapelv is, mely szerint a sikeres számító-
gépes játékokban a résztvevők folyamatosan olyan feladatokkal szembesülnek, amelye-
ket még éppen képesek teljesíteni; nehezek, de megoldhatók. A gyakorlás és folyamatos 
tanulás alapelvekkel karöltve ez garantálja, hogy a játékosok egyre bővülő tudáshal-
mazzal rendelkezzenek a játék során – és ez szöges ellentétben áll egyes oktatási 
reformok tananyagcsökkentő törekvéseivel. A siker kulcsa nem a kevés kihívás, hanem 
a nehéz, de még teljesíthető kihívások láncolata folyamatos gyakorlással karöltve.

A virtuális világokban való részvételhez nélkülözhetetlen egy új, virtuális személyi-
ség felvétele is. A játékos egy karakter/avatár szerepébe helyezi magát, és annak tettein 
keresztül hat a világra. Az identitás alapelv arra épül, hogy a játékos egyszerre több 
identitáson keresztül tartja a kapcsolatot a világgal – a saját fizikai identitása mellett 
létezik a virtuális identitása és a kettő közti kapcsolatot megteremtő meta-identitása is 
–, aktív tapasztalata az, hogy több identitás együtteseként hoz döntéseket. Ez segítséget 
nyújt a való világbeli identitások – valaki egyszerre lehet egyetemi hallgató, odaadó 
gyerek, szerető barátnő, lelkes játékos stb. – többszínűségének megértéséhez is. Ez 
a hatásmechanizmus egyértelműen vezet az önismereti alapelvhez, amely szerint 
a számítógépes játékokkal játszó sokat tanul saját magáról is. 

3. Szituációfüggő ismeretek és tanulás
A tanulási folyamatot gyakran pusztán szellemi tevékenységnek tekintjük, a valóságban 
az emberi agy nem így működik a leghatékonyabban. A jelenlegi kutatások inkább azt 
támasztják alá, hogy az emberi gondolkodás, tanulás és problémamegoldás a korábbi 

5 A témában Magyarországon többek között Dr. Racsmány Mihály és kutatócsoportja ért el eredményeket.
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élettapasztalatokra való vonatkoztatás alapján működnek, azaz nem tudást, hanem 
tapasztalatokat hozunk létre, és e tapasztalati háló segítségével gondolkozunk.

A fentiek szolgálnak a szondázás alapelv alapjául. A tudás úgy jön létre, hogy 
a világot „megszondázzuk” (effektíve csinálunk valamit), az így elvégzett „kísérlet” 
eredményét kritikusan megvizsgáljuk, abból hipotézist, hipotéziseket építünk, majd 
a világot újra megszondázzuk, hogy ellenőrizzük a hipotézisünket. Ez a folyamat 
természetesen az aktív tanulás alapelvre épít, így könnyen látható, hogy a számítógépes 
játékok valójában erre alapozva szolgálnak örömforrásként. A több út alapelv szerint 
a résztvevők egy adott problémát többféleképp is megoldhatnak. Azon játékok, amelyek 
ezt a megközelítést használják, megerősítik a játékos (tanuló) kísérletező kedvét. 

A számítógépes játékokban való tanulás a természetéből adódóan szituációfüggő. 
A résztvevők megtanulják, hogy az adott jelek (szavak, cselekedetek, tárgyak, szövegek 
stb.) jelentése, mondanivalója, jelentősége és haszna csak az adott környezetben 
értelmezhető (szituációfüggő jelentés alapelv). Például a World of Warcraft esetében egy 
ellenséges játékos jelenléte más-más jelentéstartalommal rendelkezik a környezet 
függvényében. Amennyiben az ellenséges játékos a mi fővárosunkban ólálkodik, 
valószínűleg nem csak lehetősége, de szándéka is van a mi megtámadásunkra. Ezzel 
szemben, ha a találkozásra a szabadban kerül sor, lehet, hogy a játék szabályai szerint 
ellenségnek számító játékos csak a saját céljaival lesz elfoglalva, és számunkra nem 
jelent veszélyt (sőt, egyes esetekben akár a segítségünkre is jöhet, bár ez nem különö-
sebben gyakori).

A szöveg alapelv fogalmazza meg legjobban azt, amit mi a jelenlegi oktatási rendszer 
legnagyobb hiányosságának tartunk. Az alapelv szerint az írott tudásanyag elsajátítása 
nem kontextustól függetlenül, pusztán a szavak jelentése alapján történik, hanem 
az olvasó az élettapasztalataiba helyezi az olvasott anyagot. Szerintünk pont az a prob-
léma a hagyományos oktatással, hogy a hallgató komplex elméleti modelleket tanul, 
amelyek olyan intézmények egyszerűsítései, amelyeket szintén nem ismer. Egy nehéz, 
ismeretlen modell próbál segíteni, megismerni a komplex, de szintén ismeretlen 
valóságot. Ilyenkor az ismert virtuális valóság áthidalhatja a kontextus hiányának 
problémáját, mert a virtuális világ intézményeinek megismerése támpontul szolgálhat 
mind a modellek, mind a valós intézmények megismeréséhez.

A szövegkörnyezet alapelv szerint, ha a tanuló néhány hasonló (azonos „műfajba” 
tartozó) szöveget megismer, akkor onnan kezdve képes felismerni, ha egy újabb anyag 
is az adott műfajba tartozik, és a műfajnak megfelelő környezetben képes azokat 
értelmezni. Az olvasás példáját felhozva: ha az olvasó (tanuló) elolvas egy tudományos-
fantasztikus művet, megérti, hogy azt az adott jelrendszerben kell értelmezni. A sci-fi 
művekben bemutatott új technológia egy axiómaváltást jelent: a logika alapjául szolgáló 
környezet másképp épül fel. Ha valaki ismeri a tudományos-fantasztikus irodalmat, 
tudja, hogyan kell megérteni és befogadni az adott világ alapfeltevéseit. Az első ilyen 
mű olvasata azonban nehéz, hiszen az olvasó még nem rendelkezik a műfaj ismeretével 
– ezért ritka például, hogy valaki felnőtt fejjel kezdjen el sci-fit olvasni.6

6 A témában Mund Katalin szociológus írt egy érdekes elemzést a Galaktika magazinnak: http://galaktika.
hu/felejtsuk-el-a-tachyon-urhajot-kevesek-kivaltsaga-a-sci-fi/



103TANKÖNYV, TANESZKÖZ

4. Közösségi alapelvek
A számítógépes játékokból való tanulás esetén a tanulás módja mindenképp közösségi. 
Még az egyszereplős játékok esetében is a sikeres játékok közösségformáló erőt képvi-
selnek, és a játék kedvelői weboldalakat és internetes fórumokat üzemeltetnek, össze-
kapcsolják a játékosokat (vonzódási csoport alapelv). Ez még természetesebb az egyre 
népszerűbb többszereplős, illetve masszívan többszereplős (MMO, MMORPG) játékok 
esetében, ahol pár fő, vagy akár több tízezres közösség osztozik ugyanabban az élmény-
ben. Ezen közösségekben a tanulás elosztott (elosztott tanulás alapelv), bár a közösség 
bizonyos tagjait az adott játékos lehet, hogy nem is ismeri a való életben. A bennfentes 
alapelv pedig azt jelenti, hogy a tanuló egyben szakértő, bennfentes a számítógépes 
játékban, azaz nemcsak passzív befogadó, fogyasztója a tudásnak, hanem szakértő és 
tanár szerepeket is betölt.

5. Oktatásszervezési és társadalmi alapelvek
Gee ezen alapelvei azokat a tervezési szempontokat mutatják be, amelyeket a jól megírt, 
érdekes és sikeres számítógépes játékok használnak a közönség megnyerésére. Ezek 
kiemelkedően fontosak számunkra, oktatók számára, hiszen az eddigi alapelvek főleg 
arról szóltak, hogy milyen módon hasznos oktatásra a játék, míg ezek azt írják le, 
hogyan praktikus felépíteni egy tanulási környezetet.

A részhalmaz alapelv szerint a tanulás a teljes tartománynak csak egy leegyszerűsí-
tett részhalmazán kezdődik. Azaz a játékos a játék kezdetén a világ csak kis részét látja, 
ennek következtében csak egyszerűbb problémákat kell megoldjon. A fokozatosság 
alapelv szerint a tanulási szituációk úgy vannak rendezve a játékokban, hogy a korábbi 
problémákra építkezve lehet megoldani a későbbi feladatokat. Amikor ez nem áll fenn, 
az értetlenséget okoz és frusztrációhoz vezethet virtuális világokban és tanteremben 
egyaránt. Természetesen ez a két alapelv szükséges is a korábban említett kompetencia-
határ alapelvhez. Ezeket megerősíti a felfedezés alapelv, ami szerint a tudást a környe-
zettel való interakció során kell megszerezni, és nem készen szolgáltatja nekünk a játék. 
Végül az átvitel alapelv szerint a játék begyakoroltatja azt, hogy a korábban megtanult 
dolgokat később tapasztalt, komplexebb problémák megoldására is felhasználja 
a játékos.

SAJÁT TAPASZTALATOK

Mi a Saint Mary’s College of California keretein belül eddig több egyetemi kurzust 
tartottunk számítógépes játékok segítségével alapképzésben részt vevő hallgatók 
számára. Az első egy kevert óra volt, ahol az antropológia és a közgazdaságtan alapjait 
tárgyaltuk. Ez jól mutatta, hogy amennyiben a közeg érdekes, a hallgatók terhelése 
alaposan megnövelhető.

A tananyag felépítése során felhasználtuk azt, hogy a legtöbb hallgatónk mély 
tapasztalatokkal rendelkezett a virtuális világokról. Mi két külön világot használtunk, 
a Second Life nevezetű „életszimulátort”, ami nem a hagyományos értelemben vett 
játék. Ez inkább egy hatalmas, háromdimenziós virtuális közösségi tér, ahol a résztve-
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vők – a végletekig testre szabható – digitális másuk (avatarjuk) segítségével lépnek 
kapcsolatba egymással. Ez a világ olyan népszerű, hogy számos multinacionális cég és 
nagynevű egyetem is képviselteti magát: virtuális székházakat, tantermeket, campuso-
kat építenek, ahol előadásokat és konferenciákat tartanak. A másik világ az akkor 
frissen megjelent Hellgate: London nevezetű többszereplős on line akció-szerepjáték 
volt. Azért választottuk ezt a két világot, mert az egyik népszerű volt, de nem játék, míg 
a másik annyira új volt, hogy a hallgatók nem nagyon ismerték azt. Ennek következté-
ben a legtöbb hallgatónk csak más világokból rendelkeztek tapasztalattal, így egyszerre 
tudtunk építeni az ismert műfajra, és tudtak tanulni az új világokat megismerve.

A virtuális világok kultúráját használva könnyen érthetővé tudtuk tenni a bonyolult 
elméleteket is. Például az antropológiában a nemiség kérdéskörét a Second Life-ban 
végzett vizsgálódásukkal tudták megerősíteni a hallgatók, míg a közgazdaságtani piac 
fogalmat a Hellgate: London piacain. Az így szerzett tapasztalataikat hamar átültették 
az általuk egyébként is játszott világokba (praktikusan ez a World of Warcraft volt 
akkor), és lelkesen tapasztalták, hogy az új tudásuk segítségével sikeresebbek lettek. 
A negyedév végeztével pedig arra is fény derült, hogy mennyire hatékony volt a tanulás. 
Több, alapképzésben részt vevő hallgatónk is meghívást nyert egy PhD-hallgatók 
számára kiírt konferenciára, ahol az órán végzett kutatásaik eredményeit adták elő.

ZÁRSZÓ: HOGYAN CSINÁLJUK?

Kutatásaink és személyes tapasztalataink alapján a különféle számítógépes játékok 
oktatási felhasználása igen hatékony, azonban fontos megjegyezni pár dolgot a témá-
ban.

Mindenekelőtt érdemes figyelembe venni, hogy a játékok használata milyen előítéle-
teket támaszt mind a hallgatókban, mind a kollégákban. Annak ellenére, hogy egy 
megfelelően megszerkesztett, számítógépes játékokat használó óra a hagyományos 
megközelítésnél jóval aktívabb tanulási környezetet teremt, mélyebb ismereteket gyako-
roltat, és több tananyag átvételét teszi lehetővé, a kollégák csak egy játékos, komolyta-
lan órának tarthatják azt. A diákok is gyakran úgy érkeznek, hogy egy könnyű órát 
várnak, kevesebb elvárással. Ez külön szomorú annak a fényében, hogy igen jelentős 
extra időráfordítást igényel az oktatóktól: meg kell ismerniük a használni kívánt 
játékot, továbbá elegendő tapasztalatot kell szerezniük abban, hogy felismerjék, milyen 
témákat és milyen módszerekkel lehet oktatni.

1. Kritikus lépések
Végezetül álljon itt egy rövid lista azon lépésekről, amelyeket el kell végezzünk, ha egy 
olyan órát tervezünk, amelyben számítógépes játékot szeretnénk felhasználni.

1. A játék kiválasztása
Fontos figyelembe venni, hogy nem minden játék alkalmas minden téma oktatására. 
A játék témaválasztása eléggé meghatározza, hogy milyen dolgokat lehet a játékkal 
oktatni, a játék megvalósítása, műfaja pedig azt, hogy milyen oktatási módszertannal 
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tudjuk azt felhasználni. Emellett az is fontos, hogy az oktató rendelkezzen a megfelelő 
kompetenciával magában a játékban, különben a hallgatók előtt hitelét vesztheti.

Példa: közgazdaságtan, World of Warcraft.

2. A tananyag elemzése
Fel kell térképezni az óra tervezett tananyagát, és meg kell állapítani, hogy milyen 
témákról akarunk mindenképp beszélni, és melyek azok a témák, amelyek szintén 
érdekesek, de általában nem jut rájuk idő. 

Példa: a közgazdaságtanban a hagyományos piacmodellt mindenképp tanítjuk, de 
nem mindig nyílik lehetőség a korlátozott informáltságú modellek bemutatására.

3. A játék elemzése
A kiválasztott játékot kritikusan elemezni kell: melyek azok az összetevők, játékmenet-
elemek, interakciók, amelyek az adott téma oktatásában felhasználhatóak.

Példa: a kereslet-kínálat modellt a World of Warcraftban az aukciós házzal lehet 
bemutatni. Ennek segítségével a hagyományos közgazdasági modellek feltételrendsze-
rén (tökéletes informáltság, racionális szereplők) túlmutató ismereteket is szerezhetnek 
a hallgatók: találkoznak olyan kereskedőkkel, akik a hagyományos közgazdasági 
modellekkel ellentétesen viselkednek.

Hasonlóan, a World of Warcraftban megtalálható szakmák lehetővé teszik a terme-
lés alapkérdéseinek bemutatását. Mennyi az anyagköltség, mennyi a ráfordított 
munkaidő (valós idő a receptek megszerzésére, illetve a termékek legyártására), mennyi 
a várt bevétel, és ezek hogyan változnak időben (Mikor lesz „elegendően” olcsó az alap-
anyag? Mikor esik a végtermék ára olyan alacsonyra, hogy nem éri meg foglalkozni 
vele?).

4. A tanterv felépítése, a játékválasztás ellenőrzése
A tananyag és a játék elemzése alapján tudjuk felépíteni az egész tanév menetét és 
láthatjuk meg, hol használható egy adott játék. Amennyiben viszonylag kevés kapcsoló-
dási pontot találunk, érdemesebb a folyamatot újra kezdeni egy másik játék választá-
sával.

Jó tanulást kívánunk!
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ARANYBÁNYA, AVAGY AZ ISKOLAI 
ÉRTESÍTŐK BIBLIOGRÁFIÁJA

JÁKI LÁSZÓ

Az iskolatörténeti kutatás kimeríthetetlen forrásai az iskolai értesítők. Kiindulópontját 
jelentik neveléstörténeti kutatásnak, tájékozódásnak. Szinte nincs olyan iskolatörténeti 
jelenség, melynek jobb megértéséhez ne kellene az iskolai értesítőkből tájékozódnunk. 
Legyenek azok oktatási, tantervi, nevelési kérdések, vagy a tanulók túlterhelése, 
a tanárok óraszámai, s a példákat sorolhatnánk. Természetesen az évszázados múltat 
nem tekinthetjük mintának vagy követhetőnek, de meggyőződésünk, hogy a múlt 
ismerete tájékozódási pont lehet a jelen és a jövő problémáinak megértéséhez, és 
időközönként azok megoldásához. 

Az évkönyvek előzményei a 18. századi érdemkönyvekig nyúlnak vissza, de ezek 
még csak a tanári karra vonatkozó legfontosabb adatokat és a tanulók tanulmányi 
előmenetelét tartalmazó felsorolásokat tartalmazták. Lényeges változást jelentett e 
téren az 1849-ben kiadott, a középiskolák működését szabályozó, hazánkra is érvényes 
osztrák tanügyi rendelet (Entwurf der Organisation der Gymnasien und Realschulen in 
Oesterreich. Wien, 1849.), mely előírta az évenként kiadandó értesítőket, melyeknek 
egységesen tartalmaznia kellett a tanév során alkalmazott tanterveket, tanárokra, 
tanulókra vonatkozó statisztikai adatokat, az oktatásban használt tankönyveket, 
a szertárak, könyvtárak gyarapodását. 

Bár a szabadságharc leverésének ténye nem kedvezett egy osztrák rendelet elfogadá-
sának, mégis fordulópontot jelentett középfokú oktatásunk fejlődése szempontjából.

A rendeletnek az iskolai értesítőkre vonatkozó fejezete alapvető feladata egy egységes 
középiskolai rendszer megteremtése. A cél nem a napi, közvetlen igényeket szolgálta, 
mégis hosszú távon olyan mennyiségű forrást hozott létre, amely lehetővé tette és teszi 
kutatók és igényes érdeklődők számára a világszerte is elismert magyar középiskolák 
eredményeinek megértését. Az értesítők tárgyilagosak, igényesek és pontosak. A ma is 
figyelmet érdemlő források közül például a tanárok tudományos munkásságának 
felsorolását említjük. Eötvös Loránd a XIX. század végén fogalmazta meg, hogy 
a középiskolai tanár (mai megközelítésben a „mester”) elképzelhetetlen saját szaktudo-
mányának tudományos szintű ismerete, kutatása nélkül. A középiskolai értesítők 
egyértelmű bizonyítékai, hogy alig találunk olyan középiskolai tanárt, aki iskolai 
munkája mellett ne publikálta volna tudományos munkásságának eredményeit. De 
az értesítőkből megtudhatjuk, hogy az akkori szertárak eszközei mennyire követték 
a különböző tudományok legfrissebb eredményeit, vagy a könyvtárak mennyire 
(és milyen gyorsan) szolgálták az olvasó tanulók igényeit.

A bevezető sorokban a „kimeríthetetlen forrásokat” említettük, de fontos tény, hogy 
az értesítők a kimeríthetetlenség mellett „tiszta”, azaz torzításmentes forrást is jelente-
nek. A bevezető szövegek tükrözhették ugyan egy-egy korszak ideológiai, oktatáspoliti-
kai szemléletét, de a közölt tények mindig pontosak és hitelesek voltak.
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A fentiek után aligha kell bizonyítani a befejező és teljességre törekvő sorozat 
jelentőségét.

A kötet összeállítása szinte felmérhetetlenül nagy feladatot jelentett a szerkesztő 
számára. Az első kötet szerkesztője Gráberné Bősze Klára és Léces Károly volt, de Léces 
Károly halála után a teljes munka Gráberné Bősze Klárára hárult. A közel 14 000 
tételből álló sorozat címleírása változatlan és mintaszerű, és ez az anyagban való 
tájékozódást megkönnyíti. Mivel az iskolai értesítők legnagyobb része az Országos 
Pedagógiai Könyvtár és Múzeumban, valamint az Országos Széchényi Könyvtárban 
található, a szerkesztő e két könyvtár raktári számát is közli. 

Kerülve a nagy szavakat, megállapíthatjuk, hogy a 17 kötetből álló sorozat tudo-
mánytörténeti szempontból is szinte egyedülálló, s ezért csak a legnagyobb elismeréssel 
említhetjük a szerkesztő teljesítményét, igényességét, ügyszeretetét. Ez utóbbit azért is 
említjük, mert a változó támogatók, kiadók megnyerése ehhez elengedhetetlen volt.

Szeretnénk remélni, hogy a hihetetlenül nagy erőfeszítést igénylő munka még 
inkább elősegíti a múlt értékeinek megismerését. A recenzió szerzője félve írja ugyan, 
hogy a múltat nemcsak megismerni, hanem azt felhasználni is tudni kell a jövő ma még 
ismeretlen problémáinak megoldásához.

(A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája 1850/1851 – 1948/1949. 17. kötet. Szerk.: 
Gráberné Bősze Klára. Budapest, OFI – OPKM, 2011.)
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BÁRDOS JÓZSEF – GALUSKA LÁSZLÓ PÁL: 
FEJEZETEK A GYERMEKIRODALOMBÓL

VARGA EMŐKE

A harmadik évezred elején az univerzális igénnyel fellépő irodalomtörténet diszcipliná-
ris helye kétségessé vált. E tényt a hazai tudományos életben A magyar irodalom 
történetei I-III. kapcsán az elmúlt években zajlott viták mellett a gyermekirodalom 
tárgyalásának temporális módusát érintő, a kutatásban és az oktatásban egyaránt 
jelenlévő dilemmák is folyamatosan jelzik. Milyen irodalomtörténetet érdemes írni ma, 
az irodalmi emlékezet mennyiben és milyen módon rendelhető alá a folytonosság 
eszméjének, a klasszikus linearitás elvének?

A hazai gyermekirodalom-kutatás e kérdést először az ezredforduló éveiben artiku-
lálta (lásd az Elfelejtett irodalom című kötet előszavát), ám a tudományterület emanci-
pációs problémái következtében az irodalomtudomány egészét érintő narratív történe-
tiség problémája mellett számos más historikus vonatkozású kérdéssel is szembesülnie 
kellett. Elsősorban azzal, hogy a gyermekirodalom-kutatás milyen módon integrálható 
a nemzeti irodalomtörténet-írás kereteibe, továbbá hogyan egyeztethető össze a saját 
diszciplináris határait sokáig szigorúan őrző „felnőtt irodalom”-kritika szempontjaival 
az a szintén történeti paraméterekkel is rendelkező tudományközi jelleg (lásd a mező-
keresztezést a gyermekirodalom története, valamint a pedagógia, a pszichológia, 
a szociológia, a zene- és művészettörténet stb. közt), amely a gyermekirodalom-kutatás-
nak viszont kezdetektől fogva meghatározója. Bár az elmúlt másfél évtizedben számos 
tanulmány bizonyította, a gyermekirodalom kérdéseit a hazai kritika korántsem csak 
a kronologikusság perspektívájában képes értelmezni – lásd a Fejezetek a gyermekiro-
dalomból című tanulmánykötethez koncepciójában és a tudományos és oktatási 
praxisban betöltött szerepét illetően legközelebb álló két kiadványt, a Komáromi 
Gabriella szerkesztette Gyermekirodalom, valamint Tarbay Ede Gyermekirodalomra 
vezérlő kalauz című monográfiát – a téma jelenlegi kutatottsága ma is sok kívánnivalót 
hagy maga után.

Bárdos József és Galuska László Pál Fejezetek a gyermekirodalomból című munkája 
e hiányt elsősorban a szélesebb szakmai közönség igényei felől közelítve pótolja. 
„Ez a könyv – a szerzőpáros saját szándéka szerint is – a már meglévő ismereteket és 
nézeteket adja könnyen elérhető s főképpen tanulható formában a gyermekirodalommal 
majd a hétköznapi, gyakorlati (óvodai, iskolai) munka során találkozó leendő pedagó-
gusnak (és nem pedagógusnak) kezébe” (9. o.). Az eredmény pedig – némi túlzással azt is 
állíthatjuk, hogy – már most megjósolható, hiszen a jelen kiadás hat évvel ezelőtt 
napvilágot látott szövegváltozata, a Jegyzet a Gyermekirodalom kurzushoz című 
tankönyv (Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar, 2007) évről évre szerepel 
az egyetemi és főiskolai kurzusok kötelező és ajánlott szakirodalmi listáin. (El)ismert-
ségét (1) a történeti kérdéseket interdiszciplináris megközelítésben tárgyaló koncepció-
nak, (2) az értelmezői nézőpontok relativitásaira érzékeny műértelmezéseknek, (3) 
az olvasóvá nevelést metodikailag is segítő pedagógiai perspektíváinak, (4) nem 
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utolsósorban pedig a gyermekkönyv-kultúra aktualitásait történeti távlatban bemutató 
fejezeteinek köszönheti. Mindehhez hozzájárul az olvasóra koncentráló, közérthető 
nyelvhasználat.

(1) A kötet címe az „objektív történetírás” feladatától való elhatárolódást önmagában 
is szignálja, a műfaji megjelölés: „fejezetek”, már eleve erre enged következtetni. 
A szerzők, túl azon, hogy munkájuk kereteit az európai és a magyar irodalom hagyo-
mányaihoz igazodva jelölik ki, a hangsúlyok kialakításában vállaltan szubjektívek, 
ugyanakkor mind a bevezetőben, mind a fejezetcímekkel világosan jelzik tájékozódá-
suk koordinátáit. A mesedrámáról és a magyar gyermekfilmről szóló részeket például 
a narratív történetmondás mellett a művészeti ágak közti hasonlóságok megmutatásá-
nak elve határozza meg, míg az animációs filmről szóló részt áthatják a pedagógiai 
szempontból is hasznos asszociációk; a Harry Potter-jelenség, a lányregények, a magyar 
gyermeksajtó bemutatásában pedig meghatározó szerep jut a művelődéstörténet, 
az irodalomszociológia és az olvasásszociológia perspektíváinak. A hatástörténeti 
összefüggések ugyanakkor nemcsak az esztétikai-poétikai és az irodalmi műfajokkal 
kapcsolatos folyamatok bemutatásában körvonalazódnak, hanem az egyébként 
az életrajzi érdekességek és a gyermekirodalmi vonatkozások felől felépített pályaké-
pekben is (Milnétől Baumig, Tolkientől Rowlingig, Dickenstől Salingerig, Bezerédj 
Amáliától Lázár Ervinig és Szabó Magdáig).

(2) A lényegretörő, a felsőoktatási jegyzet műfajához terjedelmében is igazodó 
műértelmezések különböző irodalomtudományi iskolák szemléletrendszerére épülnek. 
A jellemzően befogadáselméleti megközelítések mellett a proppi strukturalizmus 
modelljét hozza például működésbe a János vitéz- és a Hófehérke-interpretáció, ugyan-
akkor az utóbbi a bettelheimi pszichoanalitikus megközelítés, valamint a motiváció- 
és szimbólumelmélet eszközeit is felhasználja – így kínál egyszerre szakszerű és 
szórakoztató olvasmányt. Gördülékenység és jó ritmus jellemzi a szerkezeti kérdésekből 
(a lányregénysablon ismérveiből) kiinduló Abigél-értelmezést, a ritmusforma bemutatá-
sán alapuló Bóbita-, valamint a színháztörténeti háttér előtt felvázolt Többsincs 
királyfi-elemzést. 

(3) Az egyes szövegrészeket gyakran módszertani problémafelvetések is strukturál-
ják: a gondolatmenetet a mindennapok pedagógiai gyakorlatát segítő útmutatókon 
kívül a felnőtt kor küszöbén álló hallgatóknak szóló tanácsok és a szélesebb olvasókö-
zönséget megszólító észrevételek színesítik. Szó van például arról, hogy milyen balladai 
témák befogadása lehet problematikus kamaszkorban (36. o.), hogy hogyan vezet rá 
Hófehérke története a helyes családi „munkamegosztásra” (57. o.), vagy miért fontos 
strukturális szempontból is ismerni azt a történettípust, amelyben a „lány” az aktív 
szereplő (104. o.). A pedagógiain kívül morális kérdéseket is felvet a kötet két, tantervi 
kánont érintő tanulmánya. Az alsó tagozatban olvastatott Kincskereső kisködmönről 
szóló írás a szegénység megjelenítési módjára vonatkozó pedagógiai szándék helyessé-
gét firtatja, a felső tagozatos kötelező olvasmányt, a Légy jó mindhalálig című Móricz-
regényt bemutató fejezet pedig felhívja a figyelmet a nemzeti identitástudattal kapcsola-
tos írói kijelentések tartalmának és érzelmi argumentáltságának vitatható értékű 
lélektani hatására. Figyelmet érdemlő a kötet írásainak a „nagyközönség” esztétikai 
„nevelésére” irányuló szándéka, elsősorban a kommersz gyerekkönyvek és -filmek 
ismérveinek és a befogadóra gyakorolt hatásainak bemutatása. „A legjobb szándékkal 
elgiccsesített, rózsaszínre pingált világ – olvashatjuk a magyar gyermekköltészet megúju-
lása című fejezetben – ugyanolyan ártalmas, mint az ellenkező véglet” (166. o.). A nyelvi-
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képi giccsel kapcsolatos érvek (például a lányregény, a meseregény és az animációs film 
bemutatásában) több helyütt irodalom- és kultúrtörténeti távlatot kapnak, (4) ugyanak-
kor hazai aktuális példákkal is kiegészülnek. „A gyermekkönyv-kiadás óriási üzlet 
– állapítja meg a fejezet szerzője, Bárdos József. – Különösen a babairodalom, az oviiro-
dalom, illetve a kötelező olvasmányok kiadása, ehhez társul várhatóan a közeljövőben 
a klasszikus képregény és a manga. Mindez olyan hatalmas torta, amelyből szinte 
minden könyvkiadó megpróbálja kivágni a maga szeletét. Ez a felfutás azonban termé-
szetesen együtt jár a színvonal csökkenésével: sok kiadó nem rendelkezik megfelelő, 
értéktudatos szakembergárdával, maga a kínálat szélesedése is természetesen az átlag-
szint süllyedését okozta” (203. o.).

A Fejezetek a gyermekirodalomból című kötet módszertani értékeit növeli a gyerme-
kek fázis-tipikus érdeklődéséhez igazított szépirodalmi ajánlójegyzék, illetve a nyomta-
tott és elektronikus irodalmi hivatkozások.

Végül megjegyezzük, hogy a kötet anyagát egy későbbi kiadásban érdemes lenne 
kibővíteni – alapozva a jó gyermekvers jellemzői című fejezet tartalmi összefüggéseire 
– a hazai kortárs gyermekversnek a jelenleginél részletesebb bemutatásával, továbbá 
a (magyar) népmeséről szóló fejezetben a folklorisztika által perspektivált kérdések 
(az oralitás jellemzői, Berze Nagy János mesetipológiája stb.) felvázolásával.

Bárdos József és Galuska László Pál gyermekirodalmi kötete a szakszerűen felépített 
egyetemi jegyzet és a művelt olvasóközönségnek szóló kalauz műfaja között egyensú-
lyozva, korszerű szemlélettel, emlékezetes nyelvi-retorikai eszközökkel teremti meg 
annak lehetőségét, hogy a hazai irodalomtudományos gondolkodás még ma is mosto-
hán kezelt területe ismertebbé váljon; nem utolsósorban pedig követendő példát ad 
a gyermekbefogadók által diskurzusba vont szövegek sok szempontú, kreatív megköze-
lítési módjaira.

| Bárdos József – Galuska László Pál: Fejezetek a gyermekirodalomból. Bp., Nemzedékek 
Tudása Tankönyvkiadó, 2013. 221. 
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TELT HÁZZAL ZAJLOTT LE 
A KÖNYVTÁROSTANÁROK 
EGYESÜLETÉNEK TAVASZI  
SZAKMAI NAPJA

NYÍRŐ GIZELLA, A KTE KOMMUNIKÁCIÓS VEZETŐJE

A Könyvtárostanárok Egyesülete 2014. április 3-án rendezte Tavaszi Szakmai Napját 
az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet – Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (OFI PKM) 
dísztermében. A résztvevők nagy száma jól mutatta a választott témája iránti széles 
körű érdeklődést. Az egyesület szakmai napja a pedagógus portfólió – különös tekin-
tettel a könyvtárostanári területre témát járta körül mind elméleti, mind gyakorlati 
megközelítésből.

Dr. Varga Katalin, az OFI-PKM igazgatójának és Szakmári Klára, a KTE elnökének 
köszöntője után a délelőtt két előadója következett: Dr. Kotschy Beáta főiskolai tanár és 
Hock Zsuzsanna könyvtár-pedagógiai szakértő.

Dr. Kotschy Beáta a pedagógus a portfólióról beszélt, és kitért a megújulási folyama-
tát élő pedagógus társadalomra, továbbá a portfólió szerepére a pedagógusok pályáján. 
Előadása áttekintést adott a pedagógiai munka értékelésének, megítélésének valameny-
nyi aspektusáról. Az elméleti megfontolások megismerése, a célok bemutatása nagyban 
segítette az új értékelési rendszerben való eligazodást és az elvárásoknak való sikeres 
megfelelést.

A portfólióban a „mesterségbeli tudásunkat” mutatjuk meg, amelybe beletartozik 
a pedagógus teljes személyisége, tevékenysége, gondolkodási, döntési mechanizmusa, 
problémamegoldó képessége, az önelemzése – önértékelése egyaránt. Fontos, hogy 
a portfólióban megmutassuk  sokrétű tevékenységünket, a legkülönbözőbb pedagógiai 
módszerek alkalmazását és a könyvtárunkat, mindent, ami a mindennapokban 
eredményessé tesz. Az iskolai könyvtári munka valamennyi területét át kell tekinteni, 
legyen szó akár a könyvtárhasználati óráról, a versenyre való felkészítésről, a tanulási 
nehézséggel küzdő tanulóink felzárkóztatásáról, a délutáni rendezvényről, iskolai 
megemlékezésről, vagy egész napot betöltő projektről.

Hock Zsuzsa előadásában a portfólió összeállításának és feltöltésének gyakorlatát 
mutatta be, részletekbe menő tanácsokat adva az egyes dokumentumok elkészítésével 
kapcsolatban is. Felhívta a figyelmet, milyen fontos a szakmai munkánkról kialakí-
tandó kép megtervezése, az elért eredményeink megfelelő bemutatása és az önértékelés. 
Az előadás a portfólió tartalmi és a feltöltéshez kapcsolódó technikai kérdéseit is 
sok-sok példa és saját tapasztalat felhasználásával tárgyalta.

A hallgatóságból többen megfogalmazták az ilyen típusú eligazítás szükségességét, 
mellyel megelőzhető lett volna pedagógusok körében kialakult bizonytalanság és 
szorongás.
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A délután kiscsoportos foglalkozásai ismét jól sikerültek, sok kérdésre, problémára 
adták meg a választ, vagy egyszerűen csak pontosítottak bizonyos információkat.

A párhuzamosan zajló műhelymunkák a következőek voltak:
1. Gyakorlati tanácsok a kezdéshez – csoportvezető: Eigner Judit
2. Óra- és fejlesztési tervek – csoportvezető: Hock Zsuzsanna
3. Kulcskompetenciák – indikátor táblázatának könyvtárostanári szak specifikus 

értelmezése – csoportvezető: Nyírő Gizella 
4. A portfólió szabadon választható dokumentumai – csoportvezető: Rónyai Tünde
5. Csoportprofil és tematikus terv – csoportvezető: Szakmári Klára

A szakmai nap keretében egyesületünk legújabb kiadványának bemutatójára is sor 
került.  A kiadványról Barátné dr. Hajdu Ágnes tanszékvezető egyetemi docens, a kötet 
egyik szerkesztője szólt. A könyvtárostanárok pedagógiai munkáját, a könyvtárhaszná-
lati órák megtartását hivatott segíteni az új kiadvány. (Barátné Hajdu Ágnes – Cs. 
Bogyó Katalin – Eigner Judit (szerk.): Könyvtárhasználati óravázlatok (Kis KTE 
könyvek, 7.), Budapest, Könyvtárostanárok Egyesülete, 2013)

További tanulmányozásra ajánlanám a délelőtti előadásokon többször is említett 
rendeleteket és az Útmutató részeit:

51/2012(XII.21) EMMI Rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának 
rendjéről

8/2013 EMMI Rendelet az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről
Antalné Szabó Ágnes és mtsi.: Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez, 

kieg. kiad., Bp., Oktatási Hivatal, [2014], 166 p., http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/
unios_projektek/kiadvanyok/kiegeszitett_utmutato_pedagogusok_minositesi_
rendszerehez.pdf Letöltés: 2014.03.25.

Hock Zsuzsanna – Nyírő Gizella: Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott 
Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelme-
zéséhez, Könyvtár (könyvtáros tanár), Bp., Oktatási Hivatal, 2014, 20 p.

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/konyvtar.pdf Letöltés: 2014.03.25.
és melléklete: Cím nélkül, Bp., Oktatási Hivatal, 2014, 8 p., https://www.oktatas.hu/

pub_bin/dload/pem/konyvtar_k.pdf Letöltés: 2014.03.25.

Fényképek a szakmai napról az alábbi linken érhetőek el: http://www.ktep.hu/
TSZN2014  (Letöltés: 2014. ápr. 7. 14:40)
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A Tudós tanárok – Tanár tudósok sorozatban eddig megjelent kiadványok listája:

1. Antall József / Kapronczay Károly. Bp.: OPKM, XII. ker. Pedagógiai Szolgáltató Központ, 2001.
2. Bakos József / Szecskó Károly. Bp.: OFI-OPKM, 2012.
3. Bocsor István / Fehér Katalin. Bp.: OPKM, 2000.
4. Bognár Cecil / Hász Erzsébet. Bp.: OPKM, XII. ker. Pedagógiai Szolgáltató Központ, 2002.
5. Chikán Zoltánné / Szecskó Károly. Bp.: OFI-OPKM, 2013.
6. Demjén István / Hegyi Imre. Bp.: OPKM, XII. ker. Pedagógiai Szolgáltató Központ, 2002.
7. Fináczy Ernő Bp.: OPKM, 2000.
8. Fülep Lajos / Vajda Kornél. Bp.: OPKM, XII. ker. Pedagógiai Szolgáltató Központ, 2001.
9. Gyertyánffy István / Droppánné Debreczeni Éva. Bp.: OPKM, 2003.
10. Győri Gáspár / Balogh Mihály. Bp.: OPKM, 2003.
11. Győry Tibor / Kapronczay Károly. Bp.: OPKM, 2001.
12. Hahn István Bp.: OPKM, 2006.
13. Hegedüs Géza / Kovács Lászlóné Vermes Stefánia. Bp.: OPKM, XII. ker. Pedagógiai Szolgáltató 

Központ, 2002.
14. Jancsó Benedek / Jáki László. Bp.: OFI-OPKM, Jancsó Alapítvány, 2012.
15. Jedlik Ányos / Kovács László. Bp.: OPKM, 2000.
16. Kardos Pál / Kardos Pálné, Ordasi Péter, Rozgonyi Éva. Bp.: OPKM, 2004.
17. Kerekes Ferenc / Fehér Katalin. Bp.: OPKM, 2001.
18. Kiss Áron / Kriston Vízi József. Bp.: OPKM, 2002.
19. Kotsis Iván / Szontagh Pál. Bp.: OPKM, 2003.
20. Kósa András / Jáki László. Bp.: OFI-OPKM, 2014.
21. Kovács Máté / Bényei Miklós. Bp.: OPKM, 2005.
22. Ködöböcz József / Demjén István. Bp.: OPKM, 2003.
23. Kövendi Dénes / ifj. Kövendi Dénes. Bp.: OPKM, 2001.
24. Kunc Adolf / Horváth József, Molnár László. Bp.: OPKM, 2000.
25. Kühn Rajmund / Bányai Mátyás. Bp.: OPKM, XII. ker. Pedagógiai Szolgáltató Központ, 2001.
26. Marek József / Karasszon Dénes. Bp.: OPKM, 2003.
27. Móczár Miklós / Móczár László. Bp.: OPKM, 2006.
28. Németh László / Katona András. Bp.: OPKM, XII. ker. Pedagógiai Szolgáltató Központ, 2001.
29. Némedi Lajos / Szecskó Károly. Bp.: OFI-OPKM, 2014. 
30. Öveges József / Kovács Mihály. Bp.: OPKM, 2006.
31. Répászky Tivadar / Répászky Zoltán. Bp.: OPKM, XII. ker. Pedagógiai Szolgáltató Központ, 
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