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MUSTRA
E számunk gazdag anyagának szerzői bemutatják a múltat, ismertetik a jelent és vizionálják 
a jövőt. 

A múlttal foglalkozó írások között elsőként említjük a Bonyhádi Petőfi Sándor Gimnázium és 
Kollégium könyvtárának történetével foglalkozó tanulmányt. A tanulmány különös értéke, hogy 
függelékében „A száz évvel korábbi érettségi szellemi forrásai” címen olyan írásokat közöl, melyek 
jól bizonyítják, mit jelentett a múltban az érettségihez való felkészülésben a könyvtár. A múltat 
idézi Pogány Györgynek – az 50 éve meghalt – Fitz Józsefről szóló tanulmánya, valamint 
 Adamikné Jászó Annának a 120 éve született Bárczi Géza nyelvtudósunkról írt megemlékezése. 
A múlthoz és a jelenhez egyaránt kapcsolódik Pátrovics Péter írása, aki a lengyel tankönyvek 
Magyarországot érintő kérdéseivel foglalkozik. Írása azért is figyelmet érdemel, mert változó 
világunkban sok olyan baráti ország van, akikkel korábbi történetünk ellentmondásos, ma viszont 
számos ponton baráti a kapcsolatunk. Kérdés, hogy miként viszonyul ehhez a történelemtudo-
mány és – ami a mi szempontunkból fontosabb – a tankönyvírás. 

Az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapjával foglalkozó írás azért is aktuális, mert az 
1999-tól működő kezdeményezés Európa több országában egyre nagyobb figyelemben részesül. 
A tanulmány bemutatja az olaszországi, portugáliai és ausztriai kezdeményezések múltját és 
jelenét, valamint 2002-től hazai kapcsolódásaink eredményeit. Baráthné Hajdu Ágnes írása 
szegedi középiskolai diákok olvasási szokásaival foglalkozik. Az olvasási szokásokkal foglalkozó 
írások száma örvendetesen nagy, de a kérdés fontosságára való tekintettel csak örülhetünk egy 
újabb, minden szempontból igényes felmérésnek. Jávorka Brigitta egy pécsi kezdeményezésről ír, 
ahol a megyei könyvtár hátrányos helyzetű településekhez szervezte meg az autóbusszal történő 
kölcsönzést. A szerző a 2010 óta tartó  kezdeményezés hatékonyságát egy vizsgálattal egészíti ki. 
Érdekes Galuska László Pál: Ki a Gyűrűk igazi Ura! című írása, melyben Tolkien tanulmányát 
elemzi. Szerkesztőségünk számára meggondolandó az ifjúsági irodalom hasonló, sikeres könyvei-
nek ilyen szintű bemutatása.

Az e-könyvek egyre nagyobb teret nyernek a könyvkiadásban. Két írás is foglalkozik az új 
kiadványokkal, felhíva a figyelmet az e-könyvek fontosságára. A jövő nagy kérdése, hogy milyen 
szerepet fognak betölteni és milyen lesz a viszonyuk a könyvtárakhoz.

Jáki László
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E-KÖNYVEK, E-SZÖVEGEK, 
KÖNYVTÁRAK

MOLDOVÁN ISTVÁN

Az alábbi cikkben az egyre többször emlegetett, és talán egyre népszerűbbé váló e-bookok, magya-
rul e-könyvek témáját igyekszem körbejárni, főként a könyvtárak és az olvasók nézőpontjából. 
A cikkben először megpróbálom értelmezni, mi mindent értenek, érthetünk az e-könyvek 
fogalmán, szűkebb és tágabb értelemben. Egy rövid technikai áttekintésben megnézzük, milyen 
formátumokkal találkozhatunk, ezeknek mi az előnye, hátránya, mi a teendő, ha nem a megfelelő 
formátumban akad a kezünkbe az olvasásra váró dokumentum. E-könyvek témájában elengedhe-
tetlenek az eszközök, amelyekkel ezeket olvashatjuk. Sokféle eszköz alkalmas tudniillik elektroni-
kus szövegek olvasására, hasznos látnunk ezek sokféleségét, jellemzőit, korlátait. Az e-könyvek 
kapcsán ugyancsak szót kell ejtenünk ezek forrásairól, hogyan, miképpen is juthatunk hozzá az 
elektronikus olvasnivalókhoz. Az olvasásra alkalmas eszközök témája szorosan összefügg a 
terjesztéssel, az internettel, ennek újabb változataival. A terjesztés, hozzáférés témája ugyancsak 
kapcsolódik ahhoz az izgalmas, szakmánkat érintő kérdéshez, hogy milyen viszonyban vannak, 
lehetnek az e-könyvek a könyvtárakkal. A könyvek és könyvtárak évszázadok óta szoros kapcso-
latban vannak egymással, számos kérdés vetődik fel, fogalmazódik meg, hogyan alakul ez a régi 
viszony az e-könyvek kapcsán az internet közegében.

AZ E-KÖNYVEK FOGALMI MEGKÖZELÍTÉSE

A cikk elején fontos tisztázni legfontosabb tárgyunkat, az e-könyv fogalmát. Az interneten, 
cikkekben sokat olvasunk mostanában e-könyvekről, de a gyakorlati életben ezen többféle dolgot 
érthetünk.

1. E-bookok, e-könyvek1; a legszűkebb értelemben az e-könyv fogalmán első megközelítésben 
a papíralapú könyvek elektronikus megfelelőjét értjük. Pontosabban: egyrészt egy kiadó által 
megjelentetett, másrészt alapvetően kereskedelmi terjesztésű e-könyvet, amelyet térítés 
ellenében lehet megvásárolni. Az e-könyvek kezelése hasonlít legjobban a hagyományos 
könyvekéhez. Többnyire példányonként árulják őket. A kiadók általában ezekre is külön ISBN 
számot kérnek. Néhány országban a kötelespéldány-rendelet már vonatkozik az e-könyvekre 
is, amelyek így eljutnak megőrzésre a nemzeti könyvtárakba. Ugyancsak van már nemzetközi 
gyakorlata az e-könyvek megvásárlásának és kölcsönzésének a könyvtárak által. Másrészt 
azonban az e-könyvek kezelése, „viselkedése” nem teljesen egyezik meg a hagyományos 
kiadványokéval. Sok esetben a kiadók korlátozzák a másolást, így csökkentik az olvasó 
rendelkezését a megvásároltnak gondolt példánnyal. A technika változékonysága miatt 

1 A továbbiakban a következetes fogalomhasználat érdekében mindenhol az e-könyv kifejezést használom 
az e-book helyett.
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bizonytalan az e-könyvek hosszú távú megőrzése, megmaradása az olvasóknál, vásárlóknál, 
így egy e-könyv vásárlása jelenleg sokkal rövidebb távú birtoklást jelent, mint egy papírkönyv 
esetén, amely évtizedekig a saját tulajdonunk marad. A gazdasági szabályozás is különbséget 
tesz: míg a papírkönyvek ÁFA-ja Magyarországon 5%, sok helyen kedvezményes, addig az 
e-könyveké 27%, vagyis a magasabb adókategória, mivel az Európai Unió szabályozása alapján 
az e-könyv nem terméknek, hanem szolgáltatásnak minősül.2 Az e-könyv-piacról a hozzáféré-
sekről szóló fejezetben ejtünk szót kicsit bővebben. Az e-könyvek eleinte PDF, LIT (a Microsoft 
korai e-book formátuma, aminek azóta megszüntette a támogatását), manapság főként a két 
legelterjedtebb formátumban, EPUB-ban és PRC-ben jelennek meg. Közös jellemzőjük, hogy 
karakteres formában tartalmazzák a kiadvány szövegét, ezáltal ezek átméretezhetőek, 
alkalmasak a különböző mobil eszközökön való használatra.

2. E-kiadványok; az e-könyvek fogalmához képest fontosnak tartom megkülönböztetni az 
általánosabb értelemben vett e-kiadványokat. A kereskedelmi e-könyvek mellett idetartoznak 
a jellemzően nonprofit e-kiadványok, amelyeket néha a nyomtatott kiadványokkal párhuzamosan, 
néha önállóan terjesztenek online közegben. Az e-kiadványok kiadói, terjesztői között a tudomá-
nyos kutatóintézetek, a felsőoktatás, a civil szervezetek, egyházak vagy akár magánszemélyek is 
előfordulhatnak. Ezek nagy része nem kereskedelmi terjesztésű, hozzáférésük nyilvános, szabadon 
felhasználhatóak. Itt jóval kevésbé jellemző, hogy a kiadók külön ISBN-t kérnek ezekre a kiadvá-
nyokra, hiszen nem vagy kevésbé tekintik ezeket hagyományos kiadványnak, sokkal inkább 
internetes tartalomnak. Ezeknek a kiadványoknak a többsége inkább PDF vagy HTML formátum-
ban kerül fel, elvétve lehet csak e-book formátumokkal találkozni. Azonban ezek többsége is 
karakteres formában tartalmazza a szöveget, sok esetben a nyomdai változatból készítik, konver-
tálják.

3. Digitalizált könyvek; míg a fenti két típusban inkább a mai kortárs szép- és szakirodalmi 
kiadványok jelennek meg, addig a széles körben elterjedt digitalizálási tevékenységek az elmúlt 
évek, évtizedek, évszázadok kiadványainak digitalizálását célozzák. A szűkebb értelemben 
ezeket ugyan nem szoktuk e-könyvnek tekinteni, de a felhasználók, az olvasók részéről 
szerintem fontos számolni ezekkel, hiszen ugyanúgy hasznos információt hordozhatnak. 
A tömeges digitalizálásban részt vesznek közgyűjtemények, jelentős piaci vállalkozások, de 
nem szabad figyelmen kívül hagyni a civil szféra digitalizálásait sem. Sokszor szemérmesen 
hallgatunk ugyan, de a szerzői joggal nem különösebben foglalkozó fájlmegosztókon, torrent 
oldalakon egyre nagyobb számban jelennek meg a film- és zenei állományok mellett az 
e-könyvek. Ezek kevésbé a kereskedelmi könyvek illegális változatai, sokkal inkább a civilek 
által digitalizált kiadványok, amelyek jelentős része nem is kapható az e-könyves áruházakban.

Az intézmények által tömegesen digitalizált könyvek jellemzően kétrétegű PDF fájlokban 
találhatóak, a karakteresnél nagyobb méretű fájlok a szkennelt dokumentumok oldalképét is 
tartalmazzák. Ezek nem tördelhetőek át tetszőleges képernyőméretre, a használatuk kényelmetle-
nebb a karakteres e-book formátumoknál, de a nagyobb mobileszközök képernyőjén megjelenít-
hetőek, szükség esetén elolvashatóak. Ennek akkor van jelentősége, ha más módon nem lehet 
hozzájutni a kívánt dokumentumhoz.

2 St John Mackintosh, Paul, European Council may bring changes in EU ebook VAT = TeleRead. North 
American Publishing Company (NAPCO) http://www.teleread.com/european-commission/european-
council-may-bring-changes-in-eu-ebook-vat/ 
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4. E-szövegek; végezetül érdemes megemlíteni, hogy a legtágabb értelmezésben e-szövegnek 
tekinthetünk minden hosszabb, lezárt elektronikus szöveget, amely az olvasók számára valami-
lyen hasznos tartalommal rendelkezik. A pályázati kiírásoktól kezdve a használati kézikönyveken 
át a munkahelyi szövegek, tanulmányok, éves tervek stb. sokasága alkot egyre nagyobb elektroni-
kus szöveguniverzumot. Ezek nagyobb része nem is jelenik meg semmilyen papíralapú formában. 
Olvasás céljára kinyomtathatók ugyan ezek a szövegek, de nagy oldalszám esetén manapság egyre 
inkább elektronikus formában, arra alkalmas eszközök segítségével olvassuk azokat.

AZ E-KÖNYV FORMÁTUMAI

A hagyományos papírdokumentumok, könyvek esetében a könyv és az olvasó kapcsolata közvet-
len. Amennyiben értjük azt a nyelvet, amelyen a könyvet írták, nem áll semmi közénk és a 
könyvben leírt gondolatok közé. A papír az évek során elsárgulhat, a régi, cikornyás betűtípusok 
nehezíthetik az olvasást, de az olvasó közvetlen kapcsolatban van a szöveggel. Egy természetes 
elem, a fény szükséges az olvasáshoz, persze ez utóbbi lehet mesterséges is, például elektromos 
lámpa, de akár egy olajmécses is megteszi.

Az e-könyvek esetében a helyzet egy kissé bonyolultabb. Az e-könyveket általában digitális egy-
ségekben, ún. fájlokban tárolják, amelyek különböző számítástechnikai eszközökkel válnak 
láthatóvá, olvashatóvá. A fájlok különböző formátumban tartalmazhatják a szöveget, ami 
meghatározza, milyen eszközökkel olvashatunk el egyáltalán egy e-könyvet.

Első lépésben nézzük, milyen típusú fájlokkal, formátumokkal találkozhatunk általában, 
melyek ezeknek a jellemzői, előnyei, hátrányai.

A fenti, szűkebb értelemben az e-book formátumok fő jellemzői, hogy
• karakteres formában tartalmazzák a szöveget, és ebből következően
• a szöveg áttördelhető, igazodik az olvasó képernyőjének aktuális méretéhez, vagy az aktuális 

betűmérethez.
Az e-book formátumok többféle szolgáltatást, rugalmas megjelenítést is biztosítanak vagy 

biztosíthatnak, s az olvasónak számos olyan pluszt nyújtanak, amelyet egy papírkönyv esetében el 
sem képzelhetünk. Például:

 – a könyv megosztása a közösségi oldalakon,
 – jegyzetelés, s a jegyzetek szintén megoszthatóak másokkal,
 – a szöveg felolvasása szoftver segítségével,
 – a megjelenés rugalmas beállítása, pl. méret, szín, betűforma, betűtípusok szerint.

• PDF. A PDF (Portable Document Format) formátumot az Adobe cég hozta létre, és ugyan-
csak széles körben használják. A PDF nyomdaképes dokumentumként megőrzi a formázást, 
bármely eszköz ugyanúgy jeleníti meg a szöveget, a formázást és a tördelést. Sok esetben a 
kereskedelmi e-dokumentumok, e-könyvek és e-folyóiratok találhatók ilyen formátumban, 
mivel képes kezelni a digitális jogvédelem (DRM) eszközeit. Mivel a szöveg formázását képes 
stabilan rögzíteni adott oldalméretben, ezért a különböző képernyőméretekhez kevésbé 
képes rugalmasan igazodni. Ennek köszönhetően a kis méretű mobileszközök világában 
kevésbé használható. A PDF érdekessége, hogy képes karakteresen, de grafikusan, oldalké-
pekben is tárolni, megjeleníteni a szöveget. Utóbbi esetben főként a digitalizált könyveket, 
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folyóiratokat szolgáltatják nagy számban. Így a könyv eredeti oldalképét láthatja az olvasó.3 
Ebben az esetben azonban a képernyő nagyítása az oldalkép változatlan tördelése miatt 
kisebb mobil eszközökön szinte olvashatatlanná teszi a dokumentumot.

Szűkebb értelemben  e-könyv-formátumok közé sorolhatók:
• EPUB4 A nyílt, szabványos formátumot a International Digital Publishing Forum hozta létre 

1999-ben, és az egyik legelterjedtebb, speciális e-könyv formátum. Szinte minden eszközön, 
operációs rendszeren olvasható, bár nem mindenhol lehet kihasználni az összes szolgáltatá-
sát (pl. a logikai tartalomjegyzéket).

• PRC/MOBI/AZW5 A MobiPocket Reader által használt formátum szintén elterjedt és 
népszerű, képes kezelni a DRM-et, a digitális jogvédelmet is, ezért a kiadók egyik közkedvelt 
formátuma. Az Amazon cég átvette a formátum fejlesztését, az AZW formátum már az 
Amazon által terjesztett kereskedelmi e-könyvek általános formátuma. Megjelentek ezek 
továbbfejlesztett változatai is, pl. AZW1, AZW4.

A kimondottan e-book formátumok mellett, amelyeket mobil készülékekre terveztek, érdemes 
megemlíteni a „hagyományos” formátumokat is, amelyek szintén sokféle eszközön képesek 
szöveges információt megjeleníteni:

• TXT. A digitális szövegek legrégibb formátuma a sima, írógépszerű szöveg, a TXT. Ezek 
a szövegek csak nagyon korlátozott formázást képesek kezelni, szóközöket, tabulátort, 
írásjeleket. Mellett szól azonban, hogy szinte bármilyen digitális készüléken megjeleníthető, 
a különféle számítógépeken át az egyszerűbb mobiltelefonokon keresztül, akár egy MP3 
lejátszó LCD kijelzőjén.

• HTML. Az interneten lévő szövegek alapvető formátuma a hipertext alapú HTML. Ez már 
összetettebb formázást képes megjeleníteni, beágyazott képeket, vagy akár videót, hangot is 
képes kezelni. A különböző böngészők sajnos valamennyire eltérő jelkészletet használnak, 
ezért előfordulhat, hogy ugyanazt a HTML fájlt máshogyan látjuk egyik vagy másik 
böngészőben. Használatakor arra kell figyelni, hogy a HTML-ben megjelenített képek külön 
fájlban találhatóak, ha ezeket nem mentjük le a HTML-lel együtt, akkor a képek helyén csak 
helyettesítő ikonokat kapunk.

• DOC. Ugyancsak közismert és elterjedt formátum az elektronikus szövegek megjelenítésére 
a Microsoft Word szövegszerkesztő formátum, a DOC. Ez összetett formázásokra képes, 
beágyazottan tartalmazza a képeket. Sajnos a különböző Word verziók nem mindig képesek 
helyesen megjeleníteni a fájlban lévő információkat, formázásokat. A formázások, oldaltör-
delés a különböző gépeken máshogyan jelenhetnek meg, ezért végleges nyomtatási formá-
zásra nemigen alkalmas. Az e-könyvek kisebb, az elektronikus szövegek azonban nagyobb 
arányban ilyen formátumban találhatóak. Az újabb verziójú szerkesztők már DOCX 
kiterjesztéssel rendelkeznek.

A fentiekben csak néhány formátumot igyekeztem röviden bemutatni, amelyek az e-könyvek, 
e-szövegek esetén előfordulhatnak. Ezeken kívül még számos e-book formátum van, amelyről pl. 
a MobilRead6 oldalain kaphatunk bővebb információt.

Előfordulhat azonban, hogy az olvasnivaló dokumentumunk olyan formátumban van, amelyet 
az olvasó eszközünk nem ismer, vagy nincs hozzá alkalmas olvasóprogramunk. Ilyen esetben az 

3 pl. Magyar Elektronikus Könyvtár http://mek.oszk.hu/12500/12501/ 
4 Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/EPUB 
5 Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/MOBI 
6 http://www.mobileread.com/ ; http://wiki.mobileread.com/wiki/E-book_formats
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e-könyveink többségét konvertálhatjuk helyi vagy online programok, szolgáltatások segítségével. 
Az egyik legnépszerűbb és legelterjedtebb helyi e-könyv-konvertáló és -menedzselő alkalmazás 
a Calibre.7 Sokféle e-könyv-formátumról tud sokféle formátumra konvertálni, kezelve a tartalom-
jegyzékeket, lábjegyzeteket, képes betűtípusokat beágyazni és sokféle kiegészítő szolgáltatással 
rendelkezik. Egy segédprogramjával az EPUB és az AZW3 (Kindle) formátumokat szerkeszteni is 
lehet.

Aki nem akar (vagy nem tud) letölteni, helyben telepíteni konvertáló programot, sokat 
fáradozni a finombeállításokkal, az számos online dokumentumkonvertálót találhat, amelyek 
segítségével egyszerűen, gyorsan átalakíthatja a kívánt formátumúra elektronikus könyvét (pl. 
docspal.com, zamzar.com).

AZ E-KÖNYV OLVASÁSÁRA ALKALMAS ESZKÖZÖK

Az e-könyv meghatározása és a formátumok sokfélesége után nézzük át röviden, milyen eszközök-
kel is olvashatunk e-könyveket?

A nagyon rövid válasz, hogy e-könyveket, e-szövegeket lényegében szinte bármilyen, e-szöveget 
megjeleníteni képes digitális eszközön olvashatunk.8 Az olvasók többsége Magyarországon még a 
megszokott asztali vagy hordozható számítógépeket használja. Azonban egyre szélesebb körben 
terjednek az okostelefonok, tabletek és – bár kissé lemaradva – az e-könyvek olvasására kifejlesz-
tett célgépek, az e-könyv-olvasók. Az „okos eszközök” nagy előnye, hogy a mobil és az egyre több 
helyen elérhető vezeték nélküli internettel (Wifi-vel) kombinálva az online tartalmat szinte bárhol 
elérhetővé teszik, „kiszabadítják” a zárt szobákból, irodákból.

A hardverpiac legújabb tendenciái is a mobileszközöket erősítik, az Egyesült Államokban már 
kapható a szemüvegbe épített számítógép, az „okos-szemüveg”,9 megjelentek az okostelefonokat 
kiegészítő „okosórák”10 is.

A széles kínálatból, a rövid áttekintésből az e-könyv-olvasókat érdemes egy kicsit kiemelni, 
ugyanis az összes többi eszköz általános jellemzője a színes, dinamikus lejátszást biztosító – főként 
LCD – kijelző, amely egyben digitális eszközeink egyik legnagyobb áramfogyasztója is. A folya-
matosan növekvő minőség, felbontások, egyéb funkciók bővülésével az áramtárolási technológiák 
nehezen tudnak lépést tartani. Így mobileszközeinket legjobb esetben is 1-2 naponta fel kell tölteni, 
de a laptop, a netbook már csak néhány órát bír egy töltéssel.

A fentiekkel szemben a 2000-es évek második felében sikeresen elterjedő e-könyv-olvasók 
az e-papír-technológiát11 alkalmazzák. Ennek két nagy előnye van: a minimális, csak lapozáshoz 
szükséges energiaigény, aminek köszönhetően egy e-könyv-olvasó egy feltöltéssel akár 2-3 hétig is 
használható. Másrészt, ez a technológia biztosítja, hogy – eltérően az egyéb kijelzőktől – 
az e-könyv-olvasók kiválóan használhatóak természetes fényben is, az olvasási élmény sokkal 
közelebb van a papíréhoz, mint bármely más digitális megjelenítés esetén. Az e-könyv-olvasók 

7 http://calibre-ebook.com/ 
8 Szűcs Roland: Milyen eszközön tudunk e-könyvet olvasni? In: http://blog.bookandwalk.hu/2012/04/18/
milyen-eszkozon-tudunk-e-konyvet-olvasni/ 
9 http://okosszemuveg.net/ 
10 Vége elérhetőek lesznek: jönnek az okos órák. HVG.hu, http://hvg.hu/tudomany/20140110_olcso_
okosorak 
11 http://hu.wikipedia.org/wiki/E-pap%C3%ADr 
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kimondottan e-szövegek olvasására alkalmas céleszközök. Ebből következően a különböző típusú 
e-könyv-olvasók meghatározott típusú fájlformátumokat tudnak megjeleníteni, a vásárlásnál erre 
mindig fontos figyelni.12

A teljes értékű számítógépek, mobileszközök esetén az e-szövegek olvasását különböző 
alkalmazások, szoftverek biztosítják. Ezek egy része a gépünkön megtalálható, más részüket 
külön telepíthetjük. Ennek köszönhetően pl. egy mobileszközön szinte bármilyen formátumot el 
tudunk olvasni, ehhez csak egy alkalmas szoftver telepítése szükséges, pl. a népszerű Android 
operációs rendszerre számos ilyen letölthető13 (pl. Aldiko, Moon+Reader).

Ezek az e-könyv-olvasó alkalmazások számos szolgáltatást nyújtva könnyítik meg a használa-
tot, például

• az olvasás folytatása: mindig ugyanott nyílik az olvasott e-könyv, ahol éppen abbahagytuk;
• könyvjelzők: tetszőleges helyekre könyvjelzőket tehetünk;
• jegyzetelés: az alkalmazások többsége lehetővé teszi, hogy jegyzeteket készítsünk a könyv 

oldalaihoz, sőt, bizonyos esetekben ezeket online meg is oszthatjuk másokkal;
• szótár alkalmazása: több nyelven is integrálható szótár olvasó programjainkba, így az 

olvasott idegen nyelvű szöveg esetén egy kattintással megtudható egy-egy szó jelentése;
• megjelenítés: az olvasóprogramjaink nagyon sokféle megjelenítési beállítással rendelkeznek, 

így az olvasók igényeihez tudják állítani a betűk méretét, típusát, méretét;
• net-katalógusok, Open Publication Distribution System (OPDS)14 katalógusok használata: 

az egyedi e-szövegek olvasására képes alkalmazásokba – internet használata esetén –, 
e-könyvtárak teljes katalógusait is bekapcsolhatjuk, így egyből több ezer könyvből választha-
tunk olvasnivalót.

Ismereteink szerint az első magyar OPDS katalógust a Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) 
indította el 2014. tavaszán, amely a http://bookserver.mek.oszk.hu címen található.

Fontos még megemlíteni, hogy bizonyos eszközökön, alkalmazásokon keresztül szinkronizál-
hatjuk is az olvasásunkat. A legnagyobb informatikai világcégek közül kettőt említenék. Az Ama-
zon.com kihagyhatatlan az e-könyvek témájának taglalásánál. Az eredetileg papírkönyvek online 
árusításával foglalkozó cég a 2007-ben piacra dobott Kindle15 nevű e-könyv-olvasójával indította 
meg igazán az e-könyvek mai napig tartó előretörését. Már korábban is több éve kísérleteztek 
különböző e-könyv olvasására alkalmas eszközökkel, de igazából a Kindle volt az, amely minőségi 
és mennyiségi áttörést biztosított ezen a piacon. Az üzleti Kindle sikeréhez az eszköz minőségén 
kívül persze hozzátartozik az az üzleti modell, amelynek keretében az olvasó eszközt összekapcsol-
ták az Amazon egyre jobban bővülő online e-könyvesboltjával is (erre még visszatérünk a követ-
kező fejezetben). A Kindle viszonylag kevés formátumot támogat, főként az Amazon által átvett 
AZW formátum különböző verzióit. Az Amazon térnyerését viszont az is elősegíti, hogy a köny-
vesboltjában vásárolt könyveket már nemcsak egy hozzákapcsolt Kindle olvasón, hanem számos 
más eszközön lehet olvasni. Ez annak is köszönhető, hogy a Kindle olvasóját több, mobil eszközön 
is elterjedt, operációs rendszerre is letölthetjük, pl. Android16, iOS, de Macintosh-ra és Windows-ra 
is. Az egyik eszközön elkezdett olvasást ezután – a szinkronizálás bekapcsolása után – egy másik 
eszközön lehet folytatni, ha azonosítottuk magunkat.

12 http://e-book-olvaso.arukereso.hu/ 
13 https://play.google.com/store/search?q=e-book%20reader&c=apps 
14 http://wiki.mobileread.com/wiki/OPDS 
15 http://en.wikipedia.org/wiki/Amazon_Kindle 
16 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.amazon.kindle
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Hasonló szolgáltatást biztosít a másik nagy informatikai világcég, a Google is. A Google 
könyvolvasó szoftvere, a Google Play Books,17 a Windows mellett Android és iOS operációs 
rendszerre telepíthető. Az alkalmazással egyrészt saját feltöltött könyveinket tudjuk olvasni PDF 
vagy EPUB formátumban (max. 1000 címet), de itt is vásárolhatunk e-könyvet a Google online 
könyvesboltjából, 4 millió címből válogatva.

AZ E-KÖNYVEK FORRÁSAI

Az e-könyvek fogalmi ismertetése és az olvasáshoz szükséges hardver és szoftver eszközök 
áttekintése után nézzük át röviden, hogy milyen forrásokból is juthatunk elektronikus olvasniva-
lóhoz, e-szövegekhez. A fogalmi áttekintésnek megfelelő sorrendben a szűkebbtől a tágabb 
értelmezésű e-szövegek forrásait nézzük át:

1. E-könyv-piac, kereskedelmi kiadványok. Hagyományos könyvet a könyvesboltban kaphatunk, 
kereskedelmi terjesztésű e-könyvet pedig már az online könyvesboltokban. Magyarországon 
a 2000-es évek elején jelentek meg az első e-könyv-kiadással próbálkozó kiadók (Vikk.net, 
Mercator), az áttörésre azonban majd 10 évet kellett várni. A 2010-es Budapesti Nemzetközi 
Könyvfesztiválon jelentek meg az első nagyobb hazai kiadók e-könyvesboltjai,18 amelyeket később 
egyre több követett. Rá két évre, 2012 nyarán már több mint 30 kiadó és néhány könyvtáros 
szervezet részvételével, az OSZK-ban ala kult meg az „Egyesülés az e-könyvekért” társulás,19 amely 
az e-könyvek legális terjesztését, az e-könyvek olvasásának fellendítését tűzte ki célul. A nagy és 
már a kisebb hazai hagyományos könyvkiadók többsége mára mind foglalkozik e-könyvkiadással, 
sok esetben a könyveiket párhuzamosan, nyomtatva és elektronikusan egyszerre jelentetik meg. 
Óvatos becslésünk szerint, jelenleg kb. 6-8000 könyv lehet jelen a hazai e-könyv-piacon, a forga-
lomra vonatkozóan azonban nincsenek megbízható adataink, a kiadók visszatérő panaszai alapján 
ez még nem jelentős.20 Mindenesetre, aki magyar nyelvű e-könyvet akar vásárolni, az már találhat 
szép számmal, mind kortárs szépirodalmat, de valamennyi szakirodalmi művet is. Egyelőre 
alakulóban van az e-könyv-piacon az e-könyvek terjesztése, a nagyobb kiadók webáruházai 
igyekeznek több kiadó e-könyveit begyűjteni terjesztésre, hiszen nem gazdaságos, hogy minden 
kiadó egy saját, nem olcsó infrastruktúrát építsen ki és üzemeltessen e-könyvei terjesztésére. 
Ha lassan is, de hódítanak az e-könyvek a hazai könyves piacon is.21 Érdekes fejlemény, ami egyben 
jellemző is az e-könyvek piacán, hogy nemcsak a régi, hagyományos szereplők, könyvkiadók 
jelennek meg, hanem új szereplők is érkeznek informatikai oldalról. Számos informatikai eszközt 
forgalmazó cég22 igyekszik az eszközeihez egyben tartalmat is kínálni. Jelentős új szereplőként 
2013 őszén lépett a piacra a Magyar Telekom, amelyik az egyik vezető cég a telekommunikáció 

17 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.books
18 Szabó-Kállay Anna: Végre eljöhet az áttörés a magyar e-könyv piacon. HWSW, 2010. április 23., http://
www.hwsw.hu/hirek/44408/e-konyv-ebook-magyarorszag-libri-mek.html 
19 http://ekonyvegylet.hu/ 
20 Dojcsák Dániel: Drágának találják a magyarok az e-könyveket. HWSW, 2014. február, 21. http://www.
hwsw.hu/hirek/51840/ebook-enet-kutatas-magyarorszag-piac.html 
21 Először került e-könyv a Bookline toplistájára. 2012. 09. 11.  http://konyves.blog.hu/2012/09/11/eloszor_
kerult_e-konyv_a_bookline-toplistara 
22 pl. http://koobe.hu 
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hazai színpadán is, de az e-könyv-olvasók terjesztése mellett egy bővülő e-könyvesboltot23 is 
nyitott, hazai és külföldi e-könyvek kínálatával. A hazai e-könyves piac azonban attól fél igazán, 
ha a világ egyik legnagyobb (ha nem a legnagyobb) e-könyves szereplője, az Amazon is elér 
Magyarországra. És nemcsak e-könyv-olvasóival (ilyet már régen lehet itthon vásárolni), nemcsak 
e-könyvek vásárlásával (angol nyelvű könyveket is már rég vásárolhatunk itthoni számítógépről), 
hanem attól, ha megnyitja kapuit a magyar nyelvű könyvek előtt, a magyar kiadók és szerzők 
számára. Márpedig az Amazon közeledik, már megjelent a régiónkban, Csehországban,24 
Szlovákiában is. Egy másik kihívás a hazai e-könyves piac (és talán a könyvtárak) számára az új 
piaci modellek megjelenése. Az e-könyves kereskedés jelenleg alapvetően a hagyományos 
papírkönyvek üzleti modelljét, a darabonkénti árusítást, forgalmazást követi. Ez a digitális 
világban azonban nehezen kezelhető, rengeteg biztonsági problémát felvet. A zenei és a filmvilág 
(lásd pl. Netflix) után az e-könyves világban is megjelentek azok a szolgáltatók – egyelőre főként 
az angolszáz nyelvterületen , amelyek havi előfizetéssel kínálnak hozzáférést százezres e-könyv 
állományukhoz.25 A legújabb szereplő a 2013 őszén indult, a korábban dokumentummegosztóként 
ismert Scribd26 szolgáltatás, amely havi alig 9 dolláros előfizetéssel teszi hozzáférhetővé több ezres 
e-könyv kínálatát. A fent említett kereskedelmi e-könyvek többsége vagy EPUB vagy PRC 
formában kapható meg, de sok helyen már mindkettőben árulják. Ezen kívül még legfeljebb PDF 
formában fordulnak elő kereskedelmi e-könyvek.

2. E-kiadványok. A fogalmi tisztázásnál már említettük, hogy jelentős számban találhatók 
nonprofit, nyilvánosan letölthető e-könyvek is, amelyek nem kerülnek kereskedelmi forgalomba, 
és többnyire kívül esnek a hagyományos könyvkiadók (sajnos általában a könyvtárak) látókörén is. 
Számos intézmény tesz közzé digitális kiadványokat, amelyeket sok esetben nem is tekintenek 
önálló kiadványnak, hiszen nyomtatott kiadványok elektronikus változatai. Más esetben azonban 
a költségmegtakarítás kényszere és a jóval hatékonyabb terjesztés miatt már csak az elektronikus 
változat marad. Számos hazai kutatóintézet27, civil28 és egyéb szervezetek29 választják már évek óta 
ezt a publikálási formát.

3. Digitalizált könyvek. Mint említettem, szigorúbb értelemben sokan a digitalizált könyveket 
nem is tekintik e-könyvnek, de az olvasók nem így gondolkodnak, ha a könyv tartalma érdekli 
őket. A kisméretű mobileszközökön kétségtelenül nem jellemző a képként szkennelt kiadványok 
használata kétrétegű PDF-ekben, de egy közepes táblagépen ez már kevésbé okoz gondot. Arról 
nem beszélve, hogy míg a közgyűjtemények és néhány nagy piaci szereplő (pl. Google Books 
projekt) jelentős digitalizálásai kétségtelenül ilyen formátumban jelennek meg főként, addig 
számos magyar digitalizált könyvet találhatunk az e-könyv-olvasók számára alkalmasabb 
karakteres formában. A MEK Egyesület évek óta támogatja könyvek digitalizálását és karakteres 

23 http://hu.txtr.com/ 
24 Harangi László: Prága mellé épül az Amazon új központja. PCWorld, 2014. február 17. http://pcworld.
hu/kozelet/praga-melle-epul-az-amazon-uj-kozpontja.html 
25 Szűcs Roland: Digitális lépéskényszer a magyar könyvtárak számára. BookandWalk blog, 2014. 02. 04. 
http://blog.bookandwalk.hu/2014/02/04/digitalis-lepeskenyszer-a-magyar-konyvtarak-szamara/ 
26 http://www.scribd.com 
27 pl. http://www.econ.core.hu/kiadvany/ktikonyvek.html 
28 pl. http://www.irodalmiradio.hu/ 
29 pl. http://www.tegyesz.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=48&Itemid=49 
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konverzióját, amelyek a Magyar Elektronikus Könyvtárba30 kerülnek. Közvetlen e-book formá-
tumban már közel 1000 cím található, de a könnyen átalakítható, hagyományos Word, ill. HTML 
formátumokban több mint 5000. Közel 1500 kortárs magyar szépirodalmi mű található a Digitális 
Irodalmi Akadémia31 oldalain, a Digitális Tankönyvtár32 honlapján pedig több mint 3500, 
az oktatásban használatos tankönyv. A hazai könyvtárak digitalizálási tevékenysége is jelentős 
számú tartalommal gazdagítja a kínálatot, továbbá a külföldi könyvtárak nagy volumenű 
digitalizálási tevékenysége révén szintén nagy számú régi, nem-jogvédett magyar könyvet 
digitalizálnak.

4. E-szövegek. A fentiek mellett ugyancsak nem elhanyagolható mennyiségű szöveg jön létre 
például szerzői oldalakon, hiszen ma már minimális munkával teheti bárki közzé szövegeit 
egy-egy létrehozott honlapon. Ugyanígy sokan a saját maguk által digitalizált szövegeket teszik 
közzé, ahol már kevésbé figyelnek a szerzői jogokra. A fájlmegosztókon, torrent oldalakon 
az elmúlt években sorban nyíltak az e-book mappák, amelyben a szórakoztató irodalomtól 
a kortárs szépirodalmon át értékes szakkönyvek is találhatóak nagy tömegben. Amit a hazai 
e-könyvkiadás nem képes követni, azt az internet szorgalmas digitalizálói, önkéntes korrektorai, 
a modern kor szövegmásoló szerzetesei bőven kipó tolják.

E-KÖNYVEK ÉS A KÖNYVTÁRAK

Végül tekintsük át, az e-könyvek milyen módon jelentek, jelenhetnek meg a könyvtárakban.
• Kötelespéldány-szabályozás. Az egyik fontos könyvtári tevékenység a megjelent írásos 

dokumentumok megőrzése az utókor számára. Ezt a tevékenységet többnyire a nemzeti 
könyvtárak látják el jogszabályi rendelkezések, az ún. kötelespéldányra vonatkozó jogszabá-
lyok alapján. Európa több országában már jogszabály van a különböző online kiadványok 
kötelező beszolgáltatására is (pl. Angliában,33 Németországban34). Magyarországon jelenleg 
a 60/1998. (III. 27.) Korm. rendelet35 szabályozza a kötelespéldányokat, amely csak egy fél 
mondatban utal az elektronikus hordozón megjelent sajtótermékek szolgáltatására. 
Az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) már több rendelettervezetet dolgozott ki, amely ezt 
kibővíti az online kiadványokra. A legutóbbi tervezet több mint két éve készült el, s a minisz-
térium hosszas egyeztetések után, meglehetősen átdolgozva a szöveget, tavaly tavasszal 
bocsátotta társadalmi vitára. A tervezet, amely a Könyvtári Intézet honlapján is megjelent,36 
heves vitákat váltott ki, főként a könyvkiadók részéről. A véleményezési határidő 2013. 
március 14. volt, de a rendelet azóta sem született meg!

• Kötelespéldány-gyakorlat. A jogi szabályozás elhúzódása ellenére az OSZK-ban kifejlesztet-
tek és 2007-ben üzembe helyeztek egy rendszert, amely többek között az elektronikus 

30 http://mek.oszk.hu 
31 http://dia.pim.hu 
32 http://www.tankonyvtar.hu 
33 http://www.bl.uk/aboutus/legaldeposit/websites/ 
34 www.dnb.de/EN/Netzpublikationen/netzpublikationen_node.html 
35 http://www.oszk.hu/koteles_rendelet 
36 http://ki.oszk.hu/content/k-telesp-ld-nyszolg-ltat-s-rendelettervezete 
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kötelespéldányokat fogadja és szolgáltatja. A bizonytalan jogi szabályozás ellenére a már 
említett korai hazai e-könyv kiadók, a Vikk.net és a Mercator beküldte könyveit37 az OSZK-
ba, amelyeket éveken keresztül egy fájlrendszerben tároltunk, amíg az adatbázis létre nem 
jött. A 2007-től létrejött OSZKDK-ba38 eleinte lassan, mára egyre nagyobb számban érkeznek 
e-könyvek. 2013 végén a Multimédiaplaza küldött be egy CD-n közel 800, a Fapadoskönyv 
Kiadó pedig 2014 elején közel 3000 e-könyvet. Az e-könyvek az OSZK-n belül korlátozottan, 
két terminálon voltak csak helyben olvashatóak, de biztonsági okokból, ideiglenesen ez 
a helyi szolgáltatás is leállt.39

• E-kölcsönzés. Ahol fejlett e-könyv-piac jött létre, ott a könyvtárak a szokott módon 
igyekeztek ezeket bevonni a szolgáltatásaikba. Vásárolnak, és olvasóik számára kölcsönöznek 
e-könyveket.40 Az e-könyvek kölcsönzése azonban nem működik a szokott módon, lokálisan, 
ehhez komoly informatikai infrastruktúra, a biztonságos kölcsönzéshez digitális jogvédelem 
(DRM szerver) szükséges. Külföldön a könyvtárak számára ezeket a szolgáltatásokat néhány 
nagy, üzleti alapon működő rendszer biztosítja, az USA-ban pl. az OverDrive.com, míg 
a német nyelvterületen az Onleie.net nevű rendszerek. Magyarországon ez utóbbi segítségé-
vel a Budapesten található Goethe Intézetben41 lehet kipróbálni az e-könyvek kölcsönzését. 
Több könyvtárban terveztek már hazai kiadókkal e-könyvek kölcsönzését. Idegen nyelvű, 
elektronikus könyvek kölcsönzése az EBSCO révén az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
Pedagógiai Könyvtárban vehető igénybe42. Az OSZK-ban 2012 novemberében indult el 
az ELDORADO43-nak nevezett országos könyvtári rendszer tervezése, fejlesztése. A jogvé-
dett anyagok digitalizálását és szolgáltatását célzó e-Országos Dokumentumellátó Rendszer 
keretein belül tervezték meg az e-könyvekkel foglalkozó modult, amely a csatlakozó 
partnerkönyvtárak számára biztosíthatja majd a megvásárolt e-könyvek kölcsönzését 
a könyvtárak olvasói számára. A szolgáltatás elindulásának tervezett időpontja 2014. 
november eleje.

• Digitalizálás. A teljesség kedvéért említem, hogy a könyvtárak digitalizálással foglalkozó 
tevékenysége is ide sorolható, noha a többnyire kétrétegű PDF-ben előállított e-könyvek csak 
tágabb értelemben tekinthetők e-könyveknek. A szűkebb értelmezés alapján nem, hiszen 
ezek nem karakteresen előállított digitális kiadványok, a mobileszközökben csak korlátozot-
tan használhatóak, továbbá általában nem kereskedelmi jellegűek, hanem nyilvánosan 
elérhetőek. Az olvasók és az e-olvasás szempontjából azonban számolni kell és lehet velük, 
hiszen egyre több magyar könyv kerül így digitális formába, amelyet valamilyen módon és 
eszközzel elektronikus módon lehet olvasni.

• Módszertani segítség. Egyelőre inkább lehetőség, mintsem elterjedt gyakorlat a hazai 
könyvtárakban, hogy az érdeklődő olvasók számára a könyvtárosok tájékoztatást adjanak az 
e-könyvek témájában. Az OSZK-ban a MEK-et üzemeltető osztályon már számos esetben 
kaptunk telefonos vagy e-mailben érkezett kérdéseket olvasóktól, amelyekben megvásáro-
landó e-könyv-olvasók, e-könyv-források, konverziós lehetőségek iránt érdeklődtek. A kezdő 

37 http://nektar.oszk.hu/hu/manifestation/925514
38 http://oszkdk.oszk.hu/ 
39 http://oszkdk.oszk.hu/help/hu/14b
40 http://wiki.mobileread.com/wiki/EBook_Lending_Libraries 
41 http://www.goethe.de/ins/hu/bud/kul/bib/onl/huindex.htm?wt_sc=budapest_e-kolcsonzes 
42 http://www.opkm.hu/?lap=dok/dok&dok_id=276 
43 http://www.oszk.hu/eldorado/hirek
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e-könyv-olvasók feltételezik, hogy a könyvtárosok értenek ehhez. Ezt a lehetőséget ameddig 
lehet, mindenképpen meg kellene ragadniuk a könyvtáraknak, bizonyítva az olvasóknak, 
fenntartóiknak, hogy új, modern tudással is rendelkeznek a 21. században. Az ez iránti 
igényt ismerte fel az MKE alapítványa, az INKA, amely többek között ezért indított el már 
2011-ben egy tanfolyamot az e-könyvekről.44

• A Magyar Elektronikus Könyvtár gyakorlata. Az e-könyvek fogalmáról és a könyvtári 
gyakorlatról írottak alapján megállapítható, hogy a könyvtárak eddig főként a legszűkebb 
értelmezésű e-könyvekkel foglalkoztak, és ezek kezelésében gondolkoznak. Ha a digitalizá-
lástól eltekintünk, akkor mind a kötelespéldány jogszabály szerinti gyűjtése, mind a vásárlás 
és e-kölcsönzés modelljei alapvetően a kereskedelmi e-könyvekre koncentrálnak, és 
figyelmen kívül hagyják a többi forrásban található, jelentős mennyiségű e-könyvet. 
A MEK45 igazából éppen ezeknek a gyűjtésére és szolgáltatására koncentrál. Amíg 
az OSZKDK szolgáltatása a lassan bővülő hazai kereskedelmi e-könyveket tekinti szinte 
kizárólagosan e-könyvnek, addig a MEK éppen az egyéb, nyilvánosan szolgáltatható 
e-kiadványokat, sőt e-szövegeket is gyűjti, szolgáltatja. Sőt, sok esetben közvetlenül a szer-
zőktől kap olyan elektronikus könyveket, amelyek nyomtatásban megjelent kiadványok 
digitális változatai.46 A nem kereskedelmi e-könyvek gyűjtésére és szolgáltatására a MEK 
mellett most már itthon is van jó példa, a felsőoktatási repozitóriumok47 bővülő hálózata 
az open access keretében. 

KÉRDÉSEK – MIT HOZ A JÖVŐ?

A jövő ezen a területen (is) meglehetősen bizonytalan. Nem tudni, mennyire terjed el az elektroni-
kus olvasás Magyarországon, mi lesz a hatása, és mikor érkeznek a hazai e-könyves piacra 
a nemzetközi cégek, pl. az Amazon. A e-könyvek és az e-olvasás terjedése azonban meglehetősen 
biztosnak látszik.

Biztosra vehetjük továbbá azt is, hogy ha a régi, hagyományos kiadói világban kialakult 
mechanizmusokat folytatják a könyvtárak az egyre bővülő digitális és online világban, akkor 
a lemaradás, a társadalmi szerepük gyengülése tovább folytatódik, amely további költségelvonáso-
kat és leépítéseket fog eredményezni. Ha lassan is, de bővül Magyarországon is az e-könyveket, 
e-szövegeket olvasók tábora, az erre alkalmas mobil olvasó berendezések dinamikus elterjedéséről 
a hardveripar gondoskodik. Míg a hazai e-kiadói világról vannak közelítő statisztikáink, a kiadás-
ról a MKKE48 révén, az e-kötelesekről az OSZK-ban, addig nem sokat tudunk arról, hogy ténylege-
sen hányan olvasnak ma e-könyveket, mennyit töltenek le az internetről. Csak sejteni lehet, hogy 
ez a legális, kereskedelmi e-könyv-forgalom többszöröse. A hazai e-könyves kiadók panasza, hogy 
egy átlagos magyar olvasó előbb fordul az internetes, ingyenes forrásokhoz, akár illegális 
tartalomhoz is, mintsem pénzért vásárolna e-könyveket. A könyvtárak a mai gyakorlatban 
az e-könyvek esetében szinte szóba sem jönnek. Minél jobban bővül az e-könyvek hazai világa is, 

44 http://www.inka-alap.hu/index.php/en/oktatas/tajekoztato-a-tanfolyamokrol 
45 http://mek.oszk.hu 
46 http://mek.oszk.hu/12400/12470 
47 http://www.open-access.hu/hunor_tagok_repozitoriumai 
48 http://www.mkke.hu/page.php?page=BOOK_TURNOVER17 
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annál jobban teret veszít a hazai könyvtáros társadalom, ha nem próbál teret nyerni magának 
ebben az új, bővülő világban. A hagyományos könyves modellek még a könyvkiadói világban is 
erősek, a példányonkénti kontroll, a darabonkénti eladás, a másolás feletti korlátlan ellenőrzésre 
törekvés a papír világból származó, a digitális világban betarthatatlan törekvések, legfeljebb 
sziszifuszi erőfeszítéseket lehet tenni ellenük. Ahogyan a kiadóknak is (lásd pl. előfizetéses 
konstrukciók), a könyvtáraknak is meg kell találniuk az új szerepüket, feladatukat, társadalmi 
szükségességüket ebben az új, digitális, online világban, hogy ne csak a múlt reprezentánsai, 
hanem a jövő szereplői is legyenek.
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A BONYHÁDI PETŐFI SÁNDOR 
EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS 
KOLLÉGIUM RÉGIKÖNYVES-TÁRA, 
SZELLEMI MŰHELYE

ANTAL MÁRIA

„Vaskos fájdalmaim ércét váltsd tündéri kohódban aranyra!”
(Illyés Gyula)

A 208 éves Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium 
elődje az 1806-ban Sárszentlőrincen alapított kisgimnázium volt, 
amelynek diákjai között 1831-33-ban ott találjuk Petőfi Sándort is. 
A Tolna-Baranya-Somogyi Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyházmegye a 
megváltozott gazdasági körülmények miatt a grammatikai iskolát olyan 

településre szerette volna áthelyezni, ahol fejlett az ipar, a kereskedelem és a közlekedés is. 
A dinamikusan fejlődő Bonyhádnak 1869-ben 5832 lakosa volt (német, magyar és jelentős 
számban zsidó). A mezőváros a Völgység szíve, motorja volt. Az Egyházmegye 1870-ben döntött az 
intézmény áthelyezéséről, és 1906-ig mint algimnázium működött. 1906-tól főgimnáziumi rangot 
kapott. Az első érettségire 23 végzős diákkal 1910 júniusában került sor, a már ekkorra felépült új, 
szecessziós főépületben. A gimnázium a régió legjobb adottságokkal rendelkező oktatási intézmé-
nye lett. Itt épült meg a megye első fedett tornacsarnoka, volt internátusa, hatalmas parkja. 
„A játszóteret körülvették a lombosodó fák, amelyek között »van egy-egy hárs is«, s »illatjuk 
bárány-felhőként lebeg«, a lombkoronák felett pedig ott ragyog »a bonyhádi gimnazista ég«. – írta 
Illyés Gyula naplójában.1

Gimnáziumunk iskolai és kollégiumi könyvtára mellett külön egységet képez a muzeális 
és helytörténeti gyűjtemény. A régi könyvtár több mint 7000 kötetes állományának alapjait 
az 1725-ben Sárszentlőrincen megalakult Tolnai Egyházmegye (Senioratus Tolnensis), az egyházat 
életben tartó derék lelkészeinek, Nagy István püspöknek, Szeniczei Bárány György esperesnek 
és családjának, illetve Hrabowszky György lelkésznek az adományai képezik. Nemes küldetése volt 
a nyugati evangélikus egyetemekről hazatérő lelkészeknek, diákoknak könyvet hozni haza, 
és azt az egyházmegye könyvtárában elhelyezni. A sárszentlőrinci latin iskola megalakulása után 
az egyházmegye a könyvtárát megőrzésre és gyarapításra felajánlotta az iskolának. A bonyhádi 
algimnáziumban 1874-ben kialakított iskolai könyvtár alapját az esperesség 205 kötete képezte. 
Egy évtized múlva már közel 800 kötettel rendelkezett a könyvtár. A fejlesztések saját vásárlások-
ból, baráti adományokból történtek. Ujlaki Kálmán tanár úr 1891-ben mintegy 600 műből álló 
könyvtárát hagyományozta az intézetre. Köztük találjuk Káldi György és Károli Gáspár Szent 
Bibliáját, Burns, Dante, Hugo, Shakespeare, Turgenyev és Zola műveit (magyar, német, angol 

1 A gimnázium történetéről bővebb ismertető itt található: http://www.petofi-bhad.sulinet.hu/isktort/
isktort.htm (Letöltés: 2014. 08.06.)
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nyelven). Ujlaki Kálmán a szépirodalmi könyveken túl – elsősorban a nyelv- és irodalomtudomány 
területéről – szakirodalmi kötetek sorát is adományozta.

A könyvtár első szakszerű rendezésére Forberger László tanár úr vállalkozott1889-ben. 
Az 1904-ben Róth Aladár készítette A tanári könyvtár jegyzéke már nyomtatásban is megjelent. 
Ekkor a könyvtári állomány közel 1800 címből és 2200 kötetből áll, s neki köszönhetjük az első 
publikációt is az itt őrzött értékekről. Ennek a dokumentumnak az előszavában olvasható Forberger 
tájékoztatója: „Előre is jelzem, hogy könyveink közt két régi magyar nyomtatvány, t.i. Káldi György 
»magyar bibliája« (1626) és Pázmány Péter »Hodoegus«-a (1637) is megvan.” Előbbi jelenleg is megta-
lálható a régikönyves-tárban és 2012-ben restauráltattuk. E könyvritkaság restaurálása (is) 
– a könyvtörténeti értékén túl – a hagyományainkhoz való kötődést, a több mint 200 éves iskolai-
könyvtártörténeti múltunk értékeinek megőrzését, átörökítését, megmentését is jelenti.

A két világháború között iskolánkban két könyvtár működött, az úgynevezett 
régi könyvtár, ahol az igazán értékes könyvek a tanárok okulását szolgálták. A diákok 
saját maguk alapítottak könyvtárat az 1907/08. tanévben megalakult szavaló, 
önképző Petőfi-kör szervezésében. Dedikációk sokasága árulkodik arról, milyen 
áldozatok árán  gyarapították a gyűjteményt: kulturális rendezvények bevételeiből, 
egyéni és csoportos adományokból, felajánlásokból. „Nagy munka megy itten. / Itt 
kap az árva palástot, / aki álmaiban hadak élén küzd, / míg népe szabad nem lesz, / 

hős, mint a mesében” (Illyés Gyula: Egy régi városban – Búcsú) Néhány világhírű „Petőfi-körös” 
neve álljon itt: Lotz János nyelvész, Kardos Tibor és Gál István irodalomtörténészek.

A II. világháború ideje alatt az értékes könyvek jelentős része elveszett, százával semmisültek 
meg, hordták szét a könyvritkaságokat. A szocialista évek sem igazán kedveztek a régi könyvtár 
megőrzésének (fejlesztésről, gyarapításról nem is beszélhetünk). Több hullámban történtek 
átgondolatlan selejtezések, valamint az iskola vezetősége egyetemi könyvtáraknak ajándékozott 
könyveket, illetve az állami levéltárak fiókintézetei szállítottak el szép számmal köteteket a 
gyűjteményből. A gimnáziumban maradt régi könyveket évtizedeken keresztül külső raktárakban 
– mondhatjuk, hogy méltatlan helyeken – tárolták.

2008. szeptember 25-én ünnepélyes keretek közt avattuk fel  
a mai „kék könyvtárat”, ahol soha nem látott egységben van 
a gyűjtemény. A sors szerencsés alakulása, hogy éppen abban 
az épületrészben talált helyet a gyűjtemény, ahol 1870-ben kezdte 
meg működését az algimnázium. 2009-ben indult el a könyvállo-
mány megtisztítása, javítások és restaurálások, a raktári rend 
kialakítása, a szakszerű feldolgozás. Ennek a gyűjteménynek része 
az iskolai helytörténeti állomány is.
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A régi könyvtárról, a különgyűjteményről ma már elmondhatjuk, hogy a megőrzésen, 
a feltáráson túl mind jobban beépül gimnáziumunk oktató és nevelő munkájába. Ez a tevékenysé-
günk különböző területeken érhető tetten. 2010-ben a gimnázium és a Bonyhádi Öregdiák 
Szövetség pályázatot írt ki A száz évvel korábbi érettségi szellemi forrása címen. A pályázat célja az 
volt, hogy a régi könyvek mind jobban épüljenek be a gimnázium oktató-nevelő tevékenységébe. 
A pályázaton résztvevők a régikönyves-tárban megtalálható könyvritkaságok felhasználásával 
írták meg esszéiket arról, hogy az 1910-ben – elsőként – érettségizőket milyen művek segíthették.

Csötönyi Nóra Matematikai jegyzetek című pályamunkájában a századelő matematikai 
oktatását írta meg a gimnáziumi értesítők, matematikai szakkönyvek, feladatgyűjtemények és egy 
kuriózum, Roboz Oszkár (az első maturálók egyike volt) matematikai füzetei alapján.

A tanárnő időnként (100. matematika óra, matematika-hónap stb.) a korabeli feladatokat is 
„becsempészi” tanóráira.

Dr. Antóni Judit a Kisebbségkutatás a XX. század elején Magyarországon témát vizsgálta és írta 
meg dolgozatában azon könyvek, tanulmányok alapján, amelyek a gimnázium könyvtárában 
megtalálhatók. A tanárnő a nyelvtanóráin is foglalkozik ezzel a napjainkban is élő és nagyon is 
égető kérdéssel, a kisebbségi nyelvhasználattal. Pályázatát az alábbi – időrendben – a Magyaror-
szági német nyelvjárások és a Magyarországi szláv nyelvjárások füzeteire építette:

• Gréb Gyula (1906): A szepesi felföld nyelvjárása.
• Hajnal Márton (1906): Az isztiméri német nyelvjárás hangtana.
• Dr. Krauter Ferenc (1907): A niczkyfalvi német nyelvjárás hangtana.
• Schäfer Illés (1908): A kalaznói német nyelvjárás hangtana.
• Dr. Mráz Gusztáv (1909): A dobsinai német nyelvjárás.
• Pável Ágost (1909): A vashidegkuti szlovén nyelvjárás hangtana.
Fauszt András pályázatának címe: Vissza a jövőbe, amely a csillagászat témakörét öleli föl. 

A tanár úr azt tapasztalta, hogy a földrajzórákon a diákok nagyon is érdeklődnek az asztronómia 
iránt. Dolgozatához az alábbi műveket használta fel:

• Hunfalvy J. (1873): Ég és Föld vagyis Csillagászati földrajz.
• Proctor, R. (1875): Más világok, mint a mienk.
• Darvai M. (1888): Üstökösök és meteorok.
• Houzeau, J. C. (1889): A csillagászat történelmi jellemvonása.
• Flammarion, C. (1900): Népszerű csillagászat, az égbolt egyetemes leírása.
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• Todd, D. P. (1901): Népszerű csillagászat.
Fauszt András a következő gondolatokkal zárta dolgozatát: „Kis kalandozásomat zárva, a 

gimnázium múltjának e remekművei között meg kell állapítanom, hogy az alma mater diákjai száz 
évvel ezelőtt is a legkorszerűbb ismereteket kaphatták meg a tanórákon, a legújabb csillagászati 
eredményekről olvashattak a szakirodalomban. Olyan fontos adatok, lényeges folyamatok szerepel-
tek ezekben a művekben, melyeket ma is tanítunk, sokakat ugyanúgy. Sok helyen szinte csak az ízes, 
régies magyar nyelv árulja el, hogy nem mai könyv lapjait olvassuk. Meg kell őrizni e kiváló 
munkákat, melyek a mai tucatáruval szemben igazi értéket képviselnek, és érdemesek arra, hogy 
újabb száz év múlva még mindig kezükbe vegyék az akkori diákok.”

 Váczi Enikő Az idegen nyelvek tanítása a bonyhádi gimnáziumban 1910 táján címmel írta meg 
esszéjét. A gimnáziumi Értesítők alapján az órakereteket, a témaköröket/tananyagot/vizsgaköve-
telményeket ismertette meg velünk. A múlt századelőn is már három idegen nyelvet oktattak: 
latint, németet, görögöt. A latin (Cicero, Ovidius, Livius, Vergilius), német (Goethe, Lessing) és 
görög nyelvű szépirodalmi művek mellett a következő nyelvkönyveket, szótárakat használták a 
diákok és tanárok:

• Márton József (1816): 3 nyelvű iskolai lexikon (német, magyar, latin).
• Bocsor István (1841): Latin nyelvtan lépcsőnkénti gyakorlatokkal, s olvasókönyvvel.
• Schuszter Alfréd (1855): Elemi latin nyelvtan I.-II.
• Soltész Ferenc és Zsarnay Lajos (1857): Görög-magyar szótár.
• Bakó Dániel és Soltész János (1862): Latin-magyar zsebszótár.
• Kiss Lajos (1878): Görög nyelvtan I-II.
• Vida Aladár (1878): Görög-magyar szótár.
• Harrach József (1885): Német olvasókönyv I-III.
• Pirchala (1896): Latin nyelvtan és olvasókönyv.
• Niz M.A.C (é.n.): Kleines griechisches Wörterbuch.
Fekete Gyöngyi A könyv díszítése című tanulmányában a gimnáziumi gyűjteményben fellelhető 

néhány régi könyv segítségével a könyvek külső és belső díszítését és a hazai könyvkötészet 
jellegzetességeit írta meg. (Történelem, rajz- és művészettörténeti óráin ezen ismereteit gyakran 
alkalmazta.) „Az első könyv, amit a birodalomból megemlítek, a régikönyves-tár legkorábban 
kiadott könyve, Aulus Gellius 1521-ben kiadott Noctes Atticae című alkotása. A könyv borítását két 
fűző díszíti, és zárja le. A képeken is megfigyelhető, hogy gerincét három valódi bordára fűzték. 
Az alábbiakban a borítója és belső címlapja látható, mely a kor kompozíciós megoldásainak 
megfelelően centrális elrendezésű, ornamentális keretdísszel körbefogva a belső címlapon a 
szöveget.”
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Mivel diákjainknak jelentős része a humán tárgyak iránt is 
elkötelezett, a könyveket nagy becsben tartják, számukra újabb 
érdeklődési területet jelenthet a bibliofil környezet. Különös értéket 
képviselnek azok a rendezvények, előadások, amelyek a régiköny-
ves-tár köteteihez kapcsolódnak, és ezek már nemcsak a gimná-
zium diákjainak és tanárainak szólnak, hanem a városnak, a 
szűkebb régiónak is. A régikönyves-tár kialakítása úgy történt meg, 
hogy a könyvritkaságok megőrzése mellett kutatásokra és rendha-
gyó – kiscsoportos – órák megtartására is alkalmas. A könyvritka-
ságok zárható könyvszekrényekben történő elhelyezése ugyanúgy 
szolgálja az állományvédelmet, mint „korlátozottan hozzáférhető” 
státusuk. Azonban ez utóbbi azt is lehetővé teszi, hogy a gimná-
zium tanárai és diákjai tanórákra, versenyekre való felkészülések-
hez, kutatómunkákhoz, előadásokhoz rövid időre kölcsönözhessék 
azokat. Az eddig leírtakból is már kitűnik, hogy a gimnázium 
muzeális gyűjteménye „élő könyvtár”.

A könyvgyűjtemény a mai napig is gyarapodik – ajándékozásokból, hagyatékokból (pl. Szita 
László, Gömöry József, Koritsánszky Ottó, Barcza Imre). Állományvédelemben, állagmegóvásban 
meghatározó volt a 2008-as esztendő. Biztonságos helyre költöztek a régi könyvek. Megkezdődtek 
a szakszerű állományvédelmi munkálatok, sikeres pályázataink voltak. A továbblépést segítette az, 
hogy 2009-ben felhívással fordultunk volt diákjaink felé. Az Öregdiák Szövetséggel közösen 
meghirdettük a könyvek gyámságba vételi lehetőségét, melynek legfőbb célja, hogy anyagilag is 
támogatja a muzeális értékek állagmegóvását, restaurálást. „Néhány emberöltővel korábban ezen 
könyvek fölé hajolva – talán gyertyafény mellett építették önmagukat gimnáziumunk diákjai, kik 
a tudományos világ aktív szereplőivé váltak. Hálával tartozunk mindazoknak, kik féltő szeretettel 
megőrizték ezt a szellemi vagyont számunkra, az utókor számára… Légy szövetségesünk! Tegyük 
meg mind azt, amit tehetünk ezen értékes gyűjtemény megmentésére… Tudjuk, hogy egyedül 
ez meghaladja a lehetőségeinket. Szerezzünk ehhez szövetségeseket! Mutassuk meg, hogy méltó 
örökösei vagyunk nagyformátumú elődeinknek!” Szép számmal jelentkeztek a felhívásunkra. 
Azt tapasztaltuk, hogy a gyámsági kapcsolat egyfajta érzelmi kötődést is jelent a támogató részéről 
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is a gyűjtemény, az iskola iránt. És nem elhanyagolható az sem, hogy a támogatások több pályáza-
tunk „saját forrását” jelentették.

A régikönyves-tár könyvei iskolánk múltjának, a múlt egy szeletének átörökítői, ugyanúgy, 
ahogy a helytörténeti gyűjtemény is. Gyűjtőköri szabályzatunkat kiegészítettük, és azóta tervsze-
rűen gyűjtjük, rendezzük, archiváljuk mindazokat a publikációkat, kiadványokat, amelyeket a 

gimnázium tanárai, diákjai alkottak/alkotnak. Ezek a 
dokumentumok iskolatörténetünk fontos részei. A mai 
diákság elődeinek alkotásai példaértékűek, tanulmá-
nyaikhoz, kutatómunkáikhoz pedig fontos dokumen-
tumok, forrásmunkák. Néhány kiemelkedő személyi-
ség a helyismereti gyűjteményben: 2010 óta Gál István 
– öregdiák – irodalomtörténész életművének csaknem 
teljes egésze, állandó kiállítási anyaggal kiegészítve a 
gimnázium könyvtárát ékesíti. A 2010/11-es tanévtől a 
helyi tanterv keretében Gál István élete és pályája a 
tizenegyedikes magyar fakultációs diákjaink részére 
tananyag lett. Lotz János nyelvész munkássága még 
csak töredékesen van meg a gyűjteményben. A teljes-
ségre törekvést az is indokolja, hogy az Országos Lotz 

János szövegértési és helyesírási versenyt2 iskolánk indította el. Lotz János öregdiákunk neve 
fémjelzi a minden augusztusban megrendezendő nemzetközi nyári diákegyetemünket. A „bejövő” 
diákjaink minden évben már szeptemberben megismerkednek a nagyhírű nyelvész életútjával. 
Móser Zoltán – öregdiák – etnofotográfus és író munkásságával a könyvtárban ismerkedett meg 
egy most maturáló diákunk, akinek a TUDOK országos döntőjében megtartott előadása a 
Fotográfia és az irodalom címet viselte. Kuriózumként említem meg a Gyalog István által szerkesz-
tett, kézzel írt magyar és matematikai dolgozatok köteteit.

2 A verseny honlapja: >http://www.heves-pki.hu/index.php/2013-2014/82-orszagos-lotz-janos-szovegertesi-
es-helyesirasi-verseny-2013-2014> (Letöltés: 2014. 08.06.)
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Két gondolattal zárom a gyűjteményünket bemutató – a teljesség igényét nélkülöző – írásomat:
„Habent sua fata libelli”, vagyis: „A könyveknek megvan a maguk sorsa.”
„A könyv egyik nemzedék végrendelete a másikra…” (József Attila)
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NEM ELÉG LENNI, LÁTSZANI IS KELL!
Az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapja, a figyelemfel-
keltés eszköze és a kreativitás ünnepe

KÁMÁN VERONIKA

BEVEZETÉS

Minden év októberét lázas készülődés előzi meg az iskolai könyvtárakban – országszerte egyre 
több intézmény kapcsolódik be az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapja mozgalmába, s ad 
programjairól, aktivitásáról hírt a szakma fórumain. Akik ezt megteszik, évről évre tapasztalják 
azt is, hogy a tanév eleji feladatok gyakran alig hagynak időt arra, hogy felkészüljünk erre 
a hónapra, amely pedig lehetőséget ad, hogy még szélesebbre tárjuk könyvtárunk ajtaját, s meg-
szólítsuk egyrészt azokat a diákokat és kollégákat, akik még nem rutinos könyvtárlátogatók 
és -használók, másrészt az iskolához kötődő családokat, szülőket, a helyi sajtót, a fenntartókat, 
a könyvtáros szakmát. „Már régóta szerettem volna itt barátkozni – mondta egyik diákunk a 
könyvtárban –, csak valahogy nem volt rá alkalom.” Az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapja 
épp erre, a könyvtár és a hozzá kötődők közötti újszerű kapcsolatfelvételre, figyelemfelhívásra 
kínál lehetőséget. Szeretnénk, ha az októberi ünnep olyan kiindulóponttá válna, amely a tanév 
többi hónapjára is tartalékokat rejteget mind a tanárok és könyvtárostanárok, mind a diákok 
számára. Cikkünk egy-egy fontos állomás kiemelésével, egy-egy mérföldkő megvilágításával 
foglalja össze röviden a nemzetközi mozgalom történetét, kitekintve néhány európai ország 
gyakorlatára és a hazai tapasztalatokra.

EGY MOZGALOM KIBONTAKOZÁSA

Dr. Blanche Woolls, az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Szervezetének (International Association 
of School Librarianship, IASL) akkori elnöke 1999-ben intézett először felhívást a szakma 
képviselőihez az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Napja (International School Library Day) 
megszervezésére. Dr. Maureen Nimon, a szervezet Kutatási Bizottságának elnöke 1995-ben írt 
tanulmányában az IASL szerepeként olyan elveket fogalmaz meg, mint a könyvtárostanárok 
és a tanárok közötti szakmai kapcsolat erősítését (annak érdekében, hogy a diákok integrálni 
tudják a különféle információforrásokban fellelt tudásanyagot a tanulási folyamatba, legyen szó 
bármilyen tantárgyról), a könyvtárostanárok szakmai tudásának mélyítését, érdeklődésük 
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szélesítését, az országhatárokon átívelő szakmai közösség összefogását, az együttműködés 
lehetőségeinek kutatását.1

Ezek a célkitűzések jó alapot jelentenek az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Napja megszervezé-
séhez is, amelyre első alkalommal 1999. október 18-án került sor, majd ezt követően az IASL 
koordinációja mellett szerte a világon megemlékeztek róla (kezdetben minden október harmadik 
hétfőjén), évről évre más, a terület dolgozóit foglalkoztató témát állítva a fókuszba.2

Egy – éppen most induló, és a folytatásra is számot tartó – nemzetközi program számára 
figyelemfelkeltő, ugyanakkor megfelelő mélységű és a szakmai kapcsolatteremtés alapjául is 
szolgáló témát keresve, számos szempontot meg kell vizsgálni. A témának globális és lokális 
szinten egyaránt kérdéseket kell felvetnie, s olyan témának kell lennie, amely – bár a program 
célcsoportja alapvetően az iskolai könyvtárosok és közvetlen környezetük – nemcsak a belső 
szakma sajátja, de a tágabb társadalom számára is üzenet-értéke van. Fontos továbbá, hogy 
a szakma egymástól teljesen eltérő kultúrákból vagy eltérő szakmai rétegekből, pozíciókból érkező 
képviselői is tapasztalatot tudjanak cserélni az adott téma kapcsán.3

1999-ben a szervezők az év témáját az „A Day in the Life”4 mottóban foglalták össze. Az első 
világnap és a hozzá fűződő pályázat arra fókuszált, hogy bemutassa, mennyire sokrétű egy iskolai 
könyvtár mindennapi élete, hogy megmutassa a feladatok, a látogatók, a működtetés szempontjai-
nak sokszínűségét, amely – ma is tapasztaljuk – a külső, felületes szemlélő számára gyakran rejtve 
marad, s csak belülről, megtapasztalva ismerhető meg igazán. Hogy e belső szempontot közelebb 
hozzák mind a szakmai, mind a civil társadalomhoz (amelyeket – nemzetközi programról lévén 
szó – a kulturális sokszínűség is differenciál), az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Napja pályázatán 
részt vevő könyvtárosokat arra kérték, hogy egy-egy rövid esszé közreadásával osszák meg 
a mindennapi élet tapasztalatait a világ más országaiból érkező kollégáikkal. A pályázatra 
beérkezett munkákat az IASL 1995-ben indult, a szakma által hiánypótlóként üdvözölt School 
Libraries Online weboldalán tették közzé. Az esemény ünneplése a következő években egyre 
nagyobb érdeklődés mellett folytatódott, számos, a szakmát foglalkoztató témát érintve: az iskolai 
könyvtárak mint a tanulás, a bölcsesség, az akadályok legyőzésének terei; a könyvtári kapcsolatok 
és a művelődés; a kulturális és funkcionális sokféleség stb.

Peter Genco 2001-ben vette át az IASL elnökségét Blanche Woolls-tól. Az új elnök – elődjéhez 
hasonlóan – átlátta az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Napja jelentőségét, s 2005 októberében 
elnöki levélben erősítette meg annak fontosságát és megtartásának szükségességét, valamint apró 
módosítást tett időpontján is, október negyedik hétfőjére helyezve át azt. Az IASL vezetőségétől 
megszokott közvetlen hangvételű a levél, amely a program évről évre duzzadó népszerűségéről, 
nemzetköziségéről is beszámol, s hangsúlyozza: az évek során megosztott tervek, projektötletek, 
könyvtári programok az egész nemzetközi szakma számára ugródeszkaként szolgáltak a könyv-
tár- és szolgáltatásfejlesztésben.5 Áttekintve az említett publikációkat és a nyomukban született, 

1 Nimon, M. (1995): Research in School Librarianship. The Role of IASL. IASL Newsletter, 12. sz. <http://
www.iasl-online.org/research/researchcom.html> (Letöltés: 2014.08.07.)
2 Woolls, B. (1999): Proclamation of International School Library Day. <http://www.iasl-online.org/events/
isld/isld1999/schoollibraryday.html> (Letöltés: 2014.08.07.)
3 Uo.
4 Magyar megfogalmazásban: „Egy nap az iskolai könyvtárban”. A cikkben a Könyvtárostanárok Egyesü-
lete által kiadott hivatalos fordításokat használjuk, melyek a KTE honlapjáról, A világnap története című 
menüpontból érhetők el. <http://www.ktep.hu/IKVtortenet> (Letöltés: 2014.08.07.)
5 Genco, P. (2005): International School Library Day 2005. IASL President, <http://www.iasl-online.org/
events/isld/isld2005/> (Letöltés: 2014.08.07.)
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rendszeressé váló nemzetközi megjelenéseket, biztosak lehetünk benne, hogy Peter Genco sorai 
egyáltalán nem jelentenek költői túlzást. Visszatekintve, mintha már a 2005. évi mottó is a 
mozgalom kibontakozását vetítette volna előre: „Kalandra fel!” („Discover the Adventure!”)

Tíz éve ünnepelte már a szakma évről évre az Iskolai Könyvtár Nemzetközi Napját, amikor 
2008 januárjában az IASL vezetősége úgy döntött, kiterjeszti a programot, a világnapot világ-
hónappá formálva át. Ezzel az is lehetővé vált, hogy a részt vevő intézmények amellett, hogy 
október folyamán a tematikus hónapra koncentrálnak, maguk válasszanak egy olyan októberi 
napot, amelyik a leginkább alkalmas számukra a világnap megünneplésére. A világnap integráci-
ója a tanév menetébe az iskolai könyvtárak cselekvési terveinek része lett – jó példát láthatunk  
erre a finnországi gyakorlatban. A 2002-ben megjelent, de aktualitásából mit sem veszített 
A Good School Library6 című, a Finn Iskolai Könyvtári Egyesület és a Finn Nemzeti Oktatási 
Bizottság által közreadott kiadvány – amelynek egyik szándéka (az iskolai könyvtárak fejlődő 
jövőképének megalapozásán túl) a „jó iskolai könyvtárak” megvalósítását elősegítő gyakorlati 
ajánlások megosztása – kiemelt figyelmet fordít a könyvtárak életét tematizáló nemzetközi kezde-
ményezésekre, s köztük különösen az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Napja adta lehetőségekre. 
Hasonló példát láthatunk az olaszországi gyakorlatban is. A később még említendő olasz 
fejlesztési projektek („Una Biblioteca In Ogni Scuola” és „I libri? Spediamoli a scuola!”) égisze alatt 
kiadott, könyvtárfejlesztéssel foglalkozó gyakorlati kézikönyv is stratégiailag fontos időszakként 
emeli ki az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapját mint a tanév ütemezésének meghatározó 
elemét.7

PROJEKTEK

A program története során számos nemzetközi projekt született meg és bontakozott ki. Ezek 
rendszerint egyszerűen megvalósítható, a diákok együttműködését szorgalmazó projektek, 
amelyek alkalmasak a nemzetközi kapcsolatépítésre is a résztvevő intézmények között. A nemzet-
közi programok között a legnépszerűbb a 2000-es évek elején indult nemzetközi könyvjelzőcsere-
program, amelyben 2012-ben már 17 ezer diák vett részt a világ minden tájáról. 2013-ban a magyar 
fiatalok is nagy számban kapcsolódtak be az akcióba: a Könyvtárostanárok Egyesülete segítségével 
több mint 700 tanuló készített könyvjelzőket, hogy kicseréljék azokat a nemzetközi szervezet segít-
ségével megismert partnerintézmények diákjaival.

A könyvjelzőcsere-programhoz hasonlóan szinte a kezdetek óta létezik a nemzetközi Skype-
projekt, amely a fentiekhez hasonlóan a távoli országok diákjai közötti kapcsolatteremtést célozza. 
Az iskolai könyvtár megfelelő helyszín a beszélgetéshez. Az esemény koordinátora optimálisan az 
iskola könyvtárostanára, de ideális alkalmat nyújt a szaktanárokkal, különösen a nyelvtanárokkal 
való együttműködésre is. Az esemény története során számos, néhány évet megért kisebb projekt 
is működött: az IASL munkatársai a résztvevők által beküldött fotókból prezentációt készítettek a 
világ iskolai könyvtárairól, levelezőlistát hoztak létre, amelyen a világnap résztvevőit köszöntötték 

6 Frantsi, H., Kolu, K. és Salminen, S. (2002) A Good School Library = Hyvä koulukirjasto. The 
Finnish National Board of Education, The School Library Association in Finland, <http://www.oph.fi/
download/47629_good_school_library.pdf> (Letöltés: 2014.08.07.)
7 Marquardt, L., Perego, L. és Soria, D. (2012): Per una Biblioteca In Ogni Scuola. Da un’idea di „I libri? 
Spediamoli a scuola!”. Sinnos, Roma. 22., 24. <http://www.sinnos.org/i-libri-spediamoli-a-scuola/
documenti/opuscolo_perunabiblioteca.pdf> (Letöltés: 2014.08.07.)
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minden októberben. Ezek a projektek azonban a technika fejlődésével elavulttá váltak, és átadták 
helyüket az új kezdeményezéseknek – eredményeik azonban továbbra is láthatók a nemzetközi 
szervezet weboldalán.

EURÓPAI KITEKINTÉS

Olaszország
Olaszország rendszeres résztvevője a programnak. Luisa Marquardt, az IASL európai vezetője és 
az Olasz Könyvtári Egyesület Iskolai Könyvtári Bizottságának koordinátora 2013 februárjában 
a Libreriamo olvasásfejlesztéssel foglalkozó weboldalnak adott interjújában8 és a közreműködésé-
vel született cikkben9 foglalta össze az olaszországi iskolai könyvtári kötődésű szakmai szerveze-
tek, kezdeményezések helyzetét, említve köztük az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapját is. 
A három évvel ezelőtt az IASL, az IFLA Iskolai Könyvtári Szekciója és az ENSIL (Európai hálózat 
az iskolai könyvtárakért és az információs írástudásért) együttműködésével indult, az iskolai 
könyvtárak iránti társadalmi érzékenység növelését célzó ALIES (A Library in Every School 
– Könyvtárat minden iskolába; olaszul BIOS – Una Biblioteca in Ogni Scuola) program, mivel 
önálló anyagi támogatásra nem számíthat, programjait, rendezvényeit a fenti szervezetek 
működésébe ágyazva valósítja meg. Így a nemzetközi támogatottságú Iskolai Könyvtárak 
Nemzetközi Hónapja is jó platformot jelent ezek számára. Mindeközben a Könyvtárat minden 
iskolába egy másik, mára országos méreteket öltő, az egyik nagy olasz kiadóvállalat kezdeménye-
zésére indult „I libri? Spediamoli a scuola!” („Könyvek? Az iskolába velük!”) nevű, ifjúsági olvasás-
fejlesztő- és népszerűsítő program működtetésére is összpontosítja erőit.10

Portugália
Legteljesebben talán a portugál szakmában képeződik le a mozgalom tevékenységének nemzetközi 
gyakorlata. A kiterjedt oktatási és kulturális feladatokat is ellátó országos Iskolai Könyvtári 
Hálózat (Rede de Bibliotecas Escolares) hirdeti meg évről évre a programot, hívja fel a figyelmet 
annak nemzetközi felületeire, s gyűjti egybe – a résztvevők aktivitásától függően – a lokális szintű 
kezdeményezéseket. A portugál felelősök arra is ügyelnek, hogy megfelelő gyakorlati útmutatást is 
adjanak kollégáiknak: a világhónapi program(sorozat) elindításához a szervezet honlapján 
közzétett Ötletek és javaslatok alcímű kiadvány nyújt segítséget.11

8 Marquardt, L. (2013): „I tagli su istruzione, scuola, biblioteche sono un pericolo per il Paese”. Libreriamo, 
február 7. <http://www.libreriamo.it/a/3405/luisa-marquardt-i-tagli-su-istruzione-scuola-biblioteche-sono-
un-pericolo-per-il-paese.aspx> (Letöltés: 2014.08.07.)
9 (2013) Lo stato delle biblioteche scolastiche in Italia, tra legislazione insufficiente e tagli ai fondi. 
Libreriamo, február 6. <http://www.libreriamo.it/a/3401/lo-stato-delle-biblioteche-scolastiche-in-italia-tra-
legislazione insufficiente-e-tagli-ai-fondi.aspx> (Letöltés: 2014.08.07.)
10 Marquardt, i.m.
11 (2013) Mês internacional da biblioteca escolar. Ideias e sugestões. Rede de Bibliotecas Escolares, Lissza-
bon. 7. (Biblioteca ativa, 3.) <http://rbe.min-edu.pt/np4/bib_ativa3.html> (Letöltés: 2014.08.07.)
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Ausztria
Az osztrák szakma nagyszerű iskolai könyvtári (a szövetségi minisztérium által működtetett) 
weboldala12 évről évre hírt ad az iskolai könyvtárak napjáról. Az osztrák kollégák ötletei – író-
olvasó találkozók, diákok felolvasóestje szüleiknek, könyvtári akadályverseny és kincskeresés, 
a bevételből a könyvtárat támogató bolhapiac és könyves kávézó, élő könyvespolcok – bizonyítot-
ták a program nagy sikerét. A rendezvény célja az, hogy minden év októberében egy napra 
kinyissa az iskolai könyvtárak ajtaját azok számára is, akik az év többi részében nem látogatói 
a könyvtárnak, s megmutassák az így betérő szülőknek, a város lakosságának az iskolai könyvtári 
munka és élet igazi arcát. A program szakmai beágyazottságát mutatja az is, hogy évről évre közös 
felületeken jelenik meg a nagysikerű „Österreich liest” („Ausztria olvas”) országos olvasásnépszerű-
sítő és -fejlesztő program, amelyben az iskolai könyvtárakat „találkozópontként” nevezték meg 
ezen a napon.

A könyvtári napot 2007-ig a szövetségi minisztérium 1988-ban indított „Könyvtári szolgáltatá-
sok az iskolákért” („Bibliotheken-Service für Schulen”) programjának keretein belül, országos 
koordináció mellett rendezték meg, később pedig (az illetékes minisztérium átszervezését 
követően) lokális szinten, de az előző évek tapasztalatait kamatoztatva folytatják a hagyományt.

MAGYARORSZÁG CSATLAKOZIK

Magyarország 2002-ben, Peter Genco elnökségi ciklusa alatt csatlakozott az Iskolai Könyvtárak 
Nemzetközi Napjához. A magyar csatlakozás kezdeményezője, majd éveken át a hazai részvétel 
koordinátora Seressné Barta Ibolya, a debreceni Angyalföld Téri Általános Iskola (2004-től 
Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény) könyvtárostanára 
volt. Az első évben két iskola csatlakozott a nemzetközi eseménysorozathoz, majd évről évre egyre 
többen váltak e nagy „család” tagjaivá. A második évre a résztvevők száma megnégyszereződött, 
2004-ben pedig már huszonöt csatlakozó intézmény (zömmel iskolai könyvtárak, de pedagógiai 
intézetek és szakmai szervezetek is) regisztrálta programját a Könyvtárostanárok Egyesülete 
honlapján – s ez a szám azóta is közel állandó. 2003 és 2004 a sajtónyilvánosság szempontjából is 
mérföldkövet jelentett a hazai program számára: a Sulinet, az Országos Pedagógiai Könyvtár 
és Múzeum, a pedagógiai intézetek és szakfolyóiratok, nyomtatott sajtóorgánumok adtak hírt 
a világnapról.13 2007-ben Bondor Erika, a Könyvtárostanárok Egyesülete elnöke mellett Hiller 
István oktatási és kulturális miniszter, Steklács János, a HunRA Magyar Olvasástársaság, valamint 
a Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöksége is levélben köszöntötte a világnapi kezdeményezést. 
A köszöntőlevelek az iskolai könyvtárak, a könyvtárostanári pálya fontossága mellett érveltek, 
nem hagyták figyelmen kívül annak egyedi lehetőségeit az iskolai nevelésben, s biztosították 
a szakmát is intézményeik együttműködési szándékáról. A Könyvtárostanárok Egyesülete 
2010-ben elektronikus üdvözlőlapokat küldött a területen dolgozó kollégáknak, követve a program 
szellemiségét, amely nyitott mindenki előtt, aki valamilyen módon kapcsolatban áll vagy állhat az 
iskolai könyvtárakkal. A Könyvtárostanárok Egyesülete tagjai, partnerei, a szakterület könyvtáro-
sai értesülhettek ily módon a nemzetközi kezdeményezés hazai programjairól. Kiállítások, 

12 A Bibliotheken Service für Schulen honlapja.<http://www.schulbibliothek.at/> (Letöltés: 2014.08.07.)
13 Dömsödy Andrea és Seressné Barta Ibolya (2007): Iskolai Könyvtári Világnap. Segédlet a programokhoz 
való csatlakozáshoz. In: Dán Krisztina és Fehér Miklós (szerk.): Korszerű könyvtár. Z4.2. Raabe, Bp. 4-5.
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versíróversenyek, tematikus könyvtári és projektórák, könyvtári vetélkedők, kézműves foglalkozá-
sok, helytörténeti programok nyitogatták az iskolai könyvtárak kapuit szerte az országban, 
invitálva az ott esetleg ritkábban megforduló diákokat, szülőket, tanárokat. A világhónap 
elvitathatatlan érdeme – a nemzetközi tapasztalatokkal egybevágó módon hazánkban is – a helyi 
sajtóval való együttműködés kiépülése, megélénkülése is.

A Könyvtárostanárok Egyesülete 2007-ben hirdetett meg először világnapi pályázatot diákok 
– majd a későbbi években könyvtárostanárok, illetve vegyes munkacsoportok – számára. 
A pályázatok témája mindig kötődik a nemzetközi tematikához, de mindig sajátosan hazai 
fénytörésbe helyezi azt. A 2007-es első pályázat alapelvei – bár a megmérettetés tárgyai (plakátok, 
prezentációk, óravázlatok, makettek stb.) évről évre változnak – a későbbi évek pályázataira is 
alkalmazhatók: a diákok munkái hívják fel a figyelmet az iskolai könyvtárak fontosságára, hogy 
alkalmazkodjanak az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi (Hó)napjának szellemiségéhez, tematikájá-
hoz, s készüljenek a lehető legváltozatosabb – de az adott kiírás követelményeihez illeszkedő – for-
mában, technikával. A 2009-ben indított tanári pályázatok célja a jó gyakorlatok összegyűjtése, 
megosztásuk a szakma képviselőivel, a tapasztalatok bemutatása. Több alkalommal is sor 
kerülhetett olyan pályázatok meghirdetésére, amelyekben lehetőség nyílt a könyvtárostanárok, 
szaktanárok és diákok együttműködésére is – az így összeállt munkacsoportok együttműködésé-
ben iskolai könyvtári honlaptervekkel pályázhattak a jelentkezők. Az évek során témakörök egész 
sorát dolgozták fel a pályázók: foglalkoztak könyvtárépítészettel, honlapszerkesztéssel, a könyvtári 
osztályozással és katalógushasználattal, az együttműködés lehetőségeivel. A legjobb pályaművek-
ből, azok átdolgozásaiból kiadványok születtek: a Kis KTE könyvek sorozat egyes kötetei. A téma-
köröket valóban változatos műfajokban dolgozták fel a pályázók: születtek esszék, anekdoták, 
színházi előadások, makettek, plakátok, óravázlatok, prezentációk és még sok más formájú 
pályamű, ahogy azt az évről évre megújuló pályázati kiírás kéri. A pályázatok díjazására mindig a 
szakma közös ünnepén, a Könyvtárostanárok Egyesülete Őszi Szakmai Napján került és kerül sor.

A hazai tapasztalatok azt mutatják, az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapja jó alkalom az 
iskolai könyvtárral különböző módokon kapcsolatban állók együttműködésére: jó lehetőség, hogy 
megszólítsuk a testvériskolákat, hogy nemzetközi kapcsolatokat alakítsunk ki, hogy kapcsolatba 
kerüljünk a fenntartókkal, a szülőkkel, a szaktanárokkal, a diákönkormányzatokkal, szakmai és 
érdekképviseleti szervezetekkel, a sajtóval... ez a felsorolás sohasem lehet teljes!

HOGYAN CSATLAKOZHATOK?

Az aktuális világhónap mottóját, programját és a hozzá kapcsolódó, az IASL által kiadott 
segédanyagokat Magyarországon a Könyvtárostanárok Egyesülete publikálja honlapján.14 
A tematikus hónap célcsoportja nemcsak az iskolai könyvtárakból áll: „A világnap célközönsége 
széles, hiszen magában foglalja a használók, a fenntartók, a támogatók, a potenciális támogatók, 
valamint az oktatás és kultúra területén tevékenykedők minden lehetséges körét annak érdekében, 
hogy minél többen ismerjék meg az iskolai könyvtárak eddigi eredményeit, jelenlegi működését, 
lehetőségeit, tervezett fejlesztési irányait, nehézségeit.”15

14 Az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapjának magyar honlapja: <http://www.ktep.hu/vilagnap> 
(Letöltés: 2014.08.07.)
15 Dömsödy, Seressné, i.m.
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Az ország programjait a Könyvtárostanárok Egyesülete gyűjti össze és teszi közzé az Iskolai 
Könyvtárak Nemzetközi Hónapja 2007-ben indult magyar honlapján,16 2009 óta a helyi szervezők 
segítségével angol nyelven is. A szeptemberi, tanév eleji feladatok közepette segítséget nyújt 
a Dömsödy Andrea és Seressné Barta Ibolya által összeállított, a szervezőket megcélzó szakmai 
segédlet,17 s találunk a lehetséges programokkal kapcsolatos ajánlásokat és segédanyagokat a 
Könyvtárostanárok Egyesülete honlapján18 és blogján19 is, a világhónapi felhívásokhoz csatolva. 
Az IASL világhónapi weboldala segít, hogy a lokális szervezés során látókörünkben maradjanak 
a nemzetközi események, ötleteket adva a folytatáshoz – nemcsak a világhónapban, hanem az 
egész tanév során is!

16 Dömsödy Andrea (2009): Egy megújult honlap. In: Dán Krisztina és Fehér Miklós (szerk.): Korszerű 
könyvtár, Finanszírozás, gyarapítás, menedzsment. F5.7. Raabe, Bp. február. 6. <www.ktep.hu.> (Letöltés: 
2014.08.07.)
17 Dömsödy, Seressné, i.m.
18 Segédanyagok a Könyvtárostanárok Egyesülete honlapján: <http://www.ktep.hu/_segedanyagok> 
(Letöltés: 2014.08.07.)
19 A Könyvtárostanárok Egyesületének blogja: <http://konyvtarostanar.wordpress.com> (Letöltés: 
2014.08.07.)

http://www.ala.org/news/sites/ala.org.news/files/
content/e-books2.png
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DIÁKOK OLVASÁSI SZOKÁSAI 
KÉT SZEGEDI KÖZÉPISKOLÁBAN1

Első rész: A minta és a szabadidős tevékenységek

BARÁTNÉ HAJDU ÁGNES

Az olvasás vizsgálatának újra és újra felmerülő igénye nem csupán az aktuális tényezők2 vagy a 
folyamatos követés elvárásának kizárólagos okán jelentkezik időről időre, hanem ezek dinamikus 
keresztmetszetében merül fel megkérdőjelezhetetlenül. 

Szegeden – adódóan egyetemi város státusából is – az átlagost jóval meghaladó minőségű és 
mennyiségű könyvtári szolgáltatás érhető el. A középiskolai tanulók olvasási szokásait felmérő 
vizsgálatunk elsősorban a Szegedi Tudományegyetem Ságvári Endre Gyakorló Gimnáziumát 
célozta meg, kontrollcsoportként pedig egy másik középiskolát vontunk be. Célunk az volt, hogy 
a vizsgálat adatainak elemzésével pontos és részletes helyzetképet adjunk.

Az olvasásvizsgálat „Módszerül az önkitöltős kérdőíveket választottuk, melyet az intézmények 
könyvtárosai, könyvtárostanárai juttattak el iskolai órák keretei között a mintába került osztá-
lyokhoz 2011 áprilisának végén. Ívünk 38 kérdést tartalmazott – ezek 176 változó formájában 
kerültek rögzítésre –, amelyek között voltak nyitott és zárt kérdések vegyesen (benne asszociációra 
épülő, alternatív, szelektív, rangsoroláson és intenzitási skálán alapulók egyaránt).3 Az adatgyűjtés 
a társadalomtudományos kutatások etikai normáit tiszteletben tartva folyt, önkéntes válaszadás 
és az anonimitás biztosítása mellett.”4

A kérdések elsősorban a szabadidős tevékenységekre, az otthoni kulturális környezetre és az 
olvasással kapcsolatos szokásokra, véleményekre irányultak. A kutatásunk alapvetően leíró jellegű, 
s mint ilyen, bizonyos elemeiben tudatosan alkalmaz országos kutatásokban rendszeresen használt 
kérdéseket, kérdéstípusokat is.

1 A TÁMOP-3.2.4-09/1. keretében végzett kutatás rövid beszámolója az Olvasási szokások a tizenévesek 
körében Szegeden 2011-ben/Szerk. Viskolcz Noémi. Szeged: SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézet Könyvtár 
és Múzeumpedagógiai Szakcsoport, 2011. c. kiadványban olvasható. 
2 Az aktualitást számos tényező indokolta: az internethasználók számának növekedése és az otthoni inter-
nethasználat elterjedése; az új médiatörvény esetleges hatása; a könyvtárügy 2008-2013 közötti stratégiai 
tervének előkészítése és megvalósításának folyamatos ellenőrzése; az internetes olvasás módszerének hatása 
az egyéb hordozókon megjelenő dokumentumok használatára, az olvasási technikák átalakulása; az aktuá-
lis PISA-felmérések eredményei stb.
3 Köszönetet mondok Bozsó Renátának az SPSS adatbázis definiálásáért és hasznos tanácsaiért, valamint 
az SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézet kutatócsoportjának a közös munkáért. A kutatás kérdőívét lásd a 
folyóirat elektronikus változatában. http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles2
4 Olvasási szokások a tizenévesek körében Szegeden 2011-ben (szerk. Viskolcz Noémi) Szeged, SZTE JGYPK 
Felnőttképzési Intézet Könyvtár és Múzeumpedagógiai Szakcsoport, 2011. 19. p. 
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1. A MINTA 

A felmérést két középiskolában végeztük el: a központi fekvésű és kiemelkedő tanulmányi 
eredményeiről, tehetséggondozásáról ismert Szegedi Tudományegyetem Ságvári Endre Gyakorló 
Gimnáziumban, valamint a város központjától kissé távolabb fekvő, jelenleg elsősorban szakirá-
nyú ismereteket adó, de kimenő gimnáziumi osztályokkal is rendelkező Szegedi Műszaki és 
Környezetvédelmi Középiskola és Szakképző Iskola Széchenyi István Tagintézményben (további-
akban: gyakorlógimnázium, ill. kontrollcsoport vagy gimnázium és szakközépiskola).

A gimnáziumban a 9., 10. és a 12. évfolyamon két-két, a 11. évfolyamon három osztály vett részt 
a felmérésben. Összesen 257 diák töltött ki kérdőívet, de az elemzés során eggyel kevesebbet, 
256-ot vettünk figyelembe. 

Osztály Létszám Százalék Emelt óraszámban tanulják a következő tárgyakat
9.  60  23 C: magyar irodalom, magyar nyelvtan és történelem

F:  emelt szinten tanulják az angol nyelvet, illetve az osztály 
másik fele francia két tanítási nyelvű osztály

10.  57  22 B: idegen nyelv
C: magyar irodalom, magyar nyelvtan és történelem

11.  90  36 B: idegen nyelv
C: magyar irodalom, magyar nyelvtan és történelem
F:  informatika, illetve az osztály másik fele francia két 

tanítási nyelvű osztály
12.  49  19 A: matematika, fizika

C: magyar irodalom, magyar nyelvtan és történelem
Összesen 256 100

1. táblázat A kitöltők megoszlása a gyakorlógimnáziumban

Összehasonlítási céllal, tájékozódásunkat kiegészítendő választottuk a másik közép iskolát. 
A gimnáziumi képzést is folytató középfokú oktatási intézményből összesen 113 főt vontunk be 
a vizsgálatba, 9. és 10. évfolyamos, környezetvédelem, vízgazdálkodás szakos szakközépiskolai 
osztályokat, valamint 11. és 12. évfolyamos, gimnáziumi osztályokat. Az iskola a 13. évfolyamtól 
még pedagógiai asszisztens; sportszervező, menedzser; települési környezetvédelmi technikus, 
természet- és környezetvédelmi technikus képzésnek is helyet ad. Az intézménynek hagyományo-
san jó a kapcsolata a szegedi sportegyesületekkel, s ennek hatása megmutatkozik a tanulók 
érdeklődésében is. 

Létszám Százalék Tagozat
9. osztály  28 24,8 Környezetvédelem, vízgazdálkodás
10. osztály  31 27,4 Környezetvédelem, vízgazdálkodás
11. osztály  26 23,0 Általános gimnázium
12. osztály  28 24,8 Általános gimnázium
Összesen 113 100

2. táblázat A kitöltők megoszlása a kontrollcsoportban
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Tehát nemcsak az iskola típusában, fekvésében és feltételezhetően gyerekanyagában állapítható 
meg eltérés, hanem a tanulók érdeklődése és irányultsága is különbözhet.

2. SZEMÉLYES ADATOK

A diákok személyes adatai közül a kérdőív elején a megkérdezettek nemére, édesanyjuk és 
édesapjuk legmagasabb iskola végzettségére voltunk kíváncsiak – melyeket később független 
változóként kívántunk alkalmazni az elemzések során –, a kérdőív végén pedig érdeklődtünk 
a megcélzott foglalkozásról. A 369 fő nemek szerinti megoszlása: 58% lány, 42% fiú.5 

A szülők iskolai végzettsége – a várakozásnak megfelelően – szignifikánsan magasabb 
a gyakorlógimnáziumban, mint a kontrollcsoportként választott másik közép iskolában. Kétszer 
annyi a diplomás a szülők aránya a gyakorlógimnáziumban, míg ötször–hatszor magasabb 
a szakmunkás-végzettségűek aránya a gimnázium és szakközépiskolában. 

A szülők iskolai végzettsége
Gyakorlógimnáziumban Gimnázium és szakközépiskolában

Végzettség Édesanya (%) Édesapa (%) Édesanya (%) Édesapa (%)
Általános iskola  3  1
Szakmunkásképző  4  8 24 34
Érettségi 19 23 34 34
Diploma 76 67 37 23
Nem tudom  1  1  2  4
Nem válaszolt  0  1  0  4

3. táblázat A szülők iskolai végzettségének megoszlása

A válaszmegtagadás csak az édesapák esetében fordult elő mindkét intézményben; az édesanyjuk-
kal élőket sejthetjük a háttérben. Az édesanyák és az édesapák iskolai végzettsége az országos 
átlagot reprezentálja, mindkét csoportban az édesanyák iskolázottsága egy kicsivel magasabb. 
Ez különösen akkor fontos, ha tudjuk, hogy a korábbi vizsgálatok igazolták, hogy a gyerekek 
olvasási szokásai, motiváltsága közvetlen összefüggésben áll a szülők és főleg az anya iskolai 
végzettségével és foglalkozásával. „Az anyák iskolázottsági befolyásának […] (kognitív stílusának, 
beszélési, viselkedési, olvasási szokásainak) több nemzedéken átütő, meghatározó erejét” igazolják 
Nagy Attila 2003-as felmérései is.6

Tanulmányaikkal, terveikkel kapcsolatos volt a 35. kérdés. A válaszadók 41%-a még tanácstalan 
jövőbeli foglalkozását illetően, 4% pedig nem válaszolt a kérdésre. A gyakorlógimnáziumban 
valamivel tudatosabban készülnek jövendőbeli pályájukra a diákok: 59%-nak van elképzelése, míg 
38% még nem tudja mit fog választani az érettségi után. A kontrollcsoportban 45 %-nak van 
jövőképe, 49%-nak viszont nincs. Természetesen a 12. évfolyamhoz közeledve mindkét iskola 
diákjai körében egyre nagyobb a választott pályára készülők aránya. A gyakorlógimnázium végzős 
diákjai közül csupán 4 volt még bizonytalan (8%), míg a kontrollcsoportban 11 tanuló (39%) nem 

5 A gyakorlógimnáziumban 55-45%, a kontroll középiskolában 63-37 % volt az arány a lányok többségével. 
6 Nagy Attila (2003) Háttal a jövőnek? Középiskolások olvasás- és művelődésszociológiai vizsgálata. OSZK – 
Gondolat Kiadó, Budapest, 15. p. 
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tudott határozni. Ebben valószínűleg az is szerepet játszik, hogy ez az iskola további 1-2 éves 
képzéseket is kínál a hallgatók számára, és így nem érzik a pályaválasztás kényszerét a diákok. 
A megcélzott hivatások különösen az alacsonyabb osztályokban igen széles skálán mozogtak, de 
a végzősök esetében sem volt feltétlenül egysíkú. Volt olyan 12-es diák, aki a mérnök informatikus, 
tanár vagy a bárzongorista hivatást egyaránt elképzelhetőnek tartotta.

A gyakorlógimnázium 12. évfolyamának választott hivatásai
mérnök (6) matematika, matematikus (2) tanítónő

villamosmérnök (2) fizikus (3) idegenforgalom
gépészmérnök (2) informatikus lakberendező, üzletvezető

mérnök (közgazdász) jogász, ügyvéd (5) bölcsész (filozófia)
építészmérnök (2) közgazdász (2) drámaíró, tanár

járműmérnök jog vagy közgazdaságtan költő, író, műfordító
élelmiszermérnök (2) orvos, szemorvos (3) olasztolmács

mérnök informatikus, tanár, 
bárzongorista

gyógyszerész hangszerész

pszichológia sportszervező

4. táblázat A gyakorlógimnázium 12. évfolyamának választott hivatásai

A gimnázium és szakközépiskola 12. évfolyamának választott hivatásai
tanár, óvónő meteorológus vendéglátás, turizmus

oktatás informatikus rendészeti, rendőr (3)
testnevelő tanár pénzügy, marketing kozmetikus, masszőr (2)
gyógypedagógia szálloda-menedzser bártender (csapos, mixer)

ügyvéd rendezvényszervező 

5. táblázat A gimnázium és szakközépiskola 12. évfolyamának választott hivatásai

2.1 A tanulás eredményessége
Természetesen adódik az előfeltevés, hogy a tanulmányi eredmények, különösen az irodalomje-
gyek egyenes összefüggésben vannak a könyvolvasás gyakoriságával. 
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Milyen gyakran olvas szabadidejében könyvet? Összesen

 soha ritkán
havonta 
többször hetente

hetente 
többször naponta

A gyakorlógimnáziumban
Hányas volt a 
jegye irodalom-
ból a félévkor?

elégtelen
2 0 0 0 1 0 3

 elégséges 0 3 3 0 4 1 11
 közepes 4 20 11 10 5 7 57
 jó 1 16 22 14 21 20 94
 jeles 0 18 14 13 19 23 87
Összesen 7 57 50 37 50 51 252
 A kontrollcsoportban
Hányas volt a 
jegye irodalom-
ból a félévkor?

elégtelen
1 6 0 1 1 1 10

 elégséges 3 23 2 2 0 0 30
 közepes 5 20 7 0 5 2 39
 jó 0 9 5 2 4 3 23
 jeles 0 4 2 0 0 1 7
Összesen 9 62 16 5 10 7 109

6. táblázat: Az irodalomjegy és a szabadidős könyvolvasás kapcsolata

Érdekes, hogy a pozitív kapcsolat mindenképpen igazolható a kapott eredmények alapján, de 
a másik irányú reláció nem áll fent. Különösen nem a legrosszabb jegy esetén, tehát az olvasási 
gyakoriságot, kedvet szerencsére ez a tény nem befolyásolta. Itt valószínűleg a serdülőkor vagy más 
egyedi okok vezettek az elégtelenhez.

A tanulmányi átlag és a szabadidős olvasás közötti kapcsolatot a két iskolában összevontan 
vizsgálva a várt eredményt kapjuk. 
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Együtt a két iskolában Milyen gyakran olvas szabad idejében könyvet? Összesen
soha ritkán havonta 

többször
hetente hetente 

többször
naponta

Milyen a 
tanulmányi 
átlaga?

a legtöbb 
jegy 
hármasnál 
rosszabb

1 0 0 0 1 0 2

közepes 
tanuló

2 11 7 3 6 6 35

a legtöbb 
jegy négyes

2 26 23 18 17 14 100

a legtöbb 
jegy ötös

2 12 14 12 21 26 87

kitűnő 0 7 6 4 5 5 27
Összesen 7 56 50 37 50 51 251

7. táblázat A tanulmányi átlag és a szabadidős könyvolvasás kapcsolata

Ahogy arra már többen rámutattak az olvasási készség, az irodalom szeretete és a szülők – elsősor-
ban az anya – iskolázottsága, a családi könyvtárak nagysága között szoros összefüggés áll fenn, s a 
nemek között is eltérés van.

 Hányas volt a jegye irodalomból a félévkor? Összesen
elégtelen elégséges közepes jó jeles

A gyakorlógimnáziumban
Édesanya 
legmagasabb 
iskolai 
végzettsége
 
 
 

szakmunkás-
képző

1 0 6 2 1 10

érettségi 0 2 15 15 16 48
főiskolai, 
egyetemi 
diploma

2 9 36 77 70 194

nem tudom 0 0 1 1 0 2
Összesen 3 11 58 95 87 254

A kontrollcsoportban
Édesanya 
legmagasabb 
iskolai 
végzettsége
 
 
 
 

általános iskola 0 2 1 1 0 4
szakmunkás-
képző

2 8 7 3 6 26

érettségi 5 9 17 5 0 36
főiskolai, 
egyetemi 
diploma

3 10 14 14 1 42

nem tudom 0 1 0 0 0 1
Összesen 10 30 39 23 7 109

8. táblázat Az édesanya legmagasabb iskolai végzettsége és az irodalomjegy összefüggése
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2.2 A MŰVELTSÉGHEZ VALÓ VISZONYULÁS 

A műveltség és más emberi értékek megítélésére és kapcsolatára külön kérdéscsoport vonatkozott 
(28. és 29. kérdés). Szerettünk volna arról is tájékozódni, hogy az olvasásnak milyen szerepet 
tulajdonítanak a műveltség megszerzésének folyamatában. Először arra kértük a diákokat, hogy 
az öt felsorolt értéket rangsorolják saját preferenciáik szerint. Eltekintve attól a pár embertől, aki 
minden értékhez 1-es vagy 2-es számot írt, értékelhető lett a válaszok összesítése. Ez az öt érték 
alábbi sorrendjét eredményezte: család (1,58), egészség (1,84), műveltség (3,04), gazdagság (3,85), 
hírnév (4,52). 

A részletes kimutatástól jelen esetben eltekinthetünk, hiszen az eredmények az általános 
várakozást mutatják és azok számából sem vonhatunk le következtetést, akik a családot, egészsé-
get az utolsó, a hírnevet pedig az első helyre helyezték (mert feltehetően páran félreértették 
a számok hozzárendelésére vonatkozó kérésünket).

A rangsor – mely a kérdésben felsorolt értékekre adott „osztályzatokból” alakult ki – azonos 
a kontrollcsoportban és a gyakorlógimnáziumban. Az átlagok némileg eltérnek: család (1,42), 
egészség (2.04), műveltség (3,34), a gazdagság (3,73), a hírnév (4,44).

A lányok mindkét csoportban egy árnyalattal előrébb helyezték a családot, a fiúk közül többen 
hátrább. A műveltséget előkelő helyre, a család és az egészség mögé rangsorolták a tanulók, de 
a fiúknál itt is többen sorolták hátrább ezt az értéket. Összességében elmondható, hogy a gyakori 
olvasók még ennél a kitüntető átlagnál is fontosabbnak tartják a műveltséget, míg a ritkábban 
olvasóknál ez fordítva érvényesül. 

Együtt a két iskolában Műveltség – hányadik helyen szerepel az értékek között Összesen

 
első 

helyen
második 
helyen

harmadik 
helyen

negyedik 
helyen

ötödik 
helyen

Könyvolvasás 
rendszeresség 
szerint egysze-
rűsítve

ritkán vagy 
soha 1 10 74 33 17 135 (38%)

 hetente, 
havonta 4 10 68 20 5 107 (30%)

 gyakrabban 14 12 75 12 2 115 (32%)
Összesen 19 32 217 65 24 357 (100%)

9. táblázat A könyvolvasás gyakoriságának és műveltség értékelésének kapcsolata

Amikor a diákok véleményét kérdeztünk az olvasás szerepéről a műveltség megszerzésében, akkor 
az előző táblázat mutatóihoz hasonló eloszlásra számítottunk. A gyakorlógimnáziumban – azon 
az egy főn kívül, aki szerint nincs és azon a kettőn túl, aki szerint kicsi – mindenki elismeri 
az olvasás jelentőségét a műveltség megszerzésében. 14% úgy látja, hogy nem feltétlen az összefüg-
gés, 35% nagy szerepet tulajdonít neki, a diákok fele pedig nélkülözhetetlennek tartja. 

A kontrollcsoportban egy fő szerint nincs, kettő szerint kis szerepe van az olvasásnak a művelt-
ségben. A többiek – akárcsak a gyakorlóban – elismerik az olvasás fontosságát. 10%-al többen 
látják úgy, hogy az összefüggés nem feltétlen (24–14%), itt 55% tulajdonít nagy szerepet neki, és 
17% szerint nélkülözhetetlen (miközben a gyakorlóban a tanulók fele nyilatkozott így). Tehát egy 
fokkal tudatosabban kapcsolják össze a gimnáziumban tanulók a műveltség és az olvasás fogalmát. 
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Ugyanakkor az előző, 9. táblázat ismeretében úgy tűnik, hogy az előkelő helyen pontozott 
műveltséghez vezető rendszeres olvasást többen egyelőre még a jövőben kívánják elkezdeni. 

Az egészséget egyértelműen a fiúk értékelték többre (első helyen 27–31%, második helyen 
63–52% aránypárokkal leírhatóan) a két iskola vonatkozásában. 

Ehhez a kérdéscsoporthoz soroltuk – mint személyes jellemzőt – az írással való próbálkozást/
foglalkozást. A gyakorlógimnáziumban többen maguk is próbálnak időnként vagy rendszeresen 
irodalmi jellegű művet létrehozni. Az előfordult már csoportban szinte teljesen azonos értékek 
születtek (51–52%). Bár valamivel több a lány a közöttük, de ez egyáltalán nem mutat – ellentétben 
talán a várakozással – statisztikailag jelentős eltérést. A rendszeresen írók között azonban már 
érezhető a gyengébbik nem körében való fokozottabb népszerűség.

A gimnázium és szakközépiskola diákjainak esetében a legkevésbé kedvelt szabadidős 
tevékenységek között van az olvasás. Így azt feltételezzük, hogy saját maguk sem kifejezetten 
kísérleteznek versek vagy prózai művek írásával. És a számok jelentősen mást is mutatnak, mint 
a ságváris diákok esetében. Az itteni diákok fele nem, másik fele már legalább alkalmanként 
kipróbálta magát irodalmi jellegű szöveg írásában. Jelentősebb különbség a két szélső válasz 
százalékos arányában van, mert a Ságváriban 15%, míg a Széchenyiben csak 3,5% foglalkozik 
ilyesmivel rendszeresen. Mindezek ellenére a különbségek nem égbekiáltóak és megfelelnek 
az előzetes várakozásoknak.

Próbálkozott-e önállóan verses vagy prózai mű/szöveg 
írásával?

Összesen

 nem, soha nem, de 
szeretnék

előfordult 
már

igen, 
rendszeresen

Gyakorlógimnázium
Megkérdezett neme lány 39 5  72 (51%) 25 (18%) 141
 fiú 38 4  59 (52%) 13 (11%) 114
Összesen 77 9 131 (51%) 38 (15%) 255

Kontrollcsoport
Megkérdezett neme lány 30 2 37 (52%) 2 (3%)  71
 fiú 24 0 16 (38%) 2 (5%)  42
Összesen 54 2 53 (47%) 4 (3,5%) 113

10. táblázat Próbálkozott-e önállóan verses vagy prózai mű/szöveg írásával?

Nem tekintettük irodalmi műfajnak a napló internetes változatát, ám tagadhatatlan, hogy 
összefüggést találtunk a két tevékenység között. 
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Együtt a két iskolában Próbálkozott-e önállóan verses vagy prózai mű/szöveg 
írásával?

Összesen

Vezet vagy vezetett-e már 
internetes blogot 
(internetes naplót)?

nem, soha nem, de 
szeretnék

előfordult 
már

igen, 
rendszeresen

Igen 8 0 22 (49%) 15 (33%) 45 (12%)
Nem 123 11 159 27 320 (87%)
Nem tudom, mi az a blog. 1 0 1 0 2
Összesen 132 11 182 42 367

11. táblázat A blogírás és verses vagy prózai mű/szöveg írásának kapcsolata

A középiskolások 12%-a ír vagy írt már valamilyen blogot (13% a gyakorlóban, 9% a kontrollcso-
portban), közülük 82% már próbálkozott vagy rendszeresen ír szépirodalmi műveket. A blogolók 
67% lány, 33%-a fiú, ami megerősíteni látszik azt a közvélekedést, hogy a nők extrovertáltabbak. 
Ez különösen annak fényében tűnik igaznak, hogy a blogok jellegüket tekintve leginkább 
személyesek (19–20), témájukat tekintve a második helyre a szépirodalmi próbálkozásoknak helyet 
adó, valamint a filmekről szóló internetes napló került (3–3). A diákok további választott 
blogtémái: sztárok, divat, internet, számítógépes játékok, zene, művészet, sport, sőt egyikük 
járatosabb lévén a blogszerkesztésben, még a tumblr7 szakkifejezést is használja.  

További összefüggésekre is fény derült a statisztikai elemzések alkalmával. Így pl. határozottan 
többen jelöltek meg kedvenc olvasmányt a blogozók közül, valamint nagyobb arányban használják 
az internetet és a közösségi, a filmes, valamint a letöltő oldalakat is többször látogatják, s kicsit 
otthonosabban látszanak mozogni a világhálón.

Érdekes összefüggés mutatható ki a könyvtárhasználat és a blogírás között. 

Együtt a két iskolában Be van-e iratkozva könyvtárba? Összesen
 igen, egybe igen, többe 

is
régebben 
volt, most 

nincs

nem volt 
még 

könyvtári 
tag

Vezet vagy vezetett-e 
már internetes 
blogot (internetes 
naplót)?

Igen 11 (24%) 22 (49%) 6 (13%) 6 (13%) 45 (100%)
Nem 130 (40%) 82 (25%) 87 (27%) 21(7%) 320 (100%)
Nem tudom, 
mi az a blog.

2 0 0 0 2

Összesen 143 104 93 27 367

12. táblázat A blogolás és a könyvtári tagság kapcsolata

Vagyis a blogolók 73%-a könyvtári tag, szemben a tevékenységet nem végzők 65%-os tagságával. 
Különösen szembetűnő a többszörös tagság kiemelkedő aránya az internetes naplót írók közössé-
gében. Hozzátehetjük, hogy ennek a társaságnak – függetlenül attól, hogy mennyi időt tölt 
internetezéssel – az olvasmányválasztási szokásait fele-fele arányban az jellemzi, hogy internet 
hatására választ olvasnivalót. 

7 A 2007-ben David Karp és Marco Arment által kifejlesztett, mikroblogok írására alkalmas felület, mely 
egyszerűen alkalmas szövegek, fényképek, videók, linkek, idézetek és hangfelvételek megosztására.
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A blogolók internethasználati szokásaikban eltérnek a nem blogolóktól, arányaiban többet 
használják, a Milyen gyakran használod az internetet? kérdésre a blogolók 64%-a (29 fő) a „naponta 
több órán át” választ jelölte, 28% (13 fő) pedig naponta-kétnaponta használja. A nem blogolóknak 
viszont mindössze 51%-a használja naponta több órán át a netet, 37% pedig naponta-kétnaponta. 
A eltérés oka nyilvánvalóan a blogírással járó többletmunka is lehet, ugyanakkor kimutathatóan 
többet olvasnak más blogokat is. A blogok potenciális olvasói valószínűleg szintén bloggerek, erre 
utal, hogy a blogger diákok 24%-a (11 fő) rendszeresen, 20%-a (9 fő) pedig sokszor olvassa mások 
blogjait. Ugyanakkor meglepő az az eredmény, hogy az internetes naplót vezetők több mint fele 
(56%) nem vagy csak ritkán olvassa mások blogjait. Összehasonlítva az előző táblázatban látható 
könyvtári tagsággal különösen érdekes, akár derűlátásra okot adó következtetéseket is levonha-
tunk. 

Együtt a két iskolában Blogok olvasásának gyakorisága Összesen
 soha elvétve ritkán sokszor rendsze-

resen
nem 

tudom
Vezet 
vagy 
vezetett-e 
már 
internetes 
blogot 
(inter-
netes 
naplót)?

Igen 5 (11%) 9 (20%) 11(24%) 9 (20%) 11 (24%) 0 45
Nem 131 (41%) 77 (24%) 62 (19%) 29 (9%) 17 (5,3%) 2 318

 Nem 
tudom, mi 
az a blog.

1 0 1 0 0 0 2

Összesen 137 86 74 38 28 2 365

13. táblázat A blogolás és blogok olvasásának kapcsolata

Szignifikáns eltérés van a bloggerek internetes elfoglaltságait tekintve a chatelésben, a blogírók 
több mint fele (51%) rendszeresen chatel, míg a nem bloggereknél ez az arány 40%. A bloggerek 
többet használják rendszeresen a letöltő oldalakat (49–31%) és a filmes oldalakat (42–35%) is 
valamivel nagyobb arányban látogatják. Nincs kiemelt kapcsolat az online vásárlásánál (6,6–6%) 
és a zenei oldalak esetében (51–49%), amelyek látogatásában a bloggerek egy árnyalattal aktívab-
bak. Levelezőprogramokat a blogolók és a nem ebbe a csoportba tartozók egyforma mértékben 
használnak (27–27%). 

A blogolók szabadidős szokásai nem sokban térnek el a nem blogolókétól, nem szignifikáns 
eltérések olvashatóak ki általában a felmérésből. Így egy kicsivel többet játszanak számítógépes 
játékot (nagyon szeretem: 20–18%), több szépirodalmat olvasnak (nagyon szeretem: 35–20%), és 
kicsivel több képregényt (nagyon szeretem: 8–5%, de inkább igen: 6–9%; ebben az esetben a két 
érték kiegyenlíti egymást), újságot (nagyon szeretem: 20–15%). Egyetlen szignifikáns eltérés az 
internetezésben van (ld. fentebb).

Érdemes a bloggerek korosztályi megoszlását is áttekinteni. 
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Együtt a két iskolában Osztály, amelybe jár Összesen
 9. osztály 10. osztály 11. osztály 12. osztály

Vezet vagy vezetett-e 
már internetes blogot 
(internetes naplót)?

Igen
10 (11%) 11 (12%) 16 (14%) 8 (10,5%) 45

 Nem 78 77 98 67 320
 Nem tudom, 

mi az a blog 0 0 1 1 2

Összesen 88 88 115 76 367

14. táblázat A bloggerek korosztályi megoszlása

Az internetes naplót vezetők általában az osztályok 11%-át alkotják, összesen 11-ben látunk egy 
minimális növekedést, majd 12-ben egy hajszálnyi csökkenést e tevékenység reprezentációjában. 

3. SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉG

Kérdőívünkön – a korábbi országos eredményekkel való összehasonlíthatóság érdekében – 20 
szabadidős tevékenység szerepelt és a diákoknak kedveltség szempontjából ötfokú skálán kellett 
azokat osztályozni. 

A zenehallgatás, a barátokkal töltött idő és az internetezés a három leginkább kedvelt szabad-
idős tevékenység a vizsgált tizenévesek körében, mely mögé a gimnazistáknál a 4. helyre került a 
lánnyal/fiúval történő együttjárás. Ezeket a sportolás, mozi, majd a DVD-nézés, a kirándulás és a 
házibuli követi. Ezt követően a gimnazisták az újságok, a szépirodalom olvasásának, a koncertláto-
gatásnak és a színházi programoknak is 3.5 feletti átlagos skálaértéket adtak. A gyakorlógimnázi-
umban az újság- és a szépirodalom-olvasás a középmezőnyben (10. és 11.) kapott helyet.

A szabadidős tevékenységek és azok kedveltsége 5 fokú skálán az alábbi eredményeket hozták:
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15. táblázat A szabadidős tevékenységek kedveltségének átlaga a Ságvári Endre Gimnáziumban

Ehhez hasonló a sorrend a kontrollcsoportban is, azzal az eltéréssel, hogy ott a szépirodalom és 
ismeretközlő irodalom olvasásához, koncert- és színházlátogatáshoz, újságolvasáshoz még 
alacsonyabb értékeket rendeltek a megkérdezettek (míg pl. Ságváriban 3,08, a Széchenyiben 2,3 
volt az ismeretközlő irodalom olvasására adott válaszok átlagos értéke).

A szabadidős tevékenységek közül legkevésbé kedveltnek a képregények, mangák olvasását 
jelölték meg a középiskolások. Mindkét csoport egyértelműen az utolsó helyre sorolja ezt a 
foglalatosságot. A nemek szerinti megoszlásban: a lányok (55%) utasítják el jobban ezt a műfajt, de 
a fiúk 38%-a egyáltalán nem kedveli. Az inkább nem válaszok arányai is 20% és 27%. 

3.1 Televíziózás 
A szabadidős tevékenységeken belül külön kérdések vonatkoztak a televíziózásra, melyből most 
csak a tévénézés rendszerességére vonatkozó kérdés válaszait emeljük ki. 
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Szoktál-e rendszeresen televíziót 

nézni? Összesen
Igen Nem

Ságvári Endre Gimnázium 159 (65%) 86 (35%) 245 (100%)
SZMKKSZI Széchenyi István Tagintézmény  70 (66%) 36 (34%) 106 (100%)

16. táblázat A tévézés gyakorisága

Átlagosan a diákok 65,5%-a tekinti magát rendszeres tévénézőnek. A két középiskolába járó 
fiatalok szinte teljesen megegyező mértékben vallották magukat ebbe a csoportba tartozónak. 
A fiúk és lányok között nincs statisztikailag jelentős különbség (de a fiúk 6%-kal többen vannak 
a tévézők között). A tévéműsortípusok kedveltsége az alábbi sorrendet mutatja a gyakorlógimnázi-
umban: 

17. táblázat A különböző tévéműsorok kedveltsége

A középiskolás diákok körében az ismeretterjesztő filmek népszerűsége a fiúk esetében duplája 
a lányokénak (28‒13%). A hírműsorokat tekintve azzal találkozunk, hogy bár a fiúk többen adták a 
nagyon szeretem választ (12‒2%), de azok is többen vannak közöttük, akik egyáltalán nem szeretik 
ezeket a műsorokat (9‒5%). 

A rajzfilmeket – és valószínűleg a meséket – a lányok kedvelik jobban (16‒9%), és még határo-
zottabb a fiúk elutasítása az egyáltalán nem válaszoknál (14‒26%). Teljesen hasonló az eloszlás 
a sorozatok esetében: a lányok 31%-a nagyon szereti, szemben a fiúk 15%-os kedveltségével. 
Az elutasító lányok 5%-val szemben a fiúk 16%-a áll. 

A vígjátékot és a romantikus filmeket a fiúk 10%-a (feltehetően a műfaj miatt), a lányoknak 
viszont a 2%-a nem vagy nemigen kedveli, míg az ilyen típusú műsorokat a lányok több mint fele 
(53%), a fiúnak azonban csak 23% szereti nagyon, míg az inkább igen kedveltségi kategória közel 
megegyező mértékű (29% lány – 28% fiú). 

A várakozásoknak megfelelően a krimik, sci-fik, horrorfilmek kedveltsége a fiúk körében 
magasabb, 28% szemben a lányok 21%-os nagyon kedvelem szavazataival, de a másik végén is 
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egyértelműbb a lányok tartózkodása: 12%-uk egyáltalán nem kedveli ezt a műfajt, szemben a fiúk 
5%-ával. 

Váratlan eredményt hozott a zenei műsorok kedveltségének nemek szerinti megoszlása. 
A lányok lényegesen magasabb mértékben nézik a zenei műsorokat, 32%-uk nagyon kedveli 
ezeket, míg a fiúk csak 11%-ban. De az inkább szereti kategóriában is a lányok a meghatározóbbak 
(36–27%), és a fiúk 12%-a egyáltalán nem szereti a zenei tévéműsorokat, szemben a lányok 
3%-ával. 

A valóságshow egyértelmű kedveltsége a fiúknál meglepő módon megegyezik a zenei műsorok-
kal (11%), a lányoké közel azonos mértékű (13%), viszont az elutasítás a fiúk esetében kategoriku-
sabb (41%), szemben a lányok 30%-ával. Érdekességképpen meg vizs gáltuk a valóságshow-k 
kedveltségének kapcsolatát a könyvolvasás rendszerességével. 

Együtt a két iskolában Valóságshow-k kedveltsége Összesen
 egyálta-

lán nem
inkább 

nem
is-is inkább 

igen
nagyon 

szeretem
Könyvolvasás 
rend szeresség 
szerint 

ritkán vagy 
soha

20 (15%) 23 (18%) 30 (23%) 32 (25%) 24 (19%) 129

hetente, 
havonta

38 (42%) 17 (19%) 16 (17%) 9 (10%) 10 (11%) 91

 gyakrabban 53 (57%) 19 (21%) 10 (11%) 7 (8%) 3 (3%) 92

18. táblázat A könyvolvasás rendszeressége és a valóságshow-k kedveltségének kapcsolata

A ritkán vagy soha nem olvasók valamivel jobban kedvelik a valóságshow-k világát az átlagnál, 
ugyanakkor a hetente, havonta, de különösen a gyakran olvasók sokkal határozottabban utasítják 
el ezt a műfajt. 

3.2 Internethasználat
Mielőtt az olvasással kapcsolatos információkra térnénk át, feltétlenül említést kell tennünk még 
egy szabadidős tevékenységről, mely az utóbbi idők ifjúság-, szabadidő- és olvasáskutatásának 
kiemelt vizsgálódási területe lett: ez az internethasználat. Szinte már természetesnek tekintjük, 
hogy minden fiatalnak lehetősége van otthon a hozzáférésre. Ezt a feltételezést igazolják nagyjából 
a mi eredményeink is, de 6-an jelezték (ez a teljes minta alig 1,6%-a), hogy jelenleg nincs otthon 
internetet elérő számítógép, bár két diáknál ez rövidesen várható. Közülük is csak 2-en olyanok 
(a gyakorlógimnáziumból), akik heti rendszerességnél ritkábban ülnek gép elé. Az egyikük 
ellentmondásosan elég aktív internethasználatot definiált magának: közösségi, zenei és egyéb 
oldalak rendszeres látogatása, chatel, letölt, blogo(ka)t olvas; sokszor használja a levelezőprogra-
mokat, a filmes- és könyvtári oldalakat; viszont ritkán látogatja az online játékokat és üzleteket, 
és házi feladatai megoldásánál sem nyúl az internethez.
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Milyen gyakran használod az internetet? Összesen
 ritkán maximum 

hetente
hetente egy-két 

alkalommal
naponta-

két-
naponta

naponta 
több órán át

Ságvári Endre 
Gimnázium

2 (0,8%) 3 (1%) 24 (9%) 103 (40%) 124 (48%) 256

SZMKKSZI 
Széchenyi István 
Tagintézmény

0 1 (0,8%) 9 (8%) 30 (26%) 73 (65%) 113

Összesen 2 4 33 133 197 369

19. táblázat Az internethasználat gyakorisága

Az elsődlegesen vizsgált gimnázium diákjai 48%-ban használják napi több órán át az internetet. 
Lényegesen megelőzik őket a másik középiskolába járók, akiknél 65%-ot tesz ki ez az arány. 
Az iskolák tanulóinak válaszait összegezve és a közöttük mutatkozó különbségeket statisztikailag 
elemezve kiderül, hogy minden internetes tevékenység esetében szignifikáns különbségek 
tapasztalhatóak az iskolák között. Van, amikor az életkorhoz, van, amikor az iskolatípushoz, 
háttérhez köthető az eltérés. Nézzünk pár példát!

 – A közösségi oldalakon gyakoribb látogatók a középfokon tanulók. A ságvárisok 72%-a, 
a széchenyisek 80%-a rendszeresen keresi fel ezeket az oldalakat. 

 – A levelezőprogramok használata érdekes eredményt hozott. A ságváris diákok 30%-ban 
rendszeresen használják ezt a szolgáltatást, tőlük 10%-kal elmaradnak a kontrollcsoportként 
bevont intézmény tanulói.

 – A internetes beszélgetés ‒ chat ‒ lehetőségével legnagyobb arányban a széchenyis diákok 
élnek, a letöltő-, zenei és filmes oldalaknak is ők a leggyakoribb látogatói.

 – A középiskolások negyede soha nem járt könyvtári internetes oldalakon. 
 – A gyakorlógimnáziumban tanuló diákok ötöde használja rendszeresen az internetet házi 
feladatainak elkészítéséhez, további 40% is sokszor megteszi ezt. A másik intézmény diákjai 
ezen mutatóktól elmaradnak.

 – Az online üzletek leggyakoribb látogatói a kontrollcsoport középiskolásai, akiknek negyede 
sokszor vagy rendszeresen keresi fel ezen oldaltípusokat.

Az internetre vonatkozó arányok is elsősorban az olvasási szokásokkal összefüggésben érdekeltek 
bennünket: a leggyakoribb könyvolvasók azok, akik heti egy-két alkalommal használják az 
internetet, 66%-uk legalább hetente könyvet is olvas e mellett. A könyvolvasás gyakorisága 
innentől az internethasználat növekedésével arányosan csökken.
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Együtt a két iskolában Milyen gyakran olvas szabadidejében könyvet? Összesen
soha ritkán havonta 

többször
hetente hetente 

többször
naponta

Milyen 
gyakran 
használod 
az 
internetet?

ritkán 0 1 0 0 0 1 2
maximum 
hetente

0 1 1 0 1 1 4

hetente 
egy-két 
alkalom-
mal

0 6 (18%) 5 (15%) 7 (21%) 7 (21%) 8 (24%) 33

naponta- 
kétnaponta

4 (3%) 36 (27%) 32 (24%) 14 (11%) 28 (21%) 18 (14%) 132

naponta 
több órán 
át

14 (7%) 78 (40%) 28 (14%) 21 (11%) 25 (13%) 30 (15%) 196

Összesen 18 122 66 42 61 58 367

20. táblázat Az internethasználat és a könyvolvasás rendszeressége

Hasonló következtetésre jutott Ábrahám Mónika is: „Az igazsághoz azonban hozzátartozik, hogy 
a számítógépezésnek, ahogyan a televíziózásnak is, lehetnek pozitív, akár személyiségfejlesztő 
hatásai. A számítógép, az internet használata ugyanis elvezethet a könyvek iránti érdeklődés 
felkeltéséhez. Ezt az utóbbi könyvtárosi és pedagógusi tapasztalatot erősíti meg a Nagy Attila által 
2001-ben középiskolások körében végzett olvasás- és művelődésszociológiai felmérés is. A vizsgá-
lat eredményei ugyanis azt bizonyították, hogy a rendszeres olvasók legnagyobb számban 
a mérsékelt intenzitású géphasználók köréből kerülnek ki.”8 

3.3 Könyvolvasás gyakorisága a Ságvári Endre Gimnáziumban
Mivel vizsgálatunk elsősorban a Szegedi Tudományegyetem gyakorlóiskolájára irányult, ezért 
a könyvolvasás gyakoriságát elsősorban most a Ságvári Endre Gimnáziumban vizsgáljuk. Úgy 
találtuk, hogy a könyvolvasás gyakoriságának kapcsolati hálója árnyaltan leírja a gyakori olvasók 
érdeklődését, jellemzőit, és felvázolja az általuk képviselt értékeket, ezért a következő részben 
ezeket a relációkat igyekezünk nyomon követni. 

Nem olvasóknak azokat nevezzük az alábbiakban, akik soha vagy csak ritkán olvasnak 
könyvet. Ők 65-en vannak, ez a ságváris dákok negyede. 

Gyakori olvasóknak tekintjük azokat, akik könyvet hetente többször vagy naponta olvasnak. 
Számuk 102 a 256 fős gimnáziumi mintában, ami 40%-os arányt jelent.9 Az ő jellegzetességeik, 
különbözőségük a szabadidős tevékenységek terén:

 – A zenehallgatást egy kicsit jobban kedvelik.
 – Koncertet szívesebben látogatnak. A gyakori olvasók 45%-a nagyon szereti a koncerteket, míg 
a ritkán olvasók csupán 12%-a.

8 Ábrahám Mónika: 12-14 éves gyerekek olvasási, könyv -és könyvtárhasználati szokásai. Új Pedagógiai 
Szemle, 2006, 1. szám. http://www.ofi.hu/tudastar/1214-eves-gyerekek
9 A Széchenyiben ezek az arányok teljesen másként alakulnak: a 113 főnek 66%-a ritkán vagy sohasem 
olvas könyvet a saját szórakoztatására, és csak 15% azok aránya, akik ezt megteszik rendszeresen.
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 – A színházlátogatás területén is aktívabbak a gyakori olvasók, 39%-uk színházrajongó, 
és csupán 3%-uk zárkózik el ettől a tevékenységtől, míg ez az érték a ritkán olvasók  
esetében 12%. 

 – Tévénézésben azok térnek el az átlagtól, akik egyáltalán nem vagy csak ritkán olvasnak 
könyvet. Ők társaikhoz képest kiemelten érdeklődnek a tévénézés iránt (26%), és közöttük 
csupán 1 fő az (1,5%), aki az egyik tevékenységet sem szereti.10 Azok, akik mégis rendszere-
sen televízióznak a gyakori könyvolvasók közül, nagyjából hasonló preferenciákkal 
rendelkeznek a tévéműsorok terén, mint a többiek. Egyedül a valóságshow-val szemben 
elutasítóbbak.

 – Értelemszerűen jobban kedvelik az ismeretközlő irodalmat. Az arányaiban viszonylag 
szerényebb helyett elfoglaló szabadidős tevékenységet összesen 17-en (7%) sorolták 
a legkedveltebb kategóriába, de ezeknek 71%-uk (12 diák) a gyakran olvasók csoportjából 
kerül ki. 

 – Lényegesen többen kedvelik a szépirodalmat. A gyakori olvasók 56%-a nagyon szereti ezt 
a típust. A pozitív viszonyt kifejezők együttes aránya még meggyőzőbb 82%, szemben a 
gyakori olvasók 2%-ával, akik egyáltalán nem kedvelik a szépirodalmat. A ritkán olvasók 
markánsan lemaradnak, közülük csupán 3% az, aki kedveli a szépirodalmat. 

 – A gyakori olvasók valamivel szívesebben kirándulnak szabadidejükben, mint a ritkábban 
olvasók. A gyakran olvasók 41%-a nagyon szereti a kirándulást, míg ez az arány a ritkán 
vagy soha nem olvasóknál csak 26%. 

Úgy tűnik, a gyakori olvasáshoz egy sokkal tudatosabb életvitel, egészségesebb életmód is társul. 
 – Nincs lényegi különbség a disco, házibuli, számítógépes játékok, dvd-nézés, mozilátogatás, 
újságolvasás, képregények olvasása, internetezés, együttjárás, barátokkal való együttlét, 
hobbi, sport, házimunka kedveltsége között aszerint, hogy ki milyen gyakran olvas. 

A gyakori olvasók további jellemzői: 
 – Az asszociációs kérdésnél a gyakori olvasók jellemzőbben társítottak pozitív gondolatokat 
az „olvasás” kifejezéshez.

 – Közel 60%-uknak naponta olvasott valaki kisgyermekként, míg a többi diáknál ez 40% alatt 
marad.

 – Több mint 80%-uk maga is próbálkozott már szépírói tevékenységgel, szemben a többiekkel, 
akiknél ez az arány nem haladja meg az 56%-ot.

 – A gyakori könyvolvasók és az internetes blogot vezetők közötti összefüggés az átlagossal 
megegyező, 17% vezet/vagy vezetett internetes blogot, így statisztikailag nem szignifikáns ez 
a kapcsolat.

 – Értelemszerűen egy mű filmes változatánál jobbnak, ill. nagyobb arányban találják jobbnak 
a könyveket a többieknél. A gyakori olvasók 83%-a tartja jobbnak a könyvet, míg a soha vagy 
ritkán olvasóknak csupán 51%-a. 

 – A kötelező olvasmányokkal elégedettebbek, ugyan csak 14%-uk mondja őket érdekes, értékes 
műveknek, de 51% még pozitívan áll hozzájuk és a többségét érdekesnek minősíti. Hasonló 
értékeket látunk a hetente, havonta olvasók táborában is (8‒53%), míg a soha vagy ritkán 
olvasók szignifikánsan elutasítják a kötelező olvasmányokat (1,5‒26%). A kötelező olvasmá-

10 Érdemes megjegyezni, hogy a kontrollcsoport tagjainál ez az összefüggés ennyire nem mutatkozik 
meg. Náluk a soha vagy csak ritkán olvasók 16%-a szereti nagyon a szabadidő eltöltésnek ezt a formáját. 
Ha azonban a pozitív válaszokat együtt vizsgáljuk, akkor a ságvárisok 60%-a, míg a széchenyis diákok 
 68%-a kedveli a tévénézést. 
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nyok esetében a legtöbben közülük is néhányat lecserélnének, ha módjukban állna. Eltérés 
a többiektől abban van, hogy a kötelezők számát a nem olvasók közül többen csökkentenék; 
az olvasók között olyan is akad, aki növelné vagy nem változtatna.

 – Jobban szeretik a regényt és novellát, míg a többi műfaj esetében nem nincs erős kapcsolat 
a könyvolvasási gyakoriság és a preferenciák között.

 – A gyakori olvasóknál jellemzőbb forrás a vásárlás és az otthoni könyvtár, míg azok, akik 
ritkán vagy soha nem olvasnak, többen kapnak könyvet ajándékba vagy töltenek le 
internetről. 

 – Csak 5-en jelölték a gyakori olvasók közül, hogy sokszor fordulnak az iskolai könyvtárhoz, 
ha a maguk örömére akarnak olvasni és a települési könyvtárakat sem használják gyakrab-
ban a többieknél.

 – 55%-uknál több mint 500 könyv van otthon. Ez az arány a heti-havi rendszerességgel 
olvasóknál 44%, a ritkán vagy sohasem olvasóknál 35%.

 – A gyakori olvasással a jobb rögzítés, a lényeg kiemelése, az azonosítási készség fejlettsége is 
párosítható, pl. nagyobb arányban nevezték meg, ill. nevezték meg helyesen az általuk 
legutóbb olvasott könyvek szerzőjét.

 – A sohasem vagy ritkán olvasók harmada nem beszél senkivel olvasmányairól. A gyakori 
olvasók pedig minden felsorolt csoporttal gyakrabban beszélnek, mint a többiek. A könyvtá-
rost, könyvtárostanárt összesen 5 ságváris diák jelölte meg a megkérdezettek közül.

 – Valamivel többen olvasnak idegen nyelven, de itt nem kiugróak az eltérések.  
Ebben nyilván szerepe van annak, hogy a nyelvi osztályok reprezentáltsága magas a megkér-
dezett mintában.  

 – Többen tagjai párhuzamosan több könyvtárnak (43%), ez 10%-kal több, mint a heti-havi 
rendszerességgel olvasóknál, és 20%-kal több a nem olvasóknál.

 – Nem meglepő, hogy a nem vagy csak ritkán olvasók negyedének van csak kedvenc olvasmá-
nya, míg a gyakrabban és rendszeresen olvasóknál ez az arány 65% feletti.

 – A nem olvasók sokkal ritkábban hallgatnak a szüleikre olvasmányok tekintetében (csak 15%, 
míg a többieknél ez 35%), de még a barátaikra is csak 50%-ban (a többiek 68%-ban), a tévé 
viszont nagyobb hatást gyakorol rájuk.

 – A gyakori olvasók közül 14-en első helyen jelölték meg az értékek közül a műveltséget, és töb-
ben sorolták utolsó helyre a gazdagságot.

 – A műveltség megszerzésében az olvasás szerepét kiemelten fontosabbnak tartják a többieknél 
a gyakori olvasók (már magát a műveltséget is). 

 – Napi több órán át leginkább a nem olvasók használják az internetet. Náluk ez az arány 65%, 
míg a gyakrabban olvasóknál ez 43-44%. 

 – A különböző internetes oldalak közül az alábbiak esetében van különbség:
online játékokat a nem olvasók játszanak gyakrabban, a gyakran olvasók fele soha;
kicsit többet leveleznek, kevesebbet chatelnek a gyakran olvasók;
könyvtári oldalakat a nem olvasók 40%-a soha nem látogat, a leggyakrabban a gyakran 
olvasók teszik meg;
a könyvet nem olvasók kevesebbet gyűjtenek anyagot neten a házi feladataikhoz rendszere-
sen, de a különbségek nem jelentősek.

 – A közösségi oldalak könyves alkalmazásait a gyakran olvasók ismerik a legtöbben, 23%-uk 
használta is, míg a nem olvasók a legelutasítóbbak a témában (felük nem tud róla, és nem is 
érdekli, a többieknél csak 15% nyilatkozott így).



52 OLVASÁSPEDAGÓGIA

A könyvolvasás gyakoriságának nemek szerinti eloszlása az ismert összefüggésekre mutat. 
A lányok szignifikánsan többet olvasnak szabadidejükben, a nem olvasó fiúk (7%) kétszer annyian 
vannak, mint a lányok (3%). Csak ismételni tudjuk a számos helyen már megfogalmazott feladatot, 
amely mind a pedagógusok, mind a könyvtárosok számára a fiúk körében alkalmazott speciális 
olvasási és olvasásnépszerűsítési stratégia kialakítását teszi nélkülözhetetlen feladattá. 

Együtt a két 
iskolában

Milyen gyakran olvas szabadidejében könyvet? Összesen
soha ritkán havonta 

többször
hetente hetente 

többször
naponta

Megkérdezett 
neme

lány 6 (3%) 63 (30%) 41 (20%) 28 (13%) 39 (19%) 33 (16%) 210
fiú 11 (7%) 59 (38%) 25 (16%) 14 (8%) 22 (14%) 25 (16%) 156

Összesen 17 122 66 42 61 58 366

21. táblázat Milyen gyakran olvas szabadidejében könyvet kérdés válaszainak nemek szerinti 
megoszlása
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SZEXUALITÁS A TÜNDÉRMESÉBEN

BÁRDOS JÓZSEF

Vlagyimir Propp könyvében világosan megmutatta, hogy a varázsmesék milyen szoros kapcsolat-
ban állnak az ősi társadalmak beavatási szertartásaival. Idézem: „A mítoszok és mesék kompozíci-
ója egybeesik a beavatási szertartások eseményeinek sorrendjével. Ez alapján azt gondolhatjuk, hogy 
azt mesélték el, ami a fiatallal a valóságban is megtörtént. Közben azonban nem ő maga volt a 
történet főszereplője, hanem az ős, a nemzetség, a szokások létrehozója, aki csodálatos módon 
született, a medvék, farkasok stb. birodalmába vetődött, elhozta onnan a tüzet, a mágikus táncokat 
(pontosan azokat, melyekre a fiatalokat megtanítják) stb. […] A beavatandónak elmondták azoknak 
az eseményeknek az értelmét, melyeket rajta is végrehajtottak. Az elbeszélések hasonlóvá tették őt 
ahhoz, akiről szóltak. Az elbeszélések a kultusz részét képezték, titkosak voltak.”1 Az ősi társadalmak 
elmúltak. Sőt, a múlté ma már az a falusi társadalom is, amelyben a mesék sok évszázadon át éltek 
nemzedékről nemzedékre hagyományozódva a mesemondók ajkán. Azt is sokan és sokszor 
elmondták már, hogy a klasszikus tündérmesék felmérhetetlen bölcsességet őriznek és adnak 
tovább évszázadok óta. Ezért is van igaza az amerikai pszichológus-mesekutatónak, Bruno 
Bettelheimnek, amikor azt mondja, egy gyermeknek sem szabadna ma sem úgy felnőnie, hogy ne 
találkozzék ezzel a mesekinccsel. Így ír a klasszikus tündérmesékről: „A mese nemcsak szórakozást 
nyújt a gyermeknek, hanem fejleszti önismeretét, és elősegíti személyiségének fejlődését. Oly sok 
szinten szól hozzá, és oly sokféleképpen gazdagítja életét, hogy egyetlen könyv sem vállalkozhat e 
hatás teljes spektrumának felmérésére.”2 Kiváló könyvében Boldizsár Ildikó azt is megállapítja, 
hogy a falusi mesemondó mindig alkalomhoz, helyzethez, hangulathoz választott mesét. Hogy 
a hallgatóság összetétele, várakozása is befolyásolta ezt a választást. Többek között így ír erről: 
„A mesehallgató közönség reakciója lehet azonnali és közvetett: erős figyelem, helyeslés, kritika, 
nevetés, közbeszólás, sőt – régebben – helyesbítés.”3

A hallgatóság összetételével kapcsolatban elsőre az jutna eszünkbe, nyilván az volt a legfonto-
sabb, hogy gyerekeknek vagy felnőtteknek mesélt-e a mesemondó. Ez a kérdés azonban bizonyos 
mértékig félrevezető. Mert voltak/lehettek olyan alkalmak, amikor egyértelműen vagy csak 
felnőttek, vagy csak gyermekek alkották a hallgatóságot. De az ilyen alkalmak elég ritkák lehettek.4 
Mert a mesemondó alkalmakat akkor képzeljük el helyesen, ha főképp felnőtt (már majdnem 
felnőtt) hallgatóságot képzelünk magunk elé, de úgy, hogy a felnőttek lábainál ott ülnek a 
gyermekek is. A mesemondó döntése nyilvánvalóan egy több lépcsős folyamat eredménye volt. 
Mindenekelőtt el kellett döntenie, milyen mesetípust választ. Hogy varázsmesét, állatmesét, netán 
hazugságmesét mond-e. Aztán, ha például a varázsmese mellett döntött, még mindig kérdéses 
volt, fiú vagy lány hősről beszél-e majd. És nyilván ki kellett választania, hogy milyen szüzsé köré 
építi fel a meséjét. Persze ezek a választások többé-kevésbé automatikusan, nem tudatosított 

1  Propp, V. J. (2006): A varázsmese történeti gyökerei. L’Harmattan, Budapest. 353. p.
2  Lásd: Bettelheim, B. (2008): A mese bűvölete és a bontakozó gyermeki lélek. Corvina, Budapest. 11. p.
3 Boldizsár Ildikó (2010): Meseterápia. Magvető, 98. p.
4 Ilyenek lehettek például a kimondottan férfi-összejövetelek, ahol nem is annyira meséket, mint inkább 
katonatörténeteket mondtak. Ezekre az alkalmakra, ahogy ez manapság is így van, tisztán férfitársaságban, 
nyilván sokkal kevésbé szimbolikus nyelv és sokkal szabadszájúbb, obszcénabb beszédmód volt jellemző.
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folyamatként születtek meg. És bármilyen is volt a kezdeti választás, az később bizonyos mérték-
ben (például a hallgatóság reakcióinak hatására) módosulhatott is. A hagyományos magyar 
mesekezdő formulák eleve nyújthatóak. Elég lehetett a mese világába való belépéshez-beléptetés-
hez egy „élt egyszer”, de a „hol volt, hol nem volt, volt egyszer”-en át a „hol volt, hol nem volt, 
az Óperenciás-tengeren túl, az Üveghegyeken is túl, ott, ahol a kurta farkú kismalac túr, még azon is 
túl”-ig, és tovább, sok a variációs lehetőség. Mindez bőséges időt ad(hat)ott arra, hogy az előbb 
emlegetett döntések megszülessenek. A mesemondó szabadsága, játékos lehetőségei azonban még 
ennél is továbbterjedtek. Hogy milyen értelemben, az rögtön látható lesz, ha mindezt megnézzük 
egy konkrét mesén.

Az Arany László gyűjtötte és közreadta nagyszerű mesék közül is kiválik különlegességével 
A nyelves királykisasszony5 című népmese. Már magában az meglepetés, hogy egy teljes mese 
szövege elfér néhány kis könyvoldalon (mindössze 541 szó az egész). Így viszonylag könnyű a 
vizsgálata is: világos, hogy szerkezete szerint egyetlen menetből álló, szabályos varázsmesével van 
dolgunk.6 Ez egyszerűen bemutatható/belátható. A meseindító formula után azonnal megismerjük 
azt a bajt (hiányt, kárt), amely a történetet kilendíti a kiinduló helyzetből. Ez a királykisasszony 
„nyelves” volta, azaz fékezhetetlen szájassága, feleselő természete. A király kihirdetteti, hogy ahhoz 
adja a lányát, „aki rá tud arra menni, mikor az ő leányával beszél, hogy nem a leányé, hanem az övé 
legyen az utolsó szó.” A mese hőse, Jankó értesül erről a bajról, és útnak indul. A proppi szerkezeti 
séma szerint most találkozások következnek. Találkozások a segítővel és/vagy az adományozóval. 
E találkozások (legyenek ezek egyszerűek vagy összetettek, barátságosak vagy ellenségesek) célja 
az, hogy a hős szert tegyen azokra a képességekre (eszközökre, társakra), amelyekre/akikre az 
ellenfél legyőzéséhez (a nehéz feladat megoldásához) szüksége lesz. Ezek a találkozások gyakran 
vízválasztók abban a tekintetben, hogy az álhősök általában már itt elbuknak. Nem a megfelelő 
magatartást tanúsítják (hiányzik belőlük a bátorság, a leleményesség vagy éppen az empátia), és 
így nem képesek a varázseszköz megszerzésére. Így történik ez itt is. Az eszelős Jankó, a mese hőse 
három alkalommal is felfedez tárgyakat (egy „tojás”-t, egy „szeg”-et és egy rakás „ganéj”-t) az úton, 
fel is hívja rá testvérei figyelmét, ám azok nem ismerik fel a tárgyak valódi természetét (varázsesz-
köz voltát). Sőt, meg is verik Jankót, amiért megállította, visszahívta őket. Az újabb helyváltoztatás 
után a hős megérkezik oda, ahol ki kell állnia a próbát, meg kell oldania a nehéz feladatot („le kell 
nyelvelnie” a királykisasszonyt). Háromszor szólal meg a hős, háromszor felel rá a királykisasz-
szony, de Jankónak minden alkalommal segítségére van egy-egy varázstárgy. Harmadszorra a 
királykisasszony már túllép a feleselésen, káromkodással próbálkozik („Igen, biz a ganéjt!”). Ezzel 
lehetőségei kimerülnek, a hősnek azonban sikerül ezt a káromkodást is megválaszolnia a harma-
dik varázstárgy segítségével („Az is van itt egy sipkával!”). A királykisasszony a lehetőségei végére 
ért, erre már nem tud mit mondani, a hős győzött. Már csak a befejező mesei mozzanat van hátra, 
a lakodalom („Másnap megesküdtek, nagy lakodalmat tartottak, máig is élnek, ha meg nem 
haltak.”). Ezzel ez az „egymenetes” varázsmese véget is ér.

Nemcsak a szerkezet, hanem a proppi mesei funkciók megléte is igazolja, hogy szabályos 
varázsmesével van dolgunk. A mesemondó, mint oly sok más mesében, itt is három testvért indít 
útnak. A mese hőse, ahogy már említettük, Jankó. Természetesen ő a legkisebb, a leggyengébb, 

5 Arany László: Magyar népmese gyűjtemény. Franklin, Budapest. 258. p.
6 Varázsmeséről (tündérmeséről) most is proppi értelemben beszélek. Lásd: Propp, i.m. 14. p.
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a legelesettebb. Sőt, itt egyenesen „eszelős” is.7 Ennek a ténynek (sok egyéb jelentése mellett) az is 
lehet a funkciója, hogy megerősítse a mesehallgatóban Jankó másságát. Ez megkönnyíti a hőssel 
való azonosulást. Ugyanis mindannyian másmilyennek érezzük magunkat, mint a többiek. És itt 
most nem arról a közhelyről beszélek, hogy persze mind különbözünk, hanem arról a kikerülhe-
tetlen tapasztalatról, hogy saját gondolatainkat ismerjük, míg másokét csak találgathatjuk: 
magunk (úgy érezzük) átlátszóak vagyunk, míg a többi ember talány a számunkra. Jankó tehát 
másmilyen, mint a többi ember. Bolond, mert bolondnak szokás tartani azt, aki másként reagál 
a megszokott helyzetekre, mint a többség. Csakhogy Jankó esete, az ő eszelős volta arról is beszél, 
hogy rendkívüli (vagy megváltozott) körülmények között éppen ez a szokatlan magatartás lehet 
a sikeres.

Megjelennek a mesében természetesen az álhősök is. Nem is kevesen. Ide tartoznak mindazok 
a kérők („hercegek, grófok, nagy süvegű tótok”), akik hiába próbálkoztak a feladat megoldásával. 
És természetesen ide tartozik Jankó két testvére is, akik, mint már említettem, nem voltak képesek 
felismerni a varázseszközöket, és már visszafelé jönnek, mire Jankó a királyi palotához ér. 
Az útnak indító funkcióját nyilvánvalóan a király tölti be, azzal lendíti ki a hőst otthonából, hogy 
kihirdetteti, kinek adná a lányát. Egyúttal persze a királykisasszony és apja funkciójában is 
szerepel, tekintve, hogy ő szabja ki a megoldandó feladatot. Maga a királykisasszony is efféle kettős 
szerepet tölt be: ő az ellenfél (hiszen őt kell lenyelvelni), de ő a királykisasszony is, akit a hős 
jutalmul elnyer, és a lakodalom során majd feleségül vesz. Mint látható, itt fiú hőssel van dolgunk. 
És azzal a szüzsével, amikor a királykisasszony valamilyen tulajdonsága jelenik meg kárként (hogy 
mindig sír, hogy mindig nevet, hogy papucsokat szaggat, hogy szarva nőtt stb.), és a hős dolga, 
hogy ezt a bajt valamiképpen földerítse, elhárítsa.

De a mese különlegessége nem ezekből, hanem egy további döntésből/választásból 
származik. Arról van szó, hogy a mesemondó ebben az esetben egy olyan bajt választ, ami 
nem igazán illik a komoly hangú varázsmeséhez: a szájasságot. Ezzel azonnal megteremti 
azt a feszültséget, ami ennek az egész mesének legerősebb ható tényezője: az általánosan 
szakrális forma és a konkrét profán megvalósulás közötti ellentmondást. Ezt erősíti aztán 
a mese nyelvi anyaga is, amelyben a többé-kevésbé köznyelvi szövegben ilyen fordulatokkal 
találkozunk, mint „lenyelvelni; megszontyorodott; tedd ide, tedd oda uram; megválik, hány 
zsákkal telik; elverték, mint a kétfenekű dobot; csaknak zsák kell, papnak ágy kell; nem éred meg 
hajasan, kopaszon is bajosan” stb. Ebből a szempontból még világosabb, hogy miért éppen egy 
eszelős a mese hőse: a szokatlan választás tökéletesen illik a szövegvilág imént megnevezett 
jellemzőjébe. Ebben a szövegben ugyanis valójában minden ilyen ellentmondásos. Meg is felel 
a befogadó varázsmesével kapcsolatos elvárásainak, és nem is. Olyan, mintha egyszerre 
néznénk szembe egy varázsmesével és a varázsmesék játékos paródiájával. De mint minden 
igaz mese, közben olyan bölcsességekről is beszél, amelyek nem a szövegszinten, hanem csak 
a mese használta szimbólumok szintjén bomlanak ki az értő/elég érett befogadó előtt. Ez azért 
is figyelemre méltó, mert mutatja, hogyan is képes az igazi varázsmese egyszerre megszólítani 
a gyermek és a felnőtt befogadót.

Nézzük először, mit mondhat egy gyereknek ez a szöveg. Először is azt, hogy a szájasság rossz 
dolog, mert bánatot okoz gyermeknek és szülőjének egyaránt. Aztán persze talán azt a közhelyes-
nek tekinthető, már említett dolgot is, hogy lám, akit mindenki bolondnak tart, az bizonyulhat 

7  Más magyar népmesét is ismerünk, amelynek hőse valamilyen értelemben bolond, de bolondsága ennek 
a mesének a hőséjére hasonlít abban, hogy éppen ez a bolondság (másság) segíti a győzelemhez. Ilyen példá-
ul a Palkó Kolontos, Benedek Elek: Magyar mese- és mondavilág. Könyvmíves, Budapest. 608. p., a Bolond 
Jankó Uo. 620. p. vagy a Bolond Istók Uo. 44. p.
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rendkívüli helyzetben a legrátermettebbnek. Lehet, hogy a legkisebb, a leggyengébb, akit a nagyok 
mindig megvernek, a végén éppen az bizonyul győztesnek, sikeresnek az életben. S talán azt is 
mondhatja a mese egy gyermeknek, hogy tartsd nyitva a szemed, vedd észre, a szerencse (a varázs-
eszköz) ott hever előtted az úton, talán épp csak le kell hajolni érte. Amellett sem menne el egy 
gyerek, hogy ennek a mesének a szövege tabudöntő: szerepel benne a ganéj szó (a mese hallgatói 
általában felszisszenéssel jelezni is szokták meglepetésüket), sőt éppen az a bizonyos „egész sipka 
ganéj” hozza meg a hős győzelmét. Mintegy azt mutatva, hogy amint mondják, kutyaharapást 
szőrivel, a tabutörő szájasságot talán éppen a szokásos tabukat megtörve lehet „lenyelvelni” 
a királykisasszonyt.

És vajon még mit mond/mondhat ugyanez a mese egy kamasznak, netán felnőtt mesehallgató-
nak? Nyilván mindazt, amiről eddig szó volt, de ők talán jobban megértik a mesehős és a király-
kisasszony elsőre bolondosnak tetsző párbeszédét, hiszen olyasmiről beszélnek, ami az ő számukra 
már világos, már nem tartozik a titkok közé: hiszen a szerelemről, pontosabban a testi szerelemről 
van szó. Mielőtt tovább mennék, engedtessék meg, hogy Freudot hívjam segítségül, aki, amikor 
az álomszimbolikáról beszélt, mondandóját a következőkkel indította: „Minthogy első ízben 
történik, hogy ebben az előadás-sorozatban a nemi élet tartalmairól beszélünk, kötelességem számot 
adni Önöknek, miképpen szándékozom ezzel a tárggyal foglalkozni. A pszichoanalízisnek nincs oka 
a leplezésre és célzásokra, nem érzi szükségét, hogy szégyellje magát azért, mert ezzel a fontos 
anyaggal foglalkozik, azt véli, hogy kifogástalan és tisztességes, ha mindent a maga nevén nevezünk, 
s reméli, hogy leginkább így tarthat távol zavaró mellékgondolatokat. Ezen nem változtat az 
a körülmény sem, hogy mindkét nemből való hallgatóság előtt kell beszélni. Amint nincs tudomány 
ad usum Delphini, éppúgy nincs serdülő lánykák részére sem, s a nők ebben a tanteremben való meg-
jelenésükkel értésünkre adták, hogy elvárják a férfiakkal egyenlő bánásmódot.”8 De térjünk vissza 
a két fiatal beszélgetéséhez: „– De piros a kisasszony!” – kezdi Jankó. Vajon mi hevítheti belülről 
a királykisasszonyt? „– Tűz ég ám bennem!” – kapjuk meg mindjárt tőle magától a feleletet.9 Ebben 
az eladó sorban lévő leányban vajon milyen tűz égne? Nyilván a szerelem utáni vágyakozás tüze 
(és talán szokatlan szájasságával épp ezt próbálja leplezni). „– Itt egy tojás, süssük meg nála.” 
– mondja Jankó, ráérezve a dologra, és talán nem annyira a talált tojásra, mint inkább férfiúi 
szerelmi készségére utal. Mint ahogy a királykisasszony is effélét mond válaszul: „– Lyukas ám 
a serpenyő!”– feleli Jankónak. Királyi palotában lyukas serpenyő, elég meglepő elsőre, így hajlamos 
vagyok azt gondolni, hogy az a lyukas serpenyő, ami Jankó tojásához illik, talán épp a királykis-
asszony nemi szerve. „– Itt egy szeg, foltozzuk be vele.”10 – mondja erre Jankó, és készséggel 

8 Freud, S. (1986): Bevezetés a pszichoanalízisbe. Gondolat, Budapest. 127. p.
9 „A tűzrakást, s mindazt, amivel összefügg, legszorosabban át- meg átszövi a nemi szimbolika. […] a tűzhely 
a nő öle.” Lásd: Uo. 134. p.
10 Ismét Freudot idézem: „Nem nagy azoknak a dolgoknak a köre, amelyek az álomban jelképes ábrázolásra 
találnak. Az emberi test a maga egészében, a szülők, gyermekek, testvérek, születés, halál, mezítelenség – és 
azután még egy valami. […] Mindenekelőtt a férfi nemi szervére, a maga egészében, szimbolikusan jelentős 
a szent 3-as szám. A nemi szerv feltűnőbb, s mindkét nem előtt érdekes része a hímtag, jelképes pótlást talál 
először is olyan tárgyakban, amelyek forma szerint hasonlítanak hozzá, tehát hosszúak, felmeredők, mint: 
botok, ernyők, rudak, fák stb. Továbbá olyan tárgyakban, amelyekkel közös az a sajátság, hogy testbe behatol 
és sérülést okoz: fegyver, kések, tőrök, lándzsák, kardok. […] Minden további nélkül érthető a hímtag pótlása 
oly tárgyakkal, amelyekből víz folyik ki: vízcsapokkal, öntözőkannákkal, szökőkutakkal, s más tárgyakkal, 
amelyek meghosszabbíthatók, mint függőlámpák, kitolható ceruzák stb. Hogy ceruza, tollszár, körömráspoly, 
kalapács és egyéb szerszám kétségkívül férfi nemi szimbólumok, az összefügg ennek a szervnek szintén nem tá-
vol eső felfogásától. […] A női nemi szervet jelképesen ábrázolja minden olyan tárgy, amely meggyezik abban 
a tulajdonságban, hogy üreget zár be, amely felvehet valamit magába. Tehát tárna, verem és barlang, edény és 
palack, doboz, tok, bőrönd, szelence, láda, zseb stb. Lásd: Uo. 126-128. p.
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ajánlkozik, hogy azt a lyukat „befoltozza”. S talán nem csak a talált szeg volna erre alkalmas. 
(Hogy a szeg itt miféle nemi szimbólum, azt már felesleges is részletezni.) „– Igen biz a ganéjt!” 
– káromkodja el magát a királykisasszony, úgy látszik, nincs ínyére, hogy átláttak rajta, hogy 
szaván akarják fogni. S ezzel már el is jutottunk Jankó győzelmet hozó válaszához: „– Az is van itt 
egy sipkával!” Amit akár úgy is érthetünk, hogy Jankó nem hagyja eltéríteni magát a céltól, vagy 
úgy, hogy a szerelemben a királykisasszony nem tud olyat kívánni, amit ő ne teljesítene. Ha valaki 
kételkedne értelmezésünk helyességében, hiszen itt nem álmokról, hanem egy klasszikus magyar 
népmeséről van szó, annak Freud következő szavait ajánlanám figyelmébe: „De én nem szeretném 
az álomszimbolika tárgykörét elhagyni anélkül, hogy újra ne érinteném azt a talányt, vajon miért 
ütközött a művelt világ részéről oly heves ellenállásba, holott pedig a szimbolika elterjedése 
a mítoszban, a vallásban, a művészetben, s a nyelvben oly kétségtelen. Vajon nem a szexualitással 
való kapcsolata a vétkes ebben?”11 Freud másutt a népmesét is besorolja az efféle szimbolikával 
dolgozó szövegek közé.

Hogy a népköltészetre ennek a szimbolikának a megléte általában jellemző, azt talán ma már 
nem kell külön bizonygatni, elég, ha például az Erósz a folklórban12 című kötet izgalmas tanulmá-
nyaira utalok. Arról van szó, hogy a falusi társadalom, a maga szigorú hierarchizáltsága ellenére, 
a gyermekek számára is lehetővé tette, hogy az életet a maga igaz teljességében ismerjék meg, 
beleértve ebbe a szexualitásba való fokozatos és folyamatos beavatást/beavatódást is. Ehhez 
a beavatáshoz segítséget nyújtottak természetesen a mesemondó/mesehallgatási alkalmak is. 
Ezért van, hogy a népmesék is a maguk szimbolikus nyelvén sokszor és sok mindent elmondanak 
a szerelemről, a szexualitásról. Hogy csak néhány példát mutassak: a Gyöngyharmat János című 
mesében az asszony megtermékenyülését így adja elő a mesemondó: „Volt egyszer egy királyasz-
szony. Annak a királyasszonynak nem volt gyereke, pedig nagyon szeretett volna. Amit csak lehetett, 
mindent megtett, de csak nem született neki. Egyszer kiment a kis kertbe járkálni. Szagolgatta 
a szebbnél szebb virágokat, megállott egy rózsabokor mellett is, szakítani akart egyet róla. Szakított 
is, de ahogy megrezzentette a bokrot, egy harmatcsepp őrá perdült. Ebből aztán rögtön érezte, hogy 
gyermeke lesz.”13 Magyarázatként talán csak annyit, hogy a rózsa a magyar népköltészetben 
mindig férfi14 (névként is férfit jelent), a rózsát szedni a kertben pedig szerelmi aktus jelentésű 
(miután a „kert” szinte mindig a nőt, a női nemi szervet szimbolizálja. Ugyanezt a képet használja 
a közismert Hej, tulipán, tulipán kezdetű népdal is: „Ha kertedbe mehetnék, / Piros rózsát szedhet-
nék, / Szívem megújulna.” Vagy egy strófával később így: „Ha kertedbe mehetnék, / És ott kertész 
lehetnék, / Mindjárt meggyógyulnék.” A harmatcseppet talán nem kell magyarázni, de a harmat, 
az eső is gyakori, ilyen jelentésű kép a népdalokban. Például: „Túlsó soron esik az eső, / Ne menj 
arra, kislány, eleső! / Megázik a picike szoknyád / Megver érte az édesanyád.” vagy: „Kék ibolya búra 
hajtja a fejét, / Égi harmat nem öntözi a tövét. / Szállj le harmat kék ibolya száraz tövére! / Most 
akadtam egy igaz szeretőre”.15

11 Uo. 139.
12 Hoppál Mihály és Szepes Erika (1987, szerk.): Erósz a folklórban. Szépirodalmi, Budapest.
13 Gyöngyharmat János. In: Illyés Gyula (1979): Hetvenhét magyar népmese. Móra, Budapest. 493. p.
14 Talán elég, ha itt most a közismert Rózsa és Ibolya. Uo. 13. p., 289. p., a Rózsa királyfi. Benedek, i.m. 41. p. 
és a Rózsa vitéz. Illyés, i.m. 232. p. mesékre utalok.
15 A két utóbbi népdalt a már említett Erósz a folklórban kötetből idéztem, ahol a szerző a második szö-
veghez ezt teszi hozzá: „A harmat, ami az ibolya tövére leszáll, majdnem szókimondó az aktus tekintetében.” 
Lásd: Vargyas Lajos: Szerelmi-erotikus szimbolika a népköltészetben. In: Hoppál és Szepes, i.m. 35. p.
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Visszatérve a mesékhez, érdemes ideidézni A kiskondás16 című közismert mesét. Ebben a 
mesében a hősnek, a kiskondásnak el kell bújnia a királykisasszony elől. Előbb a nap háta mögé, 
majd a tenger fenekére bújtatják segítői, de hiába, a királykisasszony reggel csak egyet perdül 
a sarka körül, és máris meglátja, előhívja a hőst. Harmadnap aztán a fehér galamb rózsává 
változtatja a kiskondást, és maga is azzá változik. Hadd idézzem a mese szövegét: „Úgy is lett. 
A kertben már délelőttre minden bimbó gyönyörűen kifeslett. Itt is, ott is szebbnél szebb virágok 
virítottak. Lejön a királykisasszony, keresi a legszebb rózsát, hát kettőt egyformának talál. Leszakítja 
mind a kettőt, és a kebelére tűzi. Perdül egyet a sarkán, de már nem látta a kiskondást. Perdül még 
egyet, akkor sem látja! – No, apám, nem látom a kiskondást. Úgy elbújt, hogy nem találok rá! – 
Dehogynem, dehogynem! Perdülj még egyet a sarkadon, hátha meglátod! Perdült a lány harmadszor 
is, de perdülhetett volna akárhányat, úgysem találta volna meg a kiskondást. Akkor a lány kebléről 
az egyik rózsa galamb formájában elszállt, a másik meg kiskondássá változott.”17 Lám, itt is rózsát 
szed a kertben a királykisasszony. Ne csodálkozzunk, ha ezek után már nem tudja (vagy nem is 
akarja) meglátni a kiválasztott rózsát, a kiskondást! Ennek a mesének másik változata a Csipkés 
Péter18 című mese. Itt egy csipkebokor (ez is rózsa) rejti el a hőst, Pétert. Ebben a változatban az is 
egyértelmű, hogy a királykisasszony, miután azonnal beleszeretett Péterbe, nem is akarja őt 
meglátni: „Péter megbújt az ágai között, a bokor meg úgy kinyílott, amennyi levelet hajtott, annyi 
kis rózsát bontott, hogy aki ránézett, öröm fakadt szívében. Megdörzsölte e királylány a szemét 
egyszer, megdörzsölte kétszer. S akkor meg is látta Csipkés Pétert, amint ott kucorgott a csipkebokor 
ágai között. De nem szólt semmit, mert jól tudta, ha elárulja, karó végére kerül a feje. Márpedig ő 
úgy megszerette Pétert, hogy elhatározta, vagy az övé lesz, vagy senkié.”19

Ennyi talán elég annak bizonyítására, hogy a magyar népköltészet is milyen nyíltan és 
egységesen jeleníti meg szimbólumaival a szerelmet, a szexualitást. A példák bemutatását jócskán 
lehetne folytatni. Erotikus képekért se kell messzire menni, ott vannak azok például a már említett 
Gyöngyharmat János című mesében. Amikor a hős nehéz próbák után megtalálja szerelmét, Világi 
Szép Örzsébetet, megtudja, hogy az tizenketted magával odajár meztelenül fürödni a tóba, és 
János csak úgy szerezheti meg, ha meglesi fürdés közben, ellopja a ruháját, és elszalad vele, de nem 
szabad se visszanéznie, se a ruhát visszaadnia. A mesemondó így adja elő az eseményeket: „János, 
mikor látta, hogy már javában fürdenek, kilopódzkodott a bokorból, összeszedte Világi Szép 
Örzsébet ruháját, s aló! vesd el magad, szaladt vele a ház felé. Világi Szép Örzsébet mindjárt 
észrevette. Sikoltozni, aztán édesen kiáltozni kezdett: – Édes szívem, szép szerelmem! Gyöngyharmat 
János! Gyere vissza, hadd öleljelek meg! Hadd csókoljalak meg! De János csak szaladt. A szép tündér-
lány utána, de félve, mert meztelen volt. Csak nézz hát legalább egy kicsit hátra! Édes szívem, szép 
szerelmem! Tedd meg ezt az egyet. Itt követlek. Tied leszek!”20

Nagyon hasonlóan jelenik meg ez a motívum Az aranyköles21 című mesében. Itt három 
királykisasszony fürdését kell meglesnie, és a legkisebbik ruháját ellopnia a hősnek. De itt sem 
szabad visszanéznie. Kétszer itt is gyengének bizonyul, csak harmadszorra – amikor az már 
élet-halál kérdése – képes erőt venni vágyakozásán. Idézem: „Harmadnap azt mondja az óriás: – 
No hallod-e, hogyha el nem veszed a kisebbik leány gúnyáját, s vissza találsz nézni, karóba húzom 

16 A kiskondás. In: Illyés, i.m. 13. p.
17 Uo. 17. p.
18 Csipkés Péter. In: Kolozsvári Grandpierre Emil: A csodafurulya. JLX, Budapest. 73. p.
19 Uo. 379. p.
20 Illyés, i.m. 496. p.
21 Benedek, i.m. 71. p.
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a fejedet! De mármost a legény se vette tréfára. Tudta, hogy az óriás nem szokott komázni. Harmad-
nap ismét odasompolyodik a bokrok közé, kiválasztá a legkisebb királykisasszony gúnyáját, s azzal 
– uzsgyi neki, vesd el magad! – olyan futásnak eredt, mintha mind a két szemét kivették volna. 
Utána a leányok eleget, hogy: nézz vissza, hé, milyen szép bőrünk van; de istenkedhettek, nem 
fordult vissza. Mit volt mit tenni a kicsi királykisasszonynak: nagy szomorúan a legény után eregélt, 
s elkísérte a rengetegbe.”22 De említhetném például a Tejkút23 című mesét is, amelyben a kicsiny 
királyfi az aranyguzsalyt, az aranymotollát és az aranyorsót csak úgy adja oda a királykisasszony-
nak, ha az megmutatja, milyen jegy van a bal és a jobb füle mögött (egy-egy aranycsillag), illetve 
a mellén. Így szól a mese: „– Jól van, mondta a királykisasszony –, megmutatom azt is, te kondásle-
gény. – Kigombolt egy gombot. – Nézd meg! Hát ott egy kicsi hold ragyogott. Istenem, majd 
megvakult a legény a nézésétől.”24

Ez erotikus vetkőzés-motívum fel-feltűnik más mesékben is. Mint például a Magyar népmesék 
rajzfilmsorozatból is közismertté vált A királykisasszony jegyei vagy A malacon nyert király-
kisasszony25 című mesékben. Ez utóbbiban a mesehős, Jánoska egy táncoló malacot ad azért, 
hogy a királylány megmutassa „a meztelen lábait térdig”, majd egyet azért, hogy a kisasszony 
„derékig megmutassa magát”, végül a harmadikat csak akkor adja oda, mondja, „ha a kisasszony 
megmutatja magát, úgy, ahogy lett, nyakig.” A mesehős el is tudja sorolni a királykisasszony 
jegyeit: „– A fenséges királykisasszonynak a hátán a tündöklő nap van, elöl meg a hold s két  
fényes csillag.”26 Meg kell hagyni, pontos képet kaptunk a királylányról, jó megfigyelő lehetett 
a mese hőse.

Érdemes belepillantani az Aranyszóló pintyőke című mesébe is. Itt a mesehősnek az alvó 
Tündérszép Ilona mellől kell elhoznia a csodás madarat meg az élet és halál vizét, de nem szabad 
Tündérszép Ilonát megcsókolnia, mert akkor azonnal vége lenne. És a lova farkát is fel kell kötnie, 
befelé és kifelé is, mert ha az épp csak hozzáérne is a palota falához, felébresztené a tündéreket, 
akik azonnal üldözni kezdenék. A látványt, ami a hőst fogadja, így mondja el a mesemondó: 
„Egy székben ült Tündérszép Ilona. Annál szebbet még tán pingálni se lehetne, mellette egy 
kalitkában egy aranyszóló pintyőke. A királyfi már odahajolt a Tündérszép Ilona arcához, hogy 
megcsókolja, de akkor eszébe jutott az öregasszony mondása. Kihúzott a Tündérszép Ilona fejéből 
egy aranyhajszálat, bekötötte az aranyszóló pintyőke száját.”27 Ebben az erotikus helyzetben 
nemigen csodálkozhatunk, ha a hős kifelé menet mégis elfelejti felkötni a lova farkát. Ez a történet 
is nagyon hasonlóról beszél, mint az előbb idézett mesei részlet. Hogy az érett ember képes féken 
tartani a vágyát, képes uralkodni a maga szexualitásán. Ez is a felnőttség próbája mindkét 
mesében.

Befejezésül hadd utaljak vissza Freud idézett szavaira: általában hitetlenkedés, de legalábbis 
rosszalló ellenállás fogadja, ha arra kerül a szó, hogy a népdalok, a népmesék bizony egyáltalán 
nem mentesek a szerelemre, a szexualitásra utaló szimbólumoktól. Pedig jó volna belátni, hogy ez 
így és csak így természetes. Mert a mesemondók tudták/tudják, a szerelem, a szexualitás is része, 
nagyon is fontos része az ember életének. És a mesék éppen azért nagyszerűek és pótolhatatlanok, 
mert az élet teljességét mutatják már a gyermekeknek is, elhallgatások és hazugságok nélkül. 

22 Uo. 72. p.
23 Uo. 95. p.
24 Uo. 97. p.
25 Illyés, i.m. 135. p.
26 Uo. 140. p.
27 Uo. 132. p.



60 OLVASÁSPEDAGÓGIA

Ezért jelenik meg bennük öröm és bánat, születés és halál, és persze a szerelem, a párválasztás, 
a szexualitás is. A meséből/dalból pedig mindenki annyit ért meg, annyi szintet tud szimbólum-
rendszeréből dekódolni, amennyire életkora, pillanatnyi lelkiállapota képessé és nyitottá teszi. 
Ilyen értelemben minden egyes mesemondó alkalom beavatás ma is, beavatás a felnőtt társadalom 
teljes jogú tagjainak világába. Minden meghallgatott mese egy hosszú, csak a felnőttség teljes 
elérésével véget érő (vagy talán a késő öregségig azután is folytatódó) beavatás-sorozat újabb 
állomása.

Bárczi Géza (1894–1975) nyelvész
http://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1rczi_G%C3%A9za#mediaviewer/

File:B%C3%A1rczi_G%C3%A9za_(1894-1975)_Hungarian_linguist.jpg
A kép Adamikné Jászó Anna írásához kapcsolódik, amely a 120 éve született 

tudósról szól.
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FITZ JÓZSEF OLVASMÁNYAI ÉS NÉZETEI 
AZ OLVASÁSRÓL

POGÁNY GYÖRGY

A XX. századi magyar könyvtárügy egyik legjelesebb képviselője Fitz József volt. A könyvtári élet 
valamennyi területén kiemelkedő jelentőségű a munkássága, gyakorlati szakemberként, könyvtári 
vezetőként elsősorban az Országos Széchényi Könyvtár megújítójaként, alapvető reformok 
elindítójaként emlékezik rá a szakma, de tudományos tevékenysége, könyv- és nyomdászattörté-
neti eredményei révén is helye van a legnagyobbak között. Tudományos és gyakorlati teljesítménye 
nyújtotta azt a fedezetet, amellyel az oktatásban is részt vett; egyik kezdeményezője volt a hazai 
könyvtárosképzés megindításának. Életútjában, munkásságában szerves egységet képez a tudomá-
nyos kutatás, a nagyvonalú könyvtári reformok elveinek kidolgozása és gyakorlati megvalósítása, 
valamint a tudományos eredmények és a gyakorlati tapasztalatok átadása, az oktatás. Talán egy 
kortársa életművében sem alkotott olyan harmonikus egységet a könyvtári gyakorlat, a tudomá-
nyos kutatás és az oktatás hármassága, mint az ő pályafutásában.1

Fitz Józsefet behatóan érdekelte az olvasás. Elsősorban mint alkotó értelmiségit foglalkoztatta 
a tevékenység lélektana és technikája, vagyis az a kérdés, hogy mit, mennyit és hogyan olvas 
valaki, azonban természetesen könyvtárosként is felkeltette figyelmét a probléma. Szakirodalmi 
munkásságában par excellence egy német nyelvű előadás és két magyar nyelvű tanulmány 
bizonyítja ezt az érdeklődést,2 illetve az a tény is szemléletesen dokumentálja, hogy személyes 
naplófeljegyzéseiben rendszeresen rögzítette az elolvasott művek adatait, és különböző szempon-
tok szerint elemezve azokat, szabályos olvasmánynaplót vezetett.3 Német nyelvű előadásában 
és két magyar nyelvű tanulmányában egyébként felhasználta saját tapasztalatait, megfigyeléseit, 
és részben azokat általánosítva vont le következtetéseket.

Gyermek- és fiatalkorának legmaradandóbb olvasmányairól a harctéren elkezdett és 1916-1932 
között vezetett olvasmánynaplójában retrospektív módon emlékezett meg. Az olvasásról vallott 

1 Fitz József 1888. március 21-én született a Krassó-Szörény megyei Oravicabányán (ma Románia). Szü-
letési időpontja a közkeletű kézikönyvek egy részében pontatlanul, március 31-ei dátummal szerepel. Lásd 
a helyes dátumról a hagyatékában található számos autográf önéletrajzot, ezek közül legterjedelmesebb az 
1945. március 29-én kelt Igazoló irata. Fitz József hagyatéka. Országos Széchényi Könyvtár, Kézirattár, Fond 
45/1214.
2 Két tanulmánya Pécsett jelent meg: Fitz József (1941): Mit olvasunk? Sorsunk, 1. 200–207. p., Fitz József 
(1942): Mennyit olvashatunk? Sorsunk, 2. 100–104. p. A német nyelvű előadás szövegének kézirata két pél-
dányban maradt fenn: Zur Psychologie des Lesens, 19 folio, ez eredeti gépirat, a másik indigóval készült gép-
iratos másolat, terjedelme – nagyobb méretű papíron – 16 folio. 45/1280. A két magyar nyelvű tanulmány 
lényegében a németül megtartott előadás szövegváltozatának tekinthető, az eltérés minimális: helyenként 
más példákat hoz fel, és a német szövegben elszórva irodalmi hivatkozások találhatók, illetve az előadás szö-
vege egységes, a két tanulmány viszont összetartozása ellenére értelemszerűen külön is olvasható. Előbbit 
egyébként Keszthelyen, a nyári egyetemen adta elő1934. VIII. 16-án.
3 A dokumentumok hagyatékában találhatók. 1916. és 1932. között vezetett olvasmányi naplójának jelzete 
45/1262; 1922-ben vásárolt könyveinek jegyzéke, „növedéki naplója” 45/1141; a későbbi évek olvasmányairól 
hiányosan fennmaradt éves noteszei tájékoztatnak. Összesen 18 zsebkönyv maradt fenn az 1936., 1938., 
1942., 1944., 1945., 1946., 1947., 1948., 1949., 1950., 1951., 1952., 1953., 1954., 1955., 1956., 1957. évről. (1938-
ból két notesz maradt fenn.) A 18 zsebkönyv összesített jelzete 45/1261.
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gondolatai mindenképpen figyelemre méltóak, és ma is hasznos tanulsággal szolgálhatnak, illetve 
elmélyíthetik, árnyalhatják a Fitz József munkásságáról eddig kialakított képet.4 Egy olyan 
korszakban alakította ki a kérdésről véleményét, amikor a tájékozódásban és az információ 
megszerzésében, de a szabadidő eltöltésében, a szórakozásban is a mostaninál összehasonlíthatat-
lanul sokkal nagyobb szerepe volt az olvasásnak. A könyvnek, egyáltalán a nyomtatott szövegnek 
(újságnak, folyóiratnak) mint információhordozónak a XX. század első felében még alig volt 
vetélytársa, a rádió és a film ugyan kétségtelenül jelen volt az emberek életében, de a tradicionális 
információs és művelődési csatornák hegemóniáját nem veszélyeztették, egyéb médiumok még 
csak legfeljebb kísérleti stádiumban voltak. A televízió például Fitz élete utolsó korszakában vált 
elérhetővé Magyarországon. (1964-ben hunyt el.) Fitz olvasmányairól vezetett feljegyzései pedig jól 
megvilágítják egy értelmiségi környezetben felnőtt ifjúnak a könyvekhez való viszonyát a 
professzionális olvasóvá, tudományos kutatóvá válásig, időben átfogva a XIX. század végétől a XX. 
század közepéig terjedő évtizedeket. A mintegy fél évszázadra kiterjedő időszak olvasmányaiban 
kirajzolódnak a személyiség állandó jegyei; bizonyos témák, szerzők iránt egész életében érdeklő-
dött, de észrevehető a könyvek választásában a korszellem, vagy más szóval a divat hatása, 
ugyanakkor az olvasmányízlés változásaiban bizonyos mértékig nyomon követhetők a magyar 
történelem sorsfordító eseményei is.

AZ OLVASÁS CÉLJA, TARTALMA ÉS MENNYISÉGE

Fitz József az olvasás legfőbb célját az egyén és a társadalom jobbításában látta. Őszintén és mélyen 
hitt abban, hogy a kultúra javainak birtoklása jobbá teheti a világot. Határozottan demokratikus 
elveket vallott a művelődésről, mint írta, az olvasás a műveltség megszerzésének alapvető formája, 
és „Ezért előfeltétele a társadalom haladásának, hogy minél több olvasó minél több könyvet 
olvasson. Az emberiség jóléte és együttélésének békessége nem az egyének kiválóságán és műveltségén 
múlik, hanem azon, hogy a lakosság minél szélesebb rétegei szerezzék meg a műveltséget, mely a 
könyvekben megőrzött tapasztalatokat gyümölcsöztetni tudja, és a közös élet irányításában való 
részvételre képesít. Mert a demokrácia csak ott lehet kormányzóerő, ahol a nép átlagos műveltsége 
magas és egyenletes, ahol egyik társadalmi osztálynak nincs oka megvetni a másikat annak 
tudatlansága miatt, ahol tehát minden osztály szellemileg megérett arra, hogy az állam kormányzá-
sát átvegye.”5

Az olvasással kapcsolatos gondolatai elsősorban az olvasmányok megválasztásának társadalmi 
és lelki tényezőire, előfeltételeire vonatkoztak. Az olvasásnak két alapvető motivációját különíti el 

4 A Fitz Józsefre vonatkozó legfontosabb szakirodalom, munkásságáról összefoglaló pályakép: Pogány 
György (1987): Fitz József élete és munkássága. 1-3. rész. In: Könyvtáros, 37. 10. sz. 619-629. p., uo. 11. 
sz. 676-685. p., uo. 12. sz. 737-745. p. A pécsi évekről: Boda Miklósné (1974): Fitz József a Pécsi Egyetemi 
Könyvtár élén. In: Jubileumi Évkönyv 1774-1974, Egyetemi Könyvtár, Pécs. 115-162. p., az OSZK élén töltött 
időszakról: Haraszthy Gyula (1984): Az OSZK fejlesztésének irányai Fitz József főigazgatósága idején 
1934-1945. In: Az Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve 1982-1983, OSZK, Bp. 121-140. p., u.ő. (1989): Fitz 
József, az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója. In: Könyvtáros, 39. 2. sz. 62-66. p. Tudományos mun-
kásságáról: Soltész Zoltánné (1989): Fitz József, a könyvtörténész. In: Könyvtáros, 2. sz. 66-69. p., az oktató-
ról: Diószeghyné Szépe Katalin (1988): Fitz József tanítványa voltam. In: Könyvtáros, 38. 4. sz. 233-234. p. 
Az OKK-ban végzett tevékenységéről: Wix Györgyné (1988): Fitz József az Országos Könyvtári Központban. 
In: Könyvtáros, 6. sz. 346-349. p., a Magyar Bibliophil Társasággal való együttműködésről: Pogány György 
(1988): Fitz József és a Magyar Bibliophil Társaság. In: Magyar Könyvszemle, 104. 2-3. sz. 169-185. p.
5 Fitz, 1942. i.m. 104. p.
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aszerint, hogy tudásvágyból vagy szórakozás céljából vesszük kézbe a könyvet. Az olvasmányok 
konkrét megválogatásában szerepe van az olvasó életkorának és egyéni ízlésének, illetve a változó 
életkörülményeknek és a korszellemnek, a divatnak. A tudásvágyból olvasó tervszerűen, módsze-
resen válogat a könyvek közül, a szórakozásból olvasót viszont inkább a pillanatnyi hangulat, a 
véletlen vezérli.6 Állítása alátámasztására hivatkozik az elmúlt évtizedek, vagyis a saját korabeli 
könyvtári olvasási statisztikákra és felmérésekre. A könyvtári statisztikákból jól kirajzolódik a 
korszellem, a nagy tömegek érdeklődésének változása. A világháború (értsd: az első világháború) 
évei alatt az olvasmányokból a jövő égető kérdéseire kerestek választ, a forradalmak és az összeom-
lás alatt viszont a miértre próbáltak feleletet találni. Az 1920-as évek gazdasági válsága idején 
megnőtt az érdeklődés a pénzpolitikai és nemzetgazdasági könyvek iránt, míg az 1940-es években 
a világpolitika nagy kérdései állnak az olvasmányok középpontjában. A tudásvágyból olvasót tehát 
alapvetően befolyásolják a társadalmi körülmények, illetve személyes igényei, szükségletei, 
lehetőségei.

Ugyanakkor a pusztán szórakozásból olvasó sem teljesen szabad a korszellemtől, „őt is rejtett 
áramlatok viszik magukkal, melyeket a tömeges olvasásról számot adó könyvtári statisztika tár fel.”7 
A Fővárosi Könyvtár, az Országos Széchényi Könyvtár és a Pécsi Egyetemi Könyvtár olvasmánysta-
tisztikai adatai alapján állítja, hogy az első világháború előtti években a szépirodalom olvasói az 
akkori legújabb írókat részesítették előnyben, elsősorban az aktuális szenzációt, a „saison könyvét” 
keresték a könyvtárakban, és közkedvelt volt a regény mellett a novella is.

A világháború után megváltozott az olvasói érdeklődés, a kortárs irodalom helyett a XIX. 
század felé fordult, és mindhárom könyvtár legolvasottabb szerzői listáinak élén Jókai neve áll. Bár 
tény – teszi hozzá –, hogy az első világháború utáni időszakban sokkal több iskolás és nő használta 
a könyvtárakat, az adat mégiscsak azt jelenti, hogy az olvasók nagy tömege elfordult saját korától. 
A könyvtári statisztikák csak az olvasók összességére szolgáltatnak adatokat, az egyéni olvasmá-
nyok megismerésének más forrásai léteznek. Fitz írása ezen részében a három, Magyarországon 
addig megjelent gyűjteményes hazai olvasmányvallomás alapján fejti ki mondandóját. Ezek 
sorában az első volt a Gyalui Farkas által 1902-ben közzétett Legkedvesebb könyveim, a Kőhalmi 
Béla-féle 1918-as Könyvek könyve, illetve a szintén az ő összeállításában 1937-ben napvilágot látott 
Az új könyvek könyve. Érdekes, hogy Kőhalmi Béla őt is megkereste 1936-ban, és kérte, hogy fejtse 
ki gondolatait olvasmányairól, azonban nem reagált a megkeresésre.8 Fitz 1941-ben a három 
kötetben közreadott vallomások alapján vonja le az olvasásra vonatkozó általános következtetéseit.

Az első megállapítása az a felismerés, hogy a keveset olvasó személyre a kevés könyv sokkal 
maradandóbban hat, mint a sok könyv a sokat olvasóra. A „keveset olvasó egyoldalú, lelke belefúrja 
magát az élvezett könyv gondolatvilágába, eszméi és kezdeményezései megkötöttek, ítélőképessége 
fejletlen. A sokat olvasó viszont sok olvasmányából kritikát tanul, szelleme fürgébb, eszméit 
zabolázni tudja. A keveset olvasó mélyre hatol, a sokat olvasó széles felszínen mozog.”9

Középiskolás korban új korszak kezdődik az olvasásban. „Ifjúságunk hatvan év óta falja Jules 
Verne és Jókai regényeit. Mohón, bűvölten olvassa, lélekben együtt szenved és küzd hőseivel, de aztán 
elfelejti őket s világszemlélete kialakulására ezek a könyvek nincsenek számbavehető hatással” 
– írja.10

6 Fitz, 1941. i.m. 200-202. p.
7 Uo. 201. p.
8 Kőhalmi Béla felkérő levele 45/380.
9 Fitz, 1941. i.m. 203. p.
10 Uo. 204. p.
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Véleménye szerint tizenöt éves kor körül akad rá az egyén arra a műre, mely az életre vonatkozó 
terveknek új irányt szab, s gyakran eldönti a pályaválasztást is. Cholnoky Jenő példáját hozza fel, 
aki kamaszkoráig mérnöknek készült, ám akkor kezébe került a francia Reclus nagyszerű 
földrajztudományi munkája, A Föld, és annak hatására lett geográfus.11 Az egyetemi évek alatt újra 
meg újra sok olyan könyvre bukkanunk, amely „további működésünkben éltető forrásunk” lesz. 
Az olvasás elmélyültebbé válik, már nem annyira a tárgykör vonzza az olvasót, hanem az író 
módszere, „Az olvasó az író tanítványa, követője, utánzója, sőt talán utóda, a folytatója lesz.”12 
Az egyetem után, a hivatás művelésének évei alatt az olvasásban is új korszak kezdődik.

A könyvet háttérbe szorítja a hírlap és a folyóirat, az egyetemet végzettek csak arra törekszenek, 
hogy érdeklődési körük színvonalán maradjanak. Sajátos véleményt fogalmaz meg a klasszikusok 
olvasása kapcsán. Az olvasmány-vallomásokból kiderül, hogy Dante vagy Shakespeare milyen 
nagy hatással van olvasóikra. Fitz véleménye szerint ezt a hatást nem közvetlenül a klasszikusok-
nak kell tulajdonítani, hanem a kommentátoroknak, vagyis az irodalomtörténészeknek és a 
tanároknak. Kétségtelenül a sznobizmusra mint kulturális jelenségre utal soraival: „Mert e régi 
nagy írók világa, gondolat- és kifejezésmódja számunkra, modern emberekre, annyira idegen és 
bonyolult, hogy a gyönyör, melyet keltenek, sehogysem lehet közvetlen. Tetszenek, mert művészi 
felépítettségük, logikájuk, előadásmódjuk megegyezik olyan követelményekkel, melyeket neves 
kritikusok a művészi alkotásoktól megkívántak. Olyan előnyökért tetszenek, melyeket előbb más 
könyvekből kellett megtanulnunk méltányolni. De ez másodlagos gyönyörűség. Aki irodalmi 
tanulmányokat nem folytatott, nem olvassa a klasszikusokat, vagy ha olvassa és tiszteli őket, 
tömegszuggesztió hatása alatt teszi, abban a tudatban, hogy a művelt embernek ez kötelessége.”13 
Fitz – megelőlegezve olvasmányai ismertetését – mindenesetre egész életében rendszeresen olvasta 
a görög, de főleg a latin klasszikus szerzőket, és kedvenc latin költőiből kéziratos antológiát állított 
össze Latin költők címmel. Ehhez kapcsolódóan vitatja azt a közkeletű, először Taine által 
kidolgozott nézetet, miszerint az életkor előrehaladásával a szellemi fejlődés új, ám erőben 
sajnálatosan egyre csökkenő korszaka kezdődik. A korral változik az olvasmányok összetétele, 
azonban a változásoknak alapvetően nem az életkor előrehaladása az oka, hanem az életkörülmé-
nyek változása. Ezek alapvetően befolyásolják az olvasó kedélyállapotát és befogadóképességét. 
„Az olvasmány kíséri az életkörülményeket, okozati összefüggésben van velük, sokszor visszahat 
rájuk” – fejtegeti.14 Példaként Dosztojevszkij művét, Emlékiratok a halottasházból (az új fordítás-
ban: Feljegyzések a holtak házából) című írását említi, mely a békeévekben meglehetősen hatásta-
lan volt a magyar olvasóközönségre, viszont a háború alatt hadifogságban szenvedő olvasóknak 
megrázó élményt jelentett.

Harmadik következtetése egy lélektani törvény, miszerint a könyv az első olvasásra hat a legerő-
sebben. Az újraolvasás kétségtelenül megszilárdítja az emlékeket, de elhalványítja az első olvasás 
friss benyomásait. Minél többször olvassuk ugyanazt a könyvet, annál gépiesebben hat a szöveg az 
olvasóra. Sajátságos véleménye szerint „Ha tehát valamely könyv különösképpen tetszik, akkor 
legjobb, ha nem olvassuk újra. Tovább és vágyóbban fogunk emlékezni rá.” Ehhez a tételhez azonban 
hozzáteszi azt az olvasás-lélektani megállapítást, hogy ha évek múlva, megváltozott tapasztalatok 
alapján, új szempontok mentén olvassuk újra a művet, „egészen más képzeteket kelthet bennünk, és 
ismét frissen hathat. Ekkor az újraolvasás gyümölcsöző lesz. S ha a régen olvasott könyv tartalmát 

11 Uo.; Kőhalmi Béla (1918): Könyvek könyve. Lantos, Bp. 1918. 44. p.
12 Fitz, 1941. i.m. 204. p.
13 Uo. 205. p.
14 Uo.
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már hosszabb ideje elfelejtettük, a második olvasásnál akár mélyebb benyomást is gyakorolhat ránk, 
mint az elsőnél.”15

Személyes olvasmányaiban nem tartotta magát fenti véleményéhez. Sok könyvet többször is 
elolvasott, egyeseket rövid idő elteltével. A szépirodalmi mű egyébként sokkal élénkebben hat akár 
a legjobb tudományos könyvnél is, mert képeket varázsol elénk, és érzelmeket kelt. Példaként a 
Quo vadis? című Sienkiewicz-regényt említi, mely jobban láttatja a római császárság életét, mint 
a történész Mommsen vagy Ferrero korszakról írott nagy monográfiája. A lelki életben a képzelet 
hatalma nagyobb, mint az értelemé – állapítja meg. Ebből vonja le azt a következtetést, hogy 
tudományos könyv is csak akkor ihlet meg, ha képeket kelt az olvasóban, és képzettársításaival 
további meglátásokra, felfedezésekre ösztönzi olvasóját.

Következő gondolata egyfajta olvasói nemzetkarakterológia. Kétségtelenül némileg vitatható 
meglátása szerint az olvasmányok megválogatásánál és hatásánál fontos szerepe van az olvasó 
nemzeti vérmérsékletének is. A források alapján azt állapítja meg, hogy a magyar olvasó a magyar 
irodalom után leginkább a francia írókat kedveli. Szerinte nem az az oka ennek a jelenségnek, 
hogy a magyarság latin szellemben nevelkedett, s a latin irodalmi hagyományok tisztábban élnek 
tovább a francia irodalomban, mint más nemzeti irodalmakban. A közös, vagy inkább hasonló 
vérmérsékletben fedezi fel a magyarázatot, a magyar és a francia egyaránt hajlamos a rögtöni 
állásfoglalásra, az érzelmek és az események egyszerű értelmezésére. „Igaz, a magyar időnként 
tépelődni szokott, ami a franciánál ritkán fordul elő, de ez a tépelődés nem a germán elmélyedéssel 
rokon, hanem az orosz magábaszállással” – fejtegeti.16 Ez a lelki rokonság, a „puszták fiainak 
szemlélődése” okozza az orosz irodalom kedveltségét. A német irodalom a külföldi literatúrák 
olvasottságában csak a harmadik, többnyire Goethe és a német filozófusok kedveltsége miatt. 
Az angol irodalom világa, az angol írók vérmérséklete alapvetően különbözik a magyartól, és ez 
a megállapítás vonatkozik a többi nagy nemzetközi irodalmi személyre is. Ezekkel az irodalmak-
kal, illetve az azokat jelentő külföldi írókkal „Érdeklődéssel és meglepetéssel ismerkedünk meg, de 
nem alakít át bennünket.”17

Fitzet behatóan foglalkoztatta az olvasás mennyiségének kérdése. E probléma kifejtésére szánta 
Mennyit olvashatunk? című tanulmányát, illetve német nyelvű előadásának egy részét. Fejtegetésé-
nek kiindulópontja a könyvek szinte áttekinthetetlen nagy száma. Mint egy 1908-as adatra 
hivatkozva írja, Gutenberg óta 12 millió könyvet nyomtattak, és „a mi korunkban egyedül csak 
Európában évről-évre több mint százezer kötet jelenik meg”18. Ezt a felfoghatatlan mennyiségű 
szöveget képtelenség elolvasni, egyszerűen fizikai korlátjai vannak. Külföldi olvasás-lélektani 
kísérletek alapján vázolja a szöveg befogadásának módját. A vizsgálatok kiderítették, hogy olvasás 
közben a szem nem egyenletes mozdulatokkal követi a betűket, hanem a tekintet lökésszerűen 
halad a soron, majd egy pillanatra megáll a megértés szempontjából fontosabb szónál, és csak 
a szünetet követően halad tovább. A szökellés alatt, amíg a szem mozog, nem olvasunk; ez csak a 
szünetekben történik, az egyik tekintetszökellés vége és a következő kezdete között eltelő 
pillanatban. Vagyis a szemünk nem betűket, nem is szóképeket, hanem szócsoportokat olvas. 
Egy-egy sorra 3-6 szökellés és az azt követő szünet esik: könnyebb szövegnél kevesebb, nehezebb-
nél több. Anyanyelven történő regényolvasásnál átlagosan háromszor akad meg a sorban a szem, 
nehezebb, bonyolultabb szövegű szakmunkánál azonban ötször-hatszor. Egy könnyű szövegű sor 

15 Uo. 206. p.
16 Uo.
17 Uo.
18 Fitz, 1942. i.m. 100. p.
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elolvasása 2 másodperc, nehezebb szöveg sora átlagosan 4, esetleg 5 másodpercet vesz igénybe.19 
Az olvasás sebességét természetesen az egyén természete és képessége jelentős mértékben 
befolyásolja. Gyakorlatlan vagy nehezebb felfogású olvasó lassabban halad a rendszeresen olvasó, 
éles eszű személynél, és az is természetes, hogy anyanyelven gördülékenyebben olvasunk, mint 
idegen nyelven. De a pillanatnyilag adott körülmények is befolyásolják a szöveg befogadásának 
sebességét, illetve az is, hogy némán vagy hangosan olvasunk-e. Az olvasás gyorsaságában – eltérő 
mértékében – a nyelvek szerkezete szerinti különbségeknek is szerepük van. Az angol nyelv 
szavainak rövidsége és mondatszerkezetének egyszerűsége miatt beszédben és olvasásban egyaránt 
sok időt takarít meg. A franciák is gyorsan olvasnak, mert a francia nyelv szórendje szigorú 
következetességével megkönnyíti a szöveg gyors megértését. A lazább szórendű nyelvek olvasása 
azonban hosszabb időt kíván. Ha valaki egyforma biztonsággal és folyékonysággal olvassa a 
magyar, a német, a francia, az angol és a latin nyelvet, könnyű szövegek esetében valószínűleg 
az angolt fogja leggyorsabban olvasni, utána a franciát, majd a magyart, a németet; a leglassabban 
pedig a latint, mert a latin mondatban az összetartozó szavakat szinte össze kell keresgélni, s ez 
a szellemi munkatöbblet időveszteségben nyilvánul meg.20 Egy illető kikapcsolódásként 3 óra alatt 
elolvasott egy 271 oldalas detektívregényt, oldalanként 23 sorral, soronként átlag 9 szóval. Az első 
órában 89, a másodikban 90, a harmadikban 92 oldalt olvasott, percenként tehát másfél oldalt, 
vagyis 34-35 sort, 440 szót.21 A könyvnek csak a cselekményét kellett követnie, ami rendkívül 
lebilincselő volt, és a végkifejlet iránti kíváncsiság okozta az olvasott oldalak számának növekedé-
sét minden órában. Az illető más alkalommal világhírű szerző irodalmi értékekben gazdag 
regényét olvasta. Ebben az esetben óránként csak 55 oldalt olvasott, egy percre 23-24 sor, illetve 
190-191 szó esett. A regényben kevesebb izgalmas rész volt, mint a detektívtörténetben, az olvasó 
értelme nemcsak az elbeszélést követte, hanem a szerző írásművészetét is méltányolta és élvezte. 
A harmadik esetben egy hivatása körébe tartozó gyermeklélektani tanulmányt olvasott; a gondo-
latgazdag szövegből percenként 21 sort, vagyis 129-130 szót fogadott be. Végül egy irodalmi 
tanulmányt olvasott olyan témáról, amellyel maga is foglalkozott, és a kérdést részleteiben is jól 
ismerte. Ebből a szövegből percenként alig fél oldalt, mindössze 18 sort, azaz 114 betűt olvasott.22 
Mindebből nyilvánvaló, hogy minél több figyelmet igényel az olvasott szöveg, annál több gondola-
tot ébreszt, és annál lassúbb az olvasás menete.23

Érdeklődését az olvasás mennyiségi kérdései iránt egyébként Ferenczi Zoltán esete keltette fel. 
Az irodalomtörténész a budapesti Egyetemi Könyvtár igazgatója volt 1925-ig, Fitz mint hivatali 
főnökét közelről ismerte, és feljegyezte róla, hogy „bámulatosan olvasott ember volt”, őt látva 
kezdett töprengeni azon, hogy mennyit olvashat valaki 60-70 év alatt.24 Az olvasás sebességéről, 
mennyiségéről egyébként saját megfigyeléseit is rögzítette. Olvasmánynaplójában közölte 
a számszerű adatokat, egy német nyelvű regény, egy magyar nyelvű hivatalos irat és egy német 
nyelvű tanulmány olvasása során jegyezte fel az eredményeket. A regény Gerhart Hauptmann Der 
Ketzer von Soana (magyar fordításban A soanai eretnek) című műve volt. Egy óra alatt 55 oldalt, 
oldalanként 28 sort, soronként átlag 8 szót olvasott, vagyis egy óra alatt 1430 sor,25 11 440 szó volt 

19 Uo. 100-101. p.
20 Uo. 101-102. p.
21 A percenkénti 440 szó elírás, a helyes érték 315 szó.
22 A 114 betű elírás, az érték nagyjából 114 szó.
23 Fitz, 1942. i.m. 102. p.
24 Dátum nélküli fogalmazvány, az olvasmányi napló melléklete. 45/1262.
25 Helyesen 1540 sor.
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az olvasási sebessége. Másképp kifejezve: 1 percre esik nem egészen egy (0,916) oldal, 23-24 sor 
vagy 190-191 szó. A magyar nyelvű hivatalos szöveg az Egyetemi Könyvtár igazgatójának, 
Pasteiner Ivánnak egyik gépiratos jelentése volt, a 11 oldal terjedelmű szöveg oldalanként 38 sort, 
soronként átlag 8 szót tartalmazott. Az egész jelentést 23 perc alatt olvasta el, vagyis 418 sor, 3344 
szó volt a sebesség, ami 1 percre átszámolva nem egészen fél oldal (0,478), 18 sor, azaz 144 szó. 
A harmadik példája pedig egy szexuálpszichológiai tanulmány volt, H. Zikel írása: Das Sexualleben 
der Frauen. A 28 oldalas szöveget 39 perc alatt olvasta el, összesen 840 sorból állt a tanulmány, 
oldalanként 30 sorral, soronként 6, összesen 5040 szóval. A percenkénti olvasási sebesség 0,71 lap 
volt, vagyis 21,5 sor.26 Ezeknek a méréseknek közvetlen gyakorlati haszna azonban kevés annak 
a kérdésnek a megválaszolására, hogy mennyit lehet elolvasni életünk során – fejtegeti tovább 
tanulmányában.27 A kérdés megválaszolásához az olvasmánynaplókat kell figyelembe venni.

Az írás következő részében névtelenül ugyan, de saját magáról és „olvasmányi naplójáról” ír: 
„Egy rendszeresen sokat olvasó férfi naplója van előttem, ki minden nap 3-4, néha több órát is 
olvasott ebéd után és a korai éjjeli órákban. Olvasmányai során körülbelül egyformán váltakoztak 
a komoly szépirodalmi és a tudományos könyvek, de emellett buzgó újságolvasó is volt. […] 
Ha mármost olvasmányairól évi és havi statisztikát készítünk, azt látjuk, hogy évente átlagban 
76 könyvet olvasott; egy-egy hónapra átlagban 6 könyv esik. A téli hónapokban, októbertől márciusig 
többet olvasott, 7-8 könyvet, a nyári hónapokban azonban csak négyet-ötöt. […] E statisztikából 
az látszik, hogy 10 év alatt rendszeres olvasó elolvashat 760 kötetet, egy élet alatt, 50 évi olvasás után 
közel 4000 kötetet. Ez tekintélyes szám, megfelel egy jóravaló polgári magánkönyvtár állományának. 
De ha a nagyobb közkönyvtárak százezres és milliós kötetszámára gondolunk, teljesítményét 
szánalmasnak fogjuk látni. […] Magyarországon mostanában évente átlagban 2500 új könyv kerül 
könyvárusi forgalomba, s ezek együttes lapszáma meghaladja a 330.000 oldalt. Ha valaki semmi 
mást, csupán ezt az egyetlen év alatt megjelent bolti könyvet akarná elolvasni, 34 évre volna hozzá 
szüksége.”28

A megjelent könyvek óriási száma és az olvasásukra rendelkezésre álló idő közötti aránytalan-
ságot csak válogatva, tervszerű olvasással egyenlíthetjük ki. A tervszerű válogatás nem könnyű 
feladat, tudományos művek esetén megkönnyíti a szakbibliográfia, ha pedig szépirodalmat 
akarunk olvasni, tájékoztat az irodalomtörténet, a kritika, tanácskozhatunk könyvtárossal vagy 
fordulhatunk magyarázatos mintacímjegyzékekhez, és léteznek a könyveket népszerűségük, 
kedveltségük alapján rangsoroló listák is. De mind a mintacímjegyzékeknek, mind a ranglistáknak 
csak szerény hatása van a művelt olvasóra. Senki sem fogja az összes ajánlott vagy kedvelt 
olvasmányt elolvasni. „Vezetni – de azt is csak korlátolt mértékben – legfeljebb a kiskorú olvasót 
lehet, amíg nevelői hatása alatt áll. […] A művelt felnőttek azonban alig engedik magukat olvasmá-
nyaikban vezetni. Az olvasás életük egy része, hiszen a legtöbben a nap 24 órájából 3-4 órát szánnak 
olvasásra. S a könyvekkel nemcsak az idejüket töltik el, hanem az olvasmány észrevétlenül át is 
alakítja az életüket, finomítja, csiszolja, megváltoztatja az egyéniségüket. Olvasásuk tehát életük 
változataihoz igazodik, és ha válogatnak, egyéni céljaik szerint válogatnak.”29 Az olvasás tehát 
„átalakítja az életet, finomítja, csiszolja, megváltoztatja az egyéniséget”.

Olvasmányaiból milyen képet nyerhetünk személyiségéről?

26 Fitz József Olvasmányi naplója 1916-1932. 45/1262. Az adatokat a két magyar nyelvű tanulmányban 
nem, a német nyelvű előadásban viszont felhasználta. 45/1280.
27 Fitz, 1942. i.m. 102. p.
28 Uo. 103. p.
29 Uo. 104. p.
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FITZ GYERMEK- ÉS IFJÚKORI OLVASMÁNYAI

Olvasmánynaplóját – szó volt róla – 1916-ban, a harctéren kezdte vezetni, és korábbi olvasmányai-
ról retrospektív módon emlékezett meg. Fitz értelmiségi családban született, nagyapja, Fitz József 
orvos volt, apja, Fitz Pál pedig jómódú és köztiszteletben álló királyi tanácsosi címmel rendelkező 
királyi közjegyző Oravicabányán. Anyai nagyapja, Bedőházy József tanár volt, az erdélyi polihisz-
tor Brassai Sámuel tanítványa, és szegről-végről rokona a tudósnak. A családnak alighanem 
tekintélyes magánkönyvtára volt. Tanulmányai végén Fitz a Széchényi Könyvtárban szeretett 
volna dolgozni, Fejérpataky László igazgatónak szóló álláskérelmében írta, hogy „Kedvet érzek és 
talán tehetségem is lesz a könyvtártiszti hivatáshoz. A könyvtártan alapvonalait Dr. Ferenczi Zoltán 
könyvéből lelkiismeretesen tanulmányoztam, a szakirodalommal most is állandóan foglalkozom, sőt 
gyakorlatilag is működtem, amennyiben egy több ezer kötetes könyvtárt rendeztem és az most is 
kizárólagos felügyeletem alatt van.”30 A „most is kizárólagos felügyeletem alatt” álló könyvtár 
lehetett akár a családi gyűjtemény is. Első könyvélményei a szülői bibliotékához kötődnek: „4 éves 
koromban, mikor még olvasni sem tudtam, Brehm 10 kötetének minden képéről meg tudtam 
mondani, milyen állatot ábrázol. Ezért csodagyereknek tartottak” – fűzte hozzá az önirónikus 
kommentárt emlékezéséhez.31 Elsősorban a Robinsont emelte ki 6-8 éves kori olvasmányai 
sorában, melyet „vagy hússzor” olvasott el. Ebben az életkorban olvasta Andersen és Grimm meséit, 
Goethetől a Reineke Fuchs (magyar fordításban Reineke, a róka) című állatmese gyerekeknek szánt 
német nyelvű változatát. Szintén németül ismerkedett Gulliver kalandjainak gyerekváltozatával. 
Fitz ezen a nyelven tulajdonképpen nem tanult, édesanyja, Bedőházy Mária anyanyelve ugyanis 
német volt, így a szülői házban sajátította el olyan szinten, hogy később németül novellákat is írt. 
A német mellett franciául és angolul olvasott és beszélt,32 és tanulmányai során biztos latin tudásra 
tett szert. Gyerekkorában Oravicabányán ráragadt bizonyos szintű román nyelvtudás (szülőfaluja 
lakóinak száma 1891-ben 4115 fő volt, túlnyomóan román és német nemzetiségűek lakták) is. 
Az elenyésző számú magyar a nagyközség vezető rétegét alkotta. A gyerekkori román játszótársai-
tól elsajátított némi román nyelvtudásnak egyébként jó hasznát vette az 1920-as, 1930-as években, 
amikor szüleit meglátogatta az immár Romániához került Oravicabányán). Később olaszul is 
megtanult. Gyermekkori olvasmányai között megemlékezett a Don Quijotéról is, nyilván a regény 
gyerekeknek átírt változatával ismerkedett. Akantisz Viktortól a Legszebb hősmondák33 és Jósika 
Miklóstól A könnyelműek volt még emlékezetes olvasmánya ebben az életkorban.34 10 éves korában 
ismerkedett meg Verne műveivel; az író egy-egy regényét egyébként később is elolvasta. Emléke-
zése szerint kiskamaszként a Nemo kapitány szigete című regényt olvasta; nyilván két, többé-
kevésbé összetartozó Verne-regényből, a Nemo kapitányból és a Rejtelmes szigetből alkotta meg 
utólag a címet.35 Olvasmányai között 13-14 éves korában kezdtek megjelenni az ismeretterjesztő 
munkák. Németül egy kétkötetes Goethe-életrajzot olvasott ekkoriban, illetve Ferenczi Zoltán 
Petőfi élete című nagy biográfiáját, Alexander Bernáttól A művészet című kötetet, Gaál Mózestól 

30 Fitz 1913. szeptember 15-én kelt kérelme Fejérpataky László igazgatóhoz. 45/1121. A remélt állást ekkor 
nem kapta meg, a budapesti Egyetemi Könyvtárban viszont elnyert egy gyakornoki helyet, így könyvtári 
szolgálatát ott kezdte el 1914 januárjában.
31 Fitz, 1916-1932. i.m.
32 A 30. sz. jegyzetben idézett levél.
33 Pontos címe: A klasszikus ókor legszebb hősmondái.
34 Fitz, 1916-1932. i.m.
35 Uo.
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A magyar irodalomtörténetet, Fischer Sándortól pedig a Petőfi élete és munkáit. A kisgimnazista 
Fitznek szépirodalmi olvasmányai közül emlékezetes élményt jelentettek Berzsenyi Dániel Ódái.36 
16 éves korában két könyv volt rá nagy hatással. Az egyik Kiplingtől A dzsungel könyve volt, a 
másik Victor Hugo regénye, az Egy halálra ítélt utolsó napjai (a feljegyzésben kissé pontatlanul 
emlékezett a regény címére, „Egy halálra ítélt végnapjai” alakban említi).37 Fitz 1–5. osztályú 
tanulmányait a fehértemplomi állami gimnáziumban, a 6–8. osztályt pedig a temesvári piarista 
gimnáziumban végezte, és itt tett érettségi vizsgát. A matúra előtt álló nagydiák emlékezetes olvas-
mányai sorában emlékezett meg Lyka Károly könyvéről, A képírás újabb irányairól, melyet – fel-
jegyzése szerint – „vagy tízszer” olvasott, Tolsztojtól a Kreutzer-szonátát, Sienkiewicztől a Quo 
vadist? németül olvasta, angolul Thackeraytől a The book of snobs című kötetet (magyar fordítás-
ban Sznobok könyve). Az érettségi után egyetemi tanulmányait Budapesten, Münchenben, 
Párizsban és Lausanne-ban végezte, nyelvészeti, irodalmi, művészettörténeti és filozófiai stúdiu-
mokat folytatott. Doktori értekezését Brassai Sámuelről írta, és 1913-ban védte meg a disszertációt. 
Egyetemi hallgatóként filozófiai olvasmányai mellett irodalomtörténeti munkák is helyet kaptak. 
A szépirodalomban a kortárs irodalom vezetett, a magyar szerzők közül Adyval ismerkedett (Az 
Illés szekerén, Vér és arany), Kosztolányit (Boszorkányos esték), Herczeg Ferencet (Mutamur) és 
Gárdonyi Gézát (Ábel és Eszter, Az a hatalmas harmadik) olvasta. A külföldi szerzők közül Anatole 
France volt rá nagy hatással, 4 könyvét olvasta magyar, illetve francia és német nyelven. A francia 
írók közül ismerte Maupassant-t és a franciául író belga Maeterlincket. A kortárs német irodalom-
ból Gerhart Hauptmannt, Richard Dehmelt, Hermann Bahrt, Heinrich Mannt és mindenekfölött 
Thomas Mannt olvasta, tőle öt kötetet jegyzett fel. Olvasmányai sorában azonban akadtak kisebb 
irodalmi értéket képviselő szerzők könyvei is, így a rémtörténeteket író német Ewerstől négy 
kötetet is olvasott. A német szerző Edgar Allen Poe kisebb kaliberű követője volt; Fitz a „mestertől” 
is olvasott – egyébként németül – egy kötetet. Selma Legerlöftől németül olvasta a Gösta Berlinget. 
Aktuális, főleg politikai kérdésekkel foglalkozó könyvet keveset tanulmányozott, mindössze egy 
ilyen kötetet jegyzett fel, egy Sasmosky nevű szerző Die Balkanpolitik Österreichs-Ungarns című 
kétkötetes munkáját. A filozófusok közül Schopenhauert olvasta feljegyzése szerint, ugyanakkor 
gondolkodására Kant teóriái voltak nagy hatással. Legalábbis atyai barátja, lelki vezetője, a későbbi 
csanádi püspök levele szerint. Glattfelder Gyula egyik dátum nélküli levelében azért bírálja, mert 
„túl sokat foglalkozik bálványával, Kanttal.”38 Glattfelder egy másik levelében Adyt vetette szemére. 
Egyik vizsgája elhalasztása kapcsán írja Fitznek: „Hogy vizsgája elhalasztása alkalmával Adyval 
érzi – Mi mindig mindenről elkésünk – az nagyon természetes. Az adysták végzete, hogy elkésnek.”39 
Fitz olvasmányait részben vásárolta. Fennmaradt egyetemi hallgató korából Németh József 
könyvkereskedő néhány levele, amelyből beszerzéseit lehet megismerni. 1911-ben az éves elszámo-
lás szerint 239 korona értékben vásárolt könyvet (és írószert), például szótárakat (angol, francia) és 
zenei könyveket. A zene Fitz számára nagyon fontos volt, kitűnően zongorázott, rendszeresen járt 
hangversenyekre, és még késő öregkorában is napi rendszerességgel játszott a hangszeren. Zenei 
érdeklődését jelzi Kovács Sándor zeneesztétikai könyvének megvásárlása, de megrendelte Liszt 
Ferenc levelezését, Doppler Ferenc Erkelhez írt leveleit, valamint a zenetörténész Isoz Kálmán 
műveit. Vásárolt képzőművészeti albumokat, Leonardo, Goya, Velasquez alkotásairól. A Filozófiai 
Írók Tára új köteteit is megvette, valamint számos német nyelvű esztétikai könyvet is vásárolt. 

36 Uo.
37 Uo.
38 Glattfelder Gyula dátum nélküli levele Fitz Józsefhez, 45/207.
39 Glattfelder Gyula 1911. október 7-ei levele Fitz Józsefhez, 45/207.
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Az elszámolás szerint rendszeresen megrendelte a folyóiratok közül a Huszadik Századot, a 
Nyugatot, a Magyar Figyelőt és az Ország-Világot. A könyvsorozatok közül vásárolta a Magyar 
Könyvtár és az Olcsó Könyvtár köteteit, a szépírók közül Maupassant egy könyvét franciául 
rendelte meg, a magyar szerzők közül Bródy Sándort, Herczeg Ferencet, Molnár Ferencet kérte a 
kereskedőtől. A külföldi szerzők közül Tolsztoj és Maeterlinck egy-egy kötetét is megvette. 
A könyvkereskedő 1912. szeptember 17-én arról értesítette, hogy a kért Holnap kötetet nem tudja 
szállítani. Németh József 1913. július 15-én számlázta le a megrendelt Ferenczi Zoltán könyvet, 
A könyvtártan alapvonalait.40

FITZ OLVASMÁNYAI 1916–1957 KÖZÖTT, FELJEGYZÉSEI 
ALAPJÁN

A hagyatékában található kisalakú kockás füzet 47 levél terjedelmű. Sajátossága, hogy a füzet 
elején kezdte el vezetni olvasmányai jegyzékét a szerző és a cím, illetve a terjedelem közlésével, 
majd megfordította, és hátulról, az első részhez képest fordított állású feljegyzéseket rögzített. 
Ebben a részben többek között olvasmányairól összesített táblázatokat készített különböző 
szempontok szerint. Az egyik ilyen táblázat az „Olvasmányaim számszerű statisztikája” címet 
viseli, és az 1916–1928 közötti évek olvasmányainak mennyiségi adatait közli havi bontásban. 
Nincs terünk a táblázat részletes bemutatására, néhány jellemző adatát azonban kiemeljük. A fron-
ton az 1916–1918 közötti három évben meglepően sokat olvasott, 1916-ban 76, 1917-ben 77, 
1918-ban 70 kötetet. Az olvasott kiadványok száma 1919-ben és 1920-ban tovább emelkedik, 81-re, 
illetve 102-re nő, hogy 1921-ben 56-ra csökkenjen. 1922-ben 71, 1923-ban 64, 1924-ben pedig 66 
könyvet olvasott el. Az 1920-as évek második felében jelentősen csökken az olvasott művek száma, 
1925-ben 19, 1926-ban 17, 1927-ben 34, 1928-ban pedig 30. Egy másik táblázatban az 1916–1927 
között olvasott kötetek oldalszámát összesítette. A következő kimutatásban külön feljegyezte 
az olvasott könyvek tartalom szerinti megoszlását 1916–1924 között. Három – Szépirodalom, 
Tudományos és Tankönyv – kategóriát állított fel. A fronton olvasott könyvek nagyobb része 
szépirodalmi volt, 1919-től viszont – az 1923-as év kivételével – a tudományos könyvek olvasása 
vált hangsúlyosabbá. Évi néhány tankönyvet is átnézett, ezek részben angol, francia és olasz 
nyelvkönyvek voltak. Az 1916–1921-es évekre vonatkozóan összeállította „Az olvasmányok 
tárgyköre” elnevezésű táblázatot is, ebben a részben a szépirodalmi és a tudományos műveket 
bontotta műfaj, illetve szakterület szerint. A szépirodalmon belül a hat év alatt mindössze két 
verseskötetet olvasott, a novelláskötetek száma 70 volt. Ugyanennyi, 70 volt a regények száma, 
és meglepően magas az elolvasott színdarabok száma: 95. Különösen sok színművet olvasott 
1920-ban, számuk 41 volt. Az olvasott tudományos művek közül 24 filozófiai, 9 művészeti (zenei), 
7 nyelvészeti, 51 irodalomtudományi, 33 emlékirat, 45 történettudományi, 22 földrajzi (útleírás), 
11 természettudományi és 12 „pályabeli szakmunka” volt. Az olvasmánynapló utolsó, összesített 
táblázata az 1916–1924 közötti olvasmányok nyelvi összetételét mutatja be. A kilenc év alatt 
németül olvasta a legtöbb könyvet, 301 az ebbe a csoportba tartozó kötetek száma, a magyaré 
valamivel kevesebb, 285. Az angol nyelvűek száma 49, francia 37 és mindössze 2 olasz nyelvű volt 
közöttük.

40 Németh József könyvkereskedő Fitz Józsefhez írt levelei, 45/498.
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Miket olvasott konkrétan ezekben az években? A háborús évek olvasmányai között akadnak 
katonai tárgyú kötetek, így egy német nyelvű monográfia az orosz-japán háborúról, ugyancsak 
németül egy, az Isonzó menti harcokról írt munka, a Monarchia hadiflottájáról szóló magyar 
nyelvű kötet és több német nyelvű könyv a keleti front harcairól. Katonai szolgálatát a Balkánon, 
közelebbről Albánia területén teljesítette, ezzel magyarázható, hogy olvasmányaiban helyet kaptak 
az Albániát bemutató tomusok, a Balkánról szóló munkák, sőt, a balkáni iszlámról is olvasott 
német nyelvű opusokat és Goldziher Ignác egyik magyar írását is tanulmányozta a mohamedán 
vallásról. Valahonnan egy albán nyelvkönyvet is szerzett, és elkezdte tanulni a nyelvet. Nem 
tudjuk, honnan szerezte olvasmányait.

Az 1916–1918 között elolvasott 223 kötet egy kisebb könyvtár, szinte elképzelhetetlen, hogy 
a fronton akár csak kisebb részét is magánál tudta tartani egy alacsony tiszti rangban szolgáló 
személy. (1914 augusztusában hívták be, tartalékos tiszti tanfolyamra vezényelték, melynek 
elvégzése után zászlósként került ki a frontra. Több kitüntetés birtokában főhadnagyi rangban vált 
ki a hadsereg kötelékéből 1918 novemberében.) Elképzelhető, hogy az alakulatoknál létrejött 
könyvtárakból származtak olvasmányai. Lehetséges persze az is, hogy saját könyveit olvasta és 
rendszeresen hazaküldte az átnézett példányokat. 1918 decemberében foglalta el ismét munkahe-
lyét a budapesti Egyetemi Könyvtárban.

Olvasmányait a dokumentumokból, elsősorban olvasmánynaplójából 1932-ig lehet tételesen 
nyomon követni, illetve az 1936 és 1957 közötti évekből hézagosan fennmaradt éves noteszeiből, 
amelyekben rögzítette olvasmányai adatait. A hatalmas mennyiségű címanyag alapos feldolgozá-
sára nincs elég terünk, a továbbiakban csak összesített megállapításokat teszünk erudíciója 
jellegzetességeiről. Könyvtártudományi szakirodalmi működését az 1920-as években kezdte, 
olvasmányai alapján nyomon követhető szakmai érdeklődésének alakulása, az egyes kérdéskörök 
kutatása. Feljegyzéseiből jól kirajzolódnak a későbbi publikációkban is testet öltő témák, mint 
az ősnyomtatványok az 1920-as évektől, a bibliográfia kérdései, a magyarországi könyvnyomtatás 
kezdetei vagy az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc nyomdászata. Az 1920-as években 
dokumentációs jellegű szövegek készítésével (bibliográfiák, sajtószemlék, tömörítvények) 
jelentkezett a Jakabffy Elemér szerkesztésében Lugoson kiadott Magyar Kisebbség című szaklap-
ban, érthető módon néhány évig jelentős helyet kaptak olvasmányai között a Népszövetség 
kisebbségvédelmi tevékenységével foglalkozó közlemények. Olvasmányai között időről időre 
felbukkantak egyéni érdeklődését tükröző kérdések, jellemző módon 20-30 kötetet is elolvasott 
egy-egy átmenetileg őt foglalkoztató kérdésről. Ilyen volt az 1920-as években az első világháborús 
emlékiratok olvasása, számos katona és diplomata memoárját tanulmányozta ezekben az években. 
Ehhez kapcsolódott az orosz forradalom és a cári család sorsa, 1929-1930-ban számos munkát 
lapozott át főleg németül a kérdésről. Naplójában egyébként az év végén gyakran megjelölte 
„Állandó tanulmányok” elnevezéssel az őt elsősorban foglalkoztató témákat. Eszerint behatóan 
érdeklődött a drámairodalom iránt, a görög klasszikusok olvasásán túl Shakespeare műveit is 
szisztematikusan tanulmányozta, és a drámák mellett az alapvető szakirodalmat is megismerte. 
Érdeklődése elsősorban a humán területekre fókuszált, de évente egy-két természettudományos 
ismeretterjesztő munkát is elolvasott, így például Flammarion népszerű csillagászati művét vagy 
Fritz Kahn Tejútrendszerről szóló Die Milchstrasse című kötetét. E művet egyébként többször is 
elolvasta, utoljára 1956-ban. Természettudományi érdeklődése még késő öregkorában is megma-
radt, például 1954-ben áttanulmányozta Öveges József akkoriban kiadott Kis fizika című művét. 
Érdekelték az útleírások is, közelebbről Afrika és a sarkvidék felfedezése, például olvasmánynapló-
jában 1921-ben feljegyezte az érdeklődését felkeltő témák közül: „Délsarki tanulmányok”. Számos 
angol, német és magyar nyelvű könyvet olvasott el a déli pólus eléréséért folytatott expedíciókról, 
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illetve Nansen egyik németül kiadott beszámolóját az északi sarkvidéken tett útjáról is ismerte. 
Állandó olvasmányai között voltak zenei könyvek, és több-kevesebb rendszerességgel olvasott 
tanulmányokat a sakkról is. Jól játszott, egyik barátjával vívott sakkjátszmájáról hírt adott 
Elhárított királycsel. Dr. Szávay Zoltán – Dr. Fitz József sakkjátszmája címmel az Oravicabányai 
Híradó 1913. augusztus 7-ei száma is. Rendszeresen olvasott történettudományi munkákat is, 
a magyar szerzők közül főleg Hóman Bálint és Szekfű Gyula írásait követte figyelemmel. 1950 és 
1953 között jelentős számban olvasott ideológiai jellegű könyveket, füzeteket. A marxizmus-leni-
nizmus klasszikusai mellett feljegyzései szerint a kor szereplőinek ideológiai, politikai írásait is 
forgatta. Aligha saját érdeklődéséből. Az 1950-es években az Országos Könyvtári Központnál 
dolgozott, feltehetően neki is részt kellett venni a rendszeres szemináriumi foglalkozásokon. 
1953 után már nincs nyoma ezen irodalom olvasásának. Talán a brosúrák és a szovjet irodalom 
(Azsajev: Távol Moszkvától, Szimonov: Nappalok és éjszakák) ellensúlyozására nagy számban 
tanulmányozta a latin klasszikusokat és Jules Verne regényeit, a francia írótól csak 1951-ben 
8 kötetet olvasott el. Szépirodalmi olvasmányaira a szerzői és tematikai gazdagság jellemző. Elég 
gyakran olvasott kikapcsolódásból divatos könyveket, illetve a jelek szerint kedvelte a bűnügyi 
történeteket. Olvasmányai között rendszeresen szerepelt Conan Doyle és Edgar Wallace, többnyire 
angol eredetiben olvasta ezeket az írókat. A magyar szerzők közül Vörösmarty Mihály, Petőfi 
Sándor, Jókai Mór, Mikszáth Kálmán, Rákosi Viktor, Gárdonyi Géza, Bródy Sándor, Herczeg Ferenc, 
Ady Endre, Móricz Zsigmond, Kosztolányi Dezső, Babits Mihály, Krúdy Gyula, Szép Ernő, Ambrus 
Zoltán, Molnár Ferenc, Szini Gyula műveinek tanulmányozását jegyezte fel, tőlük több könyvet is 
olvasott. De ismerte Mikes Kelemen, Kármán József, Balázs Béla, Csáth Géza, Erdős Renée, Tormay 
Cécile, Petelei István, Zilahy Lajos, Harsányi Zsolt, Kolozsvári Grandpierre Emil, Szerb Antal, 
Makkai Sándor, Karinthy Frigyes, Móra Ferenc, Illyés Gyula, Weöres Sándor, Somlyó Zoltán 
munkásságát is. A névsor kétségtelenül imponáló, egy nyitott szellemiségű, elsősorban az 
értékekre figyelő értelmiségi arcképe bontakozik ki a feljegyzésekből. Vörösmartyról, Petőfiről, 
Jókairól, Mikszáthról, Adyról irodalomtörténeti szakmunkákat és visszaemlékezéseket is olvasott. 
Herczeg Ferenc iránti érdeklődését jelzi az a tény is, hogy műveinek mintaszerű bibliográfiáját ő 
állította össze.41 Az irodalomtörténész szerzők közül ismerte és használta többek között Gyulai 
Pál, Beöthy Zsolt, Riedl Frigyes, Ferenczi Zoltán, Horváth János munkáit. A külföldi irodalom még 
változatosabb képet mutat. A sok nyelven olvasó Fitz a világirodalmat részben eredeti nyelven, 
vagyis németül, angolul, franciául és latinul, illetve néhány alkalommal olaszul olvasta. Sok 
esetben egyébként német fordításban tanulmányozott francia, angol vagy orosz szerzőt; általános-
ságban megállapítható, hogy a legfontosabb idegen nyelv számára a német volt. Az 1940-es évektől 
olvasmányai nyelvi összetételében a korábbi időszakhoz képest némi változás figyelhető meg; 
többségében magyarul olvasott, de az idegen nyelvű olvasmányok között akkor is vezetett a német. 
Például a rendelkezésünkre álló utolsó, 1957-es notesz kimutatása szerint abban az évben 70 
könyvet olvasott, épp a fele, 35 mű magyar, 15 német, 11 angol, 7 francia és 1-1 olasz és latin nyelvű 
volt. Az ókori görög és latin szerzőket egész életében forgatta. A görög szerzőket fordításban, 
németül vagy magyarul, a latin szerzőket többnyire eredeti nyelven, illetve kétnyelvű (magyar 
vagy német) kiadásban és kommentárokkal. Plutarkhosz életrajzait folyamatosan lapozgatta és 
olvasta, a görög drámaírók közül Szophoklészt és Euripidészt kedvelte, és tanulmányozta Homé-
roszt is Kemenes József fordításában, illetve Arisztotelésztől a Poétikát. A latin írók közül sok 
történetírót olvasott, Tacitust, Liviust, Cornelius Nepost, Curtius Rufust, Sallustiust, Julius Caesart 
forgatta. Plautus drámáit, Cicero beszédeit és Plinius leveleit is lapozta, a költők közül pedig 

41  Fitz József (1944. összeáll.): Herczeg Ferenc irodalmi munkássága. Új Idők, Bp. 255-368. p. (Klny. 
a  Herczeg Ferenc Emlékkönyvből)
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Catullust, Propertiust, Ovidiust, Vergiliust, Horatiust, Tibullust jegyezte fel. A latin egyházatyák 
közül Szent Ágoston Vallomásait ismerte magyar fordításban. A német, illetve németül író szerzők 
közül sok könyvét olvasta Gerhart Hauptmann-nak, Thomas Mann-nak, Hermann Hessenek; 
a kortársak közül ismerte Stefan Zweiget, Frank Wedekindet, Max Brodot, Jacob Wassermannt, 
Franz Werfelt, Arthur Schnitzlert, Heinrich Mannt, Gustav Meyrinket, Erich Marie Remarquet 
– tőle a kor nagy kultuszkönyvét, az Im Westen nichts Neuest (magyarul Nyugaton a helyzet 
változatlan címmel jelent meg) nem sokkal a megjelenése után olvasta. A régebbi németül 
publikáló alkotók közül Goethe, Novalis, Hölderlin, Jean Paul, Ludwig Tieck, Gottfried Keller, 
Conrad Ferdinand Meyer, Eduard Mörike műveit lapozgatta. Az angol nyelvű irodalomból olvasta 
a legtöbb szerzőt; igaz, egy részét a szerzőknek magyarul vagy német fordításban vette kézbe, 
szemben a németül írókkal, akiket kevés kivétellel eredeti nyelven olvasott. Ismerte és olvasta a kor 
nagy nemzetközi sikerkönyveit, így Margaret Mitchell, John Knittel, Upton Sinclair, Sinclair Lewis 
regényeit. Lawrence híres és hírhedt könyvét – Lady Chatterley’s Lover (magyar fordítása Lady 
Chatterley szeretője) – 1936-ban angol kiadásban ismerte meg. Georg Bernard Shaw drámáit is 
forgatta, és a források tanúsága szerint kedvelte Chesterton, Jerome K. Jerome, Kipling, H. G. Wells, 
Mark Twain, Dickens, Robert Graves, Edgar Allen Poe írásait. Olvasta Bulwer híres regényét, 
a The Last Days of Pompeii-t (magyar fordításban Pompeji utolsó napjai címmel jelent meg). 
Az amerikai Cooper indiántörténeteiből is kézbe vett néhány kötetet. Beecher-Stowe híres regényét 
1927-ben német fordításban ismerte meg: Onkel Tomas Hütte (magyarul Tamás bátya kunyhója). 
Walter Scott, Robert Louis Stevenson, Hawthorne, Swift, Shakespeare, Emerson, Defoe, az esszéíró 
Maculay, az angolul publikáló Tagore – műveit többnyire német fordításban ismerte – írásai voltak 
leggyakoribb olvasmányai az angol vagy amerikai szerzők közül. A korábban már említett Arthur 
Conan Doyle és Edgar Wallace, a bűnügyi történetek népszerű íróinak könyveit is kézbe vette, 
többnyire angol nyelven, de egyes köteteket magyar fordításban. Jól ismerte a francia irodalmat. 
Leggyakoribb olvasmányai Anatole France, Maupassant, Claude Farrére, Maeterlinck, Jules Verne 
– őt magyar fordításban olvasta – művei voltak, de forgatta Alphonse Daudet, Stendhal, Balzac, 
Flaubert, Théophile Gautier, Lemaitre, Romain Rolland, Taine köteteit is. A második világháború 
utáni években Sartre egyik filozófiai munkáját is tanulmányozta. A francia nyelvű szórakoztató 
irodalomtól sem idegenkedett, a mondén világot ábrázoló Maurice Dekobra több kötetét is kézbe 
vette feljegyzései szerint. Az orosz irodalmat többnyire német fordításban, ritkábban magyarul 
olvasta. A német, angol vagy francia írókhoz viszonyítva kétségtelenül szerényebb mértékben 
ismerte az orosz irodalmat: Tolsztoj, Dosztojevszkij, Gogol és Turgenyev műveit forgatta, utóbbi 
szerzőtől különösen sok kötetet tanulmányozott 1949-ben. Az újabb orosz nyelvű írók közül 
Gorkijtól már a század elején olvasott írásokat, és időről időre kézbe vette egyes köteteit. A semati-
kus szovjet írók közül – szó volt róla – olvasta Azsajevet és Szimonovot. Az egyéb nyelveken alkotó 
szerzők közül viszonylag sok északi szerzőt olvasott, többnyire német fordításban. Strindberg, 
Knut Hamsun, Ibsen, Björnson, Selma Lagerlöff, Georg Brandes számos kötetét kézbe vette, illetve 
1949-ben Andersen meséit forgatta német nyelvű kiadásban, és több kötetét olvasta a kortárs 
holland írónak, Heijersmanns-nak. Átlapozta Casanova emlékiratait német kiadásban, Cervantes 
Don Quijote című regényét magyarul többször is, és nagy hatással volt rá a jelek szerint Sienkiewicz 
Quo vadisa, utóbbi regényt szintén többször olvasta. A fentiekben kiemelt, karakterisztikus 
szerzőkön és műveken kívül természetesen számos egyéb könyvet is kézbe vett, és ismeretüket 
feljegyezte. Folyamatosan és sokat olvasott, nyilván azokban az években is, amelyekről nem 
maradt fenn jegyzete.

A források alapján az alábbi kép vázolható az olvasó Fitz Józsefről. Professzionális, minden 
műfaj és téma iránt nyitott, széles érdeklődésű körű személyiség volt. Az olvasás számára 
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egyszerre jelentette az informálódás, a világ megismerésének alapvető eszközét és az értelmes 
szórakozás, a kikapcsolódás egyik módját. Szépirodalmi olvasmányai kiválasztásában kétségtele-
nül az irodalmi értékek voltak az elsődleges szempontok, de önálló egyéniség volt, mentes 
mindenféle irodalmi vagy kulturális sznobizmustól: jól érzékelhetően tisztában volt az irodalom 
szórakoztató, pihentető funkciójával. A „magas” literatúra jelentős alkotásai mellett rendszeresen 
olvasott könnyebb műfajú műveket, láthatóan érdekelték a bűnügyi történetek, a kalandos 
históriák is, és nem vetette meg a nívós szórakoztató irodalmat sem. Kedvelte az emlékiratokat és 
az útleírásokat, élete egyes korszakaiban szisztematikusan olvasott egyes korszakokhoz vagy egyes 
földrajzi területekhez köthető memoárokat és úti beszámolókat. A módszeresség abban is 
megmutatkozik, hogy egyes írók műveit egymás után, szinte sorozatban olvasta, illetve az adott 
szerzőre vonatkozó irodalomtörténeti munkákat is áttanulmányozott. Az olvasásról írott 
tanulmányában ugyan annak a véleményének adott hangot, hogy helyesebb nem azonnal 
újraolvasni egy-egy könyvet, a maga gyakorlatában azonban eltért ettől az elvtől, és meglehetősen 
gyakran gyorsan újraolvasott egyes tomusokat. Igyekezett lépést tartani az irodalmi újdonságok-
kal; olvasmányaiban ugyan meghatározó módon szerepeltek a klasszikus vagy a XIX. századi 
szerzők, a forgatott írások hozzávetőleg fele vagy talán magasabb aránya is kortárs szerző műve. 
A szépirodalom mellett rendszeresen tanulmányozott szakkönyveket. Elsősorban hivatása, 
a könyvtártudomány magyar és nemzetközi szakirodalmát követte figyelemmel, egyes könyvei 
írása előtt, az anyaggyűjtés során szisztematikusan dolgozta fel a könyv-, nyomda- és könyvtártör-
téneti, könyvtártudományi szakirodalmat. Folyamatosan követte a kapcsolódó területek szakiro-
dalmát, így az irodalom- és történettudomány, illetve a művészettörténet publikációit is tanulmá-
nyozta, de átlapozta a legfontosabb nyelvtudományi írásokat is. Figyelemmel kísérte az őt 
személyesen érdeklő kérdések válogatott irodalmát, többnyire ismeretterjesztő műveket a zene-
történet, a sakk, a földrajz és a természettudományok, főleg a csillagászat köréből. Fiatalon 
rendszeresen, később – főleg idősebb korában – esetlegesen olvasott filozófiai műveket, leszámítva 
az 1950-es évek elején, a nyilván kényszerűségből tanulmányozott marxista-leninista műveket. 
Egyes olvasmányai szorosan kötődtek hivatali vagy egyéb kötelezettségeihez, ilyen kérdéskört 
jelentett számára az 1920-as években a kisebbségi irodalom, amikor a Magyar Kisebbség című lap 
külső munkatársa volt. Az olvasásról kifejtett gondolatainak és konkrét olvasmányainak áttekin-
tése csak elmélyítik azt a rokonszenves képet, amely szakmai működése nyomán az utókorban 
kialakult. Őrá is illik, amit Halász Gábor Szerb Antal világirodalom-történetéről publikált 
recenziójának címéül adott: A szenvedélyes olvasó.42

42 Halász Gábor (1977): Válogatott írásai. Magvető, Bp. 784-789. p.
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KI A GYŰRŰK IGAZI URA?
A gyűrűk és Tolkien

GALUSKA LÁSZLÓ PÁL

1. A GYŰRŰK KULTURÁLIS ŐSKÉPEIRŐL

Tolkien birodalmairól, városairól és ezek elrendezésének, geometriájának szimbolikájáról egy 
korábbi írásunkban1 már említést tettünk. Jelen dolgozatunkban a Tolkien világát meghatározó 
és a teremtés munkájába beleavatkozó Gyűrűkről és azoknak jelképiségéről kívánunk szót ejteni. 
A szerző által létrehozott „másodlagos univerzum”2 bőven merít az északi folklórból, ezt már 
Tolkien első elemzői is megállapítják.3 Azonban a gyűrűk motívuma sokkal egyetemesebb és 
szerteágazóbb. Az északi germán és kelta mondavilág varázsgyűrűi általában „egyszerűbb” 
mágikus tárgyak: segítségükkel egyik helyről a másikra kerülhetünk, esetleg varázslényeket 
hívhatunk segítségül, netán láthatatlanná válhatunk. Más kultúrákban a gyűrű sokkal összetet-
tebb jelentéssel bír: a Hatalom (Potentia) eszköze, amelyet alakja is kifejez: önmagába visszatérő 
kör alkotja, s ezzel a végtelenség fogalmának ad egyfajta anyagi értelmezést.

Ha elfogadjuk Peter M. Candler azon megállapítását, amely szerint Tolkien ismerte 
a zoroasztriánus hitrendszert,4 érdekes kulturális előképekre bukkanhatunk. A zoroasztriánus 
vallás – mint a legtöbb ősi közel-keleti mitológia – a teremtés lendületét az isteni harcból 
(teomachia) származtatja.5 Zarathustra (Zoroaszter) vallási rendszere (és az abból táplálkozó 
gnoszticizmus) teremtéstörténete mindenesetre feltűnően emlékeztet Tolkien kozmogóniájára és 
isteni rendszerére. Létezik egy Atyaisten, aki az általa teremtett univerzumon kívül helyezkedik el, 
és minden általa lett. Ezt az egyetlen Atyát Zoroaszternél Ahura Mazdá (Ormuzd) néven ismerjük. 
Ő a világteremtő és -fenntartó. Azonban a teremtés egy pontján hatalmának jelentős részét segítő 
alacsonyabb istenségek, a szpenták kezébe adja, és rájuk bízza, hogy fejezzék be a munkáját. 
(A világ fogyatékosságainak ez az egyik logikus magyarázata: nem egy Eszményi Alkotó, hanem 

1 Galuska László Pál, 2013. 77–84. p.
2 „Secondary universe” lásd: Carter, Lin, 1973. 124. p.
3 „The scenery of Middle-earth seems quite familiar to us: we have visited something quite like this world 
of untamed forests and adventurous quests and dragon-guarded treasure in the Norse sagas and eddas, 
the German Nibelungenlied epic, Wagner’s Ring cycle’ and - for that matter! - Grimm’s fairy tales. It is the 
familiar heroic or mythological age of Northern European folklore, legend, and epic literature, decked out 
with newly invented names.” („Középfölde díszlete, úgy tűnik, meglehetősen ismerős nekünk: úgy látogatunk 
ide, mint a vad erdőségek és kalandos utazások, a sárkányok őrizte kincsek kedvelt földjére, mely az északi 
sagákból és az Eddákból, a német Nibelung-énekből, Wagner Gyűrű-ciklusából és – nem kevésbé – Grimm 
tündérmeséinek világából már ismert a számunkra. Az észak-európai folklórból, a mítoszokból és mondákból 
valamint az egyéb epikus irodalmi formákból már szinte családiasan ismert hősi-mitologikus kor mindössze 
csak újonnan kiötlött nevekkel van felcifrázva.”) Carter, Lin, 1973. 114. p.
4 Candler (Jr.), Peter M. 2006. http://tolkiengateway.net/wiki/Peter_M._Candler,_Jr.
5 Fejes János, 2012. 39. p.
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annak kevésbé tökéletes gyermekei „rontották el” a mindenséget.) Ormuzd többek között 
megbízza egyik legkedvesebb és legragyogóbb fiát, az Angra Mainju (Ahrimán) nevű szpentát, 
hogy az emberek létrehozását követően közvetítse majd a lélekkel bíró teremtmények felé a jó és 
a gonosz közötti választás lehetőségét (azt a tudást, amely csak az isteni szellemmel felruházott 
lényeknek jár). De Ahrimán beleroppan ebbe a mérhetetlen hatalomba, lényegileg megzavarodik 
az elméje: atyja és a többi istenség ellen fordul, s ettől kezdve csak azon munkálkodik, hogyan 
szerezze meg az univerzum fölötti teljes uralmat.6 Ez a történet nem kevéssé emlékeztet a Tolkien 
által leírt világteremtésre, Ilúvatar, az Egyetlen Atya, Melkor/Morgoth, a Lázadó és az ainuk 
históriájára.7

Minket azonban most csak elsődlegesen a Gyűrűk és a hozzájuk kapcsolódó tolkieni filozófia 
forrása érdekel. Nos, figyelemre méltó momentum, hogy a zoroasztriánus vallás ábrázolatain 
a mindenható Ormuzd gyakorta gyűrű alakú testtel jelenik meg. (Lásd: Függelék, 1. ábra) 
Ez a sajátosság éppen omnipotenciájára, hatalmának felfoghatatlan, végtelen jellegére utal. Annak 
a teremtő erőnek a vizuális kifejezése, amelyet Tolkien a „Will”, ill. az „Olthatatlan Láng” 
terminológiával próbált érzékeltetni A szilmarilokban és az Elveszett mesék könyvében közzétett 
feljegyzéseiben.8 Azt a gesztust, amikor Ormuzd Ahrimánnak adja a hatalmat, számos ábrázolás 
örökíti meg, hiszen egy igen fontos pillanat ez: a világ elrontásának a kezdőpontja. Az Atyaisten 
és a Fiúisten az ábrázolatokon lóháton közelítenek egymás felé (ahogy a közel-keleti fejedelmek 
a diplomáciai érintkezések alkalmával), s Ormuzd a hatalom átruházásának jeleként egy jókora 
Gyűrűt ad Ahrimán kezébe. (Lásd: Függelék, 2. ábra)

Más Tolkien-magyarázatok szerint Szauron a gnosztikus teológia Arkhónjaként (itt ördög 
jelentésben)9 is értelmezhető. Ha ebből az aspektusból vizsgáljuk a Gyűrűk szerepét, egy másik 
ábrázolás tűnhet a szemünkbe. Bár a diadalmas egyház évszázadokig mindent megtett, hogy 
visszaszorítsa a gnoszticizmus rendszerét, hatásai alól teljesen nem tudta kivonni magát, képi 
világában akaratlanul is gnosztikus elemek jelennek meg. Egy szépen illusztrált középkori 
kódexben ismert ábrára bukkanhatunk: Krisztus megkísértésére, ahogy a szinoptikus evangéliu-
mokban (Mt 4:1-11; Mk 1:12; Lk 4:1-13) olvasható. Azt a jelenetet láthatjuk, amikor a Sátán felviszi 
a Messiást egy nagy hegyre, és felajánlja neki a világ feletti hatalmat, amennyiben Jézus hódolatot 
mutat be őelőtte. A Kísértő és Krisztus ábrázolása azonnal felismerhető, érdekesebbek számunkra 
a gazdagság és a hatalom attribútumai: állatok, korona, kelyhek, aranyedények, elefántcsont, 
tömjén és mirha jelenítik meg a képen földi vagyont. Az ördög – hatalmának jelképeként – a kezé-
ben egy hangsúlyosan túlméretezett Gyűrűt nyújt Krisztus felé, aki kifejező gesztussal elhárítja 
azt. A Sátán ruhaujjából mintegy kiszórt világi javak között több gyűrű is látható, ami arra utal, 
hogy minden evilági hatalomnak és gazdagságnak a Gonosz a forrása. Vajon ismerte-e Tolkien 
a Winchesteri Psaltériumot? Ez az egyik legjelentősebb kora-középkori anglo-normann szövegem-

6 Seligmann, Kurt, 1987. 21–23. p.
7 Tolkien teremtéstörténetével több műben is találkozhatunk, mindegyiket fia, Christopher John Reuel 
Tolkien szerkesztette atyja halála után. Többek között A szilmarilok, Bp., Európa, 2008, ill. a Befejezetlen 
regék Númenorról és Középföldéről, Bp., Európa 1996 c. kötetekben. Ezekben Christopher bőséges jegyzet-
anyaggal kíséri édesapja mitológiáját.
8 Az „Olthatatlan Láng”-gal kapcsolatban bővebben lásd pl.: A szilmarilok, 2008, 21. p., ill. Elveszett mesék 
könyve, 2011. 69. p., a „Will”-lel kapcsolatban lásd pl.: A szilmarilok, 50. p., ahol Aulë megteremti a törpöket.
9 Fejes János, 2012. 45. p.
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lék, alig hihető, hogy egy oxfordi professzor ne találkozott volna vele, annál is inkább, mivel a 
kötet 1753 óta a British Museum (és annak könyvtára a British Library) anyagában van.10

2. A GYŰRŰK KEZDETE

A tolkieni világban tehát a Gyűrűk a Hatalom szimbólumai, és forrásuk – szolgáljanak bármilyen 
célra is – vitathatatlanul a Gonosz. A gonoszság pedig Melkor, a lázadó ainu megjelenésével üti fel 
a fejét Ardán, Tolkien világában. A kérdés, most már csak az, milyen okból hozza létre a Gonosz 
erő magát a Gyűrűt.

Mind A szilmarilok, mind a Befejezetlen regék utal arra, hogy az ainuk teremtő ereje véges.11 
Melkor, ahogy fokozatosan Morgoth-tá (a Világ Fekete Ellenségévé) válik, ahogy egyre több 
hitványságot művel, ahogy egyre több kreatúrát torzít a maga sötét képére, ahogy mindegyre 
a teremtés tönkretételén munkálkodik, elveszíti, mintegy szétosztogatja az erejét. Végül már nem 
képes bármit is létrehozni, csupán hallatlan fizikai és szellemi fölényével uralja az általa kreált 
szörnyetegek, a balrogok, orkok, sárkányok és egyéb romboló erők seregeit. Ezek szaporítása már 
nem szükséges – önmagukat gyarapítják – kordában tartásukhoz, irányításukhoz pedig még 
mindig elég hatalma van. Ráadásul lázadása kezdetén több alsóbb istenséget (vagy angyalszerű 
lényt) – maiákat, akiket Ilúvatar az ainuk szolgálatára rendelt – sikerül maga mellé állítania 
a hatalom ígéretével. Többek között elcsábítja a leginkább Héphaisztoszra vagy Ilmarinenre 
emlékeztető Aulë kovács- és bányászisten Mairon nevű maiáját. Ebből az eredetileg tiszta és fényes 
lényből lesz a későbbi Szauron, Melkor/Morgoth leghűségesebb és egyben legfélelmetesebb 
szolgája. Szauron a tanúja lesz annak, amikor Fingolfin tündekirály megsebzi gyengülő gazdáját, 
s annak is, amikor az Izzó Harag Háborújának végén a teljesen demoralizálódott Melkort 
előráncigálják föld alatti palotájából, láncra verik, és kilökik a Sötétség Kapuján a Dolgok Falán 
túlra. Ekkor határozza el, hogy olyan művet hoz létre, amely mindörökre megőrzi és megújítja 
erejét.12

A Szauron által kreált Gyűrű tehát a hatalom megtartója. Ebbe a tárgyba önti bele gazdája 
minden potenciálját, s ez – ki nem merülő energiaforrásként – őrzi a belétáplált erőket. Csakhogy 
a Gyűrű lehetőségei mégiscsak végesek, akárcsak alkotója esetében: mindenkori használójának 
nagyobb hatalmat ad, de mindig gazdája eredetileg már meglévő lehetőségeit növeli meg némi-
képp. Minél nagyobb formátumú a Gazda, annál nagyobb az átadott hatalom. Közben azonban el 
is torzít, mert már csak ilyen a hatalom természete.13 Bár látszólag csak megalkotóját szolgálja 
hűségesen, végül az ő hatalmát és ítélőképességét is tönkreteszi, ahogy Gandalf ezt már Frodónak 

10 Bővebben lásd: Wincester Psalter, http://www.bl.uk/manuscripts/FullDisplay.aspx?ref=Cotton_MS_
nero_c_iv
11 „Még azok is, akik a leghatalmasabbak Ilúvatar alatt, némely munkát csupán egyszer, egyetlenegyszer 
végezhetnek el.” – mondja Yavanna istennő, amikor arra kérik, támassza fel Melkor által elpusztított Két Fát. 
In: A szilmarilok, 2008. 91. p.
12 A szilmarilok, 2008, 336. p.
13 Marjai Éva, 2011. 128–129. p., ill. Szamosi Gertrud, 2011. 195. p. Természetesen Tolkien említi először. 
Galadriel ezt mondja Frodónak: „Hát Gandalf nem mondta meg neked, hogy a Gyűrű minden birtokosának 
önmagához méretezett hatalmat ád? Mielőtt a hatalmat használni tudnád, még sokat kéne erősödnöd, s 
megedzened az akaratodat, hogy uralkodj másokon.” A Gyűrűk Ura I., 2002. 487. p.)
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is megmondta, még a Gyűrű Szövetségének megkötése előtt.14 A Gyűrű hatalma „kiterjeszti és 
átalakítja” hordozója egyéniségét. Mindeközben azonban alattomosan felőrli az egyén korábbi 
önazonosságát, s ezzel a szubjektumot egyre inkább a hatalom és a birtoklás iránti vágy határozza 
meg.15 

Láthatjuk, hogy a Szauron által megalkotott Gyűrű igen jelentős Tárgy – még akkor is, ha 
az egész tolkieni univerzum egyik legfiatalabbjának, legkésőbb kitalált alkotóelemének számít. 
Azonban Tolkien történeteiben nem csupán egyetlen Gyűrű szerepel. Vessünk egy pillantást 
a többire is.

3. A HATALOM TÖBBI GYŰRŰJE

Amint az Egy Gyűrű megszületett gazdag fantáziájában, működni kezdett Tolkien 
perfekcionizmusra és szimbolikus megközelítésekre mindig is hajló teremtőereje. Gyűrűk egész 
rendszerét alkotta meg, amelyek logikusan beépültek világegyetemébe. Ahogy A hobbit nyomán 
megszületett Gyűrűk Ura-trilógiát visszamenőleg elkezdte „beleírni” mitologikus rendszerébe, 
nagyszabású számmisztika bontakozott ki elméjében, s ez az isteni matematika megjelenik 
az Egy Gyűrű megalkotásának és a Gyűrűk szétosztásának16 varázsénekében is.17

A mágikus dalban tehát – és ne feledjük, Tolkien, a nyelvészprofesszor számára különösen 
fontos a szemantikában, no meg a nyelvzene titkos összefüggéseiben rejlő varázserő – összesen 
tizenkilenc másik Gyűrű szerepel. Ebből a Tizenkilencből tizenhatot Szauron készített el 1500 
körül Celebrimborral és más tünde kovácsokkal együtt, amikor megjelent az eregioni noldók 
között, és „Annatar” („az Ajándékok Ura”) néven – jóindulatot színlelve – megtanította őket 
a gyűrűk megalkotására.18 A Tizenkilenc között azonban nyilvánvalóan a legfontosabbak közé 

14  „- Azt mondod, a Gyűrű veszélyes, sokkal veszélyesebb, mint hinném. Miért? 
- Több okból – felelte a mágus. – Olyan nagy az ereje … hogy végül is teljesen úrrá lenne bárki halandón, 
aki birtokolja. Ő lenne az ura a birtokosának.” (A Gyűrűk Ura I., 2002. 74. p.)

15 Szamosi Gertrud, 2011. 203. p.
16 „…s szétosztotta Középföle más népei között mindazoknak, akiket igája alá akart vonni, mert a fajtá-
juknak adatottnál nagyobb, titkos hatalomra vágytak. Hét Gyűrűt a törpöknek adott, az embereknek pedig 
kilencet, mert, mint minden más dologban, ebben is az emberek mutatták a legnagyobb készséget arra, hogy 
teljesítsék akaratát.” A szilmarilok, 2008. 337. p.
17 A Gyűrűk varázséneke: 

Three Rings for the Elven-kings under the sky, / Seven for the Dwarf-lords in their halls of stone, /  
Nine for Mortal Men doomed to die, / One for the Dark Lord on his dark throne /  
In the Land of Mordor where the Shadows lie. / One Ring to rule them all, One Ring to find them, /  
One Ring to bring them all and in the darkness bind them /  
In the Land of Mordor where the Shadows lie. 
 
Három Gyűrű az ég alatt, tündék királyain, / Hét sziklaboltok rejtekén, törp-urak ujjain, /  
Kilenc halálnak átadott, halandó emberen, / De Egy Gyűrű Sötét Trónján ülő Úré legyen; /  
Mordor földjén, hol nincs remény, és éj van szüntelen. /  
Egy Gyűrű Úr lesz Mind fölött, Egy Mindre rátalál, /  
Egy Gyűrű Mindent láncra ver, Egy a sötétbe zár, /  
Mordor földjén, hol nincs remény, és éj van, és halál. (Saját fordítás)

18 Eregiont, vagyis Magyalföldet 750 körül alapítják meg a noldók maradékai Galadriel és hitvese, 
Celeborn vezetésével. BrNK, 2011. 396 – 397. p. A terület – már elhagyatva és kopáran – A Gyűrűk Urában 
is szerepel.
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tartozik a „tünde királyok” számára kikovácsolt Három. Ezekről egyébként nem túl gyakran, és 
semmiképp sem kimerítően esik szó a művekben. A Gyűrűk Ura-trilógián kívül részletesebben 
csak a Tolkien halála után kiadott A szilmarilok, ill. a Befejezetlen regék Númenorról és Középföldé-
ről (továbbiakban, az egyszerűség kedvéért általunk csak a BrNK-ként említett) gyűjteményes kötet 
ejt szót róluk.

Ezekből megtudjuk, hogy a Három Hatalom-gyűrűt nem Szauron, hanem Celebrimbor 
készítette 1590-ben, de mivel alkotóját Annatar álorcájában maga a Sötét Úr tanította meg 
a gyűrűmívesség tudományára, mégis sikerült a befolyása alá vonnia azokat. Az első tünde-gyűrű 
a Vörös Narya. Aranyból kovácsolták, s egyetlen jókora tüzes rubintkő van beleépítve. Gil-Galad 
lindoni tündekirály birtokából Círdanhoz, a hajóácshoz kerül, majd ő adja tovább Gandalfnak 
annak megérkeztekor, mivel a mágus természetéhez nagyon is hozzátartozik a tűz: ha megszorít-
ják, gyakran ennek az elemnek az erejével támad, ill. védekezik. A második a Fehér Nenya. 
Ezüstös-fehér mithrilből kovácsolták, és gyémántkő van belefoglalva. A víz erejét hordozza. 
Tulajdonosa (talán a Vizek Ura, Ulmo hatására) nagyfokú jóstudományt nyer általa, de szívében 
olthatatlan vágy támad fel a tengerek után. Galadriel már elkészültekor megkapja Gil-Galadtól 
(más változat szerint készítőjétől, Celebrimbortól), és mindvégig birtokolja. A harmadik a Kék 
Vilya. Aranyból való, mint Narya, azonban kék zafírkövet illesztettek beléje. A levegő erejét 
birtokolja a gazdája. Kezdetben ez is Gil-Galadnál van, aki később hűbéresének, Elrondnak adja 
tovább.19

A Három elkészültének híre felbőszíti Szauront. Válaszul 1600 körül az Orodruin (a Végzet 
Hegye) tüzes katlanában – a tervezettnél jóval korábban – kiönti és kikalapálja az Egy Gyűrű 
aranyát. A Gyűrű alkalmas hatalmának megőrzésére, de nélküle legyengül, mivel az erőt elvette 
saját magától, és ebbe az egy varázsékszerbe öntötte.20 A Végzet Hegyének katlana biztonsági 
okokból szükséges, iszonyú forrósága még Szauron gazdájától, Melkortól való, s kisebb tűz szóba 
sem jöhet az Egy Gyűrű felolvasztása kapcsán: ezáltal szinte elpusztíthatatlan mágikus tárgy 
született. A leírásokból megtudjuk, hogy baljósan és végzetesen szép: sima arany karika, amelyen 
egyáltalán nincs semmilyen kő vagy dísz. Titka csak igen jelentős hő közlésekor tárul fel: oldalán 
finom véset válik ilyenkor láthatóvá, amely tünde-rúnákkal, de a Szauron által használt Fekete 
Beszéd szavaival az Egy Gyűrű varázsénekének utolsó, leghathatósabb igéit rögzíti: „Ash nazg 
durbatulûk, ash nazg gimbatul, / ash nazg thrakatulûk, agh burzum-ishi krimpatul!” (Egy Gyűrű 
Úr lesz Mind fölött, Egy Mindre rátalál, / Egy Gyűrű Mindent láncra ver, Egy a sötétbe zár). Ezeket 
az igéket majd Gandalf értelmezi Völgyzugolyban, Elrond udvarában, hiszen ő ismeri a Fekete 
Beszédet.21 A sötét szavak rávilágítanak az Egy Gyűrű igazi természetére: Ura hatalmában tart 
minden eregioni Gyűrűt, a Hármat is, nemcsak a Tizenhatot.

1693-ban Szauron háborút indít a tündék ellen. 1695-ben elfogja és megkínoztatja Celebrim-
bort, a Gyűrűkészítőt. Celebrimbor halála előtt elárulja a számára értéktelenebb tizenhat Gyűrű 
lelőhelyét. A tizenhatból Hét a törpöké lett. Ezek gazdagságot hoznak tulajdonosaiknak, de később 
Szauron részben begyűjti, részben elpusztítja őket. Erről a Hétről nem sokat tudunk, valószínűleg 
köves gyűrűk. A törpök igen szívós és ellenálló lények, ezért személyiségükre nincs számottevő 
hatással a Hét Gyűrű, csupán még jobban felébreszti kincséhségüket.22 Maga Celebrimbor végül 

19 BrNK, 2011. 402. p., ill. A szilmarilok, 2008. 336–337. p.
20 Szamosi Gertrud, 2011. 199. p.
21 Szamosi Gertrud, 2011. 197. p.
22 A törpök Gyűrűiről említés történik A Hobbit, 2011, A szilmarilok és a BrNK, 2011 lapjain. Pl. 
Szilmarilok, 337. p.
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szörnyű kínhalált hal, s lemeztelenített testét az orkok meggyalázzák: zászlórúdra tűzik, és 
diadaljelvényként hordozzák maguk előtt. Mivel a törpök nélküle jutottak Gyűrűikhez, Szauron 
támadni kezdi (végül hatalmába keríti) Móriát, a törpök föld alatti birodalmát. Eregion a háborúk 
folyamán sívó pusztasággá válik, Elrond visszavonul a noldók maradékával, és 1697-ben megala-
pítja Völgyzugoly (Imladris) menedékét.23

4. A KILENC

A Tündék és a törpök Szauron ellenőrzése alól tehát kiesnek, ezért – bár nem tesz le arról 
a tervéről, hogy később hatalma alá vonja őket – érdeklődése a halandó emberek felé fordul. 
Az emberek – Ilúvatar Gyermekei közül a valák és a tündék után – harmadikként születtek meg. 
Ilúvatar Ardát eredetileg a tündéknek szánta, de Melkor megrontotta a teremtést. Ezért egy új fajra 
van szükség, olyanra, mely bizonyos mértékben még a valáknál is félelmetesebb, legalábbis abban 
a tekintetben, hogy cselekedetei, döntései nincsenek kiszolgáltatva a sors erőinek, szabad akarattal 
bír, és képes felülmúlni saját fizikai és szellemi korlátait. Ugyanakkor, minden teremtmény közül 
az ember hasonlít leginkább Melkorra a tündék szemében. Hogy ne követhessék Morgothot 
a pusztításban, Ilúvatar kétarcú „ajándékot” ad az emberiségnek: a halandóságot, viszont – ezzel 
együtt – a legfontosabb szerepet szánja nekik a majdani világpusztulás utáni újjáteremtésben. 
Tudjuk, hogy maga Melkor ezért egyszerre gyűlöli, és rettegi az embereket, pedig ő keríti a legtöb-
bet közülük a hatalmába.24

Szauron tehát – az amúgy is halandóknak szánt Gyűrűkkel – a másodkor elején megkörnyékezi 
az emberek királyai és vezérei közül a Kilenc legalkalmasabbat.25 Örök életet és emberfeletti 
hatalmat ígér a számukra. „Alázata jeleként” ajándékozza nekik a Kilenc Gyűrűt.26 Ezekről 
a Gyűrűkről viszonylag keveset tudunk: Szarumán (aki önmagát „Gyűrűművesként” aposztro-
fálja, és minden Hatalom-gyűrűről értékes adatokat gyűjt könyvtárába) a következőket állapítja 
a Kilenccel kapcsolatban: Az emberek gyűrűi ezüstből valók, és egyetlen borostyánkő díszíti őket. 
A nazgûlok27 gyűrűi azonban az évszázadok folyamán elkeskenyedtek, összezsugorodtak, 
eredetileg barnás-vöröses kövük pedig vérvörössé vált. Csak a Nazgûlok Ura, a Boszorkányúr visel 
ezüstből és aranyból kovácsolt gyűrűt. E Gyűrűk kezdetben erőt, jólétet és különleges képessége-
ket biztosítanak viselőiknek, de lassanként mind az Egy Gyűrű, irányítása alá kerülnek.28 Végül 

23 BrNK, 400–405. p.
24 „Mert úgy mondják, a valák távozása után csönd volt; és Ilúvatar sokáig ült egyedül, és gondolkodott. 
Azután megszólalt: »Nézzétek a szeretett Földet, amely a quendi és az atani, a tündék és az emberek lakhelye 
lesz! Ám a tündék lesznek a legszebbek a Föld minden teremtményei közül, s több szépet fognak birtokolni és 
teremteni, mint az összes többi gyermekeim; s nagyobb áldásban lesz részük ezen a világon. De az embereknek 
újfajta ajándékot adok.« Ezért megparancsolta, hogy az emberek szíve ne találjon nyugalmat a világ határain 
belül; hanem hogy maguk alakítsák a sorsukat a világ erői és véletlenei közepette, túl az ainuk muzsikáján, 
amely minden más dolognak a sorsa; és cselekedeteik által teljesedjék ki a világ, a legapróbb részletekig.” 
A szilmarilok, 2008. 47. p.
25 Ez nem mindig és nem feltétlenül jelent gonoszságot és hitványságot: egy ördögi hatalom éppen a legde-
rekabbak megszerzésének örvend a leginkább.
26 A szilmarilok, 2008. 337. p.
27 A Gyűrűlidércek, másképp nazgûlok neve a Fekete Beszéd „nazg” azaz „Gyűrű” szavából ered. Ez a szó 
szerepel az Egy Gyűrű oldalát díszítő varázsige jelei között is.
28 Szilmarilok, 2008. 338. p.
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gazdáik örökre az árnyak birodalmába távoztak: láthatatlanokká váltak mindenki, kivéve az Egy 
Gyűrű viselője számára: eleven lidércekké, Szauronhoz sok tekintetben hasonló, de nála cseké-
lyebb erejű gonosz szellemekké torzultak, akik se nem élők, se nem holtak. Feltűnésük a másodkor 
XXIII. századának közepére tehető. Személyükről (bár A Gyűrűk Urában többször is szó kerül 
róluk) meglehetősen keveset tudunk. Mindössze három egyéniesítettebb alak akad közöttük. 
Vezetőjük, a Nazgûlok Ura (vagy Boszorkánykirály) aki talán egy „sötét númenori” – olyan 
dúnadán hatalmasság, aki a halandóságtól rettegve kerül Szauron hatalmába, talán a númenori 
birodalom egyik helytartója lehetett egy középföldei gyarmaton. Egy másik Gyűrűlidércnek 
ismerjük a nevét is. Ő Khamûl (a „sötét keletlakó”). Valószínűleg őt küldik elsőként a Megyébe 
A Gyűrűk Ura történéseinek elején. Ezen felül a harmadikról tudjuk, hogy az ő neve Morgomir, 
és hogy ő a Boszorkánykirály tanítványa.29

5. A GYŰRŰ ÚTJA

5.1. A Gyűrűháború kezdete
Szauron ármánykodása és lakóinak mohósága végül Atlantisz sorsára juttatja Númenor szigetét, 
az emberek valaha volt leghatalmasabb és legdicsőbb országát. Csak a númenoriak töredéke 
menekülhet a végpusztulásból. A száműzöttek 3320-ban két királyságot hoznak létre Középföldén: 
délen a hatalmas Gondor, északon a kisebb, de annál fontosabb Arnor alkotja a birodalmat. (Lásd: 
Függelék, 4. ábra) Egyelőre mindkét tartományt Elendil nagykirály uralja, de fiait, Isildurt és 
Anáriont Gondorba küldi, hogy ott nevében uralkodjanak.

Szauron – alsóbb istenség, maia lévén – túléli Númenor pusztulását. Bár soha többé nem tud 
megjelenni vonzó alakban, még egyszer, utoljára, félelmetes, páncélos óriásként testet ölt, és 
visszatér az általa alapított Mordorba. Ott újra felépíti a Sötét Tornyot, és a Gyűrű segítségével 
számlálatlanul gyűjti maga köré orkjait valamint a dúnadánokkal ellenséges keletlakó és délföldei 
szövetségeseit. 3429-ben30 Szauron megtámadja Gondort, beveszi Minas Ithilt, és elégeti a Fehér 
Fát. Isildur nem tudja feltartóztatni a sötét úr rohamát, apjához menekül. Testvére, Anárion 
azonban megvédi Minas Anort (a későbbi Minas Tirith-t) és Gondor fővárosát, Osgiliathot. 
Az ostrom során Anárion halálos sebet kap. Elendil és Gil-galad egyesített seregei végül megérkez-
nek, Mordorig szorítják Szauron hordáit, s a harc már a Sötét Torony alatt folyik.

Szauron maga is beleavatkozik a küzdelembe. Teljes fegyverzetben megjelenik a harcoló felek 
között. Viadalban legyőzi és megöli Elendilt és Gil-galad tündekirályt. Elendil kardja, a Narsil 
kettétörik, amikor ura rázuhan a pengére, ám utolsó fia, Isildur a kard csonkját felragadva levágja 
vele Szauron egyik ujját, és magához veszi az Egy Gyűrűt. Szauron elmúlik, s a Gyűrű-lidérceket 
elnyeli az árnyék.

A harcokat követően Isildur elköveti A Gyűrűk Ura cselekményét előidéző mitikus vétséget: 
az Egy Gyűrű hatalmába kerül, és képtelen megsemmisíteni azt a Végzet Katlanában. Miután az 
újdonsült király elbúcsúzik unokaöccsétől, Meneldiltől, akit hátrahagy Gondor trónján, egy kis 
sereggel és trónörökösével, Elendurral indul haza Arnorba. A további eseményeket Tolkien – fia, 

29 BrNK 552. p. 571. p.
30 Az időpontokhoz A Gyűrűk Ura, valamint a BrNK időtáblázatait használtuk.
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Christopher tanúságtétele szerint – igen alaposan kidolgozta, de végül egyik életében megjelent 
művébe sem kerültek bele teljes egészében.31 

Az Anduin folyó felső folyásánál, Nősziromfölde határánál ork sereg lesi ki Isildur maroknyi 
csapatát. Az orkok körülveszik és megtámadják a királyt és kíséretét. Elendur kétségbeesetten kéri 
atyját, használja a hatalom Gyűrűjét az orkok ellen, azonban Isildur kényetlen bevallani, hogy nem 
tudja, miként lehet a Gyűrűvel irányítani a sötétség erőit. Ezt követően – mivel az orkok ostrom-
zára még nem teljes – egy Ohtar nevű alacsonyabb rangú harcost titkon megszöktetnek, s ő 
magával viszi a Narsil – a törött kard – darabjait is. (Ezt – mint tudjuk – Elrond őrzi majd 
Völgyzugolyban és évszázadokkal később újra összekovácsolva küldi vissza Isildur örökösének, 
Aragornnak.)

Az orkok támadásai egyre hevesebbek. Elendur arra kéri Isildurt, hogy legalább a Gyűrű 
láthatatlanná tévő erejét hívja segítségül, és meneküljön. Isildur – büszkesége megtörvén – elbú-
csúzik fiától, leveszi páncélját, ujjára húzza a Gyűrűt, és láthatatlanul kioson az ostromgyűrűből. 
De ahogy a BrNK mellett A Gyűrűk Urából és A szilmarilokból is tudott, a Gyűrű „becsapja” 
Isildurt: az Anduin átúszása közben lecsúszik ujjáról. Isildur láthatóvá válik, és az orkok lenyilaz-
zák.32 Sorsválasztása és halála szimbolikus jelentőségű figyelmeztetés: mindenkire hasonló vég vár, 
aki nem képes legyőzni a hozzá nem méltó mértékű hatalom csábítását. 

5.2. A Gyűrű elindul
A Gyűrű sok száz évig elfeledve pihen az Anduin iszapjában, amikor megint egy számos archetipi-
kus elemet magában rejtő esemény történik. Apró nép költözik Nősziromföldére, a későbbi 
hobbitok elődei. (Kései utódaiktól abban különböznek leginkább, hogy láthatóan kedvelik 
a vizeket és a hajózást.) Az egyik törzsüket sztúrnak hívják. Két sztúr jóbarát, Szméagol és Déagol 
egy napon halászni indul. Déagol alámerül, és megpillantja a csillogó Gyűrűt a folyómederben. 
Felhozza, és hosszan elgyönyörködik benne. Szméagol – arra hivatkozva, hogy születésnapja van 
– ajándékba követeli tőle a szép arany karikát, de Déagol megtagadja az átadását. (Mind a ketten 
a hatalmába kerültek már.) Ekkor Szméagol váratlanul megfojtja Déagolt és elveszi tőle a Gyűrűt.33 
A történet előképe egyértelműen Tolkien egyik legkedvesebb gyermek- és ifjúkori olvasmánya, 
az ógermán Völsunga saga. Ebben szerepel két fivér, Hreidmar és Fafnir, akik összevesznek 
a váltságdíjul kapott kincsen, és Fafnir meggyilkolja testvérét, magához véve az egész vagyont, 
egy elátkozott gyűrűvel egyetemben. Fafnir büntetésből sárkánnyá változik, egy barlangba 
húzódik, és ott őrzi a kincset, őt pedig egy Sigurd (Siegfried) nevű hérosz fogja elpusztítani, aki 
ezzel magára veszi a kincsen és a gyűrűn ülő átkot. (Nem nehéz itt fölfedezni A hobbit cselekmé-
nyének előzményeit sem, de természetesen egyéb mitikus párhuzamok is kiolvashatók, pl. a legké-
zenfekvőbb: Káin és Ábel története.)34

A mítoszok logikája szerint a gyilkosság vétke (és a Gyűrű hatalma) teljesen eltorzítja 
Szméagolt: végül a napvilágot is meggyűlöli, és a Köd-hegység barlangjaiba húzódik, hogy egykori 
kedves kis hobbitból a nyomorult Gollammá váljon. (Az emberi alak elvesztése, az elállatiasodás 
ismét csak Fafnir történetéből való epizóddal rokon.) Mélyen a föld alatt, a „hegy gyökerénél” talál 
majd rá Gollamra, és veszi el tőle „Drágaszágát” A hobbit történetében Zsákos Bilbó.

31 Ezek a Christopher Tolkien által szerkesztett Tolkien-kéziratokból összeállított poszthumusz művekbe 
kerültek bele, mint pl. A szilmarilok és a BrNK.
32 BrNK 451–461 p.
33 Marjai Éva, 2011. 127. p.
34 Marjai Éva, u.o.
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5.3. A Kilenc újból feltűnik
Isildur halála után látszólagos nyugalom köszönt be. Arnor és Gondor egymás szövetségeseiként 
uralkodik, ám ekkor új, baljós események veszik kezdetüket. Arnorban belviszály üti fel a fejét, és 
az Északi Királyság három tartományra szakad. Nem sokkal ezt követően új hatalom emelkedik 
fel északon. A harmadkor 1300. éve körül félelmetes, könyörtelen hódító uralkodó érkezik, akinek 
a neve sem ismert, csupán „Boszorkányúrként” emlegetik. Később persze kiderül, hogy Szauron 
éledezik és erősödik: leghűbb kísérői, a Gyűrűlidércek öltöttek ismét testet, és vezetőjük hódító 
hadvezér álruháját öltötte fel. Angmar néven alapít birodalmat, s innen támadja meg és morzsolja 
fel a Száműzöttek Északi Királyságának három tartományra szakadt maradványait: Rhudaurt; 
Cardolant és Arthedaint. Rhudaur elfoglalásakor válik rommá annak fő erődje, A Gyűrűk Ura 
I. részében is szereplő Amon Shûl. Ennek ostroma, az Északi Királyság felszámolása közben zajlik 
le az első (sikeres) morgul tőrrel történő támadás. Karsh, egy ifjú cardolani kapitány lesz az 
áldozata. Karsh a tőrszúrás hatására Gyűrűszolgává aljasul, belőle lesz a Nazgûlok bérgyilkosa, 
a rettegett Suttogó. (Ez lett volna Frodó sorsa is, de őt végül Völgyzugolyban megmentették.)35 

1974-ben egész Arnor elesik, de ekkor Elrond, Earnur (gondori királyfi) és Círdan, a hajóács 
egyesített felmentő seregei az Etten-szikig üldözik a Nazgûlokat. Suttogó egyébként 1975-ben 
Angmar ostromakor pusztul el, a Boszorkányurat évszázadok múltán Eowyn és Borbak Trufa ölik 
meg Minas Tirith ostroma alkalmával, a maradék nyolc Nazgûl pedig az Egy Gyűrű pusztulása 
után enyészik el mindörökre.

Ám Angmar bukása után a Nazgûlok még nagyon is létezők: a Boszorkányúr mindössze 
huszonöt esztendeig lappang a csatavesztést követően: 2000-ben a Cirith Ungol hágón át 
Mordorból lerohanja Minas Ithilt, amit 2002-ben el is foglal – a benne lévő palantírt is zsákmá-
nyul ejtve. Minas Ithil ettől kezdve Minas Morgul néven ismeretes.36

2043-ban A Boszorkányúr kihívja a már gondori királyként uralkodó Earnurt, aki csak 
másodjára, 2050-ben áll kötélnek, és nem is tért vissza a párviadalból. Eltűnése után veszi kezdetét 
az uralkodó helytartók kora Elesszár király (Aragorn) megjelenéséig és Denethor, az utolsó 
helytartó haláláig.

5.4. A Gyűrű keresése
Szauron a Gyűrű nélkül már nem tud alakot ölteni. Csupán egyetlen izzó szemként jelenik meg, 
de ez a forma sem egyértelmű – Tolkien egyik kedvelt stilisztikai eszköze, hogy a félelmetes, 
embertelen hatalmakat csupán vázlatosan jellemzi külsejükben, teret adva a képzelőerőnek, s ezzel 
engedve, hogy az olvasó tudatalatti szorongásai kellően nyomasztó szörnyetegeket teremtsenek. 

Természetesen Szauronnak – miután A Fehér Tanács kiűzi a Bakacsinerdőből és visszatér 
Mordorba – az első dolga, hogy a Gyűrűjét felkutassa.37 Váratlan segítséget nyer ebben a tervében: 
ugyanis Gollam – a Gyűrű utáni sóvárgástól vezetve – elvetődik a Hamu-hegységhez, átjut 
a Cirith Ungolon és a Banyapókon, és behatol Mordor területére. Szauron elfogatja és megkínozza 
Gollamot. Gollam csaknem mindent elárul neki, legalábbis Zsákos Bilbó nevét, és azt, hogy 
a Gyűrű jelenlegi birtokosa egy hobbit. Csakhogy Szauron nem tudja, hol laknak a hobbitok. 
Legutóbbi testet öltése idején a félszerzetek – mint már említettük – Nősziromfölde környékén, 

35 Megint Tolkien műgondjának, és szimmetriára való törekvésének bizonyítéka, hogy éppen Amon Shûl 
romjai között, épp hasonló sorsot szánva neki, éppen olyan fegyverrel támadják meg Frodót éppen azok, 
akik korábban Suttogóvá aljasították Karsh kapitányt.
36  És, mint tudjuk, A Gyűrűk Ura történetének egyik fontos helyszíne.
37 BrNK 550–565. p,
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az Anduin felső folyásánál laktak. Ezért Szauron ide küldi el a Gyűrű után a Nazgûlokat. (A halha-
tatlanság – akármi is legyen a forrása – számos előnye mellett hátrányokkal is jár Tolkien 
szemszögéből. Minden halhatatlan lény – legyen az tünde, ent, vala, maia vagy Gyűrűhordozó – 
kapcsolata gyengül vagy megszakad a mindennapi valósággal. Egy tökéletes világban ez a 
kapcsolatvesztés az állandó jelenben élést,38 egy tökéletlen világban azonban szükségképpen 
a múltban vagy a jövőben élést jelenti.) A Nazgûlok hónapokat töltenek a hiábavaló utazással. 
Ezalatt Frodó és barátai a Megyében időt nyernek a meneküléshez.

Szauront a Gyűrű meglelésében tovább hátráltatja Szarumán árulása. Szarumán maia 
származása ellenére az egyik legesendőbb karaktere a tolkieni mitológiának: a Gyűrű már anélkül 
is a hatalmában tartja, hogy valaha látta volna. Szauron megtudja, hogy Szarumán információt 
szerzett a Gyűrű hollétéről. Vasudvardba küldi a Nazgûlokat, de Szarumán becsapja és tévútra 
tereli őket. Végül Szarumán szolgájával, kígyónyelvű Grímával való találkozás, és annak kivalla-
tása után indulnak a Gyűrűlidércek a Megye felé, de ekkor Frodóék már úton vannak. 

Még egyszer kerül Szauron igen közel a Gyűrű visszaszerzéséhez: a Széltetőn (Amon Shûlnál), 
ahol Fekete Lovasok rátámadnak a Gyűrűhordozóra, és a Lidércek Ura megsebesíti őt. Ezt 
követően egy ideig még sikerül a Gyűrű nyomában maradnia, azonban Amon Hen csúcsán 
terveibe beleavatkozik a váratlan és kiszámíthatatlan emberi tényező: Boromir megkísérli, hogy 
elvegye Frodótól a Gyűrűt, s a Völgyzugolyban létrejött Gyűrű Szövetsége felbomlik. Szauron és 
Szarumán rossz irányba küldik orkjaikat. Parth Galen rétjén Boromir – megváltva lelkét korábbi 
bűnétől – elesik Trufa és Pippin védelmében (itt támadnak az orkok a két helytelen hobbitra, mivel 
gazdáik nem tájékoztatják őket megfelelő pontossággal a támadás céljáról, csupán azt a feladatot 
adják nekik, hogy ejtsenek foglyul félszerzeteket).39 Arra sem Szarumán, sem Szauron nem számít, 
hogy a Gyűrűhordozó épp Mordor felé menekül, s Emyn Muil szikláinál Frodó és Samu mellé 
a korábbi Gyűrűhordozó, Gollam is csatlakozik.

Ettől kezdve Szarumán tulajdonképp elbukott, Szauron pedig hibát-hibára halmoz, kapkod, 
és teljesen rossz helyeken kutat Gyűrűje után mindaddig, míg saját tornya tőszomszédságában, 
a Tűz-hegyének Végzet-katlanában az Egy Gyűrű – és vele Szauron minden hatalma és Középfölde 
minden csodája – végleg megsemmisül.40

A Gyűrűhordozók (az áldozattá vált Gollam kivételével) végül mind Nyugatra mennek, 
a Kilencek közül még Legolas és Gimli is.41 A szövetség utolsó három tagja: Pippin, Trufa és 
Aragorn Középföldén hal meg.

38 „…a jövő hasonlít a legeslegkevésbé az örökkévalósághoz. A jövő az, ami az időben a leginkább ideigvaló; 
hiszen a múlt már megmerevedett, és nem változik többé, a jelent pedig egészen átragyogják az örökkévalóság 
sugarai. (…) A hála a múltra néz, a szeretet a jelenre; a félelem, a kapzsiság, a kéjvágy és a törtetés előrete-
kint.” Lewis, C. S., 2008. 21. p.
39 Itt megint érvényesül a tolkieni perfekcionizmus: miért volt szükség négy hobbit csatlakozására a Kilen-
cek Szövetségéhez? Hát ezért. A két sötét maia két hobbit elfogására küldi csapatait: arra nem számítanak, 
hogy négy van belőlük.
40 Marjai Éva, 2011. 131. p. 
41 Gimli és Galadriel hajfürtjének története egy külön tanulmányt érdemelne. Annyit azonban meg 
kell jegyeznünk, hogy Gimli nem véletlenül kapja Galadrieltől a „hajfürthordozó” nevet. Galadriel haja 
ugyanis éppúgy magában hordozza az ammani Áldott Birodalom Két Fájának a fényét, mint a Szilmarilok, 
s mint ilyen, éppúgy szentségként is felfogható, mint azok. Galadriel még tulajdon nagyatyjának, a lázadó 
Féanornak sem ad egy szálat a hajából – Gimli talán nincs is tisztában vele, milyen áldás érte a hajfürt 
átadásával mindaddig, míg helyet nem kap a Valinor felé induló hajón.
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6. A HATALOM-GYŰRŰK TERMÉSZETE

Ha össze kívánjuk foglalni a Gyűrűk szerepét Középfölde és az egész tolkieni világ sorsában, akkor 
leghelyesebb, ha Tolkien Mester egyik levelét idézzük, amelyben Ő maga teszi ezt meg a leghatáso-
sabb módon.

„Legfőbb erejük (s ez minden Gyűrű közös jellemzője) abban állt, hogy meggátolták vagy 
lassították a hanyatlást (azaz a »változást« sajnálatos dolognak tekintették), és megőrizték mindazt, 
amit környezetük vágyott és szeretett – de legalább annak látszatát – ez motiválta többé-kevésbé 
a tündéket. Továbbá felerősítették birtoklójuk természetes tulajdonságait – ebben az esetben a 
»varázserőt« a megrontás és a hatalom iránti vágy motiválta. Végül azonban ezek más erőt is 
a birtokukban tartottak, olyat, amely sokkal inkább Szaurontól származott… mivelhogy láthatat-
lanná tették a látható testeket, s láthatóvá az árnyékvilág dolgait.”42

Egy másik levelében így fogalmaz:
„A Gyűrű korunk allegóriájaként értelmezhető, ha úgy tetszik, annak az elkerülhetetlen 

végzetnek a jelképe, amely mindazokra les, akik hatalommal kísérlik meg legyőzni a gonosz 
hatalmát. De ez csak azért lehet így, mert minden hatalom – legyen az mágikus vagy mechanikus – 
hasonlóan működik.”43

Ne feledjük, hogy birtoklásukért két isteni eredetű lény tesz erőfeszítéseket: Szauron mellett 
Szarumán is megismerésükre, megértésükre tör a Tudás, Uralom, Rend érvényesítése érdekében,44 
de mind a kettő kudarcot vall. A Három birtokosai: Elrond, Gandalf és Galadriel – bár maguk is 
varázsgyűrűket őriznek – az Egyet még érinteni sem merik, mert nem akarnak a hatalmába 
kerülni. Boromir meg sem szerzi, de már elbukik általa. A Legnagyobb Egyet végül a Legkisebbek-
nek, Bilbónak és Frodónak kell hordoznia. 

Ezért lesz A Gyűrűk Ura összetett jelentésű cím. A regény nemcsak Gyűrűkről, hanem 
Hordozóikról, és azon törekvésükről szól, hogy a Gyűrűk Urává váljanak. De a Gyűrűhordozók 
csak akkor válhatnak a Gyűrűk Urává, ha leküzdik a hatalom iránti vágyukat.45

42  „The chief power (of all the rings alike) was the prevention or slowing of decay (i.e. ‘change’ viewed as a 
regrettable thing), the preservation of what is desired or loved, or its semblance – this is more or less an Elvish 
motive. But also they enhanced the natural powers of a possessor – thus approaching ‘magic’, a motive easily 
corruptible into evil, a lust for domination. And finally they had other powers, more directly derived from 
Sauron… such as rendering invisible the material body, and making things of the invisible world visible.”  
Letter 131. To Milton Waldman, Carpenter, Humphrey (edit) 1981. 172. p.
43 „You can make the Ring into an allegory of our own time, if you like: an allegory of the inevitable fate that 
waits for all attempts to defeat evil power by power. But that is only because all power magical or mechanical 
does always so work. You cannot write a story about an apparently simple magic ring without that bursting in, 
if you really take the ring seriously, and make things happen that would happen, if such a thing existed.”  
Letter 109. To Sir Stanley Unwin, Carpenter, Humphrey (edit) 1981. 140. p.
44 Szamosi Gertrud, 2011. 198. p. „Hatalom kell, hatalom, hogy minden lény végrehajtsa, amit rendelünk, 
a jó érdekében, amihez csak a Bölcs ért.” – mondja Szarumán A Gyűrűk Ura I. 354. oldalán.
45 Szamosi Gertrud, 2011. 207. p.
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7. A GYŰRŰK MATEMATIKÁJA

Miért törekszik lélekszakadva a két legnagyobb tudású, Szauron és Szarumán minden Gyűrű 
megszerzésére? Miért kívánja a Fehér Tanács maradéka, Elrond, Galadriel és Gandalf a Gyűrű 
Szövetsége tekintetében is ellensúlyozni Szauron ördögi rendszerét?46 A választ a Gyűrűk 
számában és a velük kifejezett architektúrában találjuk meg. Celebrimbor és Gil-Galad eredetileg 
Három Tünde-Gyűrűt és Hét Törp-Gyűrűt szerez meg. Szauron kezében van az Egy és a Kilenc. 
Mindkét csoport összesen tíz-tíz Gyűrűt birtokol. A 10 tökéletes szám: a pentagram összes (külső 
és belső) csúcsainak összege, és fölemlítése nem véletlen: mint korábban már jeleztük, Tolkiennek 
erős késztetése van a szimbólumok matematikai, geometriai kifejezése iránt.47 A pentagram 
szimbolikája pl. Númenor szigetének alakjában és sorsában is megjelenik. A fölfelé mutató hegyű 
pentagram pozitív jelkép, többek között „a jó célra fölhasznált erők” és a „fehér mágia” szimbó-
luma”, míg a lefelé mutató hegyű pentagram negatív, a bukást, ill. „a rossz célra fölhasznált erőket, 
a fekete mágiát” jelképezi.48 A Gyűrűk egyik csoportja képviselheti a „jó varázslat”, a másik a 
„rossz varázslat” erejét. Hatalmuk azonban kétarcú és kiszámíthatatlan, a Gonosz Gyűrűk a Jó 
képviselői, a Jó Gyűrűk a Gonosz képviselői birtokába kerülhetnek, és erejük eredeti céljaikkal 
szembefordíthatóvá válik.

Ha azonban valaki minden Gyűrűt megszerez, a két erő egyesül, s a két pentagram által 
alkotott dekagram jön létre. A dekagram nemcsak tökéletesen szimmetrikus (külső és belső 
csúcsainak összege húsz, magába foglalja mind a Rosszat, mind a Jót, elforgatása nem változtat 
irányulásain), s mindezen felül a még tökéletesebb hexagram – a teljes isteni hatalom jelképe – is 
benne rejtőzik. A dekagram birtoklója mindenhatóvá válik. Így lesz a Gyűrűk által képviselt 
hatalom matematikailag – és egyben vizuálisan – kifejezhetővé.

46 Szauron és a nazgûlok= 9 +1. A Gyűrű Szövetsége (Frodó, Samu, Gandalf, Aragorn, Boromir, Legolas, 
Gimli, Pippin és Trufa) + az Egy Gyűrű = 9+1.
47 Galuska László Pál, 2013. 77–84 . p.
48 Zobor László, 2002. 56. p. 
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8. ARAGORN GYŰRŰJE

Az emberek által képviselt erő – Tolkien felfogása szerint – az Ilúvatar által létrehozott világban az 
tényező, amely felülkerekedhet még a sorson is. Bár kisebbek és gyengébbek a többieknél, de a hob-
bitok is emberi lények. Ha az ember árulóvá válik, akkor a Gonosz legfélelmetesebb szövetségese 
lesz (mint a Kilenc Gyűrűlidérc). De az ember – ha a jó oldalon küzd – a legreményetlenebb 
helyzetben is győzelmet arathat. A húsz Hatalom-gyűrűn felül a Gyűrűk Ura történetfolyamában 
még egy Gyűrű szerepel. Említései oly ritkák és mellékesek, hogy csaknem megfeledkezünk róla. 
Eredetileg Felagund tündekirály adja Barahirnak, ő a fiának Berennek… végül Númenorba kerül, 
és legvégül Aragorn örökli meg. Külleméről A szilmarilokban Beren és Lúthien históriájában esik 
szó először:

(…) „Beren szavai büszkén csengtek, s minden tekintet a gyűrűre tapadt, amelyet fölemelt, s ott 
szikráztak a zöld kövek, amelyeket a noldák még Valinorban csiszoltak. Mert olyan volt a gyűrű, 
mint két kígyó, s a szemük smaragd, a fejük aranyvirágok koronája alatt találkozott, amelyet 
az egyik kígyó emelt, a másik éppen bekapni készült: ez volt Finarfin házának jelvénye.”49 

Az összefonódó kígyók az öröklét jelképei. A smaragd szintén az örök életet képviseli,50 az 
ókorban és a kora-középkorban gyakran húztak fejedelmi halottak ujjára smaragdokkal díszített 
aranygyűrűket. Vajon miért hordozza az ember az öröklét jelképét? Nem tudjuk. Csak azt, hogy 
Ilúvatarnak még van egy Terve velünk. A kétféle módon cselekvő kígyók az emberi természet 
kétarcúságáról mesélnek: az ember hajlamos a jóra és a gonoszra is, sőt: szabadon (ámbár nem fele-
lősség nélkül) dönthet arról is, melyik utat választja.

Tolkiennél minden más Gyűrű sorsa végül az elmúlás. A Hetet korábban Szauron szerezte meg. 
Az Egy Gyűrű a Végzet katlanában pusztul el, s vele együtt a Kilenc is megsemmisül.51 A Gyűrű-
hordozók végül mind Nyugatra mennek. Gandalf, Elrond és Galdriel elviszik magukkal a Hármat 
Középföldéről. De Aragorn – és vele Barahir Gyűrűje – az ember világában marad. Egy Gyűrű Úr 
lesz Mind felett.

49 A szilmarilok, 2008. 196. p.
50 Pál József, Újvári Edit, 2001. http://www.balassikiado.hu/BB/netre/Net_szimbolum/szimbolumszotar.
htm#s
51 Marjai Éva, 2011. 131. p.
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A MAGYAR TÖRTÉNELEM 
ESEMÉNYEI A LENGYELORSZÁGI 
TÖRTÉNELEMKÖNYVEKBEN ÉS 
A LENGYELORSZÁG-TÖRTÉNETEKBEN

PÁTROVICS PÉTER

A jelen írás a lengyel szerzők tollából való lengyelországi, illetve a Lengyelországban (is) megjelent 
történelemkönyvek1 információi alapján próbál a lengyelekben élő Magyarország-képről mondani, 
vagy talán helyesebb lenne így fogalmazni: felvázolni valamit. Nyilvánvalóan lehetetlen néhány 
oldalon mindazt kimerítően bemutatni, ami a lengyel történetírásban a magyarokról, a magyar 
történelemről megjelent, sőt, talán még az is vakmerő vállalkozásnak tűnik, hogy a lengyel 
gimnáziumi történelemkönyvek magyar vonatkozású adatait maradéktalanul számba vegyem. 
Ez ugyanis egy külön monográfia témája lehetne. Így tehát be kell érnie az olvasónak azzal, hogy 
mindössze néhány, a lengyel történelemről szóló átfogó műre és a lengyel gimnáziumokban 
rendszeresített némely történelemtankönyv anyagára szorítkozom. Annak eldöntését, hogy 
eközben sikerült-e túllépni az ünnepi alkalmakkor sokszor hangoztatott, közmondásos lengyel-
magyar barátság sztereotip keretein, és néhány új szemponttal is gazdagítani az összképet, 
az olvasóra bízom.

A lengyel-magyar kapcsolatokról, legyen szó akár történelmi, helytörténeti vagy irodalmi 
párhuzamokról, már egyébként is sokan, sokszor és sokat írtak, sőt, csaknem mindent megírtak. 
Elég, ha Csapláros István e tárgyban megjelent műveire gondolunk, de az ELTE Lengyel Filológiai 
Tanszékén korábban meglehetős rendszerességgel megjelenő Polono-Hungarica konferenciaköte-
tek is számos ilyen tárgyú írást tartalmaznak.2 Úgy döntöttem tehát, hogy a lengyel történelem-
könyvek magyar vonatkozású információit korszakonként rendszerezve, arra a néhány meghatá-
rozó pontra próbálok koncentrálni, amikor valamilyen (jelentős vagy épp nem igazán jelentős) 
szerepet játszottunk egymás életében, és megpróbálom bemutatni, hogyan jelenik meg mindez 
egyes lengyel történelemkönyvekben. Többre a jelen munka keretei között nincs is igazán 
lehetőség.

A két nép (kultúr)történetét összekötő pont szép számmal van, s akad néhány a ma történelmét 
meghatározó momentum is. Mindez az európai történelemben persze nem kivételes jelenség, 

1 Ilyen Lengyelországban (és hazánkban is) megjelent történelemkönyv a krakkói tanulmányokat folyta-
tott, lengyel feleségével élő, polonista angol történész, Norman Davies monumentális műve (Davies, 2006), 
amely mind saját hazájában, mind pedig Lengyelországban páratlan sikert aratott, és jelentős hatással volt a 
lengyelek saját történelmükről alkotott felfogására.
2 Csapláros István (1983): Fejezetek a magyar-lengyel irodalmi kapcsolatok történetéből. Akadémiai Kiadó, 
Bp.; Bańczerowski J. (1988/1990/1992/1995/2000, szerk.) Polono – Hungarica. ELTE Lengyel Filológiai 
Tanszék, Bp.; Nagy László Kálmán (1994, szerk.): Lengyelek, Magyarok és Szomszédaik. Kossuth Lajos 
Tudományegyetem, Debrecen.; Persze ide sorolható Petneki Áron (2001): Krakkó, Magyarok nyomában 
külföldön. Enciklopédia Kiadó, Bp. című műve is vagy az Alicja Nagy és Ábrán László (2003, szerk.) Ma-
gyar-Lengyel Történelmi Kapcsolatok a X-XVI. században. Magyarországi Bem József Lengyel Kulturális 
Egyesület, Bp. című munka.
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ugyanezt – talán még jogosabban – el lehetne mondani példának okáért osztrák-magyar, de akár 
horvát-magyar vonatkozásban is. Vizsgálódásunkat a legkézenfekvőbb talán a magyar kalandozá-
sok korától és az államalapítás kezdeteitől indítani.

„SZLÁVOK ÉS MAGYAROK”

A cím valójában idézet, ebben a fejezetben tárgyalja a magyar államalapítás időszakát a lengyel 
Rożak kiadó (Wydawnictwo Marek Rożak Spółka) három részből álló,3 gimnazistáknak szánt 
könyvsorozatának első kötete (Musiał, Polacka és Roszak, 2005. 117. o.). A fejezetben látható 
Árpád fejedelem képe egy XIX. századi tusrajzon. A tankönyv megjegyzi róla, hogy a magyar 
törzsek vezetője volt a IX-X. század fordulóján, s hogy ő volt az Árpád-dinasztia alapítója is 
egyben. A fejezet néhány mondatban tájékoztat a Nagymorva Birodalom elleni magyar támadás-
ról, de mindenekelőtt arról, hogy Ottó német császárnak a Lech-mezőn sikerült győzelmet aratnia 
a magyarok felett. A magyarok első királyáról, „Nagy (másként Szent) Istvánról” megtudjuk, hogy: 
„megerősítette hatalmát, államot alapított és bevezette a latin rítusú kereszténységet”, illetve, hogy: 
„a pápa és a császár beleegyezésével királlyá koronázták”. A könyv fontosnak tartja még – mintegy 
István történelmi szerepét kiemelve – elmondani, hogy: „Európa közepén így megerősödött egy 
királyság, melynek lakói szokásaikra és nyelvükre nézve különböztek mind a németektől, mind pedig 
a szlávoktól.”

Egy másik, lengyel gimnáziumokban rendszeresített tankönyv (Koczerska, 1999. 46. o.), amely 
a magyar Nemzeti Tankönyvkiadó pandanjának tekinthető Szkolne i Pedagogiczne kiadó 
gondozásában jelent meg, még nagyobb terjedelemben számol be a honfoglalás és az államalapítás 
korszakának eseményeiről. Természetesen ebben is olvashatunk a Nagymorva Birodalom 
magyarok által történt elpusztításáról, és arról, hogy a magyarok „további terjeszkedésük során 
bekebelezték Szlovákia4 és Erdély területét”. A szerző hozzáteszi, hogy: „ez utóbbit fokozatosan, 
a 11. század végére hódították meg”. Szó esik még – a szláv történelmi tudatban mélyen gyökerező 
sztereotípiának megfelelően – „a békés5 földművelő szlávokat elnyomó”, tulajdonképpen azokra 
rátelepülő magyarokról, az elnyomás tényét pedig nyelvi adatokkal is alátámasztja a szerző, 
aki zavarba ejtő pedantériával jegyzi meg, hogy „nyelvészek 1250 olyan szót számoltak össze 
a magyar nyelvben, amelyet (a magyarok) a szláv nyelvekből vettek át. Saját nyelvük jelzi,6 hogy 
a magyarok elnyomták a helybeli lakosságot, s hogy nem szlávosodtak el, mint például a varégok 
vagy a bolgárok.”

A tankönyv a továbbiakban Géza fejedelmet mint királyt(!) említi, és közli, hogy a magyarok 
az ő uralkodásának idején vették fel a kereszténységet a X. század második felében, István volt 
azonban az, aki igazán a korabeli keresztény Európa részévé tette az országot. A szerző beszél 

3 Lengyelországban, a középfokú oktatásban a diákok 3 évig tanulnak történelmet.
4 „Szlovákia bekebelezésével” kapcsolatban fontos hangsúlyozni, hogy a szerző által tárgyalt történelmi 
időszakban ilyen nevű terület vagy államalakulat még nem létezett.
5 A Spanyolországból származó mór zsidó, Ibrahim-Ibn-Jakub, aki már igen korán eljutott a szlávok 
földjére, Kr. u. 965-966 körül többek között ezt jegyezte le róluk: „A szlávok természetük szerint erőszakosak 
és agresszívek. Ha nem lenne széthúzás közöttük, amelyet a számtalan csoportosulás és a törzsek sokfélesége 
okoz, akkor egyetlen nép sem tudna szembeszállni az erejükkel.” (Idézi: Davies, 2006. 21. o.)
6 Nyelvészeti adatok alapján a szláv eredetű tőszókincs aránya a magyarban az ősi finnugor eredetű szava-
kénál (10,10%) kicsit kevesebb, összesen 9,36%. (Idézi: Zoltán, 1996. 634-648. o.)
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továbbá István királlyá koronázásáról, az esztergomi érsekség megalapításáról és a német befolyás 
elleni küzdelemről. Sőt, egy mondat erejéig említést tesz a tatárok 1241-ben indult hadjáratáról is, 
amelynek Magyarország volt a végcélja. (Tegyük hozzá, a tatárok betöréseitől ebben az időben 
a lengyelek is sokat szenvedtek, mivel Batu kán három seregének egyike északra vonult, végigdúl-
ták a vidéket, és porig rombolták Szandomírt (Sandomierz), Boroszlót (Wrocław) és Krakkót, 
1241-ben Legnicánál pedig döntő csapást mértek az egyesült lengyel seregre. A csatában maga 
a lengyel hadakat vezető Kegyes Henrik is elesett.)

Norman Daviesnek alapvetően a lengyel történelmet feldolgozó monumentális művében (2006) 
is történik említés a magyarokról – érthetően csak elszórt mondatok formájában. Értesülünk 
például arról, hogy I. Ottó az Ágosta (Augsburg) melletti Lech mezején legyőzte a pogány 
magyarokat (és ezzel hatalmas tiszteletet vívott ki magának Közép-Európában), néhány oldallal 
később pedig az egyházi szervezetek kiépülését, az állam és az egyház viszonyát bemutató részben 
boldog Kinga (1234–1292) nevét olvassuk. Róla azt tudjuk meg, hogy: „IV. Béla magyar király 
lánya, aki szüzességét megőrizte férje, a krakkói fejedelem, Szemérmes Boleszláv oldalán is.” 
(Davies, 2006. 73. o.) A műben szó esik az első lengyel szent vértanúról, Adalbertről, a (Vajkot, 
azaz a későbbi I. Szent Istvánt megkeresztelő) prágai misszionáriusról is, de életének magyar 
vonatkozásairól a szerző nem tesz említést, ami – lengyel történelmi tárgyú munkáról lévén szó 
– végül is érthető. Kevésbé érthető azonban, hogy a gimnáziumi történelemkönyvek miért 
hallgatnak egy ilyen fontos szereplőről, akinek személye ráadásul már az államiság kialakulásának 
ebben az igen korai időszakában is összekötő kapocs a két nemzet történelmében.

DINASZTIKUS KAPCSOLATOK

Pusztán dinasztikus-hatalmi érdekekből egymással gyakran összefonódó, az adott korban éppen 
aktuálisnak számító történések okán előtérbe került, és (egyébként joggal) közösnek tartott 
alakokat a régebbi korokból sokat ismerünk. Nincs ez másként lengyel-magyar vonatkozásban 
sem. Kezdhetjük a sort talán Adelajdával, Ziemomysł lengyel fejedelem lányával, aki Géza 
fejedelem második felesége volt, s akitől Gézának sok gyermeke született. Géza egyik lánya, Judit 
viszont éppen az első lengyel koronás főhöz, Bátor Boleszlóhoz (Bolesław Chrobry 992–1025) 
ment nőül, aki a mi államalapító István királyunk kortársa volt. II. Meskó (Mieszko II.) lányát 
a hagyomány szerint a fiatalon, tragikus körülmények között elhunyt Imre hercegnek szánták 
feleségül, aki igen gyakran járt vadászni Lengyelországba. Amikor aztán I. István halála után 
Orseolo Péter került a magyar trónra, az Árpád-házi hercegek – András, Béla, Levente – Lengyel-
országban kerestek menedéket. II. (Merész) Boleszló (Bolesław Śmiały 1058–1079) is rokoni 
kapcsolatban állt az Árpád-házzal, ő segítette trónra I. Bélát. Ő volt az, aki meggyilkoltatta 
Szaniszlót, a szentéletű krakkói püspököt, s amikor szörnyű tette kiderült, és menekülni kénysze-
rült, egy ideig Magyarországon bujkált, mielőtt az ausztriai Ossiach bencés rendházába állt volna 
barátnak.

Szent László királyunk (1077–1095) is Lengyelországban született, az 1040-es évek elején,  
I. Béla fiaként, édesanyja a Piast házból származó Rycheza Erzsébet volt, és 1048-ig ott is élt. Neve 
a lengyel Władysław (magyarosan Ulászló) név változata, jelentése a „dicsőség bírója, bírd 
a dicsőséget, légy dicsőséges!” szláv kívánságnév. Lengyelországi tartózkodásának emléke egy 
korai lengyel forrásban is megmaradt, de következményeiben eltúlzott formában: „Ulászló 
gyermekkorától Lengyelországban nevelkedett, és mintegy erkölcseire és életvitelére nézve is lengyellé 
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vált.”7 1239-ben IV. Béla király egyik leánya (az előbb boldoggá, majd II. János Pál pápa által 
nemrég szentté avatott) Kinga feleségül ment Lesek fiához, Szemérmes Boleszló (1243–1279) 
szandomíri és krakkói fejedelemhez, másik leányát, Jolánt (lengyelesen: Jolanta) Ájtatos Boleszló 
vette nőül.

III. András a magyar trónért vívott küzdelem idején szintén a lengyeleknél keresett menedéket, 
és a kujáviai fejedelem, Ziemomysł Fennena nevű lányát vette feleségül, aki azonban 1295-ben 
elhunyt; testét valószínűleg a budai minoritáknál vagy a nyúlszigeti (mai Margitsziget) kolostor-
ban helyezték örök nyugalomra.

Mindezekről persze nem sokat olvashatunk a lengyel gimnáziumi történelemkönyvekben, amit 
azonban ne rójunk fel a szerzőknek. Arról van ugyanis szó, hogy az itt felsorolt információk 
némelyike a fontosabb történelmi összefüggések bemutatása szempontjából csupán mellőzhető 
érdekesség, a terjedelmi korlátok tankönyvek esetén pedig általában meglehetősen szigorúak. 
Mihelyt azonban az Anjouk, majd pedig a Jagellók szerepéhez érünk, már változik a kép: a fentebb 
hivatkozott gimnáziumi történelemkönyvek viszonylag komolyabb terjedelemben foglalkoznak 
a témával. De vajon – adódik a cseppet sem lényegtelen kérdés – a magyar történelemről, ponto-
sabban szólva csak a magyar történelemről van-e itt szó? – Nyilvánvalóan nem. Az Anjouk, és 
később a Jagellók kora a lengyel történelemnek is kiemelten fontos korszaka. Természetes hát, ha 
Lengyelország újraegyesítéséhez kapcsolódóan a király, Łokietek Ulászló (1306–1333) neve mellett 
a lengyel történelemkönyvekben arról is olvashatunk, hogy magyar segítséggel jutott trónra, 
s hogy leányát, Erzsébetet, Károly Róbert, Anjou-házból való (lengyelül: dynastia andegawenowa) 
királyunk vette nőül.

A lengyel tankönyvkiadó történelemkönyve külön alfejezetben mutatja be Károly Róbert és 
Nagy Lajos uralkodásának időszakát Magyarország az Anjouk korában címmel, majd egy oldalt 
szentelve a témának (Koczerska, 1999. 57. o.). A fejezetben azonban nemcsak Károly Róbert trónra 
lépésének körülményeit, de gazdasági intézkedéseit is tárgyalja a szerző. A továbbiakban a térség 
országainak (Lengyelország, Csehország, Magyarország) gazdasági kapcsolatait bemutató rész 
pedig Magyarország gazdaságát is érinti.8 A fentebb említett mindkét lengyel gimnáziumi 
tankönyv beszél arról, hogy Nagy (III.) Kázmér (Kazimierz Wielki) halála után a lengyel trón 
unokaöccsére, az Anjou-dinasztiából származó Nagy Lajosra szállt (akit a lengyelek Magyar Lajos 
– Ludwik Węgierski – néven ismernek). El kell mondani, hogy Nagy Lajos alakja a lengyel 
történetírásban nem túl pozitív, s ezt tükrözik a vizsgált lengyel történelemkönyvek is. Például: 
„Az új király ritkán tartózkodott Krakkóban, ami az országban békétlenséghez és zendüléshez 
vezetett.” (Musiał, Polacka és Roszak, 2005. 192. o.; Koczerska, 166., 199. o.) De ez mutatkozik meg 

7 Ezért tartják a Magyarországon élő lengyelek 1996-tól június 27-én, László napon országos ünnepüket, 
kőbányai templomukat is Szent László tiszteletére szentelték föl.
8 Erre a korszakra esik a pusztán gazdasági okokra visszavezethető 1335-ös Visegrádi Királytalálkozó, 
amikor Magyarország, Csehország és Lengyelország uralkodói Visegrádon találkoztak a három ország 
közös kereskedelmi érdekeinek védelmében.
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Nagy Lajos lengyel nevében, a Magyar Lajosban is, mely jelző arra utal, hogy a király számára 
Lengyelország másodlagos szerepet játszott, elsősorban a magyar érdekeket tartotta szem előtt.9

A Szkolne i Pedagogiczne kiadó történelemkönyve ezt követően külön alfejezetet szentel III. 
Ulászló (III. Władysław Warneńczyk) – a magyar trónon I. Ulászló – magyar királynak és a 
vesztes várnai csatának, ami azért különös, mert Ulászló nevéhez korai (és valójában teljesen 
felesleges) halálán kívül semmi érdemleges dolog nem kapcsolható. Mindez azonban jó ürügy 
a tankönyvírónak arra, hogy elmondja, miként lett a Jagellóké10 a magyar korona, sőt, szót lehet 
ejteni Hunyadi Jánosról és a törökök elleni harcokról is. Az említett tankönyv további részében 
a török elleni harc keretében esik szó a magyar 1526-os mohácsi vereségről (itt – nyilván lengyel 
vonatkozása miatt – név szerint megemlítik Jagelló Lajost, mint Öreg Zsigmond unokaöccsét, aki 
„elesett a törökkel Mohácsnál vívott csatában”), és részletesen tárgyalják, hogy a magyar korona 
hogyan jutott a Habsburgok kezébe (Zielińska és Kozłowska, 2000. 117. o.). A részletesebb kifejtést 
(mint csaknem mindegyik tankönyvben, mindenütt) megint a lengyel vonatkozások indokolják, 
hiszen Jagelló Lajos halála Mohácsnál egyúttal azt is jelentette, hogy Magyarország és Csehország 
trónja a király húgára, Annára szállt, aki Habsburg Ferdinánd felesége volt. Így a Habsburgok 
megszerezték, a Jagellók azonban elveszítették a magyar trónt.

A lengyel-magyar vonatkozásokról mást nem mond a tankönyv, pedig éppen a mohácsi 
csatával kapcsolatban lett volna miről beszámolni, még ha csupán egy lapszéli megjegyzés erejéig 
is. Mohácson 1931. augusztus 29-én lengyel sasos oszlopot lepleztek le annak az 1500, mások 
szerint 3000 (a pontos adatok nem ismertek) lengyelnek az emlékére, akik ott bizonyos Gnojewski 
vezetése alatt 405 évvel azelőtt életüket áldozták a magyar határok védelmében. Mohácsnál lengyel 
katonák is harcoltak tehát a török ellen a magyarokkal vállvetve, nem is kevesen… 
A Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne tankönyve beszél arról is, hogy a mohácsi csatavesztés 
után „Az ország középső része, köztük Buda […] a török állam része lett” és Erdélyről is szó esik: 
„keleti maradványa azonban – az Erdélyi fejedelemség – Törökország hűbérese lett.” (Zielińska és 
Kozłowska, 2000. 119. o.)

9 Nagy Lajos kisebbik leánya, a mindössze tizenegy évesen megválasztott Hedvig (lengyelül: Jadwiga) 
azonban már igen népszerű a lengyelek körében, akik középkori történelmük egyik legjelentősebb alakja-
ként tartják számon, tetteit számos legenda örökíti meg. Hedvig viszont sokkal inkább kötődik a lengyel 
történelemhez, mint a magyarhoz, mivel alakja Magyarországon csaknem ismeretlen. Férje, Jagelló Ulászló, 
aki 1410-ben döntő győzelmet aratott a Német Lovagrend fölött, 1412-ben Luxemburgi Zsigmond kirá-
lyunk meghívására Magyarországra érkezett. A két király ellátogatott Tokajba, vadászott a Hortobágyon; 
útjuk végcélja Nagyvárad volt, ahol együtt imádkoztak Szent Lászlónak, Jagelló Ulászló védőszentjének a 
sírjánál.
10 Ha igaz, hogy a lengyeleknek Nagy Lajos királlyal nem volt túl sok szerencséjük, akkor még inkább igaz, 
hogy a magyaroknak a Jagelló királyokkal még kevesebb szerencséjük volt: I. Ulászlóra jószerével csak korai 
halála miatt emlékszik a történelem; a Mátyás királyra támadó, trónkövetelő Jagelló Kázmér pedig nemigen 
nevezhető a lengyel-magyar barátság feltétlen hívének; a közbeszédben csak Dobzse Lászlóként emlegetett 
II. Ulászlónál gyengébb kezű uralkodót keveset ismer a magyar történelem; a fiatalon elesett II. Lajos nevé-
hez pedig a nemzeti sorstragédiának beillő, katasztrofális mohácsi csatavesztés kapcsolódik.
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Norman Davies a fentebb már hivatkozott Lengyelország történetében néhány mondatban 
vázolja a magyar kapcsolat fontosságát a lengyel történelemben, kitérve a Jagellókra és Báthory11 
jelentőségére is, rávilágítva egyben a közmondásos lengyel-magyar barátság lehetséges történelmi 
okaira is. A műben például a következőket olvassuk: „A Jagelló királyok alatt a magyarokkal kötött 
szövetség a lengyel külpolitika egyik sarokköve volt. 1440–1444-ben, majd 1490–1516 között lengyel 
fejedelmeket emeltek a magyar trónra. 1576–1586 között egy magyar fejedelem, Báthory István lett a 
lengyel történelem legsikeresebb királya. A közös félelmek azonos reakciókat váltottak ki. Az erős 
vonzódás és a személyes kapcsolatok azt követően is megmaradtak, hogy a politikai együttműködés 
már lehetetlenné vált. Lengyelország felosztásában Magyarország korábbi sorsa tükröződött. 
A részleges magyar talpra állás az 1867 utáni dualista korszakban egybeesett a részleges galíciai 
lengyel újjászületéssel.” Ugyanezen részben, egy az Anjou-birodalmat bemutató térképen a Magyar 
Királyság is szerepel (Davies, 2006. 100., 103-104. o.).

A REFORMKOR ÉS AZ 1848-49-ES FORRADALOM ÉS 
SZABADSÁGHARC

A Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne másodikosoknak szánt tankönyve Prága és Budapest, 
– déli szomszédjaink ébredése címmel számol be arról, hogy az Ausztria fennhatósága alatt élő 
magyar alattvalók ebben az időszakban törvényes eszközökkel próbálták meg érvényesíteni 
nemzeti és gazdasági érdekeiket (Zielińska és Kozłowska, 2000. 377. o.). A tankönyv ugyan 
hangsúlyozza a magyar nyelv ügyének fontosságát, a reformkor társadalmában megmutatkozó 
átalakulás iránti igényekről azonban nem szól. A magyar nyelv használatának fontosságát 
valószínűleg azért emelik ki a szerzők, mert a felosztások korát élő lengyel területeken az anya-
nyelv használatának kérdése kiemelten fontosnak számított. A Rożak Kiadó tankönyve röviden, 
mintegy féloldalnyi terjedelemben foglalkozik a reformkorral és 1848 történéseivel, kiemelve 
az Ausztriától független kormány létrejöttét és Kossuth Lajos kormányfői szerepét.12 A tankönyv 
a továbbiakban leírja, hogy a magyar hadsereg kezdeti sikereket könyvelhetett el, hiszen kiűz-
ték az osztrákokat Magyarországról, a magyar kilátások rosszabbra fordulását pedig egyértelműen 
az orosz beavatkozásnak tulajdonítja, annak a 200 ezer főnyi orosz seregnek, amelyet I. Miklós cár 
küldött I. Ferenc József kérésére. Az említett részben megjelennek a lengyel történelemben is 
ismert alakok: az 1830-31-es lengyel nemzeti felkelést leverő orosz tábornok, Ivan Paszkjevics 
(lengyeles formában: Paskiewicz) neve és a magyar szabadságharc hőse, Bem József (lengyelül: 

11 Báthory István erdélyi fejedelem és lengyel király is azokra a történelmi személyiségekre lehet példa, 
akik szorosabban kötődnek a lengyel történelemhez, mint a magyarhoz. Ez a magyarázata annak, hogy mi-
ért foglalkoznak a lengyel történelemkönyvek nagyobb terjedelemben alakjával és uralkodásának időszaká-
val, melyeknek megítélése a lengyel történetírásban egyértelműen pozitív. Báthory, akinek egy időre sikerült 
kaotikus állapotából kimozdítani a Lengyel-Litván Köztársaságot, sőt, Rettegett Ivánt is legyőzte, valóban 
sikeres lengyel király volt. Hódításai azonban nem bizonyultak tartósnak. Főként uralkodásának utolsó 
éveiben pedig a lengyelek közül sokan már zsarnokként tekintettek rá. Báthory maga a hálátlan lengyeleket 
szidalmazva halt meg, akik elutasították nagyra törő terveit, s minden vagyonát szülőföldjére, Erdélyre 
hagyta. Utóbbiakról a lengyel történelemkönyvekben értelemszerűen nemigen olvashatunk. Abban, hogy 
a Báthory neve által fémjelzett időszak utólag megszépült, nagy szerepe volt annak a nyomorúságnak, amit 
a lengyelek számára a felosztások időszaka, majd a további megpróbáltatások jelentettek, különös tekintettel 
a történelmüket végigkísérő orosz fenyegetésre és agresszióra.
12 Az említett tankönyvben a Batthyány-kormányról nem történik említés, amit a témával foglalkozó 
történész, Polgár Tamás is észrevételez (Polgár, 2009. 252. o.).
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Józef Bem), aki az 1830-31-es lengyel felkelésben is kitüntette magát. Bem életútjáról a tankönyv 
fényképpel ellátott, rövid összefoglalást is közöl. A könyvnek ebben a részében határozottan 
érezhető a tendenciózus jelleg, hiszen a szerzők a magyar szabadságharc utolsó szakaszát a csak-
nem az egész lengyel történelmet végigkísérő orosz-lengyel konfliktus egy epizódjaként igyekez-
nek láttatni. A Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne tankönyve a Népek tavasza fejezetcím alatt 
tárgyalja az említett időszak magyarországi eseményeit, apróbb időrendi tévedésektől, hibáktól 
sem mentesen. Vázlatosan ismerteti a magyar szabadságharc történetét, megemlítve a szabadság-
harc leveréséhez adott orosz segítséget. A könyvben közölt fényképeken megjelenik Kossuth Lajos 
és Bem József alakja, és szó esik mindkettőjük emigrációjáról, sőt Bem testének későbbi ünnepé-
lyes hazaszállításáról is. A könyv a továbbiakban egy mondat erejéig kitér arra, hogy Ferenc József 
uralkodásának későbbi szakaszában változtatott Magyarországgal szembeni elnyomó politikáján, 
és beszámol a kiegyezés tényéről, amelynek eredményeként létrejött egy dualista államalakulat, 
ám ennek nevét a szerzők nem említik. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharccal kapcsolat-
ban az említett két tankönyv egyikében sem találunk információt arról, hogy kezdetben a magyar 
politikai elit szándékai között nem szerepelt sem az Ausztriától való teljes elszakadás, sem pedig 
valamiféle önálló nemzetállam megteremtése. A szerzők tehát itt is megint lengyel szempontból, 
a lengyel történelem – ezúttal torzító – prizmáján keresztül szemlélik a magyarországi történése-
ket, önkéntelenül is a XIX. századi lengyel felkelésekkel párhuzamot keresve – erőltetve. Pedig 
Magyarországon ekkoriban alapvetően más, a lengyeltől eltérő helyzet uralkodott.

A párhuzamok, összefüggések láttatása ellenére ugyanakkor furcsa, hogy egyik tankönyvben 
sem szerepel sem az 1849-es győztes isaszegi csatában vakmerő hősiességgel küzdő lengyel légió 
vezetőjének, Józef Wysocki ezredesnek, sem pedig Henryk Dembińskinek a neve. Pedig utóbbi 
szintén kitüntette magát az 1831-32-es lengyel szabadságharcban: Varsó katonai kormányzója, 
a lengyel hadsereg fővezére, Bemhez hasonlóan az osztrolenkai csata hőse volt; 1849-ben történt, 
meglehetősen kalandos (francia cukorgyárosnak adta ki magát) Magyarországra érkezése után 
maga Kossuth nevezte ki a hadsereg főparancsnokának. Joggal megérdemelné tehát, hogy 
a szerzők említést tegyenek róla, ha másért nem, legalább az oly gyakran emlegetett lengyel-
magyar barátság13 miatt. Bár túl sok szerencséje a magyaroknak vele nem volt, a kápolnai 
csatavesztés után le is váltották, de más posztokon sem jeleskedett. 1849 júliusában ismét fővezér 
lett, Világos után ő is Törökországba, majd Párizsba ment, ott is halt meg 1894-ben, elfeledve, 
magányosan. Dembiński alakja még Topolskinak a régi rendszerben abszolút mérvadónak tartott, 
marxista szellemiségű, mára azonban jogosan meghaladottnak tekintett művében (Topolski, 1982, 
magyar ford. 1989) is feltűnik, igaz, csak egy régi metszeten, Kossuth Lajos, Józef Bem és Görgey 
Artúr társaságában (Topolski, 1989. 320. o.). S persze nem ez az egyetlen, ami a talán lengyel 

13 A ma oly gyakran emlegetett, közmondásos lengyel-magyar barátság egyik, talán legfontosabb eredőjét 
éppen itt, a XIX. századi történésekben találjuk. A dinasztikus kapcsolatok jelentette gazdag előzmények 
után e század közös nyomorúságai: az idegen elnyomás, a közös ellenségek teremtették meg a két nép közöt-
ti újabb kori szimpátia alapját. Ugyancsak ekkor, a XIX. század közepén terjedt el a „Lengyel-magyar két jó 
barát…” kezdetű, ismeretlen szerzőtől származó versike is (vö. Davies, 2006. 104. o.).
„Nem volt mindig felhőtlen a magyar-lengyel viszony. Számos olyan történelmi eseményt lehetne említeni, 
amelynek idején ellentétek, feszültségek határozták meg a két ország kapcsolatait. Ám a barátság jegyében 
eltekintünk tőlük, soroljuk viszont a közös múlt hőseit, nagyszerű pillanatait. Föltételezvén a múlt, s benne 
a lengyel-magyar kapcsolatok egyenes vonalú folyamatát, úgy képzelvén, hogy történések olyan, egymáshoz 
fűződő láncolatáról van szó, melyben a szereplők, Magyarország és Lengyelország (vagy ha úgy tetszik: a 
magyar és a lengyel) ugyanazok lettek volna századokon át, függetlenül a különböző korok, társadalmi és po-
litikai helyzet meghatározottságaitól. […] Hajlamosak vagyunk megfeledkezni arról, hogy a lengyelek szellemi 
örökségében a szláv összetartozásnak is vannak hagyományai, nálunk meg általában semlegesebb-pozitívabb 
a németek képe történelmi emlékezetünkben, mint a lengyelekében.” (Kiss Gy., 2011. 35. o.)



98 TANKÖNYV, TANESZKÖZ

szempontból is érdekes magyar vonatkozású dolgok közül kimaradt. Még a polonisták közül is 
csak kevesen tudják, hogy a magyar szabadságharc leveréséhez nyújtott segítségért a Habsburgok 
Wieliczkában bányászott sóval fizettek az oroszoknak; hogy az emigrációban lévő Kossuth 
1863-ban óva intette a Galíciában állomásozó magyar katonákat attól, hogy engedjék magukat 
felhasználni az akkortájt zajló lengyel felkelés elnyomására. S ugyan ki ismeri ma Worcell gróf 
vagy Franciszek Smolka nevét, akik 1860-ban nyíltan Magyarország védelmére keltek? Ferenc 
József pedig éppen Andrássy Gyula gróf tanácsára léptette életbe az akkor még a Monarchiához 
tartozó Galíciában a tartományi önkormányzatot és a lengyel hivatalos nyelvet. A sor persze 
a „közös múlt” ürügyén még számos további eseménnyel folytatható lenne... Itt pedig most csupán 
néhány olyan dologról esett szó, mellyel nemigen találkozunk egyik, lengyelek számára íródott 
tankönyvben sem. Talán ez is oka annak, hogy mindezek máig sincsenek benne kellőképpen sem 
a lengyel, sem pedig a magyar köztudatban.

A XX. SZÁZAD

Figyelmünket e fejezetben különösen három, a lengyel és a magyar nép újabb és legújabb kori 
történelmét máig meghatározó kérdésre összpontosítjuk: az első világháború utáni állapotra, 
a második világháborúval (illetve az azt követő időszakkal) kapcsolatos történésekre (pontosabban 
szólva ezek lengyel visszhangjára) és az 1956-os magyar forradalomról és szabadságharcról szóló 
információkra. Az első világháború utáni helyzettel kapcsolatban fontos tisztán látnunk egy 
dolgot, amely érdekes momentum, még ha valós „hatását” tekintve nincs is túl nagy jelentősége. 
Ez a Trianon és a versaillesi szerződés közötti különbség kérdése. Érdemes tudnunk, hogy 
miközben a független lengyel állam létrejöttét, Lengyelország újjáépítését a versaillesi béke-
szerződés mondta ki, s ez jelölte ki nyugati és déli határait (persze úgy, hogy nem adta vissza 
a felosztás(ok) előtti Lengyelország egész területét,14 de amit visszaadott, az valóban a lengyelség-
hez történelmileg szorosan köthető terület volt), a trianoni szerződést Lengyelország nem 
ratifikálta. Már Tomcsányi 1932-es, Lengyelországról szóló könyvében is azt olvassuk, hogy: 
„lényeges, soha össze nem egyeztethető különbség van a lengyel közvéleményben a versaillesi 
békeszerződés megváltoztatása, tehát a revízió és a Lengyelország által nem ratifikált trianoni 
szerződésben foglalt igazságtalanságok jóvátétele között.” (Tomcsányi, 1932. 266. o.) Fölöttébb 
tanulságos az is, ami a könyvben mindezek után következik: „Tőlünk igazságtalanul vettek el 
területeket, tehát minden területelvétel igazságtalan. Nekünk vissza kell kapnunk területünket, tehát 
vissza kell kapnia mindenkinek. Talán nem is kellene nekünk a miénk, ha mindenkinek nem adnák 
vissza, amit tőle elvettek. Tekintet nélkül arra, jogosan bírta-e vagy sem. Jöjjön tehát a revízió. 
Lengyelország nem akarja a revíziót, vagyis semmi szép szóra nem adja oda a saját ősi, nem is 
egészben visszakapott területét, tehát ellenségünk. Ezt az álláspontját Lengyelország mindig nyíltan 
meg is mondja, sőt néhány forróbb fejű és a ligák sikerében bízó polgára már meg is alakította 
a Párizsban megszervezett revízióellenes liga lengyel csoportját. [...] A békeszerződések diktálói 
sokkal jobban összebonyolították a helyzetet, semhogy azt annyira le lehessen egyszerűsíteni. Hiszen 
ha a trianoni szerződésben csak a versaillesi szerződés elvei érvényesültek volna következetesen, 
akkor ma nem kellene harcolnunk a Rothemere vonalért, mert az abba zárt területeket el se vehették 

14 Lengyelország teljes területe az első felosztáskor 760.000 km2 volt; a versallesi szerződés folyománya-
ként visszanyert terület ennek éppen csak a fele, 388.000 km2. (Az erre vonatkozó adatokat lásd: Tomcsányi, 
1932. 266. o.)
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volna tőlünk.” (Tomcsányi, 1932. 266-267. o.) A lengyelországi történelemkönyvekben persze 
minderről nem sokat olvashatunk. A Szkolne i Pedagogiczne kiadó tankönyve röviden egy 
alfejezetben ismerteti az Osztrák-Magyar Monarchián belüli viszonyokat (leginkább nyilván azért, 
mert ez Galícia miatt a lengyeleket is érinti), kitérve a dualista államszerkezetre is. Az első 
világháborús események taglalásánál szerepelnek a tankönyvben a diplomáciai és a katonai 
események, valamint egy bekezdés erejéig szó esik a Monarchia széteséséről is; a versaillesi békék 
kapcsán azonban csak egy utalást találunk a magyar állam és szomszédjai közötti „vitás ügyekre” 
(Mędrzecki és Szuchta, 2001. 117-119. o.). Topolski már említett történelemkönyvében sem esik szó 
Magyarországról az idevágó fejezetben.15 A mű 1918-tól 1939-ig terjedő időszakot tárgyaló 
szakasza a független lengyel állam létrejöttének körülményeire és az újonnan megszületett állam 
belviszonyainak alakulására összpontosít, természetesen a térségünkben akkor meghatározónak 
számító marxista történetírás szempontjából láttatva mindezt. Lengyelország létrejöttének 
nyitányaként mindössze annyit olvashatunk, hogy: „November 11-én a lengyel területek felszabadí-
tásának a megszervezése már előrehaladott állapotban volt. A legaktívabban ez a munka az osztrák 
koronatartomány területén folyt, minthogy 1918 októberére a Habsburg-monarchia csaknem teljesen 
felbomlott.” (Topolski, 1989. 301. o.). Ugyan lehet-e ennél szemérmesebben fogalmazni? Topolski 
könyvével kapcsolatban jegyezzük még meg, hogy egészen a 90-es évek közepéig Magyarországon 
ez a lengyel mű számított a lengyel történelemről szóló legkönnyebben elérhető magyar nyelvű 
forrásnak. A versaillesi szerződés kapcsán nem találunk sokkal több Magyarországra vonatkozó 
információt a Dybkowska, Alicja Żaryn, Jan Żaryn, Małgorzata szerzőhármas által jegyzett, 
2002-ben aktualizált lengyel történelemkönyvben sem (Dybkowska, Żaryn, J. és Żaryn, M., 2002). 
Kivételként jószerével csak a Rożak kiadó tankönyve és Davies Lengyelország története említhető. 
Előbbi Magyarország kapcsán három mondatot szentel Trianon kérdésének. Ezek arról tájékoztat-
nak, hogy a határozat alapján jöttek létre az ország „új határai”, melyek során az ország korábbi 
területeinek több mint a felét elveszítette, s a magyarságnak körülbelül a 30%-a került a határokon 
túlra (Wendt, 2005. 28. o.). Davies művében A modern Lengyelország határai (1919-1945) című 
részben egy rövidke megjegyzés hívja fel a figyelmet arra, hogy „1918-1919-ben a britek nemigen 
ellenkeztek, mikor Csehszlovákiához nagyszámú német és magyar kisebbség került”. Ugyanitt 
a szerző a Szepesség sorsa kapcsán többször is említi Magyarországot a terület történetére utalva. 
Elmondja, hogy a Szepesség Ferdeszájú Boleszló lányának, Juditnak a hozományaként került 
magyar uralom alá, s több száz éven át mint a Magyar Királyságba ékelődött lengyel enklávé 
létezett. A népességi viszonyokra vonatkozóan a szerző megállapítja, hogy „A városokban [...] 
az egykori katonákból és hivatalnokokból álló magyar réteg is erős volt.”, valamint azt, hogy 
„a terület hovatartozásának kérdését végül a hívatlanul érkező csehszlovák hadsereg döntötte el.” 
(Davies, 2006. 805-806. o.) Azon, hogy a fenti lengyel történelemkönyvek nagy része szemérmesen 
hallgat a magyarokról az első világháború vége és a Párizs környéki békék kapcsán, nem érdemes 
túlzottan csodálkozni. Ez a korszak a lengyelek számára a felosztások, az idegen elnyomás 
123 keserves éve után államiságuk visszaszerzésének küzdelmes, ugyanakkor dicső időszakát 
jelenti, míg a magyarok számára a nemzetcsonkítást, a megalázó trianoni békediktátum nehezen 
feldolgozható, máig kitörölhetetlen traumáját.

15 Topolski teljes lengyel történelemkönyvében viszont Magyarországgal vagy a magyarokkal kapcsolatos 
információ csak nyomokban jelenik meg. Egyszer a nagyon korai korszakot idézve, a Piast-királyság (len-
gyel uralkodói dinasztia – a szerz. megj.) kapcsán egy térképen – ezen Győr, Esztergom, Vác és Eger városok 
neve, valamint a Tisza folyó is fel van tüntetve (Topolski, 1932. 48. o.), majd a további lapokon Báthory Ist-
ván mint lengyel király alakja köszön vissza Marcin Kober híres festményéről. A könyvben szinte csak arról 
olvashatunk a magyarokkal kapcsolatban, amiről már lehetetlen nem szólni (Topolski, 1989. 176. o.).



100 TANKÖNYV, TANESZKÖZ

1920 után Lengyelország és Magyarország különböző érdekkörbe, más-más szövetségi 
rendszerbe tartozott. Persze nem csak a fenti művekben, de más, általánosnak nevezhető tanköny-
vekben sem tengnek túl a Magyarországra vagy a magyarokra történő utalások. Vegyük csak 
például Gierowskit (Gierowski, 1978), Wyrozumskit (Wyrozumski, 1978) vagy épp az előbb már 
említett Dybkowska, A. – Żaryn, J. – Żaryn, M. szerzőhármas által jegyzett, viszonylag frissnek 
nevezhető munkát. Ezekben, bár olyan korokról esik szó, amelyekben gyakran előfordultak a két 
nép közötti „összetalálkozások”, mégsem jelenik meg bennük túl sokszor a magyarok neve. 
Még Michał Bobrzyński jóval korábbi, 1931-ben megjelent többkötetes művében sem – eltekintve 
Anjou (Nagy) Lajos és Báthory alakjától –, pedig ez a mű meglehetős részletességgel veszi számba 
a lengyel történelem eseményeit (Bobrzyński, 1931).

De vajon mindazon kívül, amit fentebb már említettünk, vagy amire utaltunk, mi az oka 
mindennek? Lengyelország pozitív irányú érdeklődése (már csak a történelmi-kulturális előzmé-
nyek és kötődések alapján is) elsősorban Franciaországra, Angliára és az USA-ra irányul. Tőlük 
(leginkább az első kettőtől) várta a segítséget már a második világháború kirobbanásakor is. 
Félelmei és aggodalmai pedig elsősorban a két „nagy birodalom”: Németország és Oroszország,16 
valamint a történelmi-kulturális kapcsolatok és a lengyel kisebbség sorsának alakulása miatt 
a közvetlen szomszédok: Litvánia, Belorusszia és Ukrajna irányában mutatkoznak meg. Magyar-
ország felé Lengyelország – ez kétségtelen – az egyes korokban különböző „hőfokú” (ez megfor-
dítva is igaz), de általában mindig valamiféle barátságos érzülettel viseltetett, sokszor még újabb 
kori történelmünk egyes bifurkációi ellenére is. Abban azonban, hogy még az újabb kori történe-
lemkönyvekben sem igazán esik túl sok szó rólunk, magyarokról, annak is része van, hogy 
(még Lengyelországgal szemben is) mi kis nemzet vagyunk. Nem beszélve arról, hogy a lengyel 
történetírás „lengyelközpontú”. Persze milyen is lehetne? A lengyel történelemkönyvekben nyilván 
ezért nem esik túl sok szó arról, hogy Magyarország megtagadta a részvételt a hitleri Németország 
lengyelországi hadjáratában, és a német katonai szerelvények átvonulását is megtiltotta területén; 
a „lengyelmentő” id. dr. Antal Józsefről, akinek döntő szerepe volt a „balatonboglári fészek” 
létrehozásában, ahol több tízezer lengyel lelt menedéket. Történt mindez ellenszélben, amikor 
a magyar politikusok mozgástere nem volt túlságosan tágasnak nevezhető. Erről például mélyen 
hallgatnak az imént idézett lengyel történelemkönyvek. Davies is csupán egy mondat erejéig tér ki 
(de legalább kitér) a több tízezer második világháborús lengyel katonára és civil menekültre 
(Davies, 2006. 762. o.). Mindezt a fentebb hivatkozott többi lengyelországi történelemkönyvről 
már nem lehet elmondani, mivel arról, hogy ekkor több tízezer lengyel katona talált menedéket 
Magyarországon, nincs bennük információ.17 Arról a korábbi eseményről sem beszélnek a fenti 
történelemkönyvek, hogy a varsói csata előtt a csepeli Weiss Manfred Művekből jelentős magyar 
hadianyag-szállítmány érkezett Skierniewicébe. Magyarország nagy mennyiségű lőszert és 
hadianyagot küldött Lengyelországnak, amelynek nem kis szerepe volt abban, hogy a lengyeleknek 

16 Ezt fejezi ki a lengyel kultúrában régóta élő „Lengyelország Isten játszótere” toposz is, amely arra a tör-
ténetre utal, hogy az Isten a hetedik napon nem pihent meg, hanem csinált egy tréfát: lerakta a lengyeleket 
a németek és az oroszok közé, mondván: „Nosza, lássuk, mire mennek egymással!” Így lett Lengyelország 
Isten játszótere. Eredetileg ezt a főcímet viselte Norman Daviesnek a fentiekben már többször hivatkozott, 
kétkötetes Lengyelország története is: God’s Playground: A History of Poland, Volume 1, 2.
17 A budapesti Lengyel Intézet jelenlegi igazgatója egy nemrég megjelent interjúban ugyanakkor határo-
zottan kijelentette, hogy a lengyel menekültek magyarországi befogadásának emléke „a lengyel történelmi 
emlékezet része”. (Sinkovics, 2014. 12. o.)
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az 1920. augusztus 1315. között zajló ütközetben sikerült győzelmet aratniuk a vörös hadsereg 
felett, és megállítani a bolsevikok előrenyomulását.18

Az persze már más kérdés, hogy mik „az éppen aktuális irányzatok” és az elvárások, mihez kell 
éppen igazodni, milyenek a terjedelmi korlátok, s hogy ezek függvényében hogyan is súlyozzunk? 
Mert hát: milyen súlya van a fentieknek a független lengyel állam létrejöttében vagy a második 
világháborús összlengyel történetben? Nyilván egyébiránt teljesen jogosan fontosabbak a wilsoni 
pontok, fontosabb a Maxime Weygand tábornok nevével fémjelzett francia katonai segítség 
(melyről a lengyel történelemkönyvek általában szorgosan be is számolnak), Katyń kérdése 
(amelynek áldozatai között ott találjuk a magyar Korompay Emánuel Aladárt is),19 az Anders 
hadsereg, Montecassino, a tragikus véget ért varsói felkelés, Sikorskiék repülőszerencsétlensége 
Gibraltár fölött…20 Néhány mondat Norman Davies enciklopédikus igényű nagy összeurópa-
történetében persze jutott a magyaroknak (Davies, 1996. 367-368., 1318. o.). Nem beszélve 
a történész fentebb már többször hivatkozott, Lengyelországról szóló másik nagy munkájáról, 
amelyben a magyar vonatkozások már kellő súllyal szerepelnek, mind az Anjou dinasztia (Davies, 
2006. 98-104. o.), mind pedig Báthory kapcsán (Davies, 2006. 338-346. o.), de az 1848-49-es 
időszakra vonatkozóan is, ahol Bem, Dembiński és Kossuth szerepéről is viszonylag részletesen 
olvashatunk (Davies, 2006. 690-693. o.).

Azért persze van olyan Magyarországgal kapcsolatos „tudnivaló”, amiről nem feledkezik el 
a Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne tankönyve sem. Ebben olvashatunk például arról, hogy 
a Párizs környéki békék nyomán kezdetben „mindenhol demokratikus-parlamentális modell” 
alakult ki, „egyedül Magyarország állt 1920-tól Horthy Miklós diktatórikus uralma alatt.” 
(Mędrzecki és Szuchta 2001. 128. o.)21 A tankönyv az első világháború utáni nemzetiségi és területi 
kérdésre viszont már alig egy mondatot szán, amely arról tájékoztat, hogy Magyarország klasszi-
kus példája volt a térség államai közötti ellentéteknek, hiszen jelentős magyar népesség került 
Szlovákia(!), Jugoszlávia és Románia fennhatósága alá (Mędrzecki és Szuchta, 2001. 128. o.).

A Rożak kiadó könyvében az európai forradalmak kontextusában, a rövid ideig létező Magyar 
Tanácsköztársaság és annak leverése, a monarchia visszaállítása kapcsán jelenik meg Horthy 
Miklós neve: „Nem választottak királyt, hanem Horthy Miklós, az osztrák-magyar flotta admirálisa 
lett a régens.” (Wendt, 2005. 206. o.)

18 Topolskinak a múlt rendszerben megjelent lengyel történelme esetében a hallgatás persze teljesen 
é rthető.
19 Mellékesen jegyezzük azért meg, hogy Leopold Jerzewski Katyńról szóló könyvében említi a magyar 
Orsós professzor nevét is, aki a törvényszéki orvostan szakértőjeként részt vett a tömegsírok feltárásában 
(Jerzewski, 1990. 27. o.).
20 A hivatkozott kötet számunkra talán egyik legfontosabb részlete a következő: „A magyar-lengyel kap-
csolat a későbbi századokban is szoros maradt. [...] A 19. században a két hasonló és alapvetően összevethető 
történelemből táplálkozó nemzeti mozgalom között olyan barátság jött létre, amely egyedülálló volt a régió 
egymással szemben álló nemzetei között. A 20. században a két független, Németország és Oroszország közé 
szorult köztársaság megint csak párhuzamos fejlődési utat járt be. Sőt, még a kommunista Kelet-Európában 
is olyasfajta valódi testvéri kapocs alakult a két testvérpár között, amely ritka volt errefelé. És ma is alig akad 
olyan ember Krakkóban vagy Budapesten, aki ne tudná elismételni a régi mondókát lengyelül vagy magyarul: 
Węgier Polak dwa bratanki, Tak do szabli jak do szklanki. Lengyel, magyar két jó barát, Együtt harcol, s issza 
borát.” (Davies, 2006. 104. o.) A két nép közös múltjáról, egymáshoz való kötődéséről aligha lehet sommá-
sabb, s objektívebb összefoglalást adni.
21 Mivel a terjedelmi korlátok nem engedik meg a kérdés részletes elemzését, az idézethez kapcsolódóan 
csupán Norman Daviesnek egy némiképp visszafogott, ám találó megjegyzésére szorítkozunk: „A cseh-
szlovák demokrácia reputációja nagyobb volt külföldön, mint saját német, szlovák, lengyel, magyar és rutén 
kisebbségei körében” (Davies, 2002. 917. o.)
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A következő fontos állomás 1956 kérdése, amelyet a Szkolne i Pedagogiczne kiadó tankönyve 
a Közép- és Kelet-Európa szovjetizálása című rész keretén belül tárgyal, egy külön alfejezetben, 
amely a Felkelés Magyarországon 1956-ban címet viseli. Ebben szó van a magyar lakosság 
elégedetlenségéről, amelyet az váltott ki, hogy az országra ráerőltették a kommunizmust. A tan-
könyv viszonylagos részletességgel ismerteti az események menetét: a liberálisabb felfogást 
képviselő kommunista Nagy Imre miniszterelnökségét, aki kormányába nem kommunista 
politikusokat is meghívott, a demokratikus reformok ígéretét, Moszkva brutális katonai beavatko-
zását, a magyar katonaság és a civil lakosság ellenállását, a tényt, hogy az oroszok elfoglalták 
Magyarországot, és így a hatalom Kádár János kezébe került. A könyv beszél a forradalom 
és a megtorlás áldozatairól: a „néhány ezer” elesett emberről, a „több mint 200 ezer” emigránsról, 
a 230 halálra ítéltről, akik között Nagy Imre miniszterelnököt is ott találjuk. A tankönyv utal 
a lengyel és a magyar események közötti összefüggésekre, a szovjetekkel szembeni ellenállás 
jelentőségére. Külön kiemelendő, hogy az ’56-os események bemutatásánál mintegy tízsoros 
forrást közölnek a szerzők a Lengyel Rádió budapesti tudósítójának, Marian Bielickinek az 1956. 
november 5-én, Budapesten zajlott harcokról szóló tudósításából (Mędrzecki és Szuchta, 2001. 
324-325. o.).

Az ’56-os magyar forradalomról a Rożak kiadó könyve is igen részletesen, mintegy másfél 
oldalnyi terjedelemben számol be, sőt, egészen Sztálin halálától és Nagy Imre 1953-as miniszterel-
nökségétől kezdve követhetjük végig a tömegtüntetéshez és a forradalom kitöréséhez vezető 
eseményeket. Külön figyelmet érdemel, hogy ez a tankönyv is megemlíti a lengyel szálat, hiszen 
a forradalmi eseményekhez a lengyelek iránti rokonszenv-tüntetés adta az ösztönzést. ’56 számos 
lényeges eleméről olvashatunk, szó van a Varsói Szerződésből való kilépésről is, amelyet a Nagy 
Imre-kormány november elsején jelentett be, és arról is értesülünk, hogy Maléter Pál védelmi 
minisztert és delegációjának tagjait három nappal később letartóztatják a szovjetek (Wendt, 2005. 
209-210. o.). A Rożak kiadó könyve is ír a harcokban elesettekről, akiknek számát mintegy 3 ezerre 
becsüli, és a forradalmat követő véres megtorlásról, de nem beszél az országot elhagyó menekül-
tekről és Nagy Imre kivégzéséről. Mindkét elemzett könyvben találunk fényképet a forradalomról, 
a Rożak kiadó könyvében még Nagy Imre portréja is megjelenik, alatta rövid életrajzzal. Az itt 
vizsgált többi történelemkönyv viszont nem szentel túl sok teret a polski październiknek („lengyel 
október”) nevezett ’56-os események magyarországi vonatkozásainak, vagy magának a magyar 
56-nak (Dybkowska, Żaryn, J. és Żaryn, M., 2002. 325-326. o.).

A lengyel történelemről szóló könyvek – érthető módon – leginkább az akkoriban bekövetke-
zett „alapvető politikai változással” vannak elfoglalva, pontosabban szólva azzal, hogy a párt 
főtitkára Władysław Gomułka lett, s hogy kiszabadult fogságából Stefan Wyszyński bíboros. 
Bár esik szó a poznańi munkások 1956-ban vérbe fojtott júniusi megmozdulásáról is, de arról 
semmit nem olvashatunk, hogy a magyarországi eseményekre mindez milyen hatást gyakorolt, 
vagy hogy egyáltalán hatást gyakorolt volna... Davies már többször hivatkozott Lengyelország 
történetében is csupán egy-egy elszórt utalást találunk a magyar eseményekre: értesülünk arról, 
hogy Lengyelországban csak alig sikerült elkerülni azokat az eseményeket, amelyek Magyarorszá-
gon bekövetkeztek, hogy a lengyel vöröskereszt Csehszlovákia tiltakozása ellenére vért és gyógy-
szert küldött a magyaroknak, hogy az ENSZ november 21-ei ülésén a lengyel delegáció tartózko-
dott a magyarországi szovjet intervenciót elítélő határozat megszavazásánál. Davies ez utóbbihoz 
még hozzáfűzi, hogy 30 éves ENSZ-tagsága alatt ez volt Lengyelország egyetlen tiltakozó gesztusa. 
Később még egy összevetés erejéig röviden olvashatunk arról, hogy Lengyelország jelenkori 
történelmében nem találkozunk olyan, a társadalom egészét érintő terrorral, mint amilyet Kádár 
vezetett be 1956 után Magyarországon (Davies, 2006. 876., 915. o.).
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Magyarország neve ezt követően már csak az 1989-es fordulattal összefüggésben jelenik meg. 
Az 1989-ben bekövetkezett fordulat kapcsán az angol történész hangsúlyozza, hogy „Lengyelország 
az egyetlen hely, ahol a kommunista rendszer idején elkövetett bűnökért soha senkit nem vontak 
felelősségre”, ellenpéldaként Csehszlovákiát és az NDK-t említi (Davies, 2006. 931. o.). Magyaror-
szág neve ezután csak az Európai Unió bővítése kapcsán merül fel újra, Szlovénia, Észtország 
és a Cseh Köztársaság neve mellett (Davies, 2006. 938. o.). Szintén az 1989-es fordulat kapcsán 
Jesień narodów (Népek tavasza) alcím alatt egy másik lengyel történelemkönyv viszont azt emeli 
ki, hogy „Na Węgrzech najszybciej powstały silne partie demokratyczne, które z czasem przejęły ster 
rządów.”, azaz „Magyarországon jöttek létre a leggyorsabban erős demokratikus pártok, amelyek 
idővel átvették a kormányzást.” (a szerző fordítása) (Dybkowska, A., Żaryn, J. és Żaryn, M., 2002. 
349. o.).

Röviden ennyi az, amit Magyarországról a hivatkozott a lengyel történelem fontos kérdéseire 
összpontosító történelemkönyvekből22 az említett események kapcsán megtudunk. Az megállapít-
ható, hogy az újabb gimnáziumi lengyel történelemkönyvek mindegyike igyekszik valamilyen – 
bár korántsem teljes – képet nyújtani Magyarországról,23 a magyarokról, a magyar történelemről.24 
(Jegyezzük persze meg, a lehetőség szerint „teljes” kép gimnáziumi tankönyvek esetében nem is 
igazán elvárható.) Ugyanakkor a magyar történelmi események általában mindig csak olyankor 

22 Tévedés lenne persze azt gondolni, hogy a mai lengyelek Magyarország-képére az írott művek közül csak 
a történelemkönyvek vannak hatással. A magát „kettős kötődésűnek” tartó lengyel író, Krzysztof Varga 
Lengyelországban 2008-ban megjelent, magyarul is olvasható Gulasz z turula (Turulpörkölt) című műve 
sok lengyelhez eljutott, akik „vevők voltak” a benne leírtakra, hiszen 2009-ben olvasói szavazatok alapján 
ez a könyv nyerte el a legrangosabb lengyel irodalmi díjat, a Nike-t. A mű – melyet a magyar sajtó néhány 
éve elragadtatott hozsannázással fogadott – enyhén szólva nem fest túl hízelgő képet Magyarországról és a 
magyarokról, gyanítható hát, hogy a szerző sorait ezúttal nem az oly sokat reklámozott lengyel-magyar ba-
rátság gondolata ihlette. Ezt alátámasztandó álljon itt csupán néhány idézet a műből: „Nosztalgiából van az 
az alap, melyre a magyar identitás épül.” (38. o.), „A magyar vereségek listája enyhíti a magyar bűntetteket.” 
(55. o.), „A magyar kultúra története öngyilkosságok története.” (77. o.), „A magyarok krónikus kivételesség-
érzéstől szenvednek.” (79. o.), „[...] átok magyarnak lenni. Az öngyilkosság a magyar kultúra legsikeresebb 
exportcikke.” (80. o.), „A magyar szomszédság lényege az ellenszenv, a rosszul leplezett ellenségesség, a párban 
járó felsőbbrendűségi és kisebbrendűségi érzés, a kudarcélmény.” (136. o.), „Szombathely szeretne büszke lenni 
magára, de valószínűleg tudja, hogy nincs mire.” (153. o.) „Galambszarta turul – ez az igazi magyar tragédia.” 
(154. o.), „A Balaton novemberben a legszebb, mert akkor szinte nem is látszik.” (154. o.), „A kereszténység 
felvétele másodrendű ügy, Szent István egyéni szeszélye [...]” (183. o.).
23 Edmund Jan Osmańczyk írja Rzeczpospolita Polaków (A Lengyel Köztársaság) című, 1978-ban, Varsó-
ban megjelent könyvében a Lengyelországtól délre eső területekről, Magyarországot is említve: „A sokféle 
nemzetiség, kultúra, vallási tradíció és népszokás miatt kulturális szempontból Európának különösen gazdag 
vidéke ez.” (op. cit. 212. szerző ford.). Ma is érvényes megfogalmazása ez annak, amit a lengyelek felfogásá-
ban Magyarország hagyományosan jelent: kulturálisan sokszínű, csaknem „egzotikus” ország, paprikával 
fűszerezett, csípős ételek, jó borok, erős pálinka, fürdők, nyitott, többnyire barátságos emberek, nagyon 
furcsa, teljesen érthetetlen nyelv, és persze mindezek mellett (vagy mögött?) ott vannak a közös múlt emlé-
kei. Ha a mai lengyelek számára fontos magyar földrajzi helyekről van szó, mindezekhez hozzátehetjük még 
Budapest, a Balaton és Hajdúszoboszló nevét (így, ebben a sorrendben). Meg kell még jegyezni azt is, hogy 
Lengyelországon belül is talán intenzívebben él a lengyel-magyar barátság gondolata, a magyarokhoz való 
kötődés érzése Krakkóban, míg egy poznańi vagy gdański ember meglehet, hogy már csak ugyanazokat a 
közkeletű sztereotípiákat ismétli a magyarokkal kapcsolatban, mint egy berlini vagy koppenhágai.
24 Polgár Tamás, akinek itt idézett munkájára nagyban támaszkodtunk, megjegyzi, hogy a lengyel tan-
könyvek viszont még így is több információt nyújtanak a magyar történelemről, mint a magyar gimnáziumi 
tankönyvek a lengyelről, és pozitívnak nevezi, hogy a lengyel gimnáziumi tankönyvek általában jelentős 
terjedelemben foglalkoznak a közép-európai térség és főként Oroszország történelmével (Polgár, 2009. 257.). 
Tegyük hozzá, hogy utóbbi történelme igen szorosan kapcsolódik a lengyel történelemhez, s a lengyelek 
szemében – a történelmileg súlyosan terhelt lengyel-orosz viszony miatt – az oroszokkal szembeni harcnak 
és ellenállásnak máig kiemelt jelentősége van.
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kerülnek szóba, amikor azok a lengyelekhez, a lengyel történelemhez vagy a szlávokhoz valami-
lyen módon kapcsolódnak. Fokozottan igaz ez a kizárólag a lengyel történelmet leíró munkákra, 
ami viszont indokoltnak tekinthető. Ami a vizsgálat alá vont történelemkönyvek szemléletét illeti, 
kijelenthető, hogy a lengyel-magyar barátság gondolata nem nagyon érezhető bennük, azonban 
a szláv-magyar ellentét is csak nyomokban jelenik meg, s ha igen, akkor is inkább csak a lengyel 
gimnáziumi tankönyvek középkori részeinél.25 Érdekes, hogy a lengyel-magyar barátság motí-
vuma egyedüliként éppen egy angol történész, Norman Davies talán legelfogulatlanabbnak 
nevezhető munkájában van explicite kimondva. Nyomárkay István akadémikus írja szláv 
nyelvekről szóló propedeutikus jellegű munkájában, hogy „Szláv szomszédainkról keveset tudunk, 
ők sem tudnak többet rólunk.” (Nyomárkay, 2013. 8. o.). Bízvást hozzátehetjük ehhez, hogy ha a mai 
magyar átlagember egyáltalán szeretne többet tudni valakikről, azok – közelségük ellenére (vagy 
talán éppen azért) és néhány kivételes esettől eltekintve – általában nem a szlávok (sem az általuk 
beszélt nyelvek vagy létrehozott kultúrák). Mindez valószínűleg fordítva is igaz. A történelmileg 
terhelt viszony, az ebből (is) táplálkozó ellenszenv és az átörökített előítéletek, egymás kölcsönös 
lesajnálása nem nagyon kedvez az érdeklődésnek, amelynek pedig komoly szerepe lehet(ne) 
az ellenségkép lebontásában, az előítéletek felszámolásában. Ezen a téren tehát bőven akad még 
tennivaló… Lengyelország azonban e szempontból kivétel: az egymásról kialakult kép lengyel-
magyar viszonylatban sokkal pozitívabb.
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KÖNYVTÁROSOK TALÁLKOZÁSA 
AZ ELLA PROJEKT KERETÉBEN

DÖMSÖDY ANDREA

AZ ELLA PROJEKTRŐL A KTE SZELLEMI MŰHELYÉBEN

A Könyvtárostanárok Egyesülete (KTE) a két-három évente megrendezésre kerülő Nyári Akadé-
mián és az Őszi és Tavaszi Szakmai Napon kívül, 2011 óta Szellemi műhely néven szakmai 
találkozókat is szervez. Ez utóbbi rendezvények közös jellemzője, hogy a tanév közben felmerülő 
szakmai problémák megvitatására, ill. a kollégák javaslatára jönnek létre. A 2014. június 4-én 
az Országos Idegennyelvű Könyvtárban (OIK) lezajlott a Könyvtárostanárok 3. szellemi műhelye 
The New Librarian - Találkozás az ELLA projekt keretében című rendezvényre Pataki Marianna, 
a Kispesti Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium könyvtárostanára kezdemé-
nyezésére került sor.

A programon jelen voltak az ELLA projekt hazánkban tartózkodó külhoni résztvevői is. 
Az ELLA projekt célja az európai kulturális intézmények interkulturalitás területén végzett jó 
gyakorlatainak összegyűjtése, összehasonlítása. Az ezen a területen folytatott képzések elemzése, 
és ezekre építve pedig egy képzés összeállítása. A projekttalálkozók hetedik állomása 2014 
júniusában Magyarország volt. A projekt angol nyelvű honlapja: http://ellaprojecteurope.blogspot.
hu/ 

A PROJEKT MAGYAR RÉSZTVEVŐINEK KÜLFÖLDI 
TAPASZTALATAI

Spanyolország
A spanyolországi Zaragoza egy ifjúsági könyvtárát Pataki Marianna mutatta be fényképekkel 
gazdagon illusztrálva. A CUBIT névre keresztelt könyvtár célközönsége a 16-25 év közötti fiatalok. 
A cukorgyárból átalakított épület könyvtári terei nagyon modernek, tágasak, átláthatóak, sőt átlát-
szóak. Az egyedi és különleges építészeti, berendezési és dekorációs megoldásokkal is igyekeznek 
bevonzani, megragadni a fiatalokat. 

A gyűjtemény médiaorientált, mindenféle hordozón találhatók fiataloknak szóló tartalmak. 
Az állomány nem a mennyiségével akarja lenyűgözni a fiatalokat. Fontos az átlátszóság, mert 
minél több dokumentum van a polcokon, azok annál jobban akadályozzák a fény épületen belüli 
áramlását.
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A szolgáltatásokban nagy hangsúly van a közösségen, a közösségi téren és a kommunikáción. 
Az épületbe lépve egy melegítőkonyhával is ellátott térbe érkezünk, ahol beszélgetés mellett 
étkezni is lehet. A fiatalok helyet/asztalt foglalhatnak maguknak kisebb programjaikhoz, bármi-
lyen tartalmú csoportmunkáikhoz, megbeszéléseikhez, tanuláshoz, magántanítványokhoz …

A hagyományos információ- és olvasmányszolgáltatás mellett kiemelt szerepe van a továbbta-
nulással, munkavállalással, szórakozással kapcsolatos információknak is.

Svédország
Galamb Eszter, a Moholy Nagy Művészeti Egyetem könyvtárosa a svédországi Västerås könyvtá-
rairól tartott előadást. A városi könyvtárnak kiemelt célja, hogy közösségi térként működjön. 
Magyarországról nézve különleges, hogy használóik 38%-a nem svéd anyanyelvű, és 52 különböző 
nyelvet beszélnek. Ennek az olvasói rétegnek speciális, nyelvtanulást és munkavállalást támogató 
programokat, szolgáltatásokat nyújtanak.

A bevándorlók ellátását a stockholmi Nemzetközi Könyvtár (Internationella Biblioteket) segíti. 
Az intézmény több mint száz nyelven gyűjt dokumentumokat, könyvtárosaik kétnyelvűek, így 
az olvasók anyanyelvükön is kaphatnak tájékoztatást. A más településeken élő közösségeket pedig 
könyvtárközi kölcsönzésen keresztül küldött könyvcsomagokkal segítik.

A Szellemi műhely résztvevői két hasznos, adaptálásra érdemes svéd projektről is kaptak 
információkat. Mindkettőben fontosak a kölcsönözhető, speciálisan összeállított csomagok. 
A Skoldatatek projekt az iskolák munkáját támogatja a fogyatékkal élő gyermekek olvasásfejleszté-
sében. A szolgáltatásban nagy hangsúly van az IKT eszközökön, az olvasást segítő eszközök 
kölcsönzésén és a módszertani támogatáson.

Az IDA enheten projekt pedig nagyon hasonlatos a Nemzetközi Könyvtár fentebb említett 
szolgáltatásához. Célja a bevándorlók gyermekeinek olvasásfejlesztése és nyelvtanulásuk támoga-
tása. A szolgáltatásnak itt is része a könyvcsomagok kölcsönzése óvodák és iskolai könyvtárak 
részére. A csomagok az igényeknek megfelelően lehetnek anyanyelviek, tematikusak, egy műből 
több példányt tartalmazók. 

Anglia
Az angliai Cornwallban, egy középiskolai könyvtárban tett látogatásának tapasztalatairól Pataki 
Marianna számolt be. Angliában nem kötelező iskolai könyvtárat működtetni és iskolai könyvtá-
rost alkalmazni. Érdekes, hogy a könyvtár állományából az öt évnél régebbi műveket kivonják.

Központi módszertani segítséget lehet igénybe venni, amelynek része például az Accelerated 
Reader (AR) program. A programban a tanulók olvasási szintjét teszttel megállapítják, majd 
mindenki maga választhat a neki megfelelő szintű olvasmányok közül. Az olvasmányhoz kötődően 
újra megmérik az olvasási szintjét. A választás révén a gyerekek kezébe olyan olvasmányok 
kerülnek, melyek sikerélményt és kihívást egyaránt nyújtanak. 

A települési könyvtárakban hangsúlyosak az állampolgári lét adminisztratív feladataihoz 
nyújtott szolgáltatások. Emellett itt is elterjedt az iskolai könyvtárakon keresztül szolgáltatott 
tematikus és szépirodalmi könyvcsomag. Vagy éppen műalkotások reprodukcióit vagy kitömött 
állatokat tartalmazó dobozok is kölcsönözhetők. A közösségi térként pedig kertet is működtetnek, 
mely programok, beszélgetések, olvasás helyszíne is egyben.
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MAGYARORSZÁGI ISKOLAI KÖNYVTÁRAK

A magyarországi iskolai könyvtárak helyzetét a KTE elnöksége által összeállított prezentációval 
Horváth Viktória, a Kőbányai Szent László Gimnázium könyvtárostanára mutatta be.

A 2010/2011-es tanévben 3836 iskolai könyvtár működött, melyben 1505 könyvtárostanár 
dolgozott, vagyis ezer tanulóra 2,87 könyvtár jutott, és az iskolák 60-70%-ában érhető el a 
könyvtári szolgáltatás. Szó esett a könyvtárostanárok 2006 óta folyó felsőfokú képzéséről, a Bod 
Péter Országos Könyvtárhasználati Versenyről, az iskolai könyvtáraktól elvárt széles körű 
szolgáltatásokról és a könyvtári tevékenység megújuló szemléletről a tanulás módszertani 
támogatásával, a személyes kapcsolatok kialakításával, a lelki támogatással, valamint a közösségi 
térrel kapcsolatban.

ÖSSZEFOGLALÁSUL

Több, nálunk is jól hasznosítható gyakorlat megismerésére volt lehetőség. Irigylésre méltók az 
iskolai munkát, a gyerekeket az iskolai könyvtárakon keresztül támogató tartalmas és igényekhez 
szabott központi szolgáltatások. A külföldiek szemével az iskolai könyvtárak hazai fenntartási 
kötelezettsége és a könyvtári ismeretek tantervi beépülés figyelemre méltó.

Az előadások prezentációi, az esemény fotói és más beszámolói elérhetők a KTE honlapján: 
http://www.ktep.hu/KSZM3
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ELEKTRONIKUS KÖNYV ÉS 
KÖNYVKULTÚRA

CSÍK TIBOR:

KEREKES PÁL, KISZL PÉTER, TAKÁCS DÁNIEL: 
E-KÖNYVÉSZET. A DIGITÁLIS KÖNYVKULTÚRA 
ALAPVONÁSAI1 C. MONOGRÁFIA ISMERTETÉSE

Marshall Mcluhan döbbentette rá igazán a művelt világot az 1960-as években arra, hogy a nyom-
tatás az ismeretközlésben elveszítette az egyeduralmát, vagy ahogy ő megfogalmazta: vége 
a Gutenberg-galaxisnak2. Ugyancsak Mcluhanra szokás hivatkozni, amikor az információt 
közvetítő médium gondolkodásra, kultúrára, sőt, a társadalom egészére gyakorolt hatását 
vizsgáljuk.3 

Az elmúlt évtized egyik legígéretesebb médiuma az elektronikus könyv. A kötet három szerzője 
arra vállalkozott, hogy bemutatja ezt az új médiumot és annak társadalmi, gazdasági és kulturális 
vonatkozásait. A mű címe kettős nyelvi játékkal hívja föl magára a figyelmet. Egyrészt kibővíti 
a könyvészet hagyományos jelentését, amely kifejezés a bibliográfia szó magyarításaként született 
meg, így hagyományosan könyvek rendszerezett leírását és jegyzékét jelöli4. Másrészt utal a könyv 
és a digitális kultúra5 problematikájára. A monográfiától tehát joggal várjuk el, hogy üzenete 
intellektuális masszázs legyen.

1 Kerekes Pál – Kiszl Péter – Takács Dániel (2013) E-könyvészet. A digitális könyvkultúra alapvonásai. 
Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Könyvtár- és Információtudományi 
Intézet, 2013.
2 Mcluhan, Marshall (2001) A Gutenberg-galaxis. A tipográfiai ember létrejötte. Budapest: Trezor Kiadó
3 „All media work us over completely. They are so pervasive in their personal, political, economic, 
aesthetic, psychological, moral, ethical, and social consequences that they leave no part of us untouched, 
unaffected, unaltered. The medium is the massage. Any understanding of social and cultural change is 
impossible without a knowledge of way media work as enviroments.”
Mcluhan, Marshall – Fiore, Quentin (1967) The medium is the massage. An inventory of effects. New York, 
London, Toronto: Bantam Books. 26. p.
4 Vö. A Pallas nagy lexikona; Révai nagy lexikona.  
A könyvekről alkotott tudományos ismereteket a bibliológia, könyvtudomány jelöli. A diszciplínák között 
azonban találni számos „gráfiára” végződő tudománynevet. Ilyen például az etnográfia, amely mellett hasz-
nálatos az etnológia terminus technicus is.
5 A digitális kultúra témaköréből csak három művet emelünk ki:
Negroponte, Nicholas (1995) Being digital. New York: Alfred A. Knopf. A magyar kiadása Digitális létezés 
címmel a Typotex Kiadónál 2004-ben jelent meg.
Gere, Charlie (2002) Digital Culture. London: Reaktion Books. A mű második, bővített kiadása 2008-ban 
jelent meg ugyanannál a kiadónál.
Sebestyén György (2002) Légy az információs társdalom polgára. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó
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Az elektronikus könyv fogalmának tartalma még nem egységes, vannak terminológiai 
különbségek6. Az angolszász fölfogás az „ebook” két alapvető vonását hangsúlyozza7. A tartalom 
tekintetében a könyv jelleget, mert ilyen terjedelmű a közlés, valamint azt hogy szöveg, esetenként 
kép alkotja. A formája pedig digitális, tehát számítástechnikai céleszköz alkalmazásával válik 
olvashatóvá a tartalom. Az elektronikus vagy digitális könyv elnevezés az általánosan ismert, de 
ezek mellett létezik az online-könyv kifejezés is, amely arra utal, hogy a könyv számítógépes 
hálózaton férhető hozzá.

A társadalmi jelenségek vizsgálatának nélkülözhetetlen eleme a történeti áttekintés. Az e-könyv 
előzményeinek hosszas taglalása azonban szétfeszítené a recenzió kereteit. Ezért célszerű az eszköz 
társadalmi elterjedtsége és használata alapján meghatározni az indulását. Az elektronikus könyvek 
kiadása a 2000-es években indult meg igazán, és az évtized második felében vált tömegessé 
az elterjedtsége az angolszász világban. 

Az Egyesült Államok könyvkiadóinak bevételei jól mutatják a terjedés folyamatát a gazdaság 
oldaláról. 2002-ben az e-könyvekből származó haszon aránya még igen alacsony, 2012-re viszont 
már az összbevétel több mint ötödét teszi ki8. A növekedés természetesen nem volt lineáris, 
2010-ben emelkedett meg ugrásszerűen az arányszám. A gazdasági siker teljesen egyértelmű még 
akkor is, ha számolunk azzal, hogy az új termék iránt mindig nagyobb az érdeklődés, vagy hogy 
a már meglévő tartalmat adták el újból, más formátumban stb.

A folyamat jól megfigyelhető a használat felől is. Elég csak arra utalnunk, hogy 2010 novembere 
és 2011 májusa között az Egyesült Államokban az e-könyv-olvasóval vagy táblagéppel (tablet) 
rendelkezők aránya a kétszeresére emelkedett – 6%-ról 12%-ra – a felnőtt lakosság körében9. 
A 2014. januári fölmérés10 tanúsága szerint a felnőtt amerikaiak többségének van e-könyv 
olvasására használt eszköze. És nemcsak a kütyü a kelendő, hanem a használják is a tulajdonosok! 
Ugyanis az e-könyvek olvasóinak száma is jelentősen nőtt, a 2011-es 17%-ról 2014-re 28%-ra.

A siker elsődleges tényezői tehát adottak a piacon: megvan a termék és a fogyasztási igény is. 
Bár az e-könyvnek számos különböző formátuma létezik, és a terjesztés üzleti modelljéből is több 
eltérő gyakorlat van. Jóllehet ezek a problémák elvileg nem lényegbe vágóak, mert a technológiai 
fejlesztés, illetve az egységes szabályozás könnyen adhatna megoldást, ha azt a piac szereplői 
hajlandók volnának elfogadni. A gazdasági sikerre alapozott pozitív előrejelzések azonban nem 
mindig szoktak beválni. Ahogy azok az értelmiségiek várakozásai sem, akik abban hittek, hogy 

6 Koltay Tibor (2010) E-könyvek: technológia és birtoklás. Médiakutató. 2010. 3. http://www.mediakutato.
hu/cikk/2010_03_osz/04_e-konyvek
7 „An electronic version of a printed book that can be read on a computer or handheld device designed 
specifically for this purpose.” http://www.oxforddictionaries.com/us/definition/american_english/e-book
„…a book-length publication, consisting of text (and sometimes, images) in digital form, formatted, to be 
read on electronic screens of use devices such as e-readers, computers and mobile phones…” E-book, Oxford 
English Dictionary (3d ed. December 2011.)
8 „Overall E-Book Sales Percentages (U.S. Trade Publishers) via AAP: 2002: .005% Total Share of Net 
Revenue; 2006: .50% Total Share of Net Revenue; 2008: 1.18% Total Share of Net Revenue; 2009: 3.17% Total 
Share of Net Revenue; 2011: 16.97% Total Share of Net Revenue; 2012: 22.55% Total Share of Net Revenue”
Statistics: Ebook sales made up 22.5% of U.S. trade publisher revenues in 2012. Filed by Gary Price. 
Infodocket. 2013.04.11. http://www.infodocket.com/2013/04/11/statistics-ebook-sales-made-up-22-5-of-u-s-
trade-publisher-revenues-in-2012/
9 Purcell, Kristen (2011) E-reader ownership doubles in six months. Pew Research Center’s Internet & Ameri-
can Life Project. http://www.pewinternet.org/files/old-media//Files/Reports/2011/PIP_eReader_Tablet.pdf
10 Zickuhr, Kathryn – Rainie, Lee (2014) E-reading rises as device ownership jumps. Three in ten adults 
read an e-book last year; half own a tablet or e-reader. Pew Research Center http://www.pewinternet.org/
files/2014/01/PIP_E-reading_011614.pdf
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a súlyos társadalmi kérdéseket új eszközök, technológiai fejlesztések fogják megoldani11. A túlzott 
optimizmusra példa Nicholas Negroponte a Massachusetts Institute of Technology’s Media Lab 
alapítójának vélekedése, aki 2010-ben azt jósolta, hogy 5 éven belül a nyomtatott könyv halott lesz 
és az e-könyv válik uralkodóvá.12 

Mindez egyértelműen mutatja, hogy az elektronikus könyv mint új médium még a születés 
állapotában van. Az átfogó előrejelzések tehát nem állnak kellően biztos alapokon, messzemenő 
következtetéseket pedig kockázatos levonni. A kötet célkitűzése is az volt, hogy az elektronikus 
könyveknek az aktuális jellemzőit, gazdasági, társadalmi hatásait mutassa be interdiszciplináris 
megközelítésben. A szerzőhármas az aktuális jellemezők szerint járja körül témakörét, a hangsúlyt 
a jelenségek leírására, a legfontosabb elemek és a társadalmi vetületek meghatározására helyezi. 
Részterületenként változik, hogy a cél miként volt elérhető: a naprakész információk adásával vagy 
a téma elemző tárgyalásával. A fejezetek között egyaránt olvasható tudományos igényű tanulmány 
és informatív, tájékoztató írás.

A nyitott kérdésekre keresve sem találnánk jobb példát, mint az e-könyvek és a könyvtárak 
viszonyát. Az American Library Association (ALA) az Egyesült Államok könyvtárairól szóló 
2014-es helyzetjelentésében a kiadók és a könyvtárak közötti évek óta tartó konfliktusról szól. 
Az óriási tekintéllyel és befolyással rendelkező szervezetnek 2013-ban sikerült megegyeznie 
a legnagyobb kiadókkal az e-könyvek könyvtári kölcsönzéséről.13 A jelentésben a válság végéről 
írnak, pedig nem sikerült egységes, hosszú távon is elfogadható gyakorlatban megegyezni. 
De ez valódi győzelem ahhoz képest, hogy Európában az European Bureau of Library, Information 
and Documentation Associations csak egy állásfoglalás kiadásáig jutott 2013-ban, Jogunk van 
az e-olvasáshoz címmel az e-könyvek és a könyvtárak ügyében14. Az ellentét feloldását sokan 
digitális tartalmakkal kapcsolatos szerzői jogok, illetve a terjesztési jog kimerülése szabályozásá-
ban látják. A kötet külön is foglalkozik a szerzői jogi vonatkozásokkal.

A monográfia szól az e-könyvek hazai lelőhelyeiről, köztük a magyar szellemi alkotások 
tárairól. Mindig lelkesítő azt látni, hogy milyen számosak és értékesek szellemi javaink. A könyv-
tárakról szóló külföldi statisztikáknak már szerves része a gyűjteménye e-könyv-állományára és 
az e-könyvek kölcsönzésére vonatkozó adat. Amikor a kötet az e-könyvekre irányítja a figyelmet, 
akkor tulajdonképpen a könyvtárak jövőjét is láttatja. És ha a magyar könyvtárak e-könyv-
állományát vagy -kölcsönzését nézzük, ez a jövő nem sok jót ígér.

Az e-könyv kapcsán újra fölvetődött, hogy a könyvtárak mennyiben részei a Gutenberg-gala-
xisnak, és ahogy a tipográfiai emberen, úgy a könyvtáron is átlép-e az idő. Magyarázkodás helyett 
hadd utaljunk az angol könyvtárosszervezet, a CILIP weboldalán megjelent cikkre, mely a „könyv 
nélküli” digitális könyvtárak működését mutatja be15. A könyvtár ugyanis nem porszagú 
könyvraktár, hanem közösségi tér és – most divatos szóval – tartalomszolgáltató. 

A kötet a könyvtártudományi képzés számára foglalja össze az e-könyvről elsajátítandó 
ismereteket. De a szakmai közéletnek is segítséget jelenthet a könyvtár küldetésének újragondolá-

11 A tömegmédiumok hivatásos lelkesedőinek munkája, a rajongótábor szervezése stb. akarva – akaratlan 
a marketing részét képezi. Szerepük, ahogy a Coca Cola estében mondták, szomjassá kell tenni Amerikát.
12 Nicholas Negroponte: The physical book is dead in 5 years. Posted by MG Siegler. Techcrunch. 
2010.08.06. http://techcrunch.com/2010/08/06/physical-book-dead/]
13 The state of America’s libraries. A report from the American Library Association 2014. American 
libraries. Special issue 24. p. http://www.ala.org/news/state-americas-libraries-report-2014
14 http://www.eblida.org/News/The-right-to-e-read_hu.pdf
15 Bibliotech: a library without books. Chartered Institute of the Libarary and Information Professionals. 
2014. 08. http://www.cilip.org.uk/cilip/blog/bibliotech-library-without-books
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sában és a digitális kultúrában elfoglalandó helyének megtalálásában. A monográfiát a jobb 
áttekinthetőség érdekében célszerű lett volna tárgymutatóval kiegészíteni. Ugyancsak fontos 
szempont egy ilyen vállalkozás esetében az egységes írásmód alkalmazása16. A monográfia 
a témáról szóló irodalom teljességre törekvő bibliográfiáját tartalmazza, amely alapul szolgál 
a további tudományos munkáknak. 

http://www.pewinternet.org/2014/01/16/a-snapshot-of-reading-in-america-in-2013/

16 Pl. 230. p. e-könyv-olvasó, e-könyvolvasó
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