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Juan Luis Vives March (1492?–1540) ismeretlen festő festette portréja 
a mardridi Museo del Prado gyűjteményéből.
A kép Pallos Zsuzsanna Juan Luis Vives (1492?–1540) és tanítványa, 
Mencía Mendoza de Zenete a spanyol, arisztokrata, mecénásnő 
(1508–1554) című tanulmányához kapcsolódik (7–25. oldal).

Forrás: https://en.wikipedia.org/wiki/Juan_Luis_Vives



Szűts Zoltán (2019): Online – Az internetes 
kommunikáció és média története, elmélete és jelenségei. 
Budapest, Wolters Kluwer könyv címlapja.

A  Forgó Sándor és Komenczi Bertalan könyvismertetése 
Kultúra és változás a hálózati világban – online 
inspirációk / offline reflexiók címmel olvasható 
(99–105. oldal).
Forrás: https://www.libri.hu/konyv/szuts_zoltan.online-az-internetes-
kommunikacio-es-media-tortenete-elmelete-es-jelensegei.html

III. Nassaui Henrik (1483–1538) és Mencía de Mendoza (1508–1554) portréja Simon 
Bening (1483–1561) 1531-ben festett képén.

A kép Pallos Zsuzsanna Juan Luis Vives (1492–1540) és tanítványa, Mencía Mendoza de 
Zenete a spanyol, arisztokrata, mecénásnő (1508–1554) című tanulmányához kapcsolódik 
(7–25. oldal).
Forrás: https://nl.wikipedia.org/wiki/Menc%C3%ADa_de_Mendoza
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JUAN LUIS VIVES (1492?–1540) ÉS 
TANÍTVÁNYA, MENCÍA MENDOZA DE 
ZENETE A SPANYOL, ARISZTOKRATA, 
MECÉNÁSNŐ

PALLOS ZSUZSANNA1

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

ZSUZSANNA PALLOS: JUAN LUIS VIVES (1492?–1540) 
A PRECEPTOR OF THE SPANISH PATRON-ARISTOCRAT, 
MENCÍA MENDOZA DE ZENETE

Juan Luis Vives (1492?–1540) was a spanish humanist, a philosopher, a philologist, a 
university professor and a tutor by noble families. He reformed the educational 
principles of the humanism, and he is the first to offer a connected and complete 
system of educational theory and practice. His work De Institutione Feminae 
Christianae (The Education of a Christian Woman) is an important point in the 
history of women's education. His works are not limited to education but deal with a 
wide range of subjects including philosophy, psychology, politics, issues of social reform 
and peace, including the turkey threat, too. He was in correspondence with the key 
figures of his age (e.g. pope Adrian VI, the Holy Roman Emperor Charles V, the king 
Henry VIII of England), whom he his works on social and political issues 
recommended. But he was on friendly terms with Desiderius Erasmus, Thomas More, 
Frans van Craneveldt and with many other humanists, too. Following his career 
enriched with new information, his autumn years in the castle Breda (Low Countries) 
are detailed described, where he was the preceptor of the wife of Henrik III the count of 
the House of Nassau. She was Mencía de Mendoza, Marquesa de Zenete, a spanish 
aristocrat and a patron of art, students and public initiatives. 

Juan Luis Vives (1492?–1540) spanyol humanista, filozófus, filológus, egyetemi oktató és 
előkelő családoknál magántanár, aki megújította és elsőként rendszerbe foglalta a 
humanizmus oktatási és nevelési elveit. A modern nőnevelés történetének fontos műve a 
De Institutione Feminae Christianae (A keresztény nő nevelése) című alkotása. Műveit 
azonban nem korlátozta oktatáselméletre, hanem filozófiai, pszichológiai témákkal, a 

1 Pallos Zsuzsanna drs., főkönyvtáros, EKE OFI Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Budapest
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társadalmi igazságosság és béke kérdéseivel, köztük a török fenyegetéssel egyaránt 
foglalkozott. Levelezésben állt a kor meghatározó személyeivel (köztük VI. Adorján 
pápa, V. Károly német-római császár, VIII. Henrik angol király), akiknek társadalmi és 
politikai kérdésekkel foglalkozó műveit ajánlotta. De jó barátságban volt Erasmusszal, 
Morus Tamással, Frans van Craneveldttel és sok más humanistával is. Pályáját új 
információkkal is gazdagítva kísérjük végig, és életének utolsó, a németalföldi Breda 
udvarában töltött szakaszát mutatjuk be részletesen, ahol III. Nassaui Henrik feleségé-
nek, Mencía Mendoza de Zenete spanyol, arisztokrata mecénásnőnek volt a preceptora.

„Szülővárosomban, Valenciában felnőni látom Mencía Mendozát, Zenetus őrgróf 
leányát, aki egyszer, amint reménylem, híressé fog lenni.”2 

Az idézet Vivesnek az 1523-ban megjelent A Keresztény nő nevelése című művéből 
való, és az első bizonyíték kettejük kapcsolatára. Vives ekkor 31, Mencía 15 éves volt. 
Meg kell azonban jegyeznünk, hogy Mencía még csak egyéves volt, amikor Vives 
tizenhét évesen az inkvizíciótól tartva elhagyta Spanyolországot, és többet soha nem 
tért vissza. Így amit tudott róla, valószínűleg a Spanyolországban maradt húgaitól 
tudhatta, akikkel állandó levelezésben állt.3 Amikor személyesen is találkoztak, 
Vives már 45 volt, míg Mencía 29 éves, férjezett. De ne szaladjunk ennyire előre, 
ismerjük meg Vives életét, hogy megtudhassuk, hogyan jutott el Mencía Mendoza 
udvarába!

JUAN LUIS VIVES (1492?–1506) ÉLETE ÉS PÁLYÁJA 

Juan Luis Vives 1492.? március 6-án született Valenciában szefárd zsidó eredetű 
családban.4 Apja gazdag ruha- és selyemkereskedő,5 anyai ágon pedig a Jaim March 
de Gandia szűkös körülmények közt élő nemesi családjából származik.6 Az apja neve 
Luis Vives Valeriola volt, anyjáé Blanquina March Almenara.7 

2 Vives J. Lajos (1935): A keresztény nő nevelése. In: Vives J. Lajos válogatott neveléstudományi művei. 
Fordította és bevezető jegyzetekkel ellátta Péter János. Kézdivásárhely, a fordító kiadása, 1935. 235. p. 
továbbiakban Péter.

3 Vosters, Simon A. (1961): De geestelijke achtergronden van Mencía de Mendoza, vrouwe van Breda: 
In: Jaarboek De Oranjeboom. 1961. 14. 60. p. továbbiakban Vosters.

4 Vives te Leuven: Catalogus van de tentoonstelling in de Centrale Bibliotheek te Leuven, 28 juni – 
20 augustus 1993. Supplementa Humanistica Lovaniensia, VIII. 57. p.

5 Vives te Leuven: Catalogus van de tentoonstelling in de Centrale Bibliotheek te Leuven, 28 juni – 
20 augustus 1993. Supplementa Humanistica Lovaniensia, VIII. 57. p.

6 Joannis, Ludovici Vivis Valentini (1698): Opera Omnia. I. köt. 63. p. Letöltés: http://bv2.gva.es/es/
consulta/registro.cmd?id=10023

7 Noreña, Carlos G. (1970): Juan Luis Vives (International Archives of the History of Ideas, 34.) The 
Hague, Martinus Nijhoff. 19. p. továbbiakban Noreña.
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A Valenciában töltött gyermek- és ifjúko-
ráról a könyveiből, elsősorban A keresztény 
nő nevelése és a Latin dialógusok című 
műveiben olvasható visszaemlékezésekből 
értesülhetünk. Édesapja megfelelő neveltetést 
kívánt biztosítani a fiának,8így Filopono 
mester iskolájába íratta be a tehetséges 
kisgyermeket, majd szülővárosa főiskoláján 
az Estudio General de Valencia intézményben 
tanult. Az oktatási intézmény szabályait 
abban az időben alkották újra (1499), s 
főiskolaként VI. Sándor pápa 1500-ban, 
Katolikus Ferdinánd 1502-ben erősítette 
meg.9 Itt még középkori módszerekkel 
tanítottak, de időnként már a humanizmus 
eszméi és könyvei is megjelentek az oktatás-
ban.10 Grammatikát, logikát, természetböl-
cseletet, erkölcstant, metafizikát, hittudo-
mányt, egyházi és polgári jogot, orvosi és 
„más tudományokat, melyeket a város kívánt 
és elrendelt, adtak elő”.11 Vives itt különösen a 
latin nyelvben művelte magát, tanára Jerome 
Amiguet, emellett görögül tanult Bernardo 
de Navarrótól.12 

Bár már a nagyszülei is keresztények 
voltak (a dédszülők keresztelkedtek ki a 15. 
század elején),13 mégis sokat szenvedtek a 
spanyol inkvizíció 1482-től felerősödő 
tevékenysége és túlkapásai miatt. Anyagi 
helyzetük egyre romlik, apját 1521-ben 
bebörtönzik, és csak 1524-ben engedik ki, 
azért, hogy egy cölöphöz kötve megégessék. 

8 Vives te Leuven: Catalogus van de tentoonstelling in de Centrale Bibliotheek te Leuven, 28 juni – 20 
augustus 1993. Supplementa Humanistica Lovaniensia, VIII. 57.p.

9 Péter, 1935. V. p.
10 Péter, 1935. V-VI. p.
11 Uo.
12 Kéri Katalin (2017): Egy páratlan gyermekkortörténeti forrás a reneszánsz korból: Vives latin nyelv-

könyve. In: Németh András – Pukánszky Béla (szerk. 2017): Gyermekek, tanárok, iskolák – egykoron és 
ma: Tanulmányok a 90 éves Mészáros István tiszteletére. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó. 44. p. 

13 González González, Enrique: Juan Luis Vives. Works and Days. In: Fantazzi, Charles (ed. 2008): 
A Companion to Juan Luis Vives. (Brill's Companions to Christian Tradition 12.). Leiden-Boston, Brill. 
52. p. 

Juan Luis Vives (1492?–1540) szobra 
a Spanyol Nemzeti Könyvtár épületén. 
A szobrot Pere Carbonell  alkotta 
1892 körül. Forrás: https://en.
wikipedia.org/wiki/Juan_Luis_Vives
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Az 1508-ban, betegségben elhunyt édesanyjának a tetemét 1528-ban kiásták és a 
katedrális előtt elégették.14 Hogy az inkvizíciótól sújtott családja balsorsát elkerülje, 
1509-ben, 17 évesen Párizsba költözik, ahol a Sorbonne egyetemen folytat tanulmá-
nyokat, elsősorban filozófiát hallgat, különösen a spanyol nominalisták érdekelték. 
Tanult még retorikát, jogot és természettudományokat is, és Dullardus15vezette be az 
irodalmi tanulmányokba. Párizsi tanulmányai idején nemcsak a nyelvészettel 
foglalkozott behatóan, hanem a különböző vitákban is élénken részt vett, hogy jó 
dialektikussá képezze ki magát. Vives legkorábbi ránk maradt műve a Christi 
triumphus (1514) tanúsítja, mily nagy jártasságra tett szert a latin írókban.16 

Párizsi egyetemi tanulmányai után 1512-ben Brugge-be költözik. Ennek oka a két 
uralkodó, V. Ferdinánd (1452–1516) kasztíliai, II. Ferdinánd néven aragóniai király, 
illetve XII. Lajos, francia király közt 1511. október 4-én bekövetkező törés lehetett.17 
Nem kétséges, hogy Vives, a spanyolságára büszke diák, miért döntött úgy, hogy kis 
időre elhagyja Franciaországot.18 Brugge-ben, akkoriban sok spanyol élt és a párizsi 
egyetem spanyol hallgatói gyakran keresték fel ott élő rokonaikat, ismerőseiket, 
hogy tőlük némi segítséget kapjanak, vagy hogy magántanárként keressék meg 
kenyerüket. Így jutott el Vives is az említett városba, ahol a spanyol kereskedő 
Valdaura család házitanítójaként a gyermekek nevelését vállalta el, köztük az akkor 
7–8 éves Margitét, aki később a felesége lett.19 Valószínűleg már volt némi kapcsolata 
Marcus Laurinus, a St. Donatian székesegyház (Brugge) kanonokával, aki jól ismert 
volt a humanizmus iránti rajongásáról és kapcsolatairól. Az ő közvetítésével a fiatal 
katalán férfi kapcsolatba kerülhetett Flandria és Brabant szélesebb humanista 
köreivel is. Az ideje jó részét azonban minden bizonnyal a klasszikus és humanista 
szerzők olvasásának szentelte, akiknek műveiből oly sokat idéz.20 

1514 tavaszán azonban visszautazik Párizsba, mert március 31-én már innen ír 
levelet egy diáktársának és barátjának Joannes Fortisnak,21melyben megemlíti, hogy 
genti mestere Joannes Dullardus (Dullaert), nyomdába adta Hyginius22 Poeticon 

14 González González, 2008. 54. p.
15 Joannes Dullardus (Dullaert, Dullar, Dullard, Jan/Jean (c.1470–1513) filozófia professzor. Vives tanára. 

Arisztotelész Peri Hermeneias című művéhez írt kommentárjai a javaslati logika alapjait foglalja magá-
ban, beleértve a feltételrendszerek részletes elemzését. 

16 Péter, 1935. VI. p.
17 Az 1500-ban megkötött titkos granadai szerződésben katonai szövetséget kötött egymással II. Ferdi-

nánd aragóniai és XII. Lajos francia király. Megegyeztek, hogy megdöntik IV. Frigyes nápolyi király 
uralmát, a Nápolyi Királyságot közösen elfoglalják, területét felosztják egymás között. 1502-ben a két 
megszálló hatalom ellentétbe került egymással, a felségterületek közti határvidékek birtoklása miatt, 
ez a „második nápolyi háborúba” (1501–1504) torkollott. Letöltés: (https://hu.wikipedia.org/wiki/Lyo-
ni_fegyversz%C3%BCnet)

18 Ijsewijn, J. (1977): J. L. Vives in 1512–1517. A Reconsideration of Evidence. Journal of Neo-Latin 
Studies, 26. 82. p.

19 Péter, 1935. VII. p.
20 Ijsewijn, 1977. 83. p.
21 Ijsewijn, 1977. 85. p.
22 Caius Iulius Hyginus, gyakorta röviden csak Hyginus (Kr. e. 60 körül – Kr. u. 17), római író.
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Astronomicon című kézikönyvének szövegét, Paulus Venetus De Mundi 
Compositione című írásával együtt, miután a saját művét (Expositio in libros 
Meteororum) is kinyomatta. A levél második felében Vives leírja, hogy azért jött 
Párizsba, mert egy jobb minőségű nyomtatványt szeretett volna az említett Hyginius 
műből, mert nyilvános előadásokat készül tartani a szövegéből Párizsban.23 
A különbség valóban szembetűnő, ha a két nyomtatványt összehasonlítjuk: a 
Kees-nyomtatvány kicsik és görcsös betűit, a Jehan Lambert nyomtatványának 
csinos és tiszta betűivel.24 A nyomtatás azonban még Vives Párizsba érkezése előtt 
elkezdődhetett, mert elnézést kért a szövegben lévő esetleges nyomtatási hibákért, 
mivel nem volt jelen az előállítás folyamatánál, hogy lektorálja azt, de ahhoz még 
időben ért oda, hogy egy levelet fűzzön a végéhez, amelyet barátja Fortis, már csak a 
kinyomtatva olvashatott.25 Vives Hyginus iránti érdeklődésének nyilvánvaló okai 
között volt, hogy ez a szöveg az „eruditio” szempontjából hasznosnak bizonyult, 
ugyanis Vives csak az ilyen szerzőket tartotta olvasásra érdemesnek.26 Két héttel a 
Hyginus publikálása után húsvétkor, (április 16.) Gaspar Lax of Sarinena (Huesca) 
professzor, Vives egy korábbi tanára fogadta őt és néhány más diákját a szobájában a 
Collège de Montaiguban, ahol Vives első nagyobb művéről (Christi Iesu Triumphus 
et Mariae parentis eius Ovatio) beszélgettek. A fiatal író azonban biztos nem hagyta 
el Párizst az első valódi művének néhány példánya nélkül, amelyek egy klasszikus 
(Hyginus) kiadásával együtt bevezették őt bárhol a humanista körökbe.27 Mindent 
összevetve, Vives 1514-es párizsi tartózkodását különösen gyümölcsözőnek minősít-
hetjük, melynek döntő hatása volt a karrierjére nézve is. A neve pár hónap alatt 
háromszor is megjelent egy könyvön vagy egy könyvben. (március 31: a Hyginus 
kiadás, május 30: a Dullardus's Meteora 2. kiadása és feltehetően nyáron: saját 
Opuscula Duo című művén.)28 

A következő évekről kevés biztos információnk van. Párizsból valószínűleg 
visszatért Brugge-be 1514 második felében. Az azonban biztos, hogy egy kicsit 
időzött a brüsszeli udvarban is, ugyanis 1516. november 13-án a valenciai magisztrá-
tus levelet küldött az udvarban tartózkodó Vivesnek a királyi udvarba címezve 
(„disertissimo non minus quam officioso viro ac philosopho dignissimo, Magistro 
Ludovico Vives, in Curia regia residenti eiusque curiali”). Ez a levél válasz volt 
Vivesnek egy, feltehetően az udvarban, hetekkel vagy hónapokkal korábban a 
Valenciai Egyetemmel kapcsolatban írt levelére.29 (Vivesnek több udvari emberrel is 
volt kapcsolata, pl. Georgius Haloinus és Jan van Bergen, ez utóbbi fiának Antonnak, 
később Vives Vergilius Georgica című írását magyarázta a Leuveni Egyetemen 

23 Ijsewijn, 1977. 83. p.
24 Uo.
25 Ijsewijn, 1977. 85. p.
26 Uo. 
27 Uo. 
28 Ijsewijn, 1977. 87. p.
29 Ijsewijn, 1977. 90. p.
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1518-ban.) 1516 már Leuvenben találta, itt már az arisztokrata körökbe tartozó 
Guillermo de Croÿ preceptora, akit már tizennyolc éves korában Cambray püspö-
kévé neveztek ki. 1517-ben pedig, nagybátyja Chiévres lordja közbenjárására toledói 
érsek, Spanyolország prímása és bíboros.

Ez a korszak igen termékeny Vives számára, számos bölcseleti, jogi, nyelv- és 
hittudományi művet írt.30 Tanítványát a régi szónokok, és bölcselők műveibe vezeti 
be. Quintilianus példájára, tanítványainak mintaként szolgáló deklamációkat 
készített, melyekkel be akarta őket vezetni a szónoklás művészetébe, ahol nemcsak a 
szépségre, de a célzatosságra is hangsúlyt helyezett.31 Vivest alig 26 évesen tanítói 
célzatú szónoklatai és egyéb írásai elismertté tették tudós körökben, szókimondá-
sára és ékes latinságára még Erasmus és Morus Tamás is felfigyelt, akikkel barátsá-
got is kötött.32 Később, egy párizsi kitérő során megismerkedik Guillaume de Budé 
(Budaeus), francia tudóssal, aki rendkívül jól ismerte a latin és a görög nyelvet 
egyaránt. Kölcsönösen csodálták egymást, találkozásuk értékes levélváltás kiinduló-
pontjává vált.33 

1517-ben Vives Cambray városába utazott, melynek okát nem tudjuk pontosan, 
de nagyon valószínű, hogy William of Chièvres and Jean Le Sauvage (Sylvagius) 
szolgálatában látott el latin titkári és tolmács feladatokat, akik királyuk megbízásá-
ból 1511. március 11.-én aláírták a Cambray egyezményt.34 Az 1517–18 közt írt 
Meditációk hét zsoltárra című művében, Vives maga is említi, hogy latin titkárként 
diplomáciai szolgálatban állt.35 

1519 júniusában visszatér Leuvenbe, ahol a Gymnasium Liliumban és az egyete-
men bölcseleti, nyelvtudományi és jogi előadásokat tart.36 Napi három órában beszél 
Plinius természetrajzi művéről, Vergilius Georgicájáról és Pomponius Meláról.37 
Erasmus egy 1520-ban Nuenahr grófhoz írt levelében említi, hogy „Vives iskolánk 
dísze. Megengedem, hogy vannak tudósok, akik az ékesszólás erejére nézve vele 
egyenlők, de egyik sem tud egyesíteni a nyelvművészetben elért nagy jártassággal és 
az ismeretekben való oly rendkívüli alaposságot. Neki termékeny szelleme, szerfölött 
szerencsés emlékezőtehetsége és fiatalsága mellett is fáradhatatlan munkaereje van. 
Én nagy dolgokat ígérhetek felőle.”38 

A sok siker mellett azonban 1521 elején váratlan csapás érte, tanítványa és egyben 
pártfogója, Croÿ bíboros, a wormsi birodalmi gyűlésen egy vadászbaleset következ-
tében elhunyt. Szorult anyagi helyzetbe került, köszvénye is elővette, így visszatért 

30 Péter, 1935. VII. p.
31 Péter, 1935. VII. p.
32 Kéri, 2017. 44. p.
33 Péter 1935. IX. p.
34 Ijsewijn 1977. 90. p.
35 Uo. 
36 Péter, 1935. VII. p.
37 Péter, 1935. XV. p.
38 Péter, 1935. X-XI. p.
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Brugge-be, hogy földijei segítségével, jobb körülmények közé kerüljön.39 Egy 1521. 
július 10-én írt leveléből értesülünk, hogy Katalin, angol királyné és Morus Tamás 
adományaiból él.40 Közben törekvései, hogy magának biztos állást, jövedelmet 
szerezzen, sorra kudarcot vallanak. 1522 tavaszán Brugge-ben találkozott V. 
Károllyal, aki itt VIII. Henrik angol királlyal tárgyalt, akinek a kíséretében Morus 
Tamás is jelen volt. Vives, aki ekkor Erasmus megbízásából Augustinus Isten városa 
(De civitate Dei) című művéhez készített kommentárokat, a kész művet az angol 
királynak ajánlotta.41 VIII. Henrik azonban csak ígéretekkel válaszolt.

Ekkor fogott hozzá egyik legismertebb műve, a Keresztény nő nevelése (De 
institutione feminae Christianae) megírásához, melyet már Katalin angol királyné-
nak ajánlott (1523. április 5.), aki már korábban is jóindulattal volt iránta.42 Quintili-
anus tanításaival egyetértve, Vives támogatta azt az elképzelést, hogy a gyermek 
teste mellett a szellemét is gondozni kell.43 Az akkoriban uralkodó felfogással 
szemben – miszerint a gyengébb nem ostoba, és a konyhán, a bölcsőn és a rokkán 
kívül nincs más szerepe – ebben a műben nagy hangsúlyt fektet a nő intellektuális 
nevelésére.44 Arra ösztönözte őket, hogy a táncos összejövetelek, extrém ruhák 
viselése, arcfestés és hajfakítás helyett inkább az imával foglalják el magukat. 
A kemény munkát zöldségekből és hideg vízből álló diéta kísérje. Arra is emlékez-
tette őket, hogy kötelességük törődni beteg családtagjaikkal és főzni a háztartásban. 
Ugyanakkor azt is ajánlotta, hogy a lányok a klasszikus tudományok mellett 
háztartástant is tanuljanak, feltételezte ugyanis, hogy a terület tudományos ismeretei 
fejlesztenék a főzéshez és neveléshez szükséges készségeiket.45 Hosszan értekezik 
arról is, hogy mit olvassanak, illetve mit ne olvassanak. „Midőn a leányt olvasni 
tanítják, olyan könyveket kell használni, amelyek erkölcsi okulást nyújtanak; midőn 
írni tanítják, ne értéktelen verseket adjanak leírni, ne is sikamlós és ízetlen virágéne-
keket, hanem valamilyen tartalmas, okos és jámbor mondást a Szentírásból vagy 
valamely aranyigazságot a bölcselők műveiből.”46 Ártalmas könyvek Spanyolország-
ban az Amadis, Splandian, Florisand, Tirant, Tristan, Coelestina, a kerítőnő, A bajok 
okozója, továbbá A szerelem börtöne.47 „Némely könyvek ajánlatos voltáról senki 
előtt sem lehet kétség, így az Úr evangéliumairól, az apostolok cselekedeteiről és 
leveleiről, az ószövetségi szentírás történelmi és erkölcsi elbeszéléseiről, Cyprianus, 

39 Péter, 1935. XII. p.
40 Péter, 1935. XII. p.
 Noreña, 1970. 79. p.
41 Péter, 1935. XIII. p.
42 Péter, 1935. XV. p.
43 Nelson Kersey, Shirley (1981): Classics in the education of girls and women. Metuchen (NJ), London, 

The Scarescrow Press. 35. p. továbbiakban Nelson, 1981.
44 Vosters, 1961. 57. p.
45 Nelson, 1981. 35. p.
46 Péter, 1935. 237. p.
47 Péter, 1935. 240. p.
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Jeromos, Ágoston, Tertullian, Plato, Cicero, Seneca és a hasonlók műveiről.”48 

„Azonban a költőket sem kell a nőnek nélkülöznie, amennyiben a versekben 
gyönyörködik. Rendelkezésére fognak állani Prudentius, Arator, Prosper, Juvencus, 
Paulinus...”49 Tudatában volt annak is, hogy mennyire elterjedt az a gyakorlat, hogy a 
tanárok már nem készülnek fel rendesen, ezért ajánlotta a normaiskola50 egyik 
típusát.51 Ez a gyakorlatias, keresztény szellemben fogalmazott, ebben a tárgyban 
első mű olyan komoly elismerést aratott, hogy első megjelenését (Brugge, 1523) egy 
évvel később egy antwerpeni, majd sok más kiadás követte.52 Katalin, angol királyné 
ezt a művet lefordíttatta angolra és megbízta Vivest, hogy legyen lányuk, Tudor 
Mária, Wales hercegnőjének nevelője.53 

Átköltözve Angliába, sorsa jobbra fordult. A királyi pár, Morus Tamás, Wolsey 
bíboros és más előkelő barátai kitüntető fogadtatásban részesítették. A királyné, 
Aragóniai Katalin titkára és irodalmi tanácsadója.54 1523. október 27-én doktorrá 
avatták és Wolsey bíboros támogatásával 1523 augusztusától az oxfordi Corpus 
Christi kollégium tanára lett. Tanítványai közt a kor legígéretesebb hallgatóit 
találjuk: Nicolas Udall, Reginald Pole stb.55 1524 tavaszán visszatér Brugge-be, ahol 
feleségül veszi egykori tanítványát, Valdaura Margitot, Valdaura Bernát és Cervent 
Klára leányát. A Valdaura családban a keresztény családi erények szép összhangját 
látta, amely Margit révén neki is boldogságot ígért.56 Erről egy barátjának, 
Craneveltnek írt levelében is értesülünk: „Azt tervezem, hogy elveszem Bernard 
Valdaura lányát, nem azért mert gazdag vagy szép, hanem a szent anyjától és 
nagyanyjától kapott tiszta és kifinomult neveltetésért, valamint az apja becsületessé-
gért. Életem elmúlt tizenkét évében oly sok jót tudtam meg róluk.”57 Néhány oxfordi 
tanítványát annyira lenyűgözte, hogy amikor 1524 áprilisában visszatért Brugge-be, 
ők is követték őt.58 Szeptemberben azonban ismét vissza kellett térnie Angliába.59 
Októberben oly nagy megtiszteltetés érte Vivest és a Kollégiumot, hogy a királyi pár 
az angol korona egy régi hagyományával szakítva Oxfordba érkezett, hogy megláto-
gassa Vivest.60 Mi több, a királyi pár meghívta, hogy a közelgő karácsonyi ünnepeket 

48 Péter, 1935. 242. p.
49 Péter, 1935. 243. p.
50 A norma-iskola a mai tanítóképzők elődje, a tanító egy ebben a módszerben kiképzett tanítónál 

gyakorlati úton sajátította el az ismereteket. Mészáros I. szócikke. Pedagógiai Lexikon, 2. kötet. I-Ny. 
Budapest, Keraban. 1997. 612. p.

51 Nelson, 1981. 35. p.
52 Péter, 1935. XVII. p.
53 Uo.
54 Péter, 1935. XVIII. p.
55 Noreña, 1970. 85. p.
56 Péter, 1935. XIX. p.
57 Noreña, 1970. 89. p.
58 Noreña, 1970. 85. p.
59 Péter, 1935. XIX. p.
60 Noreña, 1970. 85. p.
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töltse a királyi kastélyban.61 1524 októbere és 1525 áprilisa közt a királytól behozatali 
és kiviteli engedélyt kapott borra, fára és kukoricára, hogy a családját el tudja 
tartani.62 Azonban az angliai, ködös, nyirkos klíma különösen rosszul hatott az 
amúgy is gyenge szervezetére. „A szeles, ködös, nedves éghajlat egészen kedvem 
ellenére van és a megszokottól elütő életmód is a nehezemre esik” írja egyik levelé-
ben Gilbertus Cognatushoz.63 

1528-ben azonban ismét fordult a kocka. A király pár házassági vitája és válópere 
során, mint híres tudóst és oxfordi tanárt, őt is felszólították, hogy valljon színt e 
kérdésben. Vives mind szóban, mind írásban a királyné mellé állt, a házasságot 
érvényesnek és felbonthatatlannak tartotta. A király erre felindulásában megfosz-
totta oxfordi állásától és hat hétre házi őrizetbe vetette.64 Kiszabadulása után a 
királyné figyelmeztetésére visszatért Németalföldre családja körébe, hogy az írásnak 
szentelje magát.65 Az itteni élet békés nyugalma megelégedéssel töltötte el, de anyagi 
nehézségei újra jelentkeztek.66 A VIII. Henriktől kapott juttatások 1528-ban már 
elapadtak.67 Napjai látszólag egyhangúságban telnek, ideje nagy részét feleségével 
Brugge-ben tölti, csak néha utazik el Párizsba, a brüsszeli udvarba, vagy a leuveni 
egyetemre, hogy „erőteljes/hathatós” patrónusok segítségét kérje, vagy pénzt 
szerezzen alkalmankénti előadásokkal. Életének ez az érzelmileg kimerült és a 
nincstelenség állandó démonával küzdő korszaka azonban intellektuálisan igen 
produktív.68 Számos nagy jelentőségű művet ír ekkor. Életrajzírói feltevése szerint a 
felesége családjának kereskedői tevékenysége adta meg a megélhetésük alapját.69 
Margaret odaadása és bátorsága is igen sokat jelent Vives életében. Gyenge egész-
sége, természetes pesszimizmusa és keserűsége, a depressziós viharok és csüggedt 
korszakok váltakozása komoly próba elé állították a fiatal lányt, akit sosem vitt 
magával Angliába.70 Alkalmi támogatói is akadtak, pl. Portugália királya gazdagon 
megjutalmazta, mikor 1531-ben neki ajánlotta a De Disciplinis című művét.71

1529 szeptemberétől novemberéig Vivesnek és feleségének a pestis miatt el kellett 
hagynia Brugge-t és Lille városába menekültek. Az 1530-as években ismét balszeren-
csés időszak következett. 1533-ban a köszvényes ízületi gyulladás ismét eluralkodott 

61 Noreña, 1970. 86. p.
62 Vosters, 1961. 75. p.
63 Péter, 1935. XVIII. p.
64 Juan Luis Vives [szócikk]. In: Stanford Encyclopedia of Philosophy. Letöltés: https://plato.stanford.edu/

entries/vives/#pagetopright [2019. 02.10.]
65 Péter, 1935. XXIV. P.
66 Péter, 1935. XXV. p.
67 Noreña, Carlos G. (1989): Juan Luis Vives and the Emotions. Carbondale (IL), Southern Illinois 

University Press, 46. p. továbbiakban Noreña, 1989.
68 Uo.
69 Péter 1935. XXIX. p.
70 Noreña, 1989. 91. p.
71 González González, 2008. 63. p.
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Juan Luis Vives (1492?–1540) szobra a belgiumi Brugge (Bruges) városában.
Forrás: https://kids.kiddle.co/Image:Juan_Viv%C3%A8s.JPG
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a kezén, a térdén, karján, egészen a válláig, és néha annyira súlyossá vált, hogy kezét 
sem tudta mozgatni, amiről az egyik barátjának, Damian de Goes-nak írt leveléből 
(1533. júl.13.) értesülünk.72 Gyomorfekéllyel küzdött és szinte betegesen rettegett 
bizonyos ételektől.73 1535-ben barátai közül meghalt Fisher püspök és kivégezték 
Morus Tamást, 1536 januárjában Aragóniai Katalin, júliusban Erasmus hunyt el.

A márkinő, Mencía de Mendoza érkezése Németalföldre egybeesett Vives 
életének egyik leggyötrelmesebb időszakával. Bár kényes anyagi helyzetén sokat 
segített az V. Károly által garantált 60.000 maravedi járulék74 (értéke kb. 150 arany),75 
mely többé-kevésbé a költségeinek felét fedezte.76 A másik felének megszerzéséhez 
azonban továbbra is fiatal nemeseket kellett oktatnia és nagylelkű pártfogókhoz 
folyamodni, nekik ajánlva könyveit. Többek között támogatást nyújtott neki 
Portugália királya, Béjar, illetve Gandia hercege, Salamanca Egyetemének rektora, 
V. Károly császár titkára és a spanyol trónörökös, a jövőbeni II. Fülöp.77 Levéltári 
adatok bizonyítják, hogy Mencía is támogatta őt és feleségét eltérő összegű pénzado-
mányokkal, esetenként ezüst és aranytárgyakkal is.78 1537-ben végül ismét otthonra 
talált a bredai udvarban (Brabant tartomány), ahol Doña Mencía de Mendoza, 
III. Nassaui Henrik feleségének preceptora lett, akiről mint a tudományok iránt 
különös vonzódást érző hölgyről – ahogy már említettem –, A keresztény nő nevelése 
című művében is írt. 

MENCÍA MENDOZA ÉLETE (1508–1554)

Mencía Mendoza y Fonseca, Zenete márkiné 1508. november 30-án született 
Rodrigo de Mendoza Zenete márkija (1464–1523) és Maria de Fonseca y Toledo 
(†1521) grófnő lányaként a család Madridhoz közeli Jadraque birtokán, Spanyolor-
szágban. Mencía nevét védőszentjéről, Boldog Mencía (Emerentiana) bencés 
apácáról kapta, aki a portugáliai San Benito de Castro kolostorban élt.79 Családja 
több ősre visszamenőleg régi, gazdag művészetkedvelő és -pártoló volt.80 Dédapja, 

72 Péter, 1935. XXXVI. p.
73 Noreña, 1989. 47. p.
74 González González, 2008. 60. p. 
75 Noreña, 1970. 110. p.
76 Uo.
77 Noreña, 1970. 110. p. 
78 Pérez, Noélia García (2004): La huella petrarquista en la biblioteca y colección de obras de arte de 

Mencía de Mendoza. Revista Electrónica De Estudios Filológico. 8. no. https://www.um.es/tonosdigital/
znum8/estudios/7-petrarca.htm [Letöltve 2018. 08. 31.]

 Archivo del Palau, Marquisado del Zenete Legajo, 1441.1. és 142.7. 
79 Vosters, 1961. 58. p.
80 Pérez, Noélia García (2009): Mencía de Mendoza, Marquesa de Zenete. An art collector in sixteenth 

century Spain. Woman’s History Review. 18. 4. 643. p. továbbiakban Pérez, 2009a
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Iňigo Lopez de Mendoza, Santillana márkija, udvari költő volt II. János (1405–1454) 
kasztíliai király udvarában. Már ő is komoly könyvtárral rendelkezett, benne olyan 
klasszikus olasz szerzők műveivel, mint Dante, Boccaccio vagy Petrarca. Nagyapja, 
Pedro Gonzalez de Mendoza kardinális is általában nagy érdeklődést mutatott a 
művészetek és a kultúra iránt, különösen a klasszikus és itáliai művészet érdekelte. 
Családjából talán a legismertebb unokabátyja, Diego Hurtado de Mendoza.81 
A legnagyobb hatást azonban apja Rodrigo de Vivar y Mendoza gyakorolta rá, aki 
Don Juan herceg udvarában nevelkedett, ott tanult meg olvasni és ott kezdett el 
érdeklődni a zene iránt is. Két itáliai utazása azonban fordulópontot jelentett a 
művészi ízlésében is.82 Apja tökéletes megtestesítője volt a késő középkor spanyol 
grandjának.83 Mencía számára tehát gyakorlatilag biztosított volt az intellektuális 
formálódás lehetősége. Neveltetése során a legkiválóbb preceptorok (házitanítók) 
vezették be a humanizmus világába. Az első, ezek közül a valenciai (történelmi 
tartomány Spanyolországban) humanizmus egyik legkorábbi képviselője, Juan 
Andrés Strany, akinek feladata az olvasástanítás volt, és akivel annak haláláig (1531) 
kapcsolatban maradt.84 Juán Ángel González szerint ő volt a felelős azért, hogy 
Mencía túl hamar ismerkedett meg Dantéval.85 Egy nemes hölgy neveltetéséhez 
azonban a klasszikusok és a humanista irodalom mellett a zene és a tánc is hozzátar-
tozik. Így Mencía és két húga, Mária és Katalin, nemcsak táncolni, hanem zenélni is 
megtanult. Mencía már nagyon korán játszott klavikordon és vihuelán.86

Apjának 1523-ban bekövetkezett halálával 14 évesen megörökölte a Zenete 
márkinője címet és majorátusának örököse lett, ami Kasztília leggazdagabb nőjévé 
és gazdaságilag függetlenné tette.87 Apja halála után két évvel (1525) V. Károly 
császár kifejezett kívánságára és közvetítésével harmadik felesége lett III. Nassau-i 
Henriknek, aki Breda Lordja, Németalföld Államtanácsának, a Pénzügyi- és a 
Haditanácsnak egyaránt tagja, Guelderland, Holland és Zeeland proviciák kor-
mányzója és a hadsereg általános kapitánya. Mencía így megkapta a Breda és Nassau 
grófnéja címet is, amit meg is tartott férje 1538-ban bekövetkezett haláláig. Férje 
pedig a Zenete márkija címet vehette fel.88 Ez a házasság tökéletesen szimbolizálta 

81 Spanyol diplomata, történetíró és költő (Granada, 1503-Madrid, 1575). V. Károly bizalmasa. Jelentős 
a Granadai háború című műve. Sokáig neki tulajdonították az első pikareszk regényt – Lazarillo de 
Tormes –, mely Magyarországon is megjelent.

82 Pérez, 2009a. 643. p.
83 Steppe, Jan Karel (1969): Mencía de Mendoza et ses relations avec Erasme, Gilles de Busleyden et Jean-

Louis Vives. Scrinium Erasmianum. II. 453.p.
84 Pérez, García (2009): The Books of Mencía de Mendoza: Portrait of a Bibliophile. The Book Collector. 

58. 361. p. továbbiakban Pérez, 2009b
85 Uo.
86 Uo. 362. – A vihuela húros hangszer, gitárszerű körvonala, lapos háta van. A 15–16. századi Spanyol-

országban főúri, királyi udvarokban használták, pengetéssel és vonóval megszólaltatható változatai is 
voltak. Neve az olasz viola szóval azonos forrásra vezethető vissza. Letöltés: https://hu.wikipedia.org/
wiki/Vihuela

87 Pérez, 2009a. 644. p.
88 Pérez, 2009b. 362. p.
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Flamand-Brabant és Spanyolország politikai egységét.89 Házasságuk után Mencía és 
Henrik 1529-ig a spanyol királyi palotában tartózkodott, majd 1530-ban Németal-
földre költöztek, ahol váltakozva a brüsszeli Nassau-palotában, illetve a Bredában a 
kastélyukban éltek.90 Férje V. Károly udvarának kíséretéhez tartozott, aki széles 
birodalmában szinte állandóan utazott. Vele együtt Mencíának is bejárása volt 
Németalföld régense, Habsburg Mária (II. Lajos királyunk özvegye, V. Károly 
császár testvére) palotáiba (pl. Brüsszel, Turnhout).

Az udvarban megismerkedett Mária királyné titkárával, Oláh Miklóssal is, aki őt 
görög nyelvre tanította, amiről az egyik Carmina-jában is megemlékezik.91 Németal-
földön a korabeli flamand kultúrával és művészettel ismerkedve, lassan az ország 
kulturális életének részévé vált. Férje, Nassaui Henrik, aki szintén komoly műgyűjtő 
volt, számos művészt is foglalkoztatott, köztük: Bosch, Lucas Cranach, Jean 
Gossaert, Bernard van Orley, akik hamarosan Mencía kedvenceivé is váltak.92 

Gyakran utazik Német-, Francia- és Spanyolországba, hogy ott humanistákkal 
találkozzon.93 1535 végére végre beköltözhetővé válik Nassaui Henrik rezidenciája, a 
bredai kastély, aminek rekonstrukciója a megbízott építész, Rombout Keldermans 
1531-ben bekövetkezett halála óta késett.94 Nassaui Henrik olyan mértékben próbált 
kedvezni a feleségének, hogy még az otthonuk díszítését is az ő szokásai szerint 
alakította ki, bár közös művészei ízlésük is, tükröződik benne. Mindketten nagyon 
toleránsak és tudományos érdeklődésük is jórészt megegyezett. (Reneszánsz embe-
rekként komolyan érdeklődtek az Új Világ iránt is)95 Menciának nem lett gyermeke 
így tölthette idejét tanulással, könyv- és festménygyűjtéssel, de leginkább idős, 
köszvényes férje ápolásával96. Nem veszítette el érdeklődését a tudományok iránt 
sem, és ismeretei bővítése érdekében híres tudósokat hívott meg udvarába.97 Vives 
elsősorban latin irodalmat és klasszikus kultúrát tanított, de művészeti ügyekben is 
megfogadta a tanácsait. Mivel már régóta élt Flandriában, tudta, hol érdemes 
könyveket és más művészeti tárgyakat beszerezni, és ami még fontosabb, bemutatta 
őt más humanistáknak is.98 

89 Noreña, 1970. 111. p.
90 Klatter, Matty: Mendoza y Fonseca , Mencía de (1508–1554). In: Digitaal Vrouwenlexicon van 

Nederland. Letöltés: http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/DVN/lemmata/data/
MencíadeMendoza [01/03/2011] 

91 Olahus, Nicolaus (1934): Carmina. Ed. Iosphus Fógel, Ladislaus Juhász. Lipsiae, B. G. Teubner 
(Bibliotheca Scriptorum Medii Recentisque Aevorum. Saeculum, XVI.) 21. p. (29. szám. Ad dominam 
marchionissam uxorem comitis a Nassouu) 

 Vosters, 1961. 62. p. 
92 Pérez, 2009a. 644. p. 
93 Vosters:, 1961. 64. p. 
94 Vosters, 1961. 66. p 
95 Vosters, 1961. 67. p. 
96 González González, 2008. 61.p. 
97 Péter, 1935. XXXVI. p.
98 Pérez, 2009b. 363–364. p.
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Néhány Vivestől vett idézet rávilágít, mit is gondolt ő a tanulásról, tudásról.99 

130. „A fertelmes trágár könyveket illetni nem kell, hogy azoknak szennyéből, 
valami Lelkünkre ne ragadjon.” 

138. „Három dologgal, mint annyi (?) eszközökkel szerezzük a tudományt. 
Elmével, emlékezettel, szorgalmatossággal.” 

142. „Akár magad olvasol, akár hallasz valamit, azt figyelmezve tselekedjed, és 
ne tétovázzon az elméd, hanem kényszerítsed őtet, hogy ott legyen és azt 
tselekedje, ami előtte vagyon és nem egyebet.”

145. „Amiket nem tudsz, kérdezni ne szégyelld.” 

165–166. „A böltsektől azt fogod tanulni, miképp légy jobb. A bolondoktól 
pedig azt, mitől őrizkedjél.”

178. „Az emlékezetet nyúgodni ne engedd.”

180. „Naponként tanulj meg valamit, amire könyv nélkül ráemlékezel.”

181. „Minél többet bízol rá, annál hívebben megtartja, minél kevesebbet, annál 
erőtlenebb lészen.”

182. „Minekutána valamit reá bíztál, hagyd őtet nyúgodni, és azután nem 
sokára, mint letett jószágot, kérjed el tőle.”

193. „A Böltsesség tanulásának határt nem kell vetni, holtig kell abban fára-
dozni.” 

Mencía szobája a vízimalom felett helyezkedett el, ablaka a Breda északi részén 
lévő Belkrumbosra nézett. Ez egy részben még érintetlen, zárt vadászterület.100 Itt 
olvasta Mencía, a spanyol humanista Sepûlveda és más történészek írásait. Fordítá-
sokat is készített spanyol és holland humanisták műveiből, köztük Erasmus és talán 
Janus Secundus, aki egy ideig a kastélyban élt. Vives-szel Vergilius Bucolica-ját 
olvasták, mely a következő képet idézi: „Látták a Belkrum erdeiben lévő tornyukból 
a vízparton a pásztorokat és pásztorlányokat pajkoskodni és hallották kétségbeesett 
szeretőjük panaszait.”101Vives komoly természetéből kiindulva azonban sokkal 
elképzelhetőbb, hogy az ilyen romantikus képek helyett, ő elsősorban a klasszikus 
szövegek filológiai és allegorikus magyarázata és fordítása mellett maradt.102 Min-
denesetre itt fejezte be Mencía bátorítására a Bucolica magyarázatát Interpretatio 

99 Szlávy Pál (1779): Böltsességhez vezető-út. Mellyet Deák nyelven ki-adott régenten Valentziai Vives 
János Lajos. Most pedig azzal Magyar nyelvben édes Hazája nevendék Ifjainak kedveskedik Szlávy Pál. 
Pesten, Royer Ny.) 36. p., 38. p., 43. p., 47. p., 49. p.

100 Vosters, 1961. 76. p.
101 Vosters, 1961. 76. p. 
102 Vosters, 1961. 76. p. 
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allegorica in Bucolica Virgilii címen, mely 1537-ben megjelent nyomtatásban.103 Ez a 
korszak ismét termékeny lesz Vives számára, bár dolgoznia kellett, de a legkelleme-
sebb körülmények közt, ami azt is lehetővé tette számára, hogy ideje nagy részét 
tanulmányainak szentelje.104 Itt adta ki a Censura de Aristotelis Operibus című 
művét, ami valószínűleg Mencía filozófiai érdeklődésének is bizonyítéka.105 

Folytatta a még – a valószínűleg Angliában elkezdett – az élet értelméről írt 
pszichológiai kézikönyvét.106 A De anima et vita szintén népszerű, több kiadást is 
megért mű. Ebben a műben rendszerezve tárgyalja a lélektan kérdéseit, különösen az 
érzelmek és az indulatok témáját, melyeken az erkölcsbölcselet alapszik. Az elméleti 
megállapításokat tapasztalati tényekkel támasztja alá. Szól a szervezet működéséről, 
a tanulás módjáról, az ismeretekről, az álomról, melyek egy részét a gonosz lélektől 
eredezteti, valamint az élet tartamáról, öregségről, halálról és a lélek halhatatlansá-
gáról egyaránt.107 A hallással kapcsolatban írja, hogy „a hallás külső szerve a fül; a 
belső szerve egy ideg, ami az agyhoz kapcsolódik. Egyesek azt állítják, hogy a zúgás, 
amit akkor hallunk, ha bedugjuk a fülünket, azt bizonyítja, hogy van benne némi 
levegő. Vives ezzel szemben azt tartja, hogy inkább könnyű és szivacsos állagú 
folyadék van benne (tenuem humorem ac spongiosum), ami csendes és mozdulatlan. 
Zúgást, azért hallunk ha bedugjuk a fülünket, mert a külső levegő beszorul a külső 
fül kagylóba”.108 Ugyanabban a fejezetben azt is bevallja, hogy mennyire elcsodálko-
zott azon, mikor hangot hallott egy Mencía tulajdonában lévő aranylevélkékből 
összeállított tökéletes aranygömbből, amin egyáltalán semmilyen sérülés/hézag nem 
volt. (absque ulla rima).109 De ez a furcsa jelenség valószínűleg azzal magyarázható, 
hogy a külső aranylemez nagyon vékony, s a belső részecskék a levegőt rezgésbe 
hozzák és ez okozza a hangot.110 Zavarba jött attól is, mikor beszámoltak neki arról, 
hogy úgy tűnik, némely halfajtának van füle és ezek gyakran a felszínre úsznak, 
hogy látszólagos csodálattal vagy ijedelemmel „hallgassák” a tengeri hullámok 
moraját. Véleménye szerint ezek a „természet olyan misztériumai, amelyek érthetet-
lenek a számunkra.”111 Ezt a könyvet Brugges-ben fejezte be és Béjar hercegnek 
ajánlotta, s 1538-ban sikerült nyomtatásban megjelentetni.112 

A latin nyelv gyakorlását könnyebbé, szórakoztatóbbá tévő tankönyve a Linguae 
Latinae exercitatio, ennek 25 dialógusát részben a latin nyelvórák kiegészítéseként 

103 Vosters, 1961. 76. p. 
104 Fantazzi ed. 2008. 61. p.
105 Noreña, 1970. 111. p.
106 Noreña, 1989. 90. p.
107 Péter, 1935. XXXVII-VIII. p.
108 Noreña, 1989. 90. p.
109 Noreña, 1989. 91. p.
110 Vosters: Oranjeboom, 77.p.
111 Noreña, 1989. 90. p.
112 Péter, 1935. XXXVII. p.
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írta.113 Ez egy párbeszédgyűjtemény, mely a mindennapi élet témáiból vett beszélge-
tésekből épül fel. Szókincsének és kifejezéseinek elsajátítása lehetőséget adott arra, 
hogy forgatója a hétköznapi élet témáiban könnyen társaloghasson.114 A kutatások 
szerint a párbeszédek nagy része már 1523-ban készen állt, és azokat egészítette ki, 
illetve aktualizálta az 1530-as évek aktualitásaival.115 A kötetet V. Károly császár 
tizenegy éves fiának, Fülöp hercegnek ajánlotta. Egyszerű stílusban, kifejezetten a 
gyermek fejlettségi szintjéhez igazítva írta meg a dialógusokat.116 A gyerek hétköz-
napi életét kis részekbe osztja, ha pl. a gyermek felveszi a ruháit, megtanuljuk 
minden egyes darabnak a nevét, a mosdás témáit és a tárgyak nevét. (Dialógus I. és 
XI.) Ha két iskolás fiú meglátogatja egy idegen házát, szakértő módon bemutatják a 
ház teljes berendezését. (Dialogus XII.) Az emberi test részeit a festő Albrecht Dürer 
segítségével mutatja be (Dialogus XXIII.) és ha lakomára hívtak meg, bemutatják az 
étkező bútorait, felszerelését, valamint a különféle ételek és italok nevét. (Dialogus 
XVII.) A XVIII. Dialógusban megismerkedhetünk egy férfi félelmével az asszonytól, 
ha túl késő ment haza egy bankettről, míg a XIX.-ben elénk tárja a királyi palotát.117 
A XXII. dialógusban még egyszer méltó módon örökíti meg tanítványa és patrónusa 
Mencía Mendoza nevét. Ebben a szakaszban Vives leírja szülővárosát, Valenciát, 
miközben három személy (Borgia, Scintilla, Cabanillius) az utcákon sétálgatva 
beszélgetnek arról, hogy mit is csináljanak.118 

Scin: Jobban szeretném, ha beszélgetés közben nem ülnénk le, hanem sétál-
nánk. Nagyon kellemes lenne. Merre menjünk? A Szent István templom felé 
vezető úton vagy a Királyi kapuhoz, ahol meglátogathatjuk Ferdinánd calabriai 
herceg palotáját?

Caban: Semmi esetre se hagyd, hogy félbeszakítsuk a hercegek legjobbika 
bölcsességének tanulmányozását. 

(Valencia városában sétálva) 

Borg: Sokkal jobb lenne, ha öszvérrel mennénk, akkor lovaglás közben beszél-
gethetnénk.

113 González González, 2008. 62. p.
114 Péter, 1935. XXXVII. p.
115 Kéri, 2017 46. p.
116 Uo. 
117 Vives, Luis Juan (1908): A Tudor School-Boy Life. The Dialogues of ~. Translated & edited. Fos-

ter Watson. London, J.M. Dent & Company, XXIII. p. https://archive.org/stream/tudorschool-
boyl00viveuoft#page/n7/mode/2up- Letöltve: 2019. 01. 20. 

118 Leges Lvdi. 2. 1. Variiis dialogus, de vrbe Valentia.Borgia, Scinnlla, Cabanilluis. In: Vives, J. L.: 
Linguae latinae exercitatio ... : Libellus valde doctus & elegans, nuncque primum in lucem editus, 
una cum rerum & verborum memorabilium diligentissimo indice. Parisiis, apud Joannem Foucher & 
Viuantium Gaultherot. 1540. 113–114. . http://www.archive.org/details/linguaelatinaeexOOvive- [Le-
töltve: 2018. február]
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Caban: Ne hagyd, könyörgöm, hogy lemondjunk a lábunk használatáról/
gyaloglásról, az idő is szép, nincs meleg; sokkal kielégítőbb lenne gyalogolni, 
mint öszvérháton lovagolni!

Borg: Jó, akkor erre menjünk a Szent János kórház felé a tengeri negyedben.

Caban: Figyeljük meg mellesleg, hogy milyen gyönyörű objektumok mellett 
megyünk el!

Borg: Még hogy gyalog! Az olyan megalázó lenne! 

Scin: Véleményem szerint az sokkal megalázóbb lenne, ha tapasztalatlan és 
ostoba lányzók ítéletétől függenénk.

Caban: Menjünk inkább egyenesen a Füge, majd a Szent Tekla utcán? 

Scin: Ne. Inkább menjünk keresztül a Kakas tavernán (tabernae gallinaceae). 
Meg szeretném nézni ott azt a házat, ahol Vives született. Hallomásom szerint 
ott van balra, ahogy lefelé megyünk, eléggé közel a negyed végéhez. Ott 
lehetőségünk lesz meglátogatni a húgát.

Borg: Hagyjuk máskorra annak az asszonynak a meglátogatását. De ha valóban 
egy asszonnyal akarsz beszélni, akkor inkább látogassuk meg Angela Zabatat, 
akivel a tanulás kérdéseiről is lehet beszélgetni.

Caban: Ha ezt szeretnéd, akkor sokkal inkább Zenete márkinőt kéne felkeres-
nünk!

Scin: Ha igaz az, amit róla hallottam, mikor Franciaországban jártam, akkor 
bizonyára jóval szélesebb körben és könnyebben tudnánk beszélgetni, különö-
sen azokhoz képest, akik mindig mással vannak elfoglalva.” 

Ezt a művét is Bredában fejezte be 1538. július 2-án, a Mária ünnepen. A könyv 
olyan népszerűvé vált, hogy a XVI–XVII. században számos alkalommal és számos 
országban, spanyol, német, olasz, francia, és lengyel fordításban is megjelenik.119 
A 20. század végéig a kiadások száma 500-nál is többre emelkedett. Európán kívül 
először 1554-ben jelent meg. Francisco Cervantes de Salazaar szerzetes elvitte 
magával Mexikóba egy katekizmussal és egy grammatika könyvvel együtt.120 

Vives leckéi közt szerepelt az is, hogy „a jó keresztény életének legfontosabb 
tevékenysége, hogy segítsen a szegényeknek.” Ez olyan tanítás, melyet férjével 
együttműködve mindig megtartott. Adományokat osztott a szegényeknek, 1535-ben 
árvaházat alapított, 1536-ban pedig olyan intézményt hozott létre, mely összegyűj-
tötte az adományokat és szétosztotta a rászorulók közt. A hátrányos helyzetű 

119 Vosters, 1961. 77. p. 
120 Kéri, 2017. 48. p.
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diákokat támogatta, hogy egyetemi tanulmányokat folytathassanak Alcalá, Leuven 
vagy akár Párizs egyetemein.121 

Henrik gróf is, aki túl volt már élete derekán, utolsó éveiben szintén állandó 
köszvénnyel küszködött, sokkal többet tartózkodott a kastélyukban, szívesen vette 
egy gyakorlatias férfi, Vives társaságát, akivel otthonában szinte barátként tanács-
kozni tudott az őt foglalkoztató kérdésekről. Vives az 1525-ben megjelent De 
subventione pauperum című írásában a gyakorlatba ültette át Henriknek a szegény-
gondozásról vallott nézeteit.122 

1538. szeptember 13-án Mencía férje, III. Henrik elhunyt. Három héttel a halála 
előtt fejezte be Vives a Gyakorlatok (Exercitatio) című művét. Egy Juan 
Maldonadonak írt leveléből tudjuk, hogy egy darabig még a kastélyban marad, mert 
nem akarja vigasz nélkül hagyni Menciát özvegyi gyászában.123 Mialatt a márkinő 
komoly, bonyolult jogi vitákba bonyolódott a gróf előző házasságából való leszárma-
zottaival a birtok elosztásáról, Vives meglátogatta a toledói születésű humanista 
Francisco Servantes de Salazart, aki később 1554-ben Mexikóban, több művét újra 
nyomtatta, köztük Vives Dialógusait a kommentárokkal, illetve a Compendiosa 
Ludouici Viuis vitát.124 Ez az egyetlen fennmaradt mű, amely tartalmazza Vives 
fizikai kinézetét. Átlagos magasságúnak írják le, bár inkább magas, mint alacsony, 
vidám arckifejezéssel és veleszületett méltósággal. Salazar számára Vives nem tűnt 
komornak és csalódottnak.125 Mencía az örökösödési problémák megoldódása után 
úgy dönt, visszatér hazájába, Spanyolországba.126 Vivest is hívja, kísérje el, de ő 
túlzottan gyenge egészsége és az inkvizíciótól való félelme miatt úgy dönt, Németal-
földön marad.127 Mencía 1539 októberében, még hazatérése előtt gazdag alapítványt 
tett a bredai Nagytemplom hercegi kápolnájának Miasszonyunk oltárára. A kedvez-
ményezett pap évi ötven rajnai gildernek örvendhetett.128 Mencía a Németalföldön 
töltött kilenc év alatt komoly mecénásként támogatta a népszerű festőket, illuminá-
torokat, ékszerkészítőket és gobelin művészeket. Könyvtárát is gyarapította. Vissza-
térve hazájába tovább folytatta Németalföld művészetének megismertetését és 
népszerűsítését, művészeinek és tudósainak, diákjainak a támogatását.129 Közben a 
császár úgy döntött, hogy Mencía menjen feleségül egy távoli rokonához, Mondéjar 
márki fiához. De a javasolt parti egyáltalán nem volt Mencía kedvére, mert a márki 
rangját túl kevésnek találta. Tehette, hiszen túlzás nélkül állítható, hogy a császárnő 
után ő volt Spanyolország legjelentősebb asszonya. Intelligenciában, gazdagságban, 

121 Pérez, 2009a. 646. p.
122 Vosters, 1961. 76. p.
123 Uo. 79. p.
124 González González, 2008. 62. p. 
125 Uo.
126 Pérez, 2009b. 364. p.
127 Vosters, 1961. 80. p.
128 Vosters, 1961. 80. p.
129 Pérez, 2009b 3–4. p.
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fényűzésben nem lehetett túlszárnyalni. Már 1534-ben, amikor Barcelonában 
tartózkodott, azt írták róla, hogy fényűzőbben öltözködött, mint a császárné.130 
1540. március 19-én adta át egy hűséges embere a császárnak írt levelét, melyben 
tudatta, hogy nem ő az egyetlen egyedülálló nő Kasztíliában és egyetlen hajszála 
sem kívánja ezt. Végül 1541. január 13-án még egy nála is gazdagabb és hatalmasabb 
emberrel házasodott össze. Második férje, Aragóniai Ferdinánd, Kalabria hercege, 
Valencia alkirálya.131 Továbbra is folytatta mecénási tevékenységét, a spanyolokkal a 
flamand, a flamandokkal a spanyol művészetet ismertette meg. Élete utolsó éveiben 
legnagyobb álma Valencia egyetemének létrehozása volt, melyet olyan komoly 
összeggel támogatott, hogy gyakorlatilag tulajdonosává vált. 1540-ben bekövetkezett 
halála azonban megakasztotta ezt a folyamatot.132 

Vives, a keresztény humanista is visszatért Brugge-be, ahol méltósággal próbált 
megfelelni az öregkor kihívásainak, és egyre a halál utáni élet áldásairól írt. 1540. 
május 6-án, Bugge-ben, valószínűleg egy vesekő miatt, ő is itt hagyta az árnyékvilá-
got. A keresztény hit védelmében írt nagyszabású művének (De veritate fidei 
Christianae libri V.) megjelenését már nem érhette meg. Felesége, Vives egy barátjá-
nak, Franciscus van Craneveltnek segítségével, adatta ki. E kötet a tudósok körében 
nagy elismeréssel találkozott, és 1568-ig még három kiadást ért meg (Basilae, 1543, 
1544 és Coloniae, 1568.)133Egyike volt azon kevés embernek, akik ebben a szektás és 
türelmetlen korban ellenségek és követők nélkül halt meg. Felesége 12 évvel élte 
túl.134 Könyvei, értekezései, levelezése, különösen filozófiai, nyelvtudományi és 
pedagógiai művei nagy hatást gyakoroltak korának művelt humanistáira, de 
műveinek hatása későbbi korokban is kimutatható, pl. Bacon, Comenius, Fénelon, 
Locke és Rousseau életművében is.135
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AZ OLVASÁSI ÉRDEKLŐDÉS 
FEJLESZTÉSÉNEK KUTATÁSI 
LEHETŐSÉGEI ÉS RELEVANCIÁJA 
KISISKOLÁSKORBAN

VASS DOROTTEA

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

DOROTTEA VASS: RESEARCH OPPORTUNITIES AND 
RELEVANCE OF DEVELOPING READING INTEREST AT 
6-8-OLD PUPILS

Reading sociological research mostly describes student’s negative attitudes towards 
reading. Similar confusing test results can be read about reading motivation and 
reading skills development. In fact, from the field of reading pedagogy itself, there are 
no relevant professional studies that focus not only on the reading attitude and 
negative psychological cognitive and affective status of the learners, but also on the 
development of their interest in reading. International literature has recognized the 
interrelated relationship between reading literacy and reading interest, and reading 
motivation and reading interest, and their research potential. My goal is to present 
research on opportunities to develop reading interest, and to point out that interest in 
reading is an important preceding phase in educating readers, and correlates reading 
motivation. In the second part of the study, the reader can find as result a concrete 
suggestion on how to develop reading interest.

Keywords: reading, developing interest, motivation, 6–8 years old children, 
textbook

Az olvasásszociológiai kutatások többnyire a tanulók olvasás iránti negatív attitűdjé-
ről írnak. Hasonló felkavaró vizsgálati eredményeket olvashatunk az olvasási motivá-
cióról és az olvasási készség kialakulásról is. Tulajdonképpen maga az olvasáspedagó-
gia tudományköréből hiányoznak azok a releváns szakmai vizsgálatok, amelyek nem 
csupán a tanulók olvasási attitűdjével és negatív pszichológiai kognitív és affektív 
állapotával, hanem ezen felül az olvasás iránti érdeklődésük fejlesztésével foglalkozná-
nak. A nemzetközi szakirodalomban felismerték az olvasási szövegértés és olvasási 
érdeklődés, valamint az olvasási motiváció és olvasási érdeklődés közötti összefüggő 
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kapcsolatot, és ezeknek kutatási lehetőségeit. A tanulmány első részében célom az 
olvasás iránti érdeklődés fejlesztésének lehetőségeivel foglalkozó kutatásokat bemu-
tatni, illetve célom rámutatni arra, hogy az olvasás iránti érdeklődés fontos megelőző 
szakasza a gyakran emlegetett olvasóvá nevelésnek, illetve az olvasási motivációnak. 
A második részében konkrét, az olvasás iránti érdeklődés fejlesztésével kapcsolatos 
megoldási javaslatot lehet eredményként olvasni. 

Kulcsszavak: olvasás, érdeklődés fejlesztése, motiváció, kisiskoláskor, tankönyv

AZ OLVASÁS KOGNITÍV ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS AFFEKTÍV 
TÉNYEZŐINEK ÖSSZEFÜGGÉSEI

Hidi (2001) szerint olvasáskor és szövegfeldolgozáskor fontos szerepet játszik az 
érdeklődés. Amikor egy diák egy irodalmi szöveg címével találkozik, amely termé-
szetesen már néhány alapvető információt tartalmaz magáról a szövegről, a szöveg 
címe azonnali reakciót vált ki a tanulóból. Ez a reakció a tanuló érdeklődéséről ad 
visszajelzést, és jelzi, hogy a szöveg témaköre milyen érdeklődést váltott ki belőle 
(Ainley – Hillmann, 2002). Ainley és mtsai kutatására hivatkozva Hidi (2001) azt írja, 
hogy az olvasáskor központi szerepet játszik maga a témakör, hiszen a diákok 
először a témával találkoznak, s majd csak ezt követően olvassák el a szöveget, és 
foglalkoznak a feladatok megoldásával. Azaz, az olvasási témakörök jelentősen 
hozzájárulnak az érdeklődési szint kialakulásához, illetve a tanulók feladathoz való 
ragaszkodásához. Schraw és mtsai (Hidi, 2001) vizsgálatában megállapította, hogy 
azok a tanulók, akik érdekesnek tartották a témát, többet olvastak. Schiefele és Krapp 
(Hidi, 2001) vizsgálata is hasonló eredményről számol be (Hidi, 2001). A szerzőpáros 
szerint az érdeklődés nem csupán a visszahívott szöveginformációk memorizálásá-
nak mennyiségét segítik elő, hanem erősen befolyásolják a tanulás hatékonyságát is. 
Azaz, a vizsgálatban a téma iránti érdeklődés arra motiválta az olvasókat, hogy 
túljussanak a szöveg felületes struktúráján, és összpontosítsanak a fő ötletekre és 
azok alapjellemzőjére. Szintén Hidi (2001) szerint a kutatók rámutattak azokra a 
változókra, amelyek meghatározzák az olvasó tapasztalatainak helyzetét. Ezek a 
változók közé sorolták a szöveges jellemzőket, mint amilyen az újdonság, az intenzi-
tás és a könnyű megértés. További változók közé sorolták a tanulási környezet 
különböző típusainak a módosítását és az egyéni, önszabályozó tevékenységeket. 
Ezek a változók az olvasást követően kognitív, affektív, illetve magatartási változókat 
eredményezhetnek. Schraw és mtsai (1990) különböző szövegalapú szituációs 
érdeklődést kiváltó tényezőt emeltek ki az olvasás iránti érdeklődés fejlesztésével 
kapcsolatban (Hidi, 2001). Ilyenek lehetnek például azok a szövegek, amelyeket 
könnyen meg lehet érteni, azok a szövegek amelyek a tanulók előzetes ismereteire 
támaszkodnak, illetve olyan szövegek, amelyek összefüggésben vannak egymással, 
ezzel ösztönözve az olvasói elkötelezettséget.
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Ahhoz, hogy a tanulókban felkeltsük, illetve fenn tudjuk tartani az érdeklődést, a 
gyakorlati kérdések megoldásában Ainley és Hillmann (2002) fontosnak tartja 
megérteni a tanulók egyéni (individual) és szituációs érdeklődését (situational 
interest), illetve e két pszichológiai állapot változásának szerepét. Például a szituációs 
érdeklődés kérdése fontos lehet azon pedagógusok számára, akik az egyéni érdeklő-
déssel nem rendelkező tanulókkal foglalkoznak, ugyanis a gyenge, vagy egyéni 
érdeklődéssel egyáltalán nem rendelkező tanulók csupán szituációs érdeklődéssel 
rendelkezhetnek (Ainley – Hidi, 2002). 

Ainley és Hidi (2002) írása az olvasóvá nevelés pedagógiai aspektusából is fontos 
tényező, ugyanis a legújabb statisztikai adatok szerint az első osztályos tanulók több-
sége negatív olvasás iránti attitűddel rendelkezik (Vass, 2017a, 2017b, 2018). Az ada-
tok szerint ezeknek az első osztályos tanulóknak többsége nem szeret olvasni 
(63,3%), és kisiskolás koruk előtt nem is olvastak nekik, így az olvasással kapcsolatos 
egyéni attitűdjük sem fejlődhetett ki, azaz, a többségük nem rendelkezik egyéni 
érdeklődéssel. Az olvasóvá nevelés aspektusából azokról a tanulókról sem feledkez-
hetünk meg, akik az első osztály elején még érdeklődésüket fejezték ki az olvasás 
iránt, azonban ez az érzelmi állapotuk már az alsó osztály végére csökkent (Balázsi 
és mtsai, 2017; Bozóki, 2009). Az olvasás iránti érdeklődés felkeltéséhez, illetve 
fenntartásához fontos fókuszban tartani azokat a tanulókat, akik már az első osztály 
kezdetekor nem érdeklődnek az olvasás iránt; illetve fontosnak tartom figyelembe 
venni azokat a tanulókat, akik az első osztály elején még a megfelelő olvasási 
készségnek és pozitív olvasási énképnek köszönhetően motiváltak voltak az olvasás 
iránt, mégis az első osztály végére valamilyen negatív érzelem alakult ki bennük az 
olvasási tevékenységgel kapcsolatban. Utóbbi esetben feltételezem, hogy az intrinzik 
motivációs ösztönök szűnhettek meg, amelyet az olvasás iránti tevékenységgel 
kapcsolatos érdeklődés csökkenése követhetett (ld. Boekaerts – Boscolo, 2002; 
Szenczi, 2012). Mivel a motívum- és a készségrendszerek szorosan összefüggnek 
egymással, az olvasási készség fejlettsége és az olvasási motiváció között aszimmetri-
kus kapcsolat áll (Józsa, 2005; Szenczi, 2012). Ha a tanuló megfelelő szintű motiváci-
óval rendelkezik, az olvasási készsége is ennek köszönhetően kifejlődhet, azonban 
egy jó olvasási készséggel rendelkező tanuló nem feltétlenül lesz motivált az olva-
sásra (Szenczi, 2012). Mivel az érdeklődésre az intrinzik motiváció alapján kerül sor 
(Bandura, 1986; Boekaerts – Boscolo, 2002), a kutatások területén fontos lenne 
előtérbe helyezni azokat a faktorokat, amelyek pozitív befolyással vannak a tanulók 
intrinzik motivációjának kialakulására. Ha egy diák ízlésének megfelelő irodalmi 
szöveggel találkozik, amely olyan információt tartalmaz, amely pozitív reakciót vált 
ki benne, ez esetben érdeklődését fogja kifejezni a szöveg iránt (Ainley – Hillmann, 
2002). Ha ezt az állítást a kezdő olvasók olvasás iránti érdeklődésének kontextusába 
helyezzük, akkor azt állíthatjuk, hogy ha az első osztályos tanulók érdeklődésüknek 
megfelelő olvasástanulási szöveggel találkoznak, rendelkezzenek akár gyengébb, 
akár megfelelő olvasási készséggel, az érdeklődésüket felkeltő olvasástanulási 
témakör motiválni fogja őket az olvasásra. 
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Ahhoz, hogy a tanulókban kialakíthassunk egy pozitív olvasás iránti attitűdöt, 
elsősorban fontos, hogy a tanulókban kialakuljanak a belső viselkedési ösztönök 
(F. Joó, 2012; Józsa, 2005; Szenczi, 2012), másodsorban fontos, hogy a megfelelő 
olvasástanulási módszerrel sajátítsák el az olvasást (Vass, 2017a). Az olvasóvá nevelés 
lényeges faktora, hogy a tanulók szövegértési képességének fejlesztéséhez megfelelő 
szintű feladat és szöveg társuljon (Józsa – Steklács, 2012.). Mindezek érdekében 
elengedhetetlen a tanulók olvasási érdeklődésére fókuszálnunk, ugyanis, ha maga a 
motiváció pozitívan befolyásolja az olvasási készséget és szövegértést (ld. Józsa, 2005; 
Szenczi, 2012), akkor elsősorban motiválni kell a tanulókat az olvasásra. Motiválni 
viszont úgy tudjuk, ha az olvasástanulási szövegek érdeklődésüknek megfelelő 
tematikával rendelkeznek (lásd. Ainley – Hillmann, 2002; Boekaerts – Boscolo, 2002; 
Hidi, 2001; Hidi – Renninger, 2006).

Ha figyelembe vesszük, hogy az érdeklődés négy fázisa a szituációs érdeklődésből 
kiindulva halad az egyéni érdeklődés kialakulásáig (Hidi – Renninger, 2006), s ehhez 
a tényezőhöz hozzárendeljük azt a két tényállást, miszerint (1) vannak olyan első 
osztályos tanulók, akik csupán szituációs érdeklődéssel rendelkeznek, illetve (2) az 
iskolában nehéz az egyéni érdeklődéseknek eleget tenni, ez esetben először előnyö-
sebb a szituációs érdekeket figyelembe vennünk (Hidi, 2001), és az olvasóvá nevelés 
érdekében elsődlegesen általánosságban fontos megvizsgálnunk a tanulók érdeklő-
dését.

AZ OLVASÁSI ÉRDEKLŐDÉS FEJLESZTÉSÉNEK 
RELEVANCIÁJA AZ OLVASÁSTANULÁS ASPEKTUSÁBÓL

Talán első pillanatra lehetetlennek tűnik az első osztályos tanulók olvasási érdeklő-
dését feltárni. Ha a hat-nyolc éves korosztály olvasás iránti érdeklődésével szándéko-
zunk foglalkozni, elsődleges nehézséget okoz, hogy ez a korosztály még nem 
rendelkezik megfelelő olvasási és szövegértési készséggel, ezért velük csak és kizáró-
lag szóbeli felmérést végezhetünk el. A vizsgálatban további nehézséget okozhat az a 
bizonyos tényező, hogy a hat-nyolc éves korosztályról hajlamosak vagyunk azt 
feltételezni, hogy még kialakulatlan érdeklődési körük van. Azonban Renninger és 
Wozniak (1985) szerzőpáros azt bizonyította be, hogy bár a gyerekek körében a 
különleges érdekek széles körben változnak, mégis erős, stabil és viszonylag jól 
koncentrált egyéni érdekeik vannak. Ilyenek például az autók, a babák, a vonatok 
stb. (Hidi, 2001). Tulajdonképpen nem konkrét szereplőket kell a szituációs érdeklő-
dés felkeltésében és az olvasóvá nevelés jegyében feltárnunk. Fent már utaltam arra, 
hogy maga az olvasási témakör is már egy kezdetleges szintű érdeklődést tud 
indukálni. Ahhoz, hogy kialakuljon az olvasás iránti érdeklődés, elsődlegesen 
azokat a témaköröket érdemes megtalálnunk, amelyek a szöveggel való első találko-
záskor arra ösztönözik a tanulókat, hogy ne csupán olvasástanulási célból foglalkoz-
zanak a szöveggel. Ennek érdekében azokat a témaköröket érdemes feltárnunk, 
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amelyek valamilyen nevelési cél effektivitásával determináns hatással vannak az 
olvasó olvasás iránti érdeklődésének felkeltésére, illetve amelyek az olvasási készség-
fejlesztés mellett fejlesztő hatással vannak a tanulók személyiségére, a szöveg 
olvasásával pedig elengedhetetlen, hogy ezek a tanulók akár közvetlen, akár közve-
tett úton meg tudják érteni saját helyüket és szerepüket a társadalomban. 

A nemek között elsősorban genetikai eltérés van, másodsorban a pszichológiai és 
a szociológiai tényezők különbségeket eredményeznek, amelyek a gyermekkori 
szocializáció folyamatában a társadalom hatására alakulnak ki (Andorka, 2006). 
Andorka szerint (2006) az angol szociológiai szaknyelv a nem szóra kétféle kifejezést 
alkalmaz. A szex a genetikailag meghatározott nemre vonatkozik, a gender pedig a 
férfi és női pszichológiai, illetve szociológiai különbségére reflektált. Utóbbi túlnyo-
mórészt a szocializáció során a társadalom hatására jött létre. 

A gender kifejezést az olvasásszociológia és olvasáspedagógia aspektusából is 
érdemes figyelembe vennünk. Ainley és Hillmann (2002) szerint a nemek különböző 
szövegtípusok iránt érdeklődnek. Kutatásuk alapján a nem közvetlenül befolyásolja 
a témák iránti érdeklődések arányát. A fiúk a kalandot, a sportot, a tudományt, 
illetve az információkat kedvelik, a lányok pedig a rejtélyes és romantikus szövegek 
iránt érdeklődnek. Tsao szerint a gyermekirodalomban erősen jelen vannak a férfi és 
női szerepkörök, amelyek erősen befolyásolják a nemi identitás kialakulását már 
kisgyermekkorban. Tsao azt állítja, hogy számos olyan tanulmány van, amelyben a 
férfi szereplők száma dominál, és amelyek erős befolyással vannak a gyermekek 
társadalmi és szociokulturális fejlődésére. A szövegek alapján ugyanis a gyerekek 
egy bizonyos társadalmi szerepkört sajátítanak el, hiszen nemi alapon azonosulnak 
a szereplővel. Ainley és Hillmann (2002) kutatása szerint a gyerekek hajlamosak arra, 
hogy saját nemükhöz tartozó karakterekkel azonosuljanak, azaz, hogy saját nemük-
höz tartozó karakterrel értelmezzék a szövegben zajló eseményeket. Ezt támasztja 
alá Tsao is, aki azt hangsúlyozza, hogy a gyermekeknek szánt irodalomnak befolyá-
sos szerepe van a nemi szerepek kialakulásában. 

Tulajdonképpen a nemek és az irodalmi témák között egy oda-vissza kapcsolat 
van: az irodalom meglehetősen nagy befolyással van a nemek közötti különbségek 
kialakulására, de ugyanúgy a nemek is meghatározzák azt, milyen irodalmat 
szeretnének olvasni. Ez különösen jellemző a lányokra, akiknek az olvasási attitűdje 
és az olvasási készsége mellett (lásd. F. Joó, 2012), már az egyéni érdeklődése is 
szignifikánsan fejlettebbnek bizonyult a fiúkhoz képest (Ainley – Hillmann, 2002). 
Az említett vizsgálat mellett számos hazai olvasásszociológiai kutatás alapozza 
vizsgálati eredményének feldolgozását a gender különbségekre (lásd Ábrahám, 2006; 
Bereck, 2009; F. Joó, 2012; Gombos, 2015). 

Az érdeklődéssel foglalkozó kutatások közül Hidi és Renninger (2006) többek 
között az érdeklődés fejlesztésével is foglalkozott. A szerzőpáros többféle érdeklő-
désfejlesztési módszert gyűjtött össze, többek között a Model of Domain Learninget 
(MDL) és a Person-object theoryt (POI). A MDL egy tevékenységi kör vagy tárgykör 
tanulási modellje, amelynek célja, hogy az érdeklődést a fejlesztéssel, a feldolgozással 
és a tudás megszerzésével párhuzamba hozza. A modell többnyire a szituációs 
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érdeklődést helyezi előtérbe, és a tartalomspecifikus területekre fókuszál (például az 
egyén és a környezete közötti kölcsönhatásra). A POI az egyén és a környezete 
közötti interakcióban felmerült egyéni érdeklődésre fókuszál, amely kiemelten 
fontosnak tartja az egyén és a tárgy közötti kapcsolatot, amit a pozitív érzelmek 
lényegével von interakcióba. 

Az olvasás iránti érdeklődésfejlesztés aspektusból mind a MDL, mind a POI 
hozzájárulhat az olvasás iránti érdeklődés kialakulásához. Ha a MDL szerinti 
tevékenységi kör alatt az olvasástanulást és szövegértést értjük, akkor az olvasás 
iránti érdeklődést a tevékenységi kör érdekében a POI elmélete alapján meg tudnánk 
segíteni egy olyan tárggyal, amely pozitív érzelmeket vált ki a kisiskolásokban. Ez 
esetben ez a tárgy lehet az ábécés olvasókönyv. Ha az adott tárgy (jelen kontextusban 
az ábécés olvasókönyv) és a tanuló között pozitív kapcsolat jön létre, feltételezendő, 
hogy a tanulókban kialakul egy bizonyos szintű szituációs érdeklődés (a tanulónak 
tetszik az ábécés olvasókönyv, és a benne levő tematikák is megfelelnek a környeze-
tében zajló aktualitásoknak, így az adott tárgy felkelti az érdeklődését). Ez a kezdet-
leges szituációs érdeklődés (amely ugyancsak az MDL teória része) motivátorokat 
indukál, amely már képes lesz megsegíteni a tanulót abban, hogy – ez esetben – a 
szövegek olvasását gyakorolja. A tanuló így a szöveget is könnyebben megérti, ezáltal 
pedig megindul benne egy bizonyos szintű érdeklődés az adott tevékenységgel 
kapcsolatban, amely feltételezendő, hogy pozitív olvasási iránti attitűdöt indukál. 

Mivel Khaled és Soliman (2015) szerint már a 2–5 éves gyerekek átlagban heti 
harminckét órát tévénézéssel töltenek, a 8–18 éves gyerekek 72%-a pedig már saját 
televízióval rendelkezik, így könnyen egyet tudunk érteni azzal a tényállapottal, 
hogy a tévé- és rajzfilmsorozatok nagy hatással vannak a gyerekek otthoni és iskolai 
tevékenységeire. Szintén kutatások bizonyították, hogy már az 5,33 éves átlagélet-
korú gyerekek a médiából tanulnak a legtöbbet, s a gyorsan változó képsorok pedig 
hatással vannak a tanulók fejlődésére (Csontos, 2015). Sokszor olyan tévéműsorokat 
hirdetnek meseként, melyekből hiányzik a mesék által alkalmazott képzeletvilág 
(Voigt, 2009). A kutatások arra is rámutatnak, hogy a gyorsan változó képformák 
negatív hatással vannak a gyerekek kognitív fejlődésére, a folyamatosan vibráló 
képek szorongást okozhatnak (Csontos, 2005), illetve komoly befolyással vannak a 
kisgyermekek végrehajtó funkciójára. Ezek a gyerekek például kevésbé képesek az 
önfegyelmezésre, gyengébb a munkamemóriájuk, a figyelmük (Csontos, 2005). 
Azonban ezek a médiatartalmak más tudás birtoklását biztosítják a tanulóknak. 
Wright (1979) szerint az oktatásban is alkalmazhatók lehetnek ezek a médiatartal-
mak, ha megfelelő célra, megfelelő mennyiségben vannak alkalmazva, illetve ha a 
kognitív folyamatokat szeretnék a pedagógusok integrálni, ráadásul az animációs 
filmek olyan művészeti formát képviselnek, amelyek pozitív hatással vannak a 
humor, a tudás és a szimbólumok közötti összefüggések keresésére. Mivel a szóban 
forgó korosztály többsége (63,3%) a tévénézést részesíti előnyben, illetve az említett 
kutatások is arról adnak tanúbizonyságot, hogy akár a kisgyermekekre, akár a 
kisiskolásokra is erős hatással vannak az animációs filmek, tévé- és rajzfilmsoroza-
tok, nem zárom ki az aktuális animációs filmek és rajzfilmsorozatok hőseinek és 
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azok funkcióinak vizsgálatát, illetve a gyerekek animáció és rajzfilmsorozatok iránti 
attitűdjét sem. Az olvasás iránti érdeklődés fejlesztésének céljából érdemes az animá-
ciós filmek és rajzfilmsorozatok hőseivel is foglalkozni annak érdekében, hogy 
kiaknázzuk a tanulók szituációs érdeklődését. 

A TANKÖNYV SZEREPE AZ OLVASÁS IRÁNTI ÉRDEKLŐDÉS 
KIALAKULÁSÁBAN 

Mindaz mellett, hogy „a tankönyv nem mindenható” (Kojanitz, 2005), és az olvasás 
iránti érdeklődés kialakulásának sok más befolyásoló tényezője is van, az ábécés 
olvasókönyv mint tankönyv is fontos szerepet tölt be egy első osztályos tanuló 
olvasás iránti érdeklődésének kialakulásában. 

Közel két évtizede egyre több kutató foglalkozik tankönyvkutatással (Balogh 
– Honti, 2004; Dárdai, 2002; Kereszty, 2005; Kojanitz, 2002, 2004, 2005; Ligetiné, 
2001; Nyitrai, 2010; Vass, 2017a, 2017b, 2018). A tankönyvkutatás az utóbbi tizenöt-
húsz évben egyre nagyobb népszerűségnek örvendhet, egyre több kutató vizsgálati 
tágyává vált akár illusztráció- vagy feladatelemzés, akár tantervfejlesztés céljából 
(Dárdai, 2002; Kojanitz, 2004; Nyitrai, 2010). Mivel az iskolában új kihívásként 
tekintenek a digitális taneszközökre, így a tankönyvek szerepe is megváltozott az 
oktatásban, sőt, mivel a digitális eszközök egyre alkalmasabbnak bizonyulnak az 
ismeretek gyakorlati aspektusából, szükségessé vált átalakítani a hagyományos 
értelemben vett tankönyvek oktatási-nevelési tartalmának módszerét is (Kojanitz, 
2004). Így hagyományos értelemben a tankönyvre már nem egy önálló oktatási 
segédanyagként kell tekintenünk, hiszen a kutatók is inkább azt hangsúlyozzák, 
hogy a tankönyv az oktatói-nevelői munkának már csak egy szegmensét képezi. 
Mindezek mellett ma már fókuszba került a tanulók életkora és érdeke, így a 
szakértők a különböző korosztály részére már külön tankönyvcsomagokat hoztak 
létre, amelyek kiegészítő dokumentumokat is tartalmaznak. A kiegészítő dokumen-
tumokkal a kutatók-fejlesztők célja az volt, hogy segítsék a tankönyv tartalmának 
feldolgozását. Marilyn és Calfee (1998) ezzel kapcsolatban az alábbi ábrával mutatták 
be a tanulóközpontú olvasókönyvi sorozatok konstrukcióját (1. ábra).

Kezdetben a tankönyvcsomagot a tankönyv, a munkafüzet és a tanári kézikönyv 
mellett a feladatgyűjtemények, az internetes adatok és a speciális igényű tanulókhoz 
adaptált feladatok egészítették ki (1. ábra). Marlyn és Colfee (1998) írására hivatkozva 
Kojanitz (2005) azt állítja, hogy az osztálytermi munkának tartalmát és a tanításfej-
lesztést leghatékonyabb és leggazdaságosabb a tankönyvek újragondolásával fejleszteni. 
Ebből kifolyólag a kutatók a tananyagközpontú olvasókönyvi sorozatok konstrukcióját 
az oktatási-nevelési cél érdekében továbbfejlesztették, és létrehozták az oktatási 
segédlet rendszerének konstrukcióját (2. ábra). Ebben a kontextusban már megjelent a 
tanterv és az értékelés fogalma, emellett pedig fókuszba került a kooperatív tanulás 
mint oktatási-nevelési módszer, az önellenőrzés és a tanári értékelő napló is. 
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1. ábra: A tanulóközpontú olvasókönyvi sorozatok konstrukciója (Marilyn – Calfee, 1998: 249)
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2. ábra: Az Oktatási Segédlet rendszerének konstrukciója (Marilyn – Colfee, 1998: 262)
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Kojanitz szerint ezek a tankönyvfejlesztők már az említett életkori sajátosságok 
mellett ügyeltek arra, hogy a hagyományos értelemben vett tankönyvcsomag által 
ösztönözzék az aktív tanulói részvételt, továbbá, hogy a tankönyv tartalma a 
mindennapi élethez kapcsolódjon, és hogy a tankönyv motiválja a tanulókat. Ebben 
a kontextusban először jelenik meg a motiváció mint tanulást segítő tényező. 
A motiválást Dárdai (2002) a tankönyv elsődleges funkciói egyikének tekinti (3. 
ábra). 

3. ábra: A tankönyv „mapping”-je (Dárdai, 2002: 55)
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A hagyományos értelemben vett tankönyvi funkciókat, jellemzőket és szerkezeti 
elemeket Kojanitz (2005) is kiemeli, amely szinte teljes mértékben megegyezik a 
Dárdai-féle tankönyv mapping tartalmával, azonban ezek a tartalmak az igen fontos 
szöveg-, feladat- és illusztráció fejlesztések, valamint a tapasztalaton alapuló megol-
dások és a tanulók kedvező munkafeltételének megteremtése mellett nem fókuszál-
nak a tanulók érdeklődésének a felkeltésére. Kojanitz (2005) kiemeli, hogy egy 
hagyományos értelemben vett tankönyv egyik feladata, hogy a tanulókat az aktív 
tanulásra ösztönözze. Mindamellett, hogy a (még mindig csak hagyományos 
értelemben vett) tankönyv kontextusában Kojanitz (2005) kiemeli, hogy a tankönyv-
nek tartalomban a mindennapi élethez érdemes kapcsolódnia, ez még nem biztosítja 
azt, hogy a (tankönyv mapping által kiemelt) motiváció megvalósulásra kerül (pl. 
hogyan lehetünk abban biztosak, hogy a mindennapi életről szóló tartalmak 
felkeltik a tanulók érdeklődését? Illetve, hogyan lehet a mindennapi életről szóló 
tartalmakat a megfelelő témakörbe burkolni úgy, hogy az felkeltse a tanulók érdek-
lődését?). E célból érdemes a tanulók érdeklődési körét megvizsgálni, a vizsgálati 
eredményeket pedig a tankönyv, jelen esetben az ábécés olvasókönyv tartalmával 
összehasonlítani. 

Mindenképp megemlítendő, hogy a tankönyvkutatás és tankönyvfejlesztés mint 
vizsgálati terület nagy fejlődésen ment keresztül. A kutatók mára már különbséget 
tesznek a tankönyvelemzés, illetve a tankönyvvizsgálat fogalma között. A tankönyv-
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elemzés a szakértői tudásra és tapasztalatra épül, a tankönyvanalízis viszont az 
analizált tankönyv jellemzéséhez, összehasonlításához és értékeléséhez kvantitatív 
elemzéseket és méréseket alkalmaz. Lényege, hogy akár tartalmat, akár szöveget, 
illusztrációt vagy feladatot vizsgálunk, mindenképp egy előre meghatározott, 
szigorú mérési szabályok szerint zajló adatgyűjtésről legyen szó (Kojanitz, 2002, 
2004, 2005; Nyitrai, 2010). Kojanitz (2002) ebben a kontextusban még a mondatok 
hosszúságát, szakszavak gyakoriságát, a tankönyv pedagógiai funkcióit, annak 
betöltő szerepét valamint az ábrák és feladatok arányainak mérését érti. A tankönyv-
analízis mint kutatási eljárás nagyon sokféle lehet. Az említett eljárások mellett ezzel 
a módszerrel megállapítható a tankönyv érthetősége, tanulhatósága, és hogy az 
érdekessége megfelel-e a célcsoportnak. Kojanitz (2004) szerint azt is pontosan fel 
lehet tárni, hogy a tankönyv tartalma, kérdései, feladatai milyen mértékben kompa-
tibilisek a tanulási követelményekkel. Fontos tényező, hogy a tankönyvanalízissel 
mérhetővé lehet tenni a témák gyakoriságát (frequency-analysis), ezek összefüggését 
(contingecy-analysis), a témák terjedelmét (room-analysis) és értéktartalmát (value 
analysis). A hagyományos értelemben vett tankönyvkutatások többsége a tankönyv-
elemzés és a tankönyvanalízis módszerét együttesen alkalmazzák, ám a tankönyv-
kutatók egyike sem végzett olyan kvantitatív kutatást, amelyben a tankönyvanalízis 
által végzett kvantitatív mérés eredményei a tanulók olvasás iránti érdeklődésével 
lett volna párhuzamba vonva. Bár a tankönyvkutatási eljárásokon belül a kutatások 
már az olvasókönyvek vizsgálatával is foglalkoznak (pl. az olvasókönyvben megje-
lenő társadalomképpel, olvasásfejlesztéssel, a nemek ábrázolásával), az olvasókönyv-
vel kapcsolatos vizsgálatok kvantitatív eredményeit sincs mihez viszonyítanunk 
(Nyitrai, 2010). Az olvasáspedagógiai kutatásokon belül az olvasás iránti érdeklődés-
fejlesztés érdekében szeretném megvizsgálni az első osztályos tanulók érdeklődését, 
majd pedig tankönyvanalízist is végeznék az ábécés olvasókönyv olvasástanulási 
szövegeinek tartalmát vizsgálva. Gaida – Ask – Culman (2000) a gyerekkönyvek 
kontextusában három kutatási irányzatot különböztet meg: (1) tartalomelemzés, 
amely a gyerekkönyvekben megjelenő témák elemzésére fókuszál, (2) gyerekek 
érdeklődési körére fókuszál, (3) gyerekkönyvek hatása a gyermekek képességei 
fejlődésére. Ebben a kontextusban releváns kutatásnak számít az első osztályos 
tanulók érdeklődési körére fókuszálni, majd pedig tartalomelemzést alkalmazva az 
ábécés olvasókönyvben megjelenő témákat górcső alá venni. Az első osztályos 
tanulók érdeklődésének felmérésével és az olvasókönyv tartalmi elemzésének 
eredményével komparatív vizsgálatot is fontos lenne végezni annak érdekében, hogy 
ne csak a tanulók érdeklődéséről és külön a tankönyvfejlesztésről, hanem az olvasás 
iránti érdeklődés fejlesztéséről is tudjunk a jövőben beszélni és jó esetben cselekedni. 

Ahhoz, hogy az ábécés olvasókönyv olvasástanulási szövegeinek tematikáját, és a 
tanulók olvasás iránti érdeklődését mérhetővé tegyük, fontos foglalkoznunk a 
szóban forgó hat-nyolc éves korosztály érdeklődési körével. 

Bár Gombos és mtsai (2015) nem a kisiskolások, hanem a fiatal felnőttek olvasási 
szokásával kapcsolatban végzett vizsgálatot, kutatási eredményének egy szegmense 
viszonylag nagy relevanciával rendelkezik a jelen téma kapcsán (4. ábra). Gombos és 
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mtsai (2015) ugyanis arra mutattak rá, hogy azok a fiatal felnőttek, akik kisgyermek-
korban rendszeresen, de legalább ritkán mesei élményben részesültek, 69,6%-a 
elolvas havonta egy könyvet, továbbá azoknak a fiataloknak, akik kisgyermekkorban 
nem részesültek mesei élményben, csupán 30,4%-uk olvas el havonta egy könyvet. 
Azoknak a tanulóknak az aránya, akik kisgyermekkorban rendszeresen vagy ritkán 
részesültek mesei élményben, azonban felnőttként évente kevesebb mint egy könyvet 
olvasnak el, 20% alatt van. A vizsgálatból kiderült, hogy a gyermekkorban kialakult 
pozitív olvasási attitűd legtöbb esetben pozitív hatással van a későbbiekben a fiatal 
felnőttek olvasási érdeklődésére és pozitív olvasási attitűdjének fenntartására. 

4. ábra: Az olvasás gyakorisága és a kisgyermekkori esti mesélés összefüggései  
(Gombos és mtsai, 2015: 61)
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A hatodik ábra alapján az olvasás iránti érdeklődésre nemcsak a kisgyermekkor-
ban hallott mesélés van pozitív hatással, az olvasás iránti érdeklődés kialakulását 
nagyban befolyásolja az adott korosztálynak nyújtott szövegek kínálata (Gombos, 
2015; Vass, 2017a, 2017b). 

A kisgyermekek és kisiskolások olvasási szokásainak kialakulásával elsőként Karl 
Bühler foglalkozott (idézi Nyitrai, 2010; Kádár, 2012; Szilágyiné, 2008). Bühler három 
mesekorszakot különböztetett meg. Az első korszak az úgynevezett Paprikajancsi 
korszak, amely az egy-négy éves kor közötti időszakot fogja át. Ebben az időszakban 
a gyereket a saját életével kapcsolatos történetek érdeklik, ilyenkor a bábbal és a 
játékkal való kapcsolatot is igényli. Az igazi mesék kora a második szakasz, a 
négy-nyolc éves kor közötti periódus. Ilyenkor a gyerek a változatos, fordulatos 
meséket kedveli. A Robinson mesék kora a gyerek harmadik meseszakasza, amely 
nyolc éves kortól a pubertás korig tart. Ebben az időszakban a gyerekek az egyszerű 
szerkezetű, izgalmas cselekményű igaz, illetve igaznak tűnő történetek iránt 
érdeklődnek. A második korszakkal, azaz az igazi mesék korával kapcsolatos 
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jellemzést Szilágyiné (2008) a tapasztalatai alapján egészíti ki azzal, hogy az első 
osztályba induló, azaz a hat-nyolc éves gyerekek a tündérmesék, a második osztályos 
gyerekek pedig az erkölcsi értékkel rendelkező állatmesék iránt érdeklődnek. Tancz 
(2009) ezt az állítást megerősíti, szerinte öt-hét éves korban alakul ki a mesetudat, és 
hozzáteszi, hogy a gyerekek a bonyolult szerkezetű tündérmeséket kedvelik. Mérei és 
V. Binét (1978) szerint is a gyerekeknél a mesekorszak egészen nyolc-kilenc éves 
korig tart. A gyerekek mesekorszakával foglalkozó kutatók tehát egyetértenek 
abban, hogy a hatodik, hetedik és nyolcadik életévükben, azaz első osztályos 
korukban és az olvasástanulás kezdetén a varázsmesék (Propp, (1999) elnevezésével 
a tündérmesék) iránt érdeklődnek leginkább. 

KONKLÚZIÓ

Ha az adott szituációs érdekből alakul ki egy átlagos szituációs érdeklődés, és ha 
ebből az átlagos szituációs érdeklődésből alakulhat ki egy minimális egyéni érdek, 
amelyből jó eséllyel kialakul a szubjektumban az egyéni érdeklődés, akkor az olvasás 
iránti érdeklődés fejlesztésnek kontextusában érdemes ezen a logikai úton elindul-
nunk. Láthattuk, hogy a szöveg, sőt, már a szöveg címe is azonnali reakciót vált ki az 
olvasóból. Következésképpen az olvasási érdeklődés aspektusából központi szerepet 
kaphat maga az olvasmányok témaköre, ugyanis fentebb kiderült, hogy azok a 
tanulók olvasnak többet, akik érdekesnek tartják az olvasmány témáját. Ez alapján 
az olvasástanítási és szövegértési kompetenciák fejlesztése mellett a kutatás fóku-
szába helyezném a tanulók érdeklődési körének tematikáját. 

Ha az olvasás iránti érdeklődés fejlesztésének kontextusát a hat-nyolc éves 
kisiskolások érdeklődési körének aspektusából közelítjük meg, nem tartom kizárt 
kutatási területnek a mesék, pontosabban a varázsmesék és az animációs filmek 
témáját, szereplőit, illetve szereplőinek funkcióit megvizsgálni. Így képet kapunk 
arról, melyek azok a szerkezeti és funkcionális egységek, amelyekből a mesék, illetve 
az animációs filmek felépülnek, azaz, mely faktorok keltik fel a hat-nyolc éves 
korosztály érdeklődését. 

A hat-nyolc éves korosztály olvasás iránti érdeklődésének releváns kutatási 
lehetőségei között látom megvizsgálni a mesét mint irodalmi műfajt, illetve az 
animációs filmeket mint szabadidős szórakoztató műfajt, továbbá az említett 
korosztály mese és animációs film iránti érdeklődésének egy-egy komponensét. 
Mindez mellett fontos külön górcső alá vennünk a nemek közötti ízlésdifferenciákat, 
illetve ebben a kontextusban releváns vizsgálati tárgynak tekintem az ábécés 
olvasókönyv olvasástanulási szövegeinek az analízisét, amelynek vizsgálati eredmé-
nyét meghatározó lenne összehasonlítani a szóban forgó korosztály vizsgálati 
eredményével.
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A MAGYAR NÉPMESÉK 
DRAMATIZÁLTSÁGÁRÓL

BÁRDOS JÓZSEF1

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

JÓZSEF BÁRDOS: ABOUT THE DRAMATIZATION OF 
HUNGARIAN FOLK TALES

In spite of their numerous differences, the European folk tales have well-identifiable 
matches and tale motifs. One of the differences is, how much dialogue they use. 
A characteristic feature of the Hungarian folk tales is that the dialogues has a 
prominent role. Playing the conversational parts of the tales either as actors or with 
puppets is one of the best methods of tale adaptations for children. For the older ones, 
also the whole tale can be dramatized. In the process of dramatization they can also be 
involved, this way not only their communication skills is improving, but their 
creativity also.

A népmesék, a tündérmesék legalábbis az európai kultúrkörben nagyjából egységes 
tulajdonságokkal rendelkeznek. Már az Aarne és Thompson készítette európai 
mesekatalógus napfényre hozta, hogy a mesetípusok nagy száma és gyakori kevere-
dése ellenére is a különböző nyelveken élő európai népmesék igen szoros rokonság-
ban állnak egymással. Így van ez annak ellenére, hogy sokan és sokszor még a XX. 
század második felében is vitát indítottak egy-egy meseszüzsé „nemzeti tulajdonjo-
gáért”, míg mások – Herdertől ihletetten – egyenesen egy-egy nép szellemi múltjá-
nak, hagyományainak eredetét kutatták népmeséikben2.

Ezért is öröm olvasni, hogy a nagy tudású Dömötör Tekla összefoglaló művében3 
már nem a mesék alkotják a hivatkozások alapját.

Ehhez nyilván hozzájárult, hogy a méltatlanul ritkán idézett Honti János már 
1937-ben megjelent könyvében így fogalmazott:

1 Bárdos József PhD – főiskolai tanár, Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar, Kecskemét
2 Talán elég, ha itt most csak egy kiváló magyar népmesekutatót, illetve egy munkáját említem: Dr. 

Berze Nagy János (1958): Égigérő fa, Pécs, TIT.
3 Dömötör Tekla(1981): A magyar nép hiedelemvilága, Budapest, Corvina.
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„Természetes, hogy a gyakorlott szemlélő ugyanannak a típusnak magyar változa-
tát nem fogja összetéveszteni az izlandival. Vannak apró különbségek, amelyek 
jellemzők arra a népre, amelynek körében hallható az egyes mese. Ugyanannak a 
mondanivalónak a megstilizálása sokban függhet az elmondó egyéniségétől, hajlamai-
tól, temperamentumától; ezek a tényezők pedig nem függetlenek attól a földtől és attól 
a kulturális környezettől sem, ahol a mesemondó él. Az egyes népek meséinek külön 
jellemvonásait ezen az alapon elvonni mégsem lehet, és dilettáns kísérlet volna például 
a magyar mese különösségeinek felsorolása és dilettáns kísérlet volna a magyar mese 
jellemzése.”4

Szó sincs tehát arról, hogy mondjuk a magyar tündérmesék gyökeresen külön-
böznének a német, francia, vagy akár csak más Kárpát-medencei népek meséitől. 
Meggyőződésem, hogy a népköltészetben nincsenek nyelvi-nemzeti határok: a 
mesék és dalok a határterületek kétnyelvűsége révén könnyedén terjednek. Hozzájá-
rul ehhez az európai falusi társadalomnak nagyjából a brit szigetektől az Urálig és 
tovább tartó egységes volta.

Hogy a tündérmesék mennyire azonosak ebben a kultúrkörben, azt mi sem 
bizonyítja jobban, mint Vlagyimir Propp jól ismert munkája, amely részletesen 
kidolgozta azt a szerkezeti vázat, amelyre a tündérmese épül.5

Ez azonban nem zárja ki azt, hogy minden nép meséinek megvan a maguk 
jellegzetessége, sajátos íze. Érdemes egy pillantást vetni ebből a szemszögből (ha már 
Honti János ezt emlegette) egy valódi izlandi mesére, címe: A levetett fókabőr6. 
A Házasság ruhák ellopásával típusba (AaTh413) tartozik. 

Mielőtt a meseszövegeket vizsgálnánk, szeretném felidézni, amiről másutt már 
írtam, beszéltem, hogy a tündérmesék egyfajta önálló jelentést hordozó mesemozza-
natokból épülnek fel. A mesemozzanatok egy-egy funkciót töltenek/tölthetnek be a 
tündérmesében. Szintén az enyémhez hasonló Raffai Judit véleménye, aki „mesei 
motívumok”-ról, „mese-epizódok”-ról beszél.7

A valódi mesemondó az egyes szereplőket, az egyes funkciót betöltő kis története-
ket (mesemozzanatokat) szinte teljes szabadsággal válogathatja össze. Így valójában 
nem teljes meseszüzsék állíthatók párhuzamba, hanem sokkal inkább egyes mese-
mozzanatok. Ezért olyan túlbonyolított a gyakorlatban a mesetípusok rendszere. 
Előfordulhat ugyan, hogy egy mese egyetlen mesemozzanatra épül, de sokkal 
gyakoribb, hogy két-három, vagy akár több mesemozzanat követi egymást egy 
kétmenetes tündérmesében. Ilyenkor a mesetípusok közé sorolásnál meglehetősen 
önkényesen dönthetünk egyik vagy másik mesemozzanat alapján.

Most pedig nézzük az izlandi mesét. Szabó Pál Barna szép tolmácsolásában jelent 
meg magyarul:

4 Honti János (2012): A mese világa, Budapest, Belső Egészség. 135. p.
5 Propp, Vlagyimir Jakovlevics (1975): A mese morfológiája, Budapest, Gondolat.
6 A levetett fókabőr. In: Szőrös pisztráng (Izlandi regék és mondák), ford. Szabó Pál Barna. Budapest, 

Napkút. 2008. 34. p.
7 Raffai Judit (2004): A magyar mesemondás hagyománya, Budapest, Hagyományok Háza.
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A LEVETETT FÓKABŐR

„Volt egyszer egy ember, akinek a parti sziklák felől egy reggel séta közben különös 
mulatozás hangjai ütötték meg a fülét: az egyik közeli barlangból ének- és zeneszó 
áradt. Amikor odaért, látja, hogy a barlang szájában fókabőrök hevernek. Az ember 
fogta az egyiket, s hazavitte magával. Otthon gondosan bezárta egy ládába. 

Később visszament az ember a barlanghoz, s látta, hogy egy fiatal, pucér nő 
kuporog ott, s keservesen sír. Ő lett volna hát a fóka, akié a talált bőr volt, amit az 
ember hazavitt. Az ember megvigasztalta a lányt, ruhát adott neki, és hazavitte 
magához. 

A leány jó volt újdonsült gazdájához, de másokkal nehezen értett szót, csak ült 
egymagában a parton némán, bámulta a kék látóhatárt.

Később összeházasodtak, s néhány év leforgása alatt több gyermekük is született. 
Az ember a ládát, benne a fókabőrrel, zárva tartotta, kulcsát, bárhová is ment el 
otthonról, mindig magánál tartotta.

Aztán egyszer mégiscsak a párnája alatt felejtette a kulcsot. Van, aki úgy tudja, 
karácsonyt ünnepelni társaságba készültek. Felesége gyengélkedett, s úgy döntött, 
inkább otthon marad, az ember pedig elfelejtette áttenni a kulcsot az ünnepi ruhá-
jába, amikor ruhát váltott. Amikor hazaért, a ládát tárva-nyitva találta, s az asszony-
nak a fókabőrrel együtt hűlt helye. Megtalálta a kulcsot, s furdalta a kíváncsiság, 
vajon mi lehet abban a mindig zárva tartott ládában… Amikor meglátta az elveszett-
nek hitt fókabőrt, nem tudott ellenállni a kísértésnek, magára öltötte, s kiúszott a nyílt 
tengerre. Az embert nagyon elkeserítette, hogy elhagyta a felesége, de amikor halászni 
ment, gyakran találkozott egy fókával, amely szüntelenül a hajója körül szelte a vizet, 
s ha ránézett, úgy tűnt, kicsordul a könnye. Amikor próbálkozott, mindig szerencsével 
járt, soha nem tért haza üres kézzel.

Gyakran látták a falubeliek, hogy amikor a halász gyermekei a tengerparton 
játszottak, egy fóka mindig ott úszott a közelükben, s gyakran dobot feléjük minden-
féle színes halat meg kagylóhéjat. De anyjuk soha többé nem tért vissza a száraz-
földre.”8

Érezhetően, itt ennek a tündérmesének csak első menete teljes. És éppen ahhoz a 
ritka csoporthoz tartozik, amelyben lényegében egyetlen mesemozzanat uralkodik. 
Ennek ellenére izgalmas lehetőséget adhatna arra, hogy elemzésével támasszuk alá 
Honti János szavait. Nemcsak az sajátos izlandi benne ugyanis, hogy a lány éppen 
fókából változik emberré, hanem például az is, hogy az emberi világ és a másik világ 
határa a tengerpart (bár az átjárást itt is a víz, az élet forrása teszi lehetővé). Így a 
másik, ismeretlen, nem emberek lakta világ (a csodák és a halál birodalma) nem a 
sűrű erdőben, hanem a tenger végtelenjében található. Az is érdekes, hogy itt 
mindenen a véletlen uralkodik, a szereplők nem urai az emberi világnak sem, ki 

8 A levetett fókabőr. In: Szőrös pisztráng (Izlandi regék és mondák), 34.p.
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vannak szolgáltatva a természetnek. Legfőképpen pedig az szokatlan számunkra, 
hogy végig az elbeszélőt halljuk, egyetlen szereplő sem jut szóhoz a szövegben.

A magyar mesemondókra, mint már említettük, ezzel szemben az igen erős 
dramatizáló hajlam a jellemző. A magyar népmesékben a szüzsét igen gyakran a 
szereplők párbeszéde bontja ki a befogadó, a mesehallgató számára, az elbeszélő 
szinte eltűnik, a háttérbe húzódik.

Egy, az előzőhöz hasonló mesemozzanatot tartalmaz az Arany László9 közzétette 
egyik magyar tündérmese:

Jankó és a három elátkozott királykisasszony (részlet)
„Jankó éppenségesen úgy tett, ahogy az öreg ember mondta. Kiment a tóhoz, meghú-
zódott egy bokor mellé, szép csendesen végignézte, míg a két első hattyú megfürdött s 
elment, azután várta a legkisebbet. El is jött az nemsokára, leszállt a tópartra, 
levetette a hattyúruhát, hát uramteremtőm, olyan gyönyörű ruha volt alatta, hogy a 
parasztja nem is látszott a sok aranytól-ezüsttől, akkora karbunkulusok fityegtek 
rajta, mint egy-egy tojás; de levetette ezt is, belement a vízbe. Jankónak se kellett több, 
mikor legjavában játszadozott a tóban, szép csendesen ellopta mind a két ruhát.

Kijött a királykisasszony, elkezdte keresni ruháját, s hogy nem találta, elkezdett 
sírni. Jankó odament hozzá, a királykisasszony mindjárt megszerette, de mégis 
könyörgött, hogy adja vissza a ruháját:

– Jankó, szívem szép szerelme, add vissza a ruhámat, átok alatt vagyok, ha vissza 
nem megyek a kiszabott időre, nagy büntetés vár rám.

– Dehogy adom, szép angyalom, hanem most már gyere velem, elveszlek feleségül, 
ásó-kapa választ el bennünket.

A királykisasszony sírt-rítt egy darabig, de azután mit volt mit tenni, csak belenyu-
godott.

Elindultak hazafelé, útközben találtak egy várost, ott eladták az aranyos ruhát, 
kaptak érte annyi pénzt, hogy alig bírta haza Jankó. Az öreg csizmadia alig hitt a 
szemének, mikor a sok pénzt meglátta.

– No, fiam, sohase hittem volna – ha az édesapám mondta volna is –, hogy ilyen úr 
lesz belőled.

Itt nagy lakodalmat csaptak, boldogul éltek jó ideig.
Egyszer Jankó kiment vadászni, a hattyúbőrt odaadta az édesanyjának, hogy 

viselje gondját, de a feleségének még csak meg se mutassa.
Alighogy kihúzta lábát az ajtón, mindjárt elkezdett a királykisasszony könyörögni:
– Édes napamasszony, az Isten is áldja meg, mutassa meg nekem azt a hattyúru-

hát, a színét is elfelejtettem már.
– Jaj, édes leányom, nem mutathatom meg, tudod, rám parancsolt az urad.
– Nem nyúlok én hozzá se, csak meg akarom nézni.

9 Jankó és a három elátkozott királykisasszony: In: Arany László: Magyar népmesegyűjtemény. Budapest, 
Franklin. é. n. 105. p.
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Addig-addig kérte a csizmadiánét, hogy megmutatta. Amint ott nézegeti, egyszer 
kikapja az asszony kezéből, magára kapja – éppen nyitva volt az ablak, kirepült rajta. 
A csizmadiáné csak akkor vette észre, csak akkor csapkodta össze a tenyerét, mikor 
már kívül volt.

Hazajött Jankó a vadászatból, nagy sírva-ríva találta az anyját.
– Hát édesanyámat mi lelte, mért sír olyan nagyon? – kérdi tőle.
– Hogyne sírnék, édes fiam, mikor így meg így jártam.”10

Ennek a mesének csak egy kis részletét idéztem, a kiválasztott mesemozzanatot. 
A magyar tündérmese ennél jóval több, egyéb mozzanatokat is tartalmaz. De 
összehasonlításunkhoz ennyi most éppen elég.

Ebben a rövid szövegben megszólal többször is a királykisasszony, Jankó és Jankó 
anyja is. Az erősen dramatizált előadásmód, ahogy itt is, mindig megjelenik. Így 
látja ezt Raffai Judit is, aki a mesemondás technikájáról11 az eddigi legteljesebb, 
legátfogóbb képet adta. Többek között Dégh Lindát idézi: „Pandur ha mesél, nem az 
elmondó szerepében látszik recitálni, hanem benne él a mesében, a hősökkel azonosul. 
Ami szemünk előtt játszódik le a mesében, azt mindig párbeszédes formában adja elő, 
csak az előzményt írja le. A legjelentéktelenebb epizód is hosszabb dialógusban 
játszódik le szemünk előtt. Ez ad bizonyos dramatikusságot meséinek, talán többet is, 
mint amennyit általában a paraszti mesemondóknál tapasztalhatunk, akikben 
bizonyos drámai készség természetesen megvan.”12

A dramatizáló képesség tehát általános jellemzője a magyar paraszti mesemon-
dóknak. Jól egybehangzik ez azzal, amit Kovács Ágnestől szintén Raffai Judit idéz: 
„A mese csak leírva kinyomtatott betűsor, a valóságban képek láncolata.”13 

Mielőtt azonban túlzásba esnénk, érdemes észbe idézni Roman Jakobson14 
szavait, aki másokkal egyetértésben az orosz elbeszélő folklór egyik legjellegzetesebb 
sajátosságát véli felfedezni a sűrített s gazdag dialógusokban. „A párbeszéd jelentősé-
gét az elbeszélők maguk is világosan érzik. Egy nyolcvan éves szibériai elbeszélő azt 
bizonygatta Azadovszkijnak, hogy a mesében a beszéd a legfontosabb és a legnehe-
zebb.» Ha csak egyetlen szó helytelen, semmi se fog jól működni. Itt mindent villám-
gyorsan kell csinálni.« A párbeszéd az elbeszélő előadásában könnyen átalakul 
színpadi játékká. Itt a mese, technikáját tekintve, igen közel áll a népi színjátszáshoz.”

Ismét csak a tündérmese nemzetköziségébe botlottunk.
Bennünket azonban most ennek a dramatizáltságnak nem elméleti, hanem 

kifejezetten gyakorlati oldalai érdekelnek, ezért a továbbiakban elsősorban a 
mesékkel való találkozás ebből adódó lehetőségeit, módszereit vizsgáljuk.

10 Jankó és a három elátkozott királykisasszony. In: Arany László i. m. 109–110. p.
11 Raffai Judit (2004)
12 Raffai Judit (2004) 51. p.
13 Uo.
14 Jakobson, Roman (1982): Az orosz tündérmesékről. In: Uő. A költészet grammatikája, Budapest. Gon-

dolat, 73. p.
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 A legfontosabb tény az, hogy a mesemondó mindig egy közösség része. Mindig 
ennek a közösségnek az igényeit kell kielégítenie, mindig erre a közösségre akar 
hatni. Ebből következik, hogy mindjárt a mesemondás első pillanatában komoly 
ellentmondással találja szembe magát.

Régi, jól ismert mesét kell mondania, olyannyira, hogy gyakran kifejezetten 
kérik, kiről-miről meséljen. Ugyanakkor aktuális, ott és akkor friss, időszerű 
problémákról szóló mesét kell mondania, különben unalmas, érdektelen lenne, amit 
mond. Igazából nem az a jó mesemondó, aki új mesét talál ki, hanem az, aki úgy 
tudja elmondani a mesét, hogy az akkor és ott egyszeri, még soha nem hallott, 
izgalmas, hatásos legyen.

Ennek pedig a dramatizáltság folytán nem annyira az elbeszélés milyensége, mint 
inkább a megjelenítés hatásossága a feltétele.

S tudjuk, ehhez sokféle eszközt vettek igénybe a népi mesemondók. A hangszín-
váltásoktól a testtartás változtatásáig, esetleg az elmozdulásig, az arcjátéktól a széles 
gesztusokig.

S ha jól belegondolunk, egy mai mesemondó sem mondhat le ezekről az eszkö-
zökről. Bármennyire megváltozott is a hallgató közösség, a mesemondói alkalom, 
bármennyire más is például a meseolvasás, mint a mesemondás, a dramatizáltság 
kiköveteli a szereplők illetve az elbeszélő minimum hang(szín)nel való elkülönítését. 
Ehhez eleve kiváló olvasási (blattolási) képesség, jó stílusérzék szükségeltetik.

S ha már itt tartunk, érdemes egy pillanatra megállni a mesefeldolgozások 
lehetőségeinél is. Ezek közül is kiemelném a mesék/népmesék dramatizálását.

Ilyenkor szerényen, de kreatívan, szükség adta dramaturgként be is avatkozha-
tunk az epikus szövegbe, eljátszhatóvá téve azt. Lehetőleg kerüljük a mesemondó 
szereplővé tételét. A következőkben egy nagyon egyszerű példa15 következik az ilyen 
átalakításra:

„Egyszer volt, hol nem volt, még az Óperenciás-tengeren is túl, volt egy szegény 
ember. Volt annak három fia. Egyszer a király kihirdette az egész országban, hogy 
annak adja a lányát, aki előtte olyat tud mondani, amit ő el nem hisz.

Meghallja ezt a szegény ember legöregebb fia, akit Péternek hívtak, kapja, fogja, 
elmegy a királyhoz. Megmondja egy szolgának, hogy ő beszélni akar a királlyal. 
A király mindjárt gondolta, mit akar a legény, de nem szólt senkinek, csak azt 
parancsolta, hogy eresszék be tüstént a legényt.

Mert akkor már annyi királyfi meg isten tudja, micsoda nagy úr megfordult a 
király előtt, mint a csillag az égen, mint a fűszál a réten – s mind a királykisasszonyt 
akarta elvenni. De biz ott egy se tudott olyat mondani, amit a király el ne hitt volna.

Bemegy hát Péter a királyhoz, köszön neki:”
Ezt így alakítható színpadszerűvé:
Király: Jaj nekem, mit tegyek? Férjhez kéne már adni a lányom! Azt mondtátok, 

elég kihirdetni, hogy férjet keresünk, jönnek majd a kérők csőstül.
Első Tanácsadó: Hát nem így lett?

15 A hiú király. In: lllyés Gyula (1979): Hetvenhét magyar népmese. Budapest, Móra, 229. p.
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Király: Jaj nekem! Hát jöttek, jöttek. Már annyi királyfi meg isten tudja, micsoda 
nagy úr megfordult itt, mint csillag az égen, mint fűszál a réten. De egy se felelt meg.

Második tanácsadó: Miért nem, uram, királyom?
Első tanácsadó: Miért, miért? Mert egy se tudott mondani olyat őfelsége előtt, amit 

ő el nem hitt volna. Szóval buták voltak. Alkalmatlanok az uralkodásra.
Második tanácsadó: Akkor talán most. Van itt valami ágról szakadt legény. 

Valami Péter. Bejöhet?
Első tanácsadó: Jaj, ne! Már elég volt! Szaggat a fejem a sok ostobaságtól.
Király: Hadd jöjjön. Ezt az egyet még meghallgatom, de ha nem tud kifogni rajtam, 

karóba húzatom a fejét.
Péter: (bejön, köszön):
Most már a mese kínálja magát, hiszen innentől a zárlatig végig párbeszéd, tehát 

semmi dolog vele. S a vége:
„– Hazudsz! – Akasztófára!... Hanem a királynak hirtelen eszébe jutott a fogadása. 

Mit tehetett, rögtön papot, jegyzőt hívatott, a szegény ember fiával összeadta a lányát. 
Csaptak akkora lakodalmat, hogy hét országra szólt a híre…”

Ez sem bonyolult:
Király: Hazudsz! – Akasztófára...!
Második tanácsadó (közbevág): Uram, királyom!
Első tanácsadó: De hiszen nem hitte el, felséged!
Király: Na, jó. Gyorsan papot, jegyzőt, míg meg nem gondolom magam!
Királykisasszony (bejön): Te volnál az, aki a férjem leszel?
Péter (Kezét nyújtja a királykisasszonynak): Ha te is akarod, szépségem. Nem baj, 

hogy nem királyfi, csak egy szegény legény vagyok?
Királykisasszony (Megfogja Péter kezét): Nem királyfira, jó emberre vágyom én.
Király: Gyerünk, gyerünk! Lakodalmat azonnal, hét országra szólót!
Első tanácsadó: Ti meg aztán éljetek boldogan, míg ásó, kapa, nagy harang el nem 

választ!

Persze a drámajáték bevezetése is (óvodában, alsó tagozatban) csak fokozatosan 
célszerű.

A legegyszerűbb formája talán az, amikor egy már ismert mese szerepeit kioszt-
juk, és a gyerekekre bízzuk, hogy egy-egy sorra következő találkozást átélve, oldják 
meg a kommunikációs helyzetet (elbúcsúzva induljanak útnak, köszönjenek az 
ismeretlen anyókának, reagáljanak kérésére, döntsenek, merre, hogyan tovább stb.)

Később nehezíthetők a feladatok, jobban ragaszkodva a mese szövegéhez, meg-
megállva értékelve, a kommunikáció helyességét. Persze akár többféle szereposztás-
ban teljes meséket is eljátszhatunk. Erre próbáltam példát adni. (Ilyenkor, némi 
gyakorlattal teljesen kiiktatható a szövegből az elbeszélő).

Ezeknek a kommunikációs, nyelvfejlesztő játékoknak nem lehet túlbecsülni a 
fontosságát. Nemcsak azért, mert egyszerre hozzák mozgásba a testet és a szellemet, 
hanem főként azért, mert fölkészítenek az életre. Hadd álljon itt David Buss vélemé-
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nye16: „Az embereknek tucatnyi adaptációs problémát kell megoldaniuk. Például 
olyanokat, mint a szexuális partner kiválasztása, magukhoz vonzása és megtartása; 
koalíciók alkotása; családjuk védelmezése; hierarchiák kikovácsolása; kölcsönös 
szövetségek megkötése; csalók leleplezése; vetélytársak legyőzése; gyerekek szocializá-
lása; rokoni kapcsolatok fenntartása; rokonok közötti konfliktusok feloldása.”

Ehhez már csak annyit tennék hozzá, hogy mindezek alapja a jól működő, jól 
működtetett kommunikáció.

Persze a drámajáték során is felmerül a kellékek, jelmezek, díszletek kérdése. 
Meggyőződésem, hogy a kevesebb itt is több, mert többet enged a fantáziának. 
Realitásra törekvés helyett inkább jelekhez, szimbólumokhoz érdemes folyamodni, 
ahogy maguk a mesék is tesznek.

A szokásos, hagyományos óvodai mesemondás során is használatosak bábok 
(effélékkel a népi mesemondók között is találkozhatni). Emellett szívesen folyamod-
nak az óvónők festett, akár háromdimenziós háttérképek alkalmazásához. Ez 
utóbbiak igen komoly erőfeszítést, sok időt, fáradságot kívánnak, hatásuk azonban 
valószínűleg az egyszeri meglepetésnél alig több, szerintem az, hogy jól mondjuk el 
(olvassuk fel) a mesét, sokkal többet ér. A felkészülési időt érdemesebb ennek 
elérésére használni.

Amint látható, a tündérmesékkel kapcsolatban a képi segédeszközök alkalmazá-
sának minimalizálását tartom célszerűnek. Mint ahogy a könyvek illusztrációinál is 
leginkább a visszafogott, metonimikus illusztráció híve vagyok (a kifejezést Varga 
Emőke használja könyvében).17 De ez már egy másik probléma.

16 Idézi: Hankiss Elemér (2006): Félelmek és szimbólumok. Budapest. Osiris, 86. p.
17 Varga Emőke (2012): Az illusztráció a teóriában, a kritikában, az oktatásban. Budapest, L’Harmattan.
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OROSZORSZÁG ÉS A SZOVJETUNIÓ 
1945 UTÁNI TÖRTÉNELME AZ 
EZREDFORDULÓ UTÁNI MAGYAR 
KÖZÉPISKOLAI TÖRTÉNELEM-
TANKÖNYVEKBEN

KOLONTÁRI ATTILA1

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

ATTILA KOLONTÁRI: THE HISTORY OF RUSSIA AND THE 
SOVIETUNION AFTER 1945 IN THE POST-MILLENNIAL 
HISTORY TEXTBOOKS OF HUNGARIAN MIDDLE SCHOOLS

The study continues the analysis of secondary school textbooks published after the 
millennium from the aspect of how they portray the history of Russia and the Soviet 
Union in the second half of the 20th century. Compared with the first part of the 20th 
century the textbook authors’ task has become even more complicated, as the USSR 
after the WW 2 turned into a global super-power, the main rival of the USA in the 
Cold War, forced its own political, social and economic system upon Eastern and 
Central European countries, set up its own alliance system and maintained it for long 
decades. And last but not least the Soviet Union also played a determining role in 
Hungarian history. So, besides the presentation of country history authors had to 
focus on international aspects, global processes and the peculiarities of Soviet 
dominance over the satellite countries. In general authors of textbooks could cope with 
this task successfully, they all succeeded in presenting the history of the Soviet Union 
and Russia in its complexity, the lessons contain the most important and necessary 
information, names, chronology and terms; illustrations, source extracts and maps are 
relevant and help students to better understand topics. Mistakes and inaccuracies, of 
which there are not so many in the schoolbooks, are of secondary importance and can 
be corrected by teachers during the lessons. 

1 Kolontári Attila PhD, habil. egyetemi docens, Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar, Kaposvár
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Jelen tanulmány folytatása a folyóirat korábbi számában megjelent, a Szovjetunió 
1945-ig terjedő történetének tankönyvi bemutatását elemző írásnak. A tankönyv-
szerzőknek ezúttal lényegesen nehezebb dolguk volt, mint a megelőző korszak 
kapcsán. Akkor ugyanis a századelő Oroszországától, a forradalom és polgárháború 
időszakán keresztül egészen a sztálini diktatúra kiépítéséig és működéséig lényegé-
ben országtörténetet kellett bemutatniuk. 1945-öt követően a Szovjetunió (és 
Oroszország) történetével kapcsolatos ismereteket három összefüggő, de a tan-
könyvi leckék szintjén mégiscsak elkülönülő témakörre kellett felfűzniük: 1. a hideg-
háborúra, melyben a Szovjetunió globális szuperhatalomként az Egyesült Államok 
vetélytársa, a stratégiai elrettentésen alapuló erőegyensúly és a fegyverkezési hajsza 
egyik főszereplője; 2. a Szovjetunió és a csatlós – megszállt – szövetséges országok 
viszonyrendszerére, ezen államok megszállásától, szovjetizálásától kezdve, a 
blokkon belüli „válságmenedzselésen” át a Brezsnyev-doktrína kimúlásáig; a 
közép-kelet-európai érdekszféra feladásáig; 3. a tulajdonképpeni országtörténet, 
amely a szovjet belpolitika, gazdaság történéseit, fordulatait követi nyomon a 
II. világháború végétől a birodalom felbomlásáig. 

A GLOBÁLIS SZUPERHATALOM

A Szovjetunió története ennél a résznél beágyazódik a hidegháború, a nemzetközi 
kapcsolatok történetébe. A tankönyvek nagyjából ugyanazon kulcskifejezésekkel 
igyekeznek megragadni a folyamatok lényegét. A szerzők között egyetértés mutatko-
zik abban, hogy a Szovjetunió szuperhatalmi státuszát súlyos áldozatokkal járó II. 
világháborús szerepvállalásának, közép-kelet-európai térnyerésének és hatalmas 
szárazföldi haderejének köszönhette. 

Szinte mindegyik tankönyv hozza forrásszemelvényként Churchill fultoni 
beszédének legtöbbet idézett kitételeit. A beszéd kapcsán ugyanakkor 1-2 esetben 
némi pongyolasággal is találkozhatunk. A befejezetlen múlt sorozat A globális világ 
felé című kötete pontatlanul idézi a vasfüggöny leereszkedéséről szóló szövegrészt, a 
szemelvény utolsó mondata nem is szerepel az eredeti Churchill-beszédben: „E 
hatalmas kommunista birodalom és oligarchia ambíciói messze túlszárnyalják a cári 
idők álmait”.2 Lator László könyvében nyilvánvaló elírás a következő: „1946-ban 
Churchill, az Egyesült Államok miniszterelnöke, Fultonban komor szavakkal 
ecsetelte Közép- és Kelet-Európa jövőjét” (ezt azonban egy gondos lektori–korrektori 
átnézésnél mindenképpen ki kellett volna szűrni). Ugyancsak problémás Churchillt 

2 Dupcsik Csaba–Repárszky Ildikó–Ujvári Pál (2001): A befejezetlen múlt 6. A globális világ felé. Buda-
pest, Műszaki Könyvkiadó, 2001. 138. A fultoni beszéd teljes szövegét lásd pl. Never give in! The best of 
Winston Churchill speeches. London, Pimlico. 2004. 413–424. 
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a fultoni beszéd kapcsán angol miniszterelnöknek titulálni.3 Egyrészt a pozíció 
hivatalos megnevezése – az Egyesült Királyság miniszterelnöke (de még kevésbé 
hivatalos formában is inkább brit miniszterelnök). Másrészt a kérdéses időpontban 
nem volt kormányfő, sőt – miképp ezt magában a beszédben is hangsúlyozta – sem-
miféle hivatalos pozíciót nem töltött be.

A hidegháborút a tankönyvek többsége – egyébként helyesen – a két rendszer 
közötti áthidalhatatlan értékrendbeli, ideológiai, politikai és gazdasági különbségek 
természetes folyományának tekinti. A törzsanyagban szerepelnek a hidegháborúval 
kapcsolatos legfontosabb kifejezések, információk: bipoláris világrend, szuperhata-
lom, szövetségi rendszerek, érdekszférák, befolyási övezetek elhatárolása, fegyverke-
zési hajsza, elrettentésen alapuló erőegyensúly. A kísérleti tankönyv két passzust 
idéz szemelvényként az ún. Majszkij-feljegyzésből: az egyik rögzíti, hogy a Szovjet-
uniónak a háborúból kedvező stratégiai határokkal kell kikerülnie, kiindulópont-
ként pedig az 1941-es határok szolgálnak; a másik pedig, hogy a háború után 
Európában csak egyetlen erős szárazföldi hatalom, a Szovjetunió és egy tengeri hata-
lom, Nagy-Britannia létezhet.4 A globális világ felé című könyv Dean Acheson ameri-
kai külügyminiszter megállapítását idézi a bipoláris világról: „Csak két nagyhatalom 
maradt a világon, az Egyesült Államok és a Szovjetunió. Olyan történelmi szituáció-
hoz érkeztünk el, mely páratlan az ókor óta. Róma és Karthágó óta soha nem volt 
ilyen mérvű polarizáció a világon.”5

A kísérleti tankönyv egy rövid szövegrészt szentel Sztálin elképzeléseinek az 1945 
utáni világrendről. Amint a szerzők helyesen megállapítják, a szovjet vezető 
továbbra is a kapitalizmus és a szocializmus közötti elkerülhetetlen összecsapás 
keretrendszerében szemlélte a nemzetközi folyamatokat, az állandó fenyegetettség 
érzését keltve a szovjet társadalomban, politikájának kulcsfontosságú eleme a 
háborús készülődés fokozása volt.6 

A globális világ felé című tankönyv szövegezésében némi ellentmondás figyelhető 
meg, amikor a szerzők arról értekeznek, hogy Sztálin nem elsősorban újabb hódítá-
sokra, hanem az addig megszerzett területek bekebelezésére és megtartására 
törekedett, miközben néhány sorral előbb ők sorolják az ellenpéldákat: kísérlet 
Észak-Irán elszakítására, törekvés a Ruhr-vidék, Líbia és a tengerszorosok feletti 
ellenőrzésben való részvételre.7 Hozzátehetjük, hogy a tankönyvszerzők a hideghá-
ború genezisének bemutatásánál és a szovjet szándékok feltérképezésénél nincsenek 
könnyű helyzetben, hiszen a történettudománynak sincsenek kizárólagos és egyér-

3 Lator László, ifj. (2005): Történelem IV. A középiskolák 12. évfolyama és a felnőttoktatás számára. 
Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó. 141., ill. Száray Miklós–Kaposi József (2015): Történelem IV. 
Középiskolák 12. évfolyam. Budapest, OFI. 150. 

4 Borhegyi Péter (szerk.): Történelem 12. Kísérleti tankönyv. Budapest OFI, 2016. 10. 
5 Dupcsik–Repárszky–Ujváry, 2001. 143.
6 Borhegyi, 2016. 16. 
7 Dupcsik–Repárszky–Ujváry, 2001. 138.
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telmű válaszai nagyon fontos alapkérdésekre.8 Az 1939–1940-es és az 1945–1946-os 
szovjet expanziós törekvések érdekes és tanulságos összevetését végezte el egy 
tanulmányában Békés Csaba. Ebből világosan látszik, hogy Sztálin ilyen irányú 
aspirációit egyfajta cinikus, pragmatikus hozzáállás jellemezte, expanziós igényeit 
mindig hozzáigazította a pillanatnyi reálpolitikai lehetőségekhez. A „próba-szeren-
cse” alapon előterjesztett, ellenfeleit tesztelni hivatott követelések terén (a tankönyv 
által felsoroltak ebbe a kategóriába tartoztak), ha határozott ellenállással találkozott, 
akkor nem vitte kenyértörésre a dolgot.9 Fontos látni azonban azt is, hogy a szovjet 
vezető a nemzetközi folyamatok osztályszempontú megközelítésével soha nem 
szakított. Mindent az imperializmus és a szocializmus világméretű összecsapásának 
prizmáján keresztül szemlélt. A szocializmus közgazdasági problémái a Szovjetunió-
ban című munkájában a nyugati országokban kibontakozó békemozgalmak kapcsán 
cáfolta, hogy érvényét vesztette volna Lenin tézise arról, hogy „az imperializmus 
elkerülhetetlenül háborút szül”. „Hogy kiküszöböljük a háború elkerülhetetlenségét, 
meg kell semmisíteni az imperializmust”.10 A kölcsönös gyanakvások és félelmek 
hálójában mindkét fél megnyilvánulásai óhatatlanul növelték a másikban a fenyege-
tettség érzését, hozzájárultak a hidegháború eszkalációjához. 

A globális világ felé című kötet és a kísérleti tankönyv is említést tesz a Sztálinnal 
és a szovjet vezetéssel kapcsolatos kezdeti amerikai illúziókról, Roosevelt bizonyos 
fokú naivitásáról ezen a téren, majd a szerzők megjegyzik, hogy Harry Truman 
keményebb fellépést szorgalmazott a szovjet térnyeréssel szemben.11 A Truman-
doktrínára (a feltartóztatás stratégiája) adott válaszként jelenik meg a könyvek 
lapjain a Kominform megalakítása, a Zsdanov-doktrína, vagy más megfogalmazás-
ban a két tábor elmélete. Több tankönyv is idézi Zsdanov szavait az antiimperialista, 
demokratikus, valamint az imperialista és demokráciaellenes tábor világméretű 
szembenállásáról. A Korunk története című könyv a szovjetek erőszakos kelet-euró-
pai politikájával magyarázza az amerikai magatartás megváltozását és a Marshall-
segély elutasítását tekinti döntő lépésnek Európa kettészakítása terén.12 Konszenzus 
van abban a tankönyvek között, hogy a szovjet veszélytől való félelem Nyugat-Euró-
pában fontos szerepet játszott az euroatlanti együttműködés és az európai integráció 
elmélyítésében. 

A hatalmi tömbök közötti konfrontáció legfontosabb elemei közül a német kérdés 
(azon belül a nyugat-berlini blokád és légihíd, két német állam létrehozása a meg-
szállási övezetekből), a koreai háború szerepelnek a tankönyvekben. Utóbbi a 

8 Ezen elméletek és megközelítések összefoglalóját l. Békés Csaba (2004): Európából Európába. Ma-
gyarország konfliktusok kereszttüzében, 1945–1990. Budapest, Gondolat. A hidegháború eredete című 
fejezet. 37–52. 

9 Uo. 41–43. 
10 Sztálin, I. V. (1952): Ekonomicseszkije problemi szocializma v SZSZSZR. Moszkva, Goszpolitizdat. 

84-86.
11 Dupcsik–Repárszky–Ujváry, 2001. 137–138., Borhegyi, 2016. 10. 
12 Hantos István–Bíró Gábor (2005): Történelem 4. Korunk története. Budapest, Nemzeti Tankönyvki-

adó. 185–186. 
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hidegháborús szembenállás egyik mélypontjaként és az ún. „helyettesítő háborúk” 

iskolapéldájaként: jelentős szovjet és kínai támogatás a kommunista Északnak, 
amerikai csapatok bevetése a déli országrész védelmében, nagyarányú szovjet 
fegyverszállítások (korszerű repülőgépek, harckocsik), katonai tanácsadók, pilóták 
megjelenése a térségben, de a két szuperhatalom tartózkodik a közvetlen katonai 
konfrontációtól.13

Sztálin halála mindegyik tankönyvben úgy jelenik meg, mint amely megnyitotta 
az utat az enyhülés felé. Ezt olyan események fémjelzik, mint a koreai háború gyors 
lezárása a panmindzsoni fegyverszünettel, az osztrák államszerződés, a szovjet–
jugoszláv viszony látványos javulása, valamint az 1955-ös genfi csúcstalálkozó. 
A tankönyvek mindemellett jól mutatják be a korszak ellentmondásosságát, a 
kísérleti tankönyv a hruscsovi politika kétarcúságáról, A globális világ felé című 
tankönyv szerzői a hruscsovi diplomácia fordulatairól beszélnek.14 A „békés egymás 
mellett élés” elvének deklarálásával párhuzamosan a blokkon belüli elégedetlenség 
megnyilvánulásait (Berlin, 1953; Magyarország, 1956) Moszkva tankokkal fojtotta 
vérbe, a szuezi válság idején fenyegető hangú ultimátumot küldött Londonba és 
Párizsba. Tovább folytatódott a fegyverkezési hajsza, illetve a mögötte húzódó 
tudományos–technikai versengés. Ebben a Szovjetunió nemcsak utolérte az Egyesült 
Államokat a nukleáris és termonukleáris fegyverek terén, de számos területen, mint 
pl. az interkontinentális, ballisztikus rakéták terén fölénybe is került. Ezzel – amint a 
tankönyvek helyesen rámutatnak – az USA számára az 1950-es évek végére meg-
szűnt az óceánpajzs. Ezt a Száray–Kaposi-féle tankönyv egy Anasztaz Mikojantól 
származó idézettel szemlélteti. Mikojan az 1956-os XX. kongresszuson arról beszélt, 
hogy amerikai agresszió esetén a világtörténelemben először az USA nem tudna 
elbújni a válaszcsapás elől, és hidrogénbombák hullhatnak városaira, üzemeire. 
A globális világ felé című tankönyv Hruscsov egy 1962-es kijelentését idézi: „Rakétá-
ink egy legyet is eltalálnak a világűrben. Nem kérkedem.”15 A világűr meghódításá-
ért folyó verseny, a szputnyik-sokk, Jurij Gagarin űrutazása szintén szerepel a 
tankönyvek lapjain. 

A globális világ felé című tankönyv és a hozzá készült forrásgyűjtemény is külön 
leckét szentel a „kölcsönös elrettentés” stratégiájának. Több tankönyv közöl olyan 
térképet, ahol a kontinenseket az Északi sark felől nézve ábrázolják. Ebből a néző-
pontból jobban megérthető a katonai tömbök elhelyezkedése, a hidegháborús 
szembenállás logikája.16 

Nagy teret kap a tankönyvekben a hruscsovi időszak két súlyos nemzetközi 
krízise, a berlini válság (ami 1961-ben az európai megosztottság szimbólumává vált 
berlini fal megépítéséhez vezetett), illetve a kubai rakétaválság (karibi válság), 

13 Hantos–Bíró, 2005. 186.; Borhegyi, 2016. 26–27.
14 Dupcsik–Repárszky–Ujváry, 2001. 147.; Borhegyi, 2016. 29. 
15 Száray–Kaposi, 2015. 163.; Dupcsik–Repárszky–Ujváry, 2001. 147. 
16 Dupcsik–Repárszky–Ujváry, 2001. 151.; Hantos–Bíró, 2005. 230.; Száray–Kaposi, 2015. 165.; Borhegyi, 

2016. 97.
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melynek során a világ a legközelebb sodródott egy nukleáris katasztrófához. Minden 
kiadványban szerepelnek a legfontosabb történések: szovjet nukleáris rakéták 
telepítése Kubába, a Kuba köré vont amerikai blokád, a blokád felé közeledő szovjet 
szállítóhajók, a NATO és a VSZ haderejének teljes harckészültségbe helyezése. 
A hangsúly mindenütt azon van, hogy a két szuperhatalom vezetői tisztában voltak 
vele, mit kockáztatnak, és a legutolsó pillanatban kellő bölcsességgel rendelkeztek a 
probléma megoldásához. A szovjet rakétákat kivonták Kubából, cserébe az amerika-
iakat Törökországból. Mind az USA, mind a Szovjetunió garanciát vállalt arra, hogy 
nem támadja meg Kubát, illetve Törökországot. Több tankönyv is közöl részleteket 
Hruscsov Kennedyhez intézett leveléből: „Ha háború tör ki, nem lesz hatalmunk-
ban, hogy megállítsuk. Mi is a józan eszünknél vagyunk, és világosan látjuk, ha 
megtámadjuk önöket, önök ugyanúgy válaszolnak majd, és akkor az egész ellenünk 
fordul. […] Ilyet csak őrültek tesznek, vagy az öngyilkosok, akik azt akarják, hogy 
velük együtt pusztuljon az egész világ.”17 Több könyvben szerepel illusztrációként 
egy karikatúra a rakétákon ülő és egymással szkanderező, ujjukat az indítógombon 
tartó Hruscsovról és Kennedyről, érzékeltetve az idegek harcát. A kiadványok egy 
része térképvázlatot is közöl a Kubába telepített rakéták hatósugaráról. Ezeken 
egyetlen apró tárgyi tévedés található (igaz, ez nem a szerzők, hanem a felhasznált 
forrás számlájára írható). A szovjetek a NATO kódrendszerében SS-4-es jelzéssel 
ellátott (a szovjet elnevezés szerint R-12) közepes hatótávolságú rakéták mellett nem 
SS-6-osokat, amint az a térképeken szerepel, hanem ún. közbenső hatótávolságú 
SS-5-ös (R-14-es) rakétákat telepítettek Kubába. A Szergej Koroljov által tervezett 
SS-6-os (R-7-es) már interkontinentális ballisztikus rakéta volt, ezekkel Kubából 
nem lehetett az Egyesült Államok területét támadni, mert a szigetország túl közel 
volt az USA-hoz.18 

A hruscsovi külpolitika (a sztálinihoz képest) új elemeinek megragadására tesz 
figyelemreméltó kísérletet a Hantos–Bíró szerzőpáros tankönyve. A szovjet külpoli-
tika a hruscsovi időszakban válik igazából globálissá, a Szovjetunió minél nagyobb 
gazdasági, politikai befolyásra igyekszik szert tenni a harmadik világ államaiban. 
Hiteleket, segélyt nyújt ezen országoknak, támogatja a különböző antikolonialista, 
nemzeti-felszabadító mozgalmakat. Egy szovjetbarát elit kinevelése érdekében 
Moszkvában létrehozzák a Lumumba Egyetemet. Helyesen jegyzik meg a szerzők, 
hogy ez a stratégia a Szovjetunió bekerítettségének lazítására szolgált és elsősorban a 
közel-keleti arab országok értékelődtek fel Moszkva szemében.19 Ugyanakkor itt meg 
lehetett volna jegyezni, hogy a hruscsovi külpolitikának volt bizonyos kalandor, 
impulzív jellege, nem mindig számolt a tényleges költségekkel és a várható 

17 Dupcsik–Repárszky–Ujváry, 2001. 149., Száray-Kaposi, 2015. 160.
18 Borhegyi, 2016. 32., Dupcsik Csaba – Repárszky Ildikó: Történelem IV. Budapest, Műszaki Könyv-

kiadó, 2009. 160. A szovjet rakétákról és telepítésükről l. Sulgin, V.: Operacija „Anadir”. Cifri i fakti. 
(https://archive.is/20120919123730/www.zn.ua/3000/3150/36513/), Gurov, Sz.: Mezskontyinentalnaja 
ballisztyicseszkaja raketa R-7. (http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/r-7/r-7.shtml)

19 Hantos–Bíró, 2005. 232. 
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haszonnal, valamint azzal, hogy a harmadik világbeli rezsimek lojalitása egyik vagy 
másik tömbhöz meglehetősen kérdéses tud lenni. 

Több kiadvány érinti a szovjet–kínai viszony kiéleződését, a nemzetközi kommu-
nista mozgalmon belüli rivalizálást Moszkva és Peking között. Ideológiai síkon ez „a 
békés egymás mellett élés” doktrínájának elutasítását jelentette kínai részről. 
Katonai oldalon Kína atomhatalommá válását, a pattanásig feszült helyzetet a 
kínai-szovjet határszakaszon, határincidensek sokaságát emelik ki. A globális világ 
felé című tankönyv Mao Ce-tung fenyegetéssel felérő kijelentését idézi, arról, hogy a 
Bajkál-tótól keletre fekvő térség a 19. században vált Oroszország, később a Szovjet-
unió részévé: „Erre mi még nem nyújtottuk be a számlát”. Majd a szerzők megemlí-
tik, hogy az 1970-es évek elején a szovjet szárazföldi haderőnek már nagyobb része 
állomásozott a Távol-Keleten, mint nyugaton. Azt is jól érzékelik a szerzők, hogy a 
szovjet–kínai rivalizálás alapvetően megváltoztatta a geopolitikai viszonyokat a 
világban, hiszen Moszkva számára veszélyes ellenfél jelent meg keleten, ami adott 
esetben nagyobb kompromisszumkészségre sarkallta őt a Nyugat irányába.20

Az 1960-as évek második felében kibontakozó enyhülési folyamat, a fegyverzet-
korlátozási tárgyalások ugyancsak megkülönböztetett helyet kapnak a hidegháború 
történetét taglaló leckékben. A Száray–Kaposi-féle tankönyv nagyon jó és tanulságos 
táblázatokat közöl a nagyhatalmak katonai kiadásairól, az USA illetve a Szovjetunió 
által hadrendbe állított interkontinentális rakéták számának alakulásáról az 1959 és 
1975 közötti időszakban, valamint a fontosabb fegyverrendszerek kifejlesztésének 
időpontjáról a két szuperhatalom esetében.21 A Moszkva és Washington közötti 
„forró-drót”, az atomcsend- valamint az atomsorompó-egyezmények mellett a 
SALT-I megállapodás a stratégiai fegyverek számának korlátozásáról, valamint a 
Helsinki záróokmány aláírása ennek az időszaknak a kulcsfontosságú eseményei. 
A kísérleti tankönyv egy táblázatot is közöl az engedélyezett rakéták és hordozóesz-
közök számáról.22 Helsinki kapcsán több tankönyv idézi a záróokmány tíz alapelvét. 
Ugyancsak a kísérleti tankönyv a tanulók feladatává teszi annak megvitatását, hogy 
a pontok közül melyek feleltek meg a Szovjetunió érdekeinek, illetve melyek álltak 
ellentétben azokkal.23

Amint a tankönyvek nagyon helyesen rámutatnak, a helsinki folyamat nem 
vezetett a hidegháború lezárásához, nem írta felül a bipoláris világrend logikáját. 
„Az enyhülés természetesen nem jelentette a két szuperhatalom kibékíthetetlen 
ellentéteinek feloldását. Sokkal inkább arról volt szó, hogy számot vetve a pillanatnyi 
realitásokkal, mindkét fél a távolabbi jövőre bízta fő célkitűzéseinek megvalósítását, 
az ellenfél legyőzését, vagy visszaszorítását.”24 Az enyhülési folyamattal párhuzamo-
san tovább folyt a két világrendszer közötti versengés, ráadásul úgy tűnt, a mérleg 

20 Dupcsik–Repárszky–Ujváry, 2001. 150. Száray–Kaposi, 2015. 161., 163–164.
21 Száray–Kaposi, 2015. 150., 164–165. 
22 Borhegyi, 2016. 99.
23 Borhegyi, 2016. 100.
24 Kovács–Kovácsné, 2001. 179–180. 
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nyelve a Szovjetunió felé billen. A vietnami háború súlyos presztízsveszteséget 
okozott az Egyesült Államoknak, a diáklázadásokkal rejtett társadalmi feszültségek 
törtek a felszínre a jóléti társadalmakban, az olajárrobbanás súlyos gazdasági 
nehézségekhez vezetett a nyugati országokban. Közben Moszkva tovább erősítette 
befolyását a harmadik világ országaiban, hadereje az érdekszféra védelme mellett 
megjelent a világ számos más pontján is. Ezt A globális világ felé című tankönyv két 
nagyon találó idézettel szemlélteti, az egyik Szergej Gorskov tengernagytól, a szovjet 
flottaépítési program atyjától származik, a másik Grecsko marsall, védelmi minisz-
tertől. Gorskov konstatálta, hogy „hadiflottánk part menti flottából óceánivá vált 
[…] A szovjet óceáni hadiflotta megteremtése véget vet az amerikai és angol flotta 
uralmának a világtengereken”. Grecsko pedig 1974-ben kijelentette: „A szovjet 
fegyveres erők történelmi funkciója jelenleg nem korlátozódik a Szovjetunió és a 
többi szocialista ország védelmére…”25

Az 1970-es években a szovjet vezetés többször is hangsúlyozta, hogy a békés 
egymás mellett élés nem szünteti meg az osztályharc törvényeit. „A harc tovább 
folyik a proletariátus és a burzsoázia, a világszocializmus és az imperializmus között 
a kommunizmus világméretű győzelméig”; „Mert teljesen világos, hogy az enyhülés 
és a békés koegzisztencia csak az államközi kapcsolatokra vonatkozik. Az enyhülés 
nem szünteti meg és nem is szüntetheti meg az osztályharc törvényeit. Senki sem 
várhatja el, hogy kommunisták, tekintettel az enyhülés vívmányaira, belenyugodja-
nak a kapitalista kizsákmányolásba.”26

A Száray–Kaposi szerzőpáros könyve a világtérképen bejelöli azokat a harmadik 
világbeli országokat, melyekben szovjet befolyás érvényesült az 1970-es évek 
közepére. Ebből jól látszik, hogy a szovjetek megvetették lábukat Indokínában 
(Vietnam, Laosz, Kambodzsa), a Közel-Keleten (bár itt Szíria, amely pedig a Szovjet-
unió egyik legfontosabb szövetségesének számított a térségben, valamiért nincs 
jelölve a térképen), Afrikában (Etiópia, Mozambik, Angola, Bissau-Guinea stb.), 
valamint Kuba mellett Közép-Amerikában a sandinista Nicaragua is részévé vált az 
ún. külső birodalmi peremívnek. Komoly szakmai hiba azonban a tankönyvszerzők 
részéről, hogy a tényleg szemléletes térképre egy „Der Bolschewismus” feliratú 
plakátot helyeznek, amelyen egy vöröscsillagos sisakot viselő, halálfejes, óriási vörös 
pók öleli lábaival a földgolyót. Ráadásul a tanulók feladatává teszik, hogy kapcsolatot 
találjanak a térkép és a plakát között.27 Az ábra ugyanis egy nemzetiszocialista 
propagandaplakát része, az 1930-as évek második felében többek között ezzel a 
plakáttal hirdették a Harmadik Birodalom több városában is bemutatott antibolse-
vista kiállítást. Ebben a kontextusban tehát a tankönyvbeli szerepeltetése nem 
szerencsés. 

25 Dupcsik–Repárszky–Ujváry, 2001. 150., 228.
26 A Pravda 1973-as cikkének, illetve Leonyid Brezsnyev egy 1976-os felszólalásának passzusát idézi: 

Dupcsik–Repárszky–Ujváry, 2001. 228., ill. Borhegyi, 2016. 100.
27 Száray–Kaposi, 2015. 168. 
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A következő nagy témakör a tankönyvekben a kis hidegháború időszaka. Kon-
szenzus van a szerzők között abban, hogy a kelet–nyugati konfliktus elmélyülését a 
szovjetek 1979-es afganisztáni beavatkozása okozta. (Egyidejűleg több könyv említi 
még okként az SS-20-as /RSZD-10) közepes hatótávolságú rakéták hadrendbe 
állítását és közép-európai telepítését.28) A kiadványok közül azok, amelyek részlete-
sebben foglalkoznak az afganisztáni eseményekkel, aláhúzzák, hogy bár a Szovjet-
unió az egymással marakodó afgán klikkek küzdelmébe avatkozott be, a Nyugat 
számára az intervenció azt jelentette, hogy szovjet haderő veszélyes közelségbe 
került a közel-keleti olajforrásokhoz és a Hormuzi-szoroshoz, az olajszállítás fő 
útvonalához. Ezért volt a Nyugat reakciója váratlanul éles a szovjet lépésre. A kísér-
leti tankönyv geopolitikai, geostratégiai összefüggésbe helyezi a történéseket (a 
közel-keleti olajforrásokat körülölelő „vörös sarló”), ismerteti a Carter-doktrínát és 
több gondolkodtató kérdést tesz fel a tanulóknak a téma kapcsán.29 

A kis hidegháború korszakának leírása Lator László könyvében némileg zavaros, 
sok benne az ismétlés, felbomlik az időrend, ami már-már a megértést nehezíti. Egy 
rövid részen belül két alkalommal kerül elő a SALT-II megállapodás (és életbelépte-
tésének elmaradása), kétszer az SS-20-as rakéták telepítése. Előbb – egy bekezdésen 
belül – Ronald Reagan elnökké választását, és az 1983-ban meghirdetett űrfegyver-
kezési programot említi, majd hirtelen átvált az 1970-es évek két súlyos olajválságára 
és következményeire. Nem egyértelmű a megfogalmazás, amikor arról ír, hogy a 
„Szovjetunió «vietnami háborújának» számító beavatkozás még szovjet adatok 
szerint is több mint 13 ezer áldozatot követelt”.30 A szövegből nem derül ki világo-
san, hogy a szerző itt a szovjet katonai veszteségekre gondol-e. Az afgán áldozatok 
száma ennél nagyságrendekkel magasabb volt, 1–1,3 millió fő közé teszik. A szovjet 
veszteségek hivatalosan elismert mértéke is valamivel magasabb a könyvben 
megadottnál: 14.500 halott, 53.800 sebesült, de a Frunze Katonai Akadémia belső 
használatra készült kiadványa összesen 27.660 halottat és eltűntet említ.31 

Apróbb következetlenségek A globális világ felé című könyvben is tetten érhetők. 
Az afganisztáni háborúval kapcsolatban némileg anakronisztikus a Vörös Hadsereg 
említése egy képaláírásban („A vad hegyek kemény lakóit a Vörös Hadsereg nem 
tudta legyőzni”), hiszen a szovjet fegyveres erők hivatalos megnevezése 1946 
januárjától Szovjet Hadsereg volt. Ugyancsak érdemes lett volna árnyalni azt a 
megállapítást, mely szerint „1979 decemberében a szovjet vezetés elbizakodottságá-
ban súlyos hibát követett el, csapataival bevonult Afganisztánba, hogy egy szovjetba-
rát rezsimet segítsen hatalomra.”32 Az ANDP (Afgán Népi Demokratikus Párt) 

28 Dupcsik–Repárszky–Ujváry, 2001. 231.; Lator, 2005. 171. 
29 Borhegyi, 2016. 100–101.
30 Lator, 2005. 171–72.
31 Kolontári Attila (2010): Az afganisztáni szovjet beavatkozás külső és belső körülményei. In: Bebesi 

György–Lengyel Gábor (szerk.): MOSZT könyvek 4. „Afganisztán – 1979-1989-1999-2009” konferencia-
kötet. Pécs. 27–51.

32 Dupcsik–Repárszky–Ujváry, 2001. 231.
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képében már 1978 áprilisában egy szovjetbarát politikai erő került hatalomra. Ez a 
párt azonban egymással is komoly belharcokat vívó frakciókra tagolódott, illetve a 
különböző lázadó iszlám fegyveres csoportok miatt csak egy részét tudta ellenőrizni 
az ország területének. A kabuli vezetés 1979 márciusától többször is kérte a szovjet 
csapatok bevonulását az országba. Moszkvában, a Politikai Iroda ülésein számos 
alkalommal volt napirendi pont az afganisztáni helyzet, a közvetlen szovjet inter-
venció lehetőségét sokáig elvetették, a jegyzőkönyvek tanúsága szerint a szovjet 
vezetés tagjai pontosan tisztában voltak a várható presztízsveszteséggel és a katonai 
kockázatokkal. Csak miután az afgán vezetésen belüli leszámolásokban a legfőbb 
szövetségesüknek számító Nur Tarakit meggyilkolták, miután az afgán helyzet azzal 
fenyegette őket, hogy a közép-ázsiai szovjet köztársaságok szomszédságában egy 
velük etnikai, vallási szempontból sok vonatkozásban rokon térségben teljesen 
eluralkodik a káosz, csak ezt követően döntöttek Moszkvában a katonai megoldás 
mellett.33 Elbizakodottságról tehát szó sem volt. 

 A kis hidegháború kapcsán a rakétatelepítéseken és az afganisztáni háborún 
kívül a tankönyvek még az olimpiák kölcsönös bojkottját, a COCOM-listát34 említik, 
valamint az SDI kapcsán a fegyverkezési verseny újabb hullámát, amelybe az 
Egyesült Államok tudatosan kényszerítette bele a Szovjetuniót. Tartalmi és mód-
szertani szempontból is kiemelendő a kísérleti tankönyv ide vonatkozó része: 
informatív, problémacentrikus, szemléletes. Szól a keleti blokkban tapasztalható 
válságjelenségekről, valamint a Szovjetunió bukásához vezető külső és belső 
okokról, a világgazdaságban bekövetkezett, a szocialista országok számára kedve-
zőtlen átrendeződésről. A fegyverkezési verseny kapcsán táblázatot közöl az erővi-
szonyokról, amely felöleli az interkontinentális rakétáktól a hagyományos fegyver-
rendszerekig, a haderő létszámáig a teljes spektrumot. Idézi Ronald Reagan híressé 
vált kijelentését: „Ki akarunk fejleszteni egy olyan komplex fegyverrendszert, amely 
– amennyiben hatékony védelmet akar vele szemben találni – szükségszerűen 
csődbe viszi a Szovjetuniót”. Felhívja a tanulók figyelmét, hogy a koncepció célja 
nem a stratégiai erőviszonyok megváltoztatása, hanem a Szovjetunió gazdasági 
térdre kényszerítése volt. – A szerzők kiemelik, ekkor derült ki, hogy a szovjet 
gazdaság teljesítőképessége nem áll arányban a vezetés világpolitikai ambícióival. 
A Szovjetunió többé nem volt képes szövetségi rendszerének finanszírozására a 
világban.35 

Ebből az alaphelyzetből vezethető le a hidegháborús szembenállás utolsó, a 
szovjet blokk felbomlásához vezető szakasza. A gorbacsovi peresztrojka nemzetközi 
vonatkozásai közül a tankönyvek az afganisztáni kivonulást, a harmadik világbeli 
rezsimek támogatásának beszüntetését, valamint a szovjet–amerikai csúcstalálkozó-
kat és fegyverzetkorlátozási megállapodásokat emelik ki. A Száray–Kaposi-féle 

33 Kolontári, 2010. 27–51. 
34 Coordinating Committee for Multilateral Export Controls – COCOM a Szovjetuniót, szövetségeseit és 

Kínát sújtó nyugati kereskedelmi korlátozás.
35 Borhegyi, 2016. 112–114. 
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tankönyv Gorbacsov 1987-es koncepcióját idézi a közös Európa-házról, amely bár 
két társadalmi rendszerről és két katonai-politikai szövetségről tesz említést, de az 
európai népek egymásra utaltságát hangsúlyozva már a hidegháborús logika 
felülírása irányában tett lépés volt.36 A kísérleti tankönyv Eduard Sevardnadze 
szovjet külügyminiszter egy, 1988-as kijelentésével igyekszik érzékeltetni a szemlé-
letbeli változást: „Korunk immár nem meghatározó tendenciája a két szemben álló 
rendszer harca. Ma a döntő az, hogy az anyagi javak termelésének és igazságos 
elosztásának alapján egyesült erőfeszítésekkel regeneráljuk, újratermeljük és meg-
védjük az emberiség túléléséhez nélkülözhetetlen eszközöket és forrásokat.”37

Több tankönyv is említi a Gorbacsov–Reagan csúcstalálkozókat (Genf, Reykjavík, 
Washington, Moszkva), az 1987-es megállapodást a középhatótávolságú rakéták 
leszereléséről és megsemmisítéséről (bár maga az INF rövidítés nem szerepel a 
tankönyvekben), az egyoldalú szovjet haderő-csökkentési lépések bejelentését.38 
A fegyverkezési hajsza megállítása, a fegyverzetkorlátozás tehát eddigre abszolút 
prioritást élvezett Moszkva számára. A szuperhatalmak közötti konfliktust az 
enyhülés és párbeszéd váltotta fel, amely megszabadította ugyan a világot egy 
globális háború rémképétől, a szovjet blokkot és a birodalmat azonban már nem volt 
képes megmenteni az összeomlástól.

MOSZKVA ÉS A KELETI BLOKK ORSZÁGAI 

1944–1945 folyamán Közép- és Kelet-Európa országai a Szovjetunió érdekszférájába 
kerültek. Moszkva a térséget saját elsődleges biztonsági övezeteként kezelte. A hideg-
háború eszkalációjával párhuzamosan felgyorsította ezen államok szovjetizálását, 
függetlenül attól, hogy azok a győztes vagy a vesztes oldalon fejezték be a II. világhá-
borút. A kísérleti tankönyv idézi Sztálin Milovan Gyilasz előtt tett kijelentését, ami 
már előrevetítette a térség további sorsát: „Ez a háború eltér a múltbéli háborúktól: 
ha valaki területeket foglal el, ezekre a területekre rákényszeríti a saját társadalmi 
rendszerét. Ahova a hadserege eljut, ott a saját rendszerének szerez érvényt. Másképp 
nem is volna lehetséges.”39

A tankönyvek kiemelik, hogy erre minden országban nagyjából hasonló forgató-
könyv alapján került sor. A polgári („jobboldali”) politikai erők szerveződését már a 
kezdetektől fogva akadályozták, a koalíciós kormányokban a kulcsfontosságú tárcák 
(pl. belügy, a karhatalom és a gazdaságirányítás) a kommunisták kezén voltak, a 
közigazgatásból fokozatosan eltávolították a nekik nem tetsző szereplőket, a rivális 
politikai pártokat lépésről lépésre szorították ki a hatalomból. A vesztes országokban 

36 Száray–Kaposi, 2015. 173. 
37 Borhegyi, 2016. 115. 
38 Borhegyi, 2016. 116.
39 Borhegyi, 2016. 16. 
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a szovjetek a SZEB-en keresztül komoly befolyást tudtak gyakorolni a folyamatokra. 
Az első időszakban még – amint a tankönyvek fogalmaznak – „fenntartották a 
demokrácia látszatát”, „a folyamatnak látszólag demokratikus «álarcot» azzal adtak, 
hogy mindenhol választásokat tartottak, amelyek során számos visszaélés, csalás 
történt”.40 1947–1948-tól azonban már a látszatra sem adtak a szovjetek, minden 
csatlós országban egypártrendszeren alapuló totális diktatúrát építettek ki szovjet 
típusú erőszakapparátussal, az államosítások és a kollektivizálás, a tervutasításos 
gazdaságirányítás mellett még arra is ügyeltek, hogy mindenhol meglegyenek a helyi 
„kis Sztálinok” és a szovjet mintára rendezett koncepciós perek.41 A szovjet integrá-
ciós modell nemzetközi szervei a Kominform, a KGST és a Varsói Szerződés lettek. 
Utóbbi kapcsán A globális világ felé című tankönyv megjegyzi, hogy létrehozása 
pusztán a már fennálló helyzet intézményesítését jelentette, hiszen a kétoldalú 
szerződések már eddig is szabályozták a katonai együttműködést, a kelet-európai 
országok hadseregeihez beosztott szovjet „tanácsadóknak” pedig a szerződések 
szövegén messze túlnyúló szerepe volt”.42 A Korunk története című tankönyv tömör, 
de szemléletes összefoglalását adja annak, mit jelentett ezen országok számára a 
szovjetizálás. A kulcskifejezések: egypártrendszerű proletárdiktatúra, gazdasági 
racionalitás helyett politikai céloknak alárendelt tervutasításos rendszer, a kommu-
nista ideológia kizárólagossága, nemzetközi kapcsolatok erőteljes beszűkülése, 
kényszeren alapuló szövetségi rendszerek, törvénytelenségek és félelem.43 

Mindegyik kiadvány jól érzékeli, hogy a változásokban nem a belső gazdasági, 
társadalmi folyamatoknak, hanem a szovjet katonai jelenlétnek volt meghatározó 
szerepe. Éppen ezért ezen rezsimek társadalmi támogatottsága meglehetősen 
alacsony volt. A térség sorsa lényegében Moszkva akaratától és a világpolitikai 
folyamatoktól függött. A tankönyvek nagy figyelmet szentelnek a szovjet blokkon 
belüli válságoknak. Az 1953-as kelet-berlini felkelést nem mindegyik könyv említi. 
Lator László két mozzanatot emel ki a megmozdulásból, az egyik, hogy szovjet 
tankok verték le, a másik, hogy a szovjetek ezt követően lemondtak a további 
háborús kártérítésről, hogy elejét vegyék a zavargásoknak.44 

Az 1956-os magyar forradalom leverése és az 1968-as csehszlovákiai beavatkozás 
már lényegesen nagyobb hangsúlyt kap a tankönyvek lapjain. Ezek vizsgálatakor 
most csak a szovjet vonatkozásokat érintem. 

A magyarországi események kapcsán a tankönyvek kiemelik: a Sztálin halála 
utáni időszakban a szovjet vezetés tisztában volt azzal, hogy a befolyási övezetébe 
tartozó országokban robbanásveszélyes helyzet alakult ki. 1953 nyarán a teljes 
magyar pártvezetést Moszkvába rendelték, előírták számukra a politikai irányvonal 
megváltoztatását és a szükséges személyi változtatásokat (Nagy Imre került a 

40 Dupcsik–Repárszky, 2009. 169.; Borhegyi, 2016. 16.
41 Dupcsik–Repárszky, 2009. 169.
42 Dupcsik–Repárszky–Ujváry, 2001. 143. 
43 Hantos-Bíró, 2005. 195. 
44 Lator, 2005. 144.
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miniszterelnöki székbe). A kísérleti tankönyv felhívja a figyelmet arra, hogy olyan 
dolgokért marasztalták el a magyar pártvezetést (mindenekelőtt személy szerint 
Rákosit), amiket korábban a szovjetek követeltek a magyar vezetéstől. Forrásszemel-
vényként hosszabb részletet közölnek a szerzők a szovjet vezetők Rákosit bíráló 
megjegyzéseiből, a forráshoz kérdések, feladatok kapcsolódnak, melyek segítik a 
tanulókat a valós történelmi szituáció megértésében (pl. Miért tűnhetett cinikusnak 
a bírálat? Kiktől kapta korábban [Rákosi] az utasításokat? stb.).45 

Dupcsik Csaba és Repárszky Ildikó könyvében a fenti eseménysor érdekes 
ellenpontozását adja az 1955. január 6-i moszkvai tárgyalás eseményeinek és 
hangulatának felidézésével az MDP KV Politikai Bizottsága üléséről készült jegyző-
könyv alapján. Az idézett szövegrészben Nagy Imre határozottan visszautasítja 
Hruscsov fenyegetését, amikor utóbbi a kivégzett Zinovjev és Rikov sorsával 
példálózott a magyar kormányfőt és politikáját bírálva.46 A fenti szemelvények jól 
jelzik a tanulók számára a csatlós országok és vezetőik függését Moszkvától, a 
moszkvai hatalmi harcok pillanatnyi állásától. Rákosi helyzetét a vezetésen belül az 
SZKP XX. kongresszusán elhangzott Hruscsov-beszéd és következményei tették 
tarthatatlanná.47 Több kiadvány is megjegyzi, hogy a hatalomból való eltávolítására 
szovjet kezdeményezésre került sor miután személye már Moszkva számára is 
kényelmetlenné vált.48

Az 1956-os forradalommal és szabadságharccal kapcsolatban témánk szempont-
jából a legfontosabb kérdés a szovjet magatartás vizsgálata. A főbb súlypontok 
minden kiadványban megtalálhatók. A szovjet csapatok Magyarországról történő 
kivonása a forradalmárok egyik legfontosabb követelése volt. (Több könyvben 
pontatlanul továbbra is a Vörös Hadsereg elnevezést használják a szovjet fegyveres 
erőkre, és van, ahol következetlen az orosz, szovjet kifejezések használata is.49) 
A szovjet tankok megjelenése Budapest utcáin október 24-ére virradóra csak olajat 
öntött a tűzre. A Kovács–Kovácsné szerzőpáros tankönyve megemlíti Mikojan és 
Szuszlov nevét is, akik a szovjet vezetés képviseletben érkeztek Budapestre, abból a 
célból, hogy Moszkva megpróbálja ellenőrzése alatt tartani a folyamatokat. Jurij 
Andropov budapesti szovjet nagykövet neve két összefüggésben merül fel a tan-
könyvekben, egyrészt ő volt, aki jelentéseiben felhívta Moszkva figyelmét arra, hogy 

45 Borhegyi, 2016. 74–75. Ugyanebből a dokumentumból Száray Miklós és Kaposi József is idéznek, a 
gazdasági tervezés kalandorságáról és a vasipar fejlesztésének elhibázottságáról Mikojan által tett 
megjegyzéseket tévesen Bulganyin észrevételeiként tüntetik fel. Száray–Kaposi, 2015. 193–194.  
(T. Varga György (1992): Jegyzőkönyv a szovjet és a magyar párt- és állami vezetők tárgyalásairól 
(1953. június 13–16.). Múltunk, 2–3. 234–269.)

46 Dupcsik–Repárszky, 2009. 200. 
47 Borhegyi, 2016. 76.
48 Dupcsik–Repárszky, 2009. 200.; Kovács–Kovácsné, 2001. 238. 
49 Lator, 2005. 199.; Dupcsik–Repárszky, 2009. 213., illetve Kovács–Kovácsné, 2001. 242.; Hantos–Bíró, 

2005. 225. 
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az MDP vezetése nem ura a helyzetnek, másrészt november 1-én Nagy Imre nála 
tiltakozott az újabb szovjet csapatmozdulatok miatt.50 

Szinte mindegyik tankönyv komoly figyelmet szentel a nemzetközi környezet 
bemutatásának. A szuezi válság olyan eseménysorként jelenik meg, amely elvonta a 
nemzetközi közvélemény és a nagyhatalmak figyelmét a magyarországi események-
ről. A legsarkosabban Kovács István és Kovácsné Bede Ágnes fogalmaznak ezzel 
kapcsolatban: „Az egyiptomi válság fegyveres megoldásától távolmaradó Szovjet-
unió az USA-tól cserében szabad kezet kapott a magyarországi forradalom leverésé-
hez”.51 Jól érzékeltetik a könyvek az amerikai (nyugati) magatartás ellentmondásait 
is. Szavakban, a gesztusok szintjén együtt éreztek a felkelőkkel, de egy nukleáris 
háborút nem akartak kockáztatni a Szovjetunióval szemben Magyarország miatt, 
lényegében nem vállalták a Jaltában kialakított világrend, a szovjet érdekszféra 
megkérdőjelezését. A forrásszemelvények között megtalálhatjuk J. F. Dulles ameri-
kai külügyminiszter kijelenéseit, melyek pontosan jellemzik az amerikaiak magatar-
tását: „Az egyetlen mód a magyar forradalmárok megsegítésére a nukleáris háború 
lenne. Van-e épeszű ember, aki azt mondaná, hogy indítsunk nukleáris háborút 
ebből a célból?”52 Több könyv említi név szerint is Charles E. Bohlent, az 
USA moszkvai nagykövetét, aki Dulles utasítására közölte a szovjet vezetéssel, hogy 
az amerikai kormány nem tekinti potenciális szövetségesének Lengyelországot és 
Magyarországot. Dupcsik Csaba és Repárszky Ildikó arra is felhívja a figyelmet, 
hogy ezt a közlést másképp értelmezték Washingtonban és másképp Moszkvában. 
Washington ezzel nagyobb engedékenységre kívánta ösztönözni a szovjeteket 
Magyarország irányába, míg utóbbiak azt a következtetést vonták le, hogy nyugod-
tan nyúlhatnak keményebb eszközökhöz is, mert az Egyesült Államok ezt nem fogja 
megakadályozni.53 

Részletesen nyomon követik a tankönyvek a magyarországi eseményekkel 
kapcsolatos szovjet álláspont változását. A szerzők között egyetértés van abban, 
hogy a magyar forradalom sorsa Moszkvában dőlt el. Szólnak a vezetésen belüli 
vitákról, beavatkozáspárti keményvonalas sztálinisták, és a hozzájuk képest „liberá-
lisabb” vezetők küzdelméről, amelyben Hruscsov a „mérleg nyelvét jelentette”.54 Van 
kiadvány, amely idéz az október 30-i szovjet kormánynyilatkozatból. A dokumen-
tumból döntően két passzusa köszön vissza a tankönyvek lapjain: a szocialista 
országok közötti kapcsolatok új alapokra helyezése a teljes egyenjogúság, a bel-
ügyekbe való be nem avatkozás, a szuverenitás tiszteletben tartása alapján, valamint 
a szovjet csapatok visszavonása a magyar fővárosból, illetve egy általános formában 
megfogalmazott, semmire sem kötelező ígéret, miszerint a szovjet kormány kész 
tárgyalásokat kezdeni Magyarország és más VSZ tagországok kormányaival a 

50 Dupcsik–Repárszky–Ujváry, 2001. 211.; Kovács–Kovácsné, 2001. 243. 
51 Kovács–Kovácsné, 2001. 244.
52 Dupcsik–Repárszky, 2009. 207.
53 Dupcsik–Repárszky, 2009. 206–207.
54 Dupcsik–Repárszky–Ujváry, 2001. 217. 
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szovjet csapatok magyarországi állomásoztatásáról.55 Amint azt több könyv említi 
teljesen helyesen, október 31-én fordulat következett be a szovjet álláspontban, és 
döntés született a forradalom fegyveres leveréséről. A legrészletesebben A globális 
világ felé című könyv igyekszik megvilágítani a fordulat hátterét. A szerzők meg-
jegyzik: „A szép elveken azonban felülkerekedett a birodalmi érdek. Október 31-től a 
szovjet vezetés titokban felülvizsgálta saját helyzetértékelését, és előkészítette a 
Magyarország elleni újabb katonai akciót.” A szovjet döntés motívumai kapcsán egy 
találó forrásszemelvényt idéznek, Veljko Mićunović, Jugoszlávia moszkvai követének 
visszaemlékezéseit, aki jelen volt Hruscsov és Tito brioni találkozóján. Hruscsov itt 
már a magyar semlegességi nyilatkozattal érvelt (holott a döntés az intervencióról 
már ennek közzététele előtt megszületett), közölte, nem engedhetik tovább fajulni az 
eseményeket, neki kül- és belpolitikai okok miatt is erőt kell mutatnia.56 

A szovjet álláspont megváltozásának pontosabb megértéséhez talán érdemes lett 
volna a tankönyvekben ismertetni azokat a kritériumokat, melyekből Moszkva nem 
engedett egyetlen csatlós ország esetében sem. Ezek eleve nagyon szűkre szabták a 
magyar mozgásteret: 1. egységes és cselekvőképes, Moszkvához lojális kommunista 
pártvezetés; 2. Ütőképes, szilárd állambiztonsági erők; 3. Moszkvához lojális és 
fegyelmezett katonai vezetés és hadsereg; 4. A párt által irányított és ellenőrzött, a 
szovjet érdekeket és szempontokat maximálisan figyelembe vevő tömegtájékoztatás. 
Ebből látható, hogy már a forradalom előestéjén az egyetemi ifjúság részéről 
megfogalmazott követelések is túlmentek a szovjetek által tolerálható határon, a 
kérdés számukra tehát úgy merült fel, képes-e a Nagy Imre által vezetett kormány a 
fenti négy pont által meghatározott keretek közé visszaszorítani az eseményeket, 
vagy sem. A forradalom napjaiban a négy pont egyike sem teljesült.57 Amint a 
kísérleti tankönyv nagyon helyesen megállapítja az október 31-i döntés kapcsán: 
„Ekkorra a szovjet vezetők számára is nyilvánvalóvá lett, hogy a Nagy Imre által 
megkísérelt konszolidálás nem maradhat azon keretek között, amire 28-án még ők is 
áldásukat adták. Úgy vélték, hogy a magyar társadalom elemi erővel megnyilvánuló 
igényeivel szemben Nagy Imre sem tud – talán nem is akar – olyan konszolidációt 
végrehajtani, amely megőrzi a kommunista párt vezető szerepét és megtartja 
Magyarországot a szovjet blokkban”.58 Lengyelországban 1956 őszén az utolsó 
pillanatban sikerült elkerülni a szovjet katonai intervenciót, miután Władysław 
Gomułka garanciát adott Hruscsovnak, hogy a reformok, változások nem érintik a 
rendszer szocialista jellegét és az ország szovjet blokkon belüli tagságát. Magyaror-
szág esetében ez az út nem volt járható. 

Az 1968-as csehszlovákiai eseményekkel kapcsolatban a szovjet vonatkozások 
közül tankönyvek többsége természetesen a Brezsnyev-doktrínát említi törzsanyag-
ként. Igaz, a Korunk története című tankönyvben maga a kifejezés nem szerepel. Egy 

55 Dupcsik–Repárszky–Ujváry, 2001. 217., ill. Hantos–Bíró, 2005. 223. 
56 Dupcsik–Repárszky–Ujváry, 2001. 217.
57 Békés, 2004. 230–231.
58 Borhegyi, 2016. 86.
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rövid, hárommondatos Brezsnyev életrajzból mindössze annyit tudunk meg, hogy 
„szinte semmilyen reformot nem engedélyezett: eltiporta a «prágai tavaszt»…”. 
A Csehszlovákiáról szóló részben egy rövid forrásszemelvény szerepel Brezsnyev és 
Kádár 1968. június 12-i megbeszéléséről, amivel a szerzők a csehszlovák kísérlet 
értékelésében tetten érhető nézetkülönbségeket kívánják érzékeltetni a két pártve-
zető között; egy részlet Zdeněk Mlynář visszaemlékezéséből a szovjet katonai 
beavatkozás kezdetéről. Az összegző részben pedig azt olvashatjuk, hogy a szovjet 
vezetés megijedt a változásoktól, és a Varsói Szerződés erőinek bevetése mellett 
döntött, augusztus 20-án megkezdődött Csehszlovákia lerohanása.59 A globális világ 
felé című tankönyv terjedelmes részt szentel a prágai tavasznak, illetve azon belül a 
szovjet vezetés, valamint a többi szocialista ország magatartásának, Csehszlovákia 
megszállásának. Érdemes megemlíteni, hogy magát a Brezsnyev-doktrínát nem 
ennél a résznél, hanem kettővel későbbi fejezetben tárgyalják a szerzők. Idézik a 
Brezsnyev-doktrína ominózus passzusát a szocializmus építésének általános 
törvényszerűségeiről, valamint arról, ha valamelyik szocialista országban a szocia-
lizmust veszély fenyegetné, az nem az adott ország belügye, hanem az egész szocia-
lista közösségé. A szerzők mindössze egy kérdést tesznek fel a tanulóknak a szöveg-
részlet kapcsán: „Mondott-e újat a Brezsnyev-doktrína?”. A kísérleti tankönyv 
komplexebb feladatsort kapcsol a forrásrészlethez: a tanulóknak fel kell ismernie a 
szövegben rejlő ellentmondásokat, a megfogalmazás fenyegető jellegét, valamint 
röviden össze kell foglalnia a doktrína lényegét.60 (Száray Miklós és Kaposi József 
tankönyvében némileg zavaró, hogy a törzsanyag után közölt forrásszemelvények 
időrendje összekeveredik, és pl. a kubai rakétaválságról, a Brezsnyev-doktrínáról 
szóló szövegek megelőzik az 1956-os magyar forradalommal kapcsolatos amerikai 
álláspont hátterét feltáró szemelvényeket. Ezek közül az egyikben, Charles E. Bohlen 
amerikai nagykövet Moszkvából Washingtonba küldött jelentésében egy apróbb 
hiba található: Nyikolaj Bulganyin szovjet miniszterelnök neve többször is rosszul 
szerepel a szövegben, Bulgagyin, illetve Balgunyin alakban.61) 

Az 1980-81-es lengyel válság kapcsán a tankönyvek szintén említik a Brezsnyev-
doktrína alkalmazásának lehetőségét. Ekkor azonban – amint Száray Miklós és 
Kaposi József könyvükben fogalmaznak – a Szovjetunió számára sokkal kedvezőtle-
nebb volt a nemzetközi helyzet, mint 1968-ban, a lengyel történelmi hagyományok-
ban gyökerező várható ellenállás miatt pedig egy ilyen akció következményei 
beláthatatlanok voltak. A szovjet katonai beavatkozást végül hadiállapot bevezetésé-
vel sikerült elkerülni.62 „Wojciech Jaruzelski tábornok, miniszterelnök és pártfőtit-
kár, hogy megelőzze a Vörös Hadsereg bevonulását, 1981. december 13-án rendkí-

59 Hantos–Bíró, 2005. 299., 302. 
60 Dupcsik–Repárszky–Ujváry, 2001. 228.; Borhegyi, 2016. 105.
61 Száray–Kaposi, 2015. 166. 
62 Száray–Kaposi, 2015. 167. A tankönyvek szóhasználata itt nem egységes, az időszakot egyes könyvek-

ben hadiállapotnak, másutt rendkívüli állapotnak nevezik, több kiadvány a magyarban akkor elterjedt 
szükségállapot kifejezést használja (az eredeti lengyel kifejezésnek – stan wojenn – a hadiállapot felel 
meg leginkább).
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vüli állapotot vezetett be” – olvashatjuk Dupcsik Csaba és Repárszky Ildikó 
könyvében. A megállapításban két apró pontatlanság szerepel: a szovjet fegyveres 
erők megnevezése helyesen Szovjet Hadsereg (nem pedig Vörös), Jaruzelski pedig 
nem főtitkár volt, hanem a Lengyel Egyesült Munkáspárt első titkára. 

Hogy mennyire állt fenn tényleg egy szovjet intervenció veszélye, erre nézve 
megoszlanak a vélemények. Valószínűleg az a verzió áll a legközelebb az igazsághoz, 
amely szerint a szovjetek nem terveztek közvetlen katonai beavatkozást, viszont 
folyamatosan nyomás alatt tartották a lengyel vezetést, hogy saját erőből oldja meg a 
válságot. A szükségállapot bevezetésének előkészítésében a KGB és a szovjet katonai 
vezetés munkatársai szorosan együttműködtek a lengyel hatóságokkal (a hadiállapot 
bevezetését a lakossággal tudató plakátokat is a Szovjetunióban nyomtatták), de 
szovjet erők bevetését lengyel területen gyakorlatilag kizárták. 1981 decemberében a 
VSZ Moszkvában ülésező vezetőitől Jaruzelski kemény hangú, intervencióval 
fenyegető nyilatkozat kiadását kérte, néhány nappal később Viktor Kulikov marsall, 
a VSZ akkori főparancsnoka közvetítésével katonai segítséget kért Moszkvától. 
Jaruzelski mindkét kérését elutasították. Két nappal a hadiállapot bevezetése előtt a 
SZKP KB Politikai Bizottságának ülésén Jurij Andropov kijelentette: „Nem kockáz-
tathatunk. Nem szándékozunk katonai erőt vezényelni Lengyelországba. Ez helyes 
álláspont, és végig ki kell tartanunk mellette”. Ugyanakkor a lengyel közvélemény, 
mindenekelőtt az idősebb generációk tagjai, nagy arányban fogadják el Jaruzelski 
érvelését, melyet a tábornok a rendszerváltást követően előszeretettel hangsúlyozott, 
– és amellyel a magyar tankönyvek lapjain is találkozunk – miszerint a szükségálla-
pot bevezetése a „kisebbik rossz” volt, amivel sikerült elkerülni a szovjet katonai 
beavatkozást.63

Moszkva és a szovjet blokk országai közötti viszony terén a következő csomó-
ponti kérdés a gorbacsovi peresztrojka időszaka, a szovjet magatartás változása a 
csatlós államokkal szemben. A kulcsmozzanat minden tankönyvben a Brezsnyev-
doktrína feladása. A kísérleti tankönyv szerzői arra hívják fel a tanulók figyelmét, 
hogy a válságban lévő kelet-európai rezsimek, miután Gorbacsov egyértelművé tette, 
hogy nem számíthatnak szovjet katonai és politikai támogatásra az ellenzéki 
mozgalmakkal és a növekvő társadalmi elégedetlenséggel szemben, kénytelenek 
voltak meghátrálni és a helyi kommunista elitek egymás után adták át a hatalmat.64 

A globális világ felé című tankönyv ennek kapcsán idézi Gorbacsov 1989. júliusi 
beszédét az Európa Tanácsban, ahol a szovjet vezető egy adott ország belügyének 
nevezte a társadalmi és politikai rendszer megváltoztatását és teljességgel megenged-
hetetlennek mindenféle beavatkozást, a szuverenitás bármilyen fokú korlátozását. Ez 
a tankönyv az egyetlen, ahol szerepel a Brezsnyev-doktrínát felváltó, félig tréfás 
„Sinatra-doktrína” kifejezés, és meg is magyarázzák ennek eredetét.65 Az elnevezés 

63 Kaminski, Lukasz (2007): A lengyelországi szükségállapot. Beszélő. 12. 2. (http://beszelo.c3.hu/cikkek/
a-lengyelorszagi-szueksegallapot) 

64 Borhegyi, 2016. 118.
65 Dupcsik–Repárszky–Ujváry, 2001. 232. 
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„ötletgazdája” Gennagyij Geraszimov, a szovjet külügyminisztérium sajtóosztályá-
nak akkori vezetője, külügyi szóvivő volt. Geraszimov 1989. október 25-én a „Jó 
reggelt, Amerika” című televíziós műsorban annak kapcsán hivatkozott Frank 
Sinatra híres, My way című dalára, mint az új szovjet doktrína alapjára, hogy 
addigra Gorbacsov és E. Sevardnadze külügyminiszter több megnyilatkozásukban 
kizárták a szovjet beavatkozás lehetőségét a keleti blokkhoz tartozó országokban. 
A dal említése egyértelműen arra utal, hogy a blokk országai immár Moszkva 
szerint is a saját útjukat járhatják. Helyesen állapítják meg a tankönyvszerzők, hogy 
Gorbacsov láthatóan nem volt tisztában a változások erejével és gyorsaságával. 
Ennek legeklatánsabb példája az NDK esete. Gorbacsov részt vett az NDK fennállá-
sának 40. évfordulójára rendezett ünnepségeken, beszédéből úgy tűnt, Moszkva 
egyáltalán nem tervezi Kelet-Németország feladását, a háború után kialakult 
realitásokat emlegette. Ehhez képest a berlini fal néhány nap múlva jogi és szimboli-
kus értelemben, majd pedig fizikai valójában is leomlott, 1990 februárjában pedig a 
Helmut Kohllal folytatott megbeszélésen Gorbacsov gyakorlatilag áldását adta a 
német újraegyesítésre.66 

Néhány tankönyv említi M. Gorbacsov és G. Bush máltai csúcstalálkozóját 1989 
decemberében, ahol érintették Kelet-Európa kérdését is. Eltérő megfogalmazással 
ugyan, de a szerzők egyöntetűen úgy interpretálják a történéseket, hogy Gorbacsov 
itt adott határozott ígéretet a térség országainak elengedésére.67 A változásokat a 
tankönyvek egyöntetűen Közép- és Kelet-Európa felszabadulásaként értékelik, 
hangsúlyozzák, hogy a válság nem állt meg a Szovjetunió határainál, hanem a keleti 
blokk széthullását követően hamarosan a birodalom felbomlásához vezetett. 

A SZOVJETUNIÓ TÖRTÉNETE

A tankönyvek között itt viszonylag nagy a szórás, hogy melyik, milyen részletesség-
gel tárgyalja az 1945 utáni országtörténetet. A főbb csomópontok, melyek mind-
egyik kiadványban szerepelnek: az 1945 utáni időszak, Sztálin halála, az azt követő 
hatalmi harcok, a hruscsovi „desztalinizáció”, brezsnyevi pangás, gorbacsovi 
peresztrojka időszaka. Legkevésbé a Száray Miklós, Kaposi József szerzőpáros tér ki 
a belpolitikai vonásokra, ők inkább az egyes vezetőváltások nemzetközi konzekven-
ciáira koncentrálnak. 

Kovács István és Kovácsné Bede Ágnes tankönyvükben két bekezdést szentelnek 
a Szovjetunió 1945 és 1953 közötti történetének, ebbe azonban jól belesűrítik a 
legfontosabb információkat: területi gyarapodás, a világ legerősebb szárazföldi 

66 Uo. 
67 Lator, 2005. 173–174.; Száray–Kaposi, 2015. 173.; Hantos–Bíró, 2005. 331.
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hadereje, készülődés a harmadik világháborúra, a terror újabb hulláma, koncepciós 
perek, a kultúra, a tudományok és művészetek feletti szigorú ellenőrzés.68

Hasonló mozzanatokat emel ki Lator László is könyvében. A diktatúra lazulásá-
hoz fűzött remények szertefoszlását, a régi hatalomgyakorlási módszerek és a terror 
folytatását és fokozását. Az új típusú szovjet nacionalizmus kapcsán nagyon találó és 
szemléletes idézet szerepel a könyv lapjain Isaac Deutscher Sztálin-életrajzából, 
amely jól jellemzi a rendszer abszurditását: „Az iskolások számára a történelem nem 
volt más, mint gonosz külföldi összeesküvések sorozata, amelyeket mindannyiszor 
meghiúsított az ősök ébersége és bátorsága”. Az egyébként jól összeszedett kultúrpo-
litikai bekezdésben egyetlen apró elírás van: a sztálini rezsim fő ideológusát és fő 
cenzorát nem „Alekszander”, hanem Andrej Zsdanovnak hívták.69 

A korunk története című kiadvány egy kronológiai táblázatban igyekszik össze-
foglalni a szovjet blokk országainak legfontosabb eseményeit országokra és évekre 
lebontva címszavakban 1-2 fontos történést, folyamatot, eseményt megemlítve. 
1949-nél az alábbi megállapítást olvashatjuk: a Hruscsov–Malenkov–Berija trojka 
félreállítja a „reakciós” zsdanovi vonalat. A megállapítás így önmagában elvarratlan 
szál a könyvben, érdemes lett volna árnyalni, pontosítani, ha már a hatalmi harcok 
világát érintik a szerzők. Maga Zsdanov 1948 augusztusában meghalt, tehát a 
kérdéses időpontban már nem lehetett részese a hatalmi játszmának. A „reakciós” 
minősítés magára Zsdanovra kétségkívül igaz, ugyanakkor legalább ennyire 
használható az ellentáborra is. Ráadásul a Zsdanov halálával összefüggésben álló 
leszámolásokhoz leginkább köthető „leningrádi ügy” korántsem valami „reakciós 
csoport” felszámolása volt a „mérsékeltek” vagy „reformerek” részéről, sokkal 
inkább a hatalomért marakodó klikkek, érdekcsoportok kulisszák mögötti, véres 
összecsapásáról volt szó. A fő vádlottak egyike, Nyikolaj Voznyeszenszkij például 
kifejezetten gazdasági szakember, technokrata volt, mások vezető leningrádi 
pártfunkcionáriusok, akiknek karrierjét korábban Zsdanov egyengette. Zsdanov 
halálával ez a csoport meggyengült, ez lehetőséget adott Malenkovéknak a riválisok-
kal való leszámolásra. Az egész mögött pedig ott volt az egyes csoportokat egymás-
sal szemben kihasználó, új hatalmi konstellációval kísérletező, közvetlen környeze-
téhez egyre betegesebb gyanakvással viszonyuló Sztálin alakja.70

A kísérleti tankönyv a vizsgált időszak kapcsán kiemeli, hogy „a rendszer egyre 
több irracionális választ adott az újabb kihívásokra”: a Gulág rablétszámának 
felduzzasztása, a rabmunka minden korábbinál tömegesebb alkalmazása, fokozódó 
terror, a nehézipar erőltetett fejlesztése, háborús készülődés az egyik oldalon, 
éhínség, nyomor, lakáshiány a másikon. A Gulág világának embertelenségét egy 
Szolzsenyicin szemelvénnyel érzékeltetik a tanulók számára, a témához számos 
gondolkodtató és önálló utánajárást igénylő feladat kapcsolódik.71 

68 Kovács–Kovácsné, 2001. 182. 
69 Lator, 2005. 157. 
70 Kolontári Attila (2012): A forradalom felfalja gyermekeit. Rubicon. 12. 36. 
71 Borhegyi, 2016. 15.



70 TANKÖNYV

A legrészletesebben és leginformatívabban a témával A globális világ felé című 
tankönyv foglalkozik. Már az 1945 utáni időszak kapcsán is érdekes problémafelve-
tésekkel találkozhatnak a tanulók. Sztálin 1945. május 24-i pohárköszöntője, 
melyben nem a szovjet, hanem az orosz népnek mond köszönetet a kormányba 
vetett bizalomért, és a hozzá kapcsolódó feladat még kicsit lóg a levegőben. A rendel-
kezésre álló információk alapján a diákok nem biztos, hogy értelmezni tudják a 
különbséget. Itt vagy hosszabb idézetre lett volna szükség az említett beszédből, ahol 
Sztálin maga is egyfajta „magyarázatát” adja tettének: az orosz nép a Szovjetunió 
„vezető ereje”, „legkiválóbb nemzete” „világos esze, szilárd jelleme és türelme van”, a 
kormány iránti bizalma döntő tényező volt a fasizmus feletti győzelemben.72 Vagy ki 
lehetett volna térni a háború után zajló antikozmopolita kampány néhány vonatko-
zására. Ez utóbbinak fontos eleme volt az orosz nemzeti kiválóság hangoztatása az 
élet minden területén. A pontosabb megértéshez itt több tanári irányítás és kiegé-
szítő információ szükséges a feldolgozás során.

A „dekabrista-szindróma” bemutatása azonban mind tartalmilag, mind módszer-
tanilag igen jól sikerült a szerzők részéről. A jelenség lényege, hogy a Napóleon elleni 
háborúkhoz hasonlóan a Vörös Hadsereg tisztjei, katonái saját szemükkel láthatták 
a szovjet valóság és az európai mindennapok, életmód közötti különbséget. 
Az ellentmondást két jól megválasztott forrásszemelvény érzékelteti: Sztálin szavai a 
szovjet rendszer magasabbrendűségéről minden más társadalmi formációval 
szemben, és egy Ehrenburg-idézet a vöröskatonák rácsodálkozásáról a nyugati 
anyagi kultúrára. Ebből a közegből nőhetett volna ki –Szolzsenyicin szavaival – egy 
új „dekabrista nemzedék”, amely elődjéhez hasonlóan szembefordulhatott volna a 
hatalommal. Amint a tankönyv írói helyesen megállapítják, Sztálin csírájában 
akarta elfojtani az elégedetlenséget, ez vezetett a repressziók újabb hullámához, a 
lágerek fogolylétszámának még a korábbinál is drasztikusabb felduzzasztásához.73 

Sztálin halála a belpolitikai életben is fontos fordulópontként jelenik meg. 
Az eseményt a tankönyvek elsősorban a hatalmi harcokkal összefüggésben tárgyal-
ják. Több szerző említést tesz Berija letartóztatásáról és kivégzéséről, hozzáfűzve, 
hogy ez volt az utolsó olyan véres leszámolás, ami a korábbi sztálini gyakorlatra 
emlékeztetett. A globális világ felé című tankönyv a Műhely című rovatban terjedel-
mes részt közöl az eset kapcsán Hruscsov 1960-as elbeszéléséből és Zsukov vissza-
emlékezéséből. A két narratívának számos közös vonása van, egy lényeges pontban 
azonban eltérnek egymástól, Hruscsov teljesen elhallgatta Zsukov részvételét az 
akcióban. A tankönyv szerzői rögtön meg is magyarázzák ennek okát (Zsukov 
1957-ben komoly szerepet játszott Hruscsov hatalmának megmentésében, ám a 
pártvezető néhány hónappal később, „hálából” eltávolította a honvédelmi miniszteri 

72 A pohárköszöntő gyorsírásos orosz változatát lásd: Nyevezsin, V. A. (2007): Sztalin o vojnye. 
Zasztolnije recsi 1933–1945 gg. Moszkva, Jauza. 266–268. 

73 Dupcsik–Repárszky–Ujváry, 2001. 153.
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posztról), majd gondolkodtató kérdést tesznek fel a visszaemlékezések történeti 
forrásértékéről.74 

Több könyv közöl rövid portrét Nyikita Hruscsovról. Megemlítik, hogy alacsony 
sorból származott, gyermekkora óta dolgozott, a szovjet érában pártkáder lett, 
Sztálin alatt tagja volt a legfelső vezetésnek. A Kovács–Kovácsné szerzőpáros 
könyvének megállapítása, miszerint Hruscsov „állítólag Sztálin feleségéhez fűződő 
viszonyának köszönhette, hogy nem esett áldozatul a terrornak”75 nem egészen 
helytálló. Egyrészt Nagyezsda Allilujeva még jóval a nagy leszámolások előtt, 
1932-ben öngyilkos lett, másrészt a sztálini repressziók az ő rokonságát, baráti körét 
is sújtották, a vele való korábbi kapcsolat semmiféle védettséget nem jelentett az 
érintetteknek. Minden kiadvány megemlíti a XX. kongresszuson elmondott titkos 
Hruscsov-beszédet, használják a „kollektív vezetés”, a „desztalinizáció” fogalmát, 
több tankönyv igyekszik felhívni a figyelmet a folyamat ellentmondásosságára. 
A Dupcsik Csaba, Repárszky Ildikó, Ujváry Pál által összeállított tankönyvek és 
forrásgyűjtemény mindegyike közli azt az olasz karikatúrát, amelyen a szovjet 
vezetők (Hruscsov, Malenkov, Molotov stb.) disznó alakjában jelennek meg, és 
Hruscsov a következő kijelentést teszi: „Elvtársak, súlyos titkot kell elárulnom, 
Sztálin disznó volt”. (Maga a rajz egyértelmű utalás G. Orwell híres szatírájára, az 
Állatfarmra.)76 A kísérleti tankönyv egy forrásszemelvényt közöl Hruscsov beszédé-
nek azon részéből, ahol a szovjet vezető a zárt ülés szükségességét magyarázta: a 
személyi kultusz gyakorlatát fel kell számolni, de a sajtó, a külvilág nem szerezhet 
róla tudomást, nem adhatnak muníciót az ellenség kezébe.77 

A tömeges terror felszámolása és a lakosság életszínvonalának emelésére tett 
intézkedések mellett A globális világ felé című könyv megemlíti a hruscsovi politika 
kalandor jellegét, kiszámíthatatlanságát, a többnyire kudarccal végződő mezőgazda-
sági kampányokat. Az idézetek, forrásszemelvények a hruscsovi kor hangulatát is 
megelevenítik. Van olyan kiadvány, amelyik rövid, de rendkívül jól összeválogatott 
idézetcsokrot közöl az SZKP XXII. kongresszusán elfogadott pártprogramból, amely 
a tőkés országokat, mindenekelőtt az Egyesült Államokat gazdaságilag túlszárnyaló, 
a jólét korábban soha nem látott fokát biztosító (ingyenes lakhatás, közüzemi 
szolgáltatások és közétkeztetés stb.) kommunista társadalom vízióját vázolta fel, 
megvalósítását pedig az 1980-as évekre ígérte.78 Kovács István és Kovácsné Bede 
Ágnes szintén igyekeznek árnyalt képet adni a korszakról, ugyanakkor megállapít-
ják, hogy Hruscsov „főtitkárságának időszaka (1953–1964) a Szovjetunió történeté-
nek talán legígéretesebb, az embereket legtöbb reményre jogosító korszaka volt”.79

74 Dupcsik–Repárszky–Ujváry, 2001. 162.
75 Kovács–Kovácsné, 2001. 183. 
76 Dupcsik–Repárszky–Ujváry, 2001. 157.; Dupcsik–Repárszky, 2009. 171. 
77 Borhegyi, 2016. 29. 
78 Dupcsik–Repárszky, 2009. 182. 
79 Kovács–Kovácsné, 2001. 182.
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 A legtöbb kiadvány érinti Hruscsov leváltásának kérdését. Kiváltó okként a 
kudarcba fulladt reformokat, külpolitikai téren a rakéták kivonását Kubából és a 
Kínával való viszony kiéleződését nevezik meg. Szinte mindegyik kiemeli, hogy 
Hruscsov félreállítását követően a sztálini idők gyakorlatától eltérően nyugdíjasként 
élhette tovább életét.80 A Brezsnyev-éra belpolitikai aspektusai nem minden tan-
könyvben kapnak helyet, ahol azonban legalább egy bekezdést szentelnek neki, ott 
leginkább a „pangás, stagnálás”, a „rendszer merevsége és megújulásra való képte-
lensége” kifejezésekkel írják le a korszakot.81 Több kiadvány korabeli viccekkel, 
életképekkel próbálja megidézni a kor hangulatát, abszurditását, ezek a részletek 
jellemzően hiánygazdaságról, sorban állásról, lopásról, alkoholizmusról szólnak.82 
A tankönyvrészletek összességében egy válságba merülő, fejlődési lehetőségeit 
kimerített gazdasági és társadalmi rendszer képét vázolják a tanulók elé. A globális 
világ felé című könyv Élet a halál előtt című fejezetéből a tanulók a szocialista tömb 
egészére vonatkozóan ismerhetnek meg kedvezőtlen demográfiai mutatókat, a 
lakáshoz, autóhoz jutás mizériáit, a sokszor évtizedes várakozást, az önkizsákmá-
nyolás, második gazdaság szerepét a megélhetés biztosításában. Mindezeket jól 
ellenpontozzák a különböző kommunista pártok hivatalos közleményei az élet 
nagyszerűségéről és a szocialista rendszer felsőbbrendűségéről.83

A Szovjetunió történetének utolsó időszaka, Gorbacsov főtitkársága majd 
elnöksége belpolitikai síkon a szocialista rendszer megújítására tett sikertelen 
kísérletként jelenik meg a tankönyvek lapjain. A reformkísérlet az adott körülmé-
nyek között azonban csak a bomlási folyamatokat gyorsította fel. Ennek leginforma-
tívabb, leginkább adatgazdag bemutatását ismét csak A globális világ felé című 
kiadványban olvashatjuk A birodalom alkonya című tankönyvi leckében. Előzmény-
ként előkerül a rendszer pangásba torkolló nyugalmi időszaka, az ellenzékkel 
szembeni repressziók (Szaharov, Szolzsenyicin), a legfelső vezetés életkori válsága 
(elaggott, egymást gyors ütemben váltó főtitkárok). Az utánuk színre lépő Gorba-
csov nevét a világ mindenekelőtt a glasznoszttyal és a peresztrojkával azonosítja, bár 
amint a tankönyvszerzők igen találóan rámutatnak, ezeknek a fogalmaknak a 
tartalma még megalkotóik számára sem volt világos. A Központi Bizottság állomá-
nyának lecserélése, az első többjelöltes választások, a birodalmon belüli orosz 
függetlenedés paradox folyamata mellett a sztálini rendszer bűneit (is) feltáró 
glasznoszty gátakat átszakító, a rendszer alapjait megrendítő ereje jelentették a 
legfontosabb változásokat, mindezek azonban nem a megreformálhatatlan modell 
megújítása, hanem sokkal inkább a széthullása felé egyengették az utat. A Műhely 
című részben a szerzők forrásszemelvényekre támaszkodva kiváló leírását adják a 

80 „Na tessék, nyugdíjas lettem. Lehet, hogy mindabból, amit csináltam, az a legfontosabb, hogy egysze-
rűen, szavazással le tudtak váltani engem.” – idézi a Dupcsik–Repárszky szerzőpáros által összeállított 
forrásgyűjtemény Hruscsov szavait. Dupcsi–Repárszky Ildikó (2005): Történelem IV. XX. század. 
Forrásgyűjtemény képességfejlesztő feladatokkal. Budapest, Műszaki Könyvkiadó. 177. 

81 Kovács–Kovácsné, 2001. 184.
82 Borhegyi, 2016. 149.; Dupcsik–Repárszky–Ujváry, 2001. 252–253.; Dupcsik–Repárszky, 2005. 178. 
83 Dupcsik–Repárszky–Ujváry, 2001. 252–253.
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Gorbacsov-jelenségnek: a káderlétrán felemelkedett egykori sztavropoli pártvezető 
végeláthatatlan értekezletek és szónoklatok iránti vonzalma, a kommunikációs 
technikákban való jártassága (Nyugaton igazi médiasztár lett, honoráriuma messze 
felülmúlta a kortárs vezető nyugati politikusokét) mellett képtelen volt a gyakorlati 
politizálásra, döntések meghozatalára és keresztülvitelére.84

A kísérleti tankönyv tömör, ámde nagyon jó összefoglalását adja a gorbacsovi éra 
belpolitikai vonatkozásainak. Itt is megjelenik a már korábban említett kettősség 
Gorbacsov értékelésében: „Hazájában sokan a Szovjetunió szétverésével vádolják, 
míg Nyugaton kiemelik a szerepét a hidegháború békés lezárásában, és a kelet-
közép-európai régió szabadságának visszaállításában”. A peresztrojka (átalakítás) 
kapcsán a szerző arra hívja fel a figyelmet, hogy a gazdasági hatékonyság, versenyké-
pesség javítását a szocialista viszonyok fenntartásával képzelték el, a reformok 
azonban tőke és gazdasági kultúra hiányában nem hoztak megoldást. A glasznoszty 
(nyilvánosság) pedig, amelytől a rendszer társadalmi támogatottságának erősödését 
remélték, a cenzúra fellazulásával felszínre hozta a múlt elfojtott fájdalmait, sérel-
meit, nyíltan lehetett beszélni a szovjet társadalom korábban szőnyeg alá söpört 
problémákról, mint a tömeges alkoholizmus, bűnözés, szegénység, mindez végső 
soron a rezsimmel szembeni általános elégedetlenség növekedéséhez vezetett.85 

Itt kell még megemlíteni, hogy a tankönyv a „Globális problémák, a fenntartható-
ság dilemmái” című tankönyvi leckében terjedelmes részt szentel a csernobili 
atomkatasztrófának, illetve annak, hogy a korabeli politika és sajtó miképp próbálta 
eltusolni, elbagatellizálni a történteket.86 

Kovács István és Kovácsné Bede Ágnes ítélete talán még sarkosabb a peresztrojka 
belpolitikai vonatkozásairól: „Az orosz emberek többségének mindebből csupán a 
növekvő szegénység, a munkanélküliség réme, az infláció, a bűnözés térnyerése, a 
nemzeti ellentétek kiéleződése jutott osztályrészül”.87 Száray Mihály és Kaposi József 
egy forrásszemelvényt közölnek Gorbacsov 1985-ös „Több szocializmust, több 
demokráciát” című beszédéből, ahol a frissen megválasztott főtitkár határozottan 
visszautasította azokat a feltételezéseket, hogy a reformok valamiféle tőkés restaurá-
ciót jelentenének.88 

Az országtörténetet a legtöbb kiadvány a Szovjetunió megszűnésével és a jelcini 
Oroszország megszületésével zárja. Az 1991-es augusztusi puccskísérlet, a Független 
Államok Közösségének decemberi létrehozása szinte mindegyik tankönyvben 
szerepel. Lator László könyvében egy némileg leegyszerűsített változatával 

84 Dupcsik–Repárszky–Ujváry, 2001. 256–258., 262. 
85 Borhegyi, 2016. 114–115. 
86 Borhegyi, 2016. 167–168.
87 Kovács–Kovácsné, 2001. 185. 
88 Száray–Kaposi, 2015. 173. 
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találkozunk az eseményeknek: a Gorbacsov elleni puccs Jelcin bátor fellépése miatt 
kudarcba fulladt, Jelcin megszerezte az államfői hatalmat Gorbacsovtól.89 

Száray Miklós és Kaposi József a Szovjetunió szétesésével kapcsolatos forrássze-
melvények között három hosszabb idézetet közölnek Borisz Jelcin Éjszakai napló-
jegyzetek című, elnöki ciklusának második periódusát felölelő önéletrajzi könyvéből. 
A szemelvények Jelcinnek a szovjet birodalom felbomlásával, valamint a kommu-
nista párt betiltásával kapcsolatos gondolatait mutatják be.90 Utóbbi (sorrendben a 
második szemelvény) azonban nem a legszerencsésebb választás a szerzők részéről, 
hiszen az itt közölt részlet nem az 1991-es, de még csak nem is az 1993-as történé-
sekhez kapcsolódik. Az 1996-os esztendőről van szó, amikor Jelcin másodszor 
indult az elnökválasztáson. A népszerűsége mindössze 3% körül mozgott, míg az 
Orosz Föderáció Kommunista Pártja, élén annak elnökjelöltjével, Gennagyij 
Zjuganovval sok helyen vezette a közvélemény-kutatási listákat, a pakliban benne 
volt egy kommunista győzelem lehetősége is. Ebben a helyzetben merült fel Jelcin-
ben a gondolat, hogy – amint maga is fogalmaz – alkotmány szabta határokat 
átlépve kezdeményezze a kommunista párt betiltását, illetve az elnökválasztás 
elhalasztását. Azonban sem a kormánytagok többsége, sem Jelcin közvetlen tanács-
adói (pl. Anatolij Csubajsz) nem támogatták az ötletet. Végül Jelcin és csapata 
pénzzel, egy nagyon tudatosan felépített médiakampánnyal és a rivális, bár kommu-
nista-ellenes jelöltekkel kötött taktikai szövetségekkel fordította meg a helyzetet és a 
második fordulóban győzni tudott. Szóval ekkor nem került sor a kommunista párt 
betiltására.91 

Időben a legtovább a Dupcsik Csaba, Repárszky Ildikó által a középiskolák 
számára írt Történelem IV. című kiadvány követi az eseményeket. A FÁK létrejötté-
vel kapcsolatban megemlítik, hogy a Szovjetunió jogutódja a nemzetközi szerveze-
tekben, így az ENSZ BT-ben is Oroszország lett, az Orosz Föderáció örökölte a 
szovjet nukleáris arzenált is, illetve az orosz politikai rendszerben az elnök kezében 
jelentős hatalom összpontosul. Az új rendszerben kb. 20 millió orosz került a 
határon túlra, kisebbségi sorba. A posztszovjet térség konfliktuszónái közül hármat 
említenek. A Krím-félszigetet, ahol – mint írják –, a helyi lakosság többsége Orosz-
országhoz akart csatlakozni, végül hosszú tárgyalások eredményeként Ukrajna része 
maradt széles jogú önkormányzattal, az orosz haditengerészet pedig bérelte a 
szevasztopoli flottabázist. Moldávia (a történelmi Besszarábia) kapcsán megjegyzik, 
hogy ott a moldáv többségű lakosság nacionalista része a Romániához való csatlako-
zás mellett van, míg az orosz–ukrán lakosság elszakadási törekvései fegyveres 
harcokba torkolltak az országban. Végül a térségben orosz közvetítéssel jött létre 
megállapodás, ami a kisebbségeknek széleskörű önkormányzatot biztosít. A részben 
egyetlen apró elírás, tárgyi tévedés található, az orosz, ukrán etnikum nem az ország 

89 Lator, 2005. 174. A megfogalmazásban elsikkad, hogy Gorbacsov a Szovjetunió elnöke volt, Jelcin 
pedig az Orosz Föderációé. 

90 Száray–Kaposi, 2015. 176–177. 
91 Jelcin, Borisz (2001): Éjszakai naplójegyzetek. Budapest, Ulpius. 38–41. 
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nyugati, hanem a keleti területein él, a Dnyesztertől keletre, az úgynevezett 
Transznisztria (Pridnyesztrovje) régióban. A harmadik említett válsággóc Csecsen-
föld, ahol a harcias muszlim csecsen fegyveresek és az orosz erők véres harcokat 
vívtak egymással. Némileg talán pontosítani lehetett volna azt a megállapítást, hogy 
mivel Csecsenföld a Szovjetunión belül csak autonóm státusszal rendelkezett, ezért 
Oroszország nem ismerte el függetlenségét.92 A helyzet az, hogy Csecsenföld az 
Orosz Föderáción belül élvezett autonómiát, így a szövetségi köztársaságokkal 
ellentétben nem csak a Szovjetunióból, hanem az Orosz Föderációból is kivált volna, 
ami így már Oroszország területi integritását érintette, és veszélyes precedenst 
teremtett volna. Sajnos a „befagyott konfliktus” kifejezés, ami a politológia, bizton-
ságpolitika és a történettudomány terén is általánosan elfogadott, és a fenti jelensé-
gek lényegét pontosan leírná, sem itt, sem más tankönyvi kiadványban sem szerepel.

Összességében a tankönyvszerzők – dacára annak, hogy eltérő tankönyvtípusok-
ról van szó – sikerrel birkóztak meg az 1945 utáni szovjet, orosz történelem bemuta-
tásának nem könnyű feladatával. Az apróbb, tartalmi szempontból másodlagos 
hibák, elírások tanári irányítással korrigálhatók. A valamennyi szükséges informá-
ciót, lényeges fogalmat, adatot tartalmazó törzsanyag mellé a tanulók érdeklődésé-
nek megfelelően lehet a megértést könnyítő vagy szemléltető képi és szöveges 
kiegészítő anyagot felhasználni az órai munkához.

92 Dupcsik–Repárszky, 2009. 256–257. 
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SULISZLENG 

CSEKŐ GYÖRGYI1 – HOLLÓY ZSOLT2

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

GYÖRGYI CSEKŐ – ZSOLT HOLLÓY: SCHOOL SLANG

A general phenomenon among students is the use of a vocabulary and a way of 
speaking which is out of the ordinary written or spoken language. The aim of the study 
is to make a survey of the use of slang both the students and the teachers in a 
secondary school. The method of the survey was to complete a questionnaire voluntary 
and anonymous. The number of students completing this questionnaire is about 110, 
their age is 16–19 year, while the number of the participating teachers is about 20. The 
survey covered the vocabulary used by them (especially for the words used for the 
marks, or to name good and bad, etc.), the context of storywriting and the possible 
causes of slang use, too. The school slang is closely related not only to the community, 
but also characterizes the period uniquely, which was used in. (In this case year 2018.) 
So this survey can also be considered as a „snapshot”.

A szerzőkről és a tanulmányról
Az alábbi két részből álló tanulmányt Csekő Györgyi magyar szakos középiskolai 
mestertanár, illetve Hollóy Zsolt angol és magyar szakos középiskolai tanár írta. 
A közös munka célja az iskolai szlenghasználat minden szempontú feltérképezése, 
mind a diákok, mind a tanárok szlenghasználatát figyelembe véve. A tanulmány 
első, a diákszlengről szóló helyzetelemző részét Csekő Györgyi, a második, 
tanárszlengről készített kutatást leíró részét Hollóy Zsolt írta. A szerzők rendkívül 
hálásak minden adatközlőnek, diáknak, külső támogatónak, akik segítették a 
tanulmány létrejöttét. 

1 Csekő Györgyi, magyar szakos, mester tanár, Budapest VI. Kerületi Szinyei Merse Pál Gimnázium
2 Hollóy Zsolt, magyar-angol szakos középiskolai tanár, Budapest VI. Kerületi Szinyei Merse Pál Gim-

názium
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BEVEZETÉS

Szeretnék választ kapni arra, vajon milyen jellemzői vannak ennek a fiatalok által 
kedvelt nyelvhasználatnak. Kik beszélik, és kik azok, akik értik a diákszlenget? 
Hányan lehetnek azok, akik nem értik, de nap mint nap hallva ezt a beszédet, 
maguk is szlenghasználóvá válnak? És vajon vannak-e olyan tanárok, felnőttek, akik 
a diákokon kívül megértik a mai suliszlenget? Miért oly népszerű, kedvelt ez a 
nyelvváltozat? Mennyire jellemzi az adott közösséget? Ez a kérdéskör az, amire a 
tanulmányt építettem. 

A szlengkutatás nehézségei
A szleng sok szempontból igen nehezen kutatható jelenség. Összetett jellege miatt 
nyelvészeti, pszichológiai, szociológiai oldalról is vizsgálható és vizsgálandó. Habár 
számos nyelvész hosszú évtizedekig elvi alapon ítélte el a szleng nyelvváltozat 
vizsgálatát, a 20. század második felétől fogva egyre több és több a szleng lényegével 
foglalkozó tanulmány jelent meg. Ugyan a legtöbb tanulmány igyekezett a szlengre 
valamilyen definícióval előállni, ezek a meghatározások mindig csak a szleng egyes 
részleteit tudták körülhatárolni.

Ennek az az oka, hogy a szlenget meglehetősen nehéz teljeskörűen definiálni. Ez 
részben köszönhető folyton változó jellegének. A szleng kifejezések jelentős része 
kérészéletű csupán: míg egyes kifejezések egy adott generáció divatos szleng kifeje-
zései lehetnek, a következő generáció nagyon gyakran nem használja, sőt, kínosnak 
érzi ugyanazon kifejezések használatát. Éppen ezért állandó szleng szókincs nem 
létezik, így végérvényesen lejegyezni a szleng nyelvváltozatot lehetetlen. Emellett a 
szleng kifejezések végtelenül változatosak is. Minden a köznyelvben is ismeretes és 
használatos szóképzési eljárás használható szleng kifejezések alkotására, így a szleng 
kifejezések létrehozásának számtalan módja van. A szleng minden esetben a 
lexémák szintjén jelenik meg, így semmilyen egyedi grammatikai struktúrát nem 
kapcsolhatunk a szleng szavak születéséhez. Mégis, miben különbözik akkor a 
szleng a köznyelvtől?

A szleng kifejezéseknél az egyik legfontosabb faktor a nyelvhasználó azon 
attitűdje, amely a szleng szavak használatát kíséri. Ez az attitűd sokféle lehet: a 
beszélő igyekezhet humorosnak tűnni, vagy kreatívnak. Feszegethet normákat, 
próbálhat kapcsolatot teremteni, egy csoporthoz való tartozását megerősíteni, egy 
formális szituációt kissé informálisabbá tenni. Egyes, akár a köznyelvben is előfor-
duló szavakat ezek az attitűdök tehetnek szleng kifejezéssé, és pontosan a szleng 
ezen tulajdonsága teszi vizsgálatát nehézzé. A szleng kifejezéseknél rendkívül 
gyakran a hogyan válik fontossá, nem a mi. 

Annak ellenére, hogy a szlenget hagyományosan a köznyelvvel szemben negatív 
értékítélet illeti, a 21. században a szleng határozottan terjed. Ez nagyrészt köszön-
hető a tévé, rádió, majd pedig az internet megjelenésének, illetve a médiaszereplők 
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hatásának az emberek mindennapi nyelvhasználatára. Felmerül a kérdés, hogy a 
nyelvnek ez a típusú változása milyen hatással van az iskolai nyelvhasználatra, az 
oktatás nyelvére? 

Az anyaggyűjtésről
Az általam összeállított gyűjtemény anyagát a budapesti Szinyei Merse Pál Gimná-
zium jelenlegi és közelmúltban végzett diákjai, valamint a tantestület pedagógusai, 
barátok, ismerős kollégák és az ő diákjainak a szókincséből merítettem. Ugyan 
ismerem, de szándékosan nem veszem fel a már meglévő szlengszótárak anyagát. 
Ezzel azt a feltevésemet kívánom igazolni, hogy folyamatosan változó, kreativitást 
igénylő csoportnyelvvel van dolgunk, méghozzá olyannal, amelyik közösségfüggő. 
Az igazi nyelvi lelemények zárt kisközösségekben formálódnak. Ellátogatva egy 
másik iskolába, azt tapasztaltam, hogy van átfedés bizonyos szavak között, ugyanak-
kor ott is meglesz az a magszókincs, amely specifikusan az adott közösségre mutat. 
Ezt a feltevést saját tapasztalatom alapján gondolom. 

A szlengkutatást 2013-ban kezdtem el, és napjainkra érett meg az az anyag, 
amelyet itt közrebocsátok. Rendelkezésemre állnak korábbi 
diákszlenggyűjtemények, szlengszótárak, szlenglevelek, úgynevezett korszótár-gyűj-
temények – egytől egyig diákmunkák –, amelyek az iskolai belső diákpályázatra 
készültek 2013-ban és 2017-ben. Természetesen köztük is meglehetősen nagy a 
szókincsbeli eltérés. A trágár szavak külön nagy csoportot alkothattak volna. 
Kutatásomnak nem célja, hogy ezeket részletezzem, általánosságban említem csak 
meg az előfordulókat. Középiskolás közegben úgy tűnik, ez is válogatottabb, mint az 
utcán. Nem zártam ki e szavakat, mivel ismerjük, milyen mértékben részei a köznapi 
nyelvhasználatnak. 

A kérdőíves felmérés teljesen friss, a 2018. évi gyűjtést tartalmazza, amelyben 
közel 110 diák és kb. 20 tanár vett részt. Szándékosan nem kértem be az adatközlők 
e-mail-elérhetőségét, bízva abban, hogy a Google Drive kínálta lehetőségeket 
használva (kérdőív, statisztika, ábrák, grafikonok stb.) rendezhetem a beérkezett 
anyagot. 

A grafikonok megmutatják a nemek megoszlását, rápillantást engednek a válasz-
adók szociokulturális környezetre, az aktuális szakszókincsre, az egyes nyelvi 
leleményekre, sőt a nyelvi humorra is. A kérdőív a mindennapok leggyakrabban 
előforduló elemeit, a sztenderdet kívánja megmutatni, a válaszok alapján igyekszem 
hipotézisemet alátámasztani. Szükséges még azt is tudni, hogy tanulócsoportok, 
osztályközösségek tanulói egyenként válaszolták meg a feltett kérdéseket. 

Ennek a tanulmánynak nem célja sem a morfológiai-, jelentésbeli-, hangalaki 
elemzés, sem az attitűdvizsgálat; mindössze a válaszadók „itt és most” felmért 
nyelvállapotát igyekszik megmutatni. Bízom benne, hogy a közölt nyelvi adatok, 
mintavételek elég meggyőzőek, és segítik az érdeklődőket, az olvasókat, a fiatal 
kutatókat e szociolektus (csoportnyelv) mind teljesebb feltárásában és nyomon 
követésében. Mintegy öt évvel ezelőtt olyan jóslat is elhangzott, hogy a szleng 
kifullad, nem fog fennmaradni. Manapság már másképp látjuk, sokat változott, teret 
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nyert ez a diáknyelv, olykor a közérthetőség határát súrolja. Számomra ez volt az a 
pillanat, amikor elkezdtem gyűjteni.

SZLENG A BEGYŰJTÖTT DIÁKMUNKÁKBAN 

Suliszleng a mindennapokban
Három parányi szöveg, amelyet szinte bármely középiskolás meg tudna írni, még 
akkor is, ha nem használja ezeket a kifejezéseket. Az a tanulók stílusán érezhető, 
hogy lány vagy fiú írását olvassuk. A lánytanulók szlengje jóval szelídebb a fiúkénál. 
Például kircsi, szimpi, pill alatt, tanci stb. – ilyenféle szavakat a fiúk nem használnak. 
Érdekes, hogy mindkét szövegben előfordul a „dzsal” ige, amely feltehetően a kárpáti 
cigányok nyelvéből átvett szó, ’megy’ ’utat tesz meg’ jelentéssel. Az Egy laza szombat 
este című írás a 2017-es diákpályázat gyöngyszeme. Nemcsak a szlengre, hanem 
ennek a nyelvezetnek a humorára, nyelvi leleményére is ráirányítja az olvasó 
figyelmét. Az ilyen szombatokon a fiatalok tényleg így beszélnek egymás között, míg 
az iskolában nem, legfeljebb a folyosón hallható tőlük némi szleng. Tehát határozot-
tan jól működtetik a nyelvi kódváltást, jól tudják, ki előtt mit lehet kimondani. 

Egy történelemlecke paródiája – (10. osztályos diáklány tollából)

Hunyadi Mátyás rulez
Hunyadi Mátyás egy bejövős góré volt. Totál rég, 1443. február 23-án született. Jól 
nyomhatta a kiscsávó, mert elég korán adta a főnököt, 15 évesen király lett. Nem 
semmi. Pulyaként az ország legmenőbb arcai tanították, nem csoda, hogy ilyen swag 
csávó lett belőle.

Penge agya volt. A magyar mellett simán tolta a latint, a csehet és a németet is. De 
nem volt kóser az a világ, mert politikai okokból, szegény csórikámat gyerekként sittre 
vágták. Az volt a mázlija, hogy az akkori király feldobta a pacskert és kiszabadítatta 
őt. Sőt, gyorsan meg is választották kircsinek. A főurak, meg a csuhások csak egy kis 
csicskát akartak belőle faragni, aki azt csinálja, amit mondanak neki. De Mátyás kúl 
csávó volt, gyorsan offolta őket és megmutatta, hogy ki a jani. Azaz a Matyi. Nem 
spúroskodott az energiával, pikk-pakk gatyába rázta az országot. Nagyon adom ezt a 
figurát, nem arcoskodott, hanem egy pill alatt lezúzta a rajoskodó huszitákat, meg a 
nem szimpi nemeseket. Agyas volt, összehozott egy bazi erős zsoldoshadsereget, ami 
csak neki táncolt. Ezek voltak a schwarczok. Velük aztán jó sok balhét megnyert, 
háborúzott itt is, meg ott is, még Bécset is elbugázta a labancok elől.

De ahogy mondtam, penge csávó volt, mert nem csak balhézott, de támogatta a 
művészeteket, tudományokat is. Udvarában egy csomó híres tudóst, művészt 
hédereltetett, és egy akkora böszme nagy könyvtárat hozott össze, hogy messzi földről 
jártak rá nyálat csorgatni. 
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Szegény fószer, még sem élt sokáig, pedig fullos élete volt! 50 éves kora előtt hirtelen 
bekrepált, azt feldzsalt a mennybe. Volt Mátyás, nincs Mátyás. Oda az igazság is. :(((

Szómagyarázat:

swag = (ang.) menő, gizda, menő cucc; itt „sikeres” 

elbugázta = elcsen, ellop valamit; bekebelezte, brékel (a mozdulat utal a jelentésre), 
bugázik (cig.) ... elbugázik vmit („megfújja; elszáll, mint a nád bugája”), elcsakliz

hédereltetett = (jiddis) semmit tesz, tartózkodik valahol; itt „otthont adott” jelentés-
ben szerepel. 

Egy random sulinap – (9.osztályos diáklánytól)
Alfréd el akart dzsalni a suliba, de sajnos a metró meghibásodása befigyelt. Miközben 
a pótlóbuszra várt, volt ideje puskát írni, hogy szkippelje a karót. Gáz lett volna, ha 
cink jegyeket szerez, mert amúgy se állt full ötösre. Gány jegyei lesznek vagy puskázik. 
Az fel sem merült benne, hogy ezerrel tanuljon. Még volt ideje burkolni a maradék 
szendvicsét és bepuszilni egy minyont. Az első órát passzolva ért be a suliba. 

– Pacek puska lett – nyugtázta. Azok, akik nem tudták megírni, paráztak emiatt.
Tanci belépett a cellába. – El fog maradni a dolgozat. – Csak ennyit szólt és kiment. 

Meggárgyult! – mondta Alfréd.
– Adom – mondta József, Alfréd haverja.
– Nagyon adom – vágta Gizella.
– Én is adom – mondta egy random csaj.
– Kajás vagyok – sóhajtott random József.
– Zsa! És már ott sem voltak.

Szómagyarázat:

random = (ang.) véletlen, véletlenszerű

szkippelje = (ang.) itt „törölje”

gány = Eredeti jelentése: valamit sövénnyel bekerít. Kertet gányolni. Itt a rossz 
jegyekre utal.

paráztak = Eredeti jelentése: 1. Argó: Nagyon fél, elmebeteg módjára retteg, aggódik, 
gyanakszik. Itt „hisztizik”.

pacek = jó, remek stb. Ma a legnépszerűbb szlengek egyike a jó kifejezésre, például a 
„király” helyett.
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Egy laza szombat este
Írta és szómagyarázattal ellátta: Gonzálen Dávid Gergő (11. D osztály)

– Szoszi, dylo! Hallod, kár, hogy múlt szombaton nem jöttél velünk a bárba! 
Olyan pacek este volt, sírsz rajta!

– Na, mesélj, bástya!
– Felkaptam a partiszerkót (ing, aranylánc, óra, meg minden), aztán elindultam. 

Fél óra múlva már nagyba’ ott voltam. Mondom hamar ideértem, kezit csókolom. 
Nagy tömeg volt, Tibiék meg sehol. Gondoltam, elszívok egy cigit, addig ők is 
megérkeznek. Eltelt 10 perc, semmi. Aztán még 10 perc, és még mindig semmi. 
Közben már a harmadik szál bagót szívtam és olyan ideges voltam, azt hittem, ott 
helybe’ kap el az idegroham. Mondom: ilyenkor kell késni, amikor „alkesz mixes 
bebaszombat” van? Végül meguntam a várakozást, és felhívtam őket; erre nem a 
hátam mögött csörög a telefon? Megfordultam, és ott voltak. Mondom hol voltatok 
már eddig, haló?

– „Bocs, nagy volt a forgalom.”
– Telefon is van ám a világon! – „A zaj is nagy volt.”
– Jó, legyen úgy. Na, menjünk, mert már kell a benzin a májamnak! Bementünk, 

kikértük a piát, aztán leültünk. Nem mondom, ütős volt az a mix, tesóm! De nem 
borított meg túlzottan, szóval kikértünk még két sört – attól már jobban lettünk. 
Iszogattunk, cigizgettünk, sztorizgattunk, majd átmentünk a diszkóba, és hajnalig 
táncoltunk!

– Zsíros! És csajok nem voltak?
– Hát, nem annyira, de majd ketten beadjuk!
– Alap!
– Amúgy mennem kell, később beszélünk!
– Oké, csáó!
– Csokesz, sittesem!

Szómagyarázat:

Az egyes kifejezések értelmezése eltérő lehet, tehát jelen szómagyarázat egyéni 
nyelvváltozaton alapul.

szoszi = (El)köszönési forma; stílusát tekintve egyenlő a „szevasszal”.

dylo = (ejtsd diló) Megszólítás (haver) – leggyakrabban előforduló szinonimái: tesó, 
bátya, bástya, fater, főnök. Többféleképpen írják, pl. dili, diló. Kiejtése értelemsze-
rűen az írásmódtól függ.

pacek = (nagyon) jó. Leggyakrabban előforduló szinonimái: zsír(os), király, sirály.

sírsz rajta = „Sírva nevetsz rajta.” Akkor is szokták használni, amikor valaki egy 
klassz történetet vezet be (ilyenkor valami olyasmit jelent, hogy „tetszeni fog”).

bástya = Vö. dylo.
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partiszerkó = Bulizáshoz viselt ruha. (Az, hogy pontosan milyen ruhadarabok 
tartoznak ebbe a kategóriába, egyénfüggő; tehát nincs konkrétan meghatározva.)

kezit csókolom = Ez a köszönési forma akkor illik bele a szlengbe, ha a megszokottól 
eltérő módon használják. Nem tartozik a gyakori szleng köszönési formák közé. 
(Humoros stílusárnyalata van ebben a szövegben.)

bagó = A cigaretta szinonimája.

alkesz mix = Egyszer az egyik belvárosi kocsmában volt egy ilyen nevű szeszesital-
keverék. Ez a találó kifejezés illeszkedik itt a szövegbe. Egyébként nem számít 
elterjedt szleng kifejezésnek. 

bebaszombat = „Berúgós szombat.” Szóösszetétel; a bebaszás (berúgás) és a szombat 
szavak összerántásából keletkezett. Ez a kifejezés arra utal, hogy a szombat az ivás/
bulizás napja. 

haló = A „hé” felkiáltó szó szinonimája. 

benzin = Ebben az esetben szeszes ital. Nem elterjedt kifejezés.

ütős = „Erős” (általában szeszes ital), – „Jó” (vö. pacek).

megborít = Illuminált állapotot idéz elő (pl. szeszes ital).

zsír(os): „Jó” – vö. pacek. 

alap = természetes(en), mindenképpen

csáó = (El)köszönési forma, vö. szoszi. 

csokesz = (El)köszönési forma, vö. szoszi.

sittes = „haver” – vö. dylo. 

bead = (meg)csinál valamit, pl. – „Zsíros! És csajok nem voltak? – Hát, most nem 
annyira, de majd ketten beadjuk!” – „Majd ketten együtt csajozunk”.

Jobban lettünk = Ebben az esetben: „lerészegedtünk/jobban berúgtunk”.

SZLENGFELTÁRÁS A KÉRDŐÍV MENTÉN

Statisztikai, szociokulturális adatok 
A kérdőívet kitöltők száma közel százhúsz fő. A kérdőív jelenleg is nyitva van, hogy 
szélesebb legyen a merítés. A nyelv folyamatosan változik, így az elküldött kérdőívet 
kitöltők is jelezhetik éppen aktuális nézetüket, attitűdjüket a szlenggel kapcsolatban. 
A válaszadók körének egyharmada férfi, kétharmada nő. Ez a tény nem meglepő, 
megszokott, hogy az élet több területén ezzel az aránypárral találkozunk. 
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35,7%

1. Neme:
112 válasz

nő

64,3%

fér�

1.ábra: A válaszadók aránya, nők-férfiak elosztásban

Látható a 2. ábrán, hogy fiatalok jelentkeztek zömmel, igaz, elsősorban az ő 
diáknyelvváltozatukat mértem. Látszik, hogy a diák–tanár kötődés 17–18 éveseknél 
már jóval erősebb. Ugyanakkor öröm volt látni, hogy a felnőtt korosztály, a gyakorló 
tanárok és egykori volt diákok is szívesen formáltak véleményt. 

15–16 éves

17–18 éves

19–20 éves

21–25 éves

26–30 éves

31–40 éves

41–50 éves

51–60 éves

60 év felett

40 (35,7%)

56 (50%)

4 (3,6%)

0 10 20 30 40 50 60 70

2 (1,8%)

2 (1,8%)

3 (2,6%)

2 (1,8%)

1 (0,9%)

2 (1,8%)

2. Életkora:
112 válasz

2. ábra: A válaszadók életkor szerinti megosztása

A kérdőívkitöltőktől nem kértem be az e-mail-címüket, bízva abban, hogy 
névtelenül sokkal őszintébben és nyitottabban fognak válaszolni a kérdésekre. Azt 
mindenképp látni szerettem volna, milyen elosztásban jelentkeztek a fiatalok, mivel 
a gyűjtött szókincs az ő mindennapi beszédükből ered. A válaszadók életkori 
mutatójának széles skáláját adtam meg, így helyet kaptak a felnőttek, a középkorúak, 
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sőt, a szépkorúak is. Mindössze két felnőtt tájékoztatott külön levélben, hogy teljesen 
elhatárolódik ettől a nyelvváltozattól, nem látja értelmét ezzel foglalkozni, nincs 
semmiféle köze hozzá. 

A lakóhelyre kérdezve a kérdőívet kitöltők nagy része, 92%-a fővárosi vagy városi, 
kisvárosi lakos; községben, faluban élő mindössze 7,8%. A válaszadók szociokulturá-
lis környezetét nézve az apa foglakozására kérdeztem rá. A kapott adatok alapján 
22-22% százalékot mutat az alkalmazottak, vállalkozók és a vezetők aránya, kevés a 
munkanélküli, a közmunkás a szakmunkás és a háztartásbeli apa, sőt a nyugdíjasok 
köre is. Az apa nélkül élők száma viszont 10%, amelyet meglehetősen magasnak 
vélek. 

Hogyan határozható meg a szleng? Ki mit gondolt erről a fogalomról? 
Meglehetősen szórt volt a definíciót adók válasza, mivel a szabatos, tudományos 
nyelvi megfogalmazástól a legegyszerűbb szinonimáig, kreatív ötletig minden 
megtalálható volt. A legigényesebb válasz szerint: „Olyan szociolektus, amely egyes 
csoportok belső nyelvhasználata. A szleng erősíti a csoportkoherenciát, identitást is 
adhat. Származhat a tolvajnyelvből, az argo köznyelvbe áramlása is hozhat létre 
szleng kifejezéseket, bár jellemzően ezek nem durva stílusértékű szavak (szókapcsola-
tok), viszont a képi lelemény, a metaforisztikus gondolatalkotás jellemző rájuk.” 

Ehhez a gondolatmenethez kapcsolható: „Azt értem szlengen, hogy szavak, 
kifejezések, szimbólumok jelentésüktől eltérő, valamilyen átvitt értelemben válnak 
használatossá. Általában életkori csoportokra, de akár szakmai közösségekre is 
jellemző a használatuk.”

Mindkét adatközlő kiemeli a csoporthoz való kötődést, az adott közösség belső 
nyelvhasználatát, ami csoportkoherenciát, sőt identitást is adhat tagjai számára. 
Rámutatnak e nyelv igazi lényegére, a metaforikus, képi leleményre és az aforisztikus 
gondolatalkotásra. Elhatárolódnak a trágár kifejezésektől. Ezt igazolja a szleng 
kifejezések kedveltségét mutató 3. és a 4. ábra is. A fiatalok többsége jóval egyszerűb-
ben definiálta a szleng szót:

Mai fiatalok beszéde, laza, menő nyelvváltozat.
A köznyelvitől eltérő csoportnyelv. 
Kifejezetten jellemzi az adott közösséget. Például diákszleng, sportszleng. 
Nem hivatalos beszédnyelv, amit főként a fiatalok használnak a mindennapi 

beszédben. 
A köznyelvtől eltérő, humoros, kreatív diáknyelv. 
Van, aki frappánsan utcanyelvről, menő szóhasználatról, fiatalok rétegnyelvéről 

beszél, vagy a köztudatban elterjedt pongyola kifejezésekről, de legtöbben a diák-
nyelvvel azonosítják; noha tudjuk, hogy nemcsak a diákok beszédének jellemzője ez 
a nyelvhasználat. Értékes elemnek tartom, hogy egyéni és társadalmi jelenségnek is 
tartják, a köznyelvi normától eltérő és mondjuk ki, dinamikusan változó nyelvhasz-
nálatot, amelyet a nyelvi divat is befolyásol. Ezek a jegyek a szleng továbbélésére, 
alkalmazkodóképességére mutatnak rá. Mert arra a kérdésre, hogy Mely témában 
figyelt föl a szleng kifejezésekre? – teljes lefedettséggel találkoztam. Néhányan 
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elhatárolódtak a kérdéstől, valószínűleg nem értették meg. Megoldásként a leggya-
koribb és tipikus válaszokat emelem ki. Az ismétlődéseket nem összegeztem, 
többnyire ezek variálódnak: 

Bármilyen. Iskolai élet, család, étkezés, közlekedés, vásárlás.
Hétköznapi élet, diákélet. A köznyelvben, hétköznapi beszédben.
Pénz, vásárlás, iskola, hölgyek, férfiak elnevezése, informatika.
Politika, oktatás. Szórakozás.
Káromkodás.
Baráti beszélgetések. Párkapcsolatok.
Élménybeszámoló. Chat. Számítógépes játékokban.
Főleg a gyerekek beszédében és időnként a médiában is, szinte bármilyen témában.
Drogdealerek. 
Öregek, akik fiatalnak akarnak tűnni, de nem sikerül.  
Internet, videók anyagában. 
Majdnem mindenben, mindenhol.
Manapság már minden témában hallható szleng kifejezés.

Ezt követően a szleng témakörébe már úgymond beavatott embereknek fel 
mertem tenni a kérdést: Ön használ szleng szavakat, kifejezéseket? 

A válaszadók őszinte megnyilvánulása szerint: százból kilencvenegy ember 
szlenghasználó.

11,6%

3. Ön használ szleng szavakat, kifejezéseket?
112 válasz

nem

88,4%

igen

3. ábra: A szlenghasználók aránya

És Ön, aki most ezt olvassa? – kérem, Ön is válaszolja meg a feltett kérdést!
Ha már ilyen sokan mondják magukról, hogy szlenghasználók, nézzük meg, hogy 

Hol lehet szleng szavakat hallani? Hol találkozik ilyen beszéddel leginkább az 
ember? 
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Az alábbi válaszok voltak tipikusak: 
Mindenhol. Az iskolában, a suliban. 
Az iskolában, az utcán, a közlekedési eszközökön.
Diáktársaim társaságában, utcán, iskolában, edzésen, szórakozóhelyen.
Bárhol, nem köthető ma már helyszínekhez, vagy életkori csoportokhoz.
Iskola, utca, közlekedés, bevásárlás, szinte mindenhol.
Mindenhol. Környezet, média világában.
Hétköznapi beszédben.
Baráti társaságban.
Otthon, moziban.
Amikor barátokkal beszélek, chatalek.
Tizenéves gyerekeknél. 
Munkahelyen, tömegközlekedési eszközökön, otthon.
Manapság mindenhol.

Valóban, kint és bent, utcákon és intézményekben, de még otthon a családban 
sem ritka, tehát nem csak diáknyelv: beszélik mások is. Azt már más kérdés, hogy 
mit és hogyan. 

Felnőttektől inkább a mára már elkoptatott szlengeket lehet leginkább hallani, 
például Szevasz tavasz! Ki az a csóka? Na, ennek lőttek…, Mákod van! Kérsz egy 
lónyálat? Gyíkhús van vacsorára. Már megint majrézik. Nyomja a sódert. Ez olyan 
nyüzsis nap volt. Nagyban utazik a csávó. Ezeket nem kell lefordítanom, mindenki 
érti, napjaink elkoptatott, rossz, közhelyszerű szlengjeivé váltak. Korábban felnőttől 
hallva az igénytelenség, a primitívség gondolata támadt fel az emberben, mára ez az 
attitűd változóban van. A diákok szókincsében ezek ma már nincsenek jelen, ezt 
már csak az idősebb, 50 feletti korosztály használja.

Arra a kérdésre, hogy Általában kitől hall szleng kifejezést? – az alábbi válaszok 
érkeztek:

barátaimtól, ismerősöktől, osztálytársaktól, fiataloktól, kollégáktól, hallgatótársak-
tól, diáktársaktól, a fiatalabb korosztálytól, testvértől, családtagoktól, főként gyereke-
imtől, edzéstársaimtól, celebektől, velem egykorúaktól, az öcsémtől és más emberektől, 
akik nap mint nap körbevesznek, szakmunkásoktól, néha felnőttektől is, ritkán a 
tanároktól … 

A legtöbb szavazat a barátok, az osztálytársak és a testvérek közt oszlott meg. De 
a családtagok, a felnőttek és elvétve a tanárok is szóba kerültek. 

Ezt követő kérdésre, hogy Kiktől nem hallanak szleng kifejezést? – a következő-
ket írták:

A szüleimtől, idősebbektől, felnőttektől, tanároktól, a magyartanáromtól, a 
férjemtől, az oktatóimtól, idősebb emberektől, a pénztárosoktól, a banki alkalmazot-
taktól, az ügyvédektől, íróktól ritkábban.

Mindenkitől hallok, igaz, csak a korosztályára jellemzőt. Pl. szüleim korosztálya 
60–65 évesek a jó frizurára azt mondják: „De jó a tollad!” :-) 
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Nagyszülőktől, tanároktól, családtagoktól. 
Leggyakrabban ezek a kifejezések variálódtak. A legtöbb szavazatot az idős 

emberek, a szülők és a tanárok kapták. 
Családi körben szokott-e szlenget használni? – természetesen megoszlottak a 

válaszok az igen, a nem, a ritkán vagy időnként között; de még köztes adatként a 
nem igazán is ide tartozik. A többség azonban szokott! – azaz szlenghasználó. És 
mivel erre már rákérdeztem egyszer, kijelenthetjük: a válaszadók nagy többsége 
szlenghasználó, akik az iskolában elsősorban társas érintkezésre használják a maguk 
teremtette nyelvváltozatot. Nagyon kevesen adtak nemleges választ, vallották azt, 
hogy sohasem használnak szlenget. Az egyik ilyen elhatárolódó a társának ezt a 
kérdést tette fel: „Jössz kajálni?” 

A válaszadók lehetőséget kaptak, hogy bemutassák az általuk gyakorta használt, 
kedvelt szleng kifejezéseket. Mivel mindenki több szóval válaszolt, így most csak a 
legkülönlegesebbeket, az eredetinek érezhetőket fogom kiemelni. Ilyenek:

adom
alap
ari
baba
bástya
bepuszil
birlak
bótolás
bratyó
bró
btw
bubu
bubuka
bugáz
Chill
cringe
cucuka
csá
csaje
csapassuk
csávó
Csok
csokesz
dhögh
dikaz
dikk
dikszó
dilo

döge 
Durca
dyly
dzsesszelni
dzsuva
edgy
face
fenyítős
fezén
figyuszka
flash
fleó
fotocellás
fullkicsekk
füles
füstől
gang
gáz
geccc
gomba
google-izni
góré
grasszálni
hasgitár
haver
he!
hesszelni
idc

idk
Imo
insta
kajak
kiégek
király
kockul
kolesz
koli
kost
kys
lajti
like-olni
lmao
lóg
lol
lúzer
macskajancsi
majer
megdurrant
menci
micsi
mié
mint
Mizu?
Mokk
more
Nagyban

Nani
nope
nyomi
oki
oks
ólommadár
ótvar
pacek
parázni
rágcsa
random
rárepül
rizzsa
sicc
sirály
skipp
slepp
snap
spanok
stuk
sufni
susu
szambázik
szasz
szentem (=szerin-
tem)
szétadom
szitu



NEVELÉSTUDOMÁNY – OKTATÁSÜGY 89

szó
Szokerstill
szoszi
szoszkero
szutyok
te$$
telcsi

teló
tesa
tetya
tom
trollkodás
uccsó
ütős

vágod
veréb
vloggerek
vok
XD
zizi
zsa

zsa(ljunk)
zsatar
zsernyák
zsír
zsírsejt

Nem tudom, nem jut eszembe egy se, (kétszer), nem használok! (hatszor!) Nem 
használok túl sok szlenget, őszintén, nem tudok jelenleg írni, ritkán használok – 
mindössze 14-en éltek nemleges válasszal. 

Továbblépve megtudhatjuk, ki, mire hivatkozott.

újszerű

frappáns

humoros

tömör

mások nem értik

nyelvi lelemény

közösségteremtő

egyéb

nincs ilyen

40 (15%)

41 (15,4%)

61 (22,9%)

0 10 20 30 40 50 60 70

55 (20,7%)

15 (5,6%)

16 (6%)

22 (8,3%)

6 (2,3%)

10 (3,8%)

16. Mely tulajdonsága miatt kedveli a szlenget?
266 válasz

4. ábra: A szleng pozitív tulajdonságai

A válaszok 22,9%-a a humor mellé áll, a lényegre törő tömörségét emeli ki 20,7%, 
frappáns, találó kifejezésnek véli 15,4%, az újszerűségét emeli ki 15% és a közösség-
teremtő erejét 8,3%, szellemes nyelvi leleményét 6%. A válaszadók 3,8%-a mondja, 
hogy nincs olyan tulajdonsága a szlengnek, amely miatt megszűnnének kedvelni azt. 
A frappáns kifejezés alatt a nyelvi lelemény rejtőzhet. 
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durva
sértő

közönséges
trágár

rosszhangzású
ironikus
gúnyos

elkülönítő
egyéb

nincs ilyen

10 (5,1%)
14 (7,1%)

39 (19,9%)
29 (14,8%)

21 (10,7%)
8 (4,1%)

18 (9,4%)
9 (4,6%)
9 (4,6%)

39 (19,9%)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

17. Mely tulajdonsága miatt nem kedveli a szlenget?
196 válasz

5. ábra: A szleng negatív megítélése

Az 5. ábra, jól alátámasztja a 4. ábra igazságát, a szleng kedveltségét. Sokan vallják 
azt, hogy a trágársággal, a durvasággal nem tudnak azonosulni. Egyes kutatók 
szerint a trágár kifejezések nem képezik a szlengszókincs részét. Az meg különösen 
figyelemre érdemes, hogy a válaszadók magas számban a szleng kedveltségére 
voksolnak. 

Szleng kifejezéssel nevezze meg az osztályzatokat! 

1 2 3 4 5

Karó, peca, kapa, 
fa, fásítás, karcsi, 
odabaszó, 
szopás, kampec, 
bukó, gyatra, 
legszarabb, 
bukta, shit.

Bélás, görbült, 
görbe, görbülő, 
majdnem gomba, 
majdnem bukta, 
áldás, fuu öcsém, 
tré.

görbe, szo-szo 
megvan, 
elmenős, 
hármaska, 
átment, na az má 
valami, jó az, 
kétszer görbült.

Okes, jó ez, jó 
király, négyeske, 
fasza, majdnem 
ötös, stabil.

Pocakos, bunda, 
király, sirály, ott 
volt az, üstökös, 
ötöske, szupi, 
miva?, cool, 
rohadt jó, pacek, 
stabil, tök jó, 
klassz, príma, 
csúcs.

Az érdemjegyek közül kiemelkedik a karó, amely szinte valamennyi adatközlőnél 
előfordul. Az elégtelennek a leggyakoribb a szlengudvara. E kategóriában jelentek 
meg a szitokszavak, a káromlatok, magánhangzó-harmóniáját tekintve pedig a mély 
hangrendű szavak. Az elégséges érdemjegyhez a bélás (feltehetően a valamikor 2 
Ft-os nyomán) és a görbült kifejezések kapcsolódtak leginkább. A közepes és a jó 
jegy megnevezése kevésbé választékos, talán a kétszer görbült és a jó, okés, a legtöbb-
ször előforduló. Nagy szóhalmaza van a jeles érdemjegynek, amelyik király, sirály, 
bunda, pacek, cool, szavakkal érzelmi hangoltságot is mutat. A válaszadók közül tíz 
fő nem tudott, illetve nem írt osztályzatot jelölő szleng szavakat.



NEVELÉSTUDOMÁNY – OKTATÁSÜGY 91

Milyen a jó és a rossz a szlengben?

A jó szó szleng szinonimái. A rossz szó szleng szinonimái.

zsír, király, pacek, cool,
klassz, szupi, fáin, csúcs, pöpec, űberkirály, 
szupcsi, menő, baro, dzsukel, fasza, tök jó, kajak, 
komoly, fullos, süti, oksi 

szar, gáz, offos, gagyi, 
béna, vacak, ocsmány, gázos, totál, szívás, 
szopás, ciki, égés, oltás, cumi, dzsuva, szutyok, 
furi, ratyi, gyász, cino, kaki, fos, lepukkant, 
felejtős

Érdekes módon az ürülékkel való megnevezés gyakori, de valamennyi közül még 
mindig a szar vezet. A jók tekintetében úgy tűnik a zsír király, király, sirály megneve-
zéseket a pacek – jelenleg divatszó – váltja fel napjainkban. Csak négyen nem 
válaszoltak a kérdésre. A válaszok között sok volt az ismétlődés, ezeket a szavakat 
kiemeléssel jelöltük. 

Az iskola életében előforduló szlengek 

igazgató tanár iskola lecke osztálytárs szülő

diri, fejes, 
nagyúr, főnök, 
góré, izgató,
kommandante,
mufti

tanci, tancsi, 
tangász, 
radar, 
tannyanya, 
tanbanya, 
pali, nőci, 
a nő 

isi, sulee, 
börtön, suli, 
sulkó 

házi, iromány, 
lecó, lecsó, 
lenyo

haver, güzü, 
tesó, bari, 
sulitárs, 
csírák, 
nyomik, 
nyomorultak

ős, ősök, fater, 
muter, 
nagyfater, 
nagymuter

Leginkább az osztálytárs kifejezés változott, míg a többi szócsoportban lévő 
szavak stabilnak mutatják magukat hosszú idő óta. A régebbi időkben a szülők 
ősökként való megnevezése humoros stílusárnyalatként mutatkozott, mára ez a 
hangulat lekopott róla. A tanári-képzős rövidült alakjai tanci, tancsi kedveskedő 
formulák, míg a mély hangrendű tannyanya, tanbanya alakok egyértelműen a nem 
kedveltségről árulkodnak. 

Adja meg az alábbi szleng szavak magyar köznyelvi változatát!

füst fettelés zsa! zorall

bosszantó, durva, 
erős, friss, gáz, 
izgalmas, komoly, 
nehéz, kemény

bulizni, lógni, gyerünk, mozduljunk, 
indulás

rossz, vad, felháborító

A 112 válaszadóból 40 fő másként tudta, másként tippelte meg a fenti szavak 
jelentését, és 27-en nem válaszoltak. Az szavak eltérő értelmezésével az is igazoló-
dott, hogy mennyire közösségfüggő a szókincs. Bizonyos fogalmak, például a füst 
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szó a dohányzók körében teljesen más jelentést hordoz. A fiatalok többsége divatszó-
ként használja: „Olyan füst sztorim van!” (Olyan durva sztorim van!) 

Hogy ment a matekdoga? 
Hagyjuk, füst. (Hagyjuk, rosszul.) 

Hasonló divatszóvá vált a gyász = rossz, hülyeség jelentéssel. 
Mi ez a gyász óra?
Mekkora gyász volt ez a dolgozat!

A kérdőív utolsó feladata volt: Búcsúzzon el néhány szleng kifejezéssel! 

Igazán választékos, leginkább újszerű köszönési formák ezek! Csattognak a 
cs-betűk, a legtöbb köszönés általuk cuppan. Iskola előtt, folyosón haladva ezeknek 
mi is nap mint nap fültanúi vagyunk. 

A diákszleng helyzetképét ezekkel a formulákkal zárom:

Ádiosz, eriggyé, cshő!
Csá!
Csá dilom, cscs, csácsá!
Csá haver!
Csa, majd kesőbb toljuk!
Csá tesa!
Csá! Szasz ! Csá csuri! Cső! Szoszi van!
Csa, good bye!
Csákány! Csálinger! Cső! Csumi! 
Csá csajszi! Pusszantalak!
Csáó, majd tali!
Csáo, cshooooo, cső!
Csók széptestvérem!
Csokesz!
Csoki!
Csoki, jók legyetek, szevasztok!
Csókk, majd tala!
Cső csumi csá csokoládés csőtészta!
Cső, csá!
Cső, csákány, majd ütközünk!
Cső, csövi, puszi!
Cső, helo!
Cső, na hali, csövi!
Csövi! Csumi! Csá!
Csumeszmo!

Csumi, csá, puszi!
Csummándáré tetya!
Hali, csók, pápá!
Kajak, szoszi, adom!
Kajak, zúzzuk!
Majd tala! 
Na majd legközelebb is írok, csőváz!
Na pusszancs!
Na sorry, de zsalok játszani, csumi!
Na szasz tes, sirály volt a quiz adnám 
máskor is!
Na zsatár, csók!
Pusza, csoki csókok!
Szasz, majd ütközünk!
Szevasz diló!
Szevasz, csákány, majd holnap tali!
Szevász, pá!
Szoszi, csá!
Szosztámángé!
Tala holnap srácok!
Tavesz testverem! Vigyázzatok maga-
tokra!
Viszlát, Hali!
Zsa, én leléptem!
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Részösszegzés
Kimondhatjuk, hogy akarva vagy akaratlanul bárki szlenghasználó lehet. Leginkább 
a fiatalok nyelvhasználatára jellemző beszédstílus ez. A frissen gyűjtött korpusz 
igazolta, hogy dinamikusan változó, képlékeny, nagy variabilitással bíró, használat-
ban lévő szókincsről van szó. Már csak az lenne érdekes, hogy a szlenget használó 
fiatalok vajon mikor formálják át, vagy hagyják el ezt a nyelvet? Tehát ennek a 
felnövekvő generációnak a nyomon követése is izgalmas lehetne. Nehezen tudom 
elképzelni róluk, hogy hivatását gyakorló felnőttként majd így köszöntik egymást: 
Cső csákány, majd ütközünk! 

A TANÁROK SZLENGHASZNÁLATÁNAK VIZSGÁLATA

Kérdésfelvetés
Az iskolai közegben történő szlengkutatás azonban nemcsak a diákszleng feltérképe-
zésére ad lehetőséget. Habár az eddigi kutatások sokkal inkább fókuszáltak a 
fiatalok, a diákok nyelvére, a szleng általános használatának terjedése felveti a 
kérdést, hogy vajon csak a tanulók használnak-e a tanórán szlenget? Illetve, ha a 
tanárok nyelvhasználatában is megjelennek szleng kifejezések, annak mi lehet az 
oka, és milyen hatása lehet a tanórára?

Korábbi kutatásaim során pontosan ezekre a kérdésekre kerestem a választ. 
Megvizsgáltam, hogy valóban megjelenik-e a szlenghasználat a tanárok tanórai 
kommunikációjában, és ha igen, milyen mértékben, és hogyan. Elemeztem azt is, 
hogy miért jelenhet meg a szleng a tanárok kommunikációjában, illetve, hogy mely 
tanárok lehetnek hajlamosabbak a tanórai szlenghasználatra. 

A kutatás módszere
A tanárok tanórai kommunikációjának vizsgálata kihívás, hiszen alapvetően 
minden pedagógus egyedül tanít, így nem könnyű valódi mintát gyűjteni. Azért, 
hogy megfelelő korpuszhoz jussak, tíz, videóra rögzített magyarórát jegyeztem le a 
BUSZI módszer segítségével, így a tanórai kommunikációból valódi szöveg keletke-
zett. Ezekben a lejegyzésekben megjelennek mind a tanárok, mind a diákok monda-
tai, így könnyen kiszűrhetők a tanárok által használt szleng kifejezések. 

A 10 tanóra alapján egy összesen 35.334 szavas korpusz állt össze, melyből 230 
szleng kifejezést sikerült feljegyezni. A vizsgálat kísérleti alanyai maguk a pedagógu-
sok voltak, akik ezeket az irodalom, illetve anyanyelvi órákat megtartották. 
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Eredmények

A szókincs
A videóra rögzített órák lejegyzése sokféle hasznos adattal szolgál. Részben, ahogy a 
kérdőív a diákok által használt szleng szókincset örökíti meg, úgy a felvett órák 
lejegyzéseiből szintén szószedet készíthető, azonban ezúttal a tanárok szleng 
kifejezéseiről. Az alábbi táblázatban egy rövid kivonat olvasható a felvett tanórákon 
elhangzott tanári szleng szavakból.

marha talányos 
(kérdés) bevágja a durcást gőzerővel keres kiiktat bedobja 

(a kérdést)

kábé pofátlankodnak kattan a bilincs srácok fifty-fifty

buffol/debuffol infó fickó aha sikítson (akinek 
nincs lapja)

tuti biztos oké Öné a pálya gamerek Teréz anyu

elfekvőben van kóser passzint szuper bocs

leszállhatunk 
(Adyról)

laza 
(könyvkritika) izgi poén meggajdul 

(a nyomtató)

A táblázat elemeit vizsgálva látható, hogy a tanárok által használt szleng kifejezé-
sek listája is igen sokféle. Mint ahogy minden szleng kifejezés, úgy a pedagógusok 
szleng kifejezései is számos szóalkotási móddal jöhetnek létre. Megfigyelhető 
például, hogy az idegen nyelvekből átvett kifejezések, különösen az angol szavak 
jelentős szerepet játszanak a tanárok szlenghasználatában. A fitfty-fiftyhez, okéhoz, 
vagy a szuperhez hasonló viszonylag közismert angolból átvett szleng kifejezések 
mellett megjelennek egészen újszerű, jóval kevésbé ismert szavak is, mint például a 
buffol, vagy a debuffol (jelentése erősít, vagy gyengít – számítógépes nyelvezet). 
Az angol kifejezések megjelenése a tanári szlengben nem meglepő, hiszen a 20. és a 
21. században az angol nyelv használatának jelentős terjedése miatt rengeteg nyelvre 
hatással van, mely alól, úgy tűnik, hogy a magyar sem kivétel. Az idegen kifejezések 
mellett számos rövidítés is látható, mely szintén gyakori szóalkotási mód a szleng 
kifejezések megteremtésénél. Ilyenek például az izgi, bocs, infó, kábé stb. Az igekép-
zés is fontos, különösképpen a ma termékeny be igekötős alakok, például bevágja a 
durcást, bedobja a kérdést. Fontosak még továbbá a szinonimás cserék, melyek során 
egy elfogadott köznyelvi kifejezés helyett a nyelvhasználó egy másik, szokatlanabb 
szinonimát használ valamilyen hatás érdekében. Ilyen például a fickó a férfi helyett, a 
gőzerővel keres a nagyon keres helyett, vagy a sikítson, akinek nincs lapja a szóljon, 
akinek nincs lapja helyett. Ezen szleng kifejezések használatakor gyakran előfordul-
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hat, hogy a nyelvhasználó igyekszik szellemes lenni, hiszen az ilyen szokatlanabb 
szinonima használatok könnyen humoros hatást érhetnek el. 

A diákok által használt szlengekkel összehasonlítva látható, hogy a tanárok által 
használt szleng többnyire kissé konzervatívabbnak, ismertebbnek, 
köznyelviesebbnek hat. Egy-egy példát leszámítva a táblázatban található kifejezések 
ugyanúgy a társadalom idősebb tagjainak is érthető lehet, ahogy a fiatalabbaknak is. 
Ez a jelenség természetes, hiszen a pedagógusok és a mai tinédzserek közötti 
generációs különbség a szlenghasználatukban is megjelenik. Mivel a szleng szavak 
rövid életűek, illetve mindig újabbak és újabbak születnek belőlük, ahogy a generá-
ciók változnak, így a mai tinédzserek már az ő generációjuk szlengjét beszélik. 
A kutatás izgalmas további dimenziója lehetne megvizsgálni, hogy a pedagógusok 
mennyire ismerik az olyan, diákok által jól ismert szleng kifejezéseket, mint a swag, 
fullos, adom, szkippel, zsa, sittes, megborít stb. 

A válaszadó személyek szlenghasználatának miértjei 
A korpuszból nyert szleng szószedet mellett megvizsgálható az adatokból továbbá az 
is, hogy egyes pedagógusok vajon miért hajlamosabbak a szleng használatra, mint 
más kollégáik. A tanórai nyelvhasználatot számos, úgynevezett személyi és dologi 
tényezők befolyásolják. A személyi tényezők lehetnek például a pedagógus születési 
helye, életkora, tanítási kultúrája, hobbijai stb., a dologi tényezők pedig a tanórán 
használt munkaformák és módszerek, a tanóra típusa, célja, eszközei stb. Ezeket 
megvizsgálva válaszokat találhatunk a kérdésre, miszerint miért használnak 
bizonyos pedagógusok szlenget a tanóráikon. 

A pedagógus nyelvhasználata nagymértékben függ személyétől. Habár az olyan 
jellemzők, mint a nem, életkor, születés helye, iskolázottság elvileg befolyásolja, hogy 
ki használ inkább szlenget (a prototipikus szlenghasználónak egy fiatal, városi, 
kevésbé művelt férfit gondolhatnánk), a gyakorlatban úgy tűnik, hogy ezek csak 
faktorok lehetnek. A megvizsgált 10 óra közül valóban egy fiatal városi férfi pedagó-
gus használta egy órán a legtöbb szleng kifejezést, azonban mind a 10 pedagógus 
szlenghasználatának átlagát összevetve nem jelenthető ki, hogy kifejezetten a fiatal, 
városi, férfi pedagógusok használnának szlenget. Ellenben arra a megfigyelt órák 
során is bizonyítékot lelhetünk, hogy mennyire fontos lehet a szlenghasználatban az 
érdeklődési kör, hobbi, és így a különböző csoportokba tartozás. A már a táblázat-
ban is feltüntetett, buffol, debuffol és gamerek szavakat szintén a már említett fiatal 
férfi pedagógus használta. Ezek a szavak kifejezetten a számítógépes játékok nyelvé-
hez fűződnek, melyeket a tanár az Odüsszeiában megjelenő istenek viselkedésére 
használt: Igen, tehát azt látjuk, ez egy jó irány lesz, hogy az egyikben sakkbábúk csak 
az emberek és így megy a küzdelem, másikban pedig szintén ilyen support szerepet 
töltenek be, ugye buffolnak, debuffolnak ugye, gamerek kedvéért... [osztály nevet]. 
Logikus következtetés, hogy ez a pedagógus ismeri, sőt, aktív tagja is az online 
számítógépes játékosok csoportjának, hiszen ezek a kifejezések nem idegenek 
számára, sőt, aktívan használja is őket. 



96 NEVELÉSTUDOMÁNY – OKTATÁSÜGY

A személyi tényezők mellett igen fontos dologi tényezők is befolyásolhatják a 
tanári szlenghasználatot. Amennyiben az említett fiatal tanár úr irodalomóráját 
tovább vizsgáljuk, fiatal kora és érdeklődési köre mellett egyéb tényezőket is talá-
lunk, amelyek közrejátszhatnak gyakori szlenghasználatában. Homérosz eposzait 
igen izgalmas, innovatív módon dolgozza fel óráján: egy antik talk show keretén 
belül készít interjút Odüsszeusszal és Akhilleusszal – vagyis diákjaival. Ez a prog-
resszív módszer az órai nyelvhasználatra is komoly hatással van: ahogy a talk show 
fiktív tere eltávolítja az irodalomórát a klasszikus tanórai keretektől, így a hagyomá-
nyosan iskolai nyelvhasználat is változik. A tanár talk show hostként gyakran 
használ szleng kifejezéseket, és diákjainak is engedi ezen kifejezések használatát (pl. 
Öné a pálya, kedves Akhilleusz). A hagyományos, frontális munkaformák és az 
ahhoz kapcsolódó tanítási módszerektől eltávolodva nem csak a tanítás-tanulás 
folyamatának jellege változhat, hanem a tanórai nyelvhasználat is. 

A munkaformák és módszerek mellett más dologi tényezők is befolyásolhatják a 
tanórai nyelvhasználatot. A már fentebbi táblázatban is megjelenített elfekvőben van, 
fickó, kiiktat, kattan a bilincs kifejezések mind a bűnözői nyelvhez kapcsolhatók. 
A gengszterek nyelve rendkívül fontos forrása a szleng kifejezéseknek, számtalan 
szleng szavunk eredeztethető a tolvajnyelvből. Ezek a szavak mind egy Oidipusz 
király történetét vizsgáló irodalomóráról származnak. A művet ezen az órán 
krimiként vizsgálták, amely úgy tűnik, aktivizálta a pedagógus ilyen jellegű szleng 
szótárát. Ez kiváló példa arra, hogy a tanórai tematika mint dologi tényező hogyan 
befolyásolhatja a tanári nyelvhasználatot a szleng kifejezések megjelenésének 
szempontjából. 

ZÁRÓ GONDOLATOK ÉS KÖVETKEZTETÉSEK

A kutatás alapján kijelenthető tehát, hogy a pedagógusok használnak szleng kifeje-
zéseket tanóráikon. A 35.334 szavas korpuszból 230 szleng kifejezés volt kiválaszt-
ható. Ezek a kifejezések sokféle, színes szócsokrot alkotnak. 

A tanárok sokféle okból használhatnak szlenget. Szerepet játszhat nemük, koruk, 
élethelyük, azonban úgy tűnik, ezen szempontok nem sorsdöntőek a 
szlenghasználatnál. Fontosabb lehet inkább a személyiség, a nyelvhasználatot követő 
attitűdök, az érdeklődési körök, a hovatartozás, a tanítási kultúra. A tanórák dologi 
tényezői, például a használt munkaformák és módszerek, vagy az óra témája 
könnyen aktivizálhatja a pedagógusok szleng szókincsét. 

Annak ellenére, hogy az oktatásban napjainkig hagyományosan kizárólag a 
sztenderd nyelvváltozat uralkodott, ma már számos törekvés irányul arra, hogy a 
köznyelven kívül más nyelvváltozatok megismerése is helyet kapjon az anyanyelvi 
órákon. A szociolingvisztikai szemlélet terjedésével a magyartanárok egyre nagyobb 
hangsúlyt fektetnek arra, hogy a köznyelvtől eltérő nyelvváltozatokat is megismer-
tessék a diákokkal, a szlenget is beleértve. Ennek rendkívül sok haszna van, hiszen 
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ahogy tanulmányunk is mutatta, a szleng virágzó nyelvváltozata a fiataloknak, de a 
pedagógusok nyelvhasználatában is határozottan jelen van. 

Írásunk csupán pillanatképet vázolt fel a mai középiskolai diákok, illetve egyes 
pedagógusok szlenghasználatából. Nem volt célunk átfogó körképet festeni a 21. 
századi tinédzserek szlengjéből, csupán betekintést akartunk nyújtani a fiatalok 
nyelvhasználatára ebből az izgalmas szempontból. 

A pedagógusok, különösképpen a magyartanárok rendkívül fontos nyelvi 
példaként szolgálhatnak a diákjaik számára. Az ő nyelvhasználatuk, anyanyelvi 
attitűdjük óhatatlanul is ragadhat diákjaira, amely igen komoly felelősséget jelent. Ez 
nem azt jelenti azonban, hogy a megfelelő elméleti és módszertani megalapozottság 
mellett nem kaphatna helyet az anyanyelvi órákon egy olyan nyelvváltozat is akár, 
mint a szleng. A nyelv nyelvváltozataiban él, és ezen nyelvváltozatok alapos megis-
merése csak szélesíti, színesíti, teljesebbé teszi a diákok anyanyelvükről alkotott 
képét. 
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KULTÚRA ÉS VÁLTOZÁS A HÁLÓZATI 
VILÁGBAN – ONLINE INSPIRÁCIÓK / 
OFFLINE REFLEXIÓK
Információk, gondolatok és észrevételek Szűts Zoltán 
Online – Az internetes kommunikáció és média története, 
elmélete és jelenségei című könyvéről

 FORGÓ SÁNDOR 1 – KOMENCZI BERTALAN2

Közeledünk a történelem legnagyobb diszkontinuitása felé:
a következő néhány évtizedben életünk nagyobb mértékben 
alakul át, mint az elmúlt évezredek során összesen.
…a genetika, robotika, nanotechnológia és informatika
kölcsönhatásain alapuló átalakulás következményei 
beláthatatlanok…

Ian Morris3

Gutenberg találmányának következményei – jóllehet  
a visszatekintő elemzés számára kézenfekvőnek tűnnek –
meghaladták a kortársi képzelet lehetőséghorizontját.

Elizabeth Eisenstein4

A globalizáció elkerülhetetlen, 
a jövőt csak tapogató ujjaink hegyével érezzük, és félek,
hogy a hagyományos kultúrát már magunk mögött hagytuk.
Mi jön még, és hogyan lehetne elkerülni?

Csányi Vilmos5

1 Forgó Sándor PhD, habil. ny. címzetes egyetemi tanár, Eszterházy Károly Egyetem Médiainformatika 
Tanszék, Eger

2 Komenczi Bertalan PhD, professor emeritus, Eszterházy Károly Egyetem Médiainformatika Tanszék; 
Pedagógiai Kar Neveléstudományi Doktori Iskola, Eger

3 Morris, Ian (2010): Why the West Rules – For Now: the Patterns of History and What They Reveal About 
the Future. London, Profile Books. 597.p. 

4 Eisenstein, E. (1979): The Printing Press as an Agent of Change: Communication and Cultural 
Transformation in Early –Modern Europe. 1–2 vols. New York, Cambridge University Press. 507. p. 

5 Csányi Vilmos (1999): Kultúra és globalizáció. 2000. 11. 5. 78–86. p. 
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Szűts Zoltán: Online – Az internetes kommunikáció és média története, elmélete és 
jelenségei című könyve a Wolters Kluwer Hungary Kft. kiadásában jelent meg 
Budapesten 2018-ban. A kötet borítóképe első pillantásra inkább utal monolit 
vasbeton szerkezetre, mint a hálózatok jellemzőinek vizualizálására hívatott gracilis 
gráfok dinamikus éleire és csomópontjaira. Jobban megnézve azonban az ábrát, 
belelátható annak a rendszernek a strukturális és funkcionális komplexitása, amely 
– feltehetően – az emberi agy után az ismert világegyetem második legbonyolultabb 
képződménye. A terjedelmes tartalomjegyzéket lapozgatva látszik, hogy az online, 
internetes világ szinte minden aspektusát átfogó, összegző, monografikus jellegű 
munkáról van szó. A könyv szerkezetéből is kitűnik a szerzőnek az a törekvése, hogy 
a több mint félszáz fejezetet koherens egésszé fűzze össze. A tartalomjegyzékből az 
olvasó azt is láthatja, hogy a címben jelzett online világ határai nehezen körvonalaz-
hatók. 

A könyv a maga területén hiánypótló, hiszen – a szerző célkitűzése szerint – szin-
tetizálja mindazt, amit az internet világáról, a digitális kommunikációról, a poszt-
Gutenberg-galaxisról tudunk. Részletesen ismerteti annak az átalakulásnak a 
kulcselemeit, ami az írásbeliség, „könyvbeliség”, illetve a tévé és rádió hagyományos 
tömegmédium-világától a digitális, hálózati univerzumig vezetett (korszakváltás?), 
majd felvillantja az új kulturális formáció jövőbeli alakulásának prognosztizálható, 
illetve lehetségesnek tűnő irányait is. A mű felfogása első olvasatra a médiumelméle-
tek szemléletének szellemében technológiadeterminista (Innis6, McLuhan7 és 
Castells8): a kommunikációs eszközök az általuk közvetített tartalmaktól függetle-
nül – hosszabb távon – formálják azokat a társadalmakat, amelyek használják őket: 
hatásukra változik az emberek valóságérzékelése, gondolkodása és értékrendszere is, 
azaz a mindenkori domináns médium az emberi kultúrát átformáló hatással bír.9 

A kötet – az előszót és a bevezetést követően – öt fő részből áll. Különlegessége, 
hogy az első a 0. rész számozást kapta, a záró rész pedig X részként szerepel. 
A szerző ezt azzal indokolja, hogy az online rendszerek szorosan vett története (az 
első, a második és a harmadik rész) nem érthető meg az előzmények nélkül (0. rész), 
és a jelen és a jövő kihívásaival foglalkozó szövegrészek a jelenben még pontosan 
nem körülhatárolható, a kronológiába szervesen be nem sorolható jelenségekre 
utalnak (ezért az „X. rész” jelölés).

Az előszóban ismertetett célkitűzések szerint a szerző kötetet azzal a szándékkal 
írta, hogy széles skálán vizsgálja az online kommunikációs formák és tartalomtípu-
sok történetét és elméletét. Arra kíváncsi, hogy az online folyamatok és jelenségek 
hogyan ágyazódnak be kultúránkba, milyen hatással vannak a társadalom 

6 Innis, H. A.(1950): Empire and Communications. Oxford, Clarendon Press, [1972.] https://www.
gutenberg.ca/ebooks/innis-empire/innis-empire-00-h.html

7 McLuhan, M. (2001): A Gutenberg-galaxis. A tipográfiai ember létrejötte. Budapest, Trezor.
8 Castells, M. (2005): A hálózati társadalom kialakulása. Budapest, Gondolat – Infonia. 444. p.
9 A médiumelméletek esszenciája McLuhan híres és sokat idézett mondatában foglalható össze, hogy 

„The medium is the message” (a médium maga az üzenet – és nem a közvetített tartalom). 
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szerkezetére és dinamikájára. Meggyőződése, hogy az internetes kommunikáció és 
média minden korábbi kommunikációs formánál és médiumnál jobban átjárja 
világunk szöveteit. Választott perspektívája az összefüggések feltárása, történetek 
elbeszélése, az elszórtan elérhető ismeretek összegyűjtése, a jellemző, meghatározó 
jelenségek elemzése. Leírja az előszóban azt is, milyen döntési kényszerekkel 
szembesült a szövegalkotás során, szól bizonyos alapvető feltételezéseiről (az internet 
működésére, kommunikáció – média – internet kapcsolatrendszerére, jellegére stb. 
vonatkozóan), illetve a rendelkezésre álló terminológia használatáról.

A bevezetésben Szűts tovább részletezi céljait, előfeltevéseit, szándékait, néző-
pontjait, illetve definitív módon értelmez néhány, a kötet tartalma szempontjából 
jelentős fogalmat, jelenséget (a mai internet természete és hatásrendszere, kölcsönha-
tása és kapcsolódása más médiumokhoz; az új digitális paradigma szerepe az 
adat-információ kezelésben; az online médiatartalmak szerkezete stb.). Az internet-
tudomány című fejezetben pedig ismerteti az egyes kulcsszerepet játszó témakörök 
elemzése során felhasznált szakirodalmi forrásait.

A Nulladik rész tartalmazza azokat a háttérismereteket, amelyek a hálózati 
univerzum történetének, szerkezetének és működésének a megértéséhez szüksége-
sek. Az első fejezet a hálózat-elmélettel és a kommunikációs hálózatok kialakításá-
nak, folyamatos fejlesztésének a történetével foglalkozik. A második fejezet a 
számítógépek konstrukciójának történetéről illetve ezek társadalomra és kultúrára 
gyakorolt hatásairól tartalmaz információkat. (Zárójelben megjegyezzük, hogy 
ebben a rövid részben néhány pontatlanság fordul elő, elsősorban Neumann János 
szerepét illetően.)

Az Első rész az internet kifejlesztésének történetét írja le. Külön fejezetben 
szerepelnek azok a „kezdetben magányos hősök”,10 akik megálmodták, kigondolták, 
kidolgozták az új információs rendszer elméleti alapjait és (részben) irányították az 
elképzelések gyakorlati megvalósítását. (Joseph C. R. Licklider, Robert Taylor, 
Leonard Kleinrock, Paul Baran és mások.) Részletesen olvasható az ARPANET 
létrehozásának krónikája, az internet születésének populáris legendája és valódi [?] 
története. Olyan fogalmak jelentésére és az általuk jelölt folyamat, alkalmazás, 
rendszer, mozgalom stb. szerepére vonatkozóan kapunk pontosságra és világosságra 
törekvő információkat, mint Telenet, Ethernet, BBS, Minitel, NSFNET stb. 

A Második rész egy internetes alkalmazás, a Tim Berners Lee által kifejlesztett 
világháló (World Wide Web) létrehozásának és fejlesztése/fejlődése első szakaszának 
(1990 és 2004 között) a történetével, illetve annak társadalmi, kulturális hatásaival 
foglalkozik. A bevezető részt (A felhasználó felemelkedése) követően itt is a meghatá-
rozó személyiségek bemutatásával kezdődik a téma tárgyalása (Vannevar Bush, Ted 
Nelson, Tim Berners-Lee, Douglas Engelbart). Mindegyikükhöz tartozik egy 
elképzelt vagy megvalósított hipertext rendszer: Memex, Xanadu, World Wide Web, 
NLS. Az ötödik fejezettől csökkennek a történetek és technikai leírások, aminek két 
oka van: a változások felgyorsulása és sokasodása, ebből következően a domináns 

10 Az első fejezet címe: A kezdetben magányos hősök 111. p.
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szereplők egyre növekvő száma, valamint az, hogy amint haladunk a jelen felé, egyre 
több potenciális olvasónak van már saját emléke az internetes kommunikáció és 
média egymást követő eseményeiről. De ebben a részben is számos fogalom megvi-
lágítása, magyarázata, értelmezése történik meg (virtuális valóság, Napster, másod-
lagos írásbeliség, dotcom bubble, újmédia, WAP, Craigslist stb.).

A Harmadik résszel a világháló jelenébe érkezünk. Ez a 2004-utáni időszak: a 
Web 2.0 és a közösségi média világa. A kötet szerzője a témát korábbi fejezeteknél 
alkalmazottól eltérően közelíti meg: hangsúlyosabb a jelenségek mögötti mozgató-
erők, a háttér-filozófiák és mentalitások, illetve ezek módosulásának a bemutatása. 
Ezzel a szemlélettel foglalja össze azokat a tulajdonságokat, melyek a Web 2.0-t és a 
közösségi médiát jellemzik, hangsúlyozva hogy az idesorolható jelenségek szervesen 
gyökereznek a Berners-Lee megálmodta világháló filozófiájában, ahol az online 
tartalmakat hordozó, asszociációk és linkek közvetítésére alkalmas hypertext 
nemlineáris gondolkodásmódja dominál. Ebben a részben is bemutatásra kerülnek a 
korszak legmeghatározóbb szereplői, ezúttal „Közösségteremtők” kategória alatt: 
Steve Jobs, Larry Page, Sergey Brin és Mark Zuckerberg. Az online jelenségek 
körében kevésbé tájékozott olvasók olyan új fogalmak sokaságával találkoznak, 
mint: prosumer, My Space, szimulákrum, hashtag, VOD, Netflix, influencer, mém, 
konvergencia, emojik és emotikonok, augmentált valóság, digitális demencia, 
e-learning stb.

A kötet fő fejezetei közül az X. rész a jelen és a jövő kihívásait tárgyalja. Ahogyan 
fentebb is utaltunk rá, ennek a résznek a nem szokványos, megkülönböztető jelölése 
azt hívatott szimbolizálni, hogy a szerző a témák sokaságából szelektált néhányat, 
amelyeket ő jelentős vagy/és tartós trendnek illetve szignifikáns, a jövőre is irányuló 
jellemzőnek tart. A sharing economy, a crowdsourcing, a citizen science, a 
wikinomia a (szabad) erőforrásoknak és javaknak az egyének közötti proaktív 
online együttműködésen, új kooperációs formákon alapuló el/megosztása, amelynek 
egyre robusztusabb infrastruktúrája a közmű jellegű internet, lényeges pszichológiai 
komponense pedig az online bizalom. Fontos és aktuális téma a megbízhatóság, 
adatvédelem, következésképpen a megfigyelés-ellenőrzés (orwelli ihletésű) kérdés-
köre, illetve a kapcsolatok és (hír)források hitelességének kérdése. A Big Data és 
Chatbotok témakör erősen jövőorientált, a mesterséges intelligencia 
mintázatfelismerésen alapuló lehetőségeibe és az ezzel kapcsolatos kihívásokba nyújt 
betekintést. 

A könyv utószavában a szerző felvázolja, hogy szerinte „mely gyakorlati jelensé-
gek lesznek a közeljövőben a legnagyobb hatással az internetes kommunikáció és a 
média együttesének jövőjére.”11 A haladás várható győzelmének meghirdetése vagy 
technopesszimista narratívák felvázolása helyett néhány szcenáriót és trendet emel 
ki csupán a jelen digitális és szinkretista kontextusából. Úgy látja, hogy a következő 
infokommunikációs tendenciák és irányzatok lesznek világszerte jellemzőek: a 
mesterséges intelligencia felértékelődése, a digitális diplomáciának a hagyományos 

11 Uo. 473. p.
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külügyi mechanizmusokat radikálisan átalakító előretörése, a digitális írástudás 
valamint a média- és információs műveltség további felértékelődése, ennek nyomán 
az oktatásba történő erőteljes integrációja, az adattudatosság erősödése és az 
adatkezelés további szigorodása, valamint a nyílt, Web 2.0-s rendszerek fokozatos 
fizetős szolgáltatásokká alakításának az előtérbe kerülése. 

Úgy gondoljuk, ez a tömör, vázlatos tartalmi ismertetés is jelzi azt, hogy Szűts 
Zoltán széles merítésű, nagyigényű inter- és transzdiszciplináris elemzés megalkotá-
sára vállalkozott. A könyv címe is jelzi a törekvés átfogó voltát: Az internetes 
kommunikáció és média története, elmélete és jelenségei. Fel kell tennünk a kérdést: 
lehetséges-e ma egy ilyen szintézis? Természetesen nem, és ezzel a szerző is tisztában 
van: hiszen például az Utószóban azt írja, hogy „az új kommunikációs formákban és 
médiafelületekben rejlő, végtelen lehetőségeket és veszélyeket ígérő jövőképek arra 
ösztönzik és kísértik a médiakutatót, hogy valójában sohase hagyja abba a mun-
kát.”12 Az Előszóban pedig a következők olvashatók: „ a »miért nem szerepel benne« 
kezdetű kritikák és recenziók értékes információkat biztosítanak majd számunkra 
egy bővített, átdolgozott kiadás írása során.” Ugyanakkor ebben az átmeneti 
időszakban is szükség van ilyen vállalkozásokra, és Szűts nem teljesített rosszul. 
Hatalmas, alapos és úttörő munkát végzett. Megfogalmazásai és szövegválasztásai 
pontosságra, korrektségre és kiegyensúlyozottságra történő törekvést jeleznek, 
arányérzéke mindvégig megfelelőnek mutatkozik. Jó, hogy a felsőoktatás számára 
rendelkezésre áll egy ilyen kézikönyv. A kötet szerkezetének kialakítása azonban 
kívánnivalókat hagy maga után: hiányzik az irodalomjegyzék, valamint egy név- és 
tárgymutató. Ezeket nem pótolja a részletes tartalomjegyzék és a kiterjedt lábjegy-
zetanyag sem. Indokolt lett volna néhány helyen az áttekinthetőséget ábrák, grafiko-
nok, táblázatoknak a szövegbe helyezésével növelni. Képek beillesztése – például a 
meghatározó személyiségek portréi – a szöveg monoton jellegének helyenkénti 
frissítésére vizuálisan emelte volna a tartalom prezentálásának hatását. A következő 
kiadás szerkesztése során megfontolandó ezeknek a hiányosságoknak a korrekciója.

Írásunk zárásaként még két észrevételt fogalmazunk meg, melyek a számítógép-
fejlesztés történetével foglalkozó részre, illetve a recenziónk bevezetéséhez választott 
idézetekre irányulnak. A szerző A számítógépek története, társadalmi és kulturális 
hatása című fejezet indításakor kiemeli azt a tényt, hogy a modern digitális számító-
gép működési elveinek a logikai alapjait Neumann János fogalmazta meg (Neu-
mann-architektúra), és az első ilyen gépek (ENIAC, EDVAC, IAS) megépítésénél is 
kulcsszerepet játszott. Abban a folyamatban azonban, amelynek során a matemati-
kusok és statisztikusok gépéből kommunikációs eszköz és univerzális médium lett 
(és amelyet joggal nevezhetünk a számítógép „metamorfózisának”)13 még legalább 
három magyar kutató töltött be kiemelkedő és meghatározó szerepet: Kemény János 
(John G. Kemeny), Gróf András (Andrew Grove) és ifj. Simonyi Károly (Charles 
Simonyi). 

12 Uo.
13 Komenczi Bertalan (2009): Információ, ember és társadalom. Eger, EKF-Líceum Kiadó. 10. p. 
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Kemény János Einstein munkatársa volt Princetonban, a Magasabb Tudományok 
Intézetében (Institute for Advanced Studies), az ő ajánlására hívták meg a 
Darthmouth College matematikai tanszékének vezetésére. Később az egyetem 
elnöke lett. Ott valósította meg az első olyan időbeosztásos rendszert, amely a 
diákoknak széles körű hozzáférést biztosított az intézmény központi számítógépé-
hez. Azért, hogy a diákok használni tudják a számítógépet, Kemény – Thomas Kurtz 
közreműködésével – megalkotta az egyszerű és könnyen megtanulható BASIC 
(Beginners’ All-purpose Symbolic Instruction Code) interaktív számítógép-prog-
ramnyelvet.14 

Ifj. Simonyi Károly annak a Simonyi Károly akadémikusnak a fia, aki A fizika 
kultúrtörténete című egyedülálló tudománytörténeti munka polihisztor szerzője. Ifj. 
Simonyi a Xerox PARC legendás fejlesztőlaboratóriumában az Alto grafikus felhasz-
nálói felületére tervezte az első WYSIWIG szövegszerkesztőt, a Bravót. 1981-től a 
Microsoft szoftvermérnöke, majd a vállalat szoftverfejlesztési vezetője. Nevéhez 
fűződik a Word szövegszerkesztő program kidolgozása. Scott McGregorral ő hozta 
létre a Windows operációs rendszert, Jabe Blumentallal pedig az Excel táblázatszer-
kesztőt. 

Gróf András (Andy Grove) az Intel kutatási részlegének volt a vezetője: 1979-ben 
a cég elnöke lett, majd 1987-ben a vezérigazgatói posztot is átvette, amit 1998-ig 
tartott meg. 1997-ben a Time magazin őt választotta az év emberének. „Az ő 
irányításával zajló fejlesztések révén sikerült szinte határtalanul megnövelni az 
integrált áramkörök és az ezekből felépülő komputercsipek kapacitását, tudását, 
képességeit. [...] Nélküle máshogy alakult volna a számítógépek dicsőséges forra-
dalma. Ő volt az, aki négy évtizedes munkával a világ vezető csipgyártó cégévé tette 
az Intelt, eközben forradalmasította mindazt, amire a számítógépek képesek 
lehetnek.” – olvasható a halálakor írt méltatásban.15 Önéletrajzi kötete magyarul is 
megjelent.16 

Úgy gondoljuk, a fentebb leírt ismertetések meggyőzően bizonyítják, hogy abban 
a transzformációban, amelynek eredményeképpen az internet közművé válhatott, és 
amelynek eredményeképpen az új paradigma részeként lehetővé vált „A felhasználó 
felemelkedése”, Kemény, Simonyi és Gróf munkássága meghatározó volt. 

A recenziónkat indító 3 idézet közül az első, Ian Morris angol/amerikai történész 
munkájából való.17 Ezzel azt szerettük volna érzékeltetni, hogy azok a folyamatok és 
jelenségek, amelyeket Szűts könyvének témájául választott, az emberiség legégetőbb 

14 „Nem csak azért teremtettem meg a BASIC-et, hogy eggyel több számítógépes nyelv legyen. Azért csi-
náltam, hogy a számítógép minden egyetemi hallgató (és minden diák) számára hozzáférhető legyen” 
– írta később Kemény: Kemény János (1978): Az ember és a számítógép. Budapest, Gondolat. 101. p.

15 Barotányi Zoltán (2016): A kicsivel is beérte – Andrew S. Grove (1936–2016). Magyar Narancs. 13. 
https://magyarnarancs.hu/tudomany/a-kicsivel-is-beerte-98789

16 Grove, Andy Gróf András (2002): Átúsztam. A mikroprocesszor alkotójának önéletrajza magyarországi 
éveiről. Budapest, Eötvös Loránd Fizikai Társulat, ELFT.

17 Morris, Ian (2010): Why the West Rules – For Now: the Patterns of History and What They Reveal About 
the Future. London, Profile Books. 597. p. 
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sorskérdései közé tartoznak. Morris prognózisa szerint az emberiség közvetlenül 
előtte áll egy alternatívának: vagy a szingularitás, vagy a katasztrófa következik be. 
Ezért írta (2010-ben), hogy a történelemben a következő 40 év lesz a legfontosabb. 
A szingularitást lényegében Ray Kurzweil forgatókönyve szerint képzeli el, akinek 
A szingularitás küszöbén című könyve magyarul is megjelent.18 Bár Kurzweil könyve 
inkább futurológiai vízió, mint tudományos munka, mégis úgy gondoljuk, az ő, és 
mások gondolatai alapján,19 Szűts bátrabban is megidézhette volna (kritikával) a 
jövő technooptimista és technopesszimista vízióit.

A Szűts által is hivatkozott Elizabeth Eisenstein munkájából vett idézettel azt 
szerettük volna hangsúlyozni, hogy a jövő nyitott – és bizonytalan. Még nem 
ismerjük a „világháló természetét”. A még mindig gyorsuló technológiai fejlődés 
áramlásai közepette próbálunk orientálódni, és ez nem könnyíti meg az elemző 
dolgát. Túl sok a nyitott kérdés, a bizonytalanság ahhoz, hogy határozott megállapí-
tásokat tehessünk az új digitális kultúra jellemzőire vonatkozóan. És ez átvezet 
bennünket a harmadik idézethez, Csányi Vilmos szövegéhez. 

A jövőt illetően egyféle aszimmetria érződik. Azt még nem igazán tudjuk, mit 
hoz ez a szép új elektronikus világ számunkra. A kötet szerzője több szöveghelyen 
radikális társadalmi és kulturális átalakulásokról, a kommunikáció és a média 
forradalmasításáról, tér és időfelfogásunk, alapműveltségünk átalakulásáról tudósít. 
Hogy mindez hová vezet, arról fogalmunk sincs. Az, ami tradicionális kulturális 
szokásainkból megszűnik vagy erősen megváltozik, jobban érzékelhető. Hogyan 
lehetne ebből minél többet megtartani? Mi jöhet még, és ami bizonyosan rossz, az 
hogyan lenne elkerülhető?

18 Kurzweil, Ray (2013): A szingularitás küszöbén. Budapest, Ad Astra.
19 Például Bostrom, Nick (2015): Szuperintelligencia. Budapest, Ad Astra.
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CSALÁD- ÉS ISKOLATÖRTÉNET 
ÖSSZEFONÓDÁSA, AVAGY MIRE 
HASZNÁLHATÓK A KÖZGYŰJTEMÉNYI 
FORRÁSOK?

VARGA KATALIN1

A közgyűjtemények (könyvtár, múzeum, levéltár) együttműködésének erősítése 
régóta esedékes programja a magyar kultúrának. Ezért is örömteli, amikor olyan 
rendezvényeket sikerül szervezni, amelyek témája jó alapot szolgáltat az együttmű-
ködésre és az együtt gondolkodásra. Ilyen rendezvény volt az Országos Pedagógiai 
Könyvtár és Múzeum, a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtára és Budapest 
Főváros Levéltára közös szervezésében, az Országos Könyvtári Napok rendezvény-
sorozat keretében, 2018. október elsején lezajlott tudományos konferencia. A téma 
nemcsak a tudomány iránt érdeklődők, de a nagyközönség érdeklődésére is méltán 
tartott számot. A családkutatás és ehhez kapcsolódóan az iskolatörténeti kutatások 
mind a magánembereket, mind a szakembereket széles körben érdeklő témák. 
A könyvtárak, levéltárak és a múzeumok gyűjteményeikből fontos forrásdokumen-
tumokat biztosítanak ehhez, így kiváló kutatási helyszínek. Az iskolai évkönyvek, az 
iskolai anyakönyvek, az iskolai élet egyéb írott és tárgyi dokumentumai egyszerre 
mesélnek konkrét emberek, családok és korszakok történetéről.

Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (OPKM) felbecsülhetetlen értékű 
különgyűjteményt gondoz iskolai évkönyvekből. A magyar tanügyigazgatás alá 
tartozó és tartozott alsó és középszintű oktatási intézmények tanévenként kiadott 
évkönyveit (értesítőit) a teljesség igényével gyűjti. Az iskolai évkönyvek – vagy régi 
nevükön, iskolai értesítők – kis példányszámban jelennek meg, speciális, máshol 
kevésbé fellelhető adatokat, információkat közölnek az iskola életéről, a tanulókról, a 
pedagógusokról. Ennek megfelelően a családtörténetet, iskolatörténetet, neveléstör-
ténetet, életutakat kutatók számára pótolhatatlan források. Az 1849-ben jóváhagyott 
Entwurf2 tette kötelezővé az évkönyvek megjelentetését elsősorban a középiskolák 
számára. A rendelet értelmében az 1850/51-es tanévtől kezdték az iskolák rendszere-
sen közzétenni értesítőiket. Szórványosan már a XVIII. századtól adtak ki egyes 
iskolák ún. érdemsorokat, amelyekből az OPKM is rendelkezik néhány példánnyal. 
Az iskolai értesítők kiadása 1949-ben megszakadt, majd az 1980-as évektől kezdve 

1 Varga Katalin PhD, főkönyvtáros, EKE OFI Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
2 Entwurf der Organisation Gymnasien und Realschulen in Oesterreich. Ministerium des Cultus und 

Unterrichts. 1849. Wien.
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előbb szórványosan, az 1990-es évektől pedig ismét rendszeresen megjelentek, 
nemcsak itthon, hanem a határon túli magyar nyelven oktató intézményekben is.

Köszöntőjében Péterfi Rita, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 
főigazgatója elmondta, hogy a konferenciának többszörös apropója van: egyrészt az 
Országos Könyvtári Napok központi témájának megfelelően az együttműködés 
lehetőségeinek bemutatása, másrészt két évforduló, az Eötvös-féle Népoktatás 
Törvény 150. és az OPKM újbóli megalapításának 60. évfordulója. E három témához 
kapcsolódó előadások tökéletes ívet és tartalmat adtak a konferenciának. A cél, hogy 
az elhangzó ismeretek a későbbiekben beépüljenek a szakma mindennapjaiba, 
valamint hogy bizonyítsuk, a különféle közgyűjteményeknek van mondanivalójuk 
egymás számára. Az OPKM fontosnak tartja az oktatás mellett a társintézmények 
munkájának támogatását is, hiszen a közgyűjteményeknek nem versenyezniük kell 
egymással, hanem forrásaikat és lehetőségeiket integrálva közösen haladni előre. 
A konferencia tematikája a közgyűjtemények és egyedi forrásaik aktivizálása, a 
gyűjtés – feldolgozás – szolgáltatás hármas egysége, valamint a digitalizálás újabb 
lehetőségei köré épült.

A nyitó előadásban Gazda István tudománytörténész rendkívül élvezetes stílus-
ban illusztrálta a családtörténet, a genealógia és a történelmi segédtudományok 
forrásainak jelentőségét a tudománytörténeti kutatásban. Előadásának fő vonalában 
bizonyította, hogy Eötvös József Zrínyi Miklós leszármazottja, és bemutatta azokat a 
módszereket, ahogy az ilyen leszármazotti láncok kikutathatók. A genealógia 
kiválóan alkalmazható az oktatásban is, hiszen megfelelő források birtokában a 
tanulók önállóan is megtalálhatnak érdekes, különleges összefüggéseket. Bolyai 
Farkas és Bolyai János élettörténetén keresztül pedig arra világított rá, hogy a saját 
korukban Magyarországon szinte semmibe sem vett, ismeretlen tudósok életrajzi 
forrásaiból néha egészen meglepő, és hosszú távon a gondolkodást is megváltoztató 
következtetések vonhatók le. Megtudtuk például, hogy Bolyai János fiának, Dénes-
nek a leszármazottai férfi ágon mind kohászok, női ágon pedig kozmetikusok lettek. 
Arra is felhívta a hallgatóság figyelmét, hogy miközben Bolyai János külföldön már 
ismert matematikus volt, itthon még Eötvös József sem ismerte. Amikor Rómából 
egy levélben felhívták a figyelmét a zseniális matematikusra, Eötvös megdöbbent 
saját hazája „barbarizmusán”. Ezek után Eötvös az elsők között volt, aki felismerte 
Bolyai nagyságát és segítette hazai ismertté válását. A Marosvásárhelyen található 
Bolyai hagyaték ma is felbecsülhetetlen érdekességeket rejt.

A második előadásban Kovács Csaba tudományos kutató, a Központi Statisztikai 
Hivatal Könyvtárának munkatársa a statisztikai adatok családkutatásban való 
felhasználhatóságát mutatta be. Sok érdekes információt hallottunk a statisztikai 
számbavétel történetéről, arról, hogyan változtak a különböző korokban a népszám-
lálások, illetve a kulturális és családstatisztikai felmérések kérdéssorai attól függően, 
hogyan alakult a társadalom érdeklődése e témák iránt. Az első népszámlálás 
1784–1787 között volt, de a műveltségi és a családi adatokra először csak 1869-ben 
kérdeztek rá. Ettől kezdve vizsgálhatjuk az egyes korszakok adatait. Az oktatásügy 
és az iskolarendszer, valamint a kulturális intézményrendszer fejlődésével természe-
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tesen a statisztikák is egyre több mindenre választ adnak. A családstatisztika 
keretében például információt kapunk nemcsak a kérdezett személy családi állapo-
táról, de családi állásáról (családfő, feleség, rokon stb.), gyermekei számáról és 
házasságkötésének idejéről is. A modern technika segítségével ma már mindenki 
tájékozódhat ezekről az adatokról, akár látványos térképek segítségével is.

Rácz Attilának, a Budapest Főváros Levéltára munkatársának jóvoltából bemuta-
tást kaptak a résztvevők a levéltár-pedagógia aktuális programjairól. Az eddig a 
nagyközönség számára eléggé zárt levéltárak ma már szívesen nyitják ki kapujukat 
az iskolák előtt, hogy érdekes és izgalmas programokkal vezessék rá a diákokat a 
primer források fontosságára. A foglalkozások célja, hogy bemutassák, mivel is 
foglalkozik a levéltár, illetve hogyan érhetők el és használhatók az ott található 
egyedi források. Programjaik segítségével a diákok megtanulják, hogyan járjanak 
utána egy-egy irodalmi mű cselekménye igazságtartalmának, illetve hogyan 
ellenőrizzék, hogy egy híres ember interneten olvasható életrajza valós adatokat 
tartalmaz-e. A levéltárakban található anyakönyvek, iskolai anyakönyvek, értesítők 
stb. a diákok számára rengeteg érdekes és hasznos információt rejtenek.

Gereben Ferenc olvasáskutató egy nagyon érdekes kutatását mutatta be. Saját 
nagymamája élettörténetét kutatta fel egy otthon talált album segítségével, amely 
egyben az Első Világháború kordokumentuma is. A személyes történelem és az 
egyetemes történelem összefonódása megható és tanulságos adalékokkal szolgál. 
Valószínűleg mindannyiunknak vannak otthon ilyen személyes történelmi doku-
mentumai, fényképei, levelei, amelyek segítségével bárki, akár diák is végezhet 
történeti kutatást.

Balogh Mihály, az OPKM nyugalmazott főigazgatója előadásában az iskolai 
könyvtárak iskolatörténeti különgyűjteményeinek fontosságára és jelentőségére 
hívta fel a figyelmet. Hiába követelik meg jogszabályok immár évek óta az ilyen 
gyűjtemények létrehozását és fenntartását, nagyon kevés helyen tudják a feladatot 
megvalósítani. Elsősorban anyagi források, de emellett elhivatottság és odaszánás is 
szükségeltetik. A feladat fontos és megkerülhetetlen. Az iskolákban számtalan olyan 
egyedi dokumentum található (pl. naplók, anyakönyvek, értesítők), amelyek csak itt 
őrződnek meg és pótolhatatlan forrásai a helytörténeti kutatásnak. Sok követendő 
példa is van előttünk, hogy egy-egy jól szervezett és feltárt iskolatörténeti 
különgyűjtemény milyen nagy hasznára lehet a település, a közösség vagy az iskola 
történetét kutatóknak.

Czupi Gyula, a nagykanizsai Halis István Könyvtár igazgatója bemutatta könyv-
tárának pótolhatatlan tevékenységét a helytörténeti dokumentumok digitalizálásá-
ban. Egyszerű felszereléssel, kevés munkaerővel, szinte forrás nélkül is figyelemre 
méltó eredményeket értek már el a helyi lapok és a helyi iskolák értesítőinek digitali-
zálásában. A Halis István Könyvtár és az OPKM együttműködése is nagyon jól 
példázza, hogyan tudnak a közgyűjtemények forrásaik összeadásával hozzáadott 
értéket teremteni. A digitalizált dokumentumok a www.nagykar.hu honlapról 
elérhetők mindenki számára.
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Gráberné Bősze Klára a Magyarországi iskolai értesítők 21 kötetből álló biblio-
gráfiájának összeállítója röviden bemutatta a hallgatóságnak, hogyan is készült 
évtizedeken át ez a hatalmas forrásmunka. Elképzelhetetlenül sok aprólékos kutatás, 
utazás és fáradság kell ahhoz, hogy ma biztonsággal megtalálhassuk egy-egy iskola 
forrásait. Egy ilyen hatalmas forrásfeltáró eszköz elkészülte már maga is történelem.

Bognár-Nagy Mária az OPKM munkatársa, az iskolai értesítő különgyűjtemény 
kezelője szüleinek és nagynénjének iskoláztatását, valamint a korabeli oktatást 
mutatta be az iskolai értesítő mint forrás segítségével. Szavai nyomán megelevened-
tek a korabeli iskolák, beleláthattunk egy kicsit az oktatás hétköznapjaiba és ünnepe-
ibe. Előadása igazán érzékletesen és hitelesen mutatta be, hogyan válhatnak az 
egyedi könyvtári források a mindennapi érdeklődés, tanulás, információszerzés, 
vagy akár a családkutatás hasznos eszközévé.

Az előadások mellett a konferencia közönsége részt vehetett egy múzeumpedagó-
giai foglalkozáson is. Vargáné Arany Csilla Katalin a Pedagógiai Múzeum egyik 
legújabb foglalkozását mutatta be, amely a Pál utcai fiúk történetének segítségével 
invitálja a közönséget a korabeli iskola világába. Eközben megelevenedtek a régebbi 
korok iskolái dokumentumok, tárgyak segítségével.

A konferencia középpontjában az egyedi források, főként az iskolai értesítők 
álltak, hiszen az OPKM egyedülállóan gazdag iskolai értesítő különgyűjteménye 
kiapadhatatlan forrása a különféle történeti kutatásoknak. Ezekből villantott fel 
néhányat a konferencia, remélve, hogy nemcsak a tudományos kutatók, de a család-
kutatás bármilyen formájában érdekelt hétköznapi emberek is kedvet kapnak a 
könyvtárak, múzeumok, levéltárak történeti forrásainak böngészéséhez. 

Az intézményi együttműködés mellett olvasóinkkal is szeretnénk partnerséget 
kötni. Ezért kérjük a lakosság és az intézmények segítségét az állomány teljesebbé 
tételéhez. Ha van a birtokában iskolai évkönyv, akkor kérjük, ellenőrizze le, hogy az 
OPKM állományában van-e. Ha nincs meg, akkor szívesen vesszük a felajánlást. 
Bővebben: http://www.opkm.hu/?lap=dok/dok&dok_id=15#adom
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KÖNYVTÁR ÉS VALÓSÁG
Valóságos könyvtár – könyvtári valóság :  
könyvtár- és információtudományi tanulmányok
2018 / szerk. Kiszl Péter és Csík Tibor. – Budapest: ELTE BTK  
Könyvtár- és Információtudományi Intézet, 2018. – 383 p.

CZEGLÉDI LÁSZLÓ1

Az előszó és a bevezető alapján nagy várakozással tekintettem a kötet írásai elé. 
A kötet címe sokatmondó, az előszóban pedig egyértelművé válik, hogy oktatók, 
gyakorló könyvtárosok és könyvtári körben dolgozó szakemberek és doktorandu-
szok egyaránt szerepet kapnak a kötetben. Az „emberközpontú könyvtártudomány” 
megközelítés pedig kifejezetten valóságalapú, és a tudományterületünket érintő 
bármely szempont esetében prioritást élvez.

A valóságos könyvtár azonban nagyon sok esetben különbözik a könyvtári 
valóságtól. Bármennyire is szeretnénk látni az elméleteink megvalósulásait a kisebb 
könyvtárakban, sajnos a „könyvtári valóság”-ban ezek nagyon ritkán igazolódnak. 
A bevezetésben idézett, Frank Tibortól származó megállapítás természetesen 
helytálló, de ennek ellenére úgy érzem, hogy sok esetben még mindig az elmélet 
szintjén próbálunk előre araszolni. Rengeteg elméleti szakemberünk van, aki 
szívesen leírja az általa elgondolt dolgokról alkotott véleményét. Ugyanakkor 
viszonylag kevés esettanulmány, jó gyakorlat jelenik meg tudományterületünkön. 
Nézzük meg például a külföldi folyóiratokat, adatbázisokat (ezek tartalma elérhető a 
felsőoktatási könyvtárakban, de talán már néhány közkönyvtárban is – EISZ). 
Az ezekben megjelent tanulmányok, cikkek főként gyakorlati alapú történetekből 
jöttek létre – azaz, az elméletet már a gyakorlatba beépítve mutatják be, és ennek 
tapasztalatairól számolnak be. Meglátásom szerint, mi egy kicsit még mindig az 
elmélet oldaláról próbáljuk megközelíteni a problémákat, ahelyett, hogy konkrét 
gyakorlati megvalósításokra adnánk példákat.

Ez a konferencia és a munkáiból megvalósult kötet példa arra, hogy miként 
ötvözzük az elméletet a gyakorlattal. A könyv bevezetőjében idézett, Frank Tibortól 
származó megállapításhoz azonban hozzátenném azt a szerintem fontos kiegészítést, 
hogy a modernizálásnak (bár magam is a modernizálás híve vagyok) nem szabad a 
megőrzés, a „muzealizálódás”, a kulturális örökségek természetes áthagyományozó-
dásának a rovására menni. Ez azt jelenti számomra, hogy egy lehetséges határig az 
eredeti dokumentumokat próbáljuk szolgáltatni, ne feltétlenül a digitális oldal 

1 Czeglédi László PhD, egyetemi docens, Eszterházy Károly Egyetem Médiainformatika Tanszék,Eger
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legyen mindig az első vonalban. Nicholas Negroponte a MIT (Massachusetts Insti-
tute of Technology – Egyesült Államok) vezető kutatója azt a kijelentést tette 
2004-ben, hogy „A jövő az lesz, hogy a könyvoldalak átalakulnak nagyon olcsó 
képernyőkké, amelyeket azonban újra lehet írni, vagyis nem mondok le az írásról, 
csak a papírról. Lényegében a számítógép alkotja meg a könyvemet. Némi túlzással 
azt mondhatom, hogy elképzelhető egy olyan világ, amikor mindenkinek csak egy 
könyve lesz, de ez bármikor és bármelyik könyvvé átalakulhat.”2 Ez bizonyos 
mértékben megvalósult, de … Negroponte a Digitális létezés című könyvében3 
részben megerősíti ezt, ugyanakkor Eric McLuhan (a Gutenberg-galaxis válságát 
jelző Marshall McLuhan fia) azt vallja, hogy „A könyv jövője a könyv – íme egy 
nagyon rövid, aforizmaszerű kijelentés –, mert a hosszú könyvnek, a hosszú bekez-
désnek, a hosszú mondatnak, a hosszas érvelésnek nincs helye az elektronikus 
világban.”4

Ehhez képest ebben a kötetben felfedezhetjük újra a könyvhöz, a könyvkultúrá-
hoz való kötődést, még akkor is, ha az néha a modernizációhoz kötődik.

Mindezek tükrében érdemes a jelen kötetet szemlélni, amelyet jellemez a jó 
gondolat, a kiváló szerkesztői munka, valamint az előadók, szerzők remekül megal-
kotott, tudományos igényű, nagyszerű munkái. A kötetben szereplő írások négy 
nagy fejezetre tagolódnak: Könyvtárak és platformok, Oktatóink kutatásaiból, 
Doktoranduszaink kutatásaiból, Digitális bölcsészet.

Mind a négy fejezet sokat ígér, hiszen a címek is már sugallják az újdonságot, a 
várakozást az újra. Mindazonáltal a recenzió írójának feladatát némiképp megnehe-
zíti, hogy az egyes fejezetek elé olyan neves szakemberek írtak bevezetőt, mint Fodor 
Péter, Bényei Miklós, Tóvári Judit és Fodor János. A bevezetőkben röviden, egy-két 
mondatban, szerzőnként bemutatják az egyes tanulmányokat. Éppen ezért én ezt 
nem szeretném ismételni, hanem a fejezetekhez fűződő megjegyzéseimet közlöm.

Az első nagy fejezet Könyvtárak és platformok. A tanulmányokat nézve nagyszerű 
címválasztás, mivel egy meglehetősen eklektikus képet ad a különböző könyvtári 
területekről, amelyek nem feltétlenül kerülnek még a szakemberek gondolatainak 
körébe sem, így egyszerre. Vagyis: valóban platformokat láthatunk, amelyeken 
megvalósulnak a könyvtár számos feladataiból sokfélék. Ezek legfontosabb közös 
eleme, hogy könyvtári platformon jönnek-jöttek létre, ráadásul könyvtártípusok, 
földrajzi helyek, műfajok tekintetében is különbözők. Új tudományág kialakítása 
(Klaudy Kinga), a nemzeti könyvtár törekvései (Káldos János), a tudomány és a tudás 
szerepe (Fehér Miklós), közösségteremtés a „moziban” (Ramháb Mária), kapcsolat-
tartás és anyanyelvtudás fejlesztése (Redl Károly), állományrendezés új módszerei 
(Nagy János Ádám), kompetenciafejlesztés és érdekérvényesítés (Barátné Hajdú 
Ágnes), könyvtár és gazdasági fejlődés (Kiszl Péter), könyvtár és oktatás (Csík Tibor).

2 Az idő jelei. Az írás története. In: Duna Televízió, 2004. szeptember 15.
3 Negroponte, Nicholas (2002): Digitális létezés. Budapest, Typotex. 204 p.
4 Az idő jelei. Az írás története. In: Duna Televízió, 2004. szeptember 15.
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Nem nehéz meglátni, hogy milyen módon kapcsolódnak össze a felsorolt tartal-
mak: kreativitás, fejlődés, produktív részvétel más tudományterületek működésé-
ben, fejlesztésében, más tudományterületek beépítése a könyvtári működésbe. Nincs 
értelme kiemelni egyiket sem, mindegyik fontos a határterületek számára és 
mindegyik fontos a könyvtári működés fejlesztése számára.

A második és harmadik fejezet kicsit eklektikusabbra sikerült. Érthető módon, 
hiszen az egyik az oktatói kutatásokat, a következő pedig a doktoranduszok által 
végzett kutatások eredményeit mutatja be.

A második fejezetet, nevezetesen az oktatók tudományos munkáit Bényei Miklós 
kiválóan összefoglalja, és tőle lopom a megállapítást: kiváló tudományos műhely 
működik az intézetben. Az írások sorát legjobban talán úgy tudnám jellemezni: 
múlt – jelen – jövő. Mindhárom idősík megjelenik a válogatásban, bár elsősorban a 
jelen és a jövő. Azt gondolnánk, hogy már mindent tudunk a kereshető könyvtárról, 
és kiderül, hogy mégsem (Németh Katalin, Murányi Péter, Kosztyánné Mátrai Rita). 
Különösen érdekfeszítő, hogy a szerkesztők jóvoltából miként jutunk el a long tailtől 
(Dippold Péter) egészen a self-publishingig (Kerekes Pál). Majd a társadalmi szerep-
vállalás tanulságait keresve milyen következtetéseket vonhatunk le a könyvtárak 
tekintetében (Fodor János, Bognárné Lovász Katalin, Senkei-Kis Zoltán). Olvasha-
tunk emellett pályaképet (Bíbor Máté János) és intézménytörténetet (Tószegi 
Zsuzsanna), de elsősorban a jelen működésére és állapotára vonatkozó írásokat, 
valamint a könyvtári gondolat jövőjében is kutakodó tanulmányokat.

Oktatóként egyetlen megjegyzést tudok fűzni a témához: szinte mindegyiket 
tanítani kellene! (Remélhetően némelyiket már tanítják is!)

A doktoranduszok fejezetét Tóvári Judit vezeti be. Teljes mértékig egyetértek a 
véleményével: „Öröm volt hallgatni az előadásokat, és élvezet most olvasni ezek 
szerkesztett változatát.” Ugyanakkor erről a fejezetről a legnehezebb írni, hiszen a 
művelődéstörténettől a közszolgáltatásokon keresztül az elektronikus platformokig 
minden megtalálható benne.

Ez persze egyrészt fontos azért, mert mutatja, hogy az intézethez kapcsolódó 
doktori iskola széles körben vállalja a doktorandusz hallgatók képzését. Másrészről 
üdvözlendő az intézmény témát felvállaló készsége, amely szinte minden területet 
felölel a könyvtártudomány köréből. A sztereotípiákkal ellentétben ugyanis ne 
felejtsük el, hogy a könyvtártudomány az valóban tudomány.

Az itt publikálók nevét több szempontból is érdemes megemlíteni. Az első: jó 
dolgokat írtak. A második: jó dolgokat írtak és értenek is hozzá. A harmadik: 
folytassák, ahol éppen tartanak. Éppen ezért felsorolnám a nevüket: Orbán Anna, 
Hubay Miklós Péter, Vass Anna Johanna, Bilicsi Erika, Winkler Bea, Kovácsné 
Koreny Ágnes, Sörény Edina, Juhász Éva, Nemes László.

A negyedik témakör – Digitális bölcsészet – azért is érdekes terület, mert mindig 
vitatott volt, hogy mennyi köze van a könyvtártudományhoz. Persze mi, könyvtári 
emberek azt mondjuk, hogy sok. De ez nézőpont kérdése is. Attól függ, hogy a 
digitális bölcsészet melyik oldalát vizsgáljuk. Én például egyes művek alapján 
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inkább digitális humán tudományoknak fordítanám, hiszen a bölcsészet ennél 
szűkebb fogalom.

A bemutatott kiváló projektek alapján (Apor Péter, Bódi Lóránt, Horváth Sándor, 
Micsik András, Schneibner Tamás, Maróthy Szilvia, Garamvölgyi László) számomra 
nem tűnik világosnak a digitális bölcsészet fogalma. Ettől függetlenül nagyra 
értékelem a bemutatásra került munkákat. Nagyon hasznos eszközök jöttek létre. 
A bemutatott „eszközök” elsősorban szerintem a digitális bölcsészet segédletei. 
A témakörbe foglalt terület ennél többet jelent. Mi a digitális bölcsészet? Például a 
digitális technológiák segítségével megértett primer szövegek, számítástechnikai 
eszközökkel támogatott humán tudományok, innen indult el a TEI stb.5

Az ELTE-n működő Digitális Bölcsészet Központ nagy tapasztalattal bír ezen a 
téren (Maróthy Szilvia). Azt gondolom, hogy többet kellene publikálni erről a 
területről a könyvtártudományi területhez kapcsolódóan. Sokkal szorosabbra 
kellene húzni a kapcsolatot a digitális bölcsészet és a könyvtár között, hiszen már 
meg vannak az eszközök, emberei erőforrások egymás támogatására.

A feladatom része, hogy írjak a kötet fizikai megjelenéséről is. Ritkán lehet kézbe 
venni manapság ilyen „készre” kidolgozott kötetet. Minden tekintetben megfelel az 
elvárásoknak, nyomdai, könyvészeti és esztétikai szempontból. Mellékletként 
tartalmazza a konferencia előadások absztraktjait, az előadókról szóló tájékoztatást, 
valamint fotókat a konferenciáról.

Ajánlom mindenkinek az ismertetett kötetet, akit érdekel a könyvtárak mai 
helyzete, sorsa, jövője. De főként annak ajánlom, aki ezért tenni is szeretne.

5 Ajánlott: Rydberg-Cox, Jeffrey A. (2006): Digital libraries and the challenges of digital humanities. 
Oxford, Chandos Publishing. 103 p.
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MIT ADTAK NEKÜNK A 
STATISZTIKUSOK? CSALÁD ÉS OKTATÁS 
A SZÁMOK TÜKRÉBEN A XIX. ÉS XX. 
SZÁZAD FOLYAMÁN

KOVÁCS CSABA1

Magyarország első népszámlálását a 18. század végén, 1784 és 1787 között tartották 
meg, arra az uralkodó, II. József adott utasítást. Mivel annak fő célja az adózásra 
kötelezettek és a katonakorú népesség összeírása volt, így az összeírt személy 
műveltségi állapotára – azaz, hogy milyen mélységig vett részt az oktatási rendszer-
ben – és a családra vonatkozó kérdések egyáltalán nem szerepeltek a kérdőíven. 
A legtöbb adatot a katonakorú és a katonai szolgálatra alkalmasnak tűnő férfinépes-
ségről vették fel.

A következő népszámlálásra, amely az első modern népesség-összeírás is volt 
egyben, 1869-ben került sor. Az az 1867-ben a Földmívelés-, Ipar- és Kereskedelem-
ügyi Minisztérium osztályaként létrehozott KSH első nagyszabású teendője volt. 
Az 1869. évi népszámlálás még nem szakított az 1850–1851. és az 1857. évi, az 
országban az osztrákok által végrehajtott népszámlálások azon gyakorlatával, hogy 
megszámlálták mind az embereket, mind pedig az állatokat. Ekkor még nem a KSH, 
hanem a különböző közigazgatási egységek (például vármegyék, városok) szerveztek 
népszámlálási bizottságokat, s a feldolgozás első fázisait is ezek a szervek végezték, a 
KSH-hoz pedig csak a vármegyei összesítéseket küldték el; ezután vette át a KSH a 
munkát. 1869-től a népszámlálásra szánt idő hosszát is rögzítették, az két hét és 10 
nap között váltakozott, ami a korábbi, több évet igénylő helyzethez képest sokkalta 
jobban szolgálta az adatfelvételi pontosságot. (E helyütt jegyzem meg azt is, hogy sok 
helyen hallható a szóban forgó népszámlálás megnevezéseként az 1870-es év is. 
A két évszámnak egyszerű oka van: minden népszámlálásnak van úgynevezett 
eszmei időpontja, ez pedig 1869. december 31-e éjfél volt, így értelemszerűen a 
végrehajtás már 1870-re csúszott át. Így például azt a személyt össze kellett szám-
lálni 1870 elején, aki január 1-én halt meg, de azt a csecsemőt már nem kellett, aki 
ugyanaznap született. 1941-ben aztán január 31-e éjfél volt az eszmei időpont, a 
népszámlálást viszont később újabb területre kellett kiterjeszteni, ugyanis az 1941 
áprilisában Jugoszláviától visszakerült területeken – 1941. október 10-e, éjfél eszmei 
időponttal – is összeszámlálták az ott lakókat.) A rövid kitérőt követően visszaka-

1 Kovács Csaba, tudományos kutató, Központi Statisztikai Hivatal Kutatástámogató és Statisztikatörté-
neti Főosztály, Budapest; csaba.kovacs2@ksh.hu
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nyarodva a vizsgált kérdéskörökhöz, elmondható, hogy ez volt az első népszámlálás, 
amelynél már rákérdeztek a számlálóbiztosok a megszámlált személy műveltségi és 
családi viszonyaira is; az ezt követő népszámlálások mindegyikének kérdőíve 
felvette már a szóban forgó témákat. Vagyis Magyarország műveltségi és családi 
viszonyait ekkortól lehet nemcsak becslés révén, hanem konkrét adatok felhasználá-
sával meghatározni.

A következőkben a népszámlálások műveltségi/oktatási jellegű, illetve a családra 
vonatkozó kérdéskörét tekintem át, majd röviden kitérek az egyéb, a műveltség 
mérésére alkalmas statisztikákra. Mindezek mellett – bár az időben ily átfogó 
felvételek adatainak elemzése nem lehet tárgya egy előadásnak – felvillantom az 
összeírások igen rövid konklúzióját, illetve kitérek pár mondat erejéig a témák 
elsődleges és másodlagos forrásaira is.

Bár a tízévenkénti népszámlálások mindegyike, azaz az 1880., az 1890., az 1900., 
az 1910., az 1920., az 1941., az 1949., az 1960., az 1970., az 1980., az 1990., a 2001. és a 
2011. évi – utóbbi már a tizennegyedik volt a KSH történetében – is tartalmazott a 
műveltségi és a családi állapotra vonatkozó adatokat, többször is alakult az azokat 
firtató kérdésfeltevés, tehát az, hogy pontosan mit is kérdeztek meg a megszámlált 
személytől. Megjegyzem, az 1880. évi összeírás úttörőnek számított abban, hogy az 
1871 során önállóvá vált KSH első saját szervezésű népesség-összeírása volt, amelyet 
követően az adatfeldolgozás teljes folyamatát is a KSH végezte el.

Eleinte, így 1869-ben is csupán arra tért ki kérdőív a műveltség mérésnél, hogy 
olvasni vagy írni-olvasni tud-e a megszámlált, majd így tettek a következő három 
népszámláláskor is. 1910-ben aztán kibővítették a műveltség mérésére vonatkozó 
kérdést, s megkérdezték, hogy legalább a középiskola 8, 6, 4 osztályát elvégezte-e, 
vagy azokkal egyenértékű intézményben végzett-e. Vagy 6, illetve 4 elemi osztályt 
elvégzett-e a megszámlált személy, aztán következett az írni-olvasni vagy az olvasni 
tudásra vonatkozó kérdés. Aztán egyre bonyolódott a kérdéskör, 1920-ban ugyanis 
már a felsőfokú végzettséget is tudakolták (tudományegyetemet vagy műegyetemet 
végzett-e), és utána jöttek a közép- és alapfokú iskolai végzettséget, illetve az 
írni-olvasni tudást firtató kérdések, aztán még arra is rákérdeztek, hogy milyen 
szakiskolai végzettséggel rendelkezik az összeírandó személy. 1930-ban pedig annyi 
kiegészítéssel toldották meg a korábbi kérdéseket, hogy a felsőfokú végzettség 
oklevelének megnevezését is kérték, vagyis az adott egyetem/főiskola karára vonat-
kozóan is elhangzott kérdés. 1941-ben zömmel a korábbi kérdéskörre vártak választ 
az összeírást végzők, a szakiskolai végzettségre vonatkozó kérdést egészítették ki a 
szaktanfolyam vagy népművelési tanfolyam elvégzésére vonatkozó résszel. Aztán a 
második világháború utáni első, tehát az 1949. évi népszámláláskor már arra is 
kitért a kérdőív, hogy az összeszámolt személy a dolgozók iskolájában végzett-e. 
Nem folytatom az egyes népszámlálások műveltségi vonatkozású részének változá-
sának felsorolását, csak annyit szögezek le, hogy az az idő múlásával egyre inkább 
részletesebbé, összetettebbé vált. Ennek jegyében az igen leegyszerűsítő és egyre 
kevésbé releváns írni-olvasni tudásra vonatkozó kérdést 1970-től el is hagyták. 
Az írás-olvasás 19. századi mérését egyébként a KSH első igazgatója, Keleti Károly is 
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igen fontosnak tartotta. Az 1869. évi népszámlálás adatai alapján írt, 1871-ben 
megjelent Hazánk és népe a közgazdaság és társadalmi statisztika szempontjából c. 
munkájában például nemcsak az analfabetizmus mértékét mutatta be, hanem 
részletesen elemezte az írni-olvasni tudók felekezeti szempontú megoszlását, illetve a 
népnevelés és a szakoktatás helyzetét is.

A kérdéskör egyre bonyolultabbá válása mögött egyrészt nyilván az egyre 
összetettebb és változatosabb iskolarendszer megléte húzódik meg, másrészt pedig, 
miután bevezették a népiskolai rendszert, amelynek részeként megjelent az általános 
tankötelezettség is, mérni lehetett már azt is, hogy az adott szinten ki hány osztályt 
végzett el. A korábbi állapotokkal való összevethetőség végett a különböző rend-
szerű iskolai képzéseket igyekeztek a kérdéseket összeállító népszámlálási szakem-
berek egymással kompatibilissé tenni, vagyis például az elemi iskolai végzettséget 
átkonvertálták általános iskolaivá.

Miként az érzékelhető volt, az idő múltával megfigyelhető a műveltségi szintnél 
egyfajta fokozatos súlyponteltolódás, amit a KSH kérdések átszabásával, kiegészíté-
sével igyekezett lekövetni. Eleinte ugyanis, a második világháború alatti, azaz az 
1941. évi népszámlálásig az alapfokú, azt követően a középfokú, majd a rendszervál-
tástól kezdődően a felsőfokú végzettség vált egyre inkább általánossá, a népszámlá-
lási kérdések pedig követni kényszerültek ezt a folyamatot. A statisztikai adatok 
feldolgozása ugyanezt mutatja. Az 1920. évi népszámláláskor például a férfiaknak 
még több mint 10%-a nem végezte el az elemi iskola első osztályát sem, addig 
2001-re már 0,5% volt csak az ily fokú végzettségű férfiak aránya. Az általános 
iskolát elvégző férfiak aránya, ha a 15 vagy annál idősebbeket nézzük, 1920-ban még 
alig haladta meg a 11%-ot, addig 2001-re már 92%-os volt ez az arányszám. A külön-
böző nemek között sokáig megfigyelhető volt némi előny a végzettség terén a férfiak 
javára, az a 20. század első felében 5–6% volt, azonban e különbségek a társadalmi, 
politikai változásoknak köszönhetően egyre inkább szűkültek, majd el is tűntek. Ha 
a középiskolai végzettséget nézzük, elmondható, hogy a férfiak körében 1920-ban 
még csak 4%-os arányt lehetett mérni, 2001-re ez már 38%-ra nőtt. A két nem 
közötti különbség itt is megfigyelhető volt, az azonban 1980-ra eltűnt, s 2001-ben 
már a nők körében volt 4 százalékponttal magasabb a középiskolai végzettség 
aránya. Nagyarányú emelkedés figyelhető meg a felsőfokú végzettséggel rendelkezők 
számát illetően is. A 25 éves vagy annál idősebb össznépességen belül 1920-ban még 
csak 1,7%-os arányt mértek, ami aztán 2001-re már 13,3% volt. A diplomásokon 
belüli arány is jelentősen megváltozott, míg 1930-ban a nők még csak 10%-kal 
képviseltették magukat, addig 2001-ben már több mint 50%-kal.

A népszámlálások mellett persze egyéb összeírások is foglalkoztak/foglalkoznak a 
lakosság műveltségi állapotával, illetve a műveltség hordozóihoz való hozzáféréssel: 
ilyen a népszámlálásoknál jóval gyakrabban mért műveltségstatisztika vagy 
kultúrstatisztika. Annak számos részterülete van, ilyen a könyvkiadási statisztika, 
amelyre vonatkozóan a 19. század elejétől vannak adatok. A múzeumokra és azok 
kiállításaira, illetve a sajtóterjesztésre vonatkozó statisztikákat a 19. század végétől 
gyűjtik. A sajtókiadás statisztikáit azonban csak 1926-tól veszik fel, annak elindítása 
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még a későbbi KSH elnök, Elekes Dezső nevéhez fűződik. Aztán 1927-től a mozikra, 
1928-tól a színházakra, 1930-tól a kultúrházakra vonatkozó statisztikákat is gyűjteni 
kezdte a KSH. Bár ezek a felmérések még elakadtak vagy többévente ismétlődtek 
csak, 1945 után néhány éven belül mindegyiket éves szinten kezdte gyűjteni a 
hivatal. A rádiózás statisztikáit annak 1925-ös, a tévés statisztikákat pedig az 
1957-es elindulásától gyűjti a KSH. Jelenleg az adatgyűjtések alapjául a kulturális 
intézményrendszer törvényi szabályozása és az Országos Statisztikai Adatgyűjtési 
Program (OSAP) szolgál. A gyűjtés kiterjed a kulturális intézményekre, az ott folyó 
tevékenységekre és azok kihasználtságára.

A családi állapotot tükröző kérdéskör jóval összetettebb, azzal azonban nem árulok 
el nagy titkot, ha elöljáróba elmondom, az ily jellegű kérdések sem maradtak 
állandóak az idők folyamán. A kérdések csoportokba szedve láthatók át leginkább, 
így a következő kérdéscsoportokat lehet felsorolni: a nemre és a családi állapotra; a 
családi állásra; a házasságkötés idejére; a gyerekek számára vonatkozó kérdések. 
A korábban bemutatott témától eltérően e helyütt már az 1784–1787 közötti népes-
ség-összeírás is sok, a témába vágó kérdésre kitért. Ekkor azonban még nem különí-
tették el a személyi kérdőíveket és a lakásíveket, hanem a házakhoz tartozó családi 
kérdőívekre vezették fel az ott lakó család vagy családokat. Az adott családon (vagy 
inkább háztartáson) belül aztán a családfőhöz kötődő viszony alapján jegyezték be a 
megszámláltakat, e helyütt viszont, akárcsak a későbbiekben, feljegyezték az egyes 
személyeknek a nemét, a családi állapotát, illetve, ha volt, a gyerekeit is. Az egy 
háztartásban egyedül élőket persze külön, mint családfőket írták össze. A születési 
évet nem jegyezték fel, csupán az életkort írták be. A felmérni kívánt adatokat 
tekintve sokkal bővebb – bár még az is csak a városi lakosok esetében használt 
személyi kérdőívet – az 1869. évi népszámlálás, amely elsőként használt a napjaink 
népszámlálásakor is meglévő alapvető kérdéseket. Például a nem és a családi állapot 
iránt érdeklődő kérdéseket, amelyek jóformán a mai napig változatlanok, s azon 
belül változatlan a férfi és nő, illetve a nőtlen, hajadon, házas, özvegy és elvált 
kategória. A családi állást tartalmazó kérdéseket – először 1900-ban tudakolták azt 
– az adott lakásban élés jogcímének örve alatt kérdezték meg a számlálóbiztosok; 
családfő, feleség, családtag, rokon, nevelő stb. Aztán több évtized kimaradt és újból 
1941-ben tették fel a kérdést, ekkor is a lakhatás jogcíme iránti tudakozódás alapján: 
családfő, feleség, gyermek, rokon, nevelő. 1960-tól – a kérdésfeltevés következő 
alkalmával – aztán már a családi állás iránt tudakozódtak: családfő, feleség/élettárs, 
gyermek, testvér, apa, anya, nagyszülő stb. A kérdésfeltevés ekkortól folyamatos, 
azaz mindegyik, így a legutóbbi népszámlálásnál is elhangzott. Annyi változtatást 
azért eszközöltek a KSH szakemberei a kérdőív összeállításánál, hogy a háztartásfő/
családfő meghatározást elhagyták, s mindössze a családon belüli pozíciót, azaz a 
házastársi állást jegyzik fel a kérdezőbiztosok, vagyis férj, feleség stb. A házasságkö-
tés évére történő rákérdezésnél egyszerű a helyzet, 1869 és 1910 között azt nem 
tudakolták, a későbbiekben viszont már folyamatosan feltették/felteszik ezt a 
kérdést. Bővült a tematika 1941-től, ekkor a megszámlált személy összes házasságá-
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nak dátumára rákérdeztek, illetve nem hagyták ki a megözvegyülés, válás és a válás 
dátumát sem. A született gyerekek számára sem kérdeztek rá sokáig, a kérdést 
először csak 1910-ben tették fel. 1920-tól a kérdés tartalma tulajdonképpen változat-
lan, hány gyermeke van, és közülük hány van még életben, 1970-ben annyit változ-
tattak a kérdőív összeállítói, hogy az élveszületett gyermekek számára vonatkozóan 
fogalmaztak/fogalmaznak meg kérdést.

Míg a műveltség mérésénél a népszámláláson kívül is számos statisztikai adat-
gyűjtés van, addig a háztartások, családok, vagyis a legalapvetőbbnek tekinthető 
társadalmi intézmények számát, azok összetételét teljeskörűen csak a népszámlálá-
sok segítségével lehet, legalábbis egyelőre nyomon követni. Mint az a fentebbi 
kérdésfeltevés-változásból is látszik, a családstatisztika a kezdeti népszámlálásoknál 
eléggé gyerekcipőben járt, így 1869-ben mindössze a háztartások/családok számá-
nak megállapítása volt lehetséges, és 1880 és 1920 között is csak a családok néhány 
jellemzőjével bővült a kérdőív. Aztán 1930-ban már jóval több mindent felvettek, de 
az adatok feldolgozására nem került sor, a felvételi ívek pedig már nincsenek is meg. 
(Megjegyzem, egyébként is kevés az olyan népszámlálás, amelynek nagy tömegben, 
szisztematikusan válogatva fennmaradt mind a lakásíve, azaz a lakások, házak 
adatait, pl. építési évét, alapterületét, helyiségszámát és funkcióját, azok falának és 
aljzatának fedőanyagát, pl. tapéta vagy kő, mázas lap stb. mind pedig a személyi íve. 
Ezek az 1970. évi (amelynél 25% maradt fenn), illetve az 1980. és az 1990. évi 
összeírás anyagai, azoknak 20%-a hasznosítható kutatási célokra. Az anyag a 
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának óbudai épületében található. Hogy 
teljessé tegyem a képet, kiegészítem még azzal, hogy az utánam következő kolléga, 
Rácz Attila munkahelyén is őriznek népszámlálási anyagot. (A BFL-ben az 1941. évi 
népszámlálás budapesti lakásíveit őrzik.) Az 1941. évi népszámlálásnak nagy 
tervekkel vágtak neki a családstatisztikát illetően a KSH szakemberei, azok azonban 
a háborús időszakban nem tudtak megvalósulni. Mindezeknél fogva az 1949. évi 
népszámlálás az első, ahol igen részletes háztartás- és családstatisztikai felvétel 
valósult meg, s amelynek anyaga aztán feldolgozásra is került. A népszámlálás a 
háztartásokat is tovább bontotta családokra, a családon belül aztán személyenként 
vették fel a főbb adatokat, illetve a családfőhöz viszonyított rokonságot és az össze-
írás helyén való tartózkodás jogcímét. Az 1949. évit követő népszámlálások némileg 
eltértek ugyan a szóban forgótól, de a változtatások oly jellegűek, amelyek nem 
fektették új alapra a családstatisztikát. A családtematikán belül mondandómat a 
családfogalom meghatározásával zárom. Az 1949. évi népszámlálás úttörő volta 
ellenére sem határozott meg családfogalmat. Annak oka az volt, hogy a családfoga-
lom a korszakban nem volt egységes, hiszen éppúgy családról beszéltek, ha egy 
gyerek nélküli személy vagy egy gyerekes házaspár élt együtt a nem házas gyerekei-
vel, illetve az egyedül élő szülő szintúgy a nem házas gyerekekkel, utóbbi szűk 
családot, családmagnak vagy nukleáris családnak is nevezhetjük; ha egy családmag 
és az ahhoz nem tartozó rokonok egy helyen élése valósult meg, vagyis a kiterjesztett 
család esetében. S akkor is a család fogalmával operáltak, ha több családmag is egy 
háztartásban élt. Az 1960. évi népszámlálás már meghatározta a családot, de az még 
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a tágabb értelemben vett családdefinícióval dolgozott, s majd az 1970. évi népszám-
lálás lesz az első, s ez az érvényes a későbbiekre is, amelyik a szűkebb értelemben vett 
családfogalommal, tehát a nukleáris családdal számolt.

Ha korábban szóba hoztam Keleti Károly munkásságát a családstatisztika 
kapcsán, meg kell említenem Thirring Lajos demográfust, aki négy évtizedes 
KSH-ban eltöltött munkásságával „intézménnyé” vált az intézményben, s még 
nyugdíjazása után is sok éven keresztül dolgozott szakértőként a hivatalban. S a 
sorból sem Tamásy József nem maradhat ki, aki szintén több mint 40 évig dolgozott 
a KSH-ban, többnyire a család- és háztartásdemográfia területén alkotva, sem pedig 
Cseh-Szombathy László, aki szociológusi, demográfusi ténykedése közepette 
foglalkozott családszociológiával.

Hogy némileg illusztráljam is mondandómat, kivetítek néhány olyan térképet, 
amelyek a műveltségi és a családi állapot között meglévő kapcsolatot mutatják be. 
Másként fogalmazva, vizuálissá tételük révén láthatóvá válnak az addig számsorok-
ként létező statisztikai adatok. A térképek a KSH Könyvtár állományába tartoznak, 
a KSH térképészeti részlegében készültek. Ott olyan neves térképkészítők dolgoztak, 
mint Hátsek Ignácz vagy Dubovszky Gyula. A térképgyűjteményből kiemelkedik a 
neves térképészek, Bátky Zsigmond és Kogutowicz Károly által 1918-ban elkészített 
1:200000 arányú etnikai – korabeli szóhasználattal élve, néprajzi – térképe, amelyet 
a közismert carte rouge, az első világháborút követő párizsi béketárgyalásokra kivitt 
vörös térkép alapján készítettek el. Az a vörös térképpel ellentétben, ahol egy 
színezett négyzetmilliméter az adott nemzetiség 100 fős csoportját jelölte, az összes, 
az adott területen lévő nemzetiséget feltüntette, a népsűrűséget és a lakosságszámot 
is figyelembe véve. A nagyobb kör 1.000, a nagyobb félkör 500 főt, a kisebb kör 100, 
a kisebb félkör pedig 50 személyt jelöl.

A műveltségi és a családi állapotot ábrázoló térképek közül 5-öt szeretnék 
bemutatni:

– Az 1., Az analfabéták aránya a 6 éven felüli népességben járásonkint. A tér-
kép az 1920. évi népszámlálás adatai alapján készült. Tartalmazza az analfabéták 
országos arányát, amely 15,2% volt. S megemlíti, hogy a legmagasabb arány Szabolcs 
vármegye ligetaljai járásában volt, 43%, a legkisebb pedig Sopronban, 3,9%.

– A 2., A 6 évesnél idősebb írni-olvasni tudók és analfabéták száma és anya-
nyelvi megoszlása egymással szembeállítva Magyarországon, 
törvényhatóságonkint. A térkép az 1910. évi népszámlálás alapján készülhetett az 
1910-es évek végén. A felső félkör az írni-olvasni tudók arányát mutatja, az alsó 
pedig az analfabétákét.

– A 3., Az írni-olvasni tudók száma és aránya járásonkint Magyarországon a 6 
éven aluliak beszámításával. A térkép ugyanakkor készült. A zöld kör jelenti az 
írni-olvasni tudókat, a sárga az analfabétákat, a fekete pedig a hat éven aluliakat.

– A 4., A népesség műveltsége. (Az, férfiakra és nőkre bontva a 6 éven felüli 
népességben az analfabéták arányát, a legalább 4 középiskolai osztályt végzettek 
arányát az összes népességben, illetve a legalább 8 középiskolai osztályt végzettek 
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arányát az összes népességben ábrázolja.) A térkép az 1910. évi népszámlálás alapján 
készült. A legtöbb férfi analfabéta Máramaros vármegyében volt, 68,4%, a legkeve-
sebb már ekkor is Sopronban, 4,5%; az országos átlag 28,1% volt. A nőknél a legma-
gasabb Lika-Krbava vármegyében volt, 88,6%, a legkisebb ez esetben is Sopronban, 
5,7%; az országos átlag 38,4% volt. A középső térképeket kihagyva és átugorva a 
legalább 8 középiskolai osztályt végzetteket mutató térképekre elmondható, hogy a 
legtöbb 8 középiskolai osztályt végzett férfi Zágrábban volt, 12,8%, a legkevesebb 
szintúgy Horvátországban, Varazsdin vármegyében, 0,4%; az országos átlag 2,2% 
volt. A nők esetében mindez a következőképp alakult. A legtöbb középiskolai 
osztályt végzett nő szintén Zágrábban volt, 7%, a legkevesebb Baranya, Bihar, Arad 
és Maros-Torda vármegyében, 0,1%; az országos átlag 0,4% volt.

– Az 5. Az élveszületési arány alakulása Magyarország községeiben (Az 1934–
36. évek átlagában). A térképről legelőször a dunántúli egykézés és az észak-keleti 
nagy népszaporulat olvasható le, s az, hogy Budapest sem tartozott a termékeny 
lakossággal rendelkező helyek közé.

– A 6. Családi állapot a 15 éven felüli népesség százalékában. (Külön a férfiakra 
és külön a nőkre vonatkozó adatokkal.) A térképek a nőtlen/hajadon, a házas és az 
özvegy férfiak és nők területi elhelyezkedését mutatják.

Befejezésként mindössze azt említem meg, hogy miként juthat hozzá valaki a 
népszámlálások adataihoz. A KSH Könyvtár szakkönyvtárként minden népszámlá-
lás bármely kiadványát őrzi, azok helyben is forgathatók, a legtöbből pedig kölcsö-
nözni is lehet. Az internetet használók pedig a Népszámlálási Digitális Adatbázisban 
(NÉDA) 330 népszámlálási kiadványt lapozgathatnak pdf formátumban, amelyek 
szinte az összes megjelent kiadványt jelentik. A NÉDA technikai okok miatt egy-
előre nem érhető el a könyvtár oldaláról, ahol az adatbázisok fül alatt lenne megta-
lálható, viszont egy link átirányít a Hungaricana oldalára, ahol minden további 
nélkül használható az adatbázis. További nyomtatásban megjelent/ma is megjelenő 
adattárak a statisztikai évkönyvek, illetve a megyei statisztikai évkönyvek.



Szűts Zoltán (2019): Online – Az internetes 
kommunikáció és média története, elmélete és jelenségei. 
Budapest, Wolters Kluwer könyv címlapja.

A  Forgó Sándor és Komenczi Bertalan könyvismertetése 
Kultúra és változás a hálózati világban – online 
inspirációk / offline reflexiók címmel olvasható 
(99–105. oldal).
Forrás: https://www.libri.hu/konyv/szuts_zoltan.online-az-internetes-
kommunikacio-es-media-tortenete-elmelete-es-jelensegei.html

III. Nassaui Henrik (1483–1538) és Mencía de Mendoza (1508–1554) portréja Simon 
Bening (1483–1561) 1531-ben festett képén.

A kép Pallos Zsuzsanna Juan Luis Vives (1492–1540) és tanítványa, Mencía Mendoza de 
Zenete a spanyol, arisztokrata, mecénásnő (1508–1554) című tanulmányához kapcsolódik 
(7–25. oldal).
Forrás: https://nl.wikipedia.org/wiki/Menc%C3%ADa_de_Mendoza
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Juan Luis Vives March (1492?–1540) ismeretlen festő festette portréja 
a mardridi Museo del Prado gyűjteményéből.
A kép Pallos Zsuzsanna Juan Luis Vives (1492?–1540) és tanítványa, 
Mencía Mendoza de Zenete a spanyol, arisztokrata, mecénásnő 
(1508–1554) című tanulmányához kapcsolódik (7–25. oldal).

Forrás: https://en.wikipedia.org/wiki/Juan_Luis_Vives
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