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A trójai háborúban a spártaiak oldalán álló Dolónt ábrázoló vázakép, 
Kr. e. 460 körül
A kép Galuska László: Haemophagia vagy lykanthropia? Vámpírok és vérfarkasok 
a fantasy-irodalomban című tanulmányához kapcsolódik (45–97. oldal).
Forrás: Jastrow (2006): Dolon. Detail from an Attic red-figure lekythos 
[olajtároló], ca. 460 BC. Found in Italy (?).
Department of Greek, Etruscan and Roman antiquities in the Louvre
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lekythos_Dolon_Louvre_CA1802.jpg
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Idősebb Lucas Cranach vérfarkast ábrázoló fametszete, 1512 körül.

A kép Galuska László: Haemophagia vagy lykanthropia? Vámpírok és 
vérfarkasok a fantasy-irodalomban című tanulmányához kapcsolódik  
(45–97. oldal).

Forrás: Cherubino (2005) Lucas Cranach, the elder / Lucas Cranach der 
Ältere: Werwolf / Werewolf, cca. 1512 
Gotha, Herzogliches Museum (Landesmuseum) 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Werwolf.png

A képek Cholnoky Győző és Nagy Attila méltató írásához 
kapcsolódnak (7–16. oldal).
Forrás: A Könyvtári Intézet rendezvényén készültek a fényképek.
A Könyvtártudományi Szakkönyvtárnak köszönetünket fejezzük 
ki a képek rendelkezésre bocsátásáért.

Katsányi Sándor

Papp István
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KÖNYVTÁR 7

PAPP 90

CHOLNOKY GYŐZŐ1

„ …szükségesek… a megújulások… ha szent Ferenc 
és szent Domonkos nem vezeti vissza (az egyházat) 
a kezdetekhez, nyomtalanul elpusztul… Az általuk 
alapított új rendek oly hatalmassá lettek, hogy 
működésük eredményeképpen a főpapok…
erkölcstelensége sem tudta tönkretenni a vallást.”

Machiavelli2

Nehezemre esik Papp István személyét a matuzsálemi korúak közé sorolni. Ennek 
ellenállnak a történelmi tapasztalatok és Papp István személyiségjegyei egyaránt. 
Mert ahogy Kossuthról, Görgeiről sem a magas kor jut eszembe hirtelen, hanem 
az élete teljében lévő aktív férfiember, meg aztán ez az életkor a taláros nyugalmat, 
a tekintélyt sugallja, ám az ő vibráló személyisége, elapadhatatlan iróniája, olykor 
előtörő kamaszos érzelmi kitörései inkább a mesebeli örök fiatalságot idézik. 

Hosszú kihagyás után a Horváth Tibor 75. születésnapjára szervezett vacsorán 
találkoztam vele legutóbb. Bizony ennek már jó tíz éve. Persze megsértettem 
az általa bölcsen hirdetett parancsot: az emberi kapcsolatokat – mint egy kertet – 
folyamatosan ápolni, gondozni kell. (Sajnos ilyen szempontból a mienk is már „új” 
nemzedék.) Nos, az akkori benyomásom szerint Pista nem változott semmit, nem 
fogott rajta az idő. Természetesen mint rangidős, ő méltatta az ünnepeltet, munkás-
ságát a szokott enyhe malíciával idézve, a hangnem azonban mégsem volt zavaró, 
mert szemérmes szeretet itatta át. 

Papp István neve egybeforr a Könyvtártudományi és Módszertani Központtal 
(KMK), noha pályáját nem itt kezdte, és nyugdíjazását sem itt érte meg. Pályájának 
fő állomásai: 1955–57-ig Zalaszentgróti Járási Könyvtár, 1957–1959-ig Pest Megyei 
Könyvtár, 1959–1965-ig Országos Széchényi Könyvtár, 1968–1982-ig KMK-igazgató, 
1982–1985-ig az Országos Könyvtárügyi Tanács titkára, 1985-től a Fővárosi Szabó 
Ervin Könyvtár főigazgató-helyettese. Jelen sorok írója Papp István igazgatósága 
alatt 1970 és 1977 között dolgozott a KMK-ban. Vállalva az elfogultságot, az intézet 
karakterét, szellemiségét elsősorban az ő személyisége, jellemvonásai határozták 
meg, amely miatt „sziget” gyanánt tekintett a könyvtárostársadalom a KMK-ra. 

1 Cholnoky Győző a Lucidus Kiadó ügyvezetője, a Kisebbségkutatás című folyóirat főszerkesztője, 
Budapest

2 Machiavelli, Niccolò (1978): Beszélgetések Titus Livius első tíz könyvéről. (ford. Lontay László) 
In: Niccolò Machiavelli művei. I–II. Budapest, Európa. 1978 [1979]. 329. p.
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8 KÖNYVTÁR

Az ő érdemei révén vált az intézet a pártállami időben példaadó, nyitott szellemi-
ségű, a politikai hullámverésektől és a kulturális divatoktól függetlenedő szellemi 
műhellyé. Ehhez hozzájárult természetesen az általa kiválasztott munkatársak 
elhivatottsága és hitelessége is. Az intézet légkörének jellemzéséül engedtessék meg 
egy személyes emlék: amikor 1970-ben jelentkeztem a későbbi osztályomon, leendő 
főnököm és későbbi barátom beleszólt a telefonba: Pista, ugorj fel, itt van a pasas, 
akit felvennénk. Papp tehát bizonyos értelemben – különösen a korabeli társadalmi 
viszonyok és elvárások tükrében – antivezető volt: ő maga soha nem követelt 
formális tiszteletet, a valódit kéretlenül is, természetes módon (egy kivételtől 
eltekintve) megkapta, sőt a mértékadó, széles nemzetközi szakmai közvélemény 
bizalmával és tiszteletével is töretlenül rendelkezett. Sajnos megkapta az orvtáma-
dást is, ami 1985-ös leváltásába torkollott. Ekkor az Országos Könyvtárügyi Tanács 
titkárává degradálták. Ebben a helyzetében is sajátos, férfias viselkedésmódot 
választott: folyamatosan alapos javaslatokkal, előterjesztésekkel „zaklatta” az illeté-
keseket. Végül barátja, Kiss Jenő, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgatója 
1985-ben felvette helyettesének. Itt, mondhatni, másodvirágzását élte 1998-as 
nyugdíjazásáig: az utolsó szék elhelyezéséig megtervezte a központi könyvtár 
korszerű elhelyezkedését és berendezését. 

Érdekes, mondhatni paradox esemény Papp István igazgatói helyzetében, hogy 
mindig, minden lehetséges fórumon hangsúlyozta a KMK különállóságát az OSZK-
tól, egyedül a minisztériumot ismervén el felettes szervként. Folyamatos meghívása 
dacára nem is jelent meg soha az OSZK vezetői értekezletein. Leváltását követően 
viszont a minisztérium könyvtári osztálya kezdeményezésére jogilag is függetlenné 
lett – Könyvtári Intézet néven – a KMK. 

Papp István tudományos igényű tevékenységi köre, annak karaktere nehezen 
megragadható: a szorosan vett könyvtári alapstúdiumokon kívül a könyvtárügy 
szinte minden területén megnyilvánult. Általános értelemben lehetséges ezt 
a könyvtárpolitika fogalmával jelezni. Itt elsősorban a hálózati elv, a szakmai és 
az igazgatási irányítás kettőssége érdekelte. Ezen kívül két lehetséges témát érdemes 
kiemelni érdeklődése és munkálkodása színteréül: a könyvtárosképzést és a könyv-
tárépítést – a belső berendezést.

Bessenyei Andreával közösen dolgozták ki a más szakon végzettek számára 
szervezett kétéves kiegészítő szakos képzés tantervét. 1970-ben a minisztérium 
elfogadta a KMK szerepét az ún. középfokú (12–18 hónapos) szaktanfolyam szerve-
zésében, amely egy viszonylag igényes oktatási formának tekinthető, mert szerepel-
tek benne a filozófiai alapismeretek, a bevezetés a bibliográfiai és könyvismeretekbe, 
a könyvtártan, a bibliográfiai ismeretek és az idegen nyelv ismerete.

Egész pályafutása során különös hangsúlyt kapott a könyvtárépítészet és a könyv-
tári berendezés kérdésköre, ami aktív pályájának utolsó szakaszában gyakorlati, 
operatív tevékenységgé vált a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban.

Ma már a széles szakmai közösség számára ismert a könyvtárépítéssel szembeni 
szakmai elvárások megfogalmazása az 1970-es években. Papp István mellett 
kiemelendő Havasy Pál, Sallai István, Tombor Tibor ezirányú tevékenysége. A kor-
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KÖNYVTÁR 9

szerű könyvtárépítészeti és -berendezési irányelvek kimunkálásával ugyancsak 
a KMK-ra hárult a koordináló, egyeztető feladat. 

Véleményem szerint ma is mértékadónak tekinthető azoknak a szakmai irányel-
veknek a felidézése, amelyek keretet adnak a mindenkori telepítési terveknek: 

 ■ a könyvtár funkciói, társadalmi igények, elvárások, illeszkedésük az országos és 
nemzetközi információs rendszerekhez;

 ■ a tényleges használatot kifejező mutatók alakulása; 
 ■ a könyvtárépület sajátosságai (megközelítés, az egyes funkciók egymáshoz 
kapcsolódása stb.);

 ■ a közönségforgalom és a szolgálat tereinek viszonya;
 ■ épületgépészeti követelmények.

Ahogyan Papp István pályafutásában jelentős szerep jutott a könyvtárépítés és 
-berendezés sztenderdjeinek kidolgozásában, úgy a könyvtárügy egésze számára ez 
számított a legtöbb hozadékkal járó területnek.

Ezen a területen a KMK mint szellemi műhely tényleges, gyakorlati segítséget 
tudott nyújtani a könyvtárak számára. Folyamatosan érkeztek „megrendelések” 
az újonnan létesült vagy bővítésre váró intézmények részéről még a 1980-as években 
is. A KMK ilyen irányú tevékenysége azért kitüntetett jelentőségű, mert a nemzet-
közi összehasonlításban az elhelyezési normatívák tekintetében voltunk a legna-
gyobb elmaradásban. Amely akkora volt, hogy pl. területi elhelyezkedés tekinteté-
ben a nemzetközi normatívák direkt előírása irreális lett volna, sőt komolytalanná, 
kontraproduktívvá tette volna a magyar előírást. Ennek ellenére – mint ebben 
a munkában részt vevő munkatárs – állíthatom, hogy a magyar irányelvek publiká-
lása, sőt a megrendelésre végzett konkrét tervezési feladatok elvégzése igenis 
lendületet adtak a főleg elhelyezési szempontból rossz helyzetben lévő hazai könyv-
tárak fejlődésének. Ehhez a közművelődési könyvtárak esetében az adott település, 
illetve lakóövezet lélekszáma, a szak- és felsőoktatási könyvtárak esetében a lehetsé-
ges felhasználók száma alapján történtek meg a konkrét számítások. Hangsúlyozom, 
hogy ezek az eredmények kollektív munka révén születtek, de ehhez inspiráló 
környezetet az a szellemi légkör biztosított, amely a Papp István szellemi irányításá-
val működő korabeli KMK működését jellemezte. 

Véleményem szerint elméleti munkássága betetőzésének tekinthető a Horváth 
Tiborral közösen szerkesztett, írt ötkötetes Könyvtárosok kézikönyve, a modern 
„Sallai – Sebestyén”. A mű legnagyobb erénye, hogy a könyvtárakat nem csupán 
integer intézményeknek tekinti, hanem egy korszerű rendszer elemeiként, amelyeket 
holisztikus módon az irányítás és a szolgáltatások különböző szintjei kapcsolnak 
össze. Joggal feltételezhető, hogy még hosszú évtizedekig nélkülözhetetlen kézi-
könyv lesz a gyakorló könyvtárosok és elméleti szakemberek számára egyaránt. 

Röviden szólva személyiségének nyitja két jellemtulajdonság együttes jelenléte: 
a kíváncsiságé és a munkaszereteté. A megjegyezhető embereknél nem ritka az egyik 
vagy másik tulajdonság dominanciája, ám a kettő együttes jelenléte rendkívüli 
emberré teszi birtokosát. Papp István esetében ez tette eredetivé a gondolkodását és 
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10 KÖNYVTÁR

a magatartását, érzékenységét a szokatlan dolgok sajátos értelmezésére, új megvilá-
gításba helyezésére. Emlékszem egy többszereplős – nem szakmai jellegű – eszme-
cserére a Hilton szálloda átadása idején. Egy személy kivételével elutasítottuk 
a modern épület látványát, amely úgymond megtörte a Pestről látott és megszokott 
harmonikus képet. Természetesen Papp volt az az ember, aki védelmébe vette 
a tervezői elgondolást azzal, hogy az ember idővel beilleszti elképzelésébe az új 
elemet, mert idővel mindig újrafogalmazza elképzelését az ideális állapotról, hiszen 
törekszik a dolgok egységben látására. 

Végezetül hadd tegyek egy személyes megjegyzést: hálás vagyok a sorsnak, hogy 
Papp István igazgatósága idején 1970 és 1977 között tagja lehettem a KMK szakmai 
közösségének. Ezek az évek adtak útravalót a későbbi kiadói, könyv- és 
folyóiratszerkesztői munkámhoz.

Horváth Tibor – Papp István (szerk., 1999–2003): Könyvtárosok kézikönyve. 
I–V. kötet. Budapest, Osiris.

Lázár Péter – Vajda Erik – Papp István (1976): Basic considerations concerning the 
design and organization of information systems in ongoing research. In: UNISIST 
International Symposium on Information Systems and Services in Ongoing 
Research in Science. 27–29. October 1975, Paris. Proceedings. Organized by the 
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KATSÁNYI SÁNDOR, 
A MINDIG SZELÍDEN BÉKÉT KERESŐ 
KOLLÉGA ÉS BARÁT

NAGY ATTILA1

Nem életrajzot, nem értékelő, elemző szöveggel kísért publikációs jegyzéket, nem 
ünnepi alkalomra készült laudációt, de sokkal inkább baráti köszöntést, talán kicsit 
elfogult, válogatott emlékidézést talál itt az olvasó a 90 éves Katsányi Sándorról. 
Csupán erre vállalkozom, hiszen egy ilyen gazdag életmű méltányos és arányos 
bemutatása sokkal nagyobb felkészültséget, no és terjedelmet igényelne.

Emlékeim szerint 1969 vagy 1970 harsogó tavaszán – pipacsfoltok villogtak 
az országút szélén – találkoztunk első alkalommal a veszprémi Eötvös Károly 
Megyei Könyvtárban, ahol a Könyvtártudományi és Módszertani Központ (KMK) 
Igénykutató csoportjának munkatársaként Varga Béla igazgató úrtól kértünk 
tanácsokat egy kutatási helyszínként ajánlott városi, járási könyvtár kiválasztásához, 
és akkori osztályvezetőnk, Gerő Vera jóvoltából, előre tervezetten Katsányi kolléga 
úrral váltottunk néhány mondatot. Sem a téma, sem a körülmények nem merülnek 
fel bennem élesen, de egyetlen mozzanat kitörölhetetlen: a számomra ismeretlen, 
mosolygó, nyílt tekintetű, 40 körüli úr, előlegezett bizalommal, érdemi válaszra 
várva kérdez valamiről, s meglepetten, tanácstalanul mindössze kitérő válasz telik 
tőlem. (Nem kérdeztem vissza, nem érdeklődtem kérdésének hátteréről, nem 
tudtunk egy húron pendülni, nem alakult ki párbeszéd közöttünk.) Bennem 
az maradt meg: csalódást okoztam, adósa maradtam, ezt korrigálnom kell! Az elkö-
szönés pillanatától pontosan tudtam, hogy ez közöttünk többé nem fordulhat elő.

Talán egy év múltán már nagyon jól körülhatárolt téma – a gyermekkönyvtárak 
munkatársai számára szervezett, KMK-s továbbképző tanfolyam céljának, tartalmá-
nak, szerkezetének kialakítása – kapcsán munkatársi kapcsolatba kerültünk, és talán 
nem szerénytelenség, ha leírom: életre szólóan. Egyértelmű lett, hogy kölcsönösen 
fontosnak tartjuk az alkalomszerű, munkánkhoz kötődő, ismétlődő eszmecseréket, 
ahol egyáltalán nem volt bizonyos a kölcsönös, gyors egyetértés kialakulása, de 
a másik meghallgatását mindketten múlhatatlanul szükségesnek éreztük és gondol-
tuk. Az események ilyetén alakulása egyéb tényezők változásával járt együtt. Sándor 
munkahelye és családi állapota egyaránt megváltozott: a veszprémi megyei könyv-
tárból Budapestre, az OSZK KMK igénykutató csoportjába került, majd házasságot 

1 Nagy Attila PhD, olvasáskutató, a Magyar Olvasástársaság tiszteletbeli elnöke, az Országos Széchényi 
Könyvtár nyugalmazott osztályvezetője, Budapest
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kötött Könyves-Tóth Lillával. Sándor életének új, rendkívül termékeny korszaka 
kezdődött az 1970-es évek elején. Lassan elviselhetőbbé váltak az 1956 ősze miatt 
1957–59-ből származó érzelmi, intellektuális, szakmai emlékek, a „maradandó 
sebek” (az iskolarendszerből kitiltották, de élethosszig pedagógus maradt; az intel-
lektuális szabadságát korlátozó, a szakmai, hivatali előmenetelét gátló intézkedések.) 

Kedves barátunk korábban is publikált maradandó művet (Veszprém megye 
irodalmi hagyományai, Harmath Istvánnal közösen), a későbbiekben azonban mind 
tematikájában, mind a potenciális olvasóközönség tekintetében jelentős változások 
történtek a közleményeket illetően, amikor figyelme a könyvtárpedagógia, a fiatalok 
olvasása, könyvtárhasználata felé fordult, és megszületettek a következő alapkötetek: 
Órák a könyvtárban;2 Fölfedezem a könyvtárat3 Kaján Tibor illusztrációival, a mű 
lektora Vargha Balázs volt; Információ, könyv, könyvtár;4 Az Egri csillagok mint 
olvasmány;5 Történelmi műveltség, történelmi olvasmányok6 stb. Természetesen e 
felsorolás csupán ízelítő, tehát terjedelmi okok miatt nem utal a könyvtári periodi-
kákban megjelent fontos közleményekre sem.

Azután egy hirtelen fordulattal, 1976 augusztusától (hivatalosan 1977. január 
1-től) Sándor már a KMK Oktatási osztály vezetőjeként tárgyalt velünk rendszeresen 
az éppen tervezett továbbképző tanfolyam tematikájáról, ajánlott olvasmányairól, 
az előadókról, a szemináriumi csoportok vezetőiről. Emlékeim szerint mind 
az Oktatási, mind az Olvasáskutatási osztály életének egyik kiemelkedően érdekes és 
fontos korszaka volt az 1970–1985-ös másfél évtized. Ráadásul ezekben az években 
születik egy új tantárgy első főiskolai, egyetemi szöveggyűjteménye, tankönyve: 
Gereben Ferenc – Katsányi Sándor – Nagy Attila: Olvasásismeret.7 Könnyen elkép-
zelhető, hogy a bő 400 oldalas kötet szerkesztése, írása közben milyen gyakorisággal 
kellett egyeztetnünk a szóhasználatról, a szövegek egymást erősítő, netán vitázó 
elemeinek arányairól. 

2 Katsányi Sándor (szerk., 1977): Órák a könyvtárban. Budapest, NPI, Országos Széchényi Könyvtár 
Könyvtártudományi és Módszertani Központ, Fővárosi Pedagógiai Intézet. – A mű több változatban, 
ill. kiadásban jelent meg.

3 Katsányi Sándor – Könyves-Tóth Lilla (1978): Fölfedeztem a könyvtárat. Kézikönyv középiskolásoknak. 
[illusztrálta Kaján Tibor]. 2. jav. kiad. Budapest, Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és 
Módszertani Központ. – A mű több változatban, ill. kiadásban jelent meg. 

4 Katsányi Sándor (2001): Információ, dokumentum, könyvtár. Bevezetés a könyvtári asszisztensképző 
tanulmányokhoz. Budapest, KI.

5 Katsányi Sándor (szerk. 1985): Az Egri csillagok mint olvasmányélmény. Befogadásvizsgálat általános 
iskolai tanulók körében. Budapest, Tankönyvkiadó.

6 Katsányi Sándor (1979): Történelmi műveltség, történelmi olvasmányok. Vizsgálat szakmunkástanulók 
és fiatal szakmunkások körében. Budapest, OSZK KMK.

7 Gereben Ferenc – Katsányi Sándor – Nagy Attila (1979): Olvasásismeret. Olvasásszociológia, olvasáslé-
lektan, olvasáspedagógia. Bölcsészettudományi karok, tanárképző főiskolák. Budapest, Tankönyvkiadó. 
– A műnek számos kiadása és utánnyomása volt az elkövetkező 20 évben.
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No és az olvasótáborok tucatjai, százai országszerte, amelyek jelentős hányadához 
rendre személyes közünk is volt.8 Ismét az egyeztetési alkalmak sokasága, ahol 
mindig sikerült jókedvű együttműködési módokat találnunk. Konfliktusok, viták 
mindig voltak, de a szolidaritás, az értékelvű egyeztetés szándéka töretlenül műkö-
dött, és tudtuk, hogy szó szerint, vállvetve küzdünk, tesszük, amit éppen lehet, és 
minden körülmények között számíthatunk egymásra. Az itt éppen csak felsejlő 
konfliktusok illusztrációjaként (kik, milyen fórumokon, mikor, miért jelentették fel 
bármelyikünket?), csupán egyetlen alkalmat kívánok megemlíteni. Ásotthalom, 
1981 júliusában – olvasótábor a frissen végzett, kiemelkedően tehetséges könyvtáro-
sok, pedagógusok számára. Már a tervek fogalmazása közben is riadalmat észlelünk 
a felettes hatóságok oldaláról, ti. a nagy biztonsággal mindig, mindenütt meglévő 
besúgók mellett a minisztérium ugyancsak jelezte munkatársuk egyikének folyama-
tos, aktív részvételét. A legjobb válasz feltehetően órák alatt megszületett a Múzeum 
utca 3. alatt működő Országos Széchényi Könyvtár KMK igazgatói szobájában: Papp 
István kérése nyomán Katsányi Sándor osztályvezető lesz a tábor felelős vezetője, aki 
személyesen garantálja, hogy ebben a táborban nem kap lábra semmiféle, a szocia-
lizmust kritizáló, „ellenséges” ideológia. Sándor diplomáciai, taktikai érzékenysége 
végig hibátlanul működött. Nem viták nélkül, de az érvek felvonultatása után rendre 
az önfegyelem és a józanság szelleme tartotta össze a résztvevők sokszínű seregét. 
Racionális és érzelmi élményekben (esténként gyönyörű népdalokat tanultunk 
Román Évától), továbbá tapasztalatokban gazdagodva, de nyugodt lélekkel térhetett 
haza mind a résztvevők népes, mind a vezetők szűkebb csapata – köszönhetően 
főként a mindig szelíden, bölcsen békét kereső kolléga és barát Katsányi Sándornak. 
(Ennek az eseménynek akkor országos visszhangja támadt.) Örömteli kötelességünk 
külön felhívni a szakma és minden érdeklődő figyelmét Katsányi Sándor életművé-
nek talán legnagyszerűbb kötetére a FSZEK történetét feldolgozó munkájára.9

Szűkebb körben hasonlóan kiegyenlítő, megegyezést kereső tárgyalások sorozatát 
éltük túl, értük el többen, de kétségtelenül a most ünnepelt kolléga és barát vezetésé-
vel, amikor 1982–83 folyamán az egész KMK súlyos „földrengést” szenvedett el, 
amelynek során Papp István igazgató úr lemondását követően, mások mellett 
az Olvasáskutatási osztály átszervezése(?), megszüntetése, feloszlatása lett az egyik 
(vagy központi?), jól érzékelhetően hivatalos célkitűzés. Az elhúzódó taktikai 
tárgyalások után a végeredmény magáért beszél. 1983 márciusában az oktatási és 
olvasáskutatási osztályok összevonásával új szervezeti egység jött létre (Módszertani, 
kutatási és továbbképzési osztály) Katsányi Sándor vezetésével. Magam az „oszt. vez. 

8 Katsányi Sándor (1977): Vélemény egy olvasótáborról, meg egy különvéleményről. In: Kamarás 
István: Országalapítás Bakonyoszlopon. Az 1977. évi olvasótábor dokumentumai. [Budapest], Országos 
Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ, Eötvös Károly Megyei Könyvtár. 
81–83. p.

9 Katsányi Sándor (2004): A főváros könyvtárának története 1945-ig. Budapest, Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár. https://library.hungaricana.hu/hu/view/FSZEK_kiadvanyok_20 
Katsányi Sándor – Tóth Gyula (2008): A főváros könyvtárának története 1945–1998. Budapest, Fővárosi 
Szabó Ervin Könyvtár. https://library.hungaricana.hu/hu/view/FSZEK_kiadvanyok_19
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h.”-titulussal a stabil szövetségesi, de részleges önállóságunkat megőrző szerepet 
kaptam és vállaltam. A születésnapi emelkedettség, a derűs visszatekintés hangula-
tának megőrzése érdekében az eseménysor állomásainak felidézésétől itt most 
inkább eltekintünk. Akkor megmaradtunk, tehát van miért a végeredményre 
örömmel összpontosítanunk! Erős tíz évünk maradt az oktatás és a kutatás egymás-
rautaltságát bizonyítanunk mind a továbbképzési tematikák összeállításakor, mind 
a tanfolyamok lebonyolítása folyamán, de a kiadványaink, publikációs jegyzékeink 
ugyancsak ezt a tendenciát erősítik. 1985 kora nyarán lehangoltan, de teljes megér-
téssel fogadtam Sándor bizalmas közlését: elhatározott szándéka az OSZK KMK 
elhagyása. (Itt sem leszek ünneprontó, nem részletezem a döntés hátterének vissza-
tetsző összetevőit, erre kizárólag az akkori elhatározást megfogalmazó Katsányi 
Sándornak van jogosultsága.)

Sanyi FSZEK-be kerülése után közvetlen személyes kapcsolatunk hosszú évekre 
meglazult, de soha nem szakadt meg. Részben figyeltük, olvastuk egymás pub li ká-
ció it, előadásait, részben előre tervezetten vagy véletlenszerűen találkoztunk, és ott 
folytattuk, ahol legutóbb tartottunk, másrészt az igazán jelentős szakmai eseménye-
ket tudatos szervezéssel nyomatékossá tettük, az utódok számára is jól láthatóvá 
alakítottuk. Legyen egyértelmű – ezen időszak két másik könyvének (Nagy Attila 
(2001): Olvasásfejlesztés, könyvtárhasználat – kritikus gondolkodás 
(Szócikkmásolástól a paródiaírásig). Budapest, OSZK, Osiris. és Nagy Attila (2003): 
Háttal a jövőnek? (Középiskolások olvasás- és művelődésszociológiai vizsgálata). 
Budapest, OSZK, Gondolat.) lektorálását is Katsányi Sándor vállalta. 

A közös gondolkodási hajlandóságunk, együttműködési készségünk talán 
legmaradandóbb bizonyítéka a Horváth Tibor és Papp István által szerkesztett 
közismert monográfiasorozat, a Könyvtárosok kézikönyve 4. kötetében kettőnk 
nevével jelzett Olvasáslélektan és -pedagógia című fejezet (51–86. p.), ahol a közös 
publikáció sajátos formáját valósítottuk meg. Egymásban részben kölcsönösen 
megbízva, bizonyos részeket abszolút önállóan fogalmaztunk, míg más oldalakat 
valóban bekezdésenként, soronként, csaknem szavanként meg kellett vitatnunk, 
sokadszor javítva tudtuk csak végső formába önteni. Mindez a kölcsönösen tudatos 
egymásra hangolódás, egymásra figyelés, az elszánt kollegiális, baráti együttműkö-
dés hiányában aligha valósulhatott volna meg.

Kedves Sándor, köszönöm, hogy ismerhetlek, hogy a legjobb értelemben hosszú 
évtizedeken át közvetlen, közvetett munkatársad lehettem, hogy széles körű tudá-
sod, gazdag tapasztalataid, békét kereső türelmed, kooperatív pedagógusi hajlamod 
révén új ismeretekre, nézetrendszerekre, attitűdökre válhattam fogékonyabbá.
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TÖRTÉNELMI OLVASMÁNYOK 
FELDOLGOZÁSA ALSÓ TAGOZATON

G. GŐDÉNY ANDREA1

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

ANDREA GŐDÉNY: TEACHING READING BY HISTORICAL 
NOVELS IN LOWER GRADES

Extracts from historical novels constitute a special part in junior primary readers and 
they are not the easiest to handle. The difficulty of their language, the needs and 
expectations of the naive readers, the underdeveloped sense of time and space of young 
children create a huge challenge for primary teachers. This paper tries to show the 
ways it is worth dealing with this corpus with the new generations.

Key words: experience pedagogy, teaching with drama, constructive pedagogy, 
reading strategies, multimedia, gamification, board games

„A legtöbb, amit gyerekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak.”

Goethe

„ Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni,  
hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét,  
megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál,  
és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog.”

Szent-Györgyi Albert

A történelmi olvasmányok specifikus szövegcsoportot képeznek az olvasókönyvek-
ben, feldolgozásuk sok kérdést és problémát vet fel; már csak azért is, mert szövegtí-
pus szempontjából meglehetősen változatos ez a tematikai korpusz. Vannak közöt-
tük irodalmi (A kolozsvári bíró) és ismeretközlő szövegek (Az első magyar 
nyomtatott könyv);2 az irodalmi szövegek sorában hosszabb-rövidebb narratívák: 

1 G. Gődény Andrea PhD, egyetemi adjunktus, Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző 
Kar, Budapest 

2 Akár publicisztikai szövegek is, például korabeli újságcikkrészlet formájában; de a jelenlegi olvasó-
könyvekben erre nemigen találunk példát. 
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(történelmi) elbeszélések (Krúdy Gyula: A kis török), mondák (Lehel kürtje), legen-
dák (A Szent Anna-tó legendája); de idetartoznak a történelmi regények is, amelyek 
máig meghatározóak a házi olvasmányok sorában – Tatay Sándor Kinizsi Pál című 
műve például része lett a 2020-as kerettanterv törzsanyagának a 3–4. évfolyamon.3 
Ám nemcsak prózai alkotások, hanem verses szövegformák is előfordulnak közöt-
tük: akár verses epikai művek (például Arany János Mátyás anyja című elbeszélő 
költeménye), akár a lírai műnem darabjai (például Petőfi Sándor Nemzeti dala, 
Csatadala vagy Gárdonyi Géza Attila temetéséhez, sírjához kapcsolódó Éjjel 
a Tiszán című költeménye; de említhető a Szózat és a Himnusz is – mindkettő teljes 
szöveggel szokott szerepelni az alsós olvasókönyvekben).4 A népköltészeti eredetű 
műfajok (mondák, legendák) mellett láthatóan műköltészeti alkotásokban is gazdag 
az olvasmányanyag. Ha csak a népköltészet olyan apróbb műfajaira gondolunk, mint 
a szólások, közmondások világa, amely oly igen távoli a ma emberétől, különösen 
a mai kisiskolások nyelvismeretétől, nyelvhasználatától, hogy egész kultúrtörténeti 
arzenál szükséges megértésükhöz, értelmezésükhöz, aligha kétséges, hogy a régiség 
szövegei nagy kihívás elé állítják a pedagógusokat és a gyerekeket egyaránt; s 
korántsem csak az olvasmánycsoport terjedelmi skálájának végpontján álló törté-
nelmi regények okoznak nehézségeket.

A történelmi olvasmányok problematikája megközelíthető a gyermekirodalom 
terminológiai kérdései felől – még úgy is érdemes kísérletet tenni rá, hogy nem 
csupán irodalmi szövegek tartoznak közéjük. Petres Csizmadia Gabriella gyermek-
irodalom-könyve így érvel a mondák és legendák gyermekirodalmi kánonba 
sorolhatósága ellen: „…a gyermekirodalmi epika rendkívül színes szövegvilágot 
foglal magába: tág értelemben idetartozik minden olyan epikus szöveg, ami a gyer-
mekbefogadó életkori sajátosságainak megfelelő nyelvi, világképi és tematikus 
jellemzőkkel rendelkezik. Ennek a befogadó szempontú kritériumnak megfelelően 
bármilyen epikai mű a gyermekirodalmi epika részének tekinthető, amit a célcso-
port megért, szívesen olvas és sajátjának érez. Bárdos József azonban megjegyzi, 
hogy a befogadhatóság megítélése a felnőttek és gyermekek szemszögéből gyakran 
eltérő mérce alapján történik. A felnőttek – a pedagógusok és szülők – ugyanis 
egyfajta társadalmi tradíció alapján kialakított, magas esztétikai minőséget, ugyan-
akkor gyakran didaktikus tartalmakat hordozó gyermekkánont tartanak számon, 
míg a gyermekek által preferált irodalom elsősorban a szórakoztatás funkcióját tölti 
be. A társadalmi konvenció ezáltal olyan epikai alkotásokat is befogadhatónak vél 
a gyermekek számára, amelyet az adott korosztály háttérbe szorít, vagy közvetlenül 
elutasít.5 Idetartoznak egyrészt azok a műfajok, amelyek ugyan tartalmaznak csodás 

3 Kerettanterv az általános iskola 1–4. évfolyama számára. Magyar nyelv és irodalom. [továbbiakban 
Kerettanterv] https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_alt_isk_1_4_
evf

4 Üdvözlendő a 2020-as Kerettanterv mértéktartása e tárgyban: a Himnusz esetében az első két vers-
szakot, a Szózat esetében a keretversszakokat írja elő törzsanyagként (és memoriterként) a korosztály 
számára.

5 Bárdos – Galuska (2013) 21–22. p.
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elemet – például a legenda és a monda –, így a mesei tradícióhoz látszólag közel 
állnak, ám a gyerekek történelmi-társadalmi háttérismereteinek hiánya miatt 
mégsem alkalmasak a korosztály számára.”6 Ebből a megfontolásból kiindulva 
a Nyitrán megjelent tankönyv nem is foglalkozik a történelmi olvasmányokat 
domináló szövegfajtákkal, a mondákkal és legendákkal, mivel azok nyelvi, világképi 
és tematikus jellemzői nem adekvátak a gyermekbefogadó életkori sajátosságaival.

Hasonló problémát jelentenek a történelmi elbeszélések, regények, amelyeket 
előszeretettel használnak az olvasókönyvek a történeti érzék fejlesztésére, a magyar-
ságtudat kialakítására, példaképállításra, különösen, ha a megcélzott korosztályhoz 
hasonló életkorú szereplője van a történetnek (például Móra Ferenc: Kuckó király, 
A kis kuruc); holott ezek inkább gyerekekről, mint gyerekeknek szóló történetek. 
A gyermektéma (fő/szereplő, gyermeki mikrokörnyezet) önmagában nem elég 
megszólító erő a korosztály számára. Amennyiben a szövegek nyelvi, világképi 
összetevői nem harmonizálnak a befogadók életkori sajátosságaival, nemcsak 
az olvasóvá válás felé vezető úton nem jutunk elő(bb)re;7 aligha érvényesülhet az az 
identitásképző, személyiségformáló hatás, amiért feldolgozni szokás a történelemről 
szóló, történelmünkhöz kötődő olvasmányokat.8 Különösen így van ez a regények 
esetében, amelyeknek az olvas(tat)ása egyre nagyobb kihívás a praxis számára;9 
a történelmi tematikával terhelt regényszövegek pedig szinte leküzdhetetlen akadá-
lyok elé állítják a gyerekeket, különösen, ha önálló olvasásra szánjuk őket, hiszen 
a mindenkori olvasmányok a gyermekolvasó számára mindenekelőtt szövegként, 
nyelvi anyagként jelennek meg.10 A megértésélmény elemi feltétele a nyelvi anyag 
megfejtése, ami, ha kudarcba fullad, vagy akkora szellemi erőfeszítést igényel, hogy 
a műbefogadási folyamat további fázisaira (összefüggések megértése, az új tartalmi 
elemekre való rácsodálkozás, az ismert momentumokra való biztonságot nyújtó 
ráismerés stb.) nem marad energia,11 aligha bontakozik ki a kívánt és/vagy elvárt 
hatás. A történelmi olvasmányok általános nyelvi nehézségeinek is fokmérője lehet 
Keresztesi József egyik tanítványának a kifakadása egy ismert verssorral kapcsolat-
ban, amely ugyan nem történelmi szöveg (ám legalább egy-egy részlete gyakran 
szerepel az alsó tagozatos gyerekek számára készült olvasókönyvekben is). Petőfi 
Sándor Tisza című verse olvastán egy ötödikes így reagált: „Túlnan vélem átellenben 

6 Petres (2015) 77. p.
7 G. Gődény (2014)
8 Az alsó tagozatos olvasmányok jellemzően a magyar történelem eseményeihez kapcsolódnak, 

a 2020-as Kerettantervben nem találunk világtörténelmi eseményhez kötődő szöveget. Nem volt ez 
mindig így. Az oktatást segítő kiadványokban nagy hagyománya volt a történelmi olvasmányokból ké-
szített összeállításoknak. Kosáry Domokos is részt vett ilyen jellegű, minisztériumi kiadású segédletek 
szerkesztésében 1947-ben. Az Ifjúsági Lap- és Könyvkiadó alsósoknak készült füzetsorozata Kerényi 
Jánosné és Balkovitzné Cynolter Magda szerkesztésében több egyetemes történelemhez kötődő olvas-
mányt is tartalmazott. Lásd: Kerényi – Balkovitzné (1987)

9 G. Gődény (2017)
10 Benczik (1999)
11 Uo.
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é[p]pen… – hát ennek semmi értelme! Ez teljesen hülye!”12 Aligha állítják kisebb 
akadály elé a kisiskolásokat ma a történelmi szövegek, mint ezt a húsz évvel ezelőtti 
diákot Petőfi. 

De nem csak a nyelvi világ ismeretlen és idegen a gyerekek számára. Más kor, más 
gondolkodás, más értékrend szövegesül a művekben, más a felnőtt-gyerek viszony, 
mint napjainkban, más a kapcsolatok dinamikája; és, főképp, egészen más problé-
mák izgatják a mai gyerekeket. A gyermekolvasó a „róla szóló” mesét keresve olvas, 
életproblémáira vár választ a szövegtől. Olvasás-lélektani szempontból naiv, azaz 
beleélő olvasó; a 6–10 éves elsősorban az azonosulás lehetőségét keresi. A kisgyer-
mek gondolkodása egocentrikus, s ez a gondolkodás lassan és fokozatosan változik 
az alsó tagozat idején – 6–10 éves kor között zajlik a folyamat – többek között éppen 
az olvasásfejlesztés hatására. Az olvasás mindig valami másnak, az olvasó éntől 
különbözőnek a megértése; önmagunkból kilépést kíván és feltételez, s rá is kénysze-
ríti az olvasót erre a kilépésre, a szövegvilágba való átlépésre, mely határátlépés 
olyan „közlekedési képességet” fejleszt a szövegvilágok és olvasói életvilágok között, 
ami elengedhetetlen az olvasói léthez. A szöveggel dialogizáló értelmezési folyama-
tok során zajló önmegértés és „ másmegértés” hosszú távú hozadéka pedig az a nyi-
tott, empatikus, reziliens, együttműködésre és együttgondolkodásra képes személyi-
ség, amelynek léte nélkül a 21. század körülményei között sem igen képzelhető el 
emberi lét; beleértve ebbe a jövőkutatók által jelzett munkaerő-piaci elvárást is, 
miszerint a teamekben való együttműködés alapkövetelmény lesz az új évszázadban. 

A történelmi olvasmányok átélését, értő befogadását tovább nehezíti az a tény, 
hogy a kisiskolások saját, konkrét tapasztalati világukból kiindulva taníthatóak, 
fejleszthetőek; miközben az olvasmánycsoport által felidézett-megidézett tér, 
környezeti és tárgyi világ, gondolkodás- és magatartásmodellek, értékvilág ettől 
nagyon eltér. Ha csak az életmódváltozásra, az öltözködésre, étkezésre, viseletre 
gondolunk, vagy a megváltozott mértékegységekre, a közlekedésre, a térbeli távolság 
legyőzésének lehetőségeire, eszközeire – nyilvánvaló nehézségekbe ütközik a megér-
tésélmények biztosítása iránt elkötelezett pedagógus. Még inkább nehéz megértetnie 
diákjaival (elfogadtatni pedig képtelenség, de nem is lehet kívánatos!) a gyermeki 
önáldozat, életáldozat példáit, a hazáért, szabadságért vállalt gyerekhalál mintáit (l. 
például Móra Ferenc: Kuckó király, Kóchuszár). 

Másfajta nehézséget okoz a kisiskolások tér- és időszemléletének fejletlensége, s 
a kronologikus gondolkodás hiánya. Aligha képzelhető el olvasókönyv, amelyben ne 
szerepelne A csodaszarvas mondája, amely a Meotisz vidékére (az Azovi-tenger 
nyúlványához) viszi az olvasót, a kalandozások mondáival Bizánc és Európa 
területein járunk; Julianus baráttal Magna Hungáriába, Rákóczival Rodostóba 
megyünk; a világutazó Jelky András kalandjai világtérképet és földgömböt igényel-
nek… A régi ország- és területnevek azonosítása is gondot jelent, nemkülönben 
a különböző helyszínek térbeli követése. Elhelyezkedésük térképen ugyan megmu-
tatható, az alsós kisgyerek azonban éppen csak ismerkedik a térképpel; ráadásul 

12 Keresztesi (2000)
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komoly kihívás számára maga a térbeli tájékozódás is, nemhogy a teret síkba fordító 
térkép olvasása! De a földgömb használata sem könnyíti meg sokkal a dolgunkat, 
noha, kétségtelen, ezzel a szemléltetési móddal nem fordul síkba a tér, maga a föld-
gömb mint tárgy pedig általában vonzó és érdekes a legtöbb gyerek számára, főként, 
ha nem kicsiny „asztali dísz”- jellegű, hanem kellő nagyságú és méretű; ám még 
utóbbi esetben is nehézséget jelent a tér értelmezése a földgömb méretarányai, 
kicsinyítése miatt, hasonlóképp, mint a tér leképezése a síkban. A probléma áthida-
lására kézenfekvő megoldás a Google Maps, Google Street Wiew alkalmazása. 
„Vigyük el” diákjainkat az olvasmányok helyszíneire, járjuk be a teret, használjuk ki 
annak a lehetőségét, hogy legalább jelenbeli állapotában meg tudjuk mutatni, s 
benne a múlt emlékeit.

Legalább ekkora nehézséget jelent az időbeli tájékozódás a kronológiaérzék 
fejletlensége, a kronologikus gondolkodás hiánya miatt. A kisiskolás jellemzően 
a jelenben él, számára nem érzékelhető a századok, évezredek múlása, különböző-
sége – az évtizedeké is nehezen. Tapasztalati világában vannak gyerekek és öregek, 
fiatalok és felnőttek, a közelmúlt időbeli tájolásában, hangolásában segíti is, ha 
a szülei, nagyszülei, dédszülei életkorát, életszakaszait viszonyítási pontként hasz-
náljuk; de ennél nagyobb és távolibb időintervallumok árnyalt észlelése, pontos 
azonosítása szinte lehetetlen számukra. Ezen kevéssé változtat az évszámok közlése 
(számonkérésük pedig szigorúan tilos)13 – mert a számok elvontsága nem teszi 
könnyebben megragadhatóbbá a történeti idő múlását. Az események egymásutáni-
ságát ugyan „megtaníthatja” a történeti olvasmányok kronologikus rendje, ahogy 
a 3–4. osztályos olvasókönyvek közölni szokták őket,14 egy fejezetbe rendezve 
azokat – ami egyúttal fejleszti a kronológiaérzéket; de a csodaszarvas nyomában járó 
Hunor és Magyar „honfoglalása” nem válik el élesen Árpád „honalapításától”, ahogy 
a honfoglalás és államalapítás között eltelt időt is nehéz megragadniuk, noha 
olvastatunk a kalandozások koráról is (Botond mondáját mindenképp, de legtöbb-
ször a Lehel kürtjét is; sőt, előfordul A Szent Gallen-i kaland is az olvasmányok 
sorában). Évszámtanítással nem, ám a tanterem egy(ik) oldalfalán futó képes 
időszalag közös, projektszerű létrehozásával támogathatjuk az időérzék fejlődését, 
mivel szemléletessé és megragadhatóvá tesszük az időt, hiszen a képeken szocializá-
lódott tanítványaink számára megkönnyítjük az események időbeliségének, tér és 
idő összefüggésének megértését: az események fő/szereplőit, helyszínét, a szövegek 
tárgyi-környezeti világát, az emberi építményeket, állatokat, növényeket ábrázoló 
képek időszalagra helyezésével, a viselet, ételek, étkezési szokások képi bemutatásá-
val. Operálhatunk „ilyen volt – ilyen lett” típusú képelhelyezéssel – a tájak, helyszí-
nek, épületek egykori és jelenbeli képének egymás mellé helyezésével, ami a történe-

13 Alsó tagozaton nem tanítunk és nem taníthatunk történelmet, csak alapozhatjuk a történelem tanulá-
sát.

14 Első, második osztályban nem releváns ez a szövegcsoport, éppen a dolgozatban jelzett nehézségek, 
problémák miatt; noha sporadikusan elő-előfordul egy-egy történelmi szöveg a jeles napokkal, ün-
nepekkel foglalkozó fejezetben, ami minden évfolyamon kötelező eleme az olvasókönyvnek; ám ezek 
többnyire mértéktartóak terjedelem, nehézségi fok tekintetében.
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tiség, időbeliség érzékel(tet)ésének alapvető eszköze. De nem csak a látványra 
építhetünk: érzékszervi tapasztalattá tehetjük az adott korban használatos anyagok 
mibenlétét, milyenségét (például nemez, gyékény, daróc) egy-egy tapintható darab 
kihelyezésével, akár az anyagok (például nemez) elkészítésével. Az időszalag megfe-
lelő sávjában szerepelhetnek az adott kor ételei, italai, készítésmódjuk (lehetőség 
szerint ízleljünk, szagoljunk, kóstoljunk pl. fűszernövényeket); de legalább ilyen 
fontos volna a korabeli gyerekvilág megjelenítése: öltözködéssel, hajviselettel, 
játéktárgyakkal, játékleírásokkal – a hétköznapok, mindennapok képi bemutatásá-
val.15 

Miért nem elég egy-egy tanítási órán felvillantani mindezeket, a szövegfeldolgo-
zás folyamatában megmutatva a képeket? Hisz a képi szemléltetés szükségessége 
megkérdőjelezhetetlen evidencia, minden tanító él vele, a digitális környezet pedig 
gazdag, árnyalt, igényes szemléltetést tesz lehetővé – vajon milyen többletet jelenthet 
egy effajta képes időszalag? És miért nem elég egy időszalag elhelyezése az adott 
események, évszámok feltüntetésével? Kétségtelen, hogy egy, a teremben állandósí-
tott időszalagon rögzített eseménysor „több a semminél”; annál mindenképp, mint 
amikor a tábla egyik sarkába kerül egy számegyenes, jelölve rajta az időszámítás 
kezdete s az aktuális jelen, majd a kettő között vonásokkal jelölve a századok, 
ezredek, s „odapöttyentve” az olvasmánybeli esemény(ek) ideje. Az ilyenfajta 
„időképzés” felfoghatatlan egy kisgyerek számára, és tárolhatatlan az emlékezetében; 
így aztán nem is fejleszti az időszemléletét. De egy állandósított-rögzített, eseménye-
ket, évszámokat feltüntető szalag sem járul hozzá valójában az időszemlélet fejlődé-
séhez, legföljebb a történések egymás utáni sorrendjének memorizálásához, ami 
nem nevezhető valódi időszemléletnek; az időbeli változások tapasztalatát, a kor 
tapasztalatát a korabeli (művelődéstörténeti jellegű) képi (és egyéb, komplex) 
érzékszervi tapasztalat adhatja meg, aminek egyik komponenese a képes időszalag; 
és éppen ezért nem elegendő a tanítási órán felvillantani a képeket.16 A hosszú távú 
memóriába írás a képsorok „falon tárolásával’, a képi emlékezet működtetésével, 
támogatásával olyan nyelvet beszél, amit a digitális nemzedék is megért; a jól 
választott/válogatott képanyag pedig ellensúlyozhatja az olvasókönyvi szemléltetés 
azon problémáját, hogy a tankönyvszerzők gyakorta a 19. századi történelmi 
festészet alkotásait használják a múlt képi reprezentációjaként, holott ezekkel 
a festményekkel leginkább az prezentálható, milyen képet alkotott a múlt eseménye-
iről, formálóiról a kor, melyben a mű megszületett. Jellegzetes példa a jelenségre 
Than Mór (1828–1899) festménye Attila lakomájáról.17 A múltábrázolás korhoz 
kötöttségeinek érzékelése messze meghaladja az alsó tagozatos gyerekek 

15 A múlthoz való kapcsolódás a kisiskolások számára az egykori gyerekkultúrán keresztül lehetséges 
leginkább. Ötleteket vehetünk például Beke (2017, 2019).

16 Fölmerülhet a kérdés, hogyan helyezzük el mindezt a falon. Egy vékony, ám hosszában kiterjedt és kel-
lő magasságú parafatábla felhelyezése például a fal sérülése nélküli megoldás lehet. Láttam rá példát.

17 Az (egykori) Apáczai Kiadó olvasókönyveiben az Attiláról szóló szövegek környezetében például min-
dig szerepel a kép. http://mek.niif.hu/01900/01992/html/index1187.html
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interpretatív képességeit. Azt a célt, hogy megközelítően hiteles képet alakíthassanak 
ki a gyerekek a múltról, ezekkel a festményekkel aligha érhetjük el. A történeti érzék, 
időszemlélet fejlesztése azonban nem pusztán az életkori sajátosságok miatt szüksé-
ges, hanem a digitális generációk képességprofilja okán is: a kutatók már látják, hogy 
az emberi emlékezet áthelyezése digitális tárolókra a memória gyengülésével jár – 
holott eminens érdeke az emberiségnek, hogy ne veszítse el a múlt iránti érzékenysé-
gét, a múltmegértés képességét. 

A képanyag gyűjtése, a képes időszalag létrehozása, az olvasókönyv történelmi 
olvasmányokat tartalmazó fejezetének feldolgozása történhet projektmódszerrel is. 
Noha a projektoktatásnak Magyarországon nincsenek túl nagy hagyományai, és 
nem állítható az sem, hogy napjainkban jelentőségéhez mérten elterjedt volna ez 
az oktatási forma, örvendetes módon egyre több iskola alkalmaz projektelemeket 
legalább;18 hisz a műveltség- és tudáselemek integrációját, a világ holisztikus szemlé-
letét biztosító tematikus oktatás a tudásépítés és képességfejlesztés kiváló módja, 
amely úgy ad lehetőséget inkluzív nevelésre, hogy a gyerekek számára nem teszi 
nyilvánvalóvá a szintkülönbségeket, ezáltal nem frusztrálja őket; miközben érde-
keltté teszi őket saját tanulásuk megtervezésében, lebonyolításában és reflexiójában 
– természetesen évfolyamonként/életkoronként más-más mértékben.19 Szoros 
értelemben vett projektről nem beszélhetünk ugyan a fenti esetben, ha abból indu-
lunk ki, hogy „a projektmódszer szerint a tanulók egy csoportja egy olyan, érdeklő-
désüknek megfelelő témát dolgoz fel, amelyet a csoport maga választ,”20 hisz önálló 
választás nem történik; ám ha „a projektet kezdeményező lehet a tanterv, a tanár 
vagy a csoport tagja(i),”21 akkor talán nem indokolatlan az ilyen jellegű feldolgozás 
projektszerűségéről beszélni, hiszen „a résztvevők a témát közös tervezés útján 
egyedül dolgozzák fel, amely egy felmutatható eredményhez vezet”22 – ez esetben 
a képes időszalag létrejöttéhez.23 Ám ha ez a gyűjtés konstruktív pedagógiai alapo-
kon a szülők bevonásával, velük együttműködésben történik, egy másik dimenziója 
is megnyílhat a történelmi olvasmányok feldolgozásával kapcsolatos lehetőségeknek. 
A konstruktív pedagógiában átértékelődik a pedagógus szerepe (is), hiszen nem ő 
a tudás kizárólagos forrása. A pedagógus, a tanulók és a családtagok együttesen 
vesznek részt a tanulási folyamatban, ám nem abban a hagyományos értelemben, 
amikor a család szerepe leginkább a házi feladatok ellenőrzése (nem kevés esetben 
a javítása is!); illetve elvárás a szülővel kapcsolatban, hogy a pedagógus „meghosz-
szabbított kezeként” irányítsa és ellenőrizze az otthoni gyakorlást. Sokkal inkább 

18 Hogy a projektek, projektszerű tanulás hagyományos iskolai környezetben is megvalósítható(k), 
ma már egyre több iskola tesz róla tanúbizonyságot. L. pl. http://raabe.hu/download/ALKR_tarta-
lom_2016_nov.pdf; vagy G. Gődény – Kolláth (2015).

19 Hunyadyné (2003)
20 Frey (2011) 58. p.
21 Uo.
22 Uo.
23 Tegyük hozzá: alsó tagozatos gyerekek csak többé-kevésbé dolgoznak egyedül az életkori sajátosságok 

okán.
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olyan teamszerű együttműködésről van/volna szó, amelyben a család kollektív 
tudása, élményei, emlékei is bevonódhatnak egy-egy téma előkészítésének, a vele 
kapcsolatos előzetes ismeretek mozgósításának folyamatába, s projektszerű feldolgo-
zásába; például a családtagokkal készített interjúk formájában, tárgyi emlékek, 
fotók, könyvek stb. gyűjtésével, kiállításával, reflexiójával, közös prezentációkkal egy 
adott témával kapcsolatban, a családtagok tanulási projektekben való részvételével.24 
Ahogy történt ez például az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Gyertyánffy 
István Gyakorló Általános Iskolában a 2019/2020-as tanévben, amikor az iskola 
osztályai bőröndmúzeumot hoztak létre a családi emlékek felkutatásával, egy-egy 
osztálybőrönd berendezésével.25 A bőröndkiállítás ötlete vélhetően a Szentendrei 
Skanzen 2015-ben indult Bőröndmúzeum-programjának hatására született meg 
az alkotó szellemű pedagógusközösségben. A 2018-ban Nívódíjas Múzeumpedagó-
giai Program címet nyert projekt deklarált célja volt a programban részt vevő 
gyermekcsoportok (múlt)szemléletének formálása, s a múlt megértésének folyamatá-
ban saját világuk és önmaguk megértésének támogatása,26 a gyerekek identitástuda-
tának erősítése.27 Mindehhez a gyakorlóiskolai projekt is minden bizonnyal hozzájá-
rult, ahogy valamennyi ehhez hasonló tevékenység. 

A pedagógusnak szakértelme és pedagógiai tudása okán természetesen kitünte-
tett szerepe van ezekben a folyamatokban; ám a tanulási folyamat középpontjában 
a diákok tudáskonstrukciós folyamatai állnak. A képes időszalag vagy egyéb projek-
tek létrehozásába bekapcsolódó szülőket invitálhatjuk a projektindító-témabevezető 
órára, amit egyáltalán nem szükséges délelőtti időpontban tartani, hogy minél 
többen ráérjenek. Kihasználható, hogy alsó tagozaton szinte kivétel nélkül bent 

24 Ennek egy lehetséges példáját l. például Máté Angi Emlékfoltozók című meséjének három órából álló 
feldolgozási folyamatát bemutató órasorozat előkészítő óráján. A vázlat a TÁMOP Országos koor-
dinációval a pedagógusképzés megújításáért projektjének Kora gyermekkori nevelés és tanítóképzés 
alprojektje számára készült. A vázlat Szénási Anna, az ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános 
Iskolájának szakvezető tanítója és G. Gődény Andrea munkája. http://tamop2014.tok.elte.hu/dok/
szakmai_anyagok/oravazlatok_tematervek_foglalkozasok/magyar_ov_mate_angi_emlekfoltozok_
mesejenek_feldolgozasa.pdf

25 A kiállítás anyagát l. http://www.gyertyanffy.elte.hu/galeria/category/128-borondmuzeum. A bőrön-
dök tartalmának megismerésére, értelmezésére tanórákat, foglalkozásokat is építettek a pedagógusok.

26 L. Pifkó Szera beszélgetését Molnár József múzempedagógussal a cím elnyerése alkalmából (Pifkó 
2019). https://mokk.skanzen.hu/20190827nivodijas-borondmuzeum.html?id=20190827nivodijas-
borondmuzeum

27 Mindezek érdekében három témát dolgoztak ki, a diákok életkori sajátosságaihoz alkalmazkodva. 
Az első – másodikosoknak: Ünnepek, szokások; a harmadik – negyedikeseknek: Ételünk, életünk; 
az ötödikes – nyolcadikos korosztálynak pedig Család és közösség címmel. A foglalkozásokon élmény-
szerűen, játékos módszerekkel, egy-egy múzeumi tárgy segítségével, a gyerekekkel közösen fogalmaz-
zák meg a múlt mához szóló üzenetét. Az Ételünk, életünk című foglalkozáson olyan demonstrációs 
tárgyak segítségével, mint a szita vagy a teknő, a tárgyat használó egykori emberek életmódját idézik 
fel. Étkezési szokásaink átalakulásának bemutatásával a mindennapokra vonatkozóan is ismerete-
ket nyújtanak. Az Ünnepek, szokások foglalkozáson az évkör ünnepeihez és gazdasági időszakaihoz 
kapcsolódó jelképes tárgyakat vesznek kezükbe és értelmeznek a gyerekek. A felső tagozatosoknak 
összeállított Család és közösség című múzeumpedagógiai foglalkozás pedig a családi munkamegosztás 
változásait hozza közelebb a diákokhoz a drámapedagógia eszközeivel. A projektről l. https://skanzen.
hu/hu/tanulas/foglalkozasok/borondmuzeum, ahol a foglalkozásokba is bepillanthatunk. 
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maradnak a gyerekek délutánra is, akár az egésznapos iskola, akár napköziotthon 
keretében – azaz a szülőkkel megszervezhető a téma- és projektindító találkozás; 
hasonlóképpen részt vehetnek a témazáró foglalkozáson is, amikor láthatják és 
megtapasztalhatják a gyűjtés és a tudásszerző folyamatok eredményét. Ha pedig 
M. Nádasi Mária projektfogalmát vesszük alapul, akinek az értelmezésében a peda-
gógiai projekt „valamely összetett, komplex, gyakran a mindennapi életből származó 
téma,28 a témafeldolgozásához kapcsolódó célok, feladatok meghatározása, a munka-
menet és az eredmények megtervezése, az eredmények reprezentálása”,29 akkor 
a projektszerűség tetten érhető minden olyan témafeldolgozási folyamat(ok)ról való 
pedagógiai gondolkodásban, amely a tematikus egység(ek) elemeit összefüggésben, 
láncszerű egymásra épülésben látja és láttatja (vagy abba szervezi); témabevezető (és 
témazáró órában) gondolkodva tematikus célokat és feladatokat fogalmaz meg, 
utóbbiakat a feldolgozás folyamatában valósítva meg, végső eredményeit pedig nem 
témazáróval (mint számonkérési formával) méri, hanem témát záró órára futtatja ki, 
amelynek egyik funkciója a feladatvégzés eredményeinek prezentációja, az új, 
kollektív és egyéni tudás felépítése, a tudásstruktúrák fel- és átépítése; a pedagógus 
részéről pedig diagnosztikai megfigyelések végzése saját további fejlesztő tevékenysé-
gének megtervezése céljából.

Más jellegű időszalag létrehozásával is elképzelhető azonban a témafeldolgozás, 
ami a gyermeki alkotásvágy kiaknázásán és a vizuális közlések elsődlegességén 
alapul, s a kronológiaérzék, történeti gondolkodás fejlesztése mellett fontos szerepet 
játszhat a szövegértés fejlesztésében; miközben egyúttal gyermekrajz-kiállításként is 
funkcionál. A történelmi olvasmányok szövegvilágának szereplőiről, helyszíneiről, 
az építményekről, tárgyi világáról, flóráról és faunáról, eseményekről stb. készült 
gyerekrajzokból összeállhat egy rajzos időszalag. A tudatosan tervezett-szervezett 
rajzos tevékenység teret ad a verbális megfigyelések vizuális megfogalmazásának, 
aminek egyik jelentőségét az adja, hogy a képi gondolkodás és kifejezőképesség 
kisiskoláskorban előtte jár a verbálisnak. A fáziskésés miatt a vizuális közlés, illetve 
az arról való beszélgetés összekötő kapocs lehet a két terület összehangolásában, 
valamint a transzferhatás révén hozzájárulhat a fáziskésében lévő terület fejlődésé-
hez. Ha pedig ezeket a rajzokat kihelyezzük a teremben (jelen esetben elhelyezzük 
az időszalag megfelelő sávjaiban), a gyerekek számára izgalmassá, mert személyessé 
váló teremdekoráción túl láthatóvá válik az események időbelisége, s a múlt tapasz-
talata; egyúttal olyan értelmező beszédszituációk potenciális létrejöttét támogatjuk, 
ami egyáltalán nem elhanyagolható komponens a szövegekről való beszéd képessé-
gének fejlesztési folyamatában. A verbális közlések vizuális észlelése és megjelenítése 

28 A történelmi olvasmányok esetében ez nyilvánvalóan kevésbé valósul meg, de ez mit sem von le 
a projektjellegű tanulási folyamat értékéből. Ráadásul a múltnak van egy olyan szelete, a tárgyi-szelle-
mi néprajz öröksége, amelyben ma is érzékletes formában mutatkoznak meg a régiség mindennapjai, 
ünnepei, jeles napjai, szokásai, használati tárgyai, amit a múzeumpedagógiai foglalkozások és/vagy 
drámapedagógiai módszerek képesek élővé varázsolni; l. a Szentendrei Skanzen fent említett projektté-
máit.

29 Nádasi (2003) 16. p.
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pedig szoros olvasást, fókuszált figyelemmel való olvasást kíván, ami hozzájárul 
a szövegértés fejlődéséhez; különösen, ha (ezúttal, ebben a folyamatban) hangsúlyo-
zottan szövegen alapuló rajzokat kérünk, várunk a gyerekektől, akár a szöveg 
verbális közléseinek képbe fordítását, akár a szövegbe foglalt információk 
minikutatással való kiegészítésén alapuló rajzokat. A szövegértés fejlődésének 
hozadékát aligha becsülhetjük túl, mikor a PISA-felmérések a magyar tanulók 
eredményeinek romlását, esetleg stagnálását jelzik, vagy legalábbis a kívánt javulás 
elmaradását.30 A kétféle időszalag akár együtt is működtethető, a terem két külön-
böző oldalfalán, motiváló és fejlesztő tanulási környezetet teremtve a gyerekek 
számára, amelyben a diákok a képek nyelvét nemcsak megértik, hanem képteremtő 
tevékenységükkel maguk is „beszélik”.

A minikutatás a konstruktív pedagógiai egyik ismert eljárása, és már alsó 
tagozaton is jól alkalmazható. A kutatás és az eredmények megosztása hozzájárul 
az önálló ismeretszerzés igényének és képességének kiépítéséhez, az önálló tanulási 
képességek fejlődéséhez; nem beszélve a szóbeli szövegalkotás, különösen az össze-
függő beszéd képességének fejlődéséről a „kutatási beszámolók” kapcsán. A tudás-
megosztás formája akár prezentációkészítés is lehet, amelyben a digitális kompeten-
ciák is hasznosulnak, aminek a jelentőségét nem lehet eléggé túlbecsülni egy olyan 
tanulási környezetben, amely nem kellő mértékben vesz tudomást a netgenerációk 
előnyeiről; sőt, időnként a feleslegesség és haszontalanság érzetét kelti a gyerekek új 
típusú tudásának és képességeinek vonatkozásában, ami aligha motiváló, sőt 
frusztráló. Fontos volna, hogy az iskola tudatosan fejlessze a digitális kompetenciá-
kat, hisz a látszólagos(?) ellentmondás a „folyton netező” generációk gyenge digitális 
olvasás- és íráshasználata között rámutat, hogy van ugyan egy versenyképes rétege 
a magyar diáktársadalomnak,31 s akár harmadik, negyedik osztályosoknak sem okoz 
gondot az autentikus tudásszerzés/-építés digitális útvonalak bejárásával, s ennek 
megosztása digitális eszközök használatával; ám ez korántsem olyan tipikus és 
általános, mint azt hinni szeretnénk.32 

A digitális forráshasználaton alapuló minikutatás és értékelése fejleszti a média-
tudatosságot, hozzájárul az információ kritikai értékelésének, szelektálásának 
elsajátításához, aminek fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni az autentikus 
világkép és tudás konstrukciója szempontjából; különösen napjainkban, amikor 
a PISA-tesztek azt mutatják, hogy az OECD-országokban átlagosan csak minden 
tizedik 15 éves tudja megkülönböztetni a tényeket a véleményektől implicit informá-

30 A 2018-as mérés minimális javulást hozott ugyan a 2015-ös eredményekhez képest (Sz. n. 2019), de sta-
tisztikailag ez inkább stagnálást jelent; és, sajnos, nem éri el az első (annak idején sokk-hatást kiváltó) 
mérés (PISA 2000) átlagát a jelenlegi eredmény (Hutter 2019).

31 Balázsi – Ostorics (2011)
A PISA 2018 hozott némi javulást e tárgyban is. https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/
nemzetkozi_meresek/pisa/PISA2018_v6.pdf

32 A leszakadó rétegek hátránykompenzációja ebben a vonatkozásban szintén elemi társadalmi érdek vol-
na, következésképpen iskolai feladat. 
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ciók alapján.33 Ebben a folyamatban kitüntetett szerepe van/lehet a mondáknak, 
legendáknak, amennyiben feldolgozásukkor a szöveg irodalmi kvalitásainak 
felfedezése mellett figyelmet fordítunk fikció és valóság szétszálazására; nem csupán 
a csodás/ mesei és valószerű elemek megkülönböztetésével, azonosításával, hanem 
a valódi történésekkel való összevetéssel. Pavlicsek Zsolt dolgozata A történelmi 
olvasmányok taníthatóságáról már 1990-ben rámutatott, hogy a mondák dominan-
ciája és történeti tényként kezelése erősíti a helytelen beállítódások kialakulását, 
példaként az „igazságos Mátyás király” sztereotípiáját hozza fel.34Azaz a jó szemlé-
letformáláshoz nélkülözhetetlen a fikciós műfajok ismeretközlő szövegekkel való 
együtt olvasása. Ha pl. egymásra olvassuk A Szent Anna-tó legendáját35 és a tó 
keletkezésének tudományos magyarázatát,36 egyfelől megtanítjuk az irodalmi 
szövegek irodalomként való olvasását, másfelől fejlesztjük a kritikai gondolkodást, 
és tudatosítjuk a szövegtípusok, olvasási célok közötti alapvető különbségeket. 
Knausz Imre a kritikai olvasás jelentőségéről írva Műveltség és demokrácia című 
munkájában figyelmeztet rá, hogy nem elegendő a kritikai olvasás képességére 
megtanítani a fiatalokat, hiszen a szöveggel szembeni kritika csak másik szövegre, 
szövegekre támaszkodhat.37 Szövegkritikai képesség híján aligha tekinthető bárki 
gondolkodó embernek, n.b. gondolkodó állampolgárnak. Diákjaink kritikai gondol-
kodóvá és aktív tanulóvá válása azonban nem automatikus. Ennek feltétele az infor-
mációval való találkozás/feldolgozás öröme és tapasztalata, a feldolgozás mikéntjé-
nek elsajátítása; annak megtanulása: miképp hasznosítható, hogyan építhető be 
a saját tudásstruktúrába az új tudás, hogyan alakítható használható tudássá önma-
guk számára. Eközben nemcsak tudatos és módszeres kritikai elemzést kell végezni, 
hanem az elemzés állandó újragondolását is. Márpedig az analitikus gondolkodás 
nem erőssége a netgenerációknak; hiszen az írásbeliség napjainkban zajló háttérbe 
szorulása38 az analitikus, logikus gondolkodás gyengülésével jár.39 A digitális 
eszközök használata a vizuális feldolgozást és az intuíciót fejleszti inkább, azaz a bal 
agyfélteke helyett az információkat egyidejűleg értelmező jobb félteke válik domi-
nánsabbá, ami a térbeli, vizuális gondolkodásért, zeneértésért, képzeletért és 
humorérzékért is felelős. Ennek kiaknázása nagy lehetőségeket rejt magában; ám 
nem mondhatunk le a kritikai, elemző gondolkodás képességéről. Utóbbi fejlesztése, 
illetve a két agyféltekét összekötő kérges test erősítése, a két agyfélteke összehangolt 
és kiegyenlített működtetése kiemelt feladata az oktatásnak, ami a gondolkodásfej-

33 Kolozsi (2019)
34 Pavlicsek (1990)
35 Például Orbán Balázs: A Székelyföld leírása, http://www.legendarium.ro/szent-anna-tava vagy Bendek 

Elek: A Szent Anna-tó legendája,https://www.3szek.ro/load/cikk/62022/benedek-elek:-a-szent-anna-
to-legendaja.

36 L. http://akovekmeselnek.hu/2019/08/20/a-szent-anna-to-legenda-es-valosag/. Nyilvánvalóan az olva-
sókönyvek gyakorlatának megfelelően nyelvileg átdolgozva a tudományos/ismeretterjesztő szöveget.

37 Knausz (2010)
38 Ong (2010)
39 Tóth-Mózer et al. (2012), Hülber (2015)
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lesztés mellett rendkívül fontossá teszi a mozgásos és művészeti tevékenységeket, 
a stratégiai táblás játékok bevonását, valamint az együttműködésen alapuló társas 
helyzetek létrehozását. Mindez rámutat a projektmódszerek, kooperatív tanulási 
formák alkalmazásának jelentőségére; de a literális tevékenységeknek olyan formá-
ban való megőrzésének szükségességére is, amely vonzó lehet az újabb generációk 
számára. Nem kétséges ugyanis, hogy a literáció (az írás- és olvasáshasználat), 
a gondolkodás és a tanulási képességek szoros összefüggésben állnak. S ha mindezt 
összekapcsoljuk az olvasási stratégiák tanításával, használatával,40 minden bizonnyal 
előbbre jutunk a szövegértési eredmények javulása felé vezető úton; ami korántsem 
a PISA-„tesztverseny” miatt érdekes, hanem a számokban kifejeződő, mélyben 
játszódó tendenciák pozitív irányvétele okán, ami a gondolkodó, információt 
szelektálni, értékelni, rendszerezni, verifikálni képes állampolgárrá képződés 
feltétele volna, aki érti önmagát és a világot, amiben él, egyúttal képes az embertár-
sai iránti szolidaritásra, a velük való együttműködésre. Ezen képességek fejlesztésé-
hez sikeresen hozzájárulhat a nem túlzott mennyiségű, jól megválasztott történelmi 
olvasmányok élményalapú és tanulásmódszertani alapozású, tudáskonstrukciós 
tevékenységeket ösztönző és támogató feldolgozása, aminek számtalan hozadéka 
lehet; és az identifikációs funkciónál jóval komplexebb jelentőséget jelöl ki a szöveg-
csoport számára. A tolerancia és az empátia kialakulásában, a más elfogadásában, 
a tér-idő szemlélet fejlődésében, a tanulás tanulásában legalább akkora ezen olvas-
mányok szerepe, mint a nemzettudat alakulásában. Mert ne gondoljuk, hogy egy 
kisgyerek számára az évezredekkel, századokkal korábbi gondolkodás, értékrend, 
miliő, viselkedés stb. kevésbé idegen pusztán azért, mert a magyarsághoz köthető. 
A régiség másságának megértéséhez mindenképp történeti érzék kell, s át kell törni 
az egocentrikus gondolkodás gátjait. Ebben pedig az életkori sajátosságokat figye-
lembe vevő szövegkínálat, valamint a megértési – értelmezési folyamatokat inspiráló 
feldolgozás, élménynyújtás segít. Előbbi kívánalom miatt nincs értelme erőltetni 
például a Himnusz és a Szózat teljes szövegének feldolgozását alsó tagozaton, 
memoriterként való megtanításukról nem is beszélve. A szövegek nyelvi nehézségei, 
a történelmi háttérismeretek hiánya és megteremtésük lehetetlensége, s a korosztály 
gondolkodási sajátosságai41 éppen azt gátolják, amit alapozni, fejleszteni szeretne ez 
a törekvés, nevezetesen a pozitív nemzettudat kialakulását. Mert hogy is érthető és 
értelmezhető a magzatod miatt magzatod hamvvedre kép ambivalenciája az ambiva-
lens gondolkodásra való képtelenség életszakaszában; vagy a nem lelé honját 
a hazában kifejezés? Közléssel, persze, felvilágosíthatjuk tanítványainkat, s „lefordít-
hatjuk”, még akár meg is taníttathatjuk a jelentést, mi több, számon is kérhető; de 
a saját, ugyanakkor autentikus jelentés megkonstruálása nélkül aligha számíthatunk 
pozitív attitűdformálásra, már csak a megértésélmények nélküli tanulással járó 
frusztrációk okán sem. 

40 Steklács (2006), Steklács (2013)
41 Csapó (2003)
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A megértési – értelmezési folyamatokat inspiráló szövegfeldolgozás, élménynyúj-
tás mindenkori igénye a történelmi olvasmányok esetében fokozottan érvényes. 
Alapvető feltétele, hogy több órán foglalkozzunk egy-egy szöveggel, és korántsem 
csak a regények esetében.42 Azaz szakítani kell azzal az osztálytermi gyakorlattal, 
amely az olvasókönyvekben szereplő valamennyi szöveg feldolgozásának nemlétező 
kívánalmát szem előtt tartva szinte minden órán új szöveg feldolgozását célozza 
meg, lehetetlenné téve az egy-egy szöveggel több órán át való elmélyült foglalatos-
ságban rejlő potenciál kibontakoztatását a szövegértés/-élmény elmélyítésében, 
a saját tudás kiépítése érdekében. Mindez egyúttal a szövegfeldolgozó órák domi-
nanciájának megtörését jelentené az olvasási-tanulási képességek fejlesztését célzó 
órák javára, a multimédiás szemléltetésben rejlő lehetőségek kiaknázását, drámape-
dagógiai módszerek alkalmazását, a múzeumpedagógia, (társas)játékpedagógia és 
gamifikáció elemeinek iskolai praxisba integrálását. 

A netgenerációkra általában, az alfákra különösen igaz, hogy multimédiás 
eszközökön (és tartalmakon) szocializálódva érkeznek az iskolába, ahol jellemzően 
egész más eszközökkel (és tartalmakkal) kínálják meg őket, figyelmen kívül hagyva 
képességprofiljuk radikális eltéréseit a korábbi generációkétól. Nem kétséges, hogy 
az educatio kívánatos eleme a szövegből való tanulás elsajátítása; ám az sem, hogy 
a korosztály saját tapasztalati világából kiindulva fejleszthető, ami a történelmi 
olvasmányok feldolgozásának folyamatában a rendelkezésre álló multimédiás 
lehetőségek hasznosítását is jelentené, például a történészek szakmai kontrolljával, 
számítógépes szoftverek felhasználásával készült videófilmek egy-egy elemének, 
részletének tanításba illesztését. Készült ilyen a kalandozásokról, a kenyérmezei 
ütközetről, a nándorfehérvári győzelemről, a mohácsi csatáról, Eger, Szigetvár 
ostromáról, a pákozdi csatáról – hogy csak néhányat és olyan eseményeket említ-
sünk, amelyek alsós tanítási tartalomként is meg szoktak jelenni.43 Az egyik legjobb 
ezek sorában a Medieval 2. Double Total War számítógépes játék grafikájának 
felhasználásával készült film a mohácsi csatáról.44 Részletek bejátszásával kiválóan 
szemléltehetők pl. a várak, a korabeli katonai öltözék, harcászati eszközök, hadállá-
sok, csapatmozgások és egyebek; azaz rövid idő leforgása alatt annyi érdekes és 
szemléletes információ birtokába juthatnak a gyerekek, amit olvasással képtelenek 
volnának megszerezni, mert akárcsak egy néhány perces filmbejátszás 
informativitásával egyenértékű verbális információtartalmat hordozó szöveg 
elolvasása is meghaladná képességeiket. A mozgóképi szemléltetés segíti a feldolgo-
zott/feldolgozandó szöveg megértését, aminek, persze, az is feltétele, hogy megbe-
széljük a látottakat,45 újranézhessék a bejátszásokat, akár a napköziben, iskolaott-

42 A regényfeldolgozás nehézségeiről, a közös olvasmányok közös feldolgozásának jelentőségéről bőveb-
ben: G. Gődény (2017)

43 L. például történelmi videók: https://www.youtube.com/results?search_query=callistrid+moh%C3%A
1csi+csata

44 L. https://www.youtube.com/watch?v=3cbpPBKktcU&ab_channel=krkbsg
45 Nincs ez másképp statikus szemléltetés esetében sem: mindig szükséges értelmezni, megbeszélni 

a megfigyeléseket.

KeN_2021-1_beliv_grayscale.indd   29KeN_2021-1_beliv_grayscale.indd   29 2021. 09. 21.   20:52:212021. 09. 21.   20:52:21



30 OLVASÁS

honban, vagy éppen otthon.46 A megértésélmények, az érdeklődés felkeltése pedig 
további kutatásra, sőt olvasásra ösztönözhetik a diákokat, különösen, ha motiválja 
a tanító a tevékenységet, és a korosztálynak szóló forrásokat kínál. A Babilon Kiadó 
Mi micsoda Junior interaktív sorozatának Magyarország47 című darabjában például 
magyarországi várakba is bekukucskálhatnak a gyerekek, a sorozat másik darabja 
a lovagok világába kalauzol.48 Kristófot követve lovaggá válása útján megtudhatja 
az olvasó, milyen fegyverei voltak a lovagoknak, milyen nehéz a páncélzat, mi kellett 
ahhoz, hogy valaki lovag lehessen stb. A kezdő olvasókra méretezett szövegvilág 
kukucskálóablakai további érdekes információkat, vagy játékos rejtvényeket rejte-
nek, ami az egész sorozat jellemzője. A gyermeki kíváncsiságra épített, narratívába 
ágyazott ismeretterjesztés, az olvasó bevonása a szövegvilágba, a gyakorlatlan 
olvasók olvasási szintjének tudatos megcélzása, és a látványos, minőségi képi világ 
alkalmas az újabb generációk olvasásra motiválására is; nem beszélve a fiúk olvasta-
tásának problémájáról, akik közismerten kevesebbet olvasnak, és nehezebben 
vehetők rá az olvasásra. Az ő megszólításuk az egyik tétje a jó témaválasztásnak és 
-tálalásnak. A történelmi olvasmányok bőséges potenciált rejtenek ebben a vonatko-
zásban: harcászat, fegyverek, várak, csaták, ütközetek, párviadal és küzdelem – 
rendre olyasmi, amivel esélyünk lehet a fiúk bevonódására, következésképpen 
kutatásra és olvasásra ösztönzésükre. Ehhez, persze, szükséges, hogy a tanító ismerje 
a korosztálynak alkalmas könyvpiaci kínálatot,49 s ajánlani tudja diákjainak 
az érdeklődésüknek és olvasási szintjüknek megfelelő könyveket; a gyerekek pedig 
behozhassák és bemutathassák saját könyveiket – ha vannak ilyenek –, s ajánlhassák 
ezeket. Noha az alsós korosztályt még a vezetett olvasás jellemzi, nagyon hatékony 
lehet a kortársi ajánlás már ebben az életkorban is. Ha vannak tájékozott, olvasó 
diákjaink, „használjuk ki” őket az osztálytársak olvasásra motiválásában, kutatásra 
ösztönzésében, teamszerű együttműködési alkalmakat, lehetőségeket teremtve. 
Legyen olvasókuckó az osztályban, ahova az olvasni vágyók behúzódhatnak, 
legyenek rendszeres beszélgetések könyvekről, olvasmányokról; s legyen legális 
a „pad alatti olvasmány”, amit elővehetnek, akik előbb végeznek a feladataikkal, 
mint a többiek. A multimédiás élmény felől is meg lehet érkezni a könyvek világá-
ba,50 sőt, ma már egyre inkább ezt az utat fogják bejárni a gyerekek – sokat tehet érte 
a pedagógus, hogy tanítványai a Könyvek Birodalmában is otthonosak legyenek. 
Ehhez azonban tudomásul kell vennie, hogy más utakon-módokon kell őket 
vezetgetnie, mint ahogy azt akár csak tíz évvel korábban tette, tehette. Fontos e 

46 A forrást mindig érdemes megadnia a tanítónak, nem pusztán az újranézés, netán a teljes film megte-
kintésének lehetősége, hanem a forrásjelölelések szükségességének latens elsajátít(tat)ása miatt is.

47 Francz Magdolna – Rozgonyi Sarolta (2020): Magyarország. Budapest, Babilon. (Mi micsoda Junior).
48 Stiefenhofer, Martin (2019): Várak és lovagok. Budapest, Babilon. (Mi micsoda Junior).
49 Az internet korában már nem túl nagy kihívás a követése, nem kell állandóan könyvesboltokba járni 

sem, hisz digitális eszközökön is megmutathatók, bemutathatók a könyvek… 
50 Boldog et al. (2018)
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tárgyban a könyvtárak új szerepének kiaknázása,51 és az együttműködés az iskolai 
könyvtárral és könyvtárossal.52 

A történelmi olvasmányok láthatóan segítségünkre lehetnek az olvasóvá nevelés-
ben, mert az információs szövegekkel jól körülvett élményszövegek az olvasás 
mindkét funkcióját működtetik, továbbgondolásra és (mini)kutatásra ösztönöz(het)
nek; ami azért is fontos, mert a kivezető olvasás, információért való olvasás még 
mindig nem kap kellő hangsúlyt a hazai praxisban, amit a PISA- és PIRLS-mérések 
rendre visszajeleznek. Noha némiképp javultak az eredmények, az alsó tagozatosok 
pedig kifejezetten jól szerepeltek a legutóbbi PIRLS-mérésen, az információs 
szövegeket még mindig kevésbé értik az irodalmi szövegekhez képest a tanulók;53 
pedig az önálló ismeretszerzés képességének, következésképp a lifelong learning 
magatartásnak a kiépülése elképzelhetetlen nélkülük. Holott az élethosszig való 
tanulás elengedhetetlen egy olyan világban, amelyben az előrejelzések szerint a mai 
munkahelyek tíz éven belül semmivé lesznek, s a mai kisiskolások 65 százalékának 
olyan munkája lesz, ami ma még egyáltalán nem létezik; s amely világban mire 
a diákok eljutnak az egyetem utolsó évéig, az elsőévesként megtanult anyagnak a fele 
elavulhat.54 A folyamatos innováció képességéhez ismeretközlő szövegeknek a tanu-
lás tanulását célzó feldolgozására van szükség. Pillanatnyilag inkább az irodalmi 
szövegek állnak a tanítás középpontjában, amelyekkel egyébként szintén hozzájárul-
hatnánk a kívánatos folyamatok megindításához, ha konstruktivista és reader 
response alapozású, a jelentésteremtő processzusokat támogató, olvasói válasz 
kiváltására törekvő foglalatosság jellemezné a gyakorlatot, amely a személyes olvasat 
megteremtését preferálja, és elképzelhetetlen magasabb szintű gondolkodási művele-
tek nélkül.55 A történelmi olvasmányok vegyes szövegcsoportja kiváló alkalmat 
teremt a metakogníció fejlesztésére, az olvasásról vallott meggyőződés alakítására, 
ami már 3–4. évfolyamon elkezdhető; éppen, amikor a történelmi szövegek temati-
kusan megjelennek az olvasókönyvekben. Az olvasási stratégiák tanítása ugyanis 
harmadik-negyedik osztályos kortól folytatható hatékonyan, amikor „az elegendő 
számú szórutinok már rendelkezésre állnak, és a szövegszint alatti egyéb nyelvi 
egységek olvasásának automatizáltsága, a folyékony olvasás már lehetővé teszi, hogy 
olvasás közben a szöveg megértésére fordítsa a figyelmet az olvasó”.56 Steklács 
Jánosnak a negyedik osztályos tanulók olvasásról, olvasási stratégiákról alkotott 
elképzeléseinek feltérképezését célzó és a stratégiahasználat szövegértéssel kapcsola-
tos összefüggéseit vizsgáló kutatása rámutat, hogy az olvasás tudatossága, az olvasási 

51 Beély (2000)
52 Csík (2020)
53 Balázsi et al. (2017) 
54 Vö. -EF- (2016): Teljesen felbolydul a munka világa a következő évtizedben. Index. 2016. 03. 18.  

https://index.hu/gazdasag/2016/03/18/a_jovo_munkaja/
55 Ennek megvalósítását mutatja be Tóth Beatrix (2013) tanulmánya a stratégiák, módszerek és technikák 

árnyalt és gazdag ismertetésével.
56 Steklács (2011)
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stratégiák használata, a tanulók olvasással kapcsolatos meggyőződése pozitív 
korrelációt mutat a szövegértési képességgel. Emiatt komoly tartalékot lát az olvasás-
kutató a metakognitív tudás fejlesztésében a magyar olvasástanítás és a szövegértési 
képesség hatékonyabb iskolai fejlesztése vonatkozásában. Mivel pedig az Oktatásku-
tató és Fejlesztő Intézet 2013-as kerettantervhez készült kísérleti, majd újgenerációs 
tankönyvei az alsó tagozat vonatkozásában érvényesítették ezeket a belátásokat, 
aligha megalapozatlan vélekedés, hogy a 2018-as mérési eredményekben már 
mutatkoznak a stratégiai olvasástanítás hozadékai. A kognitív/metakognitív 
olvasásfejlesztés nem elhanyagolható aspektusa, hogy a metakognitív faktor, 
az olvasási stratégiák tanítása az esélyegyenlőség megteremtésében, az érvényesülés 
támogatásában és az iskolai sikeresség fokozásában is szerepet játszhat, mert 
függetleníti az olvasási képesség fejlődését attól a szociokulturális közegtől, amely-
ből a diák érkezik.57 Márpedig aligha lehet mindegy, hogy az egyén boldogulását 
meghatározó magasabb szintű szövegértési képesség megszerezhető-e az iskolában. 
Kialakításában nagy szerepet játszhat a történelmi olvasmányok feldolgozásának 
módja. 

A konstruktivista tanuláselmélet a megértésre, tudásra, ismeretre a szubjektum 
tevékenységeként tekint.58 A tanulás a kognitív alapozású konstruktív pedagógia 
felfogásában a belső világ folyamatos építése; a tudás személyes és egyéni konstruk-
ció. Az új információkat meglévő ismereteink, kognitív struktúráink segítségével 
értelmezzük; a születésünkkor adott kognitív struktúrák talaján formálódó primer 
világkép a további fejlődés bázisa. Az ismeretszerzésben meghatározó szerepük van 
az előzetes ismereteknek, amelyek mozgósítása nélkül elképzelhetetlen hatékony 
információfeldolgozás, -értelmezés, az új ismeret sikeres és tartós beépülése; továbbá 
elengedhetetlen a motiváció megléte az ismeretszerzés folyamatában és a tudásépí-
tésben. Az elme által alkotott belső világ függvényében strukturálja, értelmezi 
tapasztalatait az ember; tudáskonstrukcióit illetően ily módon a leginkább releváns 
kérdés, mennyire illeszkedik ez a tudás a valósághoz, lehetővé teszi-e a környezethez 
való sikeres alkalmazkodást. 59

Hogy a motiváció minden tanulási folyamat nélkülözhetetlen eleme, közismert 
a pedagógiában; ám az, hogy a meglévő és új ismeret viszonya milyen beépülési 
(vagy kivetődési) utakat eredményez az ismeretszerzési folyamatokban, talán 
kevésbé volt nyilvánvaló a kognitív-konstruktivista fordulat előtt. Amennyiben az új 
ismeret nem mond ellent a meglévő tudásrendszernek,60 az új információ jó eséllyel 
szervesülhet a tudatban (problémamentes a tanulás). Ha azonban az új ismeret 
ellentmondásban áll az értelmező tudásrendszerével, a tanulás bonyolult és többesé-

57 Steklács (2011)
58 Pléh (1998)
59 Nahalka (2002)
60 A tudásrendszerek belülről egymással kapcsolatban álló tudáselemekből állnak; cselekvéseink és 

előrejelzéseink számára hátteret biztosító világmodellt alkotnak, ami a további formálódás kiinduló és 
viszonyítási pontja.
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lyes folyamattá válik, vagy akár létre sem jön - a tudat ki is zárhatja az új informá-
ciót. Vagy befogadja ugyan, de csak magolás történik; azaz, bár feldolgozódik 
az információ, nem sikerül értelmezni és a kognitív struktúrába építeni az új 
tudáselemet, ami ilyenképpen előbb-utóbb ki is hullhat belőle (elfelejtődik). Előfor-
dul, hogy az információ meghamisítva illeszkedik a tudásrendszerbe; ám lehetséges 
a belső értelmező rendszer megváltozása is. Ha a változás csak kismértékű módosu-
lás, a rendszer lényegét nem érintő „mellékmagyarázat” jöhet létre (kreatív mentés-
sel); de történhet ún. „konceptuális (fogalmi) váltás” a kognitív struktúra radikális 
átalakulásával, ami új bázist teremt az információfeldolgozás számára adott tudáste-
rületen.61

Nyilvánvalóan a problémamentes tanulás a leginkább vágyott tanulási útvonal, 
ám nem túlzottan tipikus, legkevésbé iskolai környezetben. A meglévő és feldolgo-
zandó tudás(rendszer) között általában ellentmondás feszül. Annál gyakoribb 
a magolás, hiszen az iskolai praxis épp azzal marad adós sok esetben, hogyan 
értelmeződhet az információ, és hogyan építhető be hatékonyan. Gyerekek esetében 
jellemző lehet a tudáselem (nem szándékos és nem tudatos!) meghamisítása a beépít-
hetőség érdekében; ám igen gyakori a „kreatív mentés”, a régi és az új tudáselem 
találékony (kreatív) harmonizációja: az új ismeretelem és a belső kognitív rendszer 
összeütközésbe kerül ugyan, de megtörténik a feldolgozás és értelmezés; az informá-
ció pedig, változatlan formában, beépül a tudásstruktúrába, ám a „belső rendszert” 
csak annyira módosítva, hogy az új tudás befogadható legyen, így egymás mellett él 
a meglévő és az új tudás(elem).62 A kognitív struktúrák radikális átalakulását jelentő 
konceptuális (fogalmi) váltás létrehozása, támogatása lehet a pedagógus egyik 
legnagyobb kihívása, hisz ilyenkor valamilyen teljesen új elméletet, magyarázatot 
fogadnak el a diákok, melynek következtében tudásuk átstrukturálódik.63

A konceptuális váltások kidolgozásának elve nélkülözhetetlenné teszi, hogy első 
renden érzékennyé tegyük tanítványainkat a tapasztalatok és az azokat magyarázó 
elképzelések közti ellentmondásra, és ösztönözzük az alternatív magyarázatok 
keresését. Jóllehet kanonizált tudományos magyarázat felfedezésére alsó tagozaton 
aligha számíthatunk, annak közvetítése a pedagógusra vár; a váltás csakis a gyer-
mek aktív közreműködésével lehetséges, meg kell küzdenie érte, és ez időigényes 
folyamat, amit azzal segíthetünk, hogy módot és lehetőséget biztosítunk a tanulók-
nak elgondolásaik kifejtésére, megosztására, megvitatására. Ebből az is következik, 
hogy a konstruktivista tanulásfelfogás előnyben részesíti a kooperatív tevékenysége-
ket, az interakciókban gazdag, változatos aktivitást, és a gyermeki öntevékenységet 

61 Tóth (2002)
62 Virág (2013) 47. p.
63 Az elfogadás természetesen még nem jelenti a hosszú távú memóriába ágyazódást, amiért a konstruk-

tív pedagógiai felfogásában is külön meg kell küzdeni, az új tudás változatos feladathelyzetekben való 
gyakorlati kipróbálásával, alkalmazásával.
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biztosító tanulási környezetet.64 A konstruktivizmus által bevezetett tanulási 
környezet (learning environment) fogalma „a tanulási folyamatot befolyásoló összes 
fontos tényezőt magába integráló rendszert jelenti, amelynek keretei között a valósá-
gos iskolai tanulás végbemegy”.65 Ez a környezet „mindig egy speciális tudásterületre 
vonatkozó problémamegoldó képességet kíván fejleszteni életszerű kontextusok 
létrehozása által.”66

A konstruktív tanulásszervezés az eltérő tanulói tudásstruktúrák miatt implikálja 
a differenciálást; és megköveteli a tanulás és tudás valós kontextusba ágyazását, azaz 
a gyermek tapasztalati és élményvilágából való kiindulást, az életszerű tanítás 
tartalmakat, valószerű problémákat. Azért fontos, hogy a tanulók mindig életszerű 
helyzetekben találkozzanak az új ismeretekkel, mert ezek a helyzetek kapcsolódnak 
a gyermek legmélyebb tudásrendszereihez, és az új ismeretek a későbbiekben 
könnyebben előhívhatóak lesznek adott szituációkban. Az életszerű kontextusok 
létrehozása leginkább projektek keretében valósítható meg, ezért preferálja ez 
a pedagógia a tanulási projekteket, projektszerű tanulást.67 Magától értetődően 
az ismeretek alkalmazásához is változatos, életszerű kontextusokat kell teremteni. 
A tanulás fő tevékenységtípusai a játék, a problémamegoldás, a (konstruktív) 
felfedezés és a közvetett információforrásból való tanulás. A tevékenységtípusok 
a valóságban természetesen nem különülnek el élesen, több típus összekapcsolódhat 
egy-egy tevékenységben – a játék például többnyire problémamegoldó és felfedező 
jellegű. Fontos, hogy a játék valódi játékot jelentsen, ne merüljön ki puszta játékszer-
használatban, mint például a labdadobálással irányított különböző szempontú 
gyűjtések, válaszadás esetében szokott.68 A történelmi olvasmányok vonatkozásában 
a drámajáték, társasjáték, gamifikáció rejt nagy lehetőséget a tanulási folyamatok 
játékosításában; illetve az „osztálytermek kihelyezésével” a múzeumpedagógiai 
foglalkozások, amelyek többek között drámapedagógiai módszerek alkalmazásával 
teszik élményszerűvé, (inter)aktívvá és tapasztalativá a tanulást. 

64 Ennek alsó tagozaton való lehetséges megvalósítására példa Benkő Zsuzsanna és Csájiné Knézics 
Anikó könyve, amely ugyan a kortárs irodalom kontextusában mutat be élményt nyújtó, aktív és 
kooperatív tevékenységeket; ám a technikák, módszerek, eljárások korántsem csak a kortárs irodalom 
feldolgozásában alkalmazhatók.
Benkő – Csájiné (2020)

65 Nahalka (2002) 66. p.
66 Virágh (2013) 50. p.
67 Virágh (2013) 50. p.
68 A „közkedvelt” labdázás más szempontból is problematikus: túl azon, hogy megosztott figyelmet 

igényel (ami korántsem jellemzője még a kisiskolások többségének), a labdaérzék híján lévő, mozgás-
koordinációs problémával küzdő gyerekeknek szorongást okoz, vajon elkapják-e a labdát, vagy nevet-
ség tárgyává válnak; eközben nem tudnak a valódi feladatra koncentrálni, hibáznak, frusztrálódnak – 
így a játék lényege vész el… A játék ugyanis eredendően önként, szabadon választott, kényszer nélküli 
tevékenység, olyan élmény- és örömforrás, amely feszültséget old, személyiséget fejleszt. Szerepét, 
funkcióit, hatását bővebben például Körmöczi Katalin weboldalán, aki ugyan elsősorban óvodai kon-
textusban foglalkozik a játék jelentőségével, de a spontán tanulás szándékossá válásának folyamatát 
bemutató megfontolásai sok tanulsággal szolgálnak az iskolás korú gyerekek tanulását illetően is.  
Lásd például: http://www.kormocikatalin.hu/?menu=30
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Noha a történelmi tárgyú tematikus, stratégiai társasjátékok többnyire meghalad-
ják az alsó tagozatos gyerekek képességeit, mégis említhető néhány, amelyekkel már 
ők is megpróbálhatnak játszani; az országismereti játékok között pedig több is van, 
amely alsósokkal játszható. Utóbbiaknak mindig vannak történeti vonatkozásai. 
A BrainBox Magyarország Társasjátékban69 a kihúzott kártya tíz másodpercnyi 
megfigyelésével kell a játékosoknak információt memorizálniuk, majd a dobókocká-
val kipörgett számnak megfelelő kérdésre válaszolniuk a homokórával jelzett idő 
alatt. Egy játékmenet kb. 10 perc hosszú, ami nem haladja meg egy alsós kisgyerek 
figyelmi terjedelmének a hosszát, amit különben is megnyújt a játék izgalma. 
Nyolcéves gyerekekkel már játszható a játék, ami úgy nyújt játékba ágyazott ismere-
teket Magyarországgal kapcsolatban (történeti vonatkozásban is), hogy közben 
észrevétlenül fejlődik a fókuszált figyelem, az olvasási képesség, a verbális/vizuális 
megfigyelés és memória. Ehhez hasonló az Elbűvölő Magyarország kvízjáték Junior 
változata, amely hat témakörben, feleletválasztós feladványokkal tanít kultúrát, 
országismeretet, akár már 7–8 éves gyerekeknek.70 Egy másik nagyon hasonló játék 
az I love Magyarország kvízjáték, amit a gyönyörű fényképek miatt is érdemes 
megemlíteni. 71

Kifejezetten történelmi társasjáték a Korona és Kard. A stratégiai játék a közép-
kori Magyarországra visz, a játékosok kiskirályok karakterébe bújva (3D figurákkal) 
irányítják tartományukat, ahol annak rendje-módja szerint adót szednek, hadsereget 
állítanak (lovagokat, gyalogosokat és íjászokat), akiket személyesen vezetnek 
háborúba. Sikeres hadműveletek esetén hatalmas területeket hajtanak uralmuk alá, 
várat ostromolnak, csatákat vívnak; de a diplomáciai tárgyalások is a játék részét 
képezik: megállapodások, szerződések köthetők, országos tisztségek (országbíró, 
tárnokmester, nádor) megszerzése érdekében is. A Korona akár gazdasági úton is 
megszerezhető, ha az egyik játékos képes minden tisztséget begyűjteni. Mivel két 
játéktáblával (térkép) készült a játék, gyorsabban és rövidebb idő alatt is lejátszható. 
Ez a verzió negyedikes gyerekekkel már kipróbálható.72

Az alsó tagozatos tananyaggal szorosan érintkező Mátyás című kooperatív 
társasjáték különlegessége, hogy nem versenyeznek, hanem összefognak a játékosok. 
Célba érni együttműködve, egymást segítve lehet; csak így szerezhető meg 
az 1458-ban királlyá választott Mátyás számára a korona a Habsburgoktól, ami 
nélkül nem lehet érvényes a királyi hatalom. A játék tehát pozitív viselkedési 
mintákat épít; grafikája pedig művészi igénnyel idézi meg a reneszánsz Magyaror-
szágot.73

69 Okosjáték https://www.okosjatek.hu/brainbox_magyarorszag
70 Okosjáték. https://www.okosjatek.hu/webaruhaz/keszsegfejleszto-jatekok/fejleszto_jatekok/fejleszto_

jatekok_kisiskolasoknak_260/elbuvolo-magyarorszag-junior-kvizjatek
71 Okosjáték. https://www.okosjatek.hu/webaruhaz/keszsegfejleszto-jatekok/fejleszto_jatekok/fejleszto_

jatekok_kisiskolasoknak_260/i-love-magyarorszag-kvizjatek
72 L. https://jojatekjoaron.hu/termek/kard-es-korona-deluxe-3-kiadas/
73 L. https://www.jateknet.hu/matyas-tarsasjatek-117759?gclid=Cj0KCQiAwMP9BRCzARIsAPWTJ_Eild

6KJtgUOthw1Z1J81DWmAqNGVDyqce-W8Noj2Skc10CMzGesuEaAv9rEALw_wcB
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Fenti társasjátékok láthatóan nem tanórai keretben használhatóak, ám a társasjá-
ték-pedagógiának nem is alapvetése a tanórai társasjáték: „A társasjáték-pedagógiá-
nak nem a tanóra a természetes közege, de ez nem zárja ki, hogy megjelenjen 
közoktatási intézményekben. Egy-egy játék persze előkerülhet órán is, de jellegükből 
adódóan a délutáni foglalkozások vagy az iskolán kívüli programok szabadabb 
légköre, időkerete megfelelőbb környezet, ahol valóban nemcsak időszakosan, 
hanem projektjelleggel is működhet”.74 A társasjáték-pedagógia nem fejlesztő 
játékokat használ, hanem a megvásárolható, nagy játékélményt biztosító játékok 
közül válogat tesztelt és jó játékokat, amelyekkel a gyerekeknek van/lehet kedvük 
játszani; azaz belső motivációra épít. A társasjátékok fontos jellemzője, hogy nincs 
kiszámítható legjobb lépés, csak optimális. Kulcsfontosságú, hogy több játékos 
játszik, sokféle mechanizmus érvényesül, és nagy szerepe van a szerencsének, ami 
mentesít a frusztráció alól, amennyiben rosszul alakulnának a dolgok. A döntési 
helyzetek, a tervek elkészítése és megvalósítása (azaz a játék maga) komplex fejlődési 
lehetőséget biztosít. A pedagógus partnerként, játékosként van jelen, nem irányító-
ként; nem ő, hanem a játékszabály, a játékmechanizmus, azaz maga a játék irányít. 
Pedagógusként a feladat a társasjáték-választék biztosítása, az ajánlás, a motiválás; 
játékosként pedig fontos szereplehetősége a gondolkodás, problémamegoldás 
modellálása – természetesen a direkt edukatív megjegyzések kerülésével. A társasjá-
ték-pedagógiának nem célja az egy-egy játékban való elmélyedés, inkább sokféle 
játék és sokféle játékmechanizmus bemutatásában gondolkodik. Ez azt is jelenti, 
hogy a pedagógus csak akkor tud hatékonyan működni ebben a keretben, ha széles 
körű a játékismerete, és folyamatosan részese a játékélményeknek.75 A történelmi 
társasjátékok kínálata és potenciális használata a délutáni foglalkozások, napközi, 
iskolaotthon keretében pozitívan befolyásolhatja a múlt iránti érdeklődést, a törté-
nelmi olvasmányokkal való érdeklődő foglalatosságot.

Társasjátékot azonban maga a pedagógus is készíthet, és gamifikálhatja 
(játékosíthatja) vele az óráit, ahogy ez történt az ELTE Gyertyánffy István Gyakorló 
Általános Iskolában, Venyercsán Judit óráján, a tanulástanulás folyamatának abban 
a fázisában, amikor az idegrendszer már tanulásra készen áll. „Az idegrendszer 
fejlődése 8–9 éves korig rendkívül erőteljes, és ekkor fejleszthető a legjobban, de nem 
ekkor tanítható a legjobban. Tanulásra készen majd ezután lesz, vagyis nagyjából 
a 3. osztályban lehet először a módszeres tanulásra számítani. Minden szisztemati-
kus tanulás, amit ennél korábban akar az oktatás rányomni a gyerekekre, sokszoro-
san visszaüt”.76 A tanulásmódszertani fókuszú, képességfejlesztő anyanyelvi nevelés 
jegyében szerveződő olvasásóra a Mozaik Kiadó harmadik osztályos olvasókönyvé-
nek történelmi olvasmányait egybegyűjtő, Időutazás címet viselő fejezetére épült, 
a Hunyadiak köré szerveződő altémára. Élménytechnikákkal (társasjáték, drámape-
dagógia) és a tanulás tanulását célzó módszertani elemekkel (jegyzetkészítés, 

74 Jesztl – Lencse (2018) 31. p.
75 Jesztl – Lencse (2018) 28–31. p.
76 Gyarmathy (2017)
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mozaikmódszer)77 operált. Narratívája értelmében a középkori Budára induló játszó 
személyek csoportmunkában, fürtábra készítésével mozgósították a fejezet(rész) 
feldolgozása során szerzett tudásukat, hogy aztán a csoportok a társasjátékúton 
sikeresen célba érjenek, és célba juttassák azt az ifjút, aki Itáliából szintén elindult 
Mátyás udvarába.78

Ám nemcsak egy-egy órát gamifikálhatunk, hanem tematikus egységeket, de 
akár a teljes tanévet is játékosíthatjuk. A történelmi olvasmányok feldolgozási 
folyamatában épülhet vár a megszerzett kövekből/építőanyagokból; elindulhatnak 
például a lovaggá válás útján a gyerekek, lovagkártyák gyűjtögetésével. A teljes 
tanévet átfogó gamifikáció szép példája Kolláth Erzsébet olvasásprojektje, amelyet 
épp a Könyv és Nevelés hasábjain mutattunk be.79 A másodikos olvasásprojekt során 
Meseországban kalandoznak a gyerekek, maguk is mesehőssé válva; feladatmegol-
dással szerezve meg a mesetérképen való elindulásra jogosító és a továbbhaladáshoz 
szükséges hamuba sült pogácsákat. A mesevilág hívogató varázsa sarkallja őket 
haladásra, miközben egy mese szereplőjeként a térképen haladnak a cél (Számvár és 
Betűvár) felé. A történet időbeli előremozgásának aktív részeseiként maguk dönte-
nek a gyakorlás idejéről és mennyiségéről, így a haladás tempójáról – ám a célba 
érés, a hozzávezető kalandok átélése és a szüzsé megismerésének vágya hatalmas 
ösztönző erő. 

A gamifikáció (játékosítás) láthatóan nem pusztán játékok alkalmazását jelenti, 
amivel mindig is élt a pedagógia, hanem játékmechanizmusok beépítését a hétköz-
napok gyakorlatába (például a tanórák szervezésébe), a hatékony motiválás érdeké-
ben; hiszen flow- és sikerélményt biztosít. Fontos, hogy legyen egy Nagy Cél, ami 
hajtja a játékosokat, és egy Nagy Történet, ami mozgatja a játékcselekményt. Hosszú 
távú játék esetén rövid távú célokat is be kell építeni, s ezekre építeni a lehető legtöbb 
és minél gyorsabb visszacsatolást. Ilyen lehet például a bástyák, tornyok kiépülése 
egy várépítési folyamatban, vagy a lovaggá válás egy-egy szakaszának teljesítése; 
Kolláth Erzsébet olvasásprojektjében pedig ilyenek a meseút állomásai. Nemcsak 
a narratíva és játék varázsa ad élményt, hanem az is, hogy minden esetben pozitív 
visszacsatolás történik, mégpedig rögtön a teljesítést követően; a jutalmak pedig 
összhangban vannak a teljesítménnyel, azaz nem jönnek létre aszimmetriák, így 
az egyén igazságérzete sem sérül.80 A most és jövőben iskolázódó generációk 

77 A kooperatív tanulás mozaik módszerrel a tanítva tanulás egyik megvalósulása. A csoport minden tag-
ja kap egy témát, amit megtanul, elsajátít (olvasás, jegyzetelés, feladatmegoldás). A következő körben 
megtanítják egymásnak a már elsajátított ismereteket a gyerekek (magyarázat, ismertetés, vázlatírás, 
feladatok). A módszer olyan tananyagoknál használható, amelyek több egységre bonthatók, és nem 
épülnek egymásra. Minden csoporttag tudásának hasznosulni kell a siker érdekében. 
Juhászné Gáspár Dorottya (összeáll.): Kooperatív tanulási technikák. [Kézirat]. http://fejlesztok.hu/
images/modszerek/kooperativ_technikak.pdf

78 A teljes órát l. G. Gődény – Venyercsán 2017. A játéktáblát, az óra nyomtatható eszközeit.  
https://docplayer.hu/177226884-G-godeny-andrea-es-venyercsan-judit-tanulni-tanulni-tanulni-tanul-
j-unk-tanulni-2.html

79 G. Gődény – Kolláth (2015)
80 Fromann – Damsa (2016)
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körében a gamifikáció lehet a belső motiváció megteremtésnek egyik leghatásosabb 
eszköze, „az ember ugyanis ösztönösen szereti a játékos közegben meghatározó 
motivációs elemeket, így az újdonságokat, az ismeretlen területek felfedezését, 
a kihívásokat jelentő izgalmas kalandokat, a kreativitás lehetőségeit, illetve a flow-
élményt, a tevékenység örömét magát. Ez különösen feltűnő a netgenerációhoz 
tartozó, fiatal nemzedék tagjainál, akik már nem is igen tudnának elszakadni 
a játékok világától – akár dolgoznak, akár tanulnak, vagy épp szórakoznak. Ők azok, 
akik várják, hogy végre átalakuljanak, illetve felépüljenek az új, játékos alapú 
intézményrendszerek, különös tekintettel az oktatási intézményekre”;81 az iskolának 
pedig elemi érdeke volna egy ilyen irányú átalakulás, ha fontosnak tartja az újabb 
generációk társadalmi integrációját. 

Hogy a kisgyermek tanulási terepe a játék, az óvodai gyakorlatban ritkán szokott 
megkérdőjeleződni; ám a hazai iskolai praxis még mindig nem kellő bátorsággal 
vonja le annak konzekvenciáit, hogy kisiskoláskorban sincs ez nagyon másképp;82 s 
csak egy-egy tanító személyes bátorságán és felkészültségén múlik (azaz esetleges), 
hogy ezen a terepen szerveződnek-e a kisiskolások megismerési-tanulási folyamatai. 
Jól jelzi a szemléleti problémát, hogy sok osztályteremben a játék az óra végi jutal-
mazás eszköze. Sokaknak ismerős lehet ez a mondat: „ha jók lesztek / jól dolgoztok, 
óra végén játszunk is…” Azt, persze, örömmel nyugtázhatjuk, hogy ez esetben nem 
matrica és piros pont a jutalom, az azonban kevésbé örvendetes, hogy tulajdonkép-
pen fegyelmezési eszköz a játék; annak még kevésbé örülhetünk, hogy idő hiányá-
ban a játék legtöbbször elmarad. Legkevésbé pedig azért örvendetes a játék óravégi 
jutalomként való használata, mert nem abba ágyazódik a megismerési-tanulási 
folyamat, holott az óra végi „jutalomjátékot” legtöbbször már az óra elején/egészében 
is használhatnánk – kiindulási pontja és az egész órán végighúzódó vezérfonala 
lehetne a megismerésnek, felfedezésnek; hatalmas motivációs bázist teremtve 
a tanórai tevékenységekhez, ami egyúttal kitűnő természetes (belső) fegyelmező erő.

A játékba ágyazottság kiváló lehetősége a drámapedagógia alkalmazása, különö-
sen, ha nem pusztán egy-egy elemet, technikát alkalmazunk, hanem egész tanórát 
átfog a szerepbe lépés, ahogy ez történt például Móricz Márk, az ELTE TÓK egykori 
hallgatójának óráján, A kolozsvári bíró feldolgozásakor.83 De egész fejezet/tematikus 
egység feldolgozását is építhetjük rá, ahogy azt Bencsik Sára, a Magyar nyelv és 
irodalom műveltségterület hallgatója tette a történelmi olvasmányok élményszerű 
feldolgozásának jelentőségét és lehetőségeit bemutató szakdolgozatának mellékleté-
ben.84 A drámajáték jelentőségével, a megismerési folyamatban betöltött szerepével, 
sokoldalú alkalmazásának lehetőségeivel sokat foglalkozott az utóbbi egy-két 

81 Fromann – Damsa (2016)
82 Mérei – V. Binet (2006), Csépe (2020)
83 Az óraterv az Ember és társadalom műveltségterület minta órájaként került be a képzésbe. L.  

http://tamop2014.tok.elte.hu/dok/szakmai_anyagok/oravazlatok_tematervek_foglalkozasok/ember_
es_tarsadalom_ov_benedek_elek_a_kolozsvari_biro.pdf

84 Bencsik (2017)
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évtized pedagógiai szakirodalma.85 A NAT különböző változatai, illetve a rájuk 
épülő kerettanterv/ek egyaránt tartalmazzák és ajánlják a pedagógiai módszerek, 
tevékenységformák között. A drámamódszerek olyan cselekvésbe ágyazott, játékos 
megismerési, élményszerzési és fejlesztési formák, amelyek örömteli, frusztráció-
mentes tanulást, olvasásban való előrehaladást tesznek lehetővé a kisgyerek számára. 
Képességfejlesztő és személyiségformáló hatásukhoz nem fér kétség, a játékélmény 
biztosításával öröm- és élményforrásként funkcionálnak, ami a sikeres és hatékony 
tanulás alapvető feltétele;86 a fantázia és az érzelemvilág fejlesztésének kiváló 
eszközei, általuk az olvasásfejlesztés egész folyamata élményszerű és hatékony 
lehet.87

Az élmény alapú tanulás nem egyfajta technika – írja Lénárd András a Tóth 
Beatrix által a tanítóképzés számára szerkesztett módszertani gyűjtemény bevezető 
tanulmányában –, hanem sajátos kapcsolat tanár és diák, diák és diák között, s nem 
utolsósorban a gyermek és önmaga viszonyában. „Olyan rendszer, ahol az élmé-
nyeknek, benyomásoknak, érzéseknek, véleményeknek ugyanolyan, sőt sokszor 
nagyobb szerepe van, mint a puszta tényeknek, ismereteknek. Ahol az élményekből 
táplálkozva tanár és diák közös útra, új élmények, ismeretek megszerzésére indul.”88 
A közös út kivezethet az osztálytermekből, s elvezethet a múzeumok világába, 
múzeumpedagógiai közvetítéssel. A múzeumpedagógia a múlttal kapcsolatos, 
élmény- és tapasztalati alapú megismerési-tanulási folyamatok terepe, játékos 
módszerekkel, komplex látásmód kialakítására törekszik, minél több érzékszerv 
bevonásával támogatva a formális és informális tanulást.89 A résztvevők játék 
(jellemzően drámajáték) közben ismernek meg múzeumi tartalmakat, olyan 
komplex és interaktív tematikus foglalkozásokon, mint a jelmezes történelmi játékok 
(például Savaria Karnevál),90 történeti játszóházak,91 tematikus múzeumi órák,92 
kreatív kézműves foglalkozások;93 múzeumi szakkörök,94 táborok;95 tematikus 
hetek.96 Családok, kisebb csoportok is részt vehetnek ezeken az alkalmakon, vagy 
akár egyénileg is a gyerekek (például a táborokban); de a történelmi olvasmányok 

85 Gabnai (1999) és (2012), Baji-Gál (2000), G. Gődény – Koós (2012), Eck et al. (2016)
86 Fischer (2000), Friedl (2003)
87 Tölgyessy (2009)
88 Lénárd (2003) 8. p.
89 Takács – Csimáné (2016)
90 http://www.karnevalsavaria.hu/2019/
91 Például: Életjel Alapítvány. http://www.eletjelalapitvany.hu/tortenelmi-jatszohaz.html 
92 Például Aquincum Múzeum. http://www.aquincum.hu/muzeumpedagogia/iskolaknak/muzeumi-

orak/
93 Például Szabadtéri Néprajzi Múzeum. https://skanzen.hu/hu/tanulas/1-4-osztalyosoknak
94 Magyar Nemzeti Múzeum múzeumi szakkörei, órái: https://mnm.hu/hu/muzeumpedagogia/

muzeumi-orak 
95 Múzeumi nyári táborok. Szabadtéri Néprajzi Múzeum. https://mokk.skanzen.hu/muzeumi-nyari-

taborok
96 Múzeumok Őszi Fesztiválja 2018. http://2018.oszifesztival.hu/programok_hu.html?pid=171
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feldolgozása szempontjából az iskolai csoportok számára kidolgozott múzeumi 
programoknak van elsődleges jelentősége, mert az intézményi nevelés által biztosí-
tott lehetőségek olyan gyerekek számára is múltélményt biztosítanak, akik egyébként 
nem vennének, vehetnének részt ilyen jellegű foglalkozásokon, azaz a kulturális 
hátrány kompenzenciója szempontjából, és fontos a pedagógusok tájékozottsága, 
a múzeumpedagógiai lehetőségek kiaknázása. Ily módon bevezethetünk, előhangol-
hatunk egy-egy témát, szemléltethetjük, elmélyíthetjük a tanítási tartalmakat; 
összegezhetjük, szintetizálhatjuk az ismereteket. Arra is van példa, hogy a múzeum-
pedagógia foglalkozás az „iskolába települ”, mint például a Szentendrei Skanzen már 
említett Bőröndmúzeum programja.97 A múzeumpedagógiai módszerek közokta-
tásba integrálásának sajátos esete az ELTE Gyertyánffy István Gyakorlró Általános 
Iskolájának fentebb bemutatott Bőröndmúzeum-projektje.

A kisiskolások múltszemléletének formálásában kitüntetett szerepe van/lehet 
az egykori gyerekkultúra megismerésének, az időbeliség tapasztalata a gyerekvilág 
változásán keresztül ragadható meg leginkább számukra. A székesfehérvári Heted-
hét Játékmúzeum98 gyűjteményi anyagát tematikusan feldolgozó mesés foglalkozá-
sok (Életre kelt játékok: vármese, Életre kelt játékok: mese a falon, Életre kelt játékok: 
babamese, Életre kelt játékok: maszkabál, Életre kelt játékok: babazsúr)99 régi tárgyak 
(játékok) köré szövődnek. A székesfehérvári Szent István Múzeum kínálata 
a Budenz-ház meséje, amely az épület korábbi lakói életéből sző történeteket100 
a budapesti Mesemúzeum A ház titkai című foglalkozásához hasonlóan, amely 
a múzeum helyszínéül szolgáló épület és valamikori lakóinak történetét a házhoz 
kapcsolódó régi eszközökön és a ház meséjén keresztül ismerteti meg a gyerekekkel, 
majd a műhely színpadán adnak elő rögtönzött jelenetet az egykori lakók általuk 
elképzelt életéből.101 A mikrotörténeteknek nem csupán annyi a jelentősége, hogy 
tapinthatóvá teszik a múltat; hanem az is, hogy latens tapasztalattá teszik a nagy 
elbeszélések mikrotörténeti beágyazottságát. De nemcsak a játék- és mesevilág lehet 
kapcsolódási pont, hanem az iskolai mikrokörnyezet változása is. Az iskolamúzeu-
mok megismerése segíthet megérteni az olvasókönyvek régi iskolai élethez kapcso-
lódó olvasmányait.102

A gondolkodtató és élményt nyújtó szövegfeldolgozás nélkülözhetetlen, ha önálló 
ítéletalkotásra, kritikus gondolkodásra alkalmas, érdekérvényesítő potenciállal 

97 Bőröndmúzeum. Szabadtéri Néprajzi Múzeum. https://skanzen.hu/hu/tanulas/foglalkozasok/
borondmuzeum

98 Hetedhét Játékmúzeum http://www.deakgyujtemeny.hu/site_hh.cgi
99 https://szikm.hu/static/imgs/hetedhet_muzped.pdf 
100 https://szikm.hu/static/pdf/budenz.pdf 
101 A Magyar Mesemúzeum és Műhely komplex programja. https://mokk.skanzen.hu/a-magyar-mese-

muzeum-es-muhely-komplex-programja
102 L. például az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum iskola- és pedagógiatörténeti kiállítását, ame-

lyet egy népiskolai tanterem rekonstrukciója zár. A látogatók beülhetnek a padokba, kipróbálhatják 
a tanszereket stb. https://www.opkm.hu/?lap=dok/dtr&dtr_id=90 
Hogy mi mindent adhatnak a múzeumok az oktatásnak, bővebben: Bereczki (2013).
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rendelkező, értékvédő/-teremtő magatartásra képes állampolgárokat kívánunk nevelni, 
akik képesek az információk megszerzésére, értelmezésére, kritikai értékelésére/
szelektálására; s elég kezdeményező készséggel, innovatív erővel rendelkeznek ahhoz, 
hogy alkotó, empatikus és együttműködő munkaerőként érvényesülhessenek a mun-
kaerőpiacon, akár élethosszig alakítva, formálva magukat. A 21. századi kihívásoknak 
való megfelelés a találékonyság (kreativitás) mellett a tanulékonyságon múlik. A jövő 
kompetenciái árnyaltan fejleszthetőek a történelmi olvasmányok körében, miközben 
gyökereket adhatunk és szárnyakat növeszthetünk tanítványainknak… 
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HAEMOPHAGIA VAGY LYKANTHROPIA? 
VÁMPÍROK ÉS VÉRFARKASOK 
A FANTASY-IRODALOMBAN
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TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

LÁSZLÓ GALUSKA: HAEMOPHAGIA OR LYCANTHROPIA? 
VAMPIRES AND WEREWOLVES IN FANTASY LITERATURE

Vampires and werewolves are no doubt interested in humans. Their shape is not only 
scary but also attractive. They can start Generation Z members to read. In our essay, 
we follow the process by which vampires and werewolves appeared as cult figures in 
the fantasy literature. These incarnations of anxious beliefs take shape in our 
consciousness when the concept of the blood-soul – and thus the prohibition of 
blood – appears in human culture. The vampire ensures his own survival by 
captivating the blood-soul, for it could not exist on its own; dead. Other forms of the 
soul are also associated with its form, e.g. the shadow soul; a vampire has no shadow 
and reflection. (In Francis Ford Coppola's film »Bram Stoker's Dracula«, Dracula's 
shadow lives a separate life as evidence of the presence of evil.) Since he does not have 
his own soul, he does not have a conscience, as is the case with real parasites. There are 
no sweet mosquitoes, cute leeches, lovely fleas — so there are no friendly vampires 
either. A vampire is not a nice guy whose skin glows gently and catch the innocent girls 
when they fall off a cliff, but an always hungry, soulless returning dead. Werewolves, in 
contrast to the elegant coolness of vampires, are very much alive and not too civilised 
creatures who are not content with sipping blood, but tear apart and devour their 
prey. Their existence is related to the full moon and the mysterious, dark forces. While 
the vampire is more of the soul (the darker side of it, of course), the werewolf evokes the 
world of the body and the victorious, liberated instincts. In our work, we interpret the 
cultural history of vampires and lycanthropes, examine their appearance in some 
discourses, and finally accompany them on the journey from the dark dungeons of 
horror to the castle of fantasy. Vampires and werewolves are no longer monsters today, 
but idols, signalling a change in our traditional moral perception and a global crisis of 
values. Is this good for us?

1 Galuska László PhD főiskolai docens, Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógusképző Kar, Nagy-
kőrös
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A vámpírok és vérfarkasok kétségkívül érdeklik az embereket. Alakjuk nemcsak 
rémisztő, hanem vonzó is. Olvasásra indíthatják a Z-generáció tagjait. Írásunkban 
végigkövetjük azt a folyamatot, amelynek során a vámpír és a vérfarkas mint kultikus 
figurák megjelentek a fantáziairodalomban. A szorongó hiedelmek e megtestesülései 
akkor öltenek alakot a tudatunkban, amikor a vér-lélek fogalma – és így a vér 
tilalma – megjelenik az emberi kultúrában. A vámpír a vér-lélek elrablásával bizto-
sítja saját fennmaradását, mivel önmagában nem létezhetne; halott. A lélek más 
formái is társulnak az alakjához, például az árnyék-lélek; egy vámpírnak nincs árny- 
és tükörképe. (Francis Ford Coppola Bram Stoker's Dracula című, 1992-es filmjében 
Drakula árnyéka külön életet él, mint a gonosz jelenlétének bizonyítéka.) Mivel nincs 
saját lelke, nincs lelkiismerete sem –, ahogy ez az igazi paraziták esetében érthető. 
Nem léteznek édibédi szúnyogok, aranyos piócák, kedves bolhák – tehát nincsenek 
barátságos vámpírok sem. A vámpír nem egy helyes srác, akinek a bőre szelíden 
fénylik, és elkap, ha leesel egy szikláról, hanem egy mindig éhes, lelketlen visszajáró 
halott. A vérfarkasok a vámpírok elegáns hűvösségével szemben nagyon is eleven és 
a legkevésbé sem kulturált lények, akik nem elégednek meg a vér kiszörpölésével, 
hanem széttépik és felfalják áldozatukat. Létezésük a teliholdhoz és a titokzatos, sötét 
erőkhöz kapcsolódik. Míg a vámpír inkább a lélek (annak persze a sötétebbik oldala), 
addig a vérfarkas a test és a győztes, fölszabadult ösztönök világát idézi elénk. 
Munkánkban értelmezzük a vámpírok és a fordult farkasok kultúrtörténetét, megvizs-
gáljuk megjelenésüket néhány diskurzusban, és végül elkísérjük őket a horror sötét 
kazamatáitól a fantázia kastélyáig vezető úton. A vámpír és a vérfarkas napjainkban 
már nem rém, hanem bálvány, amely jelzi hagyományos erkölcsi felfogásunk megvál-
tozását és a globális értékválságot. Jó ez nekünk?

VÉRSZOPÓK

„A vámpírok egyszerre testesítenek meg az emberek képzetében démoni, ördögi, 
visszataszító lényeket és az emberi természet sötét vágyait, másrészt azonban érzé-
keny, szenvedélyes, szép, halhatatlan, erős és szabad lények.”2

A VÁMPÍROK SZÜLETÉSE

A vámpírok megjelenése az emberi gondolkodásban valamikor a kultúra hajnalán, 
az őskorban következhetett be. A pontos dátumot nem ismerjük, de mégis meg 
tudjuk állapítani, melyik lehet az a pillanat, amikor színre léptek. Mivel létezésük 

2 Hume – McPhillips (2006) 20. p.
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a nemléthez kapcsolódik, azidőtájt kellett, hogy alakot öltsenek, amikor gondolko-
dásunk először irányult a halálon túli világok felé.

Ez pedig akkor következett be, amikor az animizmusnak nevezett ősvallás 
megjelent kultúránkban. Az animizmus a latin anima / animus – lélek / szellem 
szóból nyerte az elnevezését. Mivel a vallás (religio) mint kulturális tényező a hit és 
a rítus egyidejűségéből eredeztethető, ezért mindig vizsgálandó, hogy mi a meghatá-
rozó hitrendszere, és ehhez milyen rituálék kapcsolódnak. Az animizmus legalapve-
tőbb feltételezése – nevének is ez a forrása –, hogy az élőlényeknek lelkük van, ami 
a halál után a túlvilágba távozik. A világot szellemek teremtették, és uralják (később 
ezek leghatalmasabbjait nevezték „isteneknek”), akik szintén a túlvilágon élnek. 
Ekkor formálódott meg az évezredekig (de gondolkodásunkban tulajdonképp máig) 
ható világkép: a háromszintű univerzum eszméje. A meghatározó rituálék ezeknek 
megfelelően főleg a szellemek és istenek imádatára, illetve – a lélek megnyugtatása 
miatt – a halál utáni végtisztesség megadására irányultak.3 A vallás persze nem 
működhet mitológia nélkül; a szellemek, az istenek és a túlvilág képe megjelent 
az animista eredetmítoszokban, de az ún. hősmítoszok is ekkor születtek. 

Lényegileg az animizmusban bukkant föl először az éltető lélek és a túlvilág, s 
kezdődött el a gondolkodás arról, mi történik a lélekkel a testből való eltávozás után. 
A lélek fogalmának megragadása is hosszú, szerves folyamat lehetett, amely szoro-
san kapcsolódott az emberi logika törvényszerűségeihez. 

Az első lélekkoncepció4 nagy valószínűséggel a lehelet-lélek lehetett. Alapja 
egyszerű megfigyelés: a holt lélegzete nem észlelhető tovább, tehát az éltető erő és 
a lélegzet ugyanaz. (Nem véletlen a magyar nyelvben a lélek, illetve a lélegzik, lélegzet 
szavak hasonló gyöke. De szólásainkban is megmaradt a lehelet-lélek hatása: például 
„kiadja a páráját”, „kileheli a lelkét” stb.) A hal igetőnek és hal főnévnek is azonos 
az alakja a magyarban: a halaknak ugyanis nem volt érzékelhető a lélegzete, így nem 
is tartották őket az élők világához tartozóknak, illetve lakóhelyüket, a vizet gyakran 
azonosították az alvilággal és az alvilági lényekkel.5

3 Animizmus szócikk In: Bartha Tibor (1993)
4 Kunt Ernő (1990), 97–101. p. 

A hagyományos felfogás szerint 7 lélekkoncepció létezik:
1. Lehelet-lélek: a lélegzet és a lélek ugyanaz;
2. Vér-lélek: a lélek hordozója a vér (vértilalmak, vámpírhiedelmek);
3. Árnyék-lélek: a lélek hordozója az árnyék (Andersen: Az árnyék [Skyggen], J. M. Barrie: Peter Pan);
4. Holtak falvában élő lélek (a lélek a közösség közelében marad, a temetőben);
5. A jótét, ártó és a visszajáró lélek elképzelése;
6.  Az erdőn lakozó lélek vagy szabad lélek – a lélek az evilágban, a közeli erdőben lakozik, többnyire 

kis, értéktelen állat alakjában (esetleg az égen, csillagként. Csillaghullás = halál);
7. A folyóra távozó lélek (túlvilág- / másvilág-képzetek).

5 Számos mítoszban, pl. Manabus, a menominee – észak-amerikai indián törzs, l. https://www.
menominee-nsn.gov/ – mitológiai alakjához kapcsolódó történetben az alvilági szellemek, 
az anamaqkiuk okozzák az árvizeket. Jónás – Krisztus halálának előképeként – három napot tölt a víz 
alatt a cethal gyomrába zárva stb.
Native American Legends: Anamaqkiu. In: Native Languages of the America [online] http://www.
native-languages.org/anamaqkiu.htm
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A következő lélekkoncepció alapja ismét elemi megfigyelés. Az élőlények – ha 
vérüket kieresztik – megszűnnek élni. Így született meg a vér = lélek képzete. S mivel 
magát a vért a lélek hordozójának tekintették, számos kultúrában ebből származnak 
a tabujellegű vértilalmak, s ezekhez kapcsolódva azon szörnyek is, akik a tilalom 
dacára a vért ellopják az élőktől, hogy általa lélekhez jussanak: előléptek a vámpírok, 
s megszülettek a hozzájuk kapcsolódó hiedelmek. A lélek és a test bonyolult viszo-
nya, és a léleklopás, lélekszerzés motívuma azonban több viszonyrendszerben is 
megjelenik, olyan hiedelemvilágokban, amelyeknek látszólag nincs közük a vámpí-
rokhoz.

Az árnyéklélek-elképzelés még mindig a vizualizációhoz kötődik: az élőlények 
körül ugrándozó, táncoló, „gazdája” minden mozdulatát követő, megfoghatatlan 
alak a mozdulatlan holttetem mellől látszólag eltűnik; nem csoda hát, hogy a logikus 
emberi elme előbb-utóbb eljutott arra a következtetésre, hogy a létezés valamilyen 
rejtélyes módon összekapcsolható az árny jelenlétével. Ennek a lélekfogalomnak 
a hatása is folyamatosan tetten érhető a nyelvben: a lélek (különösen a holtak 
túlvilágról visszatérő lelke) gyakran fejeződik ki az „árny”, „árnyék szóval. Érdekes 
adalék – valószínűleg nem is véletlen – hogy a vámpírnak mint élőhalottnak egyik 
alaptulajdonsága az árnyék, illetve tükörkép hiánya. Általában a rémtörténetekben 
újra és újra előjön a baljós árnyék vagy tükörkép toposza, amely hol eltűnik (mint 
például J. M. Barrie Pán Péter-történetében), hol gazdája rovására túlságosan is 
megerősödik (mint például Andersen: Az árnyék című mesenovellájában).

Végül pedig a legtöbb animisztikus vallás eljut a túlvilágra távozó lélek fogalmáig. 
A lélek a test halála után kibújik hasznavehetetlenné vált burkából, s azt odahagyva 
örökös lakhelyére: a túlvilágba utazik. Azonban ezzel a történet még nem biztos, 
hogy véget ér. 

HALOTT TEST LÉLEK NÉLKÜL: NEKROMANCIA

A nekromancia (nekromanteia) = „halottjóslás”, kezdetben nem a halott visszahívá-
sát, az élők közé bocsájtását jelentette, hanem inkább a mai spiritiszta szeánszokon 
tapasztalható halottidézést. Az egyik legrégebbi írásos példa, az endori boszorkány 
és Saul históriája, a Bibliában található. Saul király azért kereste föl a vén 
nekromantát, mert tanácsot szeretett volna kapni az elhalt Sámuel prófétától 
a filiszteusok ellenében. A későbbiekben azonban a fogalom a holttestek „föltámasz-
tását”, a nekromanta mágus által történő „szolgálatba állítását” jelentette. A haiti 
woodoo vallás szubkultúrájában különösen nagy hatalmat tulajdonítanak 
a nekromanciának; varázsló praktikái által létrehozható egyfajta engedelmes 
holttetem, a zombi, aki szó nélkül teljesíti mestere kívánságait. A lélek nélküli hulla 
azonban veszélyes jószág: épp az emberi tényező, az emberi lélek tűnt el belőle: 
mozgatója valamiféle sötét, kiszámíthatatlan erő, mely könnyen irányítója ellen 
fordulhat. Mégis használták, használják a holtidéző praktikákat, kincskeresés, 
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hatalomszerzés; az esetleges busás haszon reményében. Egyébként a nekromanta 
alakja szinte minden kultúrkörben ismert, egyes etimológiai értemezések szerint 
még a magyar népi hiedelemvilággal is összefüggésbe hozható: hazánkban ennek 
olasz változatából (nigromanzia) származik – némi torzítással – a „garabonciás” 
név.6 A lélek nélküli tetem azonban nem él. Mozgási energiáját a mestertől, illetve 
a mester által fölszabadított transzcendens erőktől nyeri.

MESTERSÉGES TEST – MESTERSÉGES LÉLEK; AZ EMBER 
A TEREMTŐ SZEREPÉBEN: GÓLEM

A név eredeti jelentése: „nyers agyag”. A Gólem maga a teremtés, az emberelőttes, 
az Ős-Ádám, a (még) teljes lehetőség. Az első „gólem” maga Ádám volt, ám meg-
jegyzendő, hogy ez a párhuzam azért mégsem teljesen jó: Isten nem szolgának, 
haszonállatnak, hanem lelkes lénynek teremtette Ádámot, lelket adott neki, s ebben 
az értelemben a „maga képére és hasonlatosságára” formálta. Mindenesetre a Szent-
írás használja a kifejezést a lélek előtti test kifejezésére.

„Látták szemeid az alaktalan testemet (szó szerint: amikor még Gólem voltam), és 
könyvedben ezek mind be voltak írva: a napok is, a melyeken formáltatni fognak, 
holott egy sem volt meg közülük.” (Zsoltárok könyve, 139,16.) 

Ebben az értelmezésben a Gólem alaktalan test, formátlan szubsztancia, a még 
nem elkészült edény. Nyilvánvalóan a bibliai hagyomány alapján jött létre a héber 
hiedelemvilágban a megelevenített engedelmes agyagszörny motívuma,7 azonban 
a leghíresebb és legtöbbet földolgozott (s a későbbi szörnyetegképzetekre is legna-
gyobb hatású) változat a XVII. századi prágai zsidósághoz köthető.

Eszerint Gólemet Líva (Juda) ben-Becálel prágai rabbi (megh. 1609) alkotta meg, 
aki kabbalisztikai tudománya által életet lehelt belé, s a zsidó népmonda szerint 
mindennemű szolgálatot végeztetett vele. Működtetéséhez egyes változatok szerint 
homlokára Isten egyik megnevezését kellett felírni: Elohim (ֱאֹלִהים). Más változatban 
az Emeth (ֱאֶמת isteni igazság) szót kell az agyagba karcolni, amelyből az alef-jelet (ֱא) 
kitörölve a szó a Meth vagy Mét (ֵמת halott) kifejezésre változik. Így lehet elpusztí-
tani.

Ismét egy másik változat szerint a rabbi ismerte Isten titkos nevét. Ezt ráírta egy 
pergamendarabra, amit beledugott az agyagszörnybe vágott résbe (vagy annak 
szájába). Ha a pergament kihúzta, Gólem ismét élettelen agyagtömeggé vált. Marad-
ványai állítólag még ma is fellelhetők a prágai Altneu-zsinagóga padlásán. A zsidó 
népéletben Gólem annyit tesz, mint „bárdolatlan, együgyű ember”.8 Több korabeli 

6 Galuska (2020), 81–84. p. 
7 Erről bővebben Deutsch (2015). 
8 Deutsch (2015); Lásd még Gólem [szócikk] In: Bokor József (1998)
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népkönyv is készült történetéből.9 A figura ismét csak az emberi tudálékosság és fele-
lőtlenség egyik kifejeződése: bármilyen jó szándékkal próbálkozzon is az ember 
a teremtés utánzásával, eleve kudarcra ítéltetett, mivel teremtményeinek nem adhat 
lelket, s anélkül az általa létrehozott kreatúra csupán lélektelen gép, vagy sötét 
hatalmak által mozgatott szörny lehet csupán. 

EMBERBŐL GÓLEM: FRANKENSTEIN SZÖRNYETEGE

A Gólem-toposz és a lélek nélküli emberforma szörnytest talán még ikonikusabb 
megjelenése Mary Shelley: Frankenstein, avagy a modern Prométheusz című rémre-
gényében érhető tetten. Szerzője nem kevésbé érdekes, mint maga a mű.

Mary Wollstonecraft Godwin Londonban született 1797. augusztus 30-án. Apja, 
William Godwin egyike az első angol anarchistáknak. Édesanyja a korai feminizmus 
angliai előfutára, Mary Wollstonecraft, aki gyermekágyi lázban hunyt el.

A kis Mary gondos (bár nem éppen tradicionális) nevelést kapott. Olvasmányai 
közé tartoztak Milton, Locke és a francia felvilágosodás úttörőinek írásai. Percy 
Bysshe Shelley (Godwin híve és tanítványa) megszöktette az akkor tizenhat éves 
lányt és a mostohanővérét, majd 1816-ban Svájcban csatlakoztak a száműzött Lord 
Gordon Byronhoz. A két költő egyszer hajnalig vitatkozott a Zeusz ellen lázadó 
Prométheuszról (Shelleyt ateizmusa miatt zárták ki Oxfordból). Ezért lett Mary 
regényének alcíme A modern Prométheusz. (Megemlítendő, hogy Percy Shelley is írt 
egy nem kevésbé lényeges művet, A megszabadított Prométheusz címmel, amelyben 
Prométheusz győz, és Zeuszt a Végzetes Óra allegorikus alakja letaszítja olümposzi 
trónjáról.)

Maga a Frankenstein című regény 1818-ban született a Genfi tó partján álló 
Diodati villában. Itt került sor egy kis összejövetelre, amelynek résztvevői Maryn 
kívül Lord Gordon Byron, a háziorvosa, James William Polidori, Claire Clairemont 
és Percy Bysshe Shelley (Mary vadházastársa) voltak. Az este folyamán fölmerült egy 
rémregény-paródia megírásának ötlete. Mindenki visszavonult az alkotáshoz, ám 
a társaságból egyedül Mary Shelley fejezte be a munkát, ami végül a legkevésbé sem 
parodisztikus művet eredményezett.

Mary apja maga is írt gótikus rémregényeket, illetve Byron olvasott egy 
Fantasmagoriana című horrortörténetet. A Frankensteint Göncz Árpád fordította 
magyarra 1977-ben.10 Számos méltatója szerint a történet a modern sci-fi előzménye-
ként olvasható.11 

9 Bővebben Pivárcsi (2003) 164–169. p.
10 A történet szerint Victor Frankenstein, a tehetséges ifjú tudós holt emberek testrészeiből hoz létre egy 

emberformát, s galvanikus módszerekkel megeleveníti. Amikor műve öntudatra ébred, a tudós bor-
zadva elmenekül, ráébredve felelősségére. Ám a teremtmény követi mesterét, számon kéri rajta létezése 
értelmét, majd bosszúból kiirtja Frankenstein szeretteit.

11 Takács (2014); Lásd még: Pivárcsi (2003) 177–186. p.
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„Frankenstein szörnye nem az első, ember által létrehozott teremtmény (klasszikus 
példa a Gólem), de mindenképpen a legfontosabb a science fiction mint a tudomány 
hatásait vizsgáló irodalom számára, hiszen elődjévé válik minden mesterségesen 
létrehozott lénynek: robotoknak, kiborgoknak, klónoknak.” – írja róla például Takács 
Gábor. 12 

A probléma azonban nem csupán a teremtő és a teremtmény viszonyában 
gyökeredzik, hanem sokkal inkább abban, hogy az emberre hasonlító értelmű, de 
alkotójánál erősebb és hatékonyabb kreatúra nem rendelkezik emberi lélekkel, s 
ezért nem illeszkedhet be az emberi társadalomba, nem értheti meg igazán alkotóját, 
s végső soron veszélyessé válik.13 Ez a kérdéskör kívül vezet bennünket a puszta 
erkölcsiségen, s a transzcendencia azon területeire irányítja figyelmünket, amelyeket 
már nem lehet tudományetikai felvetésekkel értelmezni.

LÉLEK TEST NÉLKÜL: KÍSÉRTET (VISSZAJÁRÓ HOLT)

Az eddigiekben olyan testekről esett szó, amelyek lélek nélkül (vagy valamely gonosz 
erő által megszállva) működtek, a továbbiakban a test nélküli lélekhez kapcsolódó 
hiedelemrendszerekkel folytatjuk gondolatmenetünket.

Pócs Éva etnográfus szerint a közép-európai népi hagyományban több lélekképzet 
van:

1. Hasonmás, vagy árnyéklélek-képzet. Ez el is szakadhat a tulajdonosától, illetve 
halála után szellemként élhet tovább. Megjelenhet fizikai, „anyagi” formában, 
vagy „fantomtestként” is. Mindkét esetben képes lehet például állattá változni.14

2. Visszajáró halott-képzet. Ennek kétféle típusa van, az egyik családtagjainak 
segítségére igyekszik lenni, a másik saját vagy családtagjai, ismerősei bűnei miatt 
nem nyughat, és ártalmára akar lenni az élőknek.15 A szellemek már a keresztény-
ség előtti forrásokban is ambivalens lények, lehetnek rosszindulatúak, de jóindu-
latúak is, támogatásukat mindenesetre áldozatokkal meg lehet nyerni. Az „ide-
gen” túlvilági látogatók között megemlítendőek még a halott családtagok, ősök 
visszatérései is, ezek szintén „jó”, illetve „rossz” halottként differenciálódtak: 
védhették leszármazottaikat, falujukat mint őrzőszellemek, vagy rátámadtak 
közösségükre mint ártó démonok.16 A halottak visszajárásai részint időszakokhoz 

12 Takács (2014); Lásd még: Pivárcsi (2003) uo.
13 Ez persze csak a mű egyik olvasata. A másik szerint alkalmas lett volna az emberhez mindenben 

hasonló életet élni, de az embertelen bánásmód gonosszá tette. A másik alapvető elem az értelmezés-
ben az Istenné válni akaró ember dölyfének büntetéseként tekinthet a szörnyre, és ezt ráolvashatjuk 
a Shelley-k tragikus sorsára, vagy Byron halálára is.

14 Pócs (1997) 36–37. p.
15 Dégh (1957) 314. p.
16 Pócs (2008) 3. p.
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(nyugaton a téli napforduló, ill. november 2. táján, Kelet-Délkelet-Európában 
az ortodoxia területén húsvét és pünkösd idején), részint konkrét eseményekhez, 
elintézetlen ügyekhez kötődnek. Utóbbi esetekben a halottak mint „óvó, sorsirá-
nyító, tabu- és szankciólények” térnek vissza. Lehetnek védő és vezérlő szellemek, 
de visszatérhetnek vihardémonként, ártó szellemként.17 

A kereszténység elterjedése után Európában és Magyarországon a visszatérő 
halottakat két alapvető csoportba sorolták: a mennyországból vagy a purgatórium-
ból bevégezetlen földi feladataik, kifizetetlen adósságaik stb. miatt visszalátogató 
„jótét lelkek”, illetve a pokolból feljövő kárhozott lelkek, vagy a halott alakját felöltő 
démonok, azaz „kísértetek” csoportjába. Pócs Éva más elnevezést is említ: „visszajá-
rók” és „kísértetek”. 

„A kora középkor óta ismert – sőt ókori adatok által is képviselt – általános európai 
hiedelmek szerint az élők világába látogató kísérteteknek két fő csoportja van.” – írja 
Pócs. Egyrészt a haláleset után a családjukhoz visszajáróké, akik félbemaradt, 
elintézetlen ügyeiket kell, hogy rendezzék hozzátartozóikkal: ők a visszajárók. 
A másik csoport a személytelen, konkrét családi kapcsolataikat és egyéniségüket már 
elvesztett kísérteteké…” (Kiemelések tőlünk.) Az elnevezés itt tehát a szellem 
egyéniségének megőrzését vagy elvesztését tükrözi.18 

VÁMPÍROK

Mindezek alapján a vámpírt úgy határozhatnánk meg, mint visszajáró holttetemet, 
amely részben megőrzi korábbi identitását, bár vannak kísértetszerű tulajdonságai 
is. Energiájához újra és újra föl kell töltekeznie lélekkel. Azonban a „felhasznált” 
lélek nem származhat akármilyen forrásból, csakis értelmes lény – ember – lelke 
lehet, amelyet a szörny a vér segítségével szerez meg magának.

De miért nem jó akármely élőlény vére lélekpótléknak? Ennek megértéséhez több 
vallási és filozófiai rendszert kell segítségül hívnunk.

Az ókori pogány görögség gondolkodásának enciklopédikus igényességű szinté-
zise Arisztotelész görög filozófus19 nevéhez fűződik. Arisztotelész három lélekfogal-
mat különít el: 

1. vegetatív (növényi) lélek,
2. animális (állati) lélek,
3. spirituális (szellemi) lélek.

17 Pócs (1997) 34–36. p.
18 Pócs (2002)
19 Arisztotelész (2006): Lélekfilozófiai írások. Budapest, Akadémia.
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A héber hittudomány felfogása szerint a Bibliában csupán két lélekfogalom 
található, az arisztotelészi értelemben vett növényilélek-elképzelésnek nincs nyoma, 
a Szentírás csak az állatoknak és az embernek tulajdonít lelket.

A talmudista – s az ennek logikájából kisarjadó kabbalisztikus – felfogás szerint 
viszont az embernek öt különféle lelke van: 

1. A Nefes (ֶפׁש  az animális lélek, az életerő, amely hajtja, fenntartja, biztosítja :(ֶנ֫
a létezést. (A Bibliában csak állatokkal kapcsolatban használják külön.)

2. A Ruach (רוח): szellemi lélek, ez istentől, a Szent Szellemtől (tulajdonképpen 
a Szentlélektől) származik. Ez adja az értelmet, és a kapcsolatot a spirituális 
világgal. Magába foglalja az erkölcsöket, valamint a jó és a rossz megkülönbözte-
tésének képességét. Székhelye a szívben van.

3. A Nesámá (נשמה): halhatatlan (lehelet) lélek, amely az ember halálával visszaszáll 
Istenhez. Ez különbözteti meg az embert az összes más létformától.20 

4. A Chájá (חיה): az örök élet lelke, amely a transzcendencia felé való nyitottságot és 
a hitet hordozza.

5. A Jechidá (חידה): A lélek esszenciája, amely a legfőbb kapcsolatot jelenti a Terem-
tővel.21

A vámpír csak a vér-lélekhez (nefes) tud hozzájutni, mivel már a ruach is a Szent-
lélektől származik. Ugyanakkor a vér-lélek embertől történő eltulajdonítása teszi 
képessé arra, hogy élőként cselekedjen, és értelmét is megőrizhesse. Bár a vér a lélek 
legprimitívebb minősége, mégis ez működteti a fölöttes szinteket, ezért a mózesi 
törvények a legszigorúbban tiltják bármely élőlény vérének fogyasztását. Ezt a tilal-
mat szegi meg a vámpír, s ezáltal válik a káosz és a sötétség, a teremtéssel szembe-
szálló ördögi hatalom eszközévé. A vámpírlét az önzés ördögi szint alatt álló foka: 
míg a sátáni erők a teremtést elvi, szellemi alapon támadják, a vámpír a puszta 
létezés vágyától űzve fordul szembe az isteni renddel. Ezért nem létezhet „jó” és 
„lelkiismeretes” vérszopó: a vámpírnak nincs lelke, tehát lelkiismerete sem lehet.

A VÁMPÍRKULTUSZ SZÜLŐATYJA

A vámpírkultusz első modern kori fölerősödése egyértelműen egy ír-angol szerző: 
Bram Stoker: Dracula (magyarul: Drakula gróf válogatott rémtettei) című regényének 
köszönhető. Stoker a kora középkori kódexeket őrző, méltán híres könyvtáráról 
ismert dublini Trinity College hallgatója volt, tanulmányai befejezése után Lon-

20 Raj (2003)
21 Gilgulim – A reinkarnációk könyve (2019)
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donba települt, ahol írással próbálkozott. Személyesen ismerte a kor szórakoztató 
irodalmának olyan vezéralakjait, mint Robert Lewis Stephenson vagy Arthur Conan 
Doyle, s maga is próbálkozott lektűrök írásával. Legsikeresebb műve a Drakuláról írt 
vámpírregény, amely azonban igazi világhírnévre csak halála után tett szert. Művét 
az angolszász filológia rendszertanában gótikus horrortörténetként sorolták be.

Stoker forrásául a londoni British Museumban folytatott intenzív kutatásai 
kínálkoztak, de nagy hatást tettek rá Vámbéry Ármin22 magyar néprajzkutatóval 
folytatott beszélgetései, a Londont ekkoriban izgalomban tartó Hasfelmetsző 
Jack-féle megoldatlan gyilkosságsorozat, illetve barátsága az irodalmár és felfedező 
Richard Burtonnel, aki tizenegy hindu vámpírtörténetet fordított le angolra. Stoker 
saját bevallása szerint egyszer igen sokat fogyasztott vacsorára főtt rákokból, s ezt 
követően komplex rémálma volt egy „vámpírkirályról”. Ennek hatására fogott 
művébe. A történet főszereplője Vlad Dracul Ţepeş havasalföldi oláh hoszpodár 
(vajda), aki iszonyú kegyetlensége és még a machiavellizmus felől szemlélve is 
égbekiáltóan opportunista volta miatt vált hírhedté már a saját korában, a XV. 
században.23 Mivel Erdély a Magyar Királyság része, így Nyugat-Európában a közvé-
lemény gyorsan összekapcsolta a rémvajda alakját Magyarországgal és Erdéllyel. 

Stoker interpretációja szerint Drakula ördögi praktikák folytán élőhalottá vált, és 
sajátos létezését évszázadokig fent tudta tartani, ezalatt emberfeletti műveltségre 
téve szert. Mivel Erdélyben már egyre nehezebben jut hozzá a fennmaradásához 
szükséges gyanútlan áldozatokhoz, elhatározza, hogy székhelyét az embermillióktól 
nyüzsgő Londonba helyezi át. Ehhez azonban segítségül kell hívnia egy angol ügyvé-
det. Innen indul a történet, amely – a hitelesség és a kellő fantasztikus hatás érdeké-
ben – napló- és levélregényként íródott,24 karakterei levelezése és naplójegyzetei 
alapján kibontakozó cselekménnyel. 

Az ifjú ügyvéd, Jonathan Harker Drakula gróf meghívására érkezik egy elhagya-
tott kastélyba az erdélyi Kárpátok hegyei közé, ahol a szörny csapdába ejti, és kis 
híján meggyilkolja. Harker végül kiszabadul a gróf rabságából és nagy nehezen 
hazavergődik, de Drakula követi őt Angliába, miközben útját rejtélyes halálesetek 
jelzik. Londonban a gróf az ifjú ügyvéd menyasszonyát, Minát és annak barátnőjét, 
Lucyt is befolyása alá vonja, utóbbit meg is öli, és halála után őt is vámpírrá teszi. 
A regény arról a nyomozásról szól, amit Harker, Van Helsing doktor és Mina 
folytatnak, hogy rájöjjenek, ki ez a rém, és hogyan lehet őt elpusztítani, ami végül 
sikerül is. (Stoker volt az első ismert író, aki kidolgozta az azóta számtalanszor 
utánzott vámpírkaraktert, melynek fő gyengeségei a fokhagyma, a napfény és 
a szívbe szúrt kihegyezett karó.)25

22 Utóbbit „Arminius professzorként” még mellékszereplőként is bevonja a regénybe, pl. Van Helsing 
nevű karaktere többször is említi.

23 Drakula alakjának változásait a korabeli röpiratokban sokan vizsgálták, de ez nem jelen munkánk 
tárgya.

24 Itt jegyezzük meg, hogy a Frankenstein is levélregény.
25 Az adatokkal kapcsolatban lásd még: Tarján M. (2019)
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DRAKULA MÚLTJA

Stoker Drakula gróf alakjában olyan évezredes szorongások, félelmek és tabuk 
láncolatát hozza összefüggésbe, amelyeknek eredete a történelemelőttiség homályába 
vész. Mégis, ezek érzékelhetően testet öltenek regényében. Gondoljunk például 
azokra az ifjú Harkert Drakula várkastélyában megkörnyékező, démonian gyönyörű 
és veszélyes vámpírhölgyekre, akik a vámpírizmus feminin vonásait jelenítik meg. 

„Nem voltam egymagam egyszer csak. A szoba nem változott, amióta beléptem: 
a holdvilágnál még lépteim nyomát is láthattam a padló porában. A holdfény körében 
azonban három fiatal hölgyet pillantottam meg. Ruhájuk s viselkedésük szerint úri 
kisasszonyok lehettek. Álmodhattam őket mégis? Mert hiába világított mögülük 
a hold, árnyékot nem vetettek. A közelembe óvakodtak, elnézegettek egy darabig, 
majd összesúgtak. Kettő fekete hajú volt és sasorrú, akár a gróf. Merő tekintetüket 
követve azt láttam, hogy a szemük szinte vörös a hold nyájas világánál. A harmadik 
szőke volt, zuhatagos aranyszőke, és a szeme akár a mély tüzű zafír. Mintha ismerős 
lett volna az arca valamelyik nyomasztó álmomból. Fehér foga ragyogott mind 
a háromnak, mintha gyöngysort tettek volna csábos ajkaik közé. (…) A szőke odalé-
pett, fölébem hajlott, már a leheletét éreztem a bőrömön. Édes lehelet volt, mézédes, 
de ahogyan kacagásának ezüstje mögül üveg csengését hallottam, a mézben csömörle-
tesség sejlett, akár a vér szagában.”26

A semmiből előtűnő három nőalak a görög mitológiából ismert empusza, más 
néven a brukolakhosz figuráját vetíti elénk. Az empuszák Hekaté istennő kísérői. 
Szép ifjú leány alakjában jelennek meg, de szamárfarúak, és az egyik lábuk (vagy 
a sarujuk) bronzból van. A görög mitológia vérivói közé tartozott még Lamia is, akit 
gyönyörű hercegnőből változtatott szörnyeteggé Héra féltékeny dühe. Lamia 
szépségével elcsábította a hiszékeny férfiakat, azután kiszívta életerejüket. Gyakran 
ábrázolták félig leány, félig kígyótestű monstrumként.

A kereszténység előtti elemek mellett Stoker bőségesen merít a balkáni, leginkább 
a román népi hiedelemvilágból is. Az ortodox görögkeleti vallás tanítása szerint, aki 
kiközösítve hal meg, az visszajáró halott, moroi lesz mindaddig, amíg az egyház föl 
nem oldozza az átok alól. Kelet-balkáni helyi babonák megemlékeznek továbbá egy 
strigoi nevű vérivó, emberfejű madárról is, nyilvánvalóan a pogány görög hárpüák 
kései maradékaként.27 A strigoi alakja nem volt ismeretlen a középkori Magyaror-
szágon sem: Könyves Kálmán királyunk nem a boszorkányok, hanem a strigák 
létezését tagadja törvényeiben.28 Szintén a balkáni vámpírbabonák között szerepel 
az a nézet, hogy bizonyos embereknek (például a törvénytelen vagy meg nem 

26 Stoker (1985) 20. p.
27 Pivárcsi (2003), 18. p.; Heitz (2010) 94. p.
28 „de strigis vero, quae non sunt, ne ulla quaestio fiat” – boszorkányok ellen pedig, minthogy nincsenek, 

semminemű kereset ne legyen. Azonban ezzel a király csak a strigák létét tagadta. Ugyanezen dekré-
tum 60. bekezdésében elrendeli, hogy azok, akiket az esperes és az ispán hírével, tudtával rontóknak 
(malefici) találtak, elítélendők. Bővebben Tóth (1984) 12. p.
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keresztelt gyermekeknek, illetve a hetedik fiúk hetedik fiainak) végzete, hogy 
vámpírrá legyenek. Néha vámpírság gyanújába keveredik az, aki visszautasítja, hogy 
fokhagymát egyen.

Tévedés lenne azonban azt hinni, hogy a vámpírok alakja csak a Balkánhoz 
kötődött. Nyugat-Európában is bőven akadtak a vérszopókkal kapcsolatos mende-
mondák, jó példa erre a német területeken ismert nachzehrer (lepelzabáló, élőhalott, 
csámcsogány) alakja is.29 A nachzehrer – a hiedelem szerint – abból az emberből 
lesz, aki járvány idején először válik a ragály áldozatává. Temetése után az illető 
feléled a koporsójában. Ellenállhatatlan éhség gyötri: először fölzabálja a halotti 
leplét, azután lerágja saját végtagjait. Ezt követően ásni kezd a föld alatt, mint 
a vakond, áthatol a szomszédos sírokba, s az ott talált maradványokat is elfogyasztja. 
Csöndes estéken a sírhantok alól egészen az élők világáig fölhallatszik mohó csám-
csogása. A fő gond az, hogy amíg a nachzehrer táplálkozik, a környéken tovább 
dühöng a járvány: a szörnyeteg így gondoskodik kellő számú halottról, akikből 
aztán szabadon lakmározhat.

Elpusztítása nem túl bonyolult. A nachzehrer-vadászt a rém csámcsogása vezet-
heti nyomra. Úgy tűnik, hogy a sír felnyitása után a nachzehrer könnyen azonosít-
ható. A hagyomány szerint meglehetősen sajátos módon fekszik a koporsójában: 
egyik hüvelykujját (amennyiben még megvan) a másik kezébe fogja, a bal szemét 
pedig mindig nyitva tartja. Megsemmisítéséhez elég, ha levágják a fejét; még 
egyszerűbb azonban az a módszer, amelynek értelmében a járványban elsőként 
elhalt áldozatnak követ, téglát tesznek a szájába: így nem tudja elkezdeni a zabálást, 
és nem tud élőhalottá válni.30

A vámpírok alakját a XVIII. századtól kezdték hozzákapcsolni a Magyar Király-
sághoz.31 A Habsburg–török háborúk kapcsán ekkoriban három bőségesen doku-
mentált vámpírbotrány is lezajlott hazánkban: a kisolovai (1725), majd a medvédiai 
eset (1731–32), végül a deési vámpírper (1742).32

Kisolován egy Plogojovicz Péter (Petar Blagojević) nevű földműves halála után 
kezdődtek a vámpírtámadások. Az elöljáróság Plogojovicz sírját felásatta, és 
az ismert módszerekkel (karó és a tetem elégetése) a vámpírt deaktiválta. A szemta-
núk egybehangzóan állították, hogy a sír felnyitásakor Plogojovicz tetemének 
egyáltalán nem volt hullaszaga. A haja, szakálla és a körme a sírban újra kinőtt, 
a bőre lehámlott, és friss került a helyére. A karó beszúrásakor a halott szájából 
hörgő hang hallatszott, és orrából-füléből dőlt a friss vér. A jegyzőkönyv „egyéb 
durva jelenségekről” is szót ejt, amelyeket azonban nem óhajt részletezni.

29 Heitz (2010) 107–114. p.
30 Ḏḥwty (2016)
31 Vlad Tepes persze Mátyás lovagja volt, aki foglyul is ejtette, Tepes vára pedig Erdélyben van, tehát 

a kapcsolódás régebbi eredetű, de az európai közvélemény számára mégis a XVIII. században vált 
közhelyszerűen elterjedtté. 

32 Heitz (2010) 39. p.
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A Nándorfehérvártól nem messze fekvő, a török időkben teljesen elszerbesedett 
Medvédia a török kiűzése után a Habsburgok belgrádi főparancsnokságának 
felügyelete és Savoyai Jenő közvetlen irányítása alatt állott. A községben egy Arnold 
Paole nevű hajdú került halála után vámpírgyanúba. A katonai hatóság a sorozatos 
lakossági bejelentések miatt előbb Glaser nevű medikusát (keresztneve a források-
ban nem szerepel), majd Johannes Flückinger főfelcsert küldte ki a helyszínre, 
akiknek jelentései az eddigi leghivatalosabb dokumentumok a vámpírperek történe-
tében. Mindketten megállapították, hogy a feltárt sírokban megszemlélt tetemek egy 
része bomlatlan állapotban találtatott, bőrük friss volt, sőt, egy Milica nevű asszony 
még hízott is a sírban. Végül mindkét hadgyógyász azt javallotta a katonai hatósá-
goknak, hogy a lakosság nyugalma érdekében engedélyezzék a helybeliek számára 
a vámpírgyanús testek elégetését. Az engedélyt megkapták. Az eset azért lett szerte 
Európában ismertté, mert Glaser édesapja, a bécsi Johannes Friedrich Glaser a fia 
által küldött jelentés másolatát továbbította a nürnbergi Commercium Litterarium 
folyóirat számára.33

A deési (dési) vámpírper 1742-ben esett meg, és erről peres jegyzőkönyvek is 
fennmaradtak. Ráth-Végh István közöl is ezekből részleteket. Az alábbiakban 
olvashatjuk azt a határozatot, amelyet a deési városi tanács fogalmazott meg, azok 
után, hogy 1742. augusztus 2-án írott megkeresésükre Kolozs vármegye elöljárósága 
megadta az engedélyt a vámpírgyanús deési személyek exhumálására.

„A sírból kijáró két suspecta persona iránt concludáltatott, hogy csak felásattassa-
nak, úm. 1. Pila Bába, 2. Szabó Miklós János. Ezeknek felásatásokra exmittáltatnak 
Senator Boda Szabó András stb. stb. atyánkfiai, kik is még ma felásattassák őket, kik 
is investigálják serio, ha azon suspicio iránt való critériumok, úm. ha arculatjában 
pirosság vagy valami elevenség, s a karónak beléjek való verettetése után valami 
vérnek kiütése a karó nyoma után comperiáltatnak-é, és egyéb criteriumokat, ha 
miket observálnak, a ts. ns. Tanácsnak reportálni tartsák magok kötelességeknek. 
Minthogy penig ezen feljebb írt suspecta személyekben a megírt criteriumok, felásása 
után Bába Pilában bizonyosan comperiáltattak, azért concludáltatott, hogy sírjából 
kivétessék, és a törvényfához vitessék, s ott hóhér által megégessék. A többi felásatan-
dókkal is hasonlóképpen kell cselekedni, ha a szerint comperiáltatnak, secus visszate-
mettessenek.”34

Ekkor már I. Ferenc császár (1737–1765) is beavatkozott az ügybe, és rendeletben 
tiltotta be a vámpírperek minden formáját a Német-Római Birodalom és az összes 
társult királyság, valamint a tartományok területén. Ez a tiltás végül azt eredmé-
nyezte, hogy az 1740-es évek közepén a vámpírhisztéria birodalomszerte általánossá 
vált, és a Magyar Királyság neve jó időre összekapcsolódott a vérszívók aktivitásával.

33 Az esetről bővebben pl. Heitz (2010) 34–44. p.; Lásd még: Ráth-Végh (1982) 338–350. p.
34 Bővebben Ráth-Végh (1982) 338–339. p.
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VÉDEKEZÉSFORMÁK

Ilyen előzmények után érthető, hogy Közép- és Kelet-Európában a vámpírok elleni 
védekezésnek számos formája alakult ki.

A vámpír elriasztása, ártalmatlanítása céljából német területen ostyát, olvasót, 
keresztet helyeztek a vámpír szájába; szintén több német vidéken tárgyakat hagytak 
a sírban – halászhálót, magvakat, stb., abból a célból, hogy a halott azokat számol-
gassa, bogozza, és megfeledkezzék az élőkről. Több területen is elterjedt a fok-
hagyma, tehéntrágya, parfüm, szentelt víz, dióhéj, levendula, emberi ürülék szétdör-
zsölése a vámpírveszélyes felületeken, mert az volt az elképzelés, hogy ezek szagát 
a vámpír nem állja. Szintén szokás volt tövises gallyat, fokhagymakoszorút fonni 
az ablak köré (mert ettől a vérszopó nem tudott bejönni) vagy borókagallyat is 
használhattak, mivel ez lecsillapítja a szörnyet. Az ókori görögök nyomán szokás 
volt még fekete kutyát, fekete kakast kikötni vámpírveszély esetén – ezekről úgy 
gondolták, elriasztják a visszajárókat, hiszen a Balkánon már az ókorban is ezekkel 
védekeztek a rossz szellemek ellen.

A vámpír eliminálása, elpusztítása érdekében Havasalföldön szokás volt a vám-
pírgyanús test disznózsírral történő bedörzsölése; az oroszoknál a tetem hóba, 
pocsolyába, szakadékba dobása. Moldvában nemritkán táncot lejtettek a halottal. 
A bolgárok kíméletlenebbül védekeztek, az inkriminált tetem lábának levágásával, 
leégetésével, szemének kiszúrásával. Velencében, Sziléziában szöget vertek a kopo-
nyába, vagy követ tettek állkapcsai közé. Ma is találni ilyen emberi maradványokat. 
Szerbiában egy sarlót igazítottak a koporsóban fekvő halott nyaka elé, abból a célból, 
hogy megmozdulása esetén a saját fejét vágja le. A dekapitáció a lengyeleknél, 
bolgároknál, románoknál, később a németeknél és a cseheknél is divatba jött. Végül 
világszerte elterjedt, ahogy a karó szívbe verése és a test elégetése is. A lengyeleknél 
karó kerülhetett a tetem ülepébe is. Jellegzetesen magyar védekezési mód volt puská-
val belelőni a sírba (később ugyanezt ezüst golyóval művelték). Továbbá mindenütt 
szokásban volt az egyházi átok, exorcizálás, a vámpírjelek keresése a sírnál (megsüly-
lyedt sírhalom, félreesett kereszt, fénynyaláb a sírkövön, vámpírkémény, azaz lyuk 
a sírhant mellett stb.).35

STOKER VÁMPÍRMODELLJE: A TÖRTÉNELMI III. VLAD 
DRACUL (ION DRĂCULEA ŢEPEŞ; 1436 SEGESVÁR – 1476 
BUKAREST)

III. Vlad Dracul havasalföldi hoszpodár családja Zsigmond magyar király és német-
római császár korában vette föl a Dracula (Drăculea) előnevet. Zsigmond az általa 

35 Lásd pl. Pivárcsi (2003), 14–18. p., ill. Heitz (2010) 78–107. p.
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alapított Szent György lovagrendbe politikai okokból havasalföldi és moldvai 
bojárcsaládok tagjait is befogadta, akik szerfölött büszkék voltak arra, hogy a hatal-
mas nyugati uralkodó ilyen megtiszteltetésben részesíti őket. A lovagrend jelképe 
egy saját farkába harapó kis sárkány (latinul: dracula) volt, s a boldogságban úszó 
bojárok siettek beilleszteni családnevükbe a szót.

Vlad apja, II. Vlad Dracul, Hunyadi János vazallusa a várnai csatában. Ám, mivel 
később szövetséget kötött a szultánnal, a kormányzó megölette, és az ellenlábas 
Dăneşti famíliának adományozza a vajdaságot. Vlad bátyját, Mirceát saját emberei 
nyúzták meg, és temették el egy trágyadomb alá Târgoviștében. (Egyes változatok 
szerint megvakították, majd élve elégették.)

III. Vlad török segítséggel került trónra, majd azonnal a szultán ellen fordult. 
Később, amikor egyéb bűnei miatt Mátyás elfogatta, II. Pius pápai követe 1462-ben 
a következőket jelenti külsejéről:

„… termete nem magas, de igen izmos és erős, külsőre kegyetlen és félelmetes, 
sasorra igen nagy, tág orrlyukakkal, arca pedig sovány és sápadt, hosszú szempillái 
tágra nyílt kék szemeit övezték, fekete és sűrű szemöldöke fenyegetővé tette nézését, 
bajuszán kívül arcát és állát borotválta. Kiugró homlokcsontjai növelék fejének 
méreteit. Magas tarkóját bikáéhoz hasonló nyaka kötötte széles vállaihoz, melyre 
fekete, göndör hajfonatok hullottak.”36

Amikor megszerezte a hatalmat, a legenda szerint országa összes koldusát 
meghívta ebédre, majd megkérdezte tőlük, szeretnének-e megszabadulni szegénysé-
güktől. Igenlő válaszukra bezárta őket abba a hatalmas pajtába, ahol teríttetett 
nekik, és rájuk gyújtatta az épületet. Azt beszélik, hogy ezek után egyetlen koldus 
sem akadt Havasalföldön egész uralkodása alatt. Következő hírhedt tette az volt, 
hogy tanácskozásra szólította országa bojárjait. A tanácskozás során arról érdeklő-
dött, hogy a jelenlévők hány hoszpodár uralkodását tudják felidézni. Még a legfiata-
labb bojárok emlékezetében is több vajda szerepelt, mert Havasalföldön és Moldvá-
ban is igen gyakori és brutális módon zajlottak a hatalomváltások. Vlad először 
biztosította őket, hogy ő lesz az utolsó uralkodójuk, majd azonnal elfogatta, és 
válogatott kínzások közt (karóba húzás, nyúzatás, lefejezés) mindet elpusztította. 

1459-ben beszüntette az adófizetést a törököknek, ugyanekkor szövetséget kötött 
Mátyás királlyal. A szultán 1460-ban Hamza basát küldi hozzá követségbe (más 
források szerint azért, hogy hogy letartóztassa). Dracula a basa egész kíséretét 
karóba húzatta, a basának pedig – mivel nem volt hajlandó megemelni előtte – fejé-
hez szögeltette turbánját. (Más források szerint ezt több török követtel is megcsele-
kedte – a követekkel különben is igen kegyetlenül bánt, tekintet nélkül megbízó-
ikra.)

A szultán válasza nem váratott sokáig magára. 1469-ban II. Mehmed (Konstanti-
nápoly meghódítója) bosszúhadjáratot indított Dracula ellen. A vajda mérföldekre 
menekült a törökök elől, maga mögött felégette a falvakat, és megmérgezte a kutak 
vizét. A teljesen kimerült, éhes és szomjúságtól kínzott török had egyszerre csak 

36 Az eredeti latin szövegű jelentést l.: Fraknói (1897), 1. füzet 13. p.
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20 000 török katona nyársra húzott tetemével szembesült. Vlad korábban mindet 
karóba húzatta. Ez volt a hírhedt „Vlad erdeje” nevű vérmező. Dracula ezt a kivég-
zési módszert különösen kedvelte, így kapta másik, Ţepeş (Nyársas) melléknevét.

A szultán elborzadva visszavonult. De annyi ereje és bölcsessége még maradt, 
hogy Vlad öccsének, Radunak ajándékozza Havasalföldet. Így sikerült Radut bátyja 
ellen fordítania. Radu a szultánnál hatékonyabban és nagyobb helyismerettel fogott 
a háborúba, el is kergette Vladot, aki Mátyáshoz menekült. Dracula fivére – a koráb-
ban már bevált, és a későbbi korok román külpolitikájában is gyakorta alkalmazott 
módszerrel – titkos megegyezést kötött Mátyással is: ennek részeként átadta Vlad 
azon levelét a királynak, amelyet Dracula a Mátyással való szövetség megkötése után 
írt a szultánnak.37 (Ám Radu sem ért meg túl hosszú időt a trónon: a szintén török 
segítséggel trónra kerülő Dăneşti család – a szokásos trágyadomb alá – élve elte-
mettette.) 

Mátyás – a szász városok panaszára hallgatva és Radutól szerzett értesülései 
miatti dühében – elfogatta Vladot, és Visegrádon bebörtönözte. Dracula 1476-ban 
máig tisztázatlan módon még utoljára kiszabadult, és Báthory István erdélyi vajda 
segítségével visszafoglalta Havasalföldet öccse utódjától, az öreg Dăneşti Basarabtól. 
Hűséges bojárjai egy újabb török had közeledtének hírére meggyilkolták, és marad-
ványait Mátyáshoz juttatták. Mátyás Vlad ecetben és mézben tartósított tetemét és 
levágott fejét elküldte a törököknek. Azok mindkét testrészt karóba húzva tették 
közszemlére, így bizonyítván hatalmukat az ördög felett.38 

Halála után azonnal mendemondák kaptak lábra: iszonyú bűnei miatt sem 
az Isten nem tűrte meg az égben, sem az ördög a pokolban, ezért a földön bolyong, 
és az elevenek vérét szipolyozva tartja fönt nyomorult létezését.39 A toposz hatása 
annyira erős volt, hogy Nicolae Ceaușescu (1918–1989) román diktátor tetemét, 
miután 1989. dec. 25-én Târgoviștében kivégezték, a televízió előtt ülő milliók szeme 
láttára vizsgálták meg, nem mutatkoznak-e rajta vámpírjegyek.

37 Íme, az inkriminált levél:
„Mindazon császárok császárát és uralkodók uralkodóját, akik csak élnek a Nap alatt, Mohamedet, 
a minden tettében szerencsés nagy Murádot és nagy szultánt alázatos hódolattal köszönti Ion vajda, 
Havasalföld ura.
Én, hatalmas birodalmad rabszolgája, tudatom veled, hogy ma seregemmel a magam földjére indulok, 
s bízom Istenben, hogy ha parancsod meg nem akadályoz benne, akkor meg is szerzem azt. Alázatosan 
kérem tehát Nagyságodat, hogy ne tekintsd eltévelyedésemet és súlyos vétkemet, hiszen oktalanságomban 
vétkeztem ellened s cselekedtem gonoszságot a földeden –, hanem könyörüljön meg rajtam kegyességed, s 
engedje meg, hogy elküldhessem hozzád követeimet.
Ismerem Erdély egész területét és egész Magyarországot, tapasztalatokat szereztem földjéről és belső 
helyzetéről egyaránt. Ha Császári Nagyságod beleegyezik, vétkemért engesztelésül Erdély egész földjét 
a kezedbe helyezhetem, ha pedig azt birtokba vetted, már egész Magyarországot hatalmad alá vetheted. 
A továbbiakat követeim fogják ismertetni előtted.
Én, amíg csak élek, töretlen hűségű szolgád leszek. Isten sokáig éltesse hatalmas birodalmadat!
Kelt Rethelben 1462. november 10-én.”
(Aeneas Sylvius Piccolomini, II. Piusz néven pápa Feljegyzései, részlet) idézi: Birken (2009).

38 Bővebben lásd Pivárcsi (2003) 84–91. p.
39 Külön tanulmány szól arról, hogy milyen kegyetlenkedéseket kapcsoltak korabeli, 15. századi röplapok 

Dracula alakjához, és hogyan lett ő természetfeletti szörnyeteggé. Bővebben W. Salgó (2002).
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Stoker Drakulája magán viseli a történelmi Dracula vonásait. Többször is hangsú-
lyozza bajuszát, hatalmas testi erejét, ördögi ravaszságát és vakmerőségét. Az első 
olyan gonosz, akiben – hátborzongató, sőt iszonytató vonásai mellett – kétségkívül 
van egyfajta méltóság, bár alakját vonzónak semmiképpen sem nevezhetnénk.

IRODALMI ELŐD: POLIDORI DOKTOR ÉS BYRON VÁMPÍRJA

A nagy formátumú, arisztokratikus vérszívó (amelynek megjelenése az első lépés 
volt a vámpír humanizálása felé) Mary Shelley Frankensteinje kapcsán már emlege-
tett John Polidori tollából született meg (A vámpír, 1819). A doktort ellentmondásos 
kapcsolat fűzte Lord Gordon Byronhoz, akinek háziorvosa volt. Byron hol támogatá-
sáról biztosította, hol kigúnyolta alkalmazottját annak irodalmi ambíciói miatt. 
Polidori sajátos bosszút állt: Byronból vámpírt faragott. 

A történet szerint Lord Ruthven (aki a leírás szerint erősen Byront formázza) nagy 
sikereket arat a társaságban ékesszólásával és spleenjével. Különösen a hölgyeket 
bűvöli el. Egy lelkes fiatalember, Mr. Aubrey, teljesen a Lord befolyása alá kerül, aki 
magával viszi őt egy görögországi utazásra. Ennek folyamán a Lord meghal, de 
Aubrey-t előtte megesketi, hogy halálát egy évig titokban tartja otthon. Aubrey esküt 
tesz, hazaérve azonban megdöbbenve tapasztalja, hogy Lord Ruthven nagyon is 
életben van, és éppen esküvőre készül – Aubrey húgával. A szerencsétlen fiatalember 
teljesen kétségbeesik, de köti esküje… 

Ennek a vámpírnovellának a végjátéka is eléggé hátborzongató. Polidori doktor 
halogatta a megjelentetését (talán a közben elhunyt Byron emlékére tekintettel), de 
amikor visszatért Angliába, szembesülnie kellett azzal, hogy egy újságíró saját neve 
alatt kiadta művét, és szép sikereket aratott vele. Polidori felháborodásában bepe-
relte, ekkor azonban arcába vágták, hogy Byron emlékéből akart hasznot húzni. 
Végül elkeseredésében ciánt ivott, és meghalt. A szerencsétlen doktor mindössze 25 
éves volt.40 

Stoker – Drakulája megformálásakor – valószínűleg fölhasználta Polidori ötleteit 
is a karakterépítéshez.

FILMES FELDOLGOZÁSOK

Az első film magyar alkotó munkája. Lajthay Károly 1921-ben Drakula halála 
címmel dolgozta fel Stoker ötletét. (Hazánkban 1923-ban mutatták be először.) 
Lajthay – a szerzői jogi perek elkerülése érdekében – alaposan átgyúrta a történetet. 
A főhős Mary Land, egy fiatal lány, aki meglátogatja édesapját egy tébolydában. 

40 Bővebben pl. Borbély (2020)
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Az ápoltak közt felismeri egykori zenetanárát, aki Drakulának képzeli magát. A lány 
lidérces álmában megjelenik Drakula, aki erdélyi kastélyába hurcolja őt, hogy ott 
asszonyává tegye. Sajnos a film kópiái a II. világháborúban megsemmisültek, 
a történetet a forgatókönyv alapján írt lektűrből ismerjük. A „filmregény” szerzője, 
Pánczél Lajos, egy Lugosi Béla nevű magyar színész barátja volt. Utóbbi később 
Hollywoodban szerzett magának hírnevet, a mindmáig ikonikus Dracula című film 
főszerepével.

Az USA-beli földolgozás előtt azonban még egy német némafilmes adaptációja is 
elkészült Stoker történetének, a Nosferatu (1922). A filmet a német expresszionizmus 
egyik legjobb mozgókép-dokumentumaként tartják számon. Rendezője Friedrich 
Wilhelm Murnau. Bár a jogörökösök érzékenységére tekintettel a cselekményt egy 
német kikötővárosba helyezték át, s a főszereplők is új nevet kaptak, Stoker özvegye, 
a szépségéről híres Florence (Balcombe) Stoker azonnal jogdíjpert indított, amit 
1925-ben meg is nyert. Bár anyagi kártérítést nem kapott, de kötelezte a film alkotóit 
a kópiák megsemmisítésére. Végül azonban mégis előbukkantak használható 
másolatok, és Murnau munkája máig úgy ismert, mint a filmtörténet egyik jelentős 
darabja. Nosferatu csöppet sem rokonszenves: félelmetes, visszataszító, kopasz, 
denevérfülű figura, akinek az árnyéka mintegy önálló életet él. A vámpírizmus 
a filmben mint szörnyű ragály jelenik meg, mely az egész emberiség jövőjét veszé-
lyezteti. A legnagyobb formátumú alak a történetben a női főszereplő, Ellen Hutter, 
aki saját vérét ajánlja fel a szörnynek, és sikerül őt pirkadatig magánál tartania. 
A felkelő nap sugarai elpusztítják Nosferatut.

Minden idők leghíresebb filmes adaptációja, a Dracula 1931-ben készült el. 
Rendezője, Tod Browning megformálta a vámpírgróf karikatúrákból (és rajzfilmek-
ből) ismert alakját, a hatalmas fekete felleghajtójába burkolózó, ódon eleganciájú, 
pomádétól csillogó hajú kifinomult arisztokratáét, akit Lugosi Béla alakított máig 
ható erővel. Az angolt magyaros akcentussal beszélő, fenyegetően nyájas rém óriási 
hatást tett a későbbi mozgóképes és irodalmi feldolgozásokra is. Lugosi Draculáját 
nem lehetett kikerülni: jó ideig az ő epigonjaival vagy erőltetett ellentétkaraktereivel 
tudtak csak vámpírtörténet kreálni. Ezen a helyzeten végül Francis Ford Coppola: 
Bram Stoker’s Dracula (1992, Magyarországon Drakula címen ismert) mozifilmje 
változtatott.41

Coppola alkotásában a szörny számtalan alakban jelenik meg: iszonyú bestiaként, 
sármos ifjú úriemberként, időtlenül vén, XVIII. századi arisztokrataként. Láthatóan 
szinte mindenható, vörös szeme időnként a lenyugvó napkorong mögül figyeli 
áldozatait. Azonban mégis szánalomra méltó és méltóságteljes karakter. Coppola 
a nyilvánvalóan elmebeteg és szadista Vlad Drăculea vajdából törökverő hőst 
formál, akinek a kedvese, Elizabeta, holtnak véli a férfit, és öngyilkos lesz. Mivel 
a görögkeleti egyház megtagadja Elizabeta egyházi temetését, Dracula őrjöngő dühé-
ben megátkozza Krisztust és az egyházat, s büntetésből szörnnyé válik. Különösen 
visszatetsző a film – föloldozásnak szánt – befejezése, amelyben – Dracula elpusztí-

41 A filmes feldolgozásokról lásd pl. Keleman (2018).
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tása után – menyasszonya karján, az üdvözültek seregében lebegő boldog lélekként 
látjuk azt a szörnyet, aki emberek ezreit gyilkolta meg. Coppola alkotása utat nyitott 
a vámpírok „rehabilitációja” felé: egyre gyakoribbá vált a „jó”, de legalábbis „jó 
szándékú”, esetleg „bűnbánó” vérszopó figurája.

ANNE RICE: INTERJÚ A VÁMPÍRRAL (1976)

Az írónő Vámpírkrónikák című sorozatának első darabjában egy Louis nevű, 
jómódú lousianai ifjú telepesből lett vámpírral készít interjút egy megnevezetlen 
fiatalember. Rice vámpírjainak megmaradtak az emlékeik emberi életükről. Gondol-
kodó, etikus lények, akik tudatosan viselkednek etikátlanul, s emiatt néha lelkifur-
dalás gyötri őket. A regény másik főalakja a kegyetlen Lestat, Louis megrontója, de 
még benne is van emberi érzelem, például saját vámpírrá válása után is évekig 
gondozza magatehetetlen, vak édesapját. A regény nagy sikert aratott, jókora 
rajongótáborral rendelkezik. Hatásosságát csak fokozta, hogy 1994-ben hasonló 
címmel film is készült belőle. Fontos különbség a korábbi vámpírtörténetekhez 
képest, hogy Anne Rice vámpírjai már nem horrorfigurák, a Vámpírkrónikák már 
a fantáziairodalom, azon belül is a dark fantasyk – sötét fantáziák területére vezet-
nek bennünket. A vámpír örökifjú, hatalmas erejű lény, akinek ugyan távol kell 
tartania magát a nappal világától, de ezért a kis kényelmetlenségért bőven kárpótolja 
az öröklét mámora. A történet azt sugallja, hogy a vámpírizmus nem büntetés, nem 
betegség, voltaképpen jutalom és lehetőség a halandó ember számára, még akkor is, 
ha ehhez a jutalomhoz más emberek megölésével vezet az út.

Rice működése eredményeként az élőhalottak ma már rajongók millióit vonzzák 
világszerte. Érdekes, hogy ez az eredetileg nagyon is „férfias” és csöppet sem vonzó 
világ mennyire magával ragadta a tinédzsereket, és köztük is a kamaszlányokat. 
Az efféle történetek (az utóbbi időben különösen például Stephenie Morgan Meyer 
Alkonyat-sorozata) valószínűleg azért lehetnek vonzók befogadóik számára, mert 
magukban hordozzák az ifjúsági regények két fontos témakörét: a szexualitás 
felfedezését és a felnőtté válás kérdéseit.

A Twilight típusú fantasy-regényekben szereplő vámpírok – többnyire jóképű, 
fiatalos külsejű férfiak – az átlagnál kifinomultabbak, műveltebbek, s ezt az előnyt 
öröklétük biztosítja a számukra. Ezek a kivételes lények aztán figyelmükkel ajándé-
kozzák meg a regény főhősnőjét, akit lassan beengednek titokzatos és hátborzongató 
világukba. Ebben a környezetben mindig jelen van az üldözött szerelem motívuma, 
amely már az ókorban is bestsellerek sokaságát termelte ki (gondoljunk csak 
Héliodórosz: A sorsüldözött szerelmesek, másképp Aithiopika, esetleg Longosz: 
Daphnisz és Chloé című regényeire), a történetek középpontjában vagy a vámpír és 
az ember, vagy egyéb sötét lények, például vámpírok és vérfarkasok között szövődő 
tiltott kapcsolat áll. De kik is a vérfarkasok, s miért tiltott kapcsolatuk a vámpírok-
kal?
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MARCANGOLÁS

„A vérfarkasoktól való félelem univerzális, s habár a bennük való hit a középkorban 
elérte az iszonyat csúcsát, továbbra sem veszítette el ősi erejét, hogy sokkolja az érzék-
szerveket és megfagyassza bennünk a vért.”42

„Először egy árnyékot láttam elfutni az almás végén. Azt hittem, hogy egy őz, vagy 
egy vaddisznó. De amikor kiértem a sor végére, akkor láttam meg, mi is az valójá-
ban… Egy nagy kutyaszerű valami volt, vörös szemekkel. Egyenesen rám nézett, és 
felállt két lábra.”43

FARKASEMBER – VÉRFARKAS – ΛΥΚΆΝΘΡΩΠΟΣ – A BESTIA 
SZÜLETÉSE

Amint az idézetekből is látható, a vérfarkas ősi szorongásaink egyik legmarkánsabb 
megtestesülése, amely még napjainkban is rémülettel tölti el az embert. A vérfarka-
sok a vámpíroknál is ősibb, de legalábbis hasonlóan archaikus manifesztumok 
a képzelet sötétebb zugaiból. Világra jöttük részben a totemizmus, részben a sámán-
izmus gondolkodásának köszönhető. A totemizmus (szemben az összetettebb 
gondolkodást követő44 animizmussal) a világ és az ember teremtését nem felsőbb-
rendű, szellemi lényeknek (hiszen még nincs, nem lehet túlvilág- és szellemfelfo-
gása), hanem fizikai, bár az embernél erősebb, nagyobb szabadságlehetőségekkel 
rendelkező lényeknek, állatoknak tulajdonítja. Ismert például az a kaliforniai miwok 
indián teremtésmítosz, amelyben a prérifarkas lép fel demiurgoszként, akinek – 
ravaszságát és leleményességét leszámítva – semmiféle természetfeletti tulajdonsága 
nincs, mindazonáltal – a többi élőlénnyel szemben – az embert nem saját képére és 
hasonlatosságára kívánja megalkotni, hanem annak alakjában egyesítené mindazo-
kat az előnyöket, amelyek alkotótársai részéről csodálatra ragadják. (Az ember 
eszerint képes két hátsó lábán járni, mint a szürkemedve, kezeit ügyesen használja, 
mint a hód – akinek előrelátását is örökölte –, a szeme éles, mint a sasé, hallása 
finom, mint a vapitiszarvasé, és nem szenved a szőrzet nyűgétől, akárcsak a lazac.45 
A prérifarkas (és általában a farkas) ezekben a totemisztikus mítoszokban még 
mindenképpen filantróp, és cseppet sem démoni lény: egy igen ősi hőstípus, 
a hendersoni tréfacsináló (trickster) archetípusa.46

42 Woodward (1979) 11. p.
43 Bán (2019)
44 Láng (1979) 180–200. p.
45 Lásd pl. Fahs – Spoerl (1958) 103. p. Magyar nyelvű adaptációját lásd itt: A prérifarkas, az ember terem-

tője (Észak-amerikai mivok indián mese), Jékely (1980) 12–14. p. 
46 Henderson (1997) 110–113. p.

KeN_2021-1_beliv_grayscale.indd   64KeN_2021-1_beliv_grayscale.indd   64 2021. 09. 21.   20:52:222021. 09. 21.   20:52:22



GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI IRODALOM 65

Későbbi megjelenése már a sámánizmus mitológiájához kötődik. Az alakváltó 
táltos/sámán egyik megtestesülése, aki szabadon jár a világszintek között. 
Az algonkin indián mítosz hőse, Manabus (aki nyúlalakja ellenére már felsőbbrendű 
égi szellem, manido) mellé szellemtársai egy testvért/barátot rendelnek: Naqpotét, 
a farkast. Ám a medveszerű alvilági káoszlények, az anamaqiuk elpusztítják 
Naqpotét, és a holtak országába hurcolják a lelkét. Így lesz Naqpote a holtak feje-
delme, és itt a kapcsolódik a farkasember ábrázolásához az első árnyék az alvilág 
sötétségéből.47 

A kétalakú sámáni hősök és rémek kultusza nemcsak a farkasokhoz kötődik. 
Fölbukkan Dániában, Norvégiában, Izlandon és a perzsa kultúrában, ahol a farkas-
emberek mellett medvelények, Japánban, ahol a rókaszellem, Indiában, ahol a kígyó- 
és a tigrisember, Dél-Amerika indián kultúráiban, ahol a leopárdember, Abesszíniá-
ban és Borneón, ahol a hiénaember, és Afrika egyéb területein, ahol 
az oroszlánember tartja rettegésben a helyi közösségeket.48

A FARKASEMBER ÉS AZ INTÉZMÉNYES VALLÁSOK – 
AZ ÓKOR FARKASSZÖRNYEI

A valahai tréfás kedvű vadásztársból a letelepedés, a földművelés, de leginkább 
az állattenyésztés hatására válhatott előbb rabló, majd könyörtelen ellenség. A falu- 
és városlakó életmód, s az ezzel párhuzamosan intézményesülő vallások mind 
negatívabb képet rajzolnak a farkasról.49 A kezdetben verbális úton terjedő mítoszok 
hőskölteményekbe és eposzgyűjteményekbe kövülnek. Ezekben az írott mítoszokban 
a farkas már vérengző, kegyetlen lény, s megjelenik a félig antropomorf, félig vadállat 
szörny is, nemritkán a káosz egyik legfőbb letéteményeseként.

A germán pogány hitregékben mindenképp meg kell említenünk Fenrir nevét, aki 
farkasformában születik, pedig anyja, a jégóriás Angrboda és apja, Loki (a tréfacsi-
náló tulajdonságait végig megőrző, a kultúrhérosz és káoszlény kettősségében 
vergődő istenség) emberformájúak. A szülőpár három szörnygyermeke közül csak 
egynek, Hellának (más néven Hélnek), Helheim (az alvilág) úrnőjének van hozzáve-
tőleg emberi alakja. Fenrir fivére, Jörmungandr, az óriási kígyó, akiben még kevesebb 
a humán vonás, mint farkasforma bátyjában. Az ún. Verses Eddában50 részletesen is 
ki van fejtve mindhármójuk végzetes szerepe a teremtő istenek és a világ pusztulásá-

47 A történet magyarul is olvasható itt: Fazekas László (adapt.): Manabus történetei. In: Ortutay (1969) 
270–289. p.

48 Taylor Stewart (1909) 255. p.; Lásd még: Dömötör Tekla (1990) 577–578. p.
49 Az intézményes vallások, mint tudjuk, három alapvető elemre építenek, a liturgiát megfelelő módon 

gyakorló papságra, az autentikus szent istentiszteleti helyre (a templomra) és a hitrendszert rögzítő 
szentírásra.

50 Lásd pl. N. Balogh Anikó (1985). Itt pl. az ún. Völva-jövendölésből (7–23. p.) és a Vaftrúdnir-énekből 
ismerhetjük meg a teremtés és a világpusztulás vízióját. (60–72. p.)
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ban, a Ragnarök eljövetelében.51 Fenrir kezdetben egy bájos kutyakölyökszerű kis 
lény, akit maga Óðinn, a főisten nevel maga mellett, míg ormótlan, féktelen bestiává 
nem fejlődik, akit az ázok végül csak a törpék által készített csodálatos kötéllel, 
a Gleipnirrel tudják gúzsba kötni, s tomboló dühében még ekkor is képes kárt 
okozni: leharapja Tyr isten kezét.52

A délebbi kultúrákban sem kímélik jobban a farkas becsületét. Hérodotosz görög 
történetíró megemlíti az északkeleten lakó szkíta törzset, a neuroszokat, akik 
a kígyók állandó támadásai miatt olyan vad vidékre költöztek, ahol emberi valójukat 
koronként el-elvesztvén időszakosan farkasokká alakulnak.53 Gyakorta esett szó 
olyan emberekről, akik rendszeres időközönként, vagy mágusok praktikái nyomán 
változtak farkassá. Ilyen esetekről szót ejt Pauszaniasz, Kr. u. II. századi görög utazó 
és földrajztudós (erről a későbbiekben még említést teszünk), valamint idősebb 
Plinius is, aki többek közt feljegyzi, hogy „régebbi korokban” Arcadiában évente 
egyszer egy embert választottak ki az Anthus-klánból, akit egy környékbeli mocsár-
hoz kísértek. Ott elvált övéitől, ruháit egy tölgyfára akasztotta, átúszott az ingová-
nyon, és farkassá változott. Az átalakulást követően kilenc éven át kóborolt egy 
farkasfalka tagjaként. Ha ez alatt a kilenc év alatt tartózkodott az emberi hús 
fogyasztásától, visszatért ugyanabba a mocsárba, ahol átváltozott, s amikor elha-
gyott ruháit megérintette, kilenc évvel azelőtti formájában visszanyerte korábbi 
emberi alakját.54 

Szintén Pauszaniasz idézi föl azt az esetet, amikor bolyongása idején Odüsszeusz 
hátrahagyta egyik matrózát a szicíliai Temesa városában. A fiatalember részegségé-
ben megbecstelenített egy helyi hajadont, mire a közösség annak rendje és módja 
szerint agyonkövezte. A holt matróz megbántott szelleme farkas formájában tért 
vissza, s oly mértékben kezdte pusztítani és sarcolni a vidéket, hogy a nyomorult 
lakosság már-már városa elhagyására kényszerült. Utolsó lehetőségként jóslatért 
folyamodtak a delphoi Pythiához, aki szigorúan meghagyta nekik, hogy kerítsenek 
el egy megszentelt területet a farkas-szellemnek, s áldozzanak fel neki egy szüzet. Ezt 
követően a szellem megbékél majd. Ám az áldozatra nem került sor: egy Euthymosz 

51 Fenrir alakja már csak azért is megkerülhetetlen a vérfarkas-hiedelmek forrásai között, mivel számos 
olyan európai vérfarkas-hiedelem létezik, amely hangsúlyozza az ilyen típusú szörnyek időjárás-befo-
lyásoló, vagy égitestrabló jellegét. „Kevésbé utalnak a magyar hiedelmek a periodikus farkassá változás-
ra, amely Európa több pontján ismert sajátsága a werwolf-hiedelmeknek. Az átváltozás időpontjai, idő-
szakai (az év vagy hónap sötét szakaszai) többnyire a holdciklusokkal függnek össze. Az emberfarkasok 
a téli napforduló idején, húsvétkor vagy újhold idején változnak farkassá. Ezzel kapcsolatos a werwolf 
naprabló, holdrabló – „égitestfaló” – természete: a nap és hold fogyatkozását sok helyen – szórványosan 
magyar hiedelmek szerint is – az emberfarkas okozza.” Lásd pl.: Dömötör Tekla (1990) 577–578. p.

52 A történetről részletesebben pl. itt olvashatunk: Bernáth István (2015), 19–20. p., ill. 83. p.
53 „Dareiosz hadjárata előtt egy nemzedékkel el kellett hagyniuk országukat a kígyók miatt. Hirtelen 

ellepték ugyanis földjüket a kígyók, és kintről, a pusztaságból is özönlöttek befelé, így aztán kénytelenek 
voltak szedni a sátorfájukat és átköltözni a budinoszokhoz. A neuroszokban különben, úgy mondják, 
varázserő van. A szküthák és a Szküthiában lakó hellének állítása szerint ugyanis évente néhány napra 
az egész nép farkassá változik, aztán újra visszaveszik rendes alakjukat.” idézi: Bojtár (1997) 83. p. Emlí-
ti még: Ogden (2002), 175. p., Illetve Szent Ágoston is (2005) XVIII/ XVII.

54 Ogden (2002) 178. p.
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nevű hős érkezett a városba, aki elűzte a démont, és feleségül vette a szüzet. Később 
egy utazó látott a helyszínen egy festményt, amely az esetről készült. A képen egy 
ijesztően fekete alak volt látható farkasbőrben, s mellé a következő baljós név betűi 
voltak felpingálva: Λύκος/Αλιμπας (Lycas/Alibas, azaz Farkas / Holttetem).55 Igazi 
vérfarkastörténet, annak szinte minden kellékével, az ókorból.

Minden farkasemberek egyik legmarkánsabb ősének azonban Lykáón árkádiai 
királyt tekinti a hagyomány, aki – próbára kívánva tenni az istenek atyját, Zeuszt 
(illetve, Ovidius feldolgozásában Juppitert) – egy molossus hadifogoly testét „félig 
megfőzve, félig megpirítva” föltálalta az egek urának. A feldühödött isten előbb 
lángba borította palotáját, majd a gyáván megfutamodó bűnöst is utolérte a végzet. 
A továbbiakban így írja le sorsát Ovidius Metamorphoses című 
epylliongyűjteményében:

Megriad és menekül, s a mezőben csöndre találva,
csak felüvölt, nem tud, noha próbál szólni: egész nagy
mérge a szájában gyűlik meg, az ősi ölésvágy
űzi a barmok iránt, s örvend mindmáig a vérnek.
Köntöse is szőr már, két karja is állati lábszár:
farkas lett, de nyomát jól őrzi korábbi magának.
Éppenolyan deres, és ugyanoly dúlt düh lepi arcát,
két szeme éppúgy ég, s ugyanúgy maga ő a dühöngés.56

A római szerzők közül még Petronius említi emlékezetre méltóan egy alakváltó 
szörny, valamiféle katona esetét, aki farkasformában fosztogatja a helybeli nyájakat, 
amíg egy bátor szolga gerellyel nyakon nem szúrja. A történetrész érdekessége, hogy 
egy, az alakváltás folyamatát kísérő varázslatot is végigkövethetünk benne.

„A gazdánk épp ekkor, véletlenül, Capuában tartózkodott, hogy néhány ócska 
holmiján túladjon. Megragadtam az alkalmat, és rávettem egyik vendégünket, hogy 
jöjjön ki velem az ötödik mérföldkőhöz. Katona volt az illető, méghozzá erős, mint 
maga Orcus. A kakaskukorékolás idején eliszkoltunk hazulról; a hold olyan tündök-
lően világított, hogy szinte déli verőfény támadt. Megérkeztünk a temetőhöz. Az én 
emberem kezdte lecsinálni a síremlékeket, én pedig fütyörészve leültem, és a sírköveket 
számlálgattam. Egyszer csak látom ám, hogy a kísérőm vetkőzni kezd, és minden 
öltözékét lerakja az út mentén. Nekem még a lélegzetem is elakadt, úgy álltam ott, 
mint egy holttetem. Az pedig körülvizelte a ruháit, és pillanatok alatt farkassá 
változott.

Ne higgyétek, hogy tréfálni való kedvem van; a világ minden kincséért se adnám 
hazugságra a fejemet.

55 Bővebben Ogden (2002) 175–176. p.
56 Ovidius (1964) 13–16. p.
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De – hogy folytassam ott, ahol abbahagytam – amint farkassá változott, üvölteni 
kezdett, és az erdőnek vette útját. Először azt sem tudtam, hol vagyok; aztán a ruhái-
hoz lopóztam, hogy elemeljem őket: erre azok kővé változtak.57 (…)

Úgy estem be az ajtón, mint egy csontváz, majdnem kiköptem a lelkemet, izzadság 
csorgott végig kétágú felemen, s még a szemem is kidülledt; alig lehetett életet önteni 
belém. Az én Melissám rámcsodálkozott, hogy ilyen későn csatangolok, és így szólt:

– Ha előbb érkeztél volna, legalább segíthettél volna nekünk; mert farkas szabadult 
be a majorba, és minden állatunknak vérét vette, mint valami mészáros. De azért 
nevetésre nincs oka, ha sikerült is meglógnia; az egyik szolgánk ugyanis gerelyével 
istenesen átdöfte a nyakát.

Ahogy ezt meghallottam, nem tudtam többé lehunyni a szememet, s hajnali 
pirkadatkor a mi Caiusunk házába menekültem, mint egy kifosztott kocsmáros; s 
mikor arra a helyre érkeztem, ahol előzőleg a kővé vált ruhaneműek voltak, már csak 
vérnyomokat találtam. Ahogy hazajutottam, az én katonám, mint valami letaglózott 
ökör, az ágyon hevert, és a nyakát orvos gyógyítgatta. Rájöttem, hogy ez a fickó 
ember-farkas, s ettől kezdve, ha megöltek volna, akkor sem vettem volna kenyeret 
ugyanarról a tálcáról, amelyről ő.”58

A korai kereszténység gondolkodói leginkább az ókori pogány görögség és Róma 
hiedelmeit emelték át a fordult farkasokkal kapcsolatos elképzeléseik közé. Szent 
Ágoston Isten városáról című művében maga is hosszabb gondolatsort szentel 
a lupiformiának, s azt a démonok művének tartja. Ezt a transzformáció részben 
fizikai, részben lelki, maga az átváltozó „mintegy álomban” éli meg saját átalakulá-
sát, ám testi változáson nem megy keresztül: csupán lelke távozik el testéből. A külső 
szemlélő az álmodón csak annyit lát, hogy ájulásszerű állapotban pihen. Amikor 
azonban az alvó alvásából felébredve beszámol tapasztalatairól, azokról rendre 
kiderül, hogy az események valahol ténylegesen megtörténtek.59

KOLDUSFARKASOK A KÖZÉPKORBAN

A középkorban a paraliturgikus hiedelemvilág, valamint a boszorkányperek kapcsán 
erősödik fel a vérfarkasokban való hit. Ugyanakkor az értelmes és jó szándékú 
emberfarkas képzete is megmarad. A dánok által legyilkolt angliai Szent Edmund 
legendájában például arról olvashatunk, hogy amikor a király levágott feje után 
kutattak az erdőben, egy farkasra találtak, aki nemhogy meggyalázta volna a királyi 

57 A körbevizelés ezek szerint védővarázs volt: a fordult farkas csak akkor képes visszaváltozni, ha meg-
érinti emberi öltözékét.

58 Petronius (1963) 33. p.
59 Szent Ágoston (2005), XVIII/XVII–XIX.
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főt, hanem hősiesen védelmezte azt, amiképpen John Lydgate Szent Edmund és Szent 
Fremund életéről írott legendája állítja. (Bury St Edmunds, XV. század)60

Hasonlóan jó szándékú emberfarkasokról beszél Walesi Gerald (Giraldus 
Cambrensis) Topographia Hibernica (Írország földrajza, 1187) című művében. 

A történet szerint egy idősebb pap Ulsterből Meathba utazott egy ifjú diakónus 
kíséretében. Éjszaka egy erdőben táboroztak le, amikor is egy hatalmas termetű 
kanfarkas közeledett a tábortüzükhöz, és a két utas megdöbbenésére a következő 
szavakat mondta nekik emberi nyelven: „Ne féljetek! Ne reszkessetek! Ne aggódjatok! 
Nincs mitől tartanotok!”

Az érthetően megriadt egyháziak első reakcióként imádkozni kezdtek a Szenthá-
romsághoz, hogy épségben megússzák kalandjukat. A farkas ezt követően elmagya-
rázta nekik, hogy ő Ossory szülötte, ahol Szent Natalis ősi átkának eredményeként 
hétévente egy férfit és egy nőt száműznek a közösségből. A kitaszítottaknak nemcsak 
a településről kell távozniuk, hanem emberi alakjukat is le kell vetniük: farkasokká 
válnak. A farkas elmondta, hogy társa a közelben súlyos beteg, és áldozópapra (presbi-
terre) van szüksége, hogy felvehesse az utolsó kenetet. Az idősebb pap – némileg 
vonakodva – követte a farkast egy odvas fáig, amelynek üregében egy farkasszuka 
feküdt, sírva és emberi hangon nyögve. A pap megkezdte a szertartást, és egészen 
a szentáldozásig jutott, amely előtt megtorpant, mert kétségei támadtak annak 
jogszerűségében. A beteg nőstény szívhez szólóan könyörgött, hogy folytassa tovább 
a rituálét, de a pap azzal védekezett, hogy nincsenek nála az utolsó kenethez (viaticum) 
szükséges eszközök. Ekkor újra megjelent az első farkas, mancsai közt egy kis zsákocs-
kával, amely a pap felszentelt kegytárgyait tartalmazta. Mivel a farkas látta, hogy a pap 
vonakodik attól, hogy nem emberi lény számára szolgáltassa ki a szentségeket, hogy 
„minden kétséget eltávolítson”, mancsával feltépte a nőstény bőrét, amely alatt egy 
emberi nő alakja rajzolódott ki. A pap „inkább a rémület, mintsem az értelem által 
vezérelve” bevégezte az úrvacsorát, és a farkasbőr újra sérüléstől mentesen borította be 
az asszony testét. A hím farkas aznap éjjel a tábortűznél megosztotta a két utazóval 
társaságát, és másnapra kelve megmutatta nekik a legbiztosabb utat az erdőn keresztül, 
nem mulasztva el forró köszönetét, továbbá azt az ígéretet tette, hogy mihelyt vissza-
nyeri emberi mivoltát, gazdagon megjutalmazza őket.61

A farkas persze azért nem feltétlenül barátságos vadállat. A Rochestery 
bestiáriumban arról olvashatunk, hogy erdei ordasok – ha előbb veszik észre 
áldozatukat, mintsem az őket, velük született varázshatalmuknál fogva némává 
teszik, hogy fájdalmas sikoltozása ne hallatsszon el a többiekig, míg szét nem tépik, 
és föl nem falják. A rontás ellen úgy lehet hatékonyan védekezni, hogy a megtáma-
dottnak mielőbb ki kell bújni ruhájából, a földre kell dobnia, meg kell tapodnia, s 
mindeközben két földről fölragadott követ kell összeütögetnie. Ettől a praktikától 
nemcsak hangja tér vissza, de el is riasztja vele az éhes bestiákat.62

60 Bővebben Snell (2013).
61 Bővebben Cambrensis, Giraldus (2000), 44–45. p.
62 Snell (2013)
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SIR MARROK VAGY BISCLAVRET

A kora középkor talán leghíresebb szelíd fordult farkasa azonban Arthur király 
derék lovagja, akinek történetét Sir Thomas Malory és Marie de France63 egyaránt 
földolgozta.64 A két átirat – a nevek különbségei ellenére – történetvezetésében 
nagyon hasonlít egymásra. A legfontosabb hasonlóság az bennük, hogy főszereplő-
jük nem bűnei, hanem szerelme hűtlensége miatt – részben szerelmi bánatából 
kifolyólag – változik vadállattá, s mint ilyen, nem a felszabadult állati indulatok és 
ösztönök tombolásának, hanem a mértéktelen keserűség és kétségbeesés emberi 
mivoltunkból kivetkeztető erejének példázata. Bisclavret neve egyébként maga is 
a vérfarkas szinonimájaként bukkan föl: Marie de France ezt a breton kifejezést 
a korabeli frank garwalf (loup-garou/emberfarkas) helyettesítőjeként használja.

A történetekben egy derék lovag szerepel, a francia szerzőnőnél Bretagne grófja, 
a brit forrásban Arthur király vitéze. A francia változatban a többi szereplő nincs 
megnevezve, de az angol változatban ismert a karakterek neve: Sir Marrok szerelmét 
Iris úrhölgynek, csábítóját Sir Malinnek hívják. Marrok/Bisclavret lovagot valami 
nagy megrázkódtatás érte (mindkét forrás utal arra, hogy hölgye hűtlen volt hozzá 
korábban), ezért gyakorta kóborolt az erdőn, ahol „sötétséget evett és sötétséget 
ivott”. De a sötétséggel együtt valamely szörnyű kórságot is magába fogadott, amely 
azóta is emészti belülről, nem hagyja nyugton, és minden héten három napra 
az erdőbe kényszeríti. Végül a hölgy (ismét) összeszűri a levet csábítójával, és követik 
a lovagot, aki egy erdei kápolnához megy, és onnan már farkasként kerül elő. A két 
bűnös ellopja a ruháit, és a lovag nem tud többé emberformát ölteni. Ezt követően 
a csábító és a hölgy összeházasodnak. Hét esztendő telik el. A király nagy vadászatot 
tart az erdőben, melynek során egy hatalmas, ösztövér farkast vernek föl a hajtók, de 
ez a királyhoz fut, fölágaskodik, és megcsókolja az uralkodó kezét. A király annyira 
meghatódik ezen a bizalmasságon, hogy palotájába szállíttatja a fenevadat, aki 
fogságában teljes szelídségről és jámborságról tesz tanúbizonyságot. Ám egy napon 
megérkezik az udvarba Bisclavret/Sir Malin lovag egykori kedvese és csábítója, hogy 
megnézzék a híres farkast. Az állat, miután megpillantja őket, dühöngeni kezd 
(Marie de France változatában leharapja a vétkes hölgy orrát, az angol formációban 
csak arcába kap), majd úgy belemar a csábító lábikrájába, hogy az élete végéig sánta 
marad. A király szörnyű haragra gerjed, és el akarja pusztítani a vadállatot, ám 
ekkor egy bölcs udvaronc (az angol szövegben egy Sir Dinadan nevű lovag) védel-
mébe veszi a bestiát: fölhívja rá a figyelmet, hogy vad viselkedése nem lehet véletlen: 
ezek ketten bizonyosan ártottak neki. Marie de France történetében a király ekkor 

63 Marie (1990) 116–133. p.
64 Itt azonban meg kell jegyeznünk, hogy a földolgozások közül csak a Marie de France-féle a hiteles. 

Malory adaptációja elveszett vagy lappang, fönnmaradt műveiben Sir Marrok említése két ízben, igen 
röviden történik (bár az egyiknél megjegyzi, hogy a lovagot hölgye „elárulta”). A ma ismert teljes Sir 
Marrok-história egy 1902-es regényből származik, French (1902). E sorok írója ezt olvasta, illetve egy 
apokrif változatot, Stemper (2007). Így keletkeznek a legendák.
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kínpadra vonatja a vétkes párt, az angol variánsban erre nincs szükség: Iris úrhölgy 
maga összeomlik, és könnyezve bevallja bűnüket. Előhozzák Bisclavret/Sir Marrok 
ruháit, s azokat megérintve a farkas visszaváltozik emberré, ott kuporog ruhái 
mellett ösztövéren és szürke hajjal, mert a szenvedések gyorsan öregítik az embert. 
A király ekkor saját köpenyét teríti rá, hogy elfedje ruhátlanságát, a vétkes párt 
száműzik, és a szomorú történet végül jó véget ér.

Ez az ábrázolás egészen bizonyosan hozzájárult ahhoz, hogy a későbbi korok-
ban – a vámpírral összevetve – a fordult farkas erkölcsi attitűdje inkább lett pozitív-
nak tekinthető. Szintén nagy szerepe volt a feldolgozásoknak abban is, hogy a far-
kasemberhez kapcsolódó hiedelmek kevésbé mutatnak tarkabarka képet, mint 
a vérszopókhoz társuló mondák.

A VÉRFARKAS TERMÉSZETE

A hosszú évszázadok emberfarkas/farkasember-történetei végül komplex képet 
alakítottak ki a népi mondavilágban. Visszatérő elem például a vérfarkas azon 
tulajdonsága, hogy jelenlétét az állatok megérzik.

„A pásztor kiment tizenkét ökrével a hegyre. Közelükben, az erdő mélyén pedig 
három farkas lapult meg. Halkan, osonva közeledtek ezek a farkasok az ökrek felé, de 
még mindig elég messze voltak, az emberek nem látták őket, de az ökrek megérezték, 
hogy jönnek a farkasok. Amikor már a közelbe értek, az egyik ökör a legközelebbi 
farkasra támadt, felvette a szarvára, kilyukasztotta és átszúrta a szarvával azt 
a farkast az ökör. De nem tudott futni vele, mert nehéz volt a farkas, és ezért leeresz-
tette, a farkas pedig felkelt és elfutott. Másnap aztán mondták, hogy meghalt egy 
ember a szomszéd faluban, és hogy a halottat egy ökör szúrta át a szarvával. Így 
bizonyosodott be, hogy az a halott előtte egy emberfarkas volt. "65

A vérfarkashoz hasonló átváltozásokra képes a román népmondák visszatérő 
hőse, a prikolics is (Drakula gróf egyik álneve Bram Stoker regényében). Többnyire 
olyan kutya alakját ölti fel, amely elpusztítja a saját környezetében a többi ebet, de 
megjelenhet macska és akár béka formáját felöltve is. Leggyakrabban mégis sárga 
kutyaként tűnik fel. A farkasemberhez kapcsolja azon sajátsága is, hogy testi 
formáján már születésekor kiütköznek későbbi jegyei, például fogakkal vagy látható 
farokkezdeménnyel születik. A prikolics oly nagy erejű rém, hogy kiirtása szinte 
lehetetlen. 

„A prikolics úgy lesz, hogy van egy ember, és háromszor kecskebucsázik a fején 
keresztül, no és akkor sárga kutyává, farkassá vagy macskává változik. A prikolics 
minden embert megtámad, megront és elpusztít, aki csak ilyenkor az útjába kerül. 
Az ember csak egy módon védekezhetik ellene, ha sikerül megszúrnia – és a vér ki is 
folyik akkor abból a megszúrt prikolicsból, mert akkor az el fog tűnni. Ha nem folyik 

65 Pivárcsi (2003) 26. p.
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ki a vér teljesen belőle, akkor vissza fog térni és az embereket, akiket kap, asszonyt, 
embert, mindenkit megtámad. Ha újra megszúrja akkor valaki, akkor rögtön vissza-
változik emberré, de ha nem sikerül ekkor megszúrni, akkor teljesen összetépi 
az asszonyt vagy az embert."66

A balkáni hegyekben oly nagy volt a rettegés a szörnyetegtől, hogy aki efféle hírbe 
keveredett, könnyen válhatott lincselés, vagy, halála után, akár még sírgyalázás 
áldozatává is. 

„A prikolics története szájról szájra járt. Előfordult, hogy egy öregasszony halálakor 
nagy dögvész ütött ki a faluban. Addig tanakodtak a derék emberek, amíg kiderítet-
ték, hogy valaki az álmában meglátta az öregasszonyt, hogy az okozza a vészt. Erre mi 
volt a teendő? Másnap vagy harmadnap hallottuk, hogy felásták a sírt, és persze el 
volt mozdulva a sírban a test, akkor beütöttek egy szeget a szívébe, tüskebokorral 
lefedték, azt petróleummal leöntötték és felgyújtották, és csodálatos módon megszűnt 
a marhavész.” 67

A FARKASEMBER ÁTVÁLTOZÁSA

A források általában megegyeznek abban, hogy a farkasember tulajdonságai nem 
veleszületettek, az ember külső behatások miatt változik át ordassá. (A magyar 
elnevezések igen jellemzőek e tekintetben: emberfarkas, fordult farkas, küldött 
farkas, koldusfarkas stb.)68 A sámánok esetében már megszokott numerológiai háttér 
mellett (hetedik fiú hetedik fia) a leggyakoribb oka a farkasemberré válásnak 
valamilyen vigyázatlanság, baleset, szerencsétlenség vagy átok.

A magyar népi hiedelemvilágban fordult farkas lehet egy kisded a bába vigyázat-
lansága vagy rosszindulata miatt. Ha egy kisgyermeket nyírfa abroncson háromszor 
átbújtatnak, hétéves korára csordásfarkassá lesz. (A felnőtt farkasember is gyakran 
használja átváltozáshoz nyírfaabroncsát.) Szintén átváltozást okoz az „istenátkozta 
tüske” (vadrózsatövis) által okozott sérülés. Farkasember-szülőknek is születhet 
farkasember-gyermekük, utóbbin már világrajövetelekor láthatók a jegyek: farkas-
foggal, szőrösen, farokkal születik. (Ez a kreatúra különösen veszélyes: eliminálásá-
hoz már az ezüstgolyó sem elég: olvasószemekből készített söréttel lehet csak 
elpusztítani.) A kielégítetlen bosszúvágy is tehet farkassá, erre számos példa kínál-
kozik a magyarországi boszorkányperekből.69 A farkasemberré válásnak még 
számos módszere létezik: másik farkasember harapása, az esővíz kiivása egy farkas 

66 Pivárcsi (2003) 27. p.
67 Pivárcsi (2003) 27–28. p.
68 Dömötör (1990) 577–578. p.
69 Bővebben lásd Dömötör (1990) 577–578. p.
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lábnyomából, különféle varázslatok és praktikák, a farkas bőrének felöltése, vagy 
az emberi öltözék levetése, körülvizelése, stb. Akit a kérdés bővebben is érdekel, 
annak számára a Monstrum Athenaeum-oldal adhat bővebb tájékoztatást.70 

A FARKASEMBER FELISMERÉSE

Számos európai népi hiedelem szerint a vérfarkasok megkülönböztető jegyeket 
viselnek magukon emberi alakjukban is. Ilyenek lehetnek a lapos ujjak, a hegyes, 
görbe, karomszerű körmök, az orr tövéig összenőtt szemöldök, az imbolygó, suta 
járás, az alacsonyan tűzött fülek, a lenőtt fülcimpák, az erős, sörteszerű haj. Jellemző 
lehet még a vérfarkas-emberekre, hogy ha vágást ejtenek a testükön, a seb belsejében 
szőr látszódik. Az orosz népi hagyomány szerint sörte nőhet a nyelvük alatt is. 
Jellemző rájuk a farkasvakság! (Szürkületi vakság.)

Állatalakjukban a vérfarkasok leginkább úgy ismerhetőek fel, hogy könnyedén fel 
tudnak emelkedni két hátsó lábukra, s ezen a módon még futni is képesek. Megjele-
nésük a különféle hagyományokban eltérő, de jellemzően nem különbözik az átlagos 
farkasétól, viszont gyakorta hiányozhat a farkuk, kezük van, illetve jellemző még, 
hogy a szemük és a hangjuk is emberi lehet. A skandináv lokális tradíció szerint 
előfordul, hogy három lábon futnak, negyedik lábukkal próbálva helyettesíteni 
hiányzó farkukat.71 

VÉDEKEZÉS A FARKASEMBER ELLEN

A vérfarkasokat igen nehéz elkergetni, még nehezebb távol tartani, de a legnehezebb 
elpusztítani. Néhány ország mondái szerint a rozs és a fagyöngy biztonságosan elűzi 
a vérfarkasokat, a belgiumi vallon hagyományok a hegyi kőris (magas kőris, raxinus 
excelsior) árnyékát javasolják menedékül, Kelet-Európában a farkasszőlőt (paris 
quadrifolia) ajánlják a támadások ellen. Habár a hagyomány több ízben is megemlé-
kezik arról, hogy erősebb állatok (például szarvasmarhák) sikeresen megsebesítették 
őket, általános az a vélemény, hogy az alakváltó vadállatok csupán az ezüsttel és 
a higannyal szemben érzékenyek. Mint korábban már említettük, a fordult far kas-
szü lők gyermekéből lett szörnyeteg ellen még az ezüst és a higany sem véd, egyetlen 
lehetőség eliminálásukra a szentelt olvasó szemeiből készített sörét. (Ennek magya-
rázata a farkashoz és a vérfarkashoz a középkor során hozzátapadt démonoid jelleg: 
a fordult farkasok emberi származásúak, ezért – bár testüket ördögi erő védi 
a nemtelen acéltól – a föld nemes ásványai mégis megsebezhetik őket, ám a bestiapá-

70 Top 10 (2009)
71 Hafdahl – Kelly (2019) 215. p.
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rok gyermekei a fogantatásuktól kezdve ördögi lények. Ez azért meglepő kissé, mert 
a vámpírokkal ellentétben a vérfarkasok különben nem érzékenyek a vallási erek-
lyékre és szimbólumokra, mint például a szenteltvíz vagy a kereszt.)

De vajon miért terjedt el általánosan az a nézet, hogy az ezüst pisztolygolyók 
végeznek a vérfarkassal? A legendát egy XVIII. századi legenda, a Gévaudani Bestia 
története ihlette.

A GÉVAUDANI FENEVAD

A szörnyeteg 1764 és 1767 között szedte áldozatai Franciaország Gévaudan néven 
ismert területén, amely Lozère megyében, Languedoc-Roussillon régióban található. 
A terület olyan elzárt hegyvidéken fekszik, amely a XVIII. században még a korabeli 
francia viszonylatban is izolált és elmaradott vidék volt. 

„Franciaország a víz és a kőzetek ősi világa volt, ahol az aqua pura (a tiszta 
forrásvíz) a saját útján futott át az ásító szurdokokon, több ezer méterrel a túlvilági 
vulkáni csúcsok alatt. A kusza erdők félelmetes valódi és képzeletbeli lényeknek adtak 
otthont. A parasztok elszigetelt falvakban éltek, szövőként, csipkekészítőként, gazdál-
kodóként és szénégetőként keresték kenyerüket. Itt már ötéves gyerekeket is munkába 
állítottak, gyakran kellett állatokra felügyelniük. A pásztorlányok és -fiúk, néha 
testvéreikkel vagy a szomszédok gyermekeivel együtt, a hegyi legelőkre terelték 
a szarvasmarhákat és a juhokat, és alkonyatkor hazahajtották őket. Akadtak olyanok 
is köztük, akik éjszakánként a jószágok karámjai mellett épített kunyhókban húzhat-
ták meg magukat. A ragadozók meglehetősen gyakran fosztogatták az állatállományt, 
de az ifjú csordaőrök kitanulták a módját, hogyan riaszthatják el a támadókat 
botokkal, vagy házilag összetákolt dárdákkal, amelyeket úgy készítettek el, hogy 
késeket kötöztek letört ágakhoz, karókhoz.”72

A szörnyű támadássorozat első áldozatat egy fiatal pásztorlány volt. Ezt követően 
a borzalmak három éven át folytatódtak, a rohamok legalább 200 ember ellen 
irányultak és mintegy 100 halálos áldozatot hagytak maguk után. A legtöbb sértett 
nő vagy gyermek volt. A Bestia általában ravaszul kikerülte a nyájakat, és először 
tudatosan az emberek ellen tört. Némelyik szerencsétlent teljesen vagy részben 
fölfalta, többeknek egyszerűen letépte a fejét, ami korábban teljesen példátlan volt 
a farkastámadások esetében. 

72 „France was a primeval world of water and brimstone, where aqua pura ran its own course through 
yawning gorges thousands of feet beneath otherworldly volcanic peaks. Tangled forests were home to 
fearsome creatures, real and imaginary. Peasants resided in isolated villages, making their livings as 
weavers, lacemakers, farmers and charcoal burners. Here children as young as five years old… were 
put to work, often as caregivers of livestock. Herd girls and boys, sometimes with siblings or children of 
neighbors, would guide cattle and sheep to highland pastures and bring them home at day’s end. Some 
might overnight in huts near their animals. Predators took livestock all too often, but youthful guardians 
learned they might fend off attackers with staffs or homemade pikes they made themselves by lashing 
knives to poles or branches.” Schwalb – Romero (2016) 19. p.
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Nem minden roham volt eredményes. Egy Jeanne Jouve nevű fiatal parasztasz-
szony előbb kilencéves kislányát ragadta ki a szörny fogai közül, majd a fenevad a nő 
hatéves kisfiára támadt, és elragadta. Bár bátyjai megmentették, szegény kisgyermek 
végül belehalt sérüléseibe. Az anya 300 aranytallért kapott fájdalomdíjul a királytól. 
Egy Jacques Portefaix nevű bojtár, aki sikeresen védte meg magát otthon fabrikált 
dárdájával, királyi jutalmat érdemelt ki hőstettével, és addig támogatták anyagilag 
a tanulmányait, míg végül eredményes katonai pályafutáshoz segítették. 1765 
augusztusában egy 20 éves cseléd, Marie-Jeanne Valet szintén szembeszállt a rém-
mel, egyszerű szúrófegyverével megfutamította a szörnyeteget, bár maga is súlyos 
sebeket szerzett. Emlékét szobor örökíti meg.

Az állandósult fenyegetettség híre végül eljutott XV. Lajoshoz is, aki inkább volt 
lelkes vadász, mintsem uralkodó. A király fejedelmi vérdíjat ajánlott fel a Bestia 
kézre kerítőjének. Hivatásos puskások hada indult el a szörny elejtésére. A haj-
szák – amelyekbe már katonai alakulatok is bekapcsolódtak – azonban nem jártak 
sikerrel. A Fenevadról hamarosan elterjedt, hogy sebezhetetlen, és az ördög megtes-
tesülése.

Reményt keltő esemény volt, amikor 1766 telén a király fegyverhordozója, 
a vadászat királyi hadnagya, François Antoine lelőtt egy hatalmas farkast, amelyet 
kitömve Versailles-be küldtek. Az ünneplésnek azonban további gyilkosságokról 
szóló hírek vetettek véget. 

Végül 1767. június 19-én egy Jean Chastel nevű gévaudani fogadós (egyben ismert 
erdőjáró) találkozott a Fenevaddal – egy másik farkasszerű lénnyel – a d'Apcher 
márki által szervezett vadászat során. Az ötvenes éveiben járó Chastel jámbor katoli-
kusként híresült el. Hosszú kétcsövű puskával volt felfegyverkezve. Lőszereit – állí-
tólag ezüstgolyókat – a vadászat előtt megáldották. (Más legendák szerint ezüst Szűz 
Mária-érmékből öntötték.) Chastel golyója eltörte a Szörnyeteg vállát és feltépte 
a torkát. A vadász diadalittasan nézte, ahogy a zöld fényű szemek elhomályosultak, 
és kimondta a Gévaudani Bestia végzetét beteljesítő híres szavakat:

„Vadállat, többet nem vadászhatsz.” (Bête, tu n'en mangeras plus.)73

A szörnyeteg pusztulása után azonnal megindultak a találgatások annak pontos 
rendszertani besorolása felől. A tetem sajnos a nyári hőségben annyira tönkrement, 
hogy a korábbi farkassal ellentétben kitömésre, tartósításra teljesen alkalmatlanná 
vált. A bomlás mértéke oly előrehaladott volt, hogy a test iszonyú bűzt árasztott, 
majd teljesen szétesett. Végül csak a fogazatát tudták megvizsgálni, s fogai számából 
és elhelyezkedéséből arra következtettek, hogy nem farkas, hanem hatalmas termetű 
kutya lehetett. Ezt igazolja a rém többször is emlegetett rémíthetetlensége: szemta-
núk egybehangzóan beszámoltak arról, hogy a lövéstől sem futott el, s amikor 
észlelte, hogy a fegyver tára kiürült, azonnal visszatámadott. Szintén szokatlan volt 
az a tulajdonsága, hogy fényes nappal, teljes nyugalommal hatolt be a falvakba, s ott 
emberekre tört. A szkeptikusok sebezhetetlenségét is kutya voltának tulajdonítják: 
egészen a XIX. századig szokásban volt a harci ebek használata a hadseregekben: 

73 Cornelius (2017)
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ezeket az állatokat tudatosan nevelték emberek elleni támadásokra, testüket pedig 
vastag marhabőr páncéllal védték, amely akár még a korabeli primitív lőfegyverek 
ólom- és acélgolyóit is részben vagy teljesen felfoghatta.

A szemtanúk által leírt külseje azonban nem vall kutyára. Szőrzetét vörösnek 
mondják, amelyen fekete foltokat láttak, gerincén fekete, sörényszerű csík futott 
végig. Farka nem lompos volt, hanem hosszú, és bojtban végződő. Ezen jellemzők 
alapján jogos lehet az az állítás, amely szerint a Gévaudani Bestia esetleg hiéna, 
netán elszabadult oroszlán is lehetett. Ezt támasztja alá Karl-Hans Taake biológus-
kutató a National Geographic számára készített cikke, amelyben a következőket írja:

„Az 1764 és 1767 közötti években Gévaudanban az embereket ért ragadozótámadá-
sok mintegy 95 százaléka annak az egyetlen állatnak tulajdonítható, akit la 
bête – a Fenevad néven emlegettek. Kétségtelen, hogy a többi támadást veszett és nem 
veszett farkasok hajthatták végre. A farkas abban az időben elterjedt faj volt, ezért 
a vidéki lakosság könnyen felismerte egyedeit.

(…) Nem lehet kétséges, hogy a Szörnyeteg oroszlán volt, nevezetesen egy szubadult 
(növendék) hím. A méret, a megjelenés, a viselkedés, valamint az erő leírása – minden 
egybevág: a szarvasmarháéhoz hasonló testméret, a lapos fej; a vöröses szőr; a gerinc 
mentén látható sötét csík, amely időnként előfordul az oroszlánok közt; foltok a test 
oldalán, amelyek különösen a fiatalabb oroszlánokon jelennek meg; az aszimmetri-
kus, szokatlan izomzatú test, amely szembetűnően erősebb volt elöl, mint hátul; 
a feltűnően vékonynak tűnő farok (rövid szőrzettel); a végén lévő bojt; az óriási erő, 
amely lehetővé tette az állat számára, hogy felnőtt embereket vonszoljon el, és fogaival 
emberi koponyákat törjön darabokra, valamint, hogy kilenc méternyit ugorjon; 
a durva felületű, reszelős nyelv használata, amellyel a Bestia mintegy leráspolyozta 
a szövetet az áldozatok koponyájáról, úgy, hogy azok szinte fényesre csiszolt felületű-
nek látszottak; a «pokolbeli ugatásnak» minősített üvöltések; a mancsnyomat 16 cm-es 
hossza; a karmok használata a támadások során; nagy patások megtámadása 
hátukra ugrással; az áldozatok fojtással, vagyis a légcső eltörésével történő meggyilko-
lása; a nyílt területek preferálása.”74

Akármi is volt végül: egy torz farkas, eltévedt afrikai fenevad, ősvilágból itt 
ragadt, kőkorszaki maradvány, vagy a pokol küldötte: a Gévaudani Fenevad törté-

74 „About 95 percent of the carnivore attacks on humans in Gévaudan during the years 1764 to 1767 can 
be attributed to that single animal that was referred to as la bête: The Beast. There is no doubt that the 
remaining attacks were executed by rabid and non-rabid wolves. Wolves were a common species at that 
time and therefore easily recognized by the rural population
[…] There can be no reasonable doubt that the Beast was a lion, namely a subadult male. The description 
of size, appearance, behaviour, strength – it all fits together: the comparison of size with a bovine animal; 
flat head; reddish fur; a dark line along the spine occasionally occurring in lions; spots on the sides of 
the body that appear especially in younger lions; a body that becomes conspicuously sturdier from the 
rear towards the front; a tail which appears to be strangely thin (since shorthaired); a tassel on the tail; 
enormous strength that allowed the animal to carry off adult humans and to split human skulls as well as 
to jump nine meters [30 feet]; the use of a rough tongue to scrape tissue from skulls so that these appeared 
as if they were polished; roaring calls described as terrible barking; a paw print of 16 centimeters [6 inc-
hes] length; using claws during an attack; attacking big ungulates by jumping on their backs; throttling 
victims, that is: killing by interrupting the air flow; a preference for the open country.” Taake (2016)
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nete részben új lökést adott a vérfarkas-hisztériának, részben elkezdte „áttolni” 
a vérfarkasokat a fantázia világába. A vérfarkaskór, a lykanthropia lassan, fokozato-
san veszíteni kezdett földöntúli jellegéből, és a klinikai pszichológia területére 
helyeződött.

A KLINIKAI LYKANTHROPIA

Érdekes, hogy a lykanthropia inkább betegség, a képzelet játéka, mint fizikai 
elváltozás voltáról I. (Stuart) Jakab angol–skót király az elsők között nyilatkozott 
meg Daemonologie (1597) című művében, amelyben pedig az ördögi praktikákról és 
a boszorkányság sátáni eredetéről tesz tanúbizonyságot. (Végül azonban – Szent 
Ágostonhoz hasonlóan – az ördögi megszállottságnak tulajdonítva a lykanthropia 
állapotát az érintetteknél.) A kitűnő műveltségű Jakab a következőképpen jellemzi 
ezt a jelenséget:

„Való, hogy vagyon egy régeʃ-régi vélekedéʃ haʃonló dolgokrul; mert a’ görögök 
λυκανθρωποι-nak hívták őket, melly farkaʃokat jelent. De ha ʃimpliciter óhajtanám 
közleni véled, hogyan ítélek ezen ügyben, akkor úgy gondolom, hogy a’ továbbiakban 
a’ melancholya terméʃzeteʃ ʃuperabundantziájárul (túlsággá válásárul) lehet ʃzó, 
amelly olvaʃmányaink ʃzerént arra kéʃzteté az érintetteket, hogy nehányan edénynek 
alítʃák magokat, éʃ nehányan lovaknak, netán valamiféle vadállatnak vagy máʃ-
egyébnek. Tehát tegyük fel, hogy az ilyen viciant [megrontott] perʃonák phantaʃiáját 
és emlékezetét, per lucida intervalla (világos pillanataikat követően), annyira 
meg-ʃzállta vala ez a’ kényszer-képzelem, hogy azokban az órákban valóban farkaʃnak 
alíták magokat: ʃ így hamiʃan láták vala tʃelekedeteiket, amikor kezüket éʃ lábaikat 
arra mozdíták, hogy némberekre ʃ gyermekekre támadgyanak, éʃ fel-falják azokat, 
hogy öʃzve-marakodgyanak a’ vároʃi utzai ebekkel, valamint máʃ ehhez haʃonlatoʃ 
brutáliʃ tʃelekedeteket vigyenek végbe, így erőteljeʃ éʃ félelmeʃ vadállatokká válva, mint 
Nebukad-netzár hét eʃztendőn által: azonban gonoʃz éʃ förtelmeʃ munkájukat 
eltitkolák éʃ elrejték, ʃ evvel, úgy vélekʃzem, elérték, hogy a Minden Hazug ʃágok 
ʃzerzője (az ördög) munkája homályban maradgyon.”75 

75 „There hath ideede bene an old opinion of such like thinges; For by the Greekes they were called 
λυκανθρωποι wich signifieth men-woolfes. But to tell you simplie my opinion in this, if anie such thing 
hath bene, I take itt o haue proceeded but of a naturall superabundance of Meancholie, which as wee 
reade, that it hath made some thinke themselues Pitchers, and some horses and some one kinde of 
beast or other: So suppose I that it hath so viciant the imagination and memorie of some, as per lucida 
interualla, it hath so highlie occupyed them, that they haue though themsueluses verrie Woolfes indeede 
at these times: and so haue counterfeited their actiones in goeing on their handes and feete, preassing to 
deoure women and barnes, fighting and snatching with all the towne dogges, and in vising such like other 
bruitish actiones, and so to become beastes by a strong apprehension, as Nebucad –netzar was seuen 
yeares: but as to their hauing and hydig of their hard & schellie sloughes, I take that to be but eiked, by 
vncertaine report, the author of all lyes.” James (2008) 95. p.
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Jakab műve is arról árulkodik, hogy a lykanthropia már nem feltétlenül 
az exorcista vagy a vadász megjelenését váltotta ki: a jelenséggel találkozó személyek 
gyakorta tettek kísérleteket kezelésére és gyógyítására.

A görögök szerint például ki kellett fárasztani az ember-farkasokat, s a kimerült-
ség előidézte a visszaalakulást, a középkori Európában viszont az ördögűzést, 
a sebészeti beavatkozást vagy a gyógynövények használatát gondolták eredménye-
sebbnek. Dél-Olaszországban késsel döfték meg a beteg homlokát, vagy tűkkel 
szúrták át kezét. Németalföldön a nevén szólították, skandináv területeken lehord-
ták. Több helyen is elterjedt az a nézet, hogy az újrakeresztelt vérfarkas megszabadul 
az őt sújtó átoktól. Szent Hubertus ereklyéje, valamint az áhítat és imádság úgyszin-
tén gyógyírként és védelemként szerepelt.76 Európa szinte minden országában (így 
hazánkban is) ismert volt továbbá a farkasfű (farkasölőfű, farkasbab, ebrontófű, 
erdei vad uborka, méregfű, tetűrontófű, tetvesfű – Euphorbia Cyparissias ) nevezetű 
növény kedvező hatása.

HÍRES-HÍRHEDT FARKASEMBEREK

Persze a gyógyítás nem mindig bizonyult eredményesnek. Gyakorta már csak akkor 
sikerült a rém nyomára akadni, amikorra bevégezte iszonyú művét, s ekkor nem 
maradt más hátra, mint a kegyetlen büntetés. A késő középkorban és a kora újkor-
ban számos farkasember elleni pert folytattak le Európa országaiban, de mind közül 
kiemelkedik kettő, amelyeknek körülményei különösen hátborzongatóak voltak. 
Az egyik ezek közül Gilles Garnier erdei remete esete volt 1573-ban.

Gilles Garnier (aki a Loup-garou de Dole, azaz Dole fordult farkasa, vagy másik 
közkeletű nevén mint a Saint-Bonnot-i remete híresült el) Kelet-Franciaország (az 
egykori Burgundia) Franche-Comté nevű régiójában tűnt fel, Dole falucska közelé-
ben. 1572-ben egy meggyilkolt kislány megcsonkított tetemére találtak a környéken. 
Egy héttel ezután, mindszentkor egy másik áldozatot is megtámadtak, de az arra 
tévedt járókelők sikeresen elűzték a láthatatlan rémet, így ez a lánygyermek megme-
nekült. Sérülései azonban sajnálatosan olyan mértékűek voltak, hogy pár nappal 
később elhunyt. 1572-ben Ban falucska közelében egy holt kisfiúra bukkantak, 
akivel az első áldozathoz hasonlóan bántak el: megfojtották, altestét és belsőségeit 
részben összemarcangolták, részben felfalták. A helyi hatóságok ekkor körözést 
adtak ki a vérfarkas ellen, s végül munkások egy csoportja az egyik estén látni vélte 
Garnier-t, aki „félig farkas, félig emberi alakban” egy gyermek tetemét cipelte 
a vállán a félhomályban. Másnap a remetét letartóztatták.

A kínvallatások hatására hamarosan megtört, és ijesztő bűnlajstromot tárt 
a bíróság elé. Állítása szerint egy „fekete embertől” különleges kenőcsöt kapott, 
amellyel, ha megkente a testét, farkassá változott. Négyrendbeli gyilkosságot és 

76 Bővebben Woodward (1979) 19. p.
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antropofágiát ismert be, valamennyi sértettje 9–14 év közötti gyermek volt. Áldoza-
tait részben fölfalta, ám derék és gondoskodó férjként húsukból gyakorta vitt haza 
a feleségének is. A vallomások hatására egyre több szemtanú jelentkezett, végül több 
mint ötvenen vélték fölismerni támadóként a nyomorultat. Végül „lycanthropia és 
boszorkányság” vétkében találták bűnösnek, és 1573. január 18-án máglyán meg-
égették. Itt kívánjuk megjegyezni, hogy az 1572-es és 73-as év rendkívül aszályos és 
szűkös időszak volt Franciaországban. A szegényebb emberek között hatalmas 
éhínség tombolt, és bizony, vérfarkas ide vagy oda, számos esetben kaptak rajta 
„hétköznapi” halandókat is a kannibalizmuson ebben az időszakban.77

Nem sokkal Garnier esete után, 1582-ben, a Német Birodalom Bedburg nevű 
városkája közelében járókelők összemarcangolt tehenek maradványait találták meg 
a legelőn. Az eset nem vert fel nagy port, hiszen a vallásháborúk miatt a közállapo-
tok zavarosak voltak, és a farkasok felettébb elszaporodtak a környéken. Ám egyre 
több szarvasmarha meg egyéb háziállat pusztult el, és egy napon a környékbeliek 
megcsonkított, szétszaggatott emberi tetemekbe botlottak. 

Ezt követően szabadultak el a borzalmak. Sorra tűntek el emberek, sokuknak csak 
a hullájára bukkantak rá. Felnőttek és gyermekek egyaránt voltak az áldozatok 
között. Végül a falusiak nyomkereső kutyákkal eredtek a veszélyes vadállat nyo-
mába. A tanúk szerint föl is riasztottak egy hatalmas ordast, amely inalni kezdett 
az üldözők elől. A rémülettől pánikba esett bestia menekülés közben egy farkasve-
rembe zuhant. Amikor a vadászok odaértek, legnagyobb megdöbbenésükre a verem-
ben nem egy farkast láttak, hanem egy jómódú gazda, Peter Stubbe lapult a gödör 
fenekén.

Stubbe vagyonos ember volt, nyájas modoráról híres, közkedveltségnek örvendő 
tagja a helyi közösségnek. Nem tudni, mikor született, és honnan származott. 
A Stubbe (vagy Stumpp, azaz Csonka) nevet azért kapta, mert egyik keze hiányzott. 
Özvegyemberként, leányával és unokahúgával élt. Elsőszülött fia évekkel azelőtt 
eltűnt.

A nyomozás során iszonyatos dolgok kerültek a napvilágra.
Stubbe azt állította, hogy 12 éves korában megkörnyékezte őt az ördög, és egy 

farkasbőr övet adott neki ajándékba. Valahányszor ezt felöltötte, hatalmas, erős ször-
nyeteggé változott, óriási, karmos mancsokkal, tüzes szemekkel. Ellenállhatatlan 
vágyat érzett az ölésre. Eleinte állatok lemészárlásával próbálta csillapítani vérszom-
ját, mely később annyira elhatalmasodott rajta, hogy embereket is öldösni kezdett. 
Tizenhárom gyermek, két terhes asszony, valamint még három személy meggyilko-
lását vallotta be. Utóbbiakat, két férfit és egy ifjú nőt, jóformán egymás szeme előtt, 
egyenként vadászott le, és ölt meg. A férfiak maradványai előkerültek, a leány 
sohasem lett meg; valószínűleg teljesen felfalta testét. A hatalmába került fiatal nőket 
szexuálisan bántalmazta, mielőtt szétmarcangolta őket. A terhes anyák magzatát 
kiszakította az anyaméhből, és „fölfalta meleg és nyers szívüket”, amelyet később így 

77 Részletesebben Gibson (2012) 45–51. p.
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emlegetett: „kedvenc falatkáim”. A kisgyermekeket ép kezével fojtotta meg, torkukat 
puszta ujjaival tépve fel. A bárányokat és a borjakat elevenen szaggatta szét.

A kihallgatások kapcsán végül még egy tizennegyedik gyermekgyilkosságot is 
elismert: kisült, hogy tulajdon kisfiával is ő végzett: az erdőre csalta, megölte, és 
elfogyasztotta az agyvelejét. Az is kiderült, hogy leányát éveken át abuzálta, és 
vérfertőző viszonyt folytatott saját unokahúgával is. Szomszédai rendes, udvarias, 
barátságos emberként ismerték, aki mindig előre köszönt. Szívélyesen integetve 
üdvözölte azokat is, akiknek előtte való nap marcangolta szét a gyermekét.

Az ítélet nemkülönben volt kegyetlen, mint Stubbe tettei. Elébb kerékbe törték, 
majd húsát tüzes fogókkal letépkedték csontjairól, végül lefejezték, és testét elégették, 
nehogy vámpírként térjen vissza a sírból. Nem járt jobban szerencsétlen leánya és 
húga sem: őket mint ördögmátkákat megfojtották, és szintén elégették. Egy hatalmas 
oszlop tetejére ormótlan kereket erősítettek, efölé egy kitömött farkast állítottak. 
Stubbe fejét az oszlop tetejére tűzték, hogy messze földön minden boszorkánymester 
okuljon példájából, és ne merészelje háborgatni a jámbor lakosságot.78 

Stubbe esete nem volt egyedi, a kor számos országának boszorkányperes irataiban 
találkozhatunk olyan jegyzőkönyvekkel, amelyekben vérfarkas-vádakkal terhelt 
személyek szerepelnek. Ezekben azonban akadnak különlegességek, például jó 
szándékú farkasemberek is. Az ő felidézésükkel pedig megérkeztünk egy olyan 
témához, amely azt is indokolhatja, miért kerültek a vámpírok és vérfarkasok egy 
tanulmányon belül közös említésre. Mindezidáig már meglehetősen sokat foglalkoz-
tunk a vérfarkasok természetével, a továbbiakban egy – a mai fantasy- és 
horrorfeldolgozásokban viszonylag gyakori – témát is érintenénk: a vérfarkasok és 
a vámpírok közti ellentét és örökös harc kérdéskörét.

VÁMPÍR KONTRA VÉRFARKAS

A vérfarkasok és a vámpírok közti küzdelem a XIX. századi irodalmi feldolgozások-
ban eleinte nem kerül elő, sőt: Bram Stoker a maga Drakula grófját mint a farkasok 
urát, barátját, sőt: rajongóját mutatja be. (Erről még később szót ejtünk.) Az éjszaka 
lényei közötti nézeteltérés azonban megtalálható a néphagyományban, s innen 
később még az irodalomba is beszivárgott. 

Carlo Ginzburg Éjszakai történet című könyvében egy térképet közöl, amelyen 
a samanisztikus elemeket őrző hiedelmek és kultuszok eloszlását szemlélteti Európá-
ban. A térkép tanúsága szerint nagy területre jellemzőek ezek a jelenségek: Skócián, 
Lappföldön, Franciaországon, Svájcon és Észak-Itálián keresztül a Baltikumig, 
Magyarország és a Balkán államaitól az oszét sztyeppékig. Magyarországon egy 
különösen érdekes és archaikus elem, a termékenységért való rituális sámánküzde-
lem is jelen van. Ilyen termékenységért küzdő sámántípusok az észak-itáliai 

78 Bővebben pl. Gibson (2012) 53–62. p. 
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benandanték, a korzikai nazzerók, a délszláv kresnikek, a livóniai farkasemberek, 
a lapp sámánok, az oszét burkudzäutäk és a magyar táltosok.79

Ginzburg fölidézi egy livóniai öregember, bizonyos Thiess apó alakját, akit 
a bíróság fordult farkasként elkövetett bűnök miatt hallgatott ki. Thiess azonban azt 
állította, hogy őneki semmiféle gonoszság nem nyomja a lelkét, éppen ellenkező-
leg – társaival együtt harcolt az ördög és a boszorkányok ellen közössége boldogulá-
sáért, egészségéért – a kedvező termésért. Mivel nem volt hajlandó bűnösnek vallani 
magát, végül csak tíz ostorcsapásra ítélték.80 A történet a benandantékkal kapcsola-
tos hosszú eszmefuttatás bevezetése. A benandanték – „jóban járók”81 – burokban 
született emberek, akiket születésük eleve sámánszerepre predesztinál. A magzat-
burkot világra segítőik kiszárítják, és nyakukba kötik, hónuk alá rejtik. Ennek 
hatására serdülőkorukat követően képessé válnak arra, hogy lelkük időről időre 
lepke, egér, vagy éppen kutya, farkas alakjában elhagyja testüket. Esetleg ők maguk 
nyúlon, kakason, egyéb állatokon, alkalmanként gyermekeken lovagolva jutnak el 
a holtak mezejére, hogy ott megküzdjenek a gonosz sámánokkal, illetve gonosz 
szellemekkel (maladanték – „rosszban járók”), később a boszorkányokkal. A harc 
kimenetele eldönti, hogy milyen termés várható a következő évben. A csata után 
a benandanték a holtak menetével találkoznak. Eredetileg valószínűleg a holtakkal 
küzdöttek meg a termésért, ahogy ezt az oszét burkudzäutäk máig teszik.82

Pócs Éva etnográfus tradicionális pogány kori hiedelemrendszerek és hiedelem-
alakok továbbélése esetében a behelyettesítés fogalmát használja. A közép- vagy 
újabb kori népi hiedelemrendszerek esetében leggyakoribb a hiedelemalak ördöggel 
(esetleg boszorkánnyal) való behelyettesítése. Ezt úgy kell érteni, hogy a pogány 
hiedelemelemeket őrző negatív vagy kettős természetű hiedelemalakok a keresztény-
ség után az ördög vagy boszorkány szinonimájaként élnek tovább, esetleg annak 
figurájával helyettesítik be őket.83 A magyar népi hiedelemvilágban például a fordult 
farkas, a csordásfarkas, a koldusfarkas, de a garabonciás is gyakran bukkan föl 
ördögi vagy boszorkánymesteri vonásokkal például boszorkányperekben. Klaniczay 
Gábor szintén megállapítja, hogy Európa területén számos jós, gyógyító, varázsló 
figurája, számos termékenységi rítus és egyéb hiedelmek sokasága „dia bo li zá ló-
dott” – integrálódott a „hivatalos” egyházi boszorkányhit rendszerébe.84

Pócs Esővarázslók és idővarázslók a kora újkori forrásokban című tanulmányában 
áttekinti az idővarázslók fölbukkanásának történetét. Az idővarázslók már a késő 
ókorban, illetve a kora középkorban felbukkannak az európai népek hiedelemvilágá-

79 Ginzburg (2003) 132–133. p., ill. 233–234. p.
80 Ginzburg (2003) 219. p.
81 A témáról még hosszasan értekezik a szerző egy tanulmányában is. Pl. a benandante névről lásd 

Ginzburg (1990) 357. p.
82 Ginzburg (2003) 221–222. p.
83 Pócs (1983) 143. p.
84 Klaniczay (1983) 119. p.
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ban. Görög/bizánci nevük: nephodioktai (felhővezetők), latin elnevezésük: 
tempestatum ductores (zivatarirányítók).85

Egyik legrészletesebb forrásunk az idővarázslókról Agobard lyoni érsek Liber 
contra insulsam vulgi opinionem de grandine et tonitruis című műve, amely 840-ből 
való. Ebben az érsek kifejti, hogy az idővarázslók ereje az ördögtől ered, illetve 
helyteleníti, hogy helyenként a parasztok ezeknek gabonával fizetnek a jó időért, 
miközben az egyházi tizedet vonakodnak beszolgáltatni.

A kora újkorban Angliából, Franciaországból, Spanyolországból, Görögországból 
vannak idővarázslókról értesüléseink. Itt legfontosabb forrásként Pócs Carlo 
Ginzburg: I Benandanti. Stregonerie e culturi agrari tra cinquecento e seicento című 
könyvét nevezi meg (Torino, 1960), mely a már említett benandanténak nevezett 
itáliai idővarázslókkal kapcsolatos hiedelemrendszerekről szól. Ezekben olyan 
perekről ad leírást, amelynek során a vádlottak arról számoltak be, hogyan folytat-
tak „lélekcsatákat” azért, hogy megmentsék közösségük termését az ellenséges 
varázslóktól.

A magyar sárkányos táltosok, illetve a garabonciások egyes típusai Pócs szerint 
ezekkel, valamint a délszláv zmej és čovek (sárkányember, kígyóember) csoportjaival 
állnak rokonságban. Az ördög iskolájában tanult vándor garabonciás már a szélva-
rázslók demonologizált változata.86 Ilyen értelemben tehát a táltosok egyes típusai 
ugyanúgy kettős, állati és emberi természetű lények, mint a farkasemberek.

Több bizonyíték van rá, hogy a táltosvarázsló- és garabonciáshit Európa számos 
területén összeolvad. Pócs Éva „werwolf-varázslónak” nevezi azokat az egész Európa 
területén fellelhető hiedelemalakokat, akik állattá, többnyire farkassá tudnak válni, 
„szélvarázslónak” azokat, akik vihart tudnak idézni (tempestatum ductor, 
vetrovnjak, zduhač stb.). Ezek gyakran vívnak csatákat is más hiedelemlényekkel.87 
A viharvarázslók sokszor csatáznak állatalakban, vagy alteregó-állataik segítségé-
vel.88 Hasonló a „sárkányember” is. (Zmej, čovek stb.). Ez általában szárnyakkal vagy 
kígyóként születik, kígyó, sas, gúnár stb. apától. Sárkányidézésre képes, illetve maga 
is átváltozhat kígyóvá, sárkánnyá, és háborút folytat közössége védelmében.89 
A magyar boszorkányperek legtöbbjében werwolf-típusú táltosok bukkannak föl, s 
érdekes módon többségük nő.90

85 Pócs (2003) 186. p.
86 Pócs (2003) 187–189. p.
87 Pócs (1997) 151–153. p.
88 Pócs (1997) 155. p., ill. 156. p.
89 Pócs (1997) 172. p.
90 Pócs (2002) 149. p. A zivatar- és viharvarázslók típusaiba tartozó garabonciásokról lásd még: Uő. 

(2002) 73. p. A témáról e sorok írója is közöl egy hosszabb gondolatmenetet: Galuska (2020) 68–71 p., 
ill. 73–75. p.
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EMBERBŐL ÁLLAT – ÁLLATBÓL EMBER

A vérfarkasokról közölt korábbi szövegismertetéseink mellett most néhány – álta-
lunk önkényesen kiválogatott –, ismertebb szövegen keresztül kísérletet teszünk 
arra, hogy erősen szubjektív módon bemutassuk azokat a fontosabb változásokat, 
amelyeken keresztül a vérfarkasok megítélése és alakja keresztülment. Szinte 
lehetetlen (vagy legalábbis enciklopédialéptékű) vállalkozás lenne részletesebb 
áttekintést közölni; a farkasemberek figurája talán még gazdagabb irodalmi feldol-
gozottságon ment keresztül, mint a vámpíroké, nem beszélve a tömegkultúra által 
kitermelt lektűrök és filmek világáról. 

Mindenekelőtt megemlítenénk néhány forrást, amelyekből az érdeklődő tájéko-
zódhat a földolgozásokról. Igyekeztünk a frissebb anyagokat kiválogatni.91

Brad Steiger 2011-es kötete (The Werewolf Book: The Encyclopedia of Shape-
Shifting Beings; magyarul talán így fordíthatnánk a címet: Vérfarkaskönyv: Az alak-
váltó lények enciklopédiája) szócikkszerűen, tematikusan, illetve elnevezések szerint 
tekinti át a vérfarkasok és bőreváltók történetének filmes és könyves feldolgozá-
sait – több mint 300 oldalon keresztül.92 A legendák, a mitológiai rendszerek és 
a tények 140 000 éves történetét átfogó kötet „hajmeresztő bizonyítékokat szolgáltat 
az évszázadok során tapasztalt furcsa és megszállott viselkedésről.” Megismertet 
a vérfarkassá válás módozataival, a fenevad megölésének módszereivel. Témakörei 
között találhatunk adatokat a medve-, tigris-, a prérifarkas- és más alakváltó 
emberek típusairól, klasszikus és modern vérfarkasfilmekről (2011-ig), a vérfarkas 
alakjának megjelenéseiről a középkori vízköpőkön, a bennszülött népek totemoszlo-
pain és a modern internetes ábrázolásokban, olvashatunk adatokat vér far kas gya-
nú ba keveredett sorozatgyilkosokról, szadista uralkodókról, a vérfarkassá válás 
varázslatairól és talizmánjairól, televíziós műsorokról és sorozatokról, slágerekről és 
számítógépes játékokról.

Craig Ian Mann (2020) egészen friss kötete a vérfarkastörténetek filmes feldolgozá-
saival foglalkozik. Nyolc fejezetben, majd 300 oldalon keresztül kíséri végig a szörny-
filmeket, az USA-beli Universal stúdió első némafilmes feldolgozásától (The Werwolf, 
1913)93 egészen a 2015-ös Howl (Az üvöltés)94 című horrorfilmig. Ha a könyv logikája 
szerint áttekintjük a vérfarkasok alakváltozásait, azt láthatjuk, hogy (legalábbis 

91 Itt mindenképpen föl kívánjuk hívni a figyelmet egy wikipédiás oldalra, amely hasznos kiinduló-
pont lehet a téma iránt érdeklődőnek. A Wikipedia Werewolves in popular culture c. oldal kimerítően 
részletes áttekintést közöl a farkasember-adaptációkról, a klasszikus irodalomtól a gyermek- és ifjúsági 
fantasy-regényeken keresztül egészen a képregények és az animék világáig. Egészen 2020-ig áttekinti 
a filmes feldolgozásokat, a televíziós sorozatokat, a rajzfilmeket és a számítógépes játékokat is. Ezek 
természetesen csak az angol nyelvű földolgozások. A magyar nyelvű regények és fordítások nyomasztó 
tömegű (34 netes oldalnyi) terjedelemben sorjáznak a Rukkola oldalán.

92 Steiger (2011)
93 Mann (2020) 15–21. p.
94 Mann (2020) 203. p.
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a filmekben) a természetük szinte semmi átalakuláson nem ment keresztül – ellentét-
ben a vámpírok ábrázolásaival. Az első említett filmes feldolgozás bosszúálló navahó 
indián asszonya, vagy a 2015-ös feldolgozás egy éjszakai vonatot megtámadó tomboló 
bestiája szinte ugyanazon gátlástalanságot és féktelenséget mutatja. A „felelősebb” 
magatartás és a lelkiismeret kérdéskörét inkább csak az olyan horrorkomédiák 
érintik, mint az An American Werewolf in London (Egy amerikai vérfarkas London-
ban, 1981)95 vagy a Jack Nicholson főszereplésével bemutatott, mára már kultikussá 
vált misztikus-romantikus horror, a Wolf (Farkas, 1984).96 A filmekben a vérfarkas 
időnként az idegengyűlölet (például a sárga veszedelem) emblémájává,97 időnként 
sátáni szörnyeteggé,98 időnként a szexuális étvágy megtestesítőjévé99 válik.

A filmes feldolgozásokat leginkább az a törekvés kapcsolja össze, hogy a farkas-
ember alakján keresztül bemutassák, hogyan lesznek úrrá a vadállati ösztönök és 
az amorális (vagy immorális) attitűd az emberi értelem és lelkiismeret fölött.

BRAM STOKER: DRAKULA VENDÉGE

A könyvecske, amelyben a föntebbi elbeszélés is található, 1914-ben jelent meg.100 
Bram Stoker több novelláját is tartalmazza, a nyitó elbeszélés szerepel a kötetcímben 
is. A könyvet Stoker özvegye, Florence Stoker adta ki. Az általános elképzelés szerint 
ez a novella a Drakula gróf válogatott rémtettei című regény első fejezete lett volna, 
amelyet később a szerző a kiadó kérésére eltávolított. Ezt a széles körben elterjedt 
elképzelést azonban többen is cáfolják.101 Maga Florence ezt írta a novelláról a kötet 
előszavában: 

„A könyv eredeti történeteinek sorához hozzáillesztettem a Dracula egyik kiadat-
lan epizódját. Ezt eredetileg a könyv hosszúságára való tekintettel kihagyták, de sok 
olyan olvasó számára érdekesnek bizonyulhat, akik a regényt férjem 
legemlékezetreméltóbb művének tartják.”102 

Az özvegy állításait többen is vitatták, mivel a főhőse egyesek szerint nem igazán 
emlékeztet John Harkerre, a Dracula egyik nézőpont-karakterére, akinek erdélyi 

95 Mann (2020) 118–128. p.
96 Mann (2020) 159–164. p.
97 Mann(2020) 22–33. p.
98 Mann (2020) 73–76. p. A Werewolves on Wheels (1971) történet a farkasember-vámpír-küzdelem egyik 

modernizált adaptációja: a vérfarkas-vadmotorosok összecsapásának története a sátánimádókkal.
99 Mann (2020) 98–99. p., ill. 155–158. p. a témát a Lycanthropus (1961) – már a filmplakát tanúsága 

szerint is a szexuális erőszak, a Teen Wolf (1985) pedig a tizenévesek csillapíthatatlan szexuális éhsége 
szempontjából járja körül.

100 Stoker (1914) 
101 Lásd Miller (2005) véleményét a tárgyban.
102 "To his original list of stories in this book, I have added a hither to unpublished episode from Dracula. It 

was originally excised owing to the length of the book, and may prove of interest to the many readers of 
what is considered my husband's most remarkable work." Florence Stoker, In: Stoker (1914) 7. p. 
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viszontagságait megelőző úti kalandjairól állítólag szólna. A regénnyel mindenesetre 
összekapcsolja a novellát Drakula gróf levele, és a történetben szereplő titokzatos 
síremlék „orosz betűs” felirata, amely a regényben is megjelenik: „A halottak gyorsan 
lovagolnak”, Bürger Lenorájából.103

Az elbeszélés névtelen hőse kocsin indul el Münchenből, a Négy Évszak nevű 
fogadóból, amelynek tulajdonosa gondosan figyelmezteti őt és Johannt, a kocsist, 
legyenek óvatosak, hiszen a hegyekben a verőfényes májusi idő gyorsan elromolhat. 
„Hisz tudja, milyen éjszaka jön!” – teszi hozzá baljós mosollyal. Az indulás után 
Johann, a kocsis a vendég nyomatékos kérdésére szűkszavúan csak ennyit mond: 
„Walpurgis-éj közeledik.”104

A szép hegyi úton fenyegető jelek mutatkoznak, a lovak riadozni kezdenek, 
elérnek egy keresztutat, ahol valaha egy öngyilkost temettek el, s a kocsi utasa épp 
ekkor véli alkalmasnak az időt egy sétára. Hiába könyörög a kétségbeesett hajtó, 
az angol fiatalember hajthatatlannak mutatkozik, pedig még egy vadállat vonyítását 
is arra hozza a szél a völgyből. A rémült Johann szerint elátkozott település romjai 
rejtőznek a közelben, amelyben évszázadok óta nem lakik senki. A valaha volt 
faluban ismeretlen erő pusztította az embereket, s a holtak eltemetése után a túlélők 
különös hangokat hallottak a hantok alól. Amikor felnyitották a sírokat, számos 
tetem feltűnően épnek és jól tápláltnak találtatott; szájuk szélén friss vérnyomok 
voltak kivehetők. A maradék lakosság elmenekült olyan tájra, „ahol az élők elevenek, 
a holtak pedig halottak.” A kocsi ingerült utasa most már türelmét vesztve hazaza-
varja Johannt, mondván, „Walpurgis éje nem hat az angol emberekre.”105 

Faképnél hagyva a kocsist, az utas elindul a völgy felé. A domb gerincén megpil-
lant egy magányos alakot, akinek közelsége teljesen megvadítja a lovakat, s azok 
elragadják a kocsit hajtójukkal együtt. Ezt követően a rejtélyes idegen eltűnik, s 
hősünk egyedül megy tovább a völgybe vezető úton, amely egyre baljósabb helyekre 
vezeti. A rémtörténetek logikája szerint természetesen kitör a már megígért vihar, 
sőt: hóvihar; a menekülő utas végül valami különös épület közelében találja magát, 
amelyet tiszafák és ciprusok öveznek.

A szél és a hó váratlanul eláll, mindenfelől farkasok tutulása hallatszik, és hősünk 
borzadva látja, hogy egy temető közepén áll, egy márványkripta előtt. A kriptán 
a következő felirat olvasható:

„ A Grazi Dolingen Grófnő 
aki Styriában kereste és találta meg a halált 
                1808.”106

103 A megjelenés adatairól lásd még Ross (2010)
Bürger, Gottfried August (1747–1794) Lenore című híres balladájának önállóan is idézett sora: Die 
Toten reiten schnelle! A művet Reviczky Gyula Leonóra címmel fordította magyarra.

104 Stoker (1914) 8. p.
105 Stoker (1914) 9. p.
106 Stoker(1914) 10. p.
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A kripta tetején egy óriási acélkaró emelkedik, amelynek hátuljába „nagy orosz 
betűkkel” bele van vésve a Draculából már jól ismert baljós mondat: „A halottak 
gyorsan lovagolnak”. (Egyébként itt hívjuk fel olvasóink figyelmét a kripta díszítmé-
nyére, a vasnyársra, amely, úgy látszik, elkerülte azok figyelmét, akik kételkednek 
abban, hogy Stoker vámpírregénye előzményének szánta volna novelláját. A vasnyárs 
eléggé világos utalásnak tűnik a „Nyársas” Vlad Draculra.)

Az utas itt már természetesen rádöbben arra, hogy milyen vétkes könnyelműséget 
követett el, amikor nem hallgatott vendéglátóira. Helyzetét súlyosbítja, hogy 
váratlanul újra kitör a vihar, de immáron nem hó, hanem óriás szemű jégeső kezdi 
verni a talajt és a növényzetet, a kripta ajtajának boltozata alá kényszerítve hősünket. 
A kriptaajtó megnyílik, a hős beszédül a sírbolt belsejébe, ahol egy gyönyörű, fehér 
ruhás, vérvörös ajkú hölgyet pillant meg kőágyán, oly elevennek látszik, mintha csak 
szunnyadna fekvőhelyén. Derék angolunk már csöppet sem szkeptikus: feltépi 
a nehéz kriptaajtót, és kiszökken rajta. Ugyanebben a pillanatban villám csap 
a síremlék tetején lévő vasnyársba, minden lángba borul, hallani a szép hölgy 
borzalmas halálsikolyát, kórusban hangzik föl a farkasüvöltés mindenünnen, és 
az utas elájul. Amikor magához tér, „hatalmas állat” súlyát érzi a mellkasán, forró 
lélegzet csap az arcába, s a bestia éppen mohón nyalogatja a torkát, láthatóan 
marcangolásra készen. Az utolsó pillanatban azonban emberi lárma harsan. A far-
kas leszökken hősünk mellkasáról, katonák robognak be lovakon a helyszínre. 
A szörny elmenekül, utasunk életét pedig megmentik. 

A katonák sajnálattal állapítják meg, hogy a farkas megszökött – „szent golyó” 
nélkül amúgy sem lett volna értelme utánaeredni. Megvizsgálják angolunk nyakát 
is, harapás nyomát keresve, de azt nem találnak. Úgy vélik, hogy a farkas nem 
gyilkos szándékkal feküdt rá a védtelen testre, hanem éppen ellenkezőleg: melegen 
akarta tartani a jeges viharban. A megmentők végül megegyeznek abban, hogy 
otthon úgy adják elő az esetet, mintha az angol utast kutya támadta volna meg. 
Hősünk torkát újólag megvizsgálva felfedezik, hogy a vad ugyan nem harapta meg, 
érdes nyelvével azonban (lásd a Gévaudani Bestia esetét) sebesre súrolta bőrét, és 
kiserkedő vérét felnyalogatta. „Kutya? Miféle kutya tenne ilyet?” – kérdi egyikük.)

A csapat hősünkkel tér vissza Münchenbe, ahol a szállótulajdonos megjutalmazza 
őket. Az utas azon kérdésére, ki küldte utána a katonákat, a fogadós átad neki egy 
borítékot, a következő szavak kíséretében: „a kocsis visszaérkezése előtt már nálam 
volt annak a bojárnak a levele, akinek ön a vendége.”107 Hősünk kalandja azzal 

107 Stoker (1914) 13–14. p.
A levél szövege: „Vigyázzon vendégemre – az ő biztonsága a lehető legértékesebb a számomra. Ha 
valami történne vele, vagy ha netán eltűnne, ne kíméljen semmi költséget, hogy megtalálja és bizton-
ságba helyezze. Angol, ezért kalandor természetű. A hó, a farkasok és az éjszaka veszélyesek lehetnek 
számára. Ne veszítsen egy percet sem, ha gyanítja, hogy valami az ártalmára lehet. Vagyonommal bősé-
gesen kárpótolom buzgalmáért. Drakula.” (Be careful of my guest – his safety is most precious to me. 
Should aught happen to him, or if he be missed, spare nothing to find him and ensure his safety. He is 
English and therefore adventurous. There are often dangers from snow and wolves and night. Lose not 
a moment if you suspect harm to him. I answer your zeal with my fortune. Dracula.)
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a homályos sejtéssel zárul, hogy titokzatos és távoli erők vigyázzák a sorsát, s ezek 
mentették meg a fagyhaláltól és a farkasok fogától.

Akár elfogadjuk ezt a novellát a Dracula előzményeként, akár nem, az kétségtelen, 
hogy a történet egyik fontos szereplője mindenképpen a vámpírgróf, akinek – úgy 
látszik – farkasemberre jellemző vonásai is vannak. A későbbi regényben kiderül 
róla, hogy irányítani tudja elméjével az állatokat, a farkasokat és a denevéreket. Itt 
pedig azt is megtudjuk, hogy maga is föl tudja ölteni egy farkas alakját (mert abban, 
hogy a titokzatos fenevad maga a gróf volt, aligha kételkedhetünk).108 Ami szokatlan, 
az a tulajdonság, hogy a gróf fenevadként is tökéletesen uralkodni tud indulatain: 
nem lesz úrrá rajta a fordult farkasokra jellemző marcangolási vágy (persze azért 
némi torkoskodást nem vet meg az eszméletlen angol véréből), sőt, éppen megvédi 
a novella főszereplőjét egy vámpír és a Walpurgis-éj alvilági erőinek támadásától. 
Persze Drakula már nem ember, elsődleges személyisége is egy lélek nélküli, 
gonosz – bár kétségkívül nagy formátumú – szörnyetegé.

WARGOK ÉS BŐREVÁLTÓK 

John Ronald Reuel Tolkien, aki igen jól ismerte az északi regéket, a kettős természetű 
lényekből többet is szerepeltet műveiben. Vizsgálódásaink tárgya most A hobbit109 
című Tolkien-regény lesz, de az életmű több pontján is rábukkanhatunk az értelmes 
vadállatokra. A hobbitban a vargok akkor bukkannak elő, amikor a törpök, Gandalf 
és Bilbó kimenekülnek a Köd-hegység barlangjaiból, a koboldok fogságából, és elérik 
a hegyek tövében kezdődő erdőséget.110 Tolkien vargjai nem tudnak emberi alakot 
ölteni, értelmük azonban mégis emberi. Van saját nyelvük, amelyet a koboldok (és 
később az orkok is) megértenek, s ezen tudnak egymás közt kommunikálni. Nevü-
ket Tolkien egyértelműen az északi mitológia warg, illetve vargr nevű lényeitől 
kölcsönözte. Az sem szerzőnk önálló leleménye, hogy vargjai hátán vad lényeket 
lovagoltat: szintén a skandináv mitológiából (például a Verses Eddából)111 ismert 
például egy varázslónő alakja, aki farkasháton lovagol, kezében kígyókantárt tartva.

108 A Drakula gróf rémtettei c. regényben egyébként Drakula egyik visszatérő álneve a Mr. Prikolits, vagy 
a Prikolits gróf, ami szintén farkas- (vagy kutyaszörny-) természetére utal. Nem lényegtelen az sem, 
ahogyan Jonathan Harker naplójából megismerjük a külsejét. Leírása tökéletesen ráillik az emberfor-
mát öltött farkasemberekére. „A tűz közelségében alkalmam nyílott, hogy figyelemre méltó arcát jobban 
megnézhessem. Határozott vonású, nagyon is határozott. Gyökéből kiszökő keskeny orra furcsán ívelt 
sasorr. Homloka boltozatos, haja a halántéka körül alig nőtt, másutt azonban dúsan. Bozótos szemöldö-
ke szinte összeér az orra fölött. (…)
Térdén nyuJagvó kezének feje is fehérnek és finomnak tetszett a tűz fényénél, amint azonban közelebb 
ültem, látnom kellett, hogy nem is olyan finom kéz, inkább széles és tömpe ujjú. S bármilyen furcsa, szőr 
nő a tenyerén. Keskeny körmei pedig hegyesek.” Stoker, Bram (1985), 9–10. p.

109 Tolkien (2012): A hobbit, Európa, Bp. 
110 Tokien, J. R. R. (2012) 108. p. „Ám fára mászni még a vad vargok (így nevezték a Vadon szélén túl élő 

gonosz farkasokat) sem tudnak.”
111 N. Balogh Anikó (1985), 136. p.
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A hobbitban azonban szerepel egy valódi kettős természetű „bőreváltó” lény, és ez 
Beorn, a medveember.112 Nem farkas, de természete mégis emlékeztet a farkasembe-
rekére. A cselekményből nem derül ki egyértelműen, miért változik át éjszakánként 
medvévé, azonban úgy tűnik, bár ezt a képességét némileg uralja, átváltozása is 
tudatos, de azt követően nem bír medvetermészetével. Vérmérséklete emberként is 
kolerikus, lobbanékony, dührohamában szerfölött veszélyessé válhat (ezért is közelíti 
meg Gandalf oly nagy óvatossággal, amikor szállást szeretne kérni tőle magának, 
Bilbónak és törpöknek), azonban éjszaka vaddá és féktelenné válik, az ajtót be kell 
reteszelni előtte, és vendégeit talán meg is ölné, ha az ajtón kívül találkozna velük.113 

Beorn alakja egy Bjǫrn nevű hőst idéz a Hrólfs saga kraka című óészaki hőskölte-
ményből.114 Bjǫrn azonban – Beornnal ellentétben, aki láthatóan irányítani tudja 
átalakulását – a skandináv mitológiai hős mostohaanyja, Hvít királynő átkának 
nyomán lesz medvévé.115

„Ezután [Hvít] farkasbőr kesztyűjével megütötte őt [Bjǫrn], azt kívánván, hogy 
komor és vad barlangi medvévé váljon: «A saját apád állatain kívül nem fogsz más 
ennivalót fogyasztani, és önmagad jóllakatása miatt többet fogsz elpusztítani belőlük, 
mint amennyit bárki valaha is látott. Soha nem szabadulsz meg a varázslattól, és 
ennek a gyalázatnak a tudata rettenetesebb lesz számodra, mint egyáltalán nem 
emlékezni emberi mivoltodra.» ” Ezt követően Bjǫrn eltűnt, és senki sem tudta, mi lett 
vele... Beszélik, hogy a király marháit nagy számban ölte meg egy nagy és dühös 
természetű szürke medve. Történt pedig, hogy az egyik estén Bera, egy szabad férfi 
leánya meglátta a vad medvét. A szörnyeteg fenyegetően közeledett hozzá, de a leány 
úgy vélte, a medve pofáján felismeri Bjǫrn, a király fia szemeit, és ezért nem menekült 

112 Gandalf így jellemzi: „Ő bőrváltó. Változtatja a bőrét: néha óriási fekete medve, néha nagy, erős, fekete 
hajú ember hatalmas karokkal és hosszú szakállal. Sokkal többet nem mondhatok, de ez is épp elég. 
Egyesek szerint azoknak a nagy és ősi hegyi medvéknek a leszármazottja, akik az óriások jövetele előtt 
éltek errefelé. Mások szerint azoknak az első embereknek a leszármazottja, akik itt éltek, mielőtt Smaug 
meg a többi sárkány megjelent a világnak ebben a részében, és mielőtt a koboldok lejöttek északról a he-
gyekbe. Nem tudom, mi az igazság, de azt hiszem, az utóbbi.” Tokien, J. R. R. (2012): 123. p.

113 Tokien, J. R. R. (2012), 135. p. „Valami dörmögő hangot hallott kintről, és olyan zajt, mint amikor egy 
nagy testű állat kaparászik az ajtónál. Bilbó eltűnődött, vajon mi lehet az, vajon Beorn-e elvarázsolt 
alakjában, s bejön-e medve képében, hogy végezzen velük. Fejére rántotta a takarókat, és bármennyire 
rettegett is, hamarosan álomba merült.”

114 Fahey, Richard (2017, okt. 31.)
115 „She [Hvít] then struck him [Bjǫrn] with her wolfskin gloves, telling him to become a cave bear, grim and 

savage: ‘You will eat no food other than your own father’s livestock and, in feeding yourself, you will kill 
more than has ever been observed before. You will never be released from the spell, and your awareness 
of this disgrace will be more dreadful to you than no remembrance at all.’ Then Bjorn disappeared, and 
no one knew what had become of him…. Next to be told is that the king’s cattle were being killed in large 
numbers by a grey bear, large and fierce. One evening it happened that Bera, the freeman’s daughter, saw 
the savage bear. It approached her unthreateningly. She thought she recognized in the bear the eyes of 
Bjorn, the king’s son, and so she did not run away. The beast then moved away from her, but she followed 
it all the way until it came to a cave. When she entered the cave, a man was standing there.” Idézi: Fahey, 
Richard, 2017. Forrásszöveg: The Saga of King Hrolf Kraki (2005).

KeN_2021-1_beliv_grayscale.indd   88KeN_2021-1_beliv_grayscale.indd   88 2021. 09. 21.   20:52:242021. 09. 21.   20:52:24



GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI IRODALOM 89

el. A bestia ekkor eltávolodott tőle, de ő utánament, és addig követte, amíg egy 
barlanghoz ért. Amikor belépett a barlangba, bent egy férfit talált.”116 

Tolkien medveembere nem káoszlény, és nem is a gonosz erők szolgája: nemhogy 
elpusztítaná az állatokat, hanem maga is meggyőződéses vegetáriánus és dühödt 
állatvédő. Bár az állatokkal kedvesen, szinte gyengéden viselkedik, ellenségeivel 
szörnyen kegyetlen: a kezébe került koboldot, miután kivallatta, gondolkodás nélkül 
megöli, és amúgy sem mulaszt el egyetlen lehetőséget sem az orkok és koboldok 
közti vérengzésre, ha teheti. Nem kétséges, hogy Bilbóval és a törpökkel is hasonló-
képp bánna, ha a Bakacsinerdő határában – kérésének megfelelően – nem eresztenék 
vissza hozzá a kölcsönkapott pónikat.117 Egyébként a forrásalak, Bjǫrn sem önkont-
roll nélküli vadállat: az átok is előrejelzi, hogy emberi tudatát meg tudja őrizni, tehát 
morális attitűdje is megmarad, szemben más állatemberekkel. Ez az attitűd különö-
sen fontossá válik, amikor Bjǫrn is beleavatkozik a döntő csatába, amely Hjǫvard és 
Skuld szörnyű serege és Hrólf király erői közt zajlik. A tudat által vezérelt, brutális 
állati erő harcdöntő szerepét Tolkien is átveszi, és alkalmazza A hobbitban, az Öt 
sereg csatájának leírásakor.

A varg név egyébként egy másik szerzőnél is felbukkan: Tolkien bevallott rajongó-
ja,118 George R. R. Martin szintén használja a kifejezést regényfolyamában, a Tűz és 
jég dala119 című ciklusban (a rajongók nagyobb része inkább a Trónok harca című 
tv-sorozatból ismeri a történetet). Martinnál a vargok nem változnak fizikálisan 
állattá, de képesek arra, hogy spirituálisan a hatalmukba vonják az állatokat, és 
lelkükkel beköltözzenek az állati testbe. Bőreváltó irodalmi múltjukra persze utalhat 
elnevezésük, gondoljunk csak az egyik karakterre, hatbőrű Varamyrra. A regényfo-
lyamban szereplő Stark-család valamennyi tagja képes az efféle kontrollra, bár 
többen nincsenek tudatában e képességnek. A család címere, a rémfarkas is erre 
utal: a családtagok legkönnyebben a hatalmas termetű rémfarkasokkal képesek 
kapcsolatot létesíteni, s a történetfüzér kezdetén Eddard Stark minden gyermeke kap 
ajándékba egy rémfarkaskölyköt, melyek valamiféle állati alteregójukként elkísérik 
gazdáikat kalandjaik során.

HARRY POTTER ÉS A FORDULT FARKASOK

Joanne Kathleen Rowling Harry Potter-sorozata kiadása kapcsán egyszer megje-
gyezte, hogy amíg „az első egyszarvú meg nem jelent regényében”, „fel sem ötlött 

116 Érdekes megfigyelni, hogy ebben a részletben is megjelenik egy jellegzetesség, ami farkasembereken 
is megfigyelhető: mégpedig az, hogy a kettős természetű lény állati formájában is emberi szemmel 
rendelkezik.

117 Tolkien, J. R. R. (2012), 143. p.
118 Martin, George R. R. (1996)
119 Lásd pl. Martin G. R. R. (2012), 18–30. p. 
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benne, hogy fantasyt ír”.120 A történetben – mindenféle más fantázia- és hiedelemlény 
mellett – természetesen a farkasemberek is felbukkannak. Mindjárt két fontosabb 
karakterről is kiderül, hogy vérfarkas, az egyik a beszédes nevű Remus John Lupin, 
a másik a nemkülönben beszélő nevű Fenrir Greyback. A két alak a vérfarkaslét 
kétféle aspektusát képviseli: Lupin „felelősen” viszonyul „betegségéhez” (Rowling 
a farkasemberlétet egyfajta gyógyíthatatlan, harapással terjedő veszélyes kórként 
szemlélteti), teliholdkor elvonul az emberi társaságtól, bezárkózik, hogy senkinek se 
ártson, Greyback viszont hatalomként és lehetőségként éli meg az átváltozást, és 
mindent elkövet, hogy minél több embert megöljön vagy legalább megfertőzzön. 
A sorozat legfőbb „sötét nagyura”, Woldemort követői, a Halálfalók közé tartozik, és 
rosszindulata oly mértékben elhatalmasodott rajta, hogy már emberi alakjában is 
megharapja áldozatait, igaz, azok ettől nem válnak farkassá, csupán ellenállhatatlan 
étvágyuk támad a nyers hús iránt. Rowling két vérfarkasa végül egy időben, 
a roxforti csata során bukik el: Lupint Antonin Dolohov, egy sötét mágus öli meg, 
Ron Weasley és Neville Longbottom, Harry barátai pedig Greybacket ártalmatlanít-
ják.121 

A magunk részéről a vérfarkasok ábrázolásának történetében lényeges változás-
nak tartjuk ezt az epizódot: itt kerül egymással szembe a werewolf-lét morális és 
immorális attitűdje. Az ember nem tud ellenőrzést gyakorolni a vérfarkasátok felett, 
de legalább a lehetősége megvan arra, hogy embertársait megóvja annak következ-
ményeitől.

KING: EZÜST PISZTOLYGOLYÓK

A világhírű amerikai bestselleríró ezen kissé kevésbé ismert könyve122 látszólag 
megfelel a hagyományos farkasember-ábrázolás követelményeinek. A kötet eredeti-
leg naptárnak kézült volna, de szerzője bevallása szerint123 egy ponton annyira 
föllelkesítette a történet, hogy jócskán túllépett az 500 szavas határon, és végül 121 
oldalas kisregény lett a történetből. A regény fölosztása megfelel az eredeti elgondo-
lásnak: egy esztendőt ölel fel, és a szörnyeteg minden hónapban egyszer, teliholdkor 
bukkan fel, hogy öljön. Áldozatait játszi könnyedséggel ejti el, mindaddig, míg egy 
Marty Coslaw nevű béna, tolószékes kisfiúval nem találkozik, aki szomorú és 
csalódott, mert elmarad a Függetlenség napi tűzijáték, s titokban néhány rakétát 
szeretne udvarukból fölereszteni. A bestia rátámad, de a kisfiú a szörnyeteg pofájába 
lövi a rakétákat, s a megperzselődött, immár félszemű farkasember elmenekül. 
Marty aztán mindenszentekkor, a halloween éjszakáján jön rá, ki a közösséget 

120 Galuska (2010) 
121 Bővebben Rowling (2017): Harry Potter és a halál ereklyéi. Eredeti nyelven Uő. (2007): Harry Potter 

and the Deathly Hallows.
122 King (1985)
123 King (1985) 10–11. p. 
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veszélyeztető monstrum, amikor megpillantja a fél szemén fekete kötést viselő Lester 
Lowe tiszteletest, a helyi baptista egyház lelkészét. A tiszteletes maga is rájön arra, 
hogy ő a vadállat, de – és ez a fordulat Kingnél gyakorta visszatérő elem – nem érzi 
magát felelősnek. Az emberi tudat és a vérfarkasállapot ezen a ponton kapcsolódik 
össze, innentől kezdve Lowe tiszteletes már nem véletlenszerűen, hanem előre 
megfontoltan gyilkol, és tetteiben nem a gonosz sötétségét, hanem az isteni igazsá-
gosság bizonyítékát látja. Egyik utolsó áldozata egy feleségét terrorizáló kölcsön-
könyvtáros, Milt Strumfuller, aki éppen egy szajhával készült randevúra. A gyilkos-
ság után a tiszteletes „egyszerűen csodálatosan érzi magát.” Ami azon az éjszakán 
történt, „lehet Isten ítélete, vagy éppen azoknak az ősi istenségeknek a durva tréfája, 
akiknek annak idején, holdas éjeken a kör alakú sziklaszentélyek oltalmában áldoz-
tak.”124

Bár a szörnyeteg átváltozásának hátterében a transzcendencia áll, tetteinek 
mozgatórugója mégsem a gonosz, hanem az emberi romlottság: a farkas nem 
eszeveszett módon gyilkol, tetteiben a tiszteletes kifordult morális világnézete 
tükröződik. A legfőbb fordulat King szemléletében éppen az, hogy a farkas akkor 
válik igazi szörnyeteggé, mikor az ember ellenőrzést kezd el gyakorolni 
a vérfarkasátok által kapott erő és potenciál felett.

FORDÍTOTT LYKANTHROPIA

Stephen King egy másik regénye első pillantásra távol esőnek tűnik a farkasemberek 
világától. Névadó hőse egy kilencven kilós bernáthegyi, amelyet megharap egy dene-
vér, és megvész. A Cujo125 King egyik legismertebb horrortörténete. A cselekmény 
egy Castle Rock nevű amerikai kisvárosban játszódik, amely korábban egy aberrált 
rendőr, Frank Dodd rémtetteitől rettegett. A szörnyeteg már nem él, de úgy tűnik, 
kísértete még mindig a városkában kóborol. Az öregasszonyok vele rémisztgetik 
a rossz gyerekeket.

„Odakinn leselkedik – hallom a nagymama suttogását, ahogy a szél süvít 
a kéményben, s a tűzhely ócska vasrácsai körül neszez. – Odakinn leselkedik, és ha 
rosszalkodsz, az ő arcát látod a hálószobaablakban, amikor egyedül te vagy ébren, 
az ő mosolygó képe mered rád az éjszaka kellős közepén a szekrényből, s látod majd 
a stoptáblát az egyik kezében, mellyel a kisgyerekeknek segített átkelni az úton, 
a másikban pedig ott lesz a borotva, amellyel megölte magát... hát csitt, gyerekek... 
csitt... csitt...”126

Az őrült rendőr nem tűnt el. Egy kisfiú, Tad meglátja kísértetét a hálószobai 
ruhásszekrény ajtajában. A rém leírása figyelemre méltó.

124 King (1985) 111. p.
125 King (1989)
126 King (1989) 5. p.
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„Alacsony volt, de hatalmas vállak duzzadtak félrebillentett feje alatt, a szeme 
pedig mély gödörben izzó parázs – afféle félig ember, félig farkas. A parázsló szemek 
követték a kisfiút, ahogy felült, ahogy a heréje a rettegéstől visszahúzódott a testébe, 
a haja égnek állt, s lélegzete sípolt a torkában, az őrült, nevető szemek parázsfénye 
követte, a rémséges halált jósló szemeké, s a néma nevetést a meghallhatatlan sikolyok 
zenéje kísérte. Van valami a szekrényben! A morgását is hallotta, s érezte édeskés, 
rothadásszagú leheletét.”

A rém meg is szólítja a fiút, bemutatkozik neki.
„…őrült vagyok, Tad! Itt vagyok. Mindvégig itt voltam. Valaha Frank Doddnak 

hívtak, és megöltem a néniket, s fel is faltam őket. Mindvégig itt voltam. Maradok és 
figyelek. A szörny vagyok, Tad, a régi szörny, s hamarosan veled is elbánok, Tad. 
Érzed, hogyan közelítek hozzád? Egyre közelebb... közelebb... és közelebb...”127

Nem sokkal később harapja meg a veszett denevér a hatalmas termetű, kissé 
butácska, de nyájasan jóindulatú Cujót, a helyi autószerelő bernáthegyi kutyáját. 
A derék ebből pedig fokozatosan tomboló vadállat válik, amely mindenkit elpusztít 
maga körül. 

Ezért került be Cujo a vérfarkaskór áldozatai közé. Csakhogy ő különleges eset: 
a fordított lykanthropia példája. A farkasemberek hagyományos történetében 
az ember az áldozat, amelynek testébe a valóságon túli sötétségből származó kór 
fészkeli be magát, amely végül kelletlen gazdalényéből féktelen, tomboló bestiát 
formál. King e könyvében az emberi gonoszság torzítja fékezhetetlen szörnyeteggé 
az egyetlen tiszta és jóságos szereplőt az emberi monstrumok és emberi vadállatok 
világában. A fertőzés, amit a kutya egy titokzatos és sötét üregbe beszorulva kap el, 
a bernáthegyi jóindulatát alakítja át démoni erővé: a beteg állat látomásaiban 
szörnyeknek látja az embereket, és meg akarja tőlük védeni gazdáit. A szerző – 
a pszichohorror egyik legjobb művelője – mindvégig lebegteti, hogy ami történik, 
a valóság-e, vagy pedig csupán a képzelet szüleménye. 

VÉRFARKASBÓL ÖLFARKASOK

A vámpírok mellett farkasemberek is szerepelnek Stephenie Meyer Alkonyat-soroza-
tában. Először az Újhold128 című kötetben bukkannak fel. Ebben a részben a főhősnő, 
Bella Swann és vámpírszerelme, Edward Cullen elszakadnak egymástól. Bella ekkor 
ismerkedik meg az indián Jacob Blackkel, akiről kiderül, hogy valójában egy 
vérfarkastörzshöz tartozik. 

Meyer világában persze mind a vámpírok, mind a vérfarkasok morális lények. 
Edward és közössége „vegetáriánus” vámpír, akik kerülik az emberi vért. A vérfarka-
sok pedig valójában azért léteznek, hogy az emberi világot megmentsék a vérszívók 
fenyegetésétől: hatalmas erejük, különleges képességeik a vámpírokkal való versen-

127 King (1989), 9. p.
128 Meyer (2009)
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gés miatt alakultak ki. Meyer világában a vérfarkasnak nem kell megvárnia a hold-
töltét, akkor változik át, amikor akar. Farkasalakban is tisztán megőrzik emberi 
érzelmeiket, és az emberiség iránti jóindulatukat: esetükben szó sincs az emberi 
lények fölkoncolásáról, hisz ezzel létezésük alapértelmét tagadnák.

A meyeri világban eltűnik a felelősség kérdése. A vámpírok bölcsek, szépek, 
a halhatatlanság véget nem érő lehetőséget biztosít nekik a vagyon és a tudás 
megszerzéséhez. A vérfarkasok pedig lebírhatatlan erejű, vad, de jóságos lények, 
afféle természetszellemek, amelyek az arra érdemesek segítségéül szegődnek. Ez 
a világ azonban végső soron Bella és Edward szerelme: gyönyörű emberek idealizált, 
irreálisan magas hőfokú és tiszta kapcsolata köré épül, amely minden összeköttetését 
elveszíti azzal a sötétséggel és káosszal, ahonnan a vámpírok és a vérfarkasok 
előgomolyogtak és alakot öltöttek, s mindez végső soron felment a vámpír- és 
vérfarkaslét felelőssége és terhei alól. 

Katona Ildikó, az Alkonyat-sorozatot megjelentető Könyvmolyképző Kiadó 
vezetője szerint: 

„…bizonyos tekintetben megismétlődik a Harry Potter-jelenség. …arról számolnak 
be az olvasók, hogy eddig sosem forgattak könyvet, ám amióta elolvasták az Alkonya-
tot, csak úgy falják a betűt. Tanároktól is kaptam üzenetet, megírták, hogyan akarják 
felhasználni akár a magyartanításban, akár az angoltanításban.” 129 

Az olvasóvá nevelés mindennél fontosabbá válik napjainkban. Fölvetődik 
azonban az a kérdés, hogy a pedagógia számára kívánatos-e az olyan történetek 
kiválasztása, amelyek etikai háttere kérdéses, még akkor is, ha ebből az a haszon 
származna, hogy a tinédzsereket visszaültetné a könyvek elé. Az Alkonyat világának 
vámpírjai Shakespeare-t olvasnak, Chopint hallgatnak. A Vámpírkrónikák számta-
lan irodalmi művet idéz föl (irodalmi értéke is kétségtelenebb, mint Meyer köny-
veié), de az alapkérdés most is az marad, ami a vámpír- és vérfarkastörténetek 
hajnalán már fölvetődött: elviselhető-e az öröklét, az elpusztíthatatlan erő és akarat, 
ha cserébe magányos ragadozókká kell válni? Megengedhető-e a hatalom és a tudás 
megszerzése, ha ezt mások pusztulása árán érjük el?
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LEKTŰR ÉS GYEREKIRODALOM

LOVÁSZ ANDREA1

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

ANDREA LOVÁSZ: LIGHT FICTION AND CHILDREN’S 
LITERATURE

The relationship between the concepts of light fiction and children’s literature is as 
complex as the children’s literature differs from literature: the differences arising from 
the child prefix representing specific genre definitions. Accordingly, rather than the 
basic premise of „light fiction in children’s literature”, it is much more necessary to 
shed light on the theoretical and practical implications of the copulation of “light 
fiction and children’s literature”.

The dissertation reviews the genres traditionally read as light fiction, as well as their 
children's literary versions (branches). The latter are precisely defined by the psycho-
pedagogical characteristics of the target age of the target audience ‒ and are shaped in 
no small part by publishing marketing strategies. So they are light fictions in several 
ways: both in terms of their genre codes and in terms of their genealogy.

In order to complete the study of children's light fiction, it is necessary to map the 
genres and genre categories that are characteristic of children's literature. On the one 
hand, they represent a preferred thematic diversity due to age determination. On the 
other hand, they rethink the relationship between image and text.

As an additional task, it is waiting to be processed; (whether we consider light 
fiction essentially or conventionally defined or defined in its teleology), according to the 
double coding of the adult-child, along the publishing strategies, the process of 
becoming a light fiction and creating a light fiction.

Lektűr és gyerekirodalom fogalmának viszonya annyival komplexebb, amennyivel 
a gyerekirodalom elkülönböződik az irodalomtól: a gyerek előtagból következő differen-
ciák sajátos műfaji meghatározottságokat jelentenek. Ennek megfelelően a „lektűr 
a gyerekirodalomban” alappremissza helyett sokkal inkább a „lektűr és gyerekirodalom” 
kopuláció elméleti és gyakorlati következményeit szükséges megvilágítani. 

A dolgozat áttekinti a hagyományosan lektűrként olvasott műfajokat, illetve azok 
gyerekirodalmi változatait (leágazásait). Ez utóbbiak éppen a célközönség mindenkori 
életkorának pszichopedagógiai jellemzőiben meghatározottak – és nem kis részben 

1 Lovász Andrea PhD, gyerek- és ifjúsági könyvek kutatója, Szentendre
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a kiadói marketingstratégiák alakítják. Többféle értelemben is lektűrök tehát: műfaji 
kódjaikat tekintve is és genealógiájukat illetően is.

A gyereklektűr vizsgálatának teljességéhez szükséges azon műfajoknak, 
műfajkategóriáknak a feltérképezése, amelyek a gyerekirodalom sajátjai. Egyrészt ezek 
az életkori meghatározottságból adódó preferált tematikai sokszínűséget képezik le. 
Másrészt kép és szöveg viszonyát gondolják újra. 

További feladatként feldolgozásra vár (akár esszenciálisan vagy konvencionálisan 
meghatározottnak, akár teleológiájában definiáltnak tekintjük a lektűrt), a felnőtt és 
gyerek kettős kódolásnak megfelelően, a kiadói stratégiák mentén a lektűrré válás és 
lektűrteremtés – nevezzük lektűrizálódásnak – folyamata.

BEVEZETÉS

Lektűr és gyerekirodalom viszonyának tisztázásához elengedhetetlenül szükséges 
a lektűr fogalmának konszenzusos használata. Azt hihetnénk, ez egyszerű feladat, 
hiszen ehhez mindössze a szó etimológiai értelmében használatos kifejezésnek 
az „olvasmányosság” jelentéstartományát kell kibontani. A definíció azonban 
nagyon is sokrétegű: köznapi értelemben a lektűr szó a „könnyű, szórakoztató 
szépirodalmi műveket” jelöli – ebben a meghatározásban is már több fogalom 
tisztázására van szükség, pontosabban mindhárom fogalom értelmezésére szükség 
van: a könnyű, szórakoztató és a szépirodalom (magasirodalom) használata is 
magyarázatra szorul, kiemelten elemezve a szórakoztató szépirodalom kopulációt. 
A lektűrnek ez a meghatározása műfajelméleti irányú, konszenzus alapján óhatat-
lannak tekintve valamiféle kinyilatkoztató, normatív entitást (legyen az bármely 
irodalmi intézmény vagy irodalomkanonizációs folyamat), amelyiknek jogköre, sőt 
feladata meghatározni a szépirodalmiság differentia specifica-ját. Ennek értelmében 
a lektűrség elsősorban minőségi kérdés.

A közvélekedés és az irodalmi gyakorlat szerint létezik különbség, ráadásul 
valamiféle lényegi különbség a lektűr és magas irodalom között ‒ a szórakoztató 
szépirodalom kifejezés tehát oximoron ‒, ez a lényegi különbség pedig értékkülönb-
séget is jelent: ennek vizualizált értelmezése a magas és az alacsony/alsóbbrendű 
fogalompár. A fogalompár és annak alkalmazása automatizálódott, már ha létező-
nek tekintünk egyfajta „természetes/hétköznapi intuíciót”, amivel az olvasói 
gyakorlat könnyedén képes különbséget tenni lektűr és nem lektűr között. Nem 
feledkezve meg arról sem, hogy ez egy „kiművelt”, vagy legalábbis kellő mértékben 
olvasott olvasót feltételez, ráadásul ez a hipotetikus, idealizált (hozzá)értő olvasó 
konzervatív irodalmi ízlésű. Ez a különbség egy meghatározott kritériumrendszert 
feltételez, ennek beazonosítása és feltérképezése megoldást jelenthetne a lektűr 
definíciójára, s az intuíció helyett egzakt markereket biztosítana lektűr és nem lektűr 
megkülönböztetésére. 
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E különbség kérdése nem jelenkori probléma, komoly irodalmi hagyományai 
vannak, a Nyugat 1941-es irodalmi vitájának összefoglalása a Laikus olvasók? 
A nem-professzionális olvasás értelmezési lehetőségei című kötetben olvasható;2 
ezekben az elemzésekben a lektűr „irodalomhelyettesítő szerepe” ‒ a műfaji rigiditás 
(sajátos benső törvények) és a kalandorientált cselekmény ismérve mellett ‒ éppúgy 
definíciós lehetőség,3 mint az öncélú mese, azaz „ponyvamese”,4 mely szerint ez nem 
akar semmit közölni a mesén kívül vagy azon keresztül. Ez utóbbi meghatározás 
nemcsak megelőlegezi, de fogalomhasználatában szinte teljesen azonos a majd egy 
évszázadnyival később született lehetséges definícióval. 

A lektűr definíciós problémájának alapos áttekintése olvasható Bárány Tibor: 
A művészet hétköznapjai című könyvében.5 Bárány megvizsgálja azokat az öröklött 
előfeltevéseinket, melyek alapján megkülönböztethetőnek véljük a lektűrt. Már 
a Megkülönböztetés Elve maga is egy ilyen előfeltevés, de ezt tovább árnyalja 
a Ra di ká lis Poétikai Újszerűség Elve, a Nyelvközpontú Esztéticizmus Elve, az Alul-
de ter mi ná ció Elve, a Konvencionalitás Elve6 ‒ hogy végül, sok esetben a kulturális 
piac működésének gyakorlatára hivatkozva ‒ kimondható legyen az a konklúzió, 
amely elméleti és gyakorlati szempontú vizsgálathoz is nélkülözhetetlen, tudniillik 
az, hogy „a »szépirodalom« és »lektűr« fogalmi megkülönböztetése mint értékalapú 
megkülönböztetés tökéletesen elhibázott”.7 A szerző által megalkotott definíció így 
szól tehát: „a lektűr olyan mű, amelynél a felidézett műfaji kódok alkalmazásának 
nincs további poétikai tétje”.8 Értelemszerű, hogy szépirodalomnak az a mű minősí-
tődik, amelyik képes új funkciót adni az általa használt műfaji kódoknak, legalábbis 
e realista nézet9 szerint. Az, hogy a műfaji kódok mennyiben műfaji konvenciók is 
egyidejűleg, ismét csak vizsgálható, ugyanis a konvenciókat mégiscsak az olvasók 
előzetes elvárásai alakítják. Itt már a lektűr definíciójának újabb vonatkozása is 
képbe kerül,10 azaz az antiesszencialista nézet, mely szerint lektűr és szépirodalom 

2 Benyovszky Krisztián(2006): „Hasznos szellentyű”? Ponyva és irodalom ‒ egy Nyugat-disputa és 
környéke. In: Lóránd Zsófia – Scheibner Tamás – Vaderna Gábor – Vári György (szerk., 2006): Laikus 
olvasók? A nem-professzionális olvasás értelmezési lehetőségei. Budapest, L’Harmattan, 256–269. p.

3 Nagypál István (1941): Ponyva és irodalom. Nyugat. 34. 6. 448–454. p.  
https://epa.oszk.hu/00000/00022/00665/21307.htm

4 Nagy Zoltán (1941): Ponyva és irodalom. Nyugat. 34. 8. 576–578. p.  
https://epa.oszk.hu/00000/00022/00667/21374.htm

5 Bárány Tibor (2014): A művészet hétköznapjai. Miskolc, Szépmesterségek Alapítvány. (Műút Könyvek)
6 Bárány (2014) 43–53. p.
7 Bárány (2014) 56. p.
8 Bárány (2014) 58. p.
9 Azaz: a magaskultúra és a populáris kultúra alkotásai között ontológiai különbség van. Lásd: Bárány 

Tibor (2014): Magasművészet és tömegkultúra a nemlétező értékkülönbség nyomában. In: Bárány (2014) 
64. p.

10 Jelen dolgozatban jelentősen leegyszerűsítettem a kérdéskört – nem térek ki most ponyva, lektűr, popu-
láris kultúra és tömegkultúra különbségére, továbbá nem foglalkozom az érték fogalmának vizsgálata-
kor esztétikai érték és esztétikai élvezet elhatárolásával. A témáról részletesen lásd: Olay Csaba – Weiss 
János (szerk., 2014): A művészettől a tömegkultúráig. Budapest, L’Harmattan‒Könyvespolc.
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különbsége nem lényegi, nem belső kritériumrendszer függvénye, hanem konvenci-
onálisan meghatározott (értékesnek tartunk bizonyos műveket). Ez történhet éppen 
a műfaji kódok működtetésének mikéntje alapján ‒ vagyis olyan lektűrkonvenciók 
alapján, amelyeket a lektűr saját belső törvényszerűségei éppúgy meghatároznak, 
mint az olvasóközönség elvárásai – nem feledve, hogy e kettő szétválasztása csupán 
elméleti lehetőség. Ez utóbbiak is ugyanúgy meghatározzák adott művek létrejöt-
tét – sorozatok esetében különösen –, a kötetek megjelenési sorrendjét, a megjelené-
sek időzítését, ahogy a könyvpiac törvényszerűségei és a kiadói (marketing)straté-
giák. Az olvasótábor valódi nagysága nem igazán mérvadó, az, hogy az olvasói 
elvárásokat hogyan asszimilálja adott szerző és kiadó, sokkal inkább 
a lektűrkonvenciók irányából határozható meg, és sokkal több köze van hozzá a már 
emlegetett „természetes intuíciónak”, mintsem egzakt méréseknek. Azaz lehet 
előzetes becsléseket, elvárásokat készíteni a tekintetben, hogy a lektűrkonvenciók 
ilyen vagy olyan alkalmazását hogyan fogadja majd az olvasóközönség, de ez 
pontosan sem előzetesen, sem utólag nem meghatározható (az eladási statisztikák 
jelen kontextusban történő vizsgálata nem releváns). Támpontot az talán adhat 
az alkotói, illetve a forgalmazói oldalról – nem feledve, hogy ugyanazon olvasói 
elvárások határozzák meg a lektűrkonvenciókat szerzői és olvasói oldalon egy-
aránt –, hogy melyek azok a műfaji kódok, melyeknek alkalmazása elengedhetetlen 
a lektűr besoroláshoz.

A fentiek, azaz az antiesszencialista nézet értelmében, a lektűrfogalom meghatá-
rozása nem annyira irodalomelméleti, műfaji irányú, sokkal inkább olvasásszocioló-
giai probléma, mi több, lehetséges az irodalmi marketing körében vizsgálni. Ebben 
a fogalomhasználatban a lektűr nem minőségi, hanem mennyiségi kérdés ‒ és ennek 
nemcsak a tömegkultúrához van köze, hanem időfaktorok által determinált, 
tudniillik a konvenciók mindig saját temporalitásukban értelmezhetők: ami adott 
korban szépirodalomként kanonizálódott, mára lektűrnek minősítődik, és fordítva, 
a valamikori lektűrök idővel szépirodalommá válhatnak.11 Értelemszerűen össze-
kapcsolódik e kétfajta fogalomhasználat, lektűr és nem lektűr lényegi különbsége vs. 
konvenciókban meghatározott különbsége, hiszen egyik a másikat feltételezi: ha 
nem is fogadjuk el, hogy a különbség lektűr és nem lektűr között lényegi, a különb-

11 „Tudjuk, Voltaire értekezéseivel, eposzával és drámáival szemben még szégyellte regényeit, hisz 
a regény a 18. századig alantas műfaj volt, amennyire volt; a klasszicista esztétika, poétika nem sorolta 
a valódi irodalom körébe. Mára mégis a Candide lett az iskolai klasszikus. Jókairól azt mondjuk, hogy 
a magyar polgári olvasóközönség megteremtője. Ehhez azonban bizony a piacra kellett termelnie, 
népszerű műfajokban kellett írnia. Kalandregényeket mindenekelőtt. Épp annak a Jókainak, akit az ál-
talános iskolai kánon reformját követelőktől (így e sorok szerzőjétől is) oly hevesen védenek az érték, 
a nemzeti hagyomány felkent védelmezői. Bizony történelmi regényei is a kor közérzületét kívánták ki-
elégíteni, nem az emberlét vagy a nemzetlét radikális újragondolására ösztönöztek. […] Jókaira inkább 
az idősebb Dumas hatott, mint mondjuk Stendhal vagy Balzac. De mit beszélek, hisz Balzac is iparos 
volt, pénzért írt. Krúdy is piacra termelt. És Mikszáth? No és természetesen Shakespeare, a populá-
ris irodalom – és a »magasirodalom« – legnagyobb mestere is. Petőfi is – részben – a példányszámra 
gyúrt.”
Arató László (2016): Védőbeszéd a ponyvairodalom mellett. Könyv és Nevelés. 18. 2. 24. p. https://epa.
oszk.hu/03300/03300/00002/pdf/EPA03300_konyv_es_neveles_2016_2_023-034.pdf
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ség létét magát aligha tagadhatjuk, még ha az mindig az éppen aktuális kanonikus 
helyzetet rögzíti is. Következésképpen: lehetőség van a lektűr fogalmának intenzióját 
meghatározni, de a fogalom extenziójának behatárolása egy induktív alapú követ-
keztetés eredménye lehetne, s mint ilyen csupán orientatív érvényű.

Jelen dolgozatomban a fentiekben vázolt definíciós problémákat az értékalapú 
megközelítés negálásával igyekszem tisztázni, miszerint a lektűr nem az ilyen vagy 
olyan minőségű műveket jelenti, hanem sokkal inkább meghatározott műfaji kódok 
alapján szerveződő műveket. A kérdés valójában csupán taxonómiai vagy szemanti-
kai: az irodalom elkülönülni látszik szépirodalmi művekre és lektűrre. Bármilyen 
más lehetséges modell – a szépirodalom és a lektűr egyik vagy másik irányú részhal-
mazosítása – olyan ellentmondásokhoz vezet, melyek lehetetlenné teszik az érdemi 
további diskurzust. Eszerint léteznek olyan műfaji kódok, melyek csak és kizárólag 
a szépirodalmi művekre, és léteznek mások, melyek csak és kizárólag a lektűrre 
érvényesek. Megengedve értelemszerűen, hogy a két csoportnak mégiscsak vannak 
közös jellemzői, tehát irodalomnak és lektűrnek létezik közös metszethalmaza. 
Ennek definiálása további izgalmas elméleti kihívás, nem is annyira a metszet 
extenzionalitását adó könyvkorpusz megtalálása, mint a teoretikusan is érvényes 
műfaji kódok meghatározása ‒ a midcult12 persze lehetséges válasz irodalmi értelem-
ben is, és ezek a határterületek interpretációs szempontból is különlegesek, hiszen 
olyan kognitív folyamatokat feltételeznek, melyekkel rutinból nem rendelke-
zünk – már ha lehetséges rutinból szépirodalmat és lektűrt értelmezni.

Lektűr és gyerekirodalom fogalmának viszonya annyival komplexebb, amennyi-
vel a gyerekirodalom elkülönböződik az irodalomtól: a gyerek előtagból következő 
differenciák sajátos műfaji meghatározottságokat jelentenek. Ennek megfelelően 
a „lektűr a gyerekirodalomban” alappremissza helyett sokkal inkább a „lektűr és 
gyerekirodalom” kopuláció elméleti és gyakorlati következményeit szükséges 
megvilágítani. 

Előfeltevésként (megint csak!) fogadjuk el, hogy a gyerekirodalom fogalmának 
extenziója annyira tág, hogy jelentését tekintve sokkal inkább gyerekkönyv13 – érte-
lemszerűen nemcsak térbeli kiterjedéssel rendelkező könyvtárgy, hanem műalkotás 
értelmében is. Vajmi kevés köze van az irodalomhoz – per definitionem – szépiroda-
lomhoz, a gyerekirodalom szó csupán a gyerekkönyvek egy jól vagy rosszul megha-
tározott halmazát jelöli. Tehát a gyerekkönyveken belül is létezik két ilyen csoport is: 
szépirodalmi művek és lektűr. A gyerekeknek szóló könyvek esetében nemcsak ez 

12 A midcult (middlebrow culture), high(brow) culture, masscult definiálása – esztétikai, társadalmi 
vonatkozásai és az angolszász szellemei élethez kötődése miatt – meglehetősen bonyolult, ezért erre 
tanulmányunkban nem vállalkozhatunk. A midcult legáltalánosabban a magaskultúra és a tömegkul-
túra közötti szellemi és művészi alkotásokra utal. 

13 A gyerekirodalom összetételben az irodalom utótag szépirodalom jelentésben értelmezhető például 
Nancy Anderson definíciójában is. Eszerint: „all books written for children, excluding works such as 
comic books, joke books, cartoon books, and non-fiction works that are not intended to be read from 
front to back, such as dictionaries, encyclopedias, and other reference materials”. Anderson, Nancy 
(2006): Elementary Children's Literature. Boston, Pearson Education, 2. p.
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a kettő, hanem sok-sok más műfajcsoport is létezik, úgymint ismeretterjesztő, segítő, 
képregények, játékkönyvek, foglalkoztatók stb.) Ezeket azért nem sorolhatjuk sem 
a szépirodalom, sem a lektűr körébe, mert ezzel a lektűrt mint értékalapon megkü-
lönböztetett fogalmat használnánk. Legyen akkor így: a gyerekkönyvek részhalma-
zát alkotó irodalmi alkotások vagy szépirodalmiak, vagy lektűrök (a midcult 
izgalmas metszethalmaza itt is kihívás). A felnőttirodalom analógiájára az egzakt, 
leginkább fogalomhű elnevezések a következők lennének: gyerekkönyvek → gyerek-
irodalom – gyerek-szépirodalom és gyereklektűr ‒ ez egy kissé megbonyolítaná 
a diskurzust. A dolgozat további részében tehát használjuk e fentiek közül az iroda-
lom és lektűr elnevezéseket a gyerek, illetve a szép előtag nélkül, a maguk magától 
értetődőségében.

Azért maga a kérdés ennyire nem egyszerű, ugyanis a gyerekkönyvek genealógiá-
jukat, műfaji sajátosságaikat, értelmezési lehetőségeiket tekintve megkerülhetetlenül 
összefonódtak a pedagógiával, nemcsak etikai és esztétikai értelemben, de az olva-
sáspedagógiával és irodalomtanítással, irodalomtörténet-tanítással, a gyereklélek-
tannal és az olvasásszociológiával is. Nagyon is létező cezúrát teremt a gyerekirodal-
mon belül az intencionált irodalom,14 azaz azon művek, amelyeket a felnőttek szerint 
„a gyereknek olvasnia kell” ‒ történetileg ezek intézményesített olvasmánylistaként 
kanonizálódtak, jelen gyakorlatban az oktatásba való bekerülés ténye a mérvadó. Ha 
úgy tetszik, ez a normatív szempontból értelmezett gyerekirodalom, s közel sem 
tételezhető egyenlőség a gyakorlati alapon definiált gyerekirodalommal – „amit 
a gyerekek olvasnak”, hiszen ténylegesen nem csak intencionált irodalmat olvasnak 
a gyerekek, pontosabban a szabad olvasmányválasztáskor ezeket alig olvassák. 
Az oktatásba bekerült irodalomszövegek értelemszerűen azok lesznek, amelyek 
értékes(ebb)nek minősíttetnek. A mindenkori pedagógiai, módszertani megfontolá-
sok alapján ez a törzsanyag többé vagy kevésbé terhelődik, azaz válik – kényszer-
ből – egyéb funkciók hordozójává. A mindenkori válogató intézményrendszer 
függvénye, hogy ezek az irodalmi szövegek éppen mennyire szolgálnak ki egyéb 
etikai, (kultúr)politikai érdekeket is ‒ vagy nem. Természetesen kivételek mindig 
vannak, ám a gyerekirodalom normatív értelemben, az oktatásba bekerülve kizáró-
lag szépirodalom. Gyakorlati értelemben viszont a gyerekirodalom sokkal inkább 
lektűr. Nagyon is érvényes megfontolás az, mely szerint a lektűrhöz való irodalmi, 
pedagógiai viszonyulásunkat rehabilitálni kell, tehát a lektűr oktatásban való 
használata mellett rengeteg érvet lehet felsorakoztatni. Arató László tanulmánya15 
eleve funkcionális különbséget feltételez szépirodalom és lektűr között, ez utóbbinak 
elsősorban normamegerősítő szerepet vindikálva, a társadalmi integrációban, 
a szocializációban betöltött szerepének fontosságát hangsúlyozza. Menyhért Anna 
írásában is emellett érvel: a lektűr azért jó, mert az olvasók könnyebben azonosul-

14 Részletesen lásd: Ewers, Hans-Heino (2000): Literatur für Kinder und Jugendliche. Eine Einführung 
in grundlegende Aspekte des Handlungs- und Symbolsystems Kinder- und Jugendliteratur. Paderborn, 
Wilhelm Fink Verlag.

15 Arató László (2016) 23–34. p.
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nak az olvasottakkal, ez pedig optimális esetben receptként működik, segítséget 
nyújt a saját életükben való boldoguláshoz, az önvédelmi stratégiák kialakításban 
lesz szerepe.16 Szocializációs, társadalmi irányú üdvözlésen túl az irodalomtanítás-
ban, olvasásra való nevelésben használható eredményesen a lektűr: olvasásakor meg-
tanulható az irodalomhoz való reflexív, értelmezői viszony, és a lektűr sztenderd 
megoldásaiból könnyedén megismerhetők a műfogások (információadagolás, 
késleltetés, feszültségkezelés, térelrendezés, időszerkezet, toposzok, archetípusok, 
nézőpontok stb.), epikai formák, narrációs sémák ‒ végső soron irodalmi kompeten-
ciák alakíthatók ki könnyedén a lektűr olvasásakor. Szociális és irodalmi gyakorló-
pályaként is eredményes lehet tehát a lektűr, ám aktuálisan az oktatásban az iroda-
lomnak az olvasásra nevelés és irodalom(történet és -elmélet)tanítás egymásnak 
feszülő követelményeivel kell szembesülnie. A lektűr gyerekirodalmi státuszának 
vizsgálatakor valójában érdektelen az a megkülönböztetés, hogy a lektűrt oktatásban 
használják, vagy teljesen, egészében mellőzik az iskolai tananyagokból, hiszen 
mindkét esetben csak megerősítődik szépirodalom és lektűr mássága, ugyanolyan 
érvénnyel irodalmi szempontból és az olvasói viszonyulás szempontjából is. A konf-
liktus mindkét esetben megmarad: a szépirodalom értékesnek – ám az olvasók 
számára megtanulandó leckeként, az elsajátítandó irodalmi műveltség fárasztó 
feladataként értelmeződik, a lektűr elmarasztalódik – mint irodalmi alkotás –, ám 
az olvasók szeretik.

A gyerekirodalom intézményrendszerének azonban az oktatás intézményén kívül 
létezik egy másik formális, meghatározó centruma, amelyet az irodalommal 
szakmai szinten foglalkozó irodalomtörténészek, kritikusok, kiadói szakemberek, 
szerkesztők, irodalmi lapok munkatársai hoznak létre. Az irodalommal tudomány-
ként foglalkozó intézménynek szintén van felelőssége abban, hogy szépirodalom és 
lektűr hogyan integrálódik ma a gyerekirodalomban. A gyerekirodalmi művekről 
megjelenő recenziók, kritikák mennyiségét tekintve semmiben sem különbözik 
a helyzet az „összirodalomban” tapasztalttól: az irodalomkritika szinte nem vesz 
tudomást a lektűrről – ezek recepciója áttolódott az online fórumokra –, szemben 
a személyes oldalakon, fórumokon elvétve megjelenő szépirodalmi művek szemlézé-
sével. A lektűr aktuális helyzete meglepően hasonlít ahhoz, amit az oktatás is 
leképez: a szépirodalmat kevesen olvassák, alapos szakmai tudással értelmezik, és 
egy zárt közösség értékeli; a lektűrt sokan olvassák és recepciójában merőben más 
módszereket és mércéket használnak, mint az irodalomtudományban.17 Az iroda-
lomtudomány a kritikán túl azonban működteti a díjazás rendszerét, amely csök-
kenteni látszik lektűr és szépirodalom különbségét. A díjazás egyrészt komoly 
szakmai odafigyelést és értékítéletet jelez, másrészt a nem szakmai olvasókat is 
bevonva létrehozta a nagyközönség értékítéletét jelző fórumokat: gyerekzsűri, 
diákzsűri, olvasók díja mellé felsorakoznak a kiadói és könyváruházas sikerlisták, 

16 Menyhért Anna (2008): Lektűr, lélek. Élet és Irodalom. 52. 48. 2008. november 28. https://www.es.hu/
cikk/2008-12-01/menyhert-anna/lektur-lelek.html

17 Kivételek, tudatos integrálási kísérletek léteznek, persze, például Bárány Tibor már idézett kötete.
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szavazói játékok. Az integrálási szándékot nem vitatva, mégis az figyelhető meg, 
hogy szépirodalom és lektűr közötti szakadék nem eltűnni, hanem hangsúlyozódni 
látszik: a szakmai zsűri és a közönségszavazatok eredménye – néhány kivételtől 
eltekintve – egészen más.

Funkcionális különbséget tételezve szépirodalom és lektűr között talán tehető 
kísérlet a lektűr pontos(abb) definíciójára. Egyrészt: a szépirodalmi mű – mint 
minden műalkotás –, azon túl, hogy önmagát prezentálja, metaforikusan példáz 
valamit a saját tartalmáról, tehát funkciója annyiban értelmezhető, amennyiben 
az általa kiváltott esztétikai hatás komplexitása, sokrétűsége, ennek értelmezése 
az örömszerző. A lektűrnek nincsen önmagán túlmutató tétje, a funkcionalitását 
adó örömszerzés nem az olvasói tevékenység eredménye, hanem külsőleg hozzáren-
delt, előzetesen intencionált. Másrészt a funkcionalitás mint definíciós lehetőség 
a gyerekirodalmon belül csak megerősödni látszik: a szépirodalmi művek öncél-
ként, önmagukként értelmezhetők – szabad a műfaj-, téma- és időválasztás, azaz 
a kiadótól független alkotófolyamatban, „csak úgy” születő művek. Ezzel szemben 
a lektűrhöz minden esetben kívülről, kiadói, szerzői instancia eredményeképpen 
rendelődik hozzá a cél: témáját, célkorosztályát, terjedelmét, megjelenésének 
időpontját, tipográfiáját, képi világát jól meghatározható teleológia alakítja – attól 
függetlenül, hogy ez csupán marketingalapú vagy pedagógiai, pszichológiai. 
Önmagában az, hogy adott célcsoportnak, adott témában, adott terjedelemben 
„megrendelésre” íródnak könyvek, még nem kötelezően jelenti, hogy lektűr születik 
– s ez is csak abban az esetben, ha elhisszük, hogy adott mű keletkezési körülményei 
meghatározzák annak egészét. Nevezzük „célratörőnek” ezt a fajta irodalmat, tehát 
azokat a műveket, amelyek egy reprezentálandó téma, esetenként társadalmi, 
kulturális, pedagógiai, pszichológiai vagy (egyszerűen csak) marketingszempontból 
kívánatosnak, hasznosnak tartott téma hordozójaként készülnek a gyerekolvasók-
nak. Definíciós huszárvágással: ez a lektűr. Ebben az értelmezésben megfordul 
az előző, oktatásban perszisztáló előfeltevés: itt lektűr az, ami valamire meg akar 
tanítani – ezzel szemben a szépirodalom önmagán túl semmiről nem „akar” szólni. 
Jól látható: ha eredetét tekintve, kívülről rendelünk egy irodalmi alkotáshoz célt, ez 
már önmagában megszünteti a szépirodalmiság lehetőségét, hiszen ez éppen arról 
ismerszik meg, hogy csak önmagának hordozója. Ám ha retrospektíven, adott 
irodalmi műben fellelhető, értelmezői tevékenység eredményeképpen rendelődik cél 
hozzá, az azt jelenti, hogy rendelhető is hozzá, azaz az adott mű túl is mutat 
magán.18 Kétségtelen, hogy a lektűrnek ilyenfajta definíciója elsősorban nem 
az adott szöveg milyenségéről szól, hanem egészen tág értelmezést nyújt – ugyanak-
kor meg is szünteti a lektűr értékalapú megkülönböztetésének még a lehetőségét is. 
Egész egyszerűen azzal, hogy a gyerek előtagból adódó lehetőségeket és szükségsze-
rűségeket kihasználva nem az irodalmi művek immanens tulajdonságaira fókuszál, 
hanem extratextuális differenciát tételez lektűr és nem lektűr között. A gyerek 
előtagból adódóan ez az értelmezési lehetőség különösen azért is kézenfekvő, mert 

18 Summa: az oktatásban a lektűrt minősítik szabadnak; az irodalomtudományban a szépirodalmat.
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a gyerekkönyv meghatározásában eleve adott egy olyan értelmezési séma, amely 
a célcsoport irányából működik: gyerekkönyv az, amit gyerekeknek szánnak. Ezen 
belül az utólag, a kánon változásával gyerekkönyvvé avanzsált művek minősítődnek 
szépirodalomnak, az eleve gyerekeknek írt művek pedig lektűrnek – függetlenül 
az egyes művek egyéni irodalmi jellemzőitől. Továbbgondolva: a mindenkori 
kortárs gyerekirodalom létrejöttének pillanatában értelemszerűen és szükségsze-
rűen lektűr, a szépirodalom csak temporalitásában értelmezhető, azaz bizonyos idő 
után szépirodalommá válhatnak bizonyos művek (vö. kalsszicizálódás) ‒ példa és 
ellenpélda is akad a gyerekirodalom-történetben.

Bár ki nem mondott elméleti feltevés, és az utóbbi néhány évtizedben, a gyerek-
irodalom emancipálódásának egyik sarokköve éppen ennek cáfolata: a gyerekiroda-
lom az összirodalmon belül lektűrként értelmezhető (abból eredően, hogy a gyerek-
korú közönség célként tételeződik). Ez a lehetőség akkor is fennáll, ha a lektűrt 
a műfaji rigiditás nézőpontjából tekintjük. Térjünk hát vissza ehhez. 

Bármilyen kellemetlen elméleti lehetőség ez (különösen a gyerekirodalmi 
intézményrendszer résztvevőinek), de nem ignorálható. Karl Ernst Maier máig 
érvényes, sok-sok kiadást megért és használt gyerekirodalom-elméletében19 eleve 
az alábbi kilenc gyerekirodalmi műfajt határozza meg: képeskönyv, gyerekvers, 
mese, gyerektörténet, lányregény, kalandregény, problémaorientált ifjúsági könyv, 
képregény, ismeretterjesztő könyv. A felsorolás, tökéletlensége ellenére, mégiscsak 
kínál egyfajta osztályozási szempontot – és nem kis meglepetésre, a műfajok fele 
hagyományosan lektűrműfaj is.

Lássuk, melyek ezek a hagyományosan lektűrként olvasott műfajok, illetve azok 
gyerekirodalmi lehetőségei, változatai (leágazásai). Ez utóbbiak éppen a célközönség 
mindenkori életkorának pszichopedagógiai jellemzőiben meghatározottak – és nem 
kis részben a kiadói marketingstratégiák alakítják. Többféle értelemben is lektűrök 
tehát: műfaji kódjaikat tekintve is és genealógiájukat illetően is.

A kalandregény ókori szövegek, középkori lovagregények, szélhámostörténetek, 
majd utazó kalandregények hagyományából építkezve a mese mintájára született 
(értsd: a hős kiszakad a környezetéből, veszélyek és mindenféle megpróbáltatások 
után pedig révbe ér). Fontos ismérvei, hogy a hős jelleme és életkora mindvégig 
konstans marad, és a kalandok felcserélhetők, sorrendiségük nem meghatározó. 
Gyerekirodalmi módosulása jellemzően az, hogy a hős nem egyetlen személy, 
hanem egy páros (a vásárlóerő szempontjából fontos, hogy különböző neműek 
legyenek) vagy egy egész csapat. A csapatot illetően is két fontos szempontnak kell 
érvényesülnie: a csoportleosztás állandó, ebben mindenkinek megvan a maga 

19 Maier, Karl Ernst (1993): Jugendliteratur. Formen, Inhalte, pädagogische Bedeutung. Bad Heilbrunn. 
Klinkhardt 
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pontosan meghatározott feladata, rögzített tulajdonsága,20 és a kalandok után csak 
úgy győzedelmeskedhetnek, ha összedolgoznak. A kötelező üzenet: mindenki más, 
mindenki másban jó, mindenki mástól értékes, mindenkire szükség van, mert 
az együttműködés a siker záloga. Kérdésként tevődik fel, hogy bár a kalandregények 
elsősorban idősebb gyerekeket feltételeznek, kaphatnak-e kalandregény besoro-
lást – még akkor is, ha a szó szoros értelmében nem regények! –, a kisebbeknek szóló 
realisztikus vagy a fantasztikus gyerektörténetek/történetfüzérek? Ezekben a kalan-
dok igazából lehetnek egészen hétköznapiak is, bármi, amit például az óvodáskorúak 
kalandként élnek meg. (Erről – mint sajátos gyereklektűrműfaj – lásd a későbbiek-
ben.)

A krimi, detektívregény Poe és Doyle első regénymegjelenései óta külön műfaj, 
struktúrája azóta lényegében változatlan: adott egy bűntény (amit ki kell nyomozni), 
egy csavaros eszű nyomozó, mellette a tehetetlen rendőrségi gárda, és a végén a tettes 
lelepleződik. Kell hozzá még egy narrátor; ő – az olvasóhoz hasonlóan – tanácstalan, 
és egyáltalán nem mindentudó. Ez azért fontos, mert a krimi sine qua nonja, hogy 
az olvasó és a detektív együtt oldja meg az ügyet, azaz a megfejtés izgalma a mozga-
tórugó. A játék egyszerre irodalmi és logikai is. A gyerekkrimi annyival sokrétűbb, 
hogy az eszes nyomozó-tehetetlen rendőrség ellentétpáros egy-egy új attribútummal 
gazdagodik, és szélesebb spektrumú lesz: eszes gyereknyomozó(k)-tehetetlen felnőtt-
társadalom lesz belőle. A „majd a gyerekek megoldják” nemcsak lehetőség, hanem 
alapelv, ennek csak további variációja a zseni gyereknyomozó–átlagos felnőttek 
kombináció,21 illetve az állatszereplős22 változat.

A Swift, Verne, Wells, Asimov, Lem regényeitől eredeztethető sci-fi saját műfaján 
belül is olyan sokféle lehet, hogy nehezen tipologizálható ‒ önmagukban a sci-fik 
közé sorolt utópiák és disztópiák is külön tanulmányt érdemelnének. Szólhat 
időutazásról, földön kívüli életről, idegen létformákkal való találkozásról, mestersé-
ges intelligenciáról, gépekről, különleges, emberfeletti képességekről, a tudományte-
rületek fejlődéséről ‒ mindezen gondolatkísérletként értelmezett elképzelések 
mércéje a hitelesség lesz, azon túl, értelemszerűen, hogy a kaland – történjen az elme 
vagy nagyon is fizikai akciók szintjén – megőrzi prioritását. Akár a technika, 
a tudomány, a társadalomtudományok jövőképei lesznek centrálissá, sosem elhanya-

20 „Mikor Erik eltűnik, felgyorsulnak az események: a nagyszájú Rája, a filmmániás Bazsi, a természetfe-
letti dolgokért rajongó Noel, az extravagáns Liza és az okos Dorka akcióba lép…” Maksai Kinga (2019): 
Névtelen Világ. Erik és a legfelső utáni emelet. Szentendre, Cerkabella.
„Hat barát, akik közül az egyik akár te is lehetnél. Vagányak, lázadók és tehetségesek. Mind a hatan 
másban. Mi lehet bennük a közös? Sádi, János, Röfi, Márkó, Zuzu és Alma Peti, vagyis a B Team nevű 
tanulócsoport tagjai délutánonként a Különleges Tehetségek Ernest Rutherford Intézetébe (RUDI) jár-
nak, de egyáltalán nem érzik magukat különlegesnek. Az első küldetés során jó, hogy van, aki minden 
kódot és tűzfalat fel tud törni, az összes hightech kütyüt ismeri, hasznos egy igazi manipulátor, néha 
nem rosszak a családi kapcsolatok, de az sem mellékes, hogy egy aikido-bajnok is akad a csapatban. És 
még az is lehet, hogy a történelmi tudás is jó valamire. […] Közben egyre többet tanulnak, főleg a ba-
rátságról, felelősségről és az életről.” Szabó Tibor Benjámin (2014): EPIC 1. Az első küldetés. Budapest, 
Manó Könyvek.

21 Mészöly Ágnes (2015‒2017): Hanga és Várkony. 1‒5. Szentendre. Cerkabella. 
22 Nyulász Péter (2016‒2020): BerGer Szimat Szolgálat. 1‒5. Budakeszi, BerGer.
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golható bennük az egyén(ek) felelőssége, ez pedig morális kérdéseket éppen úgy 
felvet, mint vallásfilozófiai, lételméleti problémákat. Gyerekirodalomként talán 
inkább lehetőségek játékaként aposztrofálódik, ez némi eufemizmust is eredmé-
nyez,23 ám kamaszirodalomként az egyértelmű üzenet (és valószínűleg a minél 
erősebb esztétikai hatás) kedvéért gyakran végletekkel, a problémákat sarkítva, 
radikalizálva24 működik.

A fantasy gyakran összemosódik a sci-fivel és a kalandregényekkel, és a fantasy-
elemekkel gazdagított egyéb műfajok gyakran feledtetik a fontosságát: ez az a műfaj, 
amelyik leginkább rokonítható a mesék (mint a gyerekirodalom alapműfaja) 
világával.25 A Tolkien által felépített univerzum mintájára teremtődött fantasy-
világok biztos ismérvként prezentálják a jó-rossz polarizáció által irányított fantázia-
valóságot, amely átfogó, egyetemes, ennek akár része a mi hétköznapi, fizikai 
paramétereinkben megnyíló valóság, akár nem. De ha igen, a két világ találkozása-
kor, az átjárás lehetőségének felismerésekor a hős, illetve az olvasó által érzett 
metafizikai megrendülés erőssége vagy hiánya a hitelesség, a valószerűség mércéje is. 
A saját mitológia, a gyakorta középkori berendezkedéssel operáló cselekmény 
igazából egy dolgot hivatott hangsúlyozni: a hős heroizmusát. A szó legkonzervatí-
vabb értelmében vett mindenkori erények kvintesszenciájaként fellépő hős minta: 
testi és lelki ereje, tudása, vállalása attól mintaszerű, hogy valódi tétje van, döntése 
életet vagy halált jelent, világok sorsát befolyásolja.26

A romantikus regényekről hihetnénk, hogy nem sok közük van ma már a roman-
tika szerelemfelfogásához, pedig az érzések, szenvedélyek bemutatása mit sem 
változott azóta, legfeljebb kiegészült némi piszochologizálással: a naplóformában 
íródott regények ettől, a voyeur-olvasási lehetőségtől is annyira népszerűek. Lehet 
a hangvétel patetikus vagy ironikus, a cselekmény pedig meglepő fordulatokban is 
gazdag, mégis ugyanarról szól: a sorsszerű egymásra találásról, az örök szerelem 
mítoszáról. A magyar gyerekirodalomban branddé váltak a Móra Kiadó Pöttyös 

23 Kertész Erzsi (2017‒2018): Fény Sebestyén. 1‒2. Szentendre, Cerkabella
Mészöly Ágnes (2018): Slutty az űrből. Budapest, Pozsonyi Pagony.

24 Gáspár András Gáspár (2020): Föld 2 záróvizsga. Budapest, Móra.
Rojik Tamás (2020): Szárazság. Budapest, Pozsonyi Pagony.
Mészöly Ágnes – Molnár T. Eszter (2019): Az Emberek Országa. Kalaallit Nunaat. Budapest, Tilos az Á 
Könyvek.

25 A műfaj hihetetlen népszerűségének pszichológiai, illetve szociológiai okait vizsgálni nem e dolgozat 
témája, de talán annyi jogos érvénnyel előfeltételezhető, hogy szoros összefüggésben van a gyerekkor 
megítélésével, a gyerekek társadalmi státuszának megváltozásával, tudniillik a fantasy a gyerekkor, 
a csodák világának, a végtelen lehetőségek világának kiterjesztéseként (is) értelmezhető.

26 A lektűr rehabilitációját jelezheti akár, hogy az utóbbi három évben két lektűr is kapott Év Ifjúsági 
Könyv Írója (12 év feletti kategóriában) díjat, két fantasy:
Huszti Gergely (2019): Mesteralvók hajnala. [Budapest], Ciceró Könyvstúdió.
Sepsi László (2017): Ördögcsapás, Budapest, Tilos az Á Könyvek.
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könyvei, és a lányregények azóta reneszánszukat élik.27 Fontos azonban, hogy 
a romantikus regények csak egy részét fedik le ennek a műfajnak, még úgy is, hogy 
a gyerekirodalomban ez kiegészül az „első” mítoszával (első pillantás, első kézfogás, 
első csók, első szerelem, első együttlét stb.) és, pozitív vagy negatív előjellel, a lány-
csapatok, lánybandák, klikkek belső mozgásainak konfliktusosságával. A szingliiro-
dalommal meghonosodó, majd a gyerekirodalomban is megjelenő autoreflexív 
irónia új női szerepfelfogásokat tükröz: az önálló, talpraesett lányok erős kritikával 
viszonyulnak saját tradicionális meghatározottságaikhoz, és ez a kritikai hozzáállás 
legalább annyira jellemzője lett a lányregényeknek, mint a valamikori romantikus, 
konzervatív család- és társadalomképet felmutató előképei. Az Esti mesék lázadó 
lányoknak. 100 különleges nő története, majd ennek sok újabb variációja, hazai 
kötettel is kiegészülve: Magyar mesék lázadó lányoknak. 25 nő története,28 a Naphegy 
Kiadó női életpályákat bemutató kötetei29 műfajilag ugyan sokkal inkább ismeretter-
jesztő könyvek (annak ellenére, hogy meseformát választottak a kiadványoknak), de 
pontos lenyomatai annak, hogyan tükröződik a gyerekirodalomban is a lányszere-
pekről szóló társadalmi diskurzus megváltozása. Garabonci Gréti, Bors Bori 
(Naphegy), Clarice Bean (Csimota), „a Csillag-tanya csajbandája”, a Pimasz négyes 
(Scolar), Holdas Hanna, a vámpírtündér (Móra), Egy zizi naplójának szerzője, Nikki 
(Könyvmolyképző) – csak néhány példa azokra a lányokra, akik az újrafelfedezett 
Kisasszonyok, Jó feleségek (Manó Könyvek), a Hűvösvölgyi suli (Tóthágas), A Szent 
Johanna gimi (L&L Kiadó), A neveletlen hercegnő (Ciceró)30 lányszerepeit alaposan 
árnyalják.

A szórakoztató, humoros könyvek külön lektűrműfajként a gyerekirodalomban 
elsősorban helyzetkomikumra épülnek – bár ennek szükségszerűen része a jellem-
komikum és a nyelvi humor is. A poénokra, meghökkentő kalandokra kiélezett 
anekdotasor-szerkezetű regények – ezt már címadásukkal is egyértelműen jel-

27 A Könyvmolyképző Kiadó egész stratégiát épített a Pöttyös könyvek toposzára: a kamaszoknak, fiatal 
felnőtteknek szóló könyvek között vannak Arany, Bíbor, Kristály, Narancs, Rubin, Vörös és Zafír 
pöttyös könyvek, de olyan kategóriákat is találunk náluk, hogy: Csak lányoknak ‒ Neked!, Csíkos lány-
szoba kötetek, Olvasni jó – lányoknak.

28 Favilli, Elena – Cavallo, Francesca (2018): Esti mesék lázadó lányoknak. 100 különleges nő története, 
Budapest, Móra.
Szlukovényi Katalin (szerk., 2018): Magyar mesék lázadó lányoknak. 25 nő története. Budapest, Móra. 

29 Kertész Edina (2018): A lány, aki orvos akart lenni; Uő. (2019): A lány, aki csillagász lett; Uő. (2020): 
A lány, aki szavakkal varázsolt (2020) Budapest, Naphegy.

30 Sorozatok:
Coven, Wanda (2017–): Garabonci Gréti […]; Ulrike Rylance (2017–): Bors Bori […], [Budapest], Nap-
hegy
Child, Lauren (2018–): Clarice Bean […], Budapest, Csimota. – Luhn, Usch (2019–): Pimasz négyes [...] 
Budapest, Scola. – Muncaster, Harriet (2017–): Vámpírtündér […]. Budapest, Móra. – Russell, Rachel 
Renee (2012): Egy zizi naplója, Szeged, Könyvmolyképző. – Alcott, Louisa May (2019): Kisasszonyok; 
Uő. (2020): Jó feleségek. [Budapest], Manó Könyvek. – Maros Edit (2014–): Hűvösvölgyi suli. Budapest, 
Tóthágas. – Leiner Laura (2010–): A Szent Johanna gimi […]. Budapest, L&L. – Cabot, Meg (2000–): 
A neveletlen hercegnő naplója […]. Budapest, Ciceró Könyvstúdió.
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zik31 – éppígy idetartoznak, mint a gyerekelbeszélők naplói: ez utóbbiakban a gyere-
kek csetlései-botlásai, balfogásai és az inkompetens, tétova felnőttek egyaránt 
viccesek.32 Kizárólag a szórakoztatás, megnevettetés céljával születő műveknek 
fontos fokmérője a gyerek-felnőtt viszony bemutatásának mikéntje és, ezzel együtt, 
az értelmezési lehetősége is: korántsem mindegy, hogy a gyerek önmagán – azaz 
a gyerekkorú hőssel azonosulva – nevet, és a felnőtt(szerző)re ebben partnerként 
tekint, vagy közösen egy felnőtt tökéletlenségén nevetnek, esetleg a felnőttek 
(impliciten kioktatva) kinevetik a gyerek éretlenségét.

A gótikus regények több évszázados hagyományára építkező horror, bár hihet-
nénk az ellenkezőjét, nem új a gyerekirodalomban. Ha a fizikai borzalmakat 
tekintjük, akkor Heinrich Hoffmann (1809–1894) 1845-ös Struwwelpetere33 (később 
magyarul: Kócos Peti) egyértelműen annak számít ‒ már ha a példa beszéd gyűj te-
mény, nevelési tankönyv bármilyen szinten irodalom lehet. – Lehet. Lek tűr mű faj-
ként a szorongás, a pszichológiai félelmek transzfomációjával lettek igazán sikeresek, 
úgy, hogy ezek kiegészítik a hagyományos horror meghatározóit: az áldozat gyanút-
lanságával, tudatlanságával szemben démoni erők munkálkodnak – ezek lehetnek 
a valós világ fenyegetései, de érkezhetnek más, transzcendens világokból is –, 
többnyire izolált helyen történik az esemény, a fokozásnak, késleltetésnek hangsúlyo-
zott szerepe van a feszültség megteremtésében. Léteznek ugyan próbálkozások34 
a műfaj hazai meghonosítására, de a hagyományos, viktoriánusan borzongató 
gyerekirodalmi horror (eddig) nem igazán vált népszerűvé. Gyerekirodalmi módo-
sulásaiként leginkább redukált, domesztikált borzalmakkal operál,35 és nem ritka, 
hogy más műfajokkal, gyakran disztópiákkal kereszteződik,36 vagy műfajt vált: 
a horror önmaga paródiájaként jelenik meg. Egyrészről a rettegést humorral oldja, 
azaz a horrorvilág klasszikus szereplőit (szellemek, vámpírok, zombik, vérfarkasok, 
múmiák) eufemizálja, szerethető tulajdonságokkal ruházza fel, inkább vicces 

31 Mcdonald, Megan (2015): Büdi és a szupergalaktikus fogropogtató. Budapest, Móra.
Pilkey, Dav (2019): Alsógatyás Kapitány és az alattomos űrlény konyhásnénik inváziója (és a hasonlóan 
gonosz stréberzombik támadása), Szeged, Maxim.
Nesbø, Jo (2018): Doktor Proktor pukipora. Szeleburdi világvége. Budapest, Kolibri.

32 Kinney, Jeff (2008-): Egy ropi naplója […]. Szeged, Könyvmolyképző művek sikerét követően magyarul 
is folyamatosan jelennek meg hasonló geggyűjtemény-szerkezetű humoros könyvek: Kinney, Jeff 
(2019-): Egy Bitang Jó Fej Srác Naplója […]. Szeged, Könyvmolyképző; Russell, Rachel Renée (2017–): 
Egy zizi naplója [….]. Szeged, Könyvmolyképző. Watson, Tom (2013-): Pálcikakutya […], Uő. (2016–): 
Pálcikacica […]. Szeged, Maxim. Stb.

33 Egyik legutóbbi magyar kiadása a szerző rajzaival:
Hoffmann, Heinrich (2008): Kócos Peti és más mesék. [Budapest], Argumentum.

34 Shan, Darren Démonvilág, Vámpír-könyvek, Zom‒B sorozatai a Móra Kiadónál; Böszörményi Gyula 
Rémálom könyvek sorozata a Könyvmolyképzőnél.

35 Ohlsson, Kristina (2020): Zombiláz. [Budapest], Animus.
Uő. (2020): A vérfarkasok titka. [Budapest], Animus.

36 Higson, Charlie (2019): The Enemy ‒ Felnőttek nélkül. Budapest, Athenaeum.
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kalandokban szerepelteti,37 másrészről kimerül motívumhalmozásban, ami szintén 
inkább paródiaként, mint valódi horrorként olvasható.38

A fentiekben csak néhány hagyományos lektűrműfajt soroltam fel, ezeken belül, 
illetve ezek kombinációjaként sok-sok más lektűr lehet: a regényes életrajztól, 
a spirituális kalandregényen, a regényes útirajzon, az erotikus irodalmon keresztül 
egészen a társadalmi szatíráig. Talán nem olyan gyakori például a politikai regény 
gyerekirodalmi változata/transzformációja, de kétségtelen, hogy a legtöbb 
lektűrműfajnak létezik gyerekirodalmi megfelelője – bár esetenként ez kimerül 
a felnőtt műfajok mímelésében. A gyereklektűr vizsgálatának teljességéhez szüksé-
ges azon műfajoknak, műfajkategóriáknak a feltérképezése, amelyek a gyerekiroda-
lom sajátjai. 

Egyrészt ezek az életkori meghatározottságból adódó preferált tematikai sokszí-
nűséget képezik le. Ide tartoznak az ovis történetek, iskolai történetek, kollégiumi 
történetek, a gyerekvilág-történetek, pontosabban ennek kiemelt, sorsfordító 
eseményeit feldolgozó történetek (testvér születése, költözés, válás stb.), ez utóbbiak 
szoros összefonódásban az úgynevezett tabukönyvekkel/segítő könyvekkel. Ide soro-
landók a vakációs regények, a „szeleburdi család”-ot bemutató monológok, a napló-
regények, a sportkönyvek, az állatos könyvek stb. 

Másrészt, a gyerekirodalom kizárólagos sajátosságaként kép és szöveg viszonyát 
gondolják újra ezek a sajátos műfajok, mint a képes regények, azaz a képekkel 
gazdagon ellátott valódi regények. Ezekben kép és szöveg egymást kiegészítik, 
magyarázzák – ez pedig egy egészen másfajta olvasási módot igényel, mint a kép 
nélküli szövegtömbök esetében. A filmkönyvek, azaz a sikerfilmek alapján készülő 
könyvek: moziadaptációk visszaalakításai könyvvé, mozifilmek alapján készülő 
könyvek, filmek spin off-jaként születő könyvek, filmsorozatok regényesítései is ide 
tartoznak. Nevezzük kiadói lektűrnek azt az új műfajt, amely esetében a tipográfia, 

37 „Negyvenkét nappal ezelőtt még átlagos srác voltam, és éltem az eseménytelen életemet. De most 
TOTÁLIS SZÖRNYES-ZOMBIS KÁOSZ van, és napi rendszerességgel küzdök meg bestiákkal. Őrület, 
mi? De pontosan tudom, hogyan kell átvészelni a világvégét.
Íme, Jack Sullivan: későn érő, alulfejlett 13 évesként jellemzi önmagát, aki eddig úgy élte túl 
a zombiapokalipszist, hogy elrejtőzött a lombházában. Ám az élete egyetlen éjszaka alatt valóságos 
videójátékká változott, miután kitalálta magának a saját LEGDURVÁBB APOKALIPTIKUS KÜLDE-
TÉSEKET. Például megtalálni Quint Bakert, a legjobb barátját, aki feltaláló; megtalálni és megmenteni 
June del Torót, aki titokban a szíve hölgye; legyőzni Blargot, a legnagyobb, legvérszomjasabb szörnyet 
a városban; és igen! – zombiölő, szörnygyilkos menő csávóvá válni!”
Brallier, Max (2019): Az utolsó srácok a Földön. Szeged, Könyvmolyképző
„A félős kisfiú, Karton, egész nap a gép előtt ül. Épp egy játékban küzd a virágok ellen, amikor az ágya 
alól kimászik egy apró, zöldbőrű emberke. Az agypusztítóan büdös zombi Karton segítségét kéri. Fel-
bukkan Matild, a bátor szomszéd lány is, és együtt zombimentő kalandokra indulnak. Vajon ki tudják 
szabadítani a zombi tesóját egy ádáz gaz fogságából? Megtalálják a rájuk törő kerti törpék gyenge 
pontját? Mi történik a zombikkal, ha csokit esznek? És hogyan lehet legyőzni a köpenyes főgonoszt?”
Lesi Zoltán (2017): Karton és Matild. A zombimentők. Budapest, Móra.

38 „A városra sötétség borult. Fura dolgok történtek az éjszaka kellős közepén, amikor már mindenki 
aludt. A gyerekek lefekvéskor a párnájuk alá tették kipottyant tejfogukat, hogy azt elvihesse a fogtün-
dér. De reggel, mikor felébredtek, ajándék helyett egészen mást találtak a kiesett fog helyén. Döglött 
meztelen csigát. Élő pókot. Vagy épp száz meg száz fülbemászó mászott elő a párnájuk alól.”
Walliams, David (2017): Démoni doki. Budapest, Kolibri.
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a paratextuális jelek, ezek közül is a borító képi világa, a kötés fajtája teremti meg 
adott mű lektűr mivoltát.

Harmadrészt, feldolgozásra vár (akár esszenciálisan vagy konvencionálisan 
meghatározottnak, akár teleológiájában definiáltnak tekintjük a lektűrt) a felnőtt-
gyerek kettős kódolásnak megfelelően (értsd: bár a gyerekek olvassák a könyveket, 
a felnőttek választják/veszik meg ezeket, többnyire), a kiadói stratégiák mentén 
a lektűrré válás és lektűrteremtés – nevezzük lektűrizálódásnak – folyamata. Ennek 
része a már említett kiadói lektűrök megjelenése és egyre dominánsabban a (néhol 
erőszakolt) sorozatteremtés: adott könyveket eleve egy sorozat részének terveznek, 
a legtöbb könyvet könyvcsaládban, sorozatban jelentetik meg. (A sorozatok ugyanis 
mindig eleve sémákban való gondolkodást jelentenek.)

E három sajátosság függvényében újabb lektűrműfajok megjelenése prognoszti-
zálható. További kérdésként vetődik fel, hogy a műfaji hibridizáció – legyen 
az lektűrműfajok metszete vagy szépirodalom és lektűr metszete ‒ teremthet-e új 
lektűrműfajokat, vagy ez már olyan kategóriaváltozást jelent, hogy nem integrálható 
egyik műfajcsoportba sem? (Lásd a fentebb említett midcult kérdését.) Meddig 
terjednek a lektűrizálódás határai? (Például van-e olyan, lesz-e olyan, hogy 
lektűrvers, lektűrdráma?) Ezek feltérképezése ugyancsak a lektűr és gyerekirodalom 
további vizsgálatának a szükségszerűségét jelzi.
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RENDHAGYÓ TANULMÁNY A MAGYAR 
IRODALOM ONLINE OKTATÁSÁRÓL

CSEKŐ GYÖRGYI1

TARTAMI ÖSSZEFOGLALÓ

GYÖRGYI CSEKŐ: AN UNUSUAL STUDY OF THE ONLINE 
EDUCATION OF HUNGARIAN LITERATURE

In a digital work schedule, I observed the challenges of online Hungarian Grammar 
and Literature teaching from the perspective of students and teachers. It is a simple 
statistical research about how Hungarian Grammar and Literature teaching in 
secondary schools has changed in the current epidemic situation. 

What kind of challenges did the teachers and the students face during online 
education?

Who learned from whom? The distance between teachers and students has created 
a number of new, unusual and never before seen situations. How did they cope with 
the new forms of communication? I also researched which platform did they use to 
work. How traditional and new methods could be used to hold the lessons, to work 
with the educational material, to plan the classwork? 

The teachers and students supplies having such a variety had it's own ups and 
downs.

How was the quality of the online Hungarian Grammar and Literature lessons, the 
difficulty of the online tasks and the time spent on individual work? Was it challenging 
to evaluate online work, was it overwhelming the amount of homework submitted 
daily, then to correct them, or to incorporate the possibility of oral statements? 
Preparing the graduating classes for graduation the school leaving exams was a special 
challenge.

Did the quarantine situation, the lockdown, the long time in front of the computer 
cause a mental issue? 

What results and good practices can be presented, which have created noticeably 
favorable changes in the high school education that was forced to go online?

1 Csekő Györgyi, magyar nyelv és irodalom szakos tanár, mestertanár, Szinyei Merse Pál Gimnázium, 
Budapest
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A digitális munkarendben az online magyartanítás kihívásait vizsgáltam meg 
a tanulók és a tanárok nézőpontjából. Az egyszerű statisztikai jellegű kutatás célja 
annak bemutatása volt, hogyan változott meg a középiskolai magyartanítás a kiala-
kult járványhelyzetben. Milyen kihívások érték az online oktatás során a magyartaná-
rokat és a tanulókat? Ki tanult kitől? A tanár és tanulók közti távolság számos olyan 
új helyzetet teremtett, ami eddig jobbára szokatlan volt sokak számára. Ki hogyan élte 
meg a kapcsolattartás új formáit? 

Azzal is foglalkozom, milyen felületeken dolgoztak a diákok. Milyen hagyományos, 
illetve új módszerek mentén lehetett a tanórákat megtartani, a tananyagot feldol-
gozni, az órai munkát megszerkeszteni. 

A tanulók és a tanárok eszközellátásának sokfélesége és hiánya „darázsfészek” volt. 
Milyen volt az online magyarórák minősége, az online feladatok nehézsége, az önálló 
munkára fordított idő? Jelentett-e kihívást az online munkák értékelése, a naponta 
beömlő házi feladatok mennyisége, azok javítása vagy a szóbeli megnyilatkozások 
lehetőségének beépítése?

Külön próbatétel volt a végzős osztályok felkészítése az érettségire. Okozott-e 
pszichés megterhelést a karanténhelyzet, a bezártság, a hosszas gép előtti időtöltés? 
Milyen eredmények, jó gyakorlatok mutathatók fel, amelyek érezhetően kedvező 
változásokat teremtettek az online térbe kényszerült középiskolai oktatásban? 
Írásomban tanári perspektívából közelítem meg a pandémia miatt megváltozott 
oktatási helyzetet.

1. MEGVÁLTOZOTT HELYZETBEN

A magyar irodalom online tanítása című tanulmány azt a megváltozott helyzetet 
igyekszik feltárni, amely 2020 tavaszán egyik napról a másikra következett be, és 
a már megszokott oktatási formákban azonnali változtatást idézett elő. Orbán Viktor 
miniszterelnök bejelentését követően az oktatási intézmények bezárták kapuikat 
a tanulók előtt, kezdetét vette egy eddig kipróbálatlan rendszerre való átállás. 

Mindezek előidézője az egész világban elterjedő pandémia, a COVID–19 néven 
megjelent koronavírus, amely azóta több hullámot gerjesztve, számos új mutáns 
vírust teremtve újra tombol, és bennünket embereket, egytől-egyig mindenkit 
megannyi új helyzetbe kényszerít. 

Felső- és alsóvezetők, intézményvezetők és tanárok arra keresték a megoldást, 
miként lehet folytatni úgy a tanítást, hogy a nevelési-oktatási folyamat a legkevésbé 
se sérüljön: a tanórák megtarthatók legyenek, a tanulókat értelmesen foglalkoztas-
sák, és lehetőség szerint a szülők se szakadjanak el mindennapi munkájuktól. 

Tény, hogy egyik napról a másikra online tanárokká váltunk. A feladat ugyan 
nem volt teljesen idegen, mivel a pedagógusok többsége – de nem mindenki! – a kor 
elvárása szerint IKT-eszközökkel tanított már. Csak nem ilyen mennyiségben! 
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2. VIRTUÁLIS TANTEREM, AZ ÚJ FELÜLET

Az első tantestületen belüli viták abból adódtak, hogy milyen platformot használ-
junk. A tantestület a gyors döntést kívánó helyzetben a Google Meet felületet 
választotta az online oktatáshoz. A KRÉTA rendszert a szokásos módon alkalmaz-
tuk, s bár azóta jelentősen továbbfejlesztették azt, a mi intézményünkben, a Buda-
pest VI. kerületi Szinyei Merse Pál Gimnáziumban megmaradtunk a Google Meet 
felületen. (Mi a Zoomot elvetettük, ugyanis azzal kapcsolatban ún. „biztonsági 
problémákról” szereztünk tudomást – nem mintha azt teljes egészében értettük 
volna. De egységes döntés született.) 

Szerencsésnek mondhattuk magunkat, mivel az angol szakos kollégák javaslatára 
azonnal a Google Classroom felületet kezdtük el egységesen használni. Azóta is ezt 
a platformot alkalmazzuk. A tantestület többségének, valamint a tanulóknak ezt 
a felületet meg kellett ismernie, meg kellett tanulnia. Tanulmányoztuk, hogyan lehet 
online felületen tantermet létrehozni, osztályt felvenni, kit lehet a tanulókon kívül 
a Classroomba meghívni (osztályfőnök, szülő stb.). Valójában mindazok be tudnak 
lépni a virtuális tanterembe, akik megkapják a Classroom felületén lévő kurzuskó-
dot. Az osztályfőnökök számára hasznos, ha olykor-olykor, betekintve az egyes 
tantárgyak termébe, látják a tanulók teljesítményét, haladását, elvégzett, felrakott 
munkáját, annak az eredményességét (százalékos teljesítménymutatóját, érdemje-
gyeit). A feltöltött munkákból látható, mit tesz közzé a tanár, a tanuló hogyan 
teljesít, fejlődést mutat-e, vagy elmaradást, esetleg pirossal kiugró leckehiányokat. 
Merthogy van minden, ugyanúgy, mint a tanteremben is. 

Amikor először elkezdtük használni, nem gondoltuk, hogy több évig fog ez az új 
tanítási forma elhúzódni. Tavaly online oktatással lépett ki az alma materből a 12. 
évfolyam, és lám, a 2020–2021. tanév diákjai is az online oktatásból lépnek tovább 
az érettségire. 

Immár második éve a karantén Classroomban töltött, elhúzódó időszakáról 
elmondható: jól bevált, viszonylag könnyen kezelhető, kevés fennakadást okozott 
a program. 

Lépjünk be a virtuális tanterembe!
A tanterem nyitóoldalán található a falfelület. Ez több szempontból is hasznos. 

Elsősorban a közérdekű információk megosztására találták ki. Mi is eszerint 
kezdtük el használni. Aztán rájöttünk, hogy a tanulók órára való felkészítését 
megkönnyítjük, ha a tervezett óránkról előzetesen vázlatot küldünk. Ezen a falfelü-
leten megnyithatják, olvashatják a várható tananyagot, amely így a tanulók számára 
egységes vázlatként megmarad. Ennek az a hátránya, hogy a tanár többletmunkája 
csak akkor hasznosul, ha a diák át is tanulmányozza a megkapott anyagot, s az nem 
marad „olvasatlan üzenet”.

A második hullám hozta online tanítás újabb módon gazdagította a falfelület 
használatát. Már nem szerkesztettem külön vázlatot, csak rövid vázlatpontokat 
adtam, olykor hasznos információkat tettem közzé, illetve feltöltöttem a tanórát 
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színesítő zanza.tv, YouTube, az okostankönyv nkp.hu, sulinet tudásbázis, saját 
ppt és egyéb online elérhető, tananyagot gazdagító forrásokat.

Továbblépve ez a közösségi felület vált arra is alkalmassá, hogy a beadott magyar-
házifeladatok közül a legigényesebb megoldások mintaként felkerüljenek. Részben 
elismerés, dicsőség azoknak, akik jól dolgoztak, és − remélhetőleg – okulás azoknak, 
akik valamilyen oknál fogva alulteljesítettek. Így ők diáktársaiktól mintát kaptak 
a pontosabb, minőségi munkavégzésre. Sokaknak segítséget adott ez a műelemzés-
hez, illetve az érvelő dolgozat szerkezetének a felépítéséhez. 

A fal hasznos, hirdetésre is alkalmas. Annak ugyan nem örültem, hogy más 
jellegű hirdetések (pl. osztálykirándulás szervezése) is a magyar irodalom falán 
jelentek meg; enyhe mosollyal nyugtáztam: ez az a felület, amelyet legtöbben 
olvasnak, figyelnek – aminek mégiscsak örülni kellene.

A fal szerepét azóta tovább bővítettem. Néha a tanár képtelen valamennyi tanuló 
munkáját értékelni, ezért valamilyen szisztéma szerint csak az osztály egyharmadát 
javítom, a megoldókulcsot pedig a falon teszem közzé, amely szerint a többi tanuló is 
korrigálni tudja a házi feladatát. A tanárnak sem kell feltétlenül belefulladnia 
a javításba. (Ne feledjük, a magyartanár egész osztályokkal dolgozik! – nem úgy, 
mint a legtöbb tárgy esetén: csoportbontásban.) 

A falon lévő kurzuskódra felkerült a Meet belépési kódja, így minden tanuló 
egyetlen kattintással be tud lépni a tanórára. 

A Classroomban jól megoldott az osztályozás, az érdemjegyszámítás. Egyszerre 
feltüntethető a feltöltött munka pontértéke és annak %-ban megadott teljesítmény-
hányada. De az is egy opció, amikor a tanár jelzi: az elvégzett munkáért nincsen 
jegy. Visszajelzésre több lehetőség is kínálkozik, részben a markerjel, a pipa vagy 
az emotikonok alkalmazása, illetve a munkák szöveges értékelése. Magyartanárként 
a tanulók házi feladatát, dolgozatát korrektúrával javítom, hogy a tanuló lássa, mi 
lenne tartalmilag, vagy stilisztikailag, grammatikailag a helyes megoldás. Rövid 
megjegyzésekkel segítem a hiba megértését és feloldását. 

Azt gondolom, leginkább a tanítványaim értik, hogy ezzel a javítási módszerrel 
sokkal több időt szánok a beérkező munkákra. Arról nem is beszélve, hogy egyéni 
útmutatást, biztatást, dicséretet is megfogalmazok a számukra. Nem fukarkodom 
az emotikonokkal sem, a legjobb megoldások mellé ezek kerülnek. (Kiváló munka! 
5 🌷 stb.) A tanulók hálásak, örülnek a személyes, támogató válaszoknak, de 
leginkább a virág, szívecske, egyéb emotikonoknak, futótűzként terjed, ki mit 
kapott.

Tudom, vannak magyartanárok, akik nem korrektúrával javítanak, mindössze 
elolvassák a beadott munkát, és osztályozzák. Azt is helytelennek tartom, hogy nem 
írnak fejlesztő értékelést az érdemjegy mellé. Tanuló és pedagógus között ennek 
a pókfonálnak nemcsak motiváló, hanem érzelmi kötődése is van. Egyik tanítvá-
nyom ezt írta tanév végén: „Nem a jegyet vártam, hanem azt, hogy a tanárnő mit ír 
nekem a munkámról, engem ez motivált a legjobban. Nagyon szerettem, hogy sem 
a dicsérettel, sem a bírálattal nem fukarkodott, mindenben bujkáló humoráért 
imádtam.” 
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Legádázabb küzdelem a folyamatosan beömlő teljes osztálymunkák javítása volt. 
Rendkívül időigényes! A magyartanárok többsége szinte éjjel-nappal javított. Azok 
a tanárok, akik vállalták, hogy napról napra úrrá lesznek a beömlő házi feladatokon, 
megtapasztalhatták erőfeszítésük hozadékát: tanítványaikkal az online térben 
kialakított bensőséges, személyes kapcsolatot, s az írás fegyelmező erejéből adódó, 
egyre gondosabb, igényesebb tanulói hozzáállást a feladatmegoldásokhoz. A 30-33 
fős egész osztályokkal nehéz az online oktatás: a folyamatosan beömlő házi felada-
tok, házi dolgozatok, gyakorlófeladatok, tetézve mindezt szorgalmikkal, differenciált 
feladatokkal – mondhatom, nem a felkészülés, az anyag digitalizálása a kihívás, 
hanem a bejövő munkák javítása. Mi magyartanárok szinte éjjel-nappal javítottunk. 
Igaz, a munka hozadéka meglátszott, egyre inkább épkézláb mondatok, koherens 
szövegek kerekedtek a tanulók „tollából” – vagyis inkább gépéből. A tanulók 
többségének munkájához személyre szóló értékelést fűztem. (A napokban derült ki, 
hogy a 2021. évi érettégin is csak az írásbelin kell a diákoknak megfelelniük.)

Kisebb nehézségeink ugyan folyamatosan akadtak, de aztán mindenbe belerázód-
tunk. Tanítványaim viszonylag gyorsan felvették a ritmust a magyar nyelv és 
irodalom, dráma, etika és életvitel tárgyakból. Talán a 9. osztályosoknak volt 
a legnehezebb a dolguk, mivel ők eleve egy új iskolatípusba léptek be, megannyi új 
tanárral, új elvárásokkal, meg valamivel erőteljesebb presszúrával, mint ami az álta-
lános iskolában érte őket. Hasonló nehézséggel küzdöttek a végzősök, az érettségi 
előtt állók. Noha közel sem volt mindenki megrettenve, mi lesz az érettségivel. 
A többség igyekezett jó feladatmegoldásokat beadni, szinte alig akadt „lógós”. Azért 
csak mondjuk ki, minden osztályban volt és van 2-3-4 fő, aki ezer trükkel és 
ürüggyel távol maradt a számára éppen kedvezőtlen óráról („Ma kell anyának is 
a gép”; „négy tesómmal osztozunk a kütyün”; „akadozik a rendszer”; „kidobott 
a program”; „milyen érdekes, eltűnt a házim, én feltöltöttem, isten bizony, de most 
nem látom; begyulladt a bölcsességfogam” stb. és sorolhatnám az „elmés” kifogáso-
kat.) Igen, ők azok, akik halaszthatatlan ügyeikre hivatkozva üzenetet küldenek, 
mentegetve aznapi lógásukat, elhessegetve az esetleges lelkiismeret-furdalásukat. 

A tanárnak ebben a helyzetben nagyon nehéz dolga van, azt eldönteni, vajon 
igaz-e vagy csak ürügy a kifogás. Mert ha mégis igaz, akkor kifejezetten rossz 
érzéseket szül, ha lehordjuk a gyereket, vagy lógosnak tituláljuk. Ellenőrizhetetlen 
a dolog. Nyilván ismerve a tanítványokat, illetve ha ez ismétlődik, sokszor megala-
pozott a lógás gyanúja.

Hadd említsek meg egy esetet, amely elég meghökkentő volt. A Google pár órára 
leállt. Az intézményvezetőhöz abban a pillanatban befutottak a vészjelzések, azzal 
a tanári aggodalommal, hogy most mi lesz a háromnegyedrészben megtartott 
órával. Beírható a KRÉTA-ba, vagy nem? Ki tud segíteni? Mi a teendő ilyenkor? 
Akkor még nem tudtuk, hogy az egész világon leállt a rendszer.

Számomra valójában a hiányzásokkal kapcsolatos intézkedések voltak az igazán 
elfogadhatatlanok. A szaktanárok csak az osztályfőnöknek jelezhették a távolmara-
dókat, ők meg vagy foglalkoztak ezzel a kérdéssel, vagy nem. Semmit sem tehettem, 
csak jelezhettem, tx és yz nem voltak jelen. A KRÉTÁ-t ugyan vezetnünk kellett, de 
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a hiányzást nem írhattuk be, mivel az „üres tanterem” rubrikát kellett beállítani. Így 
aztán mindenki bizalmat szavazott a lógósoknak is, hiszen szegény gyerek online 
oktatásban van... 

Nehezen viseltem, hogy a tanulók egy része nem volt hajlandó a kameráját 
bekapcsolni. Így a tanteremben az eminens tanulókon kívül csak az „ürgefejek” 
kandikáltak rám. Így hívtam azokat, akik nem akartak igazán jelen lenni. Szóbeli 
feleletre meg kamera nélkül nem lehetett vállalkozni, ez az újabb csikicsuki, amellyel 
a tanár nem tud mit kezdeni. El kell hinnem, hogy „rossz a kamerája” vagy „aznap 
a szülő dolgozik vele” vagy „náluk éppen akkor nincs áram”, „nincs internet”, „szerviz-
ben van a gépe” vagy „telefonról követi az órát, ott a kamera sokat fogyaszt” stb. Én 
meg belátó vagyok, legfőbb célom, hogy a lelki kitárulkozások után haladni tudjak 
a tananyaggal. 

3. EMPIRIKUS KUTATÁS

3.1. Nézzük meg tanár- és diákoldalról, milyen is az online oktatás! 
Ez a tanulmány több irányból építkezik: egyrész saját személyes tapasztalataimat 
teszem közzé, ezek szubjektívek, az én nézőpontomból azonban igaz állításokat 
tartalmaznak. Másrészt online kérdőíves felmérést készítettem a diákok körében, 
elősorban a mi gimnáziumunkban tanulókkal, azokkal, akikkel folyamatosan 
kapcsolatban állok. A magyar munkaközösség vezetőjeként a magyartanárok 
problémáival is szembesültem, ezért kollégáim részére külön online kérdőívet 
szerkesztettem. Mentortanárként a gyakorlatukat végző tanárjelöltek, gyakornokok 
online oktatási tapasztalatára is rákérdeztem, részt vettem online vizsgatanításon, 
végül a szülők voltak azok, akiktől szintén kellő számú visszajelzés érkezett. A kér-
dőív tágabb körökbe is kijutott, olyan magyartanári közösségekben vált témává, 
amelyekben magam is tag vagyok, kis idő elteltével azonban jóval tágabb nyilvános-
ságot kapott. 

Intézményünkben a primer kutatás az intézményvezető bekérésére történt, a mi 
gimnáziumunkban a tantárgyi munkaközösségek és a Diákönkormányzat végezték 
el. A két mérés szorosan egybevágott, a tanulók anonim megnyilatkozása lehetővé 
tette az őszinte válaszadást. Az oktatás egyszerre több irányból indult ki. Számba 
kellett venni, milyen eszközökkel rendelkezünk, azokkal hogyan, miben tudunk 
fejlődni. Mi az, amire fókuszálunk, amit meg akarunk tanítani, és elengedhetetlenül 
meg kell tanulni, és mi az a tananyag, ami elengedhető. Nos, ebben mi pedagógusok 
elég kicsinyesek vagyunk. A tananyag-koncentrálásban a rövid ideje pályán lévő 
pedagógusokat segíteni kellett. Ők is abba a hibába estek, hogy bármennyi időbe is 
kerüljön, a tananyag tartalma szent. Az első hullámnál még nem tudtuk, mennyi 
ideig kell az online oktatást folyamatosan működtetni. Meglepő volt, hogy csak 
írásbeli érettségi lesz, a szóbeli elmarad. Bölcs döntésnek tartom, hogy így történt, 
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a szóbeli nagyon elhúzódott volna, a biztonsági feltételeket meg csak nagyjából 
lehetett volna csak megvalósítani, 100%-ban garantálni semmiképpen. 

3.2. Kutatási célok
Megvizsgáltam, az online oktatás mennyiben jelentett kihívást a tanulóknak, és 
mennyiben a szaktanároknak. A tanár és tanulók közti távolság számos olyan új 
helyzetet teremtett, amely eddig jobbára szokatlan volt sokak számára. Ki hogyan 
élte meg a kapcsolattartás új formáit, az online oktatásra való áttérést – engem ez 
érdekelt. 

Azzal is foglalkozom, hogy milyen hagyományos és milyen új módszerek mentén 
lehetett a tanórákat megtartani, a tananyagot feldolgozni, az órai munkát megszer-
keszteni.

A tanulók és a tanárok eszközellátása ugyancsak „darázsfészek”. Milyen volt 
az online magyarórák minősége, az online feladatok nehézsége, az önálló munkára 
fordított idő? Milyen kihívást jelentett az online értékelés, akár a naponta beömlő 
házi feladatok mennyisége, akár a kiadott munkák halmaza, azok javítása, olykor 
a szóbeli megnyilatkozások lehetőségének a beépítése?

Külön próbatétel volt a végzős osztályok felkészítése az érettségire. Először 
mindkét formában, írásbelire és szóbelire egyaránt készülve, majd az írásbelire 
koncentrálva.  
Okozott-e vajon pszichés megterhelést a karanténhelyzet, a bezártság, a hosszas 
gépek előtti időtöltés? 

3.3. A válaszadók köre
A bázisadatok zöme a Budapesti VI. kerületi Szinyei Merse Pál Gimnázium tanuló-
közössége: 

 ■ a 2020 májusában írásbeli érettségit tett tanulók közül összesen 90 fő, 
 ■ a 2020–2021. tanévben oktatásban álló osztályok tanulói közül 9–12. évfolya-
mig közel 200 fő, 

 ■ a magyar–latin munkaközösség 10 fő, 
 ■ külsős magyartanárok köre 50 fő, 
 ■ nem magyartanár 20 fő. 

A Magyar Pedagóguskar magyar szakmai közössége is hozzájárult az online 
véleményformáláshoz. 
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4. A KÉRDŐÍVEK

Külön tanulói és külön tanári kérdőívek alapján vizsgálódtam, a kapott válaszokat 
ezek mentén dolgoztam fel.

A tanulói kérdőív 27, a tanári kérdőív 34 kérdést tartalmazott. Mindkét esetben 
szóban és írásban (a kérdőíven kívül is) történt véleményformálás, amelyet minden-
kor anonim adatként kezeltem. 

A magyar munkaközösség írásban számolt be az online oktatásról, szakmai 
körökben pedig Google Drive-on keresztül tettem közzé a kérdőíveket. A kérdőívben 
nyílt és zárt válaszos véleménykérés volt. Téma: az eszközellátottság, a felülethaszná-
lat, elégedettség az online magyarórák minőségével, az online feladatok mennyisége, 
nehézsége, a szabadidő és a tanulásra fordított időkeret, a tanári hozzáállás és 
IKT-használat, a távoktatás lelki hatása. Végül: Szeretné-e, ha újra bevezetnék 
az online oktatást? Az első koronavírus-hullám végén még nem volt látható, hogy 
2020 őszén a korábbinál egy jóval hosszabb online képzésre fogunk majd ismét 
áttérni. 

A kérdőív minőségére nem kérdeztem rá, két tanítvány erre vonatkozóan is tett 
megjegyzést, ezeket is mellékelem, mivel árnyalja a tanulói véleményformálást:

„Az a problémám, hogy összetett kérdésekre egységes választ kell adni. Például 
a Tanárnő informatikai készültsége és hozzáállása. Szerintem a Tanárnő hozzáál-
lása 10/10, mert kitartóan és lelkiismeretesen próbálta orvosolni a problémákat, 
amelyek a rendszerrel kapcsolatban felmerültek, de az informatikai készültségét 
10/7-esre értékelném, részben azért, mert új volt a program, és többször fordult elő, 
hogy nagyon recsegett a hang. Viszont a kérdés nem a gépparkra vonatkozik, 
hanem a Tanárnő informatikai tudására. Ő mindent megtett annak érdekében, 
hogy zavartalanul folytatódhasson az oktatás, ilyen szemszögből 10/10. A kérdőív 
nem kérdez rá pl. arra, hogy kinek mennyire volt eredményes az online óra, csak 
azt kérdezi, mennyire értette meg a tanuló a tananyagot. Az se mindegy, hogy 
mennyit kell ismétlésre fordítani a tantermi vagy az online oktatatás során.”

„Amit megjegyeznék, hogy a szabadidőt az korlátozta leginkább, hogy szinte 
délután ötig készenlétben kellett állni, mert nem minden tanár szólt előre, hogy 
mikor lesz óra. Volt már olyan, hogy a családommal délután kirándulni mentünk, 
és úgy értem haza, hogy lemaradtam egy óráról. Ezt ne tessék személyes támadás-
nak venni, nem magyaróra volt, csak jelezném, hogy leginkább a tantárgyak közötti 
szervezetlenség volt zavaró. Remélem ezt is figyelembe veszik, köszönöm!”

Igen hasznos mindkét megjegyzés. A kérdőív valóban nem tudott és nem is akart 
mindre rákérdezni, valahol meg kellett húznom a határt. Ha hosszú, terjedelmes 
a kérdőív, akkor a válaszadók félbehagyják. Valójában a kitöltés után mindig 
érkeznek olyan kérdések és észrevételek, amelyek jól illeszkednek a témához. Ezeket 
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igyekszem mindig megjegyzésként beszúrni. Nem fogok minden ábrát feltüntetni, 
mivel adódott néhány kaotikus, ezeket szövegezve, kérdés-válasz formában adom 
meg. 

4.1. A tanulói kérdőívek értékelése 
Vessünk egy pillantást az összesített tanulói kérdőívre! 

1. Rendelkezésedre állt-e az online oktatáshoz az összes eszköz? (138 válasz)

A tanulóknak csak 1%-a volt eszköz nélkül, a többség eszközellátottsága optimális 
volt. Ez annak köszönhető, hogy az utóbbi 4-5 évben a tanárok többsége IKT-
felhasználással dolgozott, és a tanulók házi feladatként egyszerű kutatási feladatokat 
kapnak. Az információ megkeresése és felhasználása a tanulók kommunikációját, 
személyiségfejlesztését, kognitív képességeit hivatott segíteni. A tanulók már korábbi 
években is és ezúttal is többen vállalkoztak egyszerű ppt-prezentációval megtartott 
kiselőadásra, amelyet meghökkentően magas színvonalon telesítettek a még csak 9. 
osztályosok is. 

Az intézményvezetés az iskolában használt laptopokat kölcsönözte az eszközre 
rászoruló diákoknak, így végül senki sem maradt gép nélkül. Igaz az is, hogy sokan 
telefonról dolgoztak. (Valljuk be, mi tanárok telefonról nem tudtunk volna ilyen 
hatásfokkal működni.) 

2. A családban mással is osztozni kellett az eszközökön? (137 válasz)

Mindig (5 / 3,6%)

Gyakran (12 / 8,8%)

Néha (55 / 40,1%)

Soha (65 / 47,4%)
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A tanulók fele zavartalanul dolgozhatott abban az időben, amikor órája volt, 
illetve akkor, amikor a feladatait el akarta végezni. Az is pozitív, hogy 40% csak néha 
szorult arra, hogy osztozzon az otthoni eszközön. Elenyésző, 3,7%, tehát néhány fő 
számára okozott gondot, hogy a tanórákon megfelelő eszközellátottsága legyen. 
Amikor azonban felelésre került sor, azonnal több lett az eszközhiányosok száma. 

3. Egységes volt-e a programhasználat az online oktatásban? (138 válasz)

Sokféle programot használunk (Classroom, Zoom,
Meet stb.), s ez zavaró volt. (66 / 47,8%)

Előfordult, hogy más programot is használtunk.
(68 / 49,3%)

Csak egy programot használtunk. (4 / 2,9%)

Ez az eredmény számomra meglepő volt, mivel a tantestület egységesen 
a Classroom felület használata mellett döntött. Ehhez képest 97,1%-uk Classroomon 
kívül más felületeket is használt, és csak 2,9 % tartotta magát a megállapodáshoz. 
Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a tanulókat is zavarja, ha óráról órára más 
platformon kell helytállniuk. 

4. Mennyire volt megfelelő a Classroom program? (138 válasz)

A tanulók többsége, 80,5% elégedett volt a Classroommal. A program működteté-
sével azok küszködtek, akiknek nem állt megfelelő eszköz a rendelkezésükre. 
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5. Minden tanórát órarend szerint megtartottak? (138 válasz)

Nem. (83 / 60,1%)

Volt olyan óra, ami elmaradt. (47 / 34,1%)

Igen. (8 / 5,8%)

Az iskolai szervezetlenség derül ki az ábrából. A megállapodás úgy szólt, hogy 
mindenki a saját óráját tartja meg az órarend szerint. Mindig vannak ún. „variáló 
kollégák”, akik nem hajlandók tudomásul venni, hogy akár egyetlen hirtelen jött 
változtatással mekkora felfordulást képesek előidézni. Kirívóan magas a nem 
megtartott órák száma. Ez abból is adódott, hogy némelyik osztályban egyedi 
órarendet kellett létrehozni, mivel a tanulók nem győzték a mindennapi folyamatos 
munkát. Különösen a 9.-es osztályok tanulói fáradtak el nagyon.

6. Minden magyarórát órarend szerint megtartottak? (137 válasz)

Nem. (25 / 18,2%)

Volt olyan óra, ami elmaradt. (51 / 37,2%)

Igen. (61 / 44,5%)

A magyarórák tekintetében jóval szerencsésebb a helyzet. Előfordult, hogy valami 
miatt elmaradt a tanóra, de az órarendi órák száma a tervezett szerint haladt. 
Az a hübrisz, mellyel valaki felrúgja a közös megállapodásokat, már egy újabb 
probléma.
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7. Értékeld általában az online tanórák minőségét! (138 válasz)

Unalmas (15 / 10,9%)

Érdektelen (7 / 5,1%)

Haszontalan (24 / 17,4%)

Hasznos (65 / 47,1%)

Érdekes (18 / 13%)

Izgalmas, szórakoztató (9 / 6,5%)

8. Értékeld az online magyarórák minőségét! (135 válasz)

Unalmas (11 / 8,1%)

Érdektelen (8 / 5,9%)

Haszontalan (10 / 7,4%)

Hasznos (61 / 45,2%)

Érdekes (29 / 21,5%)

Izgalmas, szórakoztató (16 / 11,9%)

A két táblázatot érdemes együtt nézni! 
Általában az online órák megítélését vetettem össze a magyarórákéval. A tanulók 

fele az online oktatást kedvezőnek tartja. A magyarórákat 7,5%-kal többen tartják 
hasznosnak, 12% mondja még izgalmasnak is. Összességében 78,8% elégedett 
a magyaroktatással. 8,1% unatkozott, és akadt 13,1%, akik érdektelennek vagy 
haszontalannak tartották az órákat. 

9. Az online tanórák során mindent megértettem (138 válasz)

Igen. (55 / 39,8%)

Volt, amit nem értettem meg. (73 / 52,9%)

Nem. (10 / 7,2%)
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10. Az online magyarórák során mindent megértettem (137 válasz)

Igen. (86 / 62,8%)

Volt, amit nem értettem meg. (46 / 33,6%)

Nem. (5 / 3,6%)

Ha összevetjük, hogy tanításunk mennyire volt befogadható, a magyarórákat 
a többség jól megértette. 33,6 % mondja azt, hogy valamit nem értett meg. 
A magyarórákon 3,6% kívül maradt, nem értett vagy nem akart semmit sem 
megérteni. Ez a jelenléti oktatásban is így van. Arról nem is szólva, hogy lett 
volna – és mindig van – lehetősége a diáknak szóban vagy írásban rákérdezni arra, 
amit nem ért, ami homályos a számára. Csakhogy nem teszi fel a kérdéseit, a tan-
könyvet meg nem nyitja ki, hasonlóan a jelenléti oktatáshoz. Ez a leszakadók létező 
csoportja. Megítélésem szerint jóval nagyobb sansszal és könnyebben boldogultak 
az online oktatásban, ha szorgalmasan jelen voltak és dolgoztak. Az érettségiző 
osztályomban voltak hatan, akik ugyan nem törték magukat a jelenléti oktatásban, 
itt viszont sokkal határozottabban léptek fel. 

11. Általában kiadott feladatok mennyisége (138 válasz)

13. A kiadott magyarórai feladatok mennyisége (138 válasz)
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Ötös skálán vizsgálva a tanulók a nagyon kevés és a nagyon sok között értékelték 
a részükre kiadott elvégzendő feladatokat. Mindkét ábra azt mutatja, hogy a felada-
tok mennyisége arányosan eloszlik, valamennyi tantárgyból viszonylag egységes 
terhelést kaptak a tanulók. 

A járvány első hullámának kezdetén túl sok házi feladatot adtunk, majd rájöt-
tünk, hogy az önálló elsajátításhoz is több időre van szüksége a tanulóknak. Ezt 
követően több kutakodást igénylő feladatokkal bíztuk meg őket. Ezt is tudtuk 
fokozni, még jobban bevált, amikor két tanóraegységre adtuk ki az elvégzendő 
munkákat. Ez a tanulóknak is jobban teljesíthető volt, és a beadott feladatmegoldá-
sok is valamivel igényesebbnek bizonyultak. A feladatok szerkesztéséhez, kitalálásá-
hoz és megformálásához több időre volt szükségünk nekünk tanároknak is.

12. Általában kiadott feladatok nehézsége (138 válasz)

14. A kiadott magyarórai feladatok nehézségei

A feladatok nehézségének megítélése csak a szélső értékek tekintetében változik, 
a magyar feladatokat a nagyon könnyű és a nagyon nehéz skálán kellett megjelölni. 
A többség megoldhatónak tartotta a feladatokat. Alapvető szövegfeldolgozási 
műveleteket adtam: az információhoz való hozzáférést és keresést, olyanokat, 
amikkel ugrásszerűen meg tudják változtatni az olvasás irányát. Komplex szöveg fel-
dol go zási gyakorlatokat kaptak, például az információ átalakítását, adott szöveg 
értékelését, hiányos szövegek kiegészítését, szövegek vázlatát, összefoglalását, 
miniesszét. Továbbá szimultán érkező információk befogadását, alkotását, például 
adott szöveg megértését követően reflexió írását. Házi dolgozatként kértem műelem-
zést, bonyolultabb érvelést, szöveg-összehasonlítást, amelyekkel az érettségi feladat-
típusokat is gyakoroltatni tudtam. Minden ppt-prezentációhoz problémafelvetést 
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kapcsoltam, a művekhez gondolkodtató kérdéseket írtam. Kiváló segédeszközként 
használtam az NKP (okostankönyv) kérdéseit, rejtvényeit, kitekintéseit. Ez valame-
lyest megkönnyítette a szerkesztőmunkát. 

15. Online órák időzítése (138 válasz)

Túl korai a kezdés (21 / 15,2%)

Még elfogadható (44 / 31,9%)

Megfelelő az órarend (71 / 51,4%)

Túl késői a kezdés (2 / 1,4%)

A 8 órai kezdésnek nem örültek a diákok, noha otthon kellett gép elé ülniük, 
a közlekedéssel járó reggeli kellemetlenségek elmaradtak. Akinek napi 7-8 órája volt, 
az bizony időben a késő délutánig elhúzódott. A fakultációs órák többsége éppen 
a sávos elrendezés miatt 14 óra után kezdődött, és 15.30-ig tartott. A 2020–2021-es 
tanévben az óraszervezést már másképp gondoltuk: tömbösítve tanítottunk, ami 
jobb elrendezéssel több időt szabadított fel mind a tanulók, mind a tanárok számára. 
Természetesen így is mindenki bekerült egy-két alkalommal a délutáni sávba. 
Ugyanakkor koncentráltabbá vált a tanítás: a másfél órás intervallumban a lényegre 
fókuszálva több tananyag volt elvégezhető, mint az órarendi órákra bontott tanítás-
kor. A szervezési feladatok, az adminisztráció lecsökkent, a tanítás és a megértés 
köré szerveződött az óra. A szóbeli ellenőrzésre kevesebb idő jutott, az írásbeli 
feladatok mennyisége viszont csökkent. A falra több forrás került fel, mivel a tan-
anyaggal is céltudatosabban haladtunk. 

16. Volt-e ütközés a tanórák között, s emiatt lemaradtál-e magyaróráról? (137 válasz)

Sokszor (4 / 2,9%)

Előfordult (1-2 eset) (43 / 31,4%)

Soha (90 / 65,7%)

Az órarend átszervezésére olykor sor került. Ha egy tanár betegség vagy egyéb 
oknál fogva nem tudta az óráit megtartani, akkor a vezetőség ideiglenesen módosí-
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totta az órarendet. Ez valamennyiünk érdekét szolgálta. Sajnos negatív tapasztalatot 
is szereztem: az egyik kolléga a fakultációját önkényesen de. 10 órára hozta előre. 
Ugyan csak 5-6 tanulót érintett, de ők e miatt a hét egyik napján nem tudtak részt 
venni a magyarórán, a hét másik napján meg egy másik tanórán.

17. Mennyi időt töltöttél a magyartanulással az online oktatás ideje alatt? (137 válasz)

A nagyon kevés és a nagyon sok (1–5) skálán kellett mérni magukat a tanulók-
nak. Csaknem szimmetrikus az elrendeződés. A derékhadtól lefelé és fölfelé is 
nagyjából ugyanannyian mondják azt, hogy kevesebb vagy jóval több időt töltöttek 
a tanulással. Ez a mérés azt nem mutatja, hogy azért kevesebbet, mert a szemléltetés-
sel jól megértette a tananyagot, vagy azért kevesebbet, mert lusta volt. Nagyjából ez 
is fele-fele arányban igaz. Ugyanez áll a több időt a tanulásra fordítókra is. 

18. Az online oktatás ideje alatt a szabadidőm … (138 válasz)

több lett (84 / 60,9%)

ugyanannyi maradt (20 / 14,5%)

kevesebb lett (34 / 24,6%)

A többségé, különösen a bejáró tanulóké jóval több lett, az idejüket jól beosztóké 
ugyanannyi maradt, és azoknak, akiknek tanulási vagy technikai nehézségük volt, 
a szabadideje csökkent. A 9–10. osztályosok a gépi játékokat preferálják, hajnalig 
verik a gépet, 9 órakor olyan álmosak, hogy beszélni is alig tudnak. A nagyobbak 
már más jellegű célokkal, de ugyanúgy netfüggők, és nem a tananyagot böngészik. 
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19. A beadott feladatokat tanáraink rövid idő alatt értékelték, az érdemjegyeket beírták 
(138 válasz)

Soha (3 / 2,2%)

Elmaradt néhány értékelés (70 / 50,7%)

Mindig (65 / 47,1%)

Mi, magyartanárok nagy gondot fordítunk a tanulói teljesítmények értékelésére. 
A kis késéssel beadott munkákat elfogadtuk. A feladatokkal elmaradozó diákokra 
ráírtunk, megkérdeztük a házi feladat hiányának az okát. A tanárok többsége 
a digitális oktatásra való átállás során igyekezett tolerálni, megértően és rugalmasan 
kezelni a nehézségeiket. (Hiszen mi tanárok is hasonló nehézségekkel küzdöttünk 
az online oktatásra való átállás kezdeti szakaszában.) Ezután azonban a lojalitásunk-
kal visszaélő diákok munkára sarkallása, munkájának értékelése sok időnket és 
energiánkat emésztette fel; a velük való munka hatékonysága és eredményessége 
fordítottan volt arányos a befektetett energiánkkal. Ennek a néhány diáknak 
az értékelése olykor már-már lehetetlenné vagy irreálissá vált, a tanulói feladatválla-
lás minimumához a tanári jóindulat maximumát kellett rendelnünk. Kész Örkény-
groteszk! A tantárgy iránti elköteleződés hiánya miatt a digitális oktatásban lema-
radtak létszáma osztályonként kb. 2–6 fő. Noha senkit sem hagytunk magára, 
akadtak reménytelen esetek. Ilyenkor a szülőket és a tanulót behívtuk az iskolába, 
megbeszéltük a problémát, fél napunk ráment, majd semmiféle változás nem történt. 
Buktatni nem igazán szoktunk, de ebben az esetben nem tehettünk egyebet. 

20. Tanárainkkal a kommunikáció az online oktatás ideje alatt (138 válasz)

A nem volt, rossz volt és a kiváló, problémamentes volt kategóriákon belül kellett 
elhelyezni a tanulók kapcsolattartását a tanáraikkal. Az aránypár 28,2 % : 71,7% , 
vagyis a diák-tanár kommunikáció is a fenti kedvező mutatók arányát követi.
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21. Magyartanárommal a kommunikáció az online oktatás ideje alatt (137 válasz)

A nem volt, rossz volt és a kiváló, problémamentes volt kategóriákon belül 
a kapcsolattartás magyartanárokkal még kedvezőbben alakult: 14,5 % : 85,49% . 
A 2. hullám kialakulásától kezdve egyéni és csoportos konzultációkat is biztosítot-
tunk tanítványaink részére, amelyeket a magyar tantárgy tekintetében kevesen 
vettek igénybe. A kapcsolattartás azonban meglehetősen gazdag volt, mivel nemcsak 
pár szavas visszajelzést adtunk, hanem részletes útmutatással is éltünk, amennyiben 
ez szükséges volt. 

22. Általában a tanárok informatikai felkészültsége és hozzáállásuk az online oktatáshoz 
(138 válasz)

23. A magyartanárom informatikai felkészültsége és hozzáállása az online oktatáshoz 
(137 válasz)

Érdemes együtt nézni a két táblázatot! 
A váratlanul jött online átállás igazi kihívás volt mindenki számára. Most aztán 

tényleg kiderült, ki milyen online alapokkal rendelkezik, ki milyen mértékben 
gyakorlott az online feladatok szerkesztésében, feldolgozásában. Jó látni, hogy 
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a magyartanárok többsége többszörösen jó eredményt tud és képes felmutatni. 
Igyekeztünk úgy megtervezni az órákat, hogy a frontális tanításon túl szövegfeldol-
gozás, verseny, rejtvény stb. egészítse ki a tananyagot (Learnings App, Redmenta, You 
Tube, Zanza.tv. stb.)

24. Az online oktatás okozott-e valamilyen egészségügyi problémát (pl. látás, hallás, mozgás-
szervi, stb.) (137 válasz)

Igen (8 / 5,8%)

Talán (16 / 11,7%)

Nem (113 / 82,5%)

A tanulók többségének nem okozott egészségügyi problémát az online oktatás. 
A tanulók korábban is sok időt töltöttek a számítógép előtt, ezért ők a felnőtteknél 
sokkal jobban viselték az online téri változásokat. 

A megkérdezett tanulók a bezártságot viselték nehezen. A szülők nem engedték 
meg, hogy a gyerekek barátaikkal összejárjanak, ahol pedig megengedték (szülinapi 
parti volt), ott többnyire mindannyian COVID-fertőzöttek lettek. 

25. A távoktatás lelkileg milyen hatással volt rád? (138 válasz)

26. A magyaroktatás lelkileg milyen hatással volt rád? (137 válasz)
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A két pólus a nagyon stresszes és a nyugodt, kiegyensúlyozott mentén volt 
értékelhető. Az adatok közül, ha az 1–2. oszlopokat tekintjük stresszesnek, akkor 
26,1 % – a középértéket kihagyva – a 4–5. a kiegyensúlyozott: 54.1%. 
A magyaroktatás tekintetében: 19,00% : 51,8%, valamivel kedvezőbb, kevesebb lelki 
megpróbáltatás, feszültség, izgalom adódott. 

27. Szeretnéd-e, ha újra bevezetnék az online oktatást? (138 válasz)

Igen, teljesen (47 / 34,1%)

Vegyesen a távoktatást az iskolai oktatással (38 / 27,5%)

Csak egyes tantárgyakból (24 / 17,4%)

Egyáltalán nem szeretném (29 / 21%)

Ez az adat az 1–2. hullámot követően keletkezett. Ha most, a 3. hullám tetőzése-
kor mérnénk, más adatot kapnánk, valószínűleg többen preferálnák a vegyes 
oktatást. Kezdetben jó „buli” volt, hogy csak a monitoron van jelen a tanár, lehetek 
pizsamában, ehetek, nézhetem az órát az ágyban, engem ugyan úgysem lát, csak 
a mosolygó kis fejemet… stb. A társak hiánya, a személyes kapcsolatok szükségessége 
azonban elsöpörte a kezdeti kényelmet, és a humánus kötődés került inkább 
a középpontba. A túl hosszú ideje tartó távoktatásba diák és tanár egyaránt belefá-
radt. 

A magyarórákon a tanulók közreműködése a tanteremben jóval aktívabb, 
intenzívebb volt, mint az online térben. Az online órán hiába adunk feladatokat, 
volt, aki közölte: nem érti, mit kell tenni, vagy épp lefagyott a gépe, elment az inter-
net… és máris nem csinált semmit. Az aktivitás oroszlánrésze a tanáré volt.

Szomorú tapasztalat, hogy a tanulók nem olvassák el a kijelölt irodalmat, még azt 
a keveset sem, amit egy-egy szövegen vagy művön belül kijelölünk. Akadt olyan eset, 
hogy nem tudtunk segíteni, mert a tanuló nem volt hajlandó az órán a többiekkel 
együtt dolgozni. Sokat hiányzott, a szülőnek pedig jogában állt otthon tartani 
a gyermekét. Dolgozatíráskor megnőtt az „otthon fogottak” létszáma. Nem adja be, 
nem tölti fel a munkákat, nem tölti ki a dolgozatlapot. Az ő gépe mindig épp akkor 
hibásodott meg. Voltak olyan tanulók, akik a 60 perces szövegértést 4 óra késéssel 
adták le… Ezeket a játszmákat tudni kell kezelni, hiszen minden osztályban van 
néhány olyan tanuló, aki fáradhatatlanul és minden alkalommal képes ezt eljátszani. 
Azt hiszem, a tanári türelem szélső határai is kitolódtak. Jelenléti oktatásban 
a sumákoló diákokkal szemben másképpen lépünk fel, és a dolgozatíráskor a csalás 
kizárt, no de online? 
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4.2. A tanári kérdőívek értékelése 

4.2.1. A tanári kérdőív
Az online magyartanítás tapasztalatainak mérésére a következő kérdőív kitöltésére 
kértem meg a kollégákat.

Tisztelt Adatszolgáltató! Kedves Kolléga! 

Az alábbi kérdőív kitöltésével Ön hozzájárul egy egyszerű empirikus kutatás-
hoz, a magyartanárok online oktatásban szerzett tapasztalatának az összegyűj-
téséhez. A kérdőív kitöltése önkéntes és anonim, ezért a válaszát semmilyen 
módon nem fogom közétenni, és nem lehet majd azonosítani. Nincsenek jó 
vagy rossz válaszok! Kérem, azt jelölje be, amit leginkább igaznak érez. 
A kitöltéssel Ön hozzájárul az adatok tudományos célú elemzéséhez és felhasz-
nálásához. A kérdéssor kitöltése körülbelül 6 percet vesz igénybe. 

Köszönöm a segítségét!

Üdvözlettel
Csekő Györgyi

magyartanár, mentortanár

1. Foglalkozása (52 válasz)

Vezető (3 / 5,8%)

Vezetőtanár (10 / 19,2%)

Tanár (34 / 65,4%)

Hallgató (1 / 1,9%)

Egyetemi oktató (2 / 3,8%)

Szellemi szabadfoglalkozású (1 / 1,9%)

Tanító (1 / 1,9%)

Mentoráló intézményként fogadunk az ELTE-ről és a Károli Gáspár Református 
Egyetemről hallgatókat, akiket intézményünkbe lépve egyenragú tanártársnak 
tekintünk. Így mindazok véleményt formálhattak, akik a válaszgyűjtés időszakában 
az intézményünkben jártak, vagy velem munkakapcsolatban voltak. 
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2. Az oktatásban eltöltött idő (52 válasz)

Vezető (3 / 5,8%)

Vezetőtanár (8 / 15,4%)

Tanár (4 / 7,7%)

Gyakornok (12 / 23,1%)

Hallgató (25 / 48,1%)

A válaszadók több mint fele (48,1% + 23,1%), összesen: 71,2% tapasztalt pedagó-
gus, akik alkalmazkodóképesek, toleránsak, az órák rendjét, menetét kézben tartják. 
Szelektálni tudnak a lényeges és kevésbé lényeges információk között, módszertanuk 
gazdag. IKT-tudásuk és tapasztalatuk azonban változó szintű, mivel a többségük 
autodidakta módon tanulta az informatikát; és vannak köztük olyanok is, akiknek 
a tananyagszerkesztés nehézséget okoz. Csak 5,9% az, aki öt évnél kevesebb ideje 
van a pályán, ők viszont módszertanból és IKT-használatból kimagaslóan jobbak 
a tapasztalt kollégáknál. Nekik a tananyag koncentrálásával, az óra célirányos 
vezetésével, a feladatok szakszerű javításával és értékelésével, a fegyelmezéssel kell 
megküzdeniük. 

3. Milyen tantárgyat, tantárgyakat tanít? (52 válasz)
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A tanított tárgyak tekintetében a vártnál jóval színesebb kép alakult ki: a humán 
tárgyak dominálnak, arányuk meghaladja a 90%-ot. Az adatközlők között vannak 
olyanok, akik 2-3-4 tárgyat is tanítanak, és ez a jelölés torzította valamelyest a száza-
lékokat.

4. Rendelkezik informatikai végzettséggel? (52 válasz)

Igen (4 / 7,7%)

Talán (48 / 92,3%)

Azt gondolom, ennek az aránynak – kerekítve 92% : 8% – épp fordítva kellene 
lennie. Szerencsére a fiatal kollégák akik a közelmúltban végeztek, már jóval bizto-
sabb informatikai tudással jönnek az egyetemről. De legyen is így, a tanároknak 
gyakorlott, tudatos eszközhasználóknak kell lenniük. 

5. Informatikai tudásának forrása (52 válasz)

Továbbképzésen szerezte (13 / 25%)

Autodidakta módon fejlesztette önmagát (35 / 67,3%)

Az online oktatás során kényszerült rá
az eszközhasználatra (2 / 3,8%)
Nem igazán boldogul az IKT-használattal (2 / 3,8%)

Nem használ (0 / 0%)

Mindenki használ IKT-t. A válaszadók negyede 25% továbbképzésen szerezte 
a tudását, de a nagy többség autodidakta módon (így-úgy-amúgy), mikor mire volt 
szüksége, úgy lépett tovább egy-egy informatikai területen. Két szűk sáv egységesen 
3,8% – 3,8% (5. ábra 7,8%) bevallja, hogy az online oktatás során kényszerült rá 
az IKT-használatra, illetve nem boldogul az eszközhasználattal. Ők vajon hogyan 
oldják meg az online oktatást? 
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6. Az Ön informatikai felkészültsége és hozzáállása az online oktatáshoz (52 válasz)

A magyartanárok körében nincs senki, aki mesterszintű IKT-felhasználónak 
mondaná magát, mégis elégedettek lehetünk, mivel az 5-ös skálán a felfelé tartó 
jelzések alapján 86,6% egyértelműen képes az eredményes online oktatásra. 13,7% 
az, aki saját felkészültségét kevésnek tartja. A BECS-ellenőrzés során hasonlót 
tapasztaltam: volt olyan tanár, akinek a látogatott órán kellett megmutatni, hogyan 
tudja a képernyőt megosztani, hogy el tudja kezdeni a prezentációját. Aki nem 
járatos az IKT-használatban, annak nagy valószínűséggel elcsúsznak a napjai, 
rosszul tervezettek az órái, az elsajátítandó tananyagot nem képes teljes mértékben 
átadni. Valójában tudomásul kellett venni, hogy az online oktatáshoz nem elegendő 
csak és kizárólag a pedagógusok kreativitása. 

7. Otthonában rendelkezésére állt-e az online oktatáshoz szükséges összes eszköz? (Hardver, 
úgy mint számítógép és/vagy okostelefon, tablet, internetelérés, mikrofon, kamera, nyomtató 
stb.). (52 válasz)

Az adatközlők 46,2%-a rendelkezett az összes eszközzel. A többieknek már meg 
kellett küzdeniük a feladattal. Tudjuk azt is, hogy mit jelent a nyomtató vagy 
a kamera hiánya, milyen bosszantó, ha valamelyik eszköz elromlik. Utólag az is 
érdekelne, hogy mije lehet a válaszadók negyedének (25%), aki az 1-2-3. sávban 
értékelte az eszközök rendelkezésre állását. 

Az online oktatásra való átállás után egy egyszerű asztali kamera ára nyomban 
a kétszeresére emelkedett, ennélfogva muszáj megértően kezelni az eszközhiányt. 
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8. A családban mással is osztozni kellett az eszközökön? (52 válasz)

Mindig (4 / 7,7%)

Gyakran (7 / 13,5%)

Néha (17 / 32,7%)

Soha (24 / 46,2%)

Nemcsak a tanulóknak, a felnőtteknek éppoly bosszantó volt osztozni az eszköz-
használaton. Ha csak egyetlen kamera van a családban, akkor azt kell ide-oda 
hordozni és dugdosni. Rosszabb verzió, ha a gépen is osztozni kell. A tanárok több 
mint a fele kénytelen volt az óráját, a felzárkóztatást, a tanulókkal való kapcsolattar-
tást, az értekezleteket, a konferenciákon való részvételt stb. úgy szervezni, hogy ő 
az adott időben eszközképes legyen. 

9. Egységes volt-e a digitális platform az intézményben, ahol tanít? (52 válasz)

Sokféle programot használtunk
(Classroom, Meet, KRÉTA, Microsoft Teams, #School stb.),
s ez zavaró volt (17 / 32,7%)

Előfordult, hogy más programot is használtunk (18 / 34,6%)

Csak egy programot használtunk (17 / 32,7%)

Az ábráról könnyen leolvasható, hogy közelítőleg 1/3 – 1/3 – 1/3 arányban oszlott 
meg a tanárok válasza.

10. Nevezze meg, melyik online eszközt tartotta leginkább jól használhatónak! (Classroom, 
Zoom, Meet, KRÉTA, Microsoft Teams, #School stb.)

Egyéni válaszokat vártam, de arra nem gondoltam, hogy a tanárok többsége közel 
4 vagy több platformon is jelen van. Egy bonyolult ábrából azt sikerült megállapíta-
nom, hogy az online eszközök közül a Google Meet, Microsoft Teams, Zoom szerepelt 
magas számban, továbbá a Facebook Messenger, Facebook-csoport néhány jelöléssel. 
A KRÉTÁ-t senki sem jelölte. Ma már tudjuk, hogy azóta a megújult KRÉTA DKT is 
megjelent, valamint a Cisco Webex, a Discord, a Viber stb. 

A platformok közül a diákokkal való kapcsolattatásra a Google Classroom, Google 
Drive, Microsoft Teams a legnépszerűbbek, ismerjük és alkalmazzuk a Redmenta, 
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LearningApps, Canvas felületeket, emellett működtetjük a Facebook Messengert, 
illetve a Facebook-csoportot is, és az e-mail-küldés is gyakori és kedvelt maradt.

11. Ha ismeri, mennyire tartja jónak a Classroom programot? (44 válasz)

A tanárok többsége elégedett a Google Classroom felülettel, a bevezetőben már 
szó volt róla, hogy milyen jól szolgálhat a kapcsolattartásra.

12. Milyen akadályba ütközött az internetes programok használatakor? Ha volt ilyen tapaszta-
lata, tömören foglalja össze. 37 válasz /nem kötelező

A skála értékhatárai: az ezerfélé probléma és a nincs probléma között volt 
mérhető. 

 ■ Nehezen kezeltem őket eleinte.

 ■ Túl sok regisztráció a diákok számára is.

 ■ Többnyire vállalhatatlanul unalmasak. Nem online oktatás folyik, hanem online 
térbe helyezett kontaktórákat tartanak. Milyen jó lenne, ha pl. játékprogram-fej-
lesztő cégek állnának rá a tananyagfejlesztésre, hogy ne nekem kelljen online 
társasjátékot írni... :)

 ■ Ritkán használok Classroomot, inkább meetes online órát tartok, mert ez 
közvetlenebb, jobban hasonlít az élő oktatáshoz.

 ■ A kapcsolat megszakadt. Nem lehetett feltölteni az anyagot.

 ■ Lassúság, a különféle felületekre az átállás nehézkes.

 ■ Új programok keresése, megtanulása időigényes nekem is, a gyerekeknek is.

 ■ Bármilyen kérdés esetén senki sem tud segíteni a munkahelyen.

 ■ Több funkció a leírás alapján is nehezen volt megtalálható, működtethető.

 ■ Több tárhelyre lenne szükség.

 ■ Az anyagok megosztásának nehézsége, a dolgozatírást mellőztem.

 ■ Használati járatlanság.

 ■ Megy az idő a beállításokkal, nem lehet kontrollálni a diákok kiesését és egyéb 
rendszerösszeomlásokat.
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 ■ A profi verziók (Zoom, Kahoot) fizetősek, erre nem vagyok hajlandó saját pénzből 
beruházni, így ezeknek csak a fapados verzióját tudom használni.

 ■ A ppt-be ágyazott hangfelvételt/videót nem lehet lejátszani, és általában is nehéz 
ilyesfajta anyagokat beépíteni az órába. Nem magyar anyanyelvű diákoknak 
nagyon nehéz szómagyarázatokat adni, egyébként nehézkes a „táblára” írás.

 ■ A saját magam által alkotott feladatokat nem tudom beilleszteni.

 ■ Korlátozott személylátás, nem látok mindenkit a MS Teamsben a mozaikképen.

 ■ Először a diákot is meg kellett tanítani a használatra.

 ■ Az internetszolgáltatás szakadozott.

 ■ A tárhely korlátozottsága (Drive). Emiatt önköltségen bővítettem a tárhelyet. 
A Zoom időkorlátja. A Classroomon hiányzott az online óra tartásának lehető-
sége (ez a Teamsen megvalósul).

 ■ Alkalmanként probléma volt az internettel. A ZOOM-ba sajnos olyan személyek 
is „behatoltak” egy-egy tanórára, akik nem voltak az adott osztály tagjai, 
kilétüket homály fedte. Emiatt jelszót kellett módosítani.

 ■ Hallgatói kapacitás (magas létszámot nem bírnak), nem kompatibilis a digitális 
eszközökkel (ipad, táblagép), több eszközről futva összeakadnak, nincs megfelelő 
biztonsági szolgálat mögötte (vizsgáztatásra alkalmatlanok).

 ■ A tanulói írásbeli munkák javítása, nem voltak egységesek a beadott munkák 
(word, fotó) – nem lehetett belejavítani.

 ■ Inkább tanulói eszközhiány volt probléma, ill. tanulói oldalról akarat és szorga-
lom hiánya.

 ■ Kevés pedagógiai módszert lehet alkalmazni. A szakközépiskolás tanulók nem 
képesek használni (ok: eszközhiány, IKT-tudásuk, motiválatlanságuk, internethi-
ány).

 ■ A Meet programot még fejleszteni kell, mert sokszor akadozik, szakadozik 
a hang. Jó lenne látni egyszerre minden gyereket.

 ■ A Krétát gyakran frissítették, ezért nehezen ment a használata márciusban.

 ■ Az integrált felületeken kevés teszttípus van, csak néhány opcióból lehet válasz-
tani.

 ■ Általában technikai problémák vagy ismeretek hiánya.

 ■ Sokkal több bennük a lehetőség, mint amennyit én be tudok építeni. Nehéz 
kiválasztani, hogy mit mire érdemes használni.

 ■ Egyes feladatkészítő programoknak egészen korlátozottak a felhasználási 
lehetőségei.

 ■ A diákok sem mindig tudták jól használni, nehéz volt a sok program közül 
kiválasztani, amit végül használtunk.
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Aki ezt végigolvasta, az őszintén szembesült azzal, ami az online oktatás során 
valóban végbement. A jelzett buktatók külön-külön, de mind jelen voltak, szeren-
csére a harmadik COVID-hullám idejére gyakorlottabbá váltunk mi pedagógusok, 
de még most sem jelenthetem ki azt, hogy problémamentes lenne az online 
felelületen végzett munka. 

13. Minden tanóráját meg tudta tartani? 51 válasz /kötelező

 ■ Minden óráját megtartotta: 47,1%
 ■ Volt olyan óra, ami elmaradt, átszervezték: 27,5% 
 ■ Nem tudta minden óráját megtartani: 3,9°% 
 ■ Új formában, tömbösítve tanított: 21,5%

Az hamar kiderült, hogy minden egyes órát nem lehet megtartani, mert sem 
a gyerekek, sem a tanárok nem győzték a sok munkát. A tanárok a mindenapi 
feladatgyártást és a házifeladat-ellenőrzést sokallták. 

Az ügyesebbek hamarabb álltak át a tömbösített oktatásra, mi valamivel később. 
Jóval kedvezőbb és több szempontból hasznosabbnak is bizonyult, ahogy erről már 
a bevezetésben szó volt.

14. Értékelje a megtartott óráinak a minőségét! (52 válasz)

Érdekes, hogy eszköz és IKT-kompetencia hiányában az elégtelentől mért 
kiválóig futó ötfokú skálán szép eredmény mutatkozott. Azt a kis tudását és tehetsé-
gét a többség a közepes és jó értékek szintjére helyezte. Alig 4% mondja azt, hogy 
magas minőségben végezte az oktatást. 
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15. A tanulók visszajelzése alapján milyennek gondolja megtartott óráít? (52 válasz)

Unalmas (0 / 0%)

Átlagos (12 / 23,1%)

Hasznos (25 / 48,1%)

Érdekes (12 / 23,1%)

Izgalmas, szórakoztató (2 / 3,8%)

Mindenféle volt ezek közül (1 / 1,9%)

A tanulói vélemények szinte teljesen megegyeznek a tanárok véleményével, noha 
időbeli eltérés volt a kiadott kérdőívek között, és a válaszadók kiléte sem volt ismert. 
A tanároknak szüksége volt a tanulói visszajelzésekre. Mindenki érezte, hogy nem 
lehet ugyanúgy dolgozni, mint a jelenléti oktatásban, valahol muszáj engedményeket 
tenni, mert elviselhetetlen egy idő után, hogy napi tíz órát üljünk a gép előtt. 

16. Az online tanórára való felkészülés (52 válasz)

Lassú, hosszadalmas, megterhelő (23 / 44,2%)

Kissé megterhelő (20 / 38,5%)

Nagyjából annyi idő, mint a nem online órához
való felkészüléskor (9 / 17,3%)
Gyors, időtakarékos (0 / 0%)

A gyors és időtakarékos opciót mindenki elvetette, noha azt hinné az ember, hogy 
a gép megkönnyíti a munkáját. A tanárok többsége megterhelőnek érzékelte, kissé 
vagy nagyon, annak függvényében, hogy milyen órát kellett megterveznie. Az új 
ismeret feldolgozását lehetett legkönnyebben megoldani. Új téma, rendelkezésre álló 
tankönyv, okostankönyv, Sulinet tudásbázis, kutatási feladatok, Zanza tv, prezentá-
ciók stb. egy tanóra ideje alatt összerakható volt. Előfordult, hogy 3-4 órát kellett 
tervezni, és akkor még a beérkező házi feladatok ellenőrzéséről nem is szóltam. 
Az órák adminisztrációja is megnyúlt, a hiányzók miatti levelezés az osztályfőnök-
kel, a vezetőséggel, a szülővel újabb időigényes feladatot jelentett. A bemutatott 
pótlások és pótdolgozatok végeláthatatlan sora végképp megerőltető volt. Ha 
bejelentette az ember a dolgozatot, a tanulói létszám azonnal a felére csökkent, ha 
viszont nem jelenti be a tanár előre, akkor a többség elégtelent ír, mivel nem készül-
nek folyamatosan, nincs biztos tudásuk. Már az is gondot okozott, ha más kérdéssel 
vetettem fel ugyanazt a problémát: Tanárnő, de mi nem így tanultuk! A csoport-
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munka még csak működött, bár a csoport fele biztosan mást csinált, de egyvalakitől 
megszületett a jó válasz. Minden csoporttagot lehetetlenség volt meghallgatni, 
célirányosan számolt be csoportonként egy-egy fő. Csak az igazán gyakorlott 
IKT-használók (17,6%) mondhatták, hogy az órákra való felkészülés ideje nem 
változott meg. 

17. Mennyivel készült többet az online órákra? (52 válasz)

Semennyivel (3 / 5,8%)

Valamivel többet, kb. 1 órával (21 / 40,4%)

Sokkal többet, kb. 2-3 órával (19 / 36,5%)

3 óránál többet (8 / 15,4%)

Az ellenőrzés sok időt vett el. (1 / 1,9%)

A tanárok 92,3%-a 1–2 vagy 3 órával többet készült az online oktatás során napi 
szinten! Mindössze 5,8% az, akinek nem nyúlt el a felkészülési ideje az átállással. 
Ugyanaz a létszám, akinek nem kellett megosztania otthon az eszközét, mivel 
önállóan dolgozott, és már bizonyos jártasságra tett szert a tananyagszerkesztésben, 
de IKT-használatban mindenképpen. 

18. A magyartanár felkészülése hosszadalmasabb-e más szaktanárokénál online oktatáskor? 
(47 válasz)

Igen (25 / 53,2%)

Nem (10 / 21,3%)

Talán (12 / 25,5%)

Miből adódhat ez az 50%-nál is több válasz? Az 53,2% azt mutatja, hogy 
a magyartanárok felkészülése hosszabb, időigényesebb a többi tanárénál. A válasz 
egyszerű, a tantárgy érzelmi alapú, amelyhez igen gazdag kulturális örökség, 
kincstár kapcsolható, ezért megannyi szemléltetőeszköz kínálkozik. A legjobbak és 
legérdekesebbek felkutatása időigényes, tananyagba ágyazásuk valamiféle logikai 
rend mentén még időigényesebb. És akkor még csak tervben vannak a kapcsolódó 
kérdések, a tananyaghoz kapcsolt feladatok, plusz a házi feladat. Jók azok a munkál-
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tató feladatlapok, amelyek egyszerre veszik igénybe a szövegfeldolgozást, építenek 
a tanulók meglévő tudására és minimális kutatást várnak el, gondolkodásra ösztö-
nöznek, egyszerű válaszokat várnak el. Mintaként ajánlom Vass Judit2 magyartanár 
Babits és más költők – összehasonlító verselemzések3 című feladatlapját, amely 
mindezen igényeknek megfelel, és képes a tanulói kompetenciákat a legmesszebbme-
nőkig fejleszteni.

19. Módszertanára jellemző: (52 válasz)

A tanárok módszer- és eszköztára meglehetősen nagy változáson ment keresztül. 
Kezdetben mindenki a saját módszereivel indult el. Hatalmas cserebere kezdődött 
a kollégák között, akik egymást segítve tanulták el és töltögették fel az egyre igénye-
sebb feladatlapokat, ppt-ket, játékokat, rejtvényeket, teszteket, szemléltetőanyagokat 
stb. Ennek jelentős hozadéka, hogy mindenki tanult új módszereket, vett át új 
programokat. A tanárok 97%-a új módszerekkel gazdagodott, és 17,6% volt, aki 
a saját módszereit közkinccsé tette.

Fellendült a Tankocka, a Redmenta. Új feladatfeldolgozást kínált a Sutori-
program, és talán a legérdekesebb és legizgalmasabb játékos tanulást nyújtó 
Szabadulószoba.4 A mesterséges rengetegből csak akkor lehet kijutni, továbblépni, 
ha a feladatot jól oldotta meg a tanuló vagy a tanulócsoport. 

Gombos Tünde5 módszertani szakértő azt javasolja, ne kapjunk bele se túl sok 
programba, se túl sok módszerbe. Ha újat tanítunk, azt előbb mutassuk meg 
a tanulóknak. Legyen nekik is biztos a technikai tudásuk. A klasszikus szövegfeldol-
gozáshoz az annotálás módszerét, gondolattérképet (https://bubbl.hu), vizuális 
szövegfeldolgozásra a http://www.canva.com ingyenes alkalmazást ajánlotta. 

2 Vass Judit a Budapest XIV. Kerületi Teleki Blanka Gimnázium magyartanára. https://vassjudit.hu/
3 Vass Judit (2021): Babits és más költők – irányított verselemzések. [online] https://vassjudit.

hu/2021/01/27/babits-es-mas-koltok-iranyitott-verselemzesek/
4 A szekszárdi Garai János Gimnázium 2021. évi Országos Anyanyelvi Versenyének döntője is 

szabadulószoba-játékkal zárult. A versenyzők elragadtatva mondták, ilyen nagyszerű versenyben még 
nem vettek rész, minden feladatát élvezték.

5 Gombos Tünde Budapesti POK Kooperativitást támogató eszközök és módszerek az online térben című 
előadása, 2021.
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A biztos eszközhasználat fontosabb, mivel az hatékonyan támogatja a tanulási 
folyamatot.

23. Volt-e a módszerek közt olyan, amelyet mindennapi munkájában szívesen alkalmaz?

Egyéni szöveges válaszok alapján: 
Zanza tv, YouTube-anyagok, feladatkiosztás a Classroomban, online házifeladat-kül-
dés, Falfelületen a javítókulcs megadása, film- és zenei művek bejátszása megosztás-
sal, vázlatok feltöltése, linkek megadása, Sulinet tudásbázis alkalmazása, projektmód-
szer, videótanár, projektmódszerek (önálló tanulás), projektmunka kiscsoportos 
konzultációval, folyamatos kapcsolattartás a tanulókkal, Wordwall, online gondol-
kodtató feladat, Tudástár, tanári előadás, tanári magyarázat, tanulói páros a virtuá-
lis tanteremben, órarend szerinti frontális óratartás, ipad/tablet mint tábla, ami alatt 
fut egy külön program a tananyag vetítésére; Redmenta-feladatok, feladatlapok, 
Redmenta-tesztek; prezentáció online órával egybekötve, ahol a tanulókkal meg lehet 
beszélni, ha valamit nem értenek, online feladatsorok, online óra segédlettel (pl. ppt, 
whiteboard, videó), online feladatok (Okosdoboz stb.); NKP (okostankönyv), Sutori, 
Learning Apps, kvízek, kutatás, diákprezentáció, csoportmunka, közöségi fórumok 
létrehozása, közös munkaplatformok, kiscsoportos munka közösen szerkesztett online 
dokumentumokban – folyamatos tanári reflexióval, előadás képernyőmegosztással, 
Kahoot, gamification, egyéni tanulási útvonal biztosítása, digitális szabadulószoba, 
digitális feladatok, quzziz, way, liveworksheets, interaktív részvétel.

Két ellenvélemény:
Nem tartom hatékonynak az online oktatást. Nem találtam hatékony módszert.
Nem tudok ilyen megnevezni. Az online oktatásnak csak hátrányai vannak.

Nem osztom a két kolléga nézetét, annak ellenére, hogy a harmadik hullám 
végére én is nagyon belefáradtam az online oktatásba. Sok mindent megtartanék 
a jövőben (a Classroomot osztályonként mindenképp!) Az online oktatás tapaszta-
latának be kell épülnie a jelentléti oktatásba, ezt megkerülni már nem lehet és nem 
is érdemes. 

A Magyartanárok online Facebook-csoportjában gazdag ötleltbörzére akad 
az odalátogató. Sok magyartanár feltette az általa szerkesztett új tananyagokat. Ezzel 
mintát kínáltak a többi kollégának, engedték, hogy saját munkájukat mások is 
hasznosítsák. Ebben a csoportban ők ugyanúgy hozzájuthattak számos feladathoz, 
amit készen átvehettek. A közelmúltban több csoport alakult, ezek mindegyike 
módszertani bázisnak is tekinthető. A gimnáziumban létrehoztuk a Magyartanárok 
Google Classroom tantermét, ahová belépve beszélgettünk és online konzultációkat 
tartottunk. Ezen túl pedig szakmai adatbázist töltöttünk fel, ami a gimnáziumi 
magyaroktatás egységességét hivatott szolgálni.
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24. A tanulók beadott munkájának értékelése (52 válasz)

25. A tanulók értékelése (52 válasz)

Nézzük egyben a két táblázatot! 
Azt online oktatás legnagyobb terhe a tanulói munkák értékelése volt. Arra 

a jelenléti oktatásban is vigyázunk, hogy több osztály dolgozata ne csússzon egybe. 
Megrendítő látvány volt – ahogy már többször említettem – a naponként beömlő 
90−150 házi feladat. Pár hét elteltével tudtuk, hogy valamit tenni kell. 

Írásbeli esetén csak a kreativitást igénylő feladatokat osztályoztam, hiszen 
az internet az ő kezükben is ott volt. Szóban csak azokat lehetett felelteni, akik 
belenéztek a kamerába, bár az osztott képernyőről bármi leolvasható volt. 

A magyartanárok többsége igyekezett korrektúrával kijavítani a házi feladatokat. 
A tanulók egy része meg sem nézte, milyen megjegyzéseket, javaslatokat fogalmazott 
meg a szaktanára. Őket jobbára csak az értékelés érdekelte, az osztályzat és az emoti-
kon – ez utóbbinak még a gimnazisták körében is nagy népszerűsége támadt. 

Lényegesebb szempont volt, hogy a beadott munkának, a tanulói megnyilvánulás-
nak legyen nyoma. A tanulók érezzék, muszáj tanulni. Ha folyamatosan ellenőrizzük 
a tudásukat, akkor − reméltük −, folyamatosan készülnek. Nos, ebben a tanárok 
tévedtek. Osztályonként 2-3 fő időszakonként nagyon el tudott tűnni, és nem 
érdekelte sem a beírás, sem a szülőnek írt tájékoztatás, egyszerűen minden lepergett 
róluk. Dolgozatíráskor folyamatos trükközés folyt, volt, hogy azt éreztem, konferen-
ciabeszélgetésbe csöppentem. A nagyfokú összejátszást tapasztalva kiraktam 
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a megoldókulcsot a falra, hogy az alapján javítsák a munkájukat, mivel a kooperatív 
dolgozatot értékelni nem lehet. 

27. Alkalmazta-e a differenciált tanítást? (52 válasz)

Igen (31 / 59,6%)

Nem (18 / 34,6%)

Amennyire eddig is (2 / 1,9%)

Alapvetően elég személytelen volt, mert egy olyan
osztályt tanítottam, akiket élőben nem ismertem,
így nehéz lett volna di�erenciálni  (1 / 1,9%)

A tanárok 2/3-a differenciált feladatokat is adott. Szerencsésnek gondolom 
a Classroomban tanító pedagógusokat, hiszen előre rögzíteni tudják egyének vagy 
csoportok részére a kiosztandó feladatsorokat. Volt, aki azt válaszolta, hogy örül, ha 
végez az órai anyaggal, differenciálásra végképp nincs ereje, ideje. 

29. Az online oktatáson belül meg tudta valósítani a lemaradó tanulók felzárkóztatását? 
(52 válasz)

Igen (16 / 30,8%)

Nem (21 / 40,4%)

Talán (14 / 26,9%)

Feladatokkal (1 / 1,9%)

A felzárkóztatás nehezebben ment, általában a támogatásra, egyéni fejlesztésre 
szoruló tanulók küszködtek eszközhiánnyal, és ők voltak azok, akik olykor megfe-
ledkeztek az online óráról. Kedves levélben tudatták, hogy elaludtak. Ezzel nem 
lehetett mit kezdeni, mivel a hiányzást nem kellett és nem is lehetett bejegyezni. 
Ahogy már szó volt róla, központi utasításra kellett a KRÉTA naplóbejegyzésében 
a tantermet „üres” helyszínre kapcsolni. Ezt minden diák jól tudta. A tanár, aki 
minden erejével az online órára összpontosította a figyelmét, nem tudta követni, 
melyik tanulója hány órát mulasztott, vajon honnan is kezdje a felzárkóztatást? És 
milyen idősávban? Hiszen reggel 9-től du. 15.30-ig minden be volt osztva. Így 
a felzárkóztatás leginkább elmaradt, a tanulók nem reklamáltak. Ekkor jött a mentő-
ötlet: adjunk konzultációs lehetőséget, így lett szerdai sávban 2 óra, bárki bejelent-
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kezhetett egyénileg vagy csoportosan. Két csoportnak tartottam konzultációt, 
egyéni érdeklődő nem volt. 

31. Az online oktatás okozott-e valamilyen egészségügyi problémát (pl. látás, hallás, mozgás-
szervi, stb.)? (52 válasz)

Igen (26 / 50%)

Csuklyásizom bekötése a monitor
bámulása miatt (1 / 1,9%)

Szédülés (1 / 1,9%)

Hátfájás (1 / 1,9%)

Hátfájásom sokat romlott (1 / 1,9%)

Izomfájdalom (1 / 1,9%)

Szerintem romlott a szemem (1 / 1,9%)

Derékfájást :) (1 / 1,9%)

Nem
(7 / 13,5%)

Talán
(12 / 23,1%)

32. Azt tapasztalta, hogy fáj a…, hogy kellemetlen a…, (50 válasz)

A 31. és 32. ábra együtt jelzik jól a tanárok egészségügyi állapotának változását. 
A hosszan tartó online oktatás során a válaszadók fele úgy érzi, hogy egészségügyi 
károsodás érte, még nem tudja biztosan, de valamilyen szinten érzékeli 23,1 százalék 
a károsodást, 13,5% meg is adja a betegségét: szédülés, derék- és hátfájdalom, 
izomfájdalom, a nyakon jelentkező fájdalmak.

Közülük a többség a háta és a szeme fájdalmát jelölte meg leggyakoribb problémá-
nak. A mozgáshiány, a sok ülés testsúlygyarapodást eredményezett, sőt aranyér 
kialakulásáról is szó esett. Azt mondanom sem kell, hogy majdnem mindenkinek 
a maga módján, a lehetőségei szerint kell helyrehoznia az egészségét. 

KeN_2021-1_beliv_grayscale.indd   147KeN_2021-1_beliv_grayscale.indd   147 2021. 09. 21.   20:52:272021. 09. 21.   20:52:27



148 NEVELÉSTUDOMÁNY – OKTATÁSÜGY

33. A távoktatás lelkileg milyen hatással volt Önre? (52 válasz)

A nagyon stresszes és a nyugodt, kiegyensúlyozott 5 fokozatú lineáris skálán 
kellett jelölni az egyén által érzékelt hatást. Meglehetősen kevesen (4%) dőlhettek 
nyugodtan hátra a székükben, a többiek inkább a stresszt, a napi hajtást és a megfe-
lelés kényszerében préselődő pedagógus lelkiállapotát érzékelték. 

34. Hogyan fogadta, hogy ismét bevezették az online oktatást? (46 válasz)

Azt gondoltam, 
így volt helyes (25 / 54,3%)

Örültem (3 / 6,5%)

Most nem érint (1 / 2,2%)

Kényszerhelyzet, de nem olyan hatékony,
mint az oktatás (1 / 2,2%)

Összeomoltam, egy bő hét után kezdem
összeszedni magam (1 / 2,2%)

Már nem tanítok (1 / 2,2%)

Általános iskolában tanítok, így jelenleg
nem vonatkozik rám az online oktatás,
bár örülnék neki (1 / 2,2%)

Alsós tanító vagyok; vagyis
nem jellemző (még) (1 / 2,2%)

A hibrid oktatást tartom megfelelőnek
(tanterem+online) (6 / 13%)

Nem tartom megfelelőnek, mivel
nagyon lemaradnak a diákok (6 / 13%)

Mindössze 3 fő, azaz 6,5 % örült, hogy újból távoktatásra tértünk át a 2. hullám-
ban. A tanároknak több mint a fele (54,3) állítja, ez volt a helyes lépés, a hibrid 
oktatást (jelenléti + online) tartja megfelelőnek 13%. Ők valamennyien (73,8%) 
boldogulnak az online oktatásban, azt elfogadják és igyekeznek jó szinten megvaló-
sítani. 

13% nem tartja megfelelőnek az átállást, mivel nagyon lemaradnak a diákok, tehát 
elutasítja, és több mint 10%-uk egyéb érveket említ, például kényszerhelyzetnek 
gondolja, vagy jelenleg nem érinti stb.
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5. ÖSSZEFOGLALÁS, KONKLÚZIÓ 

Teher vagy áldás az online oktatás?
Erre a kérdésre keresem a választ. Mint az ábrákban látható, a válaszadók elmond-
ták, mindkettő egyszerre igaz, éppen ezért érdemes erről gondolkodni, beszélni. 
Arra kellett ügyelni, hogy a pedagógiai célokat ismerve a tanulók fejlődését miként 
tudjuk biztosítani, és a tudáskonstrukció érdekében régi és új módszereinkkel mit 
tudunk elérni. Ami egyszer előfordult, az előfordulhat máskor is. Tegyük tehát 
használhatóvá az összegyűjtött tapasztalatokat. 

A változtatásba hirtelen belekényszerültünk – én magam is, aki már hosszú évek 
óta dolgozom tanárként. A pedagógusok nagy többsége teljesen autodidakta módon 
állt hozzá a váratlan helyzethez. Tiszteletre méltó, hogy megküzdöttek az online 
oktatással; kezdetben úgy, ahogyan tudtak, majd egyre találékonyabban és tudato-
sabban, önmagukat képezve tanultak bele ebbe az oktatási formába. 

Vajon mennyire nevezhető online oktatásnak az a helyzet, amelyben az oktatást 
folytatni kellett? Mielőtt bárki, bármit jósolna, tekintsük át az informatikus szakta-
nár, Nagy-Szakál Zoltán meghatározást, és ezt követően viszonyítsunk ahhoz, amit 
mi végzünk:

Az e-learning:6 olyan számítógépes hálózaton elérhető nyitott – tér- és időkorlátoktól 
független – képzési forma, amely a tanítási-tanulási folyamatot megszervezve hatékony, 
optimális ismeretátadási, tanulási módszerek birtokában a tananyagot és a tanulói 
forrásokat, a tanár-tanuló kommunikációt, valamint a számítógépes interaktív oktató-
szoftvert egységes keretrendszerbe foglalva a tanuló számára hozzáférhetővé teszi.

A fentiek alapján e-laerningnek nevezhetjük az iskolai oktatásban a számítógéppel 
segített tanulást, az IKT-eszközök használatával segített távoktatást, a webalapú (online) 
előadást, konzultációt, de idesorolható a számítógépes multimédiával, webtartalmakkal 
támogatott oktatóprogramok használata is az önálló tanulás segítésére. 
Az e-learningben az online képzés megvalósulhat szinkron és aszinkron formában.7

6 Forgó (2005)
7 A szinkron, online tanulás, melynek során a földrajzilag különböző helyen levő tanárok és tanulók 

egy időben, azonos felületen dolgoznak. A tanuló önállóan, a saját üteme szerint végzi el a feladato-
kat, sajátítja el a tananyagot. A tanár hanganyagot, képanyagot biztosít a tanuló számára. A tanuló 
és a tanár élő kapcsolatban kommunikál egymással, így biztosítva annak lehetőségét, hogy a diákok 
tudjanak „jelentkezni”, azaz kérdezhessenek, egy-egy kérdést fel tud tenni a tanár, és közvetlen szóban 
vagy a „csevegőfalon” azonnal hallja/látja a tanulói válaszokat. Lehetőség nyílik arra is, hogy egyszerre 
több csoport is be tudjon kapcsolódni az óra menetébe, mintegy vitafórumszerűen.

Az aszinkron tanulási folyamatban az oktatási tartalmak szintén online formában érhetők el, de a ta-
nulók a tanulás folyamán nem kapnak folyamatos tanári segítséget, ilyenkor csökken az interaktivitás. 
A tanuló a kijelölt tananyagot meghatározott időkereten belül, a saját ütemében dolgozza fel. Az aszink-
ron tanulási folyamatban a tanuló a letöltött anyagból tanul. Ennél a tanulási folyamatnál nem szükséges 
az egységes felület használata, hiszen a tananyagokat akár e-mailben is eljuttathatjuk a tanulóknak. 
A tanulók nem tudnak közvetlenül, „élő”-ben a tanárral kommunikálni. Az e-learning alkalmazások tu-
lajdonképpen a számítógép-alapú oktatás, a virtuális tanterem és digitális tartalmak együttesét jelentik.
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Valójában a tanárok többsége a szinkronhoz hasonló tanulási folyamatot segítette 
mindennapi munkájával. Mivel központi útmutatás erre vonatkozóan nem volt, 
ezért indult el az online oktatás oly sok variációjában és azon lehetőségekkel, 
amelyek kéznél voltak. 

A második hullámban már az első hullám tapasztalatával felvértezve jóval 
eredményesebben vágtunk bele ismételten az online oktatásba. 

Szívderítő volt látni a szakmai tanárcsoportok összefogását, ami egymás kisegíté-
sére irányult. Szakmai adatbankok jöttek létre, amelyből mindenki szabadon 
dolgozhatott. A tanárok meglendült kreativitása fulladásig kimerített mindenkit, 
tanárt és diákot egyaránt. 

A második hullában már több jó kezdeményezés született, az intézményvezetés 
blokkokban gondolkodott: mennyiségében kevesebb, de tartalmát tekintve haszno-
sabb tananyagátadás történt. A váratlanul támadt kisebb-nagyobb akadályok 
ellenére haladtunk. Visszatekintve a végzős, a 12.-es osztályok kerültek igazán 
hátrányba: elmaradt a szalagavató bál, lett helyette szalagtűzés, elhalasztották 
a ballagást, lett belőle osztályonkénti évzáró ballagás. Az érettségi is rendkívüli, csak 
írásbeli vizsgával zárult, mégis segíti őket abban, hogy tovább tudjanak lépni, 
továbbtanulhassanak. 

Tudomásul kell venni, hogy nemcsak az oktatás, hanem a piaci környezet is 
megváltozott, az iskoláknak többszörösen kell versenybe szállniuk, hogy a jövő 
szakembereit felvértezzék. Hogyan? Úgy, hogy a tanárok meglévő szakmai tudásunk 
mellé illesztik informatikai gazdagodásukat, a megismert módszereket, programo-
kat, és új konstrukciót kínálva kreatívan dolgoznak tovább. 

A harmadik hullámban az online tanítás számos előnyét fedeztük fel, megannyi 
online anyagot készítettünk,8 közkinccsé tettük, de már elég volt, elfáradtunk. 
A baráti találkozások, a személyesség nagyon hiányzik. Fásultak vagyunk, a tanu-
lókkal együtt, nagyon várjuk, hogy normális iskolai életet élhessünk újra.

A családok számára ugyancsak megterhelő volt a karanténba zárt fiatalok otthon 
tartása, különösen a kamaszok és kicsik esetében. A családtagok éppúgy küzdöttek 
az előállt nehézségekkel, a munkalehetőségekkel, a munkahiánnyal. A gyermekek 
azonban hatványozottabban rosszul viselték a bezártságot. Minden nehézség 
ellenére a biztonság, az élet védelme kell, hogy az elsődleges szempont legyen. Aki 
tehette, már beoltatta magát, szorgalmazzuk, kaphassa meg mindenki, legyen ez is 
olyan, mint a többi védőoltás. 

A szülői közösség kérte: „Ne legyen több szülő- és ne legyen több pedagógusáldo-
zat! Minden élethelyzet egyedi: „…ne nyissanak még az iskolák, várjuk ki azt az időt, 
amikor szorongás és félelem nélkül lépheti át tanuló és tanár az iskola küszöbét.”

Muszáj tiszteletben tartani a szülők kérését, a vezetés oktatási stratégiáját, 
a pedagógusok elköteleződését: a nevelő-oktató munka megbecsülését, a tanulók 
fejlődését.

8 Lásd: A magyar munkaközösség honlapját! http://szinyei-magyar.hu
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TUDÓS GENERÁCIÓK PÁRBESZÉDE 
AZ EGYETEMI TEHETSÉGGONDOZÓ 
MŰHELYEKBEN – 70 ÉVES A TDK

N. MANDL ERIKA1

Az írás szerzője elsősorban a társadalomtudományi, könyvtártudományi, művészet-
pedagógiai tagozatok és témák bírálójaként, zsűritagjaként, zsűrielnökeként, 
szervezőjeként és konzulenseként szerzett életre szóló tanári élményeket a magyar 
tudósnevelés 70 éves, sőt több száz éves hagyományokra épülő mozgalmában. Ezen 
tapasztalatok birtokában vállalkozott az egyetemi tudományos műhelyek módszer-
tani színgazdagságát is tükröző két jubileumi kötet bemutatására.

Koósné Török Erzsébet (szerk., 2021): A TDK vonzásában. 7 évtized, 35 OTDK. 
Budapest, Akadémiai Kiadó.

Élő örökség
A diákköri mozgalom hét évtizedét áttekintő A TDK vonzásában című kötet 
méltóképpen tiszteleg a hazai tudományos innováció megújító forrásaként 
számontartott Országos Tudományos Diákköri Konferenciák élő öröksége előtt. 
Szendrő Péter OTDT-elnök bevezető írásában kiemeli, hogy a TDK-munka minden 
lépcsőfokát végigjárva, majd az OTDT elnökeként szakmai beteljesedésként éli meg 
az egyetemi tehetséggondozás misszióját. Hisz a sorsfordító mester-tanítvány 
találkozásokban, a formáló példaadásban. A mester-tanítvány párbeszéd szerinte 
egy kegyelmi állapot, az önzetlen tudásátadás egyedi formája. Hungarikumnak, 
a magyar örökség részének, a legjobbak szövetségének tartja, de a hagyományátadás 
és megújulás terepének is, hiszen a több évszázados magyar önképzőköri hagyomá-
nyokra épülő diáktudós-mozgalom mára átszövi a teljes Kárpát-medencei magyar 
felsőoktatást. A hazai tudományos intézményrendszer emblematikus képviselőinek 
55 személyes hangvételű, sok esetben vallomásos jellegű írásában minden tudo-
mányterület jelen van, a maga sajátos fogalmi rendszerével, világlátásával és problé-
mafelvetéseivel.

A kötet tisztelgés Szendrő Péter előtt is, aki saját műhelyteremtő életpéldájával 
igazi rangot adott a jubiláló diákkonferencia-sorozatnak. Koósné Török Erzsébet 
egykori OTDT-titkár tanulmányából megismerjük Szendrő Péter szakmai-tudomá-
nyos életútjának azon állomásait, amelyek predesztinálták a tehetséggondozó 

1 Dr. Nagyné Mand Erika PhD, egyetemi docens, Szent István Egyetem Kaposvári Campus Pedagógiai 
Kar, Kaposvár
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munka irányítására. (237–245) Pléh Csaba (ELTE, CEU, MTA) Szendrő Péter 
tevékenységében „az értékeket sosem feladó, hajlékony pragmatizmust” emeli ki 
(103), a diákköröket pedig a magyar diákélet siker- és boldogságszervező unikumá-
nak” tartja (102). Pléh személyes hitvallása szerint „a fiatalokat úgy kell támogatni, 
segíteni, hogy ne csak szűk kutatási területük kiváló szakembereivé váljanak, hanem 
széles látókörű, igazi áttekintéssel bíró tudós személyiséggé.” (103) Kis Norbert 
(NKE) fogalmazta meg Szendrő Péter aurájának egyik titkát: „a közösség élén 
mindig kell álljon egy doyen, akinek minden mozdulatából sugárzik a fiatalok 
szeretete.” (54)

Az OTDK történetében talán – a szerkesztő által is kiemelt – Magyar Örökség díj 
az egyik legrangosabb elismerés, hiszen a magyar társadalom erkölcsi, szellemi 
felemeléséhez leginkább hozzájáruló intézmények kaphatják. A szerkesztő nyomán 
kiemeljük, hogy a kötet „alapja lehetne […] egy közép- és hosszú távú TDK-straté-
gia, széles körű tehetséggondozási koncepció kidolgozásának is.” (17)

Az összeállítás végén a gondos szerkesztőnek köszönhetően nyomon követhetjük 
a diákkörök hét évtizedének legfontosabb mérföldköveit, amelyek közül az 1988-ban 
alapított Pro Scientia Aranyérem alapítását, a Magyar Tudományos Akadémiával 
kialakított együttműködést (1989), és a határon túli egyetemi hallgatók első részvé-
teli lehetőségét (2001) emeljük ki. A Pro Sapientia Aranyérem alapításának körülmé-
nyeiről, odaítélésének módjáról Csirik János (SZTE) alapos ismertetésében olvasha-
tunk.

Mi más is hitelesítené erősebben az OTDK értékeit, mint a nagyívű kutatói pályát 
befutó egykori TDK-sok tanúságtétele. Lovász László (ELTE, MTA) személyes 
visszaemlékezéssel tiszteleg az őt is elindító mozgalom és mesterei előtt. Lovász 
László példája azért is különleges, mert egy – negyedéves hallgatóként bemutatott, 
a Gráfok faktorizációs problémái című – TDK-dolgozata olyan mélységű volt, hogy T. 
Sós Vera matematikus javaslatára e munkájának értekezésváltozatával szerzett 
kandidátusi fokozatot. A matematikus beavat minket 70-es évekbeli kalandos 
diákköri folyóiratalapításuk (Matematikus Kurir) történetébe. Lapjukban másfél 
évtizeden át közöltek tematikus számok keretében diákkörös dolgozatokat és fontos 
tudományos híreket, kezdetleges sokszorosítási módszerekkel.

Klinghammer István (ELTE, MTA) értelmezésében „a tudomány a jó oktatónak 
[…] ethosz, az élethez való egyfajta viszony.” (59) Nagyon fontosnak tartja a kritikai 
tartást, „a gondolkodni merő belső függetlenséget”. (59) A tudományos munka 
másfajta aspektusát világítja meg Egon Friedel Az újkori kultúra története című 
művének Kilinhammer István által idézett harmadik tétele: „a lángész és kora 
tökéletesen összemérhetetlenek, semmi közük egymáshoz, és teljességgel idegenül 
állnak egymással szemben. A lángészt a kor nem érdekli, mert alkotása időtlen. 
A korszak a lángészt nem érti ugyanezért, és csak a későbbi korok fogják a lángészt 
felismerni.” (60) A térképész-akadémikus kiemeli, hogy pszichológusaink vizsgálatai 
(Gardner, Damon, Csíkszentmihályi, 2001) szerint „az ember többször érez igazi 
örömet az eredményes és értelmes elfoglaltság közben, mint a pihenés […] során”, és 
„nem lehet jó munkát végezni, ha a mód vagy az eredmény nem etikus.” (61) 
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Hasonló gondolatokat fogalmaz meg a kutatás öröméről, a kíváncsiság természetéről 
Horváth Ákos (ELTE TTK) is, kiemelve, hogy a diákkör az „inspráló kapcsolatok 
létrejöttét szervezetten segíti” (34), s a kutatói gondolkodás, a kreativitás „nemcsak 
a tudományban, hanem a munkaerőpiac minden szegletében előny.” (36)

Mezey Barna (ELTE, OTDT) köszöntőjében a diákköri mozgalom alulról szerve-
zettségét és autonóm jellegét, és az ezekből következő unikális jellegét hangsúlyozza. 
A tudományos diákkör valódi tartalmát szerinte az autonóm diákközösség és 
a tudós irányította kutatómunka egybekapcsolása adta, s e tudós diákközösségek sok 
esetben életre szóló baráti védegyletekké is alakultak. A jogtörténész kiemeli, hogy 
a diákköröket az előzőeken túl a tudományos-szakmai jelleg a nehezebb időkben is 
megkímélte az átpolitizáltságtól, s a tehetséggondozás ezen formája a felsőoktatás 
eltömegesedése időszakában is tudta stabilizálni a mester-tanítvány viszonyt. 

Első lépések a tudomány felé
A tanulmányok egy kisebb csokra a kutatás első lépéseinek élményeit, a tudomány 
megszerettetésének módjait, a rátalálás-felfedezés örömét, a kíváncsiság fenntartásá-
nak fontosságát, a jó TDK-téma megtalálásának műhelytitkait érinti. Merkely Béla 
(SOTE) stílusosan úgy fogalmaz, hogy a tudomány szeretetével is „meg lehet 
fertőződni”. Ő is egy OTDK-n szeretett bele a tudományba. Bő 20 év alatt csaknem 
60 hallgató dolgozott az irányítása alatt, s az általa vezetett Városmajori Szív- és 
Érgyógyászati Klinika egykori tudományos diákkörösökre épül. Merkely Béla 
gondolataihoz kapcsolódik Jedlovszky-Hajdú Angéla (SOTE) írása is, aki a TDK 
legfőbb értékének az együtt gondolkodást, dolgozást tartja, amely nemcsak a diák, 
hanem a tanár számára is fejlődést hozhat.

Sótonyi Péter (SE, MTA) a 2007-ben indult Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggon-
dozó Program bemutatásával hitelesíti kutatótársai gondolatait. A kétfokozatú 
programban jelenleg 80 mentor irányítja 170 hallgató munkáját, a Partner Középis-
kolai Programmal kiegészülve. Padisák Judit (PE, MTA) biológus, limnoökológus 
személyes hangú visszaemlékezésének részeként a biológiai alapkutatások és 
a környezettudomány, valamint a többi hasonló – közvetlen profitot – nem hozó 
tudományterület helyzetére, a kutatóintézetek integritásának és a fiatal kutatók 
itthontartásának fontosságára hívja fel a figyelmet.

Pénzes Béla (SZIE, OTDT) szerint a diákkör természetes vonzerejét a tantárgyak 
megszerettetésével lehet megalapozni, s ezen túl a diákkörös kutatómunkának 
lendületet adhatnak olyan kapcsolódó pályázati lehetőségek is, amellyel a fiatal 
kutatók világot láthatnak, külföldi laboratóriumokban dolgozhatnak. A kertészmér-
nök-tanár ekképpen zárja visszaemlékezését: „Ülök a kályha előtt. Már csak halkan 
pattog a tűz, parázslik, még melegít, majd lassan elhamvad. Gondolatban a munka-
helyemen járok, mint korábban oly sokszor, néhány ablak még világít, remélem, 
mögöttük diákkörösök és mestereik dolgoznak.” (101)

Ritoók Zsigmond (ELTE BTK, MTA) háromfajta egyenrangú kutatómunkát nevez 
meg: az egyikben a tudós „felméri, hogy hol áll a tudomány valamely kérdés vizsgá-
latában. […] Az ilyen jellegű munka […] éles kritikai érzéket igényel, mely az addigi 
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megoldások ismeretén túl észreveszi azok gyenge pontjait is. […] A másik forma, 
mikor a megoldási kísérletek kritikáján túl maga is javasol megoldást. […] Végül 
a harmadik lehetőség, mikor valaki felfedez egy problémát, melynek probléma voltát 
addig más nem vette észre.” (108–109) A professzor szerint a fenti felismerésekhez 
vezető út egyike a diákkör, az ott folyó eszmecsere. Előbbiből elindulhat egy tudo-
mányos pálya, vagy ha az egykori diákkörösből nem is válik örökre kutató, „a 
tudományos munkára […] mint gyötrelmes és gyönyörűséges keresésre és ámuló 
[…] rátalálásra” (109) fog mindig tekinteni.

Kis Norbert (NKE) szép példákat említ a tudománytörténetből arra, hogy 
mennyire sorsdöntő, ki áll a leendő géniusz mögött az első lépéseknél. A sok 
példából Dohnányi Ernőt emeljük ki, aki „felfedezte egy 8 éves vézna, beteges kisfiú 
mozdulataiban a 20. század legnagyobb zongorista fenoménját, és felkarolta Cziffra 
György iskoláztatását.” (52) A jogász professzor Szent-Györgyi Albert gondolatával 
arra is felhívja a figyelmet, hogy az első lépések után merészség, elmélyültség és 
nyitottság is kell: „Gondolkodj merészen. Ne félj a tévedésektől. A kis részletekre is 
figyelj, tartsd nyitva a szemed és légy mindenben szerény, kivéve céljadat.” (52) Kis 
Norbert kiemeli, hogy az OTDK-ban „az első lépések mesterei és tanítványai, 
tudományos múltunk dicső árnyai és az időtlen kávéházi hangulat együtt vannak 
jelen.” (54)

Az első lépések mellett egy OTDK-s kutató kolléga utolsó lépésének is emléket 
állít a jubileumi visszaemlékezés. „Évtizedes közeli munkatársával” készített 
írásának elkészülte után nem sokkal, életének 73. évében elhunyt Szabó Mária 
professzor asszony, az ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet egykori 
igazgatója. „Biológusok, földrajzosok és környezettudósok sokaságát indította 
útnak” (55) – emlékezik az iskolateremtő kutatóra a szerkesztő. Szerzőtársával, Kiss 
Ádámmal (ELTE) a diákköri kutatások egy ritkán említett eredményére hívják fel 
a figyelmet: a fiatal kutatók elsajátítják tudományuk szakszókincsét, biztos használa-
tának gyakorlatát, s ez hozzásegíti őket, hogy később idegen nyelven is helyesen, 
pontosan alkalmazzák szakmájuk terminológiáját. 

Tudós generációk
Számos szerző méltatja a diákköröket a tudós nemzedékek legérdekmentesebb 
párbeszédének színtereként. Borsodi Csaba (ELTE) filológusi gondossággal idézi fel 
az OTDK kialakulásának körülményeit és korszakhatárait, átalakulásának forduló-
pontjait. A történeti visszatekintés szerint a hivatalos megalakulás éve 1952 (a 
közoktatási miniszter utasítása alapján), de az első diákkörök az ELTE karain és 
a Veszprémi Vegyipari Egyetemen már az 1950/51-es tanévtől megszerveződtek. 
1953 májusában rendezték meg az első diákköri konferenciát, amely Nagy Imre 
miniszterelnöksége idején tovább fejlődött, de a történész szerint a párt veszélyt is 
látott benne, hiszen a diákkörök csoportjai látogatták egymás programjait, ahol 
időnként „nem pártkonform megnyilatkozások is elhangoztak” (147). 1956 őszén 
az ELTE BTK-n megszületett az első, hallgatók által szerkesztett folyóirat első (és 
egyetlen) száma Tiszta szívvel címen. A lap szerzői közül néhányan később emigrál-
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tak, másokat kizártak az egyetemről, vagy „szemmel tartottak”. A második korszak 
a Kádár-korszak ún. konszolidációs időszakára tehető, amikor a XII. OTDK-n 
a marxizmus-leninizmus szekció mellett már megjelenhetett a jövő, a Számítástech-
nikai és automatizálási szekció is. Az elmúlt harminc év Borsodi Csaba szerint 
a TDK-mozgalom professzionalizálódásának időszaka volt, amely során a magyar 
tudósnevelés mindig a saját javára tudta fordítani a változásokat.

Bódis József (ITM) hangsúlyozza, hogy a tehetséggondozásban részt vevő közös-
ség feladata a képességek, lehetőségek, ambíciók összehangolása, és a kutatójelölt 
személyiségjegyeinek megismerése. Az OTDK szerinte több, mint utánpótlás, 
„jelentős mértékben járul hozzá a teljes magyar társadalom versenyképességéhez.” 
(22) Mindezeken túl „híd az országhatárok, generációk, a tudományterületek, 
az intézményi és tudományos közösségek, a múlt eredményei és a jövő sikerei 
között.” (24)

Kaposi József (PPKE) diákkörös múltjával a tehetséggondozás egyik legnehezebb 
útját választotta. Nem elitgimnáziumban, vagy egyetemi katedrán bontakoztatta ki 
erős alapokkal érkező, kiválogatott diákok képességeit, hanem kulturális nevelőta-
nárként szakközépiskolások, szakmunkástanulók diákszínjátszó körében kezdte 
misszióját, és csaknem 30 évig 20 ezer diák részvételével járult hozzá a szakképzés-
ben tanuló diákok kulturális látásmódjának szélesítéséhez és művészi tehetségük 
kibontakoztatásához. Diákjai számos fesztiválon szerepeltek sikeresen, megtapasz-
talva az önkifejezés örömét. Neki köszönhető, hogy 2010-től létezik Dráma OKTV. 
Javaslatára szervezett keretek között is sikerült összekötni a középiskolai OKTV-t 
a felsőoktatási tehetséggondozással (Tehetségútlevél).

Taxner Tóth Ernő (DE), Taxner György (UTB Envirotec Zrt.) és Taxner Tünde 
egyetemi hallgató (BCE) közös írásában egy inspiráló kutatói családtörténet rajzoló-
dik ki, ahol az unoka almája a nagyapa fájához esett közel; a mérnök fiú almája 
viszont nem esett az apja fája közelébe, a nagyapa által átadott TDK-szenvedély 
azonban mindhármukban közös.

Gyuricza Csaba (MATE) is hídnak tekinti a diákkört a nemzedékek között. 
Kivételesnek tartja helyzetét, mert egyetlen mentor (Birkás Márta professzor) keze 
alatt jutott el az OTDK-tól az akadémiai doktori cím megszerzéséig. Intézményveze-
tőként is kiemelten figyel a diákköri önképzésre, a tehetséggondozást az egyik 
legproduktívabb munkának – és a kreatív munkaerő képzésében is nélkülözhetet-
lennek – tartja.

Vámossy Zoltán (Ódudai Egyetem) Öveges József piarista tanár ismeretterjesztő 
televíziós sorozatát idézi fel, ahol részt vehetett a varázslatos kísérletekben. Saját 
tapasztalata szerint a TDK-munka során a több fős csoportokban végzett többéves 
projektek biztosítanak leginkább sikereket, ahol megjelenik a résztevékenységek 
közös egyeztetése is.

Balogh Judit (DE) az OTDK jelentőségét abban látja, hogy a hídépítés a mikrokör-
nyezeten túl szélesebb térben és időben is megnyílik, és évekre szóló, meghatározó 
élményt ad a résztvevőknek. Szerinte a legfontosabb, hogy „a szárnybontogatók ne 
kapjanak meg nem érdemelt pofonokat, ne érjék őket igazságtalanságok, ne vegyék, 
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ne vegyük el kedvüket kicsinyes visszaélésekkel – azaz ne engedjük, hogy leessenek, 
pláne ne mi dobjuk le őket a hídról.” (142)

Cseh Dávid (PTE) a DOSZ képviseletében erősítette meg, hogy a doktoranduszok 
legfőbb közös élménye a diákkör, itt tették meg első lépéseiket, ezért az utánpótlás 
elsődleges forrásának tekinthető. Szabó Beáta pszichológus (PPKE) szintén Pro 
Scientia Aranyérmesként köteleződött el a tehetséggondozás mellett. Szakmájában 
a transzgenerációs átörökítések folyamatával foglalkozik, a gyermekvédelem 
területén. Úgy látja, hogy a hátrányos helyzet újratermelődésének legnagyobb 
kárvallottjai azok a jó képességű gyerekek, akiknek – az otthoni biztatás hiánya 
miatt – továbbtanulási esélyei hamar lecsökkennek, ezért külső segítségre van 
szükségük.

Kulturális örökség és hungarikum
Verók Attila (EKE) művelődéstörténész vélekedése szerint a TDK mára kiérdemelte, 
hogy szerepeljen a szellemi kulturális örökség nemzeti jegyzékén, mivel „hagyomá-
nyos és élő egyszerre, folyamatosan újraalkotott és szóban, gyakorlatban tovább-
adott” (126),2 vagyis „az ország szellemi frissességét fenntartó hagyomány” (127), 
amely kortárs tudományos hálózatok létrejöttét és a különböző „területek természe-
tes összefonódását” (128) eredményezi.

Koósné Török Erzsébetnek köszönhetően a kötet megemlékezik Anderle Ádám 
(1943–2016) történészprofesszorról, akivel először dolgozták fel közösen az OTDK és 
a hazai tudós tehetséggondozás történetét. A szerző korábban könyvtárvezetőként 
(Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár) számos fontos dokumentummal segítette 
az OTDK átlátható működését (A TDK Kézikönyve), s minden írásában, nyilatkoza-
tában hangsúlyozta, hogy az OTDK „épít a több száz éves önszerveződő, önképző-
köri tevékenység átörökíthető […] hagyományaira is” (67), a kapcsolódó történeti 
kutatások folytatásához pedig egy OTDK forrásgyűjtemény-sorozat elkészítését 
szorgalmazza. Koósné Török Erzsébet könyvtárosként hangsúlyozza az e-iratva-
gyon, az OTDT weboldalak archiválásának fontosságát is. Örvendetes, hogy éppen 
az OTDK Könyvtártudományi alszekciójában, a képzőhelyek műhelyteremtő 
oktatóinak köszönhetően folyamatosan jelen van a webarchiválás és az online 
szaktudományi tájékoztatás témája, számos könyvtári innovációt eredményezve.

Cziráki Szabina Katalin OTDT titkárságvezetőként, jogászként, az „értékek 
közösségének” őrzőjeként nagy gondot fordít arra, hogy a versenyeken felmerülő 
vitás kérdések, rendezési mechanizmusok rögzítve legyenek, a döntések soha ne 
tűnjenek esetlegesnek. Mindezt segítik a 2000-es években elkészült, már említett 
kiadványok is. Cziráki Szabina összegző értékelésében az átlátható ügymenet mellett 
hangsúlyozza a bizalom, az őszinte beszéd fontosságát a sikerek és a kudarcok 
elemzésében.

2 Csonka-Takács Eszter – Pál-Kovács Dóra (szerk., 2018): A szellemi kulturális örökség nemzeti jegyzéke 
és jó megőrzési gyakorlatok, 2008–2018. Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szellemi Kulturális Örökség 
Igazgatóság, Szentendre.
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Józsa János (BMGE) az Európai Műegyetemek Rektori Konferenciáinak résztve-
vőjeként erősíti meg az OTDK hungarikum-jellegét: az „ilyen természetes tanár-diák 
együttműködésből fakadó, konferenciába szervezett tudományos diákköri tevékeny-
ség” (42) európai kollégái szerint is egyedülálló. A műhelyteremtő vízépítő mérnök-
professzor mára már Mestertanár Aranyérmessé váló hallgatóival a tudós tehetség-
gondozásban is generációs láncot alkot.

Palotás Árpád Bence (ME) írásában a gyertyaláng-hasonlattal több írót, tudóst – 
Vörösmarty Mihálytól W. B. Yeats-en és M. Faraday-en át Weöres Sándorig és Paulo 
Coelho-ig – megidézve szemlélteti, mit jelent számára a tudósnevelés: „Senki nem 
gyújt gyertyát azért, hogy aztán az ajtó mögé zárja: a fény célja, hogy még több fényt 
gyűjtsön maga köré.” (P. Coelho) (97)

Ifj. Rakonczay Zoltán (SZTE) nagy gondot fordít arra, hogy az érdeklődő középis-
kolás diákok számára rendezett kari nyílt napjaikon központi szerepet kapjon 
a TDK lehetőségeinek bemutatása. Egy Nobel-díjas kutató példáját említi, aki 
„óvodákba is eljár tudományos népszerűsítő tevékenységet végezni.” (105)

Pataricza András (BME) az alkalmazott kutatások nehézségeibe és műhelytitka-
iba avat be minket, amikor megfogalmazza: „egyszerre kell tudnunk szinte anyag-
ként formálni a tudományos megközelítést” (199) és a megvalósítás lehetőségeit. 
Hallgatóival a „Mi történik?”, „Miért történik?”, „Mi történne, ha…?” megismerési 
létrát próbálja közösen megmászni, melynek legfelső fokán „a modellek zárt világá-
ból kilépni képes emberi fantáziára is szükség van.” (200)

Bár már több tanulmány érintette, fontos külön is megemlíteni a határon túli 
diákkörök ügyét részletesen tárgyaló írásokat. Gherdán Katalin (HTDK) fontosnak 
tartja, hogy ebben a keretrendszerben – állampolgárságától függetlenül – mindenki 
egyenrangú félként van jelen. A határon túli diákok visszajelzései alapján a legna-
gyobb élmény számukra a kortárs kutatótársak megismerése volt, és az a szakmai 
diskurzus, amit a korábban csak szakirodalomból ismert oktatókkal-kutatókkal 
folytathattak. A szerző számára az első, határon túlra szervezett kolozsvári konfe-
rencia egy új konferencia-életérzést is hozott: „a határon túli diákok és tanárok […] 
tükröt is tartottak az OTDK-nak.

Thonk Márton (Sapientia EMTE) írásában Kárpát-medencei felsőoktatási térnek 
nevezi a határokon átnyúló OTDK-t. A szerző kiemeli, hogy a Kárpát-medencei 
tehetséggondozás egységesítése azoknak a szakmai bizottsági tagoknak, OTDK-
vezetőknek (Szendrő Péter, Weiszburg Tamás) köszönhetők, akik érzékenyek, 
elkötelezettek voltak a külhoni magyarság kérdései iránt.

Az OTDK szerepe a szaktudományi innovációban, a nemzetközi 
versenyképesség megőrzésében
Weisburg Tamás mineralógus (ELTE TTK, HTDK), az OTDT új elnöke az utóbbi 
5–8 év legnagyobb változásairól számol be. Kiemeli, hogy mára a mérce „tisztán 
nemzetközi”, és a legjobb középiskolásainkat is befogadják a vezető külföldi egyete-
mek, ezért „tartalmilag kell újragondolni és megjeleníteni értékeinket”(234). 
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A szerző hangsúlyozza, hogy szinte minden magyar egyetemen vannak világszínvo-
nalú kutatópontok, amelyek műhelyek, tanszékek-intézetek szintjén jelen vannak 
az első száz, vagy tíz kutatóhely között. Meggyőződése szerint „ezek azok a mikro-
környezetek, ahol egy-egy iskolateremtő tanárszemélyiség körül olyan értékrend, 
a műhelyben olyan tudományos piramis tartható fenn, amelyben a kezdő is jól 
megtalálja a helyét, és világos tudományos karrierlehetőség húzza egyre feljebb.” 
(235) Weiszburg Tamás a gimnáziumi igazgatók javaslatát támogatva, a legjobb 
középiskolásaink itthoni képzése, megtartása miatt is fontosnak tartja „junior 
kutatói helyek” hirdetését a TDK-műhelyekben.

Koós Sándor villamosmérnök (Thyssenkrupp Components Technology Hungary) 
az ipari fejlesztések igényeit ismerve veti fel, hogy meghatározott munkakörökben 
szívesen alkalmaznak kutatói vénával rendelkező fiatalokat. Véleménye szerint 
az egyedi fejlesztésekkel foglalkozó vállalkozásoknak is keresniük kell a fiatal 
tudósok bekapcsolódási lehetőségeit. Ezért támogatják a TDK keretében végzett 
kutatásokat, és az érintett szekció sikeres megszervezését. A szerző írásában nem 
csak a tudomány közvetlen alkalmazhatóságát vizsgálja, a tudomány etikai vonatko-
zásait érintve zárógondolatként Kosáry Domokos szavaival zárja sorait: a kutató 
„kritikai vizsgálat és viszonyítás nélkül, pusztán tekintélyi alapon ne fogadjon el 
igazságokat […] Ragaszkodjék az ellenőrzés, a meggyőződés, a meggyőzetés jogá-
hoz”.

Mátyus László (DE ÁOK) az ideális TDK-téma megtalálása kapcsán azt tartja 
a legfontosabbnak, hogy a téma a diák sajátja legyen, a kísérletekben végig személye-
sen vegyen részt, hiszen a TDK egyik legfontosabb értéke a tudományos megismerés 
módszertanának elsajátítása, és hogy megnyerjük a diákokat a tudománynak. 
Az orvos-kutató szerint előbbiek még a téma tudományos értékénél is fontosabbak.

Szabó István (NKFIH) számára a TDK vonzását az a különleges tapasztalás adja, 
amikor a fiatal kutató „ráérez” valamire, és „aztán be is tudja bizonyítani igazát”. 
(111) Szabó Barbara (OTDT) az egyik legnagyobb eredménynek azt tartja, hogy 
a mozgalomnak „sikerült egy viszonylag stabil alapot kiépítenie a finanszírozás 
terén” (206), ami az OTDT elnöke, titkárai és alelnökei tudatos és hiteles munkájá-
nak köszönhető. Fontosnak tartja az együttérző és megoldást kereső kommunikációt 
és a folytonosság biztosítását az OTDK-szervező intézmények tapasztalatcseréje 
útján is.

A Takácsné György Katalin – Takács István (Óbudai Egyetem) szerzőpáros írása is 
a TDK innovációs aspektusát hangsúlyozza, csatlakozva Csermely Péter gondolatá-
hoz, mely szerint a TDK esszenciáját adja „a játékos fiatalok és a bölcs veterán” (224) 
ideális kutatócsapatának, gyakran példát mutatva a hagyományos tudományos 
intézményrendszer számára is. Több tanulmány érinti a tudományszervezés, 
a „határtalan tehetséggondozás” új lehetőségeit a digitalizáció korában.

Szécsi Gábor (PTE, OTDT) az OTDK legutóbbi évtizedében bekövetkező látvá-
nyos módszertani megújulás legfontosabb sarokpontjait mutatja be, a digitális 
korszakváltástól az új tudományterületek felé való nyitáson át a külhoni magyar 
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hallgatók és a középiskolások felé irányuló horizontális és vertikális „határnyitáso-
kig” (HTDK, Tehetségútlevél).

Hrubos Ildikó (BCE) írásának kiinduló gondolata, hogy „többféle alapállásból is 
lehet autentikusan figyelni a világot. A jelenleg dominánsan a nyugati tudományos 
gondolkodásra épülő kutatási, oktatási kultúrának el kell fogadnia az eltérő funda-
mentumokra épülő elveket és gyakorlatokat.” (174) Rámutat, hogy egyre nagyobb 
teret kap a transzdiszciplináris megközelítés is, amely teljesen új hozzáállást követel, 
például elavulttá vált a természet- és társadalomtudományok szétválasztása, s 
a művészetek és a spiritualitás alkotóelemei is jelentősen hozzájárulnak a jelenségek 
árnyaltabb megértéséhez. Hrubos Ildikó a lokalitás szerepét is egyre fontosabbnak 
tartja, mivel „a település (esetleg régió) az az egység, amelyben még átláthatók, 
megérthetők a mindig komplex jelenségek.” (175)

Az OTDK mint megújító forrás a művészettudományokban és 
a társadalomtudományokban 
Droppa Judit (METU) a Művészeti és Művészettudományi Szekció alapító elnöke-
ként rávilágít, hogy az egyetemi művészképzések megváltozott követelményei 
kapcsolták be ezt a területet az OTDK-ba, mivel „az ösztönös tehetségek kibontásán 
túl egy […] tudatosabb képzés révén” (158) tudatosabb és jobban kommunikáló 
alkotók felkészítésére volt szükség. Utóbbi különösen igaz néhány új területre: 
design, építőművészet, tervezőgrafika, mozgóképes szakok. A zenei és képzőművé-
szeti képzések a kezdetektől nyitottak voltak, a vidéki intézmények művészeti karai, 
intézetei szintén rögtön csatlakoztak (SOE, SZTE, KE, EKE, NYE), s azóta is aktív 
résztvevők. Az SZFE is intenzíven jelen volt művészetelméleti kutatásaival. Ehhez 
később csatlakozott a zeneelmélet, a designelmélet, az építészetelmélet stb. Az új 
technikai eszközök beépülése az alkotói folyamatokba még fontosabbá tette a művé-
szeti diákköri konferenciát. A művészeti OTDK egyéni sajátossága a résztvevők és 
alkotásaik valós jelenléte: „a tárgyak anyaga, léptéke, több nézőpontja, érzékelhető-
sége a vetített prezentációk mellett, […] és a zenei területen is fontos az akusztikai 
élmény és a reagálások finom érzékelése” – mutat rá a szerző. (159)

Orosz Éva (ELTE) a társadalomtudományi OTDK-kutatások és a tudományág 
jelenlegi helyzetét vázolja fel tanulmányában. Egy nagyon komplex területről van 
szó, hiszen a klasszikus társadalomelméleti diszciplínák mellett ma már beletartozik 
az esztétika, a filmtudomány és a kommunikáció- és médiatudomány is. A szerző 
szerint a hallgatói kutatómunkának ezeken a területeken is lendületet adna egy 
tudománypolitikai szemléletváltás is, amelynek részeként a jelenleginél jobban 
elismernék a társadalomtudományok jelentőségét. A társadalomtudományi TDK-
mozgalom egy olyan utánpótlást nevelhetne ki, „akik tenni akarnak az ország 
demokratikus jogrendszere és közigazgatása; egy […] esélyteremtő társadalom; 
a magyar kultúra értékeinek őrzése, […] a technológiai fejlődés befogadása […] 
érdekében.” (194)
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A jövő kihívásai
A megemlékezők jelentős hányada fogalmazza meg a jövővel kapcsolatos vízióit 
az OTDK kapcsán. Gáspár Mihály (ELTE) a humán- és társadalomtudományi 
témákat kutatók dilemmájának ad hangot, miszerint az impaktfaktor és a Q1 
megkülönböztetett értékelése nehéz helyzet elé állítja a magyar vonatkozású témák-
ról magyar nyelven író szerzőket, s meg kell találni a módját, hogy ezek a tudomá-
nyos eredmények minél nagyobb arányban idegen nyelven is közkinccsé váljanak 
a nemzetközi fórumokon.

Tihanyi József (TE) olimpikonként lépett a tanítás és kutatás útjára. A sporttudo-
mányok diákkörös műhelyteremtője személyes hangú köszöntőjében vizionálja, 
hogy a TDK-munka és a tudományos diskurzus sokkal szervesebb, kiterjedtebb 
része lesz a felsőoktatásnak, s a magyar egyetemi műhelyek akár első megrendezőivé 
is válhatnak egy nemzetközi TDK-konferenciának, videókonferencia keretében is. 
Atlasz Tamás (PTE), szintén a testnevelés- és sporttudomány képviselőjeként 
biztosnak látja saját területe jövőjét, hiszen az egészségmegőrzés, az amatőr sport és 
az élsport fejlesztése mindig aktuális kutatási témákat kínál. Fontos feladatnak látja 
a kapcsolódó tudományterületekre való tudatosabb támaszkodást is.

Bakacsi Gyula (BGE) a Quo vadis tédéká? című összegzésében a jövő legfontosabb 
feladatának tekinti, hogy „nemzetközi mércékkel mérjük a TDK-mozgalom eredmé-
nyességét” (136), amelyhez a tudományfejlődés trendjeinek szoros követése is 
szükséges. Megőrzendőnek tartja a magyar nyelvű fogalomalkotást és -használatot, 
ám szerinte publikálni angolul érdemes. Víziójában a jövő TDK-ja kétnyelvű lesz: 
az angolul megírt dolgozatokat hazai terepen magyar nyelven mutatják be a hallga-
tók. Hercz-Dorman Aliz (ELTE) énekművészként szintén a polihisztori tudás 
felértékelődését emeli ki áttekintésében.

Konczosné Szombathelyi Márta (SZE) értékelésének középpontjában a mai 
posztmodern egyetem szolgáltatásorientált, pragmatikus jellege áll, valamint 
az a kérdéskör, hogy a funkcionális tudás felértékelődését a jövőben mennyire tudja 
ellensúlyozni a humán gondolkodás, a bölcsészet, a filozófia, valamint a közjó 
szolgálatának eszméje. A szerző fontosnak tartja, hogy „az elitbe tartozás demokra-
tikus legyen, bárki bekerülhessen” (179), aki a tudomány mellett elköteleződik.

Müller Viktor (ELTE) a Biológia Szakmai Bizottság alelnökeként a szervezés 
műhelytitkaiba avat be minket, az intézményi-szakmai sajátosságok figyelembevéte-
lével finomított szabályrendszer és programkínálat bemutatásával. Máthé Gábor 
(NKE, ELTE) izgalmas egyetemtöréneti alapvetések után aktuális feladatként felveti 
a BA és az MA képzésben részt vevők differenciált versenyeztetésének lehetőségét.

Németh András (NKE) a had- és rendészettudomány képviselőjeként a diákköri 
mozgalmat a magyar értelmiség önvédelmi reakciójának is tekinti, többek között 
azzal a virtuális háborúval szemben is, amelyet „államok, hadseregek, politikai, 
vallási, gazdasági érdekcsoportok vívnak egymással céljaik eléréséért.” (185) Padányi 
József (NKE) a megnevezett tudományágak sajátos helyzetét is értékeli. Mivel a két 
tudományterülethez kapcsolódó képzések csak az NKE-n folynak, a belterjesség 
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vádját kiküszöbölendő, a külföldről érkező hallgatók számára idegennyelvű tagozat-
ban teszik lehetővé kutatási eredményeik bemutatását. A másik kitörési pontot 
a határterületi témák kölcsönös befogadása jelenti.

Nguyen Duc Quang (MATE) nem magyar anyanyelvűként, nem európai ország-
ból érkezve, a konzervipari hőkezelési folyamat kutatójaként csatlakozott a TDK-
mozgalomhoz. Víziójában „a meglévő uniók mellett további szövetségek is formá-
lódnak […] (pl. Ázsiai Unió, Latin-amerikai Unió, Afrikai Unió, Arab Unió stb.), 
amelyek fontos […] tudásinnnovációs központokat képeznek. […] A mobilitás 
sokkal könnyebb lesz, mert megjelenik […] a repülő személygépkocsi, a precíziós 
termelés stb.” (188–189) A szerző további merész jóslata, hogy „a mesterséges 
intelligencia olyan szintet fog elérni, ahol a robotok már képesek lesznek az alap-
kompetenciákat (...) átadni a hallgatóknak." (189)

Személyi László (Budapest Institute of Banking) szintén szorgalmazza a külföldi 
hallgatók részvételét a konferenciákon, angol nyelven, ugyanakkor fontosnak tartja 
a magyar résztvevők esetében a magyar nyelvű pályamunka benyújtását, a kulturális 
identitás erősítése és a szaknyelv szinten tartása szempontjából. A TDK exportját 
először a V4 országaiban javasolja kipróbálni. Mivel „a tudományos kutatómunka 
szinte eltűnt a nyilvánosságból”, elengedhetetlennek tartja a kutatói pálya népszerű-
sítését is (például online videócsatornák szerkesztő-műsorvezetőinek helyszíni 
bejelentkezéseivel).

A kötet értékeit összegezve elmondható, hogy a megnyilatkozó kutatók egy 
zenekar szólamgazdagságával adtak hangot a tudományterületüket érintő jelenkori 
dilemmáiknak, és a tudósnevelés jövőjével kapcsolatos vízióiknak, iránymutatást 
adva a jövő tudományszervezőinek.

Szécsi Gábor (2021): A megújulás műhelyei. A Magyar Tudományos Diákköri 
Konferenciák története (2011–2020). Budapest, Akadémiai Kiadó.

Szécsi Gábor A megújulás műhelyei című monográfiája az utóbbi tíz év eredményeit 
mutatja be, így méltó folytatója a XXV. és XXX. jubileumi OTDK-k alkalmából 
megjelent köteteknek, és egyes résztémák mélyebb kibontásával kiegészíti a 70 éves 
jubileum alkalmából készült, fent ismertetett tanulmánygyűjteményt is. Szendrő 
Péter az előszóban kiemeli Anderle Ádám szegedi professzort, aki az eddigi két 
történeti kötet szerkesztője volt, Koósné Török Erzsébet társszerkesztő mellett. 
A bemutatott kötet a történészprofesszor előtt is tiszteleg, többek között az általa 
használt elemzési szempontok átvételével. 

Tudomány- és oktatáspolitikai háttér
A monográfia első része azokat a tudomány- és oktatáspolitikai fejleményeket 
mutatja be, amelyek hatottak a diákköri mozgalom döntéseire, szervezeti reformja-
ira. A szerző mindenekelőtt arra az új médiatérre hívja fel a figyelmet, amely 
interaktív hálózottságával megteremti a feltételeit „az interdiszciplináris tájékozódás 
[…] felerősödésének, a szaktudományi határok átjárhatóságának, valamint a széle-
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sebb nyilvánosság felé irányuló tudományos kommunikáció” (13) megvalósulásá-
nak. A szerző e fejezetében Derek de Solla Price Little Science, Big Science című 
műve nyomán az ún. „Nagy Tudomány” modellt tekinti kiindulási alapnak, amely 
szerint „egy nyitott, a korábbi diszciplináris határokat elhalványító, új tudományos 
praxis születésének […], egy tudományos korszakváltásnak lehetünk ma tanúi.” (9) 
Ennek megfelelően a mai versenyhelyzetben csak azok a „tehetséggondozó műhelyek 
lehetnek sikeresek, amelyek e „Nagy Tudomány” koncepció jegyében teremtik meg 
az alapjait egy minőségi szempontú megújulásnak.” (15) Az utóbbi évtized egyik 
meghatározó feladata volt az 1999-ben Bolognában elindított európai felsőoktatási 
reform finomhangolása, mivel a BA/BSc- és az MA/MSc-képzések hatékonysága 
Európa-szerte vegyes képet mutatott. A szerző hangsúlyozza, hogy az európai 
országok többsége szembesült azzal a problémával, hogy „a két- (három-) ciklusú 
rendszerre épülő felsőoktatás jelenleg képtelen megfelelni” (16) az eredeti célkitűzés-
nek, miszerint „az új rendszerbe bekerülő nagy létszámú hallgatói kör gyorsan 
áthalad a képzéseken, és […] gyakorlatorientált tudással lép ki a munka erő-
piacra.” (16)

Ezzel szemben a 2015-ös magyarországi helyzetkép azt mutatta, hogy szabályos 
időn belül mindössze a hallgatók 48%-a szerzett diplomát. Az említett mutató Szécsi 
Gábor szerint arra utal, hogy „módszertani reformok nélkül a strukturális változta-
tások önmagukban nem kínálnak hatásos eszközöket a felsőoktatás megújításához.” 
(16) Az Európai Bizottság 2017-es stratégiájában jelenik meg a „tudásspirál” 
(knowledge helix) kifejezés, amely négy elem, „az egyetemek, a gazdaság, a szakpoli-
tika és a civil társadalom ideálisnak vélt kölcsönhatására utal.” (17) A stratégia 
megalkotói különös jelentőségűnek tartják mindebben a doktori képzéseket és 
a tudományos utánpótlás-nevelést, s elképzelésük szerint a doktori programoknak 
„egyaránt fel kell készíteniük a végzetteket az egyetemi-akadémiai és az azon kívüli 
világ karrierlehetőségeire” (17). A szerző szerint utóbbi felismerésben rejlik 
a bo lognai rendszer finomhangolásának lényege is.

Az OTDT válaszai a tudomány paradigmaváltásaira
A kötet második fejezetében megismerjük az OTDT – szakmai kihívásokra adott – 
válaszait. A szerző kiemeli, hogy a 2010-es évtized nemcsak technológiai megújulást 
hozott, hanem a fogalmi határnyitások időszaka is volt, és új kooperációs formákat 
is teremtett, amelynek köszönhetően megvalósulhatott az online nevezési rendszer, 
új tudományterületeket fogadott be a konferencia, és kaput nyitott a határon túli 
hallgatók és a középiskolások felé. Az ismertetésből megtudjuk, hogy 2012 és 2018 
között négy országos fórumon, egy-egy kiemelt téma mentén zajlott szakmai 
párbeszéd a szekciók között.

A 2010-es kecskeméti, TDK – Felsőoktatás – Minőség című, hagyományteremtő 
rendezvény után a 2012-es fórumot a győri Széchenyi István Egyetemen rendezték 
meg Hallgatói Kiválóság – Tehetséggondozás – TDK címmel, melynek fókuszába „a 
kiváló tudományos diákkörösök nemzetközi mobilitásának és a felsőoktatásba 
bekerülő tehetséges fiatalok folyamatos támogatásának problematikája került”. 
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(26–27) 2014-ben a Fókuszban a tudományos műhelymunka című fórum házigazdája 
az akkori Dunaújvárosi Főiskola volt. A 2016-os – Eszterházy Károly Egyetemen 
zajló – fórum Magyar tehetségek érvényesülése címmel zajlott, és a fiatal tehetségek 
karrierépítési lehetőségeivel foglalkozott. A 2018-as fórumot Tehetséghíd a jövőbe 
címen rendezték meg a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Erre már középiskolai 
igazgatók és tanárok is meghívást kaptak, hiszen a tanácskozás középpontjában 
a középiskolai és a felsőoktatási tehetséggondozás összehangolása állt. Az itt tárgyalt 
fejezet első témája a Nyitás a középiskolai tehetséggondozás felé alcímet viseli, 
amelyben elsősorban a Tehetségútlevél Program megalkotását és megvalósulását 
ismerjük meg. A program lényege a tehetséges végzett középiskolások mihamarabbi 
beazonosítása és bevonása a felsőoktatás diákköri tevékenységébe, ahová osztályfő-
nökeik által kiállított „útlevéllel” érkeznek. 2014-ben a Nemzeti Tehetség Program 
újabb lendületet adott ennek a tehetséggondozási gyakorlatnak, melynek lényege, 
hogy idő- és motivációveszteség nélkül folytathassák az első évfolyamos tehetségek 
a kutatómunkájukat, a megfelelő témavezetőhöz rendelve őket. Mindezt 2017-ben 
kiegészítette a „Tehetséggel fel!” Jövőépítő Kör, amely az egyes szakterületek kiválósá-
gainak iránymutatásaival segíti a fiatal tehetségeket.

A téma második alfejezete a határontúli felsőoktatás felé nyitás állomásait és 
a Tudományos Diákkörök Határok Nélkül programot mutatja be. A program elsődle-
ges célja, hogy segítse a határon túli magyar anyanyelvű hallgatók tehetséggondozá-
sát, kiemelt figyelmet fordítva a közös rendezvények, fórumok szervezésére (HTDK 
Parlament). A szerző kiemeli, hogy 2016-ra valamennyi érintett intézmény delegáltja 
bekapcsolódhatott a szakmai bizottságok munkájába. A harmadik alfejezetben újra 
az új kommunikációs technológiákról esik szó. Az új évtized ebben is sok változást 
hozott, a szerző által is fontos mérföldkő, hogy a XXXI. OTDK-n egységes online 
rendszerben készültek el a bírálatok, amiket a hallgatók így rugalmasabban el tudtak 
érni, már a feltöltés pillanatában. Szécsi Gábor az online kommunikáció egy másik 
fontos aspektusát és előnyét is hangsúlyozza írásában, miszerint a fontosnak tartott 
narratívák az online térben mind a médiafelületeken, mind a sajtótermékekben 
hamarabb eljutnak az érintettekhez. Az OTDT ennek érdekében 2011-ben megalapí-
totta az OTDT Újságíró Díjat is, a népszerűsítésben kiemelkedő teljesítményt nyújtó 
újságírók számára. A társadalmi nyitásról szóló alfejezetben összegzésként a „határ-
nyitás” fogalmával jellemzi az utolsó évtized törekvéseit. Mindezt a „határtalan 
tudomány” és a „határtalan tehetséggondozás” eszméje teljesíti ki, „amelyek megér-
tése és gyakorlati programokban való megjelenítése jelenti a felsőoktatási tehetség-
gondozás megújulásának” egyik irányát (37).

A Pro Scientia Aranyérmesek Társasága Egyesület tevékenysége
A tanulmány tanúsága szerint a Társaság egy igazi interdiszciplináris közösség, ezt 
a jellegét az eddigi elnökök nagyon eltérő és változatos háttere is hitelesíti. A szak-
mai előadásokon túl tudománynépszerűsítő programokat is szerveznek az ország 
fiatal kutatói számára. Ebben a fejezetben a szerző időrendi sorrendben ismerteti 
a Társaság eddigi programjait. Az első program 2013-ban Megvalósult álmok – 
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Aranyérmesek a tehetségekért címmel indult el, a sikeres aranyérmesek életútját 
bemutatva. A program különlegessége az volt, hogy az aranyérmesek környezetük-
ben meséltek munkájukról. Ugyanebben a projektben készült el a társaság új 
arculata, valamint a Páratlan Sikerekről Álmodó Tudósok – Pro Scientia Aranyérme-
sek Társasága című kisfilm.

A 2014-es Kutató kerestetik program lényegét Szécsi Gábor abban látja, hogy 
személyes mentorokat tudtak rendelni a kétszáz részt vevő diákhoz, valamint 
a további programok sikeres formálása okán – a szerző részvételével – egy kérdőíves 
felmérés is készült a diákok körében a tudományos pályáról. A 2015–2016-os FEL! 
a Pro Scientia Aranyérmesekkel – Tudománnyal a FELelős társadalomért című 
projekt központi motívuma a fiatal tehetségek társadalmi felelősségvállalásának 
erősítése volt. A programsorozat talán legkreatívabb része a Lapozz fel! című 
program volt, amelynek keretében a tagok – a világszerte népszerű „élő könyvtár-
ban” – mutatták be a tudományterületük széles palettáját az őket „kikölcsönző” 
középiskolások előtt.

A továbbiakban megismerjük a 2017-es Magyar Templeton Program kísérleti 
tehetségazonosító programját, majd a Szendrő Péter által tervezett és Galgóczi 
Tamás ötvösművész által kivitelezett Reménység Kitűzőt, melyet 2019-től különdíj-
ként adnak át kiemelkedő OTDK-versenyzőknek. Szintén 2019-ben zajlott PSA 30 
címen a 30 éves jubileumi alumnitalálkozó, ahol hagyományt teremtve találkozhat-
tak a régi és friss érmesek. A Társaság a korábbi sikeres élő könyvtár projekt mintá-
jára 2020-ban meghirdette a Pályaorientációs élő könyvtár programját, a középisko-
lások pályaválasztását segítendő. Végül jelentős mérföldkő volt, hogy a Társaság 
az OTDT-vel közös standon 2019-ben és 2020-ban is megjelent az Educatio Nemzet-
közi Oktatási Szakkiállításon, bepillantást nyújtva a kutatói életbe.

OTDK 2011–2020
Az utolsó fejezetben a szerző a legutóbbi évtized főbb tendenciáinak összefoglalására 
törekedett. Az egyik legfontosabb eredménynek a pályamunkák számának látványos 
növekedését tartja (4000 fölött stabilizálódott a dolgozatok száma). Az okok között 
a középiskolások és határon túliak bevonásán túl a szerző a diákköri munka 
előnyeinek ismertebbé válását, a javuló kommunikációs és pénzügyi feltételeket, 
a növekvő elismertséget nevezi meg. Mindez a növekedés a hallgatók létszámának 
csökkenése idején következett be. A másik örvendetes eredmény, hogy egyre több új 
tagozat, határterületi téma jelent meg a szekciókban.

Csak néhány példa a XXXII. OTDK Művészeti és Művészettudományi Szekciójá-
nak új tagozataiból: craft, dizájn, intermédia, akcióművészet. A fejezetben hangsúlyt 
kap, hogy a 2010-es években az OTDT több kutatást is kezdeményezett e motivációs 
elemek feltárására. Lényeges fejleménynek bizonyult, hogy a mester- és doktori 
képzések felvételi vizsgáján már figyelembe veszik az OTDK-helyezéseket, számos 
intézményben plusz pontszámot is jelent.

Érdekes új fejlemény, hogy a szakkollégiumi rendszerből is egyre több hallgató 
kapcsolódik be az OTDK programjaiba, és a helyezettek között is rangos helyet 
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foglalnak el. Az általános értékelés után az ismertetett évtized öt OTDK-jának 
bemutatása következik, Cziráki Szabina titkárságvezető és az egyes szakmai bizott-
ságok értékes beszámolói alapján, szekciókra bontva. Ez az összeállítás rendkívül 
hasznos lehet a jövőbeni OTDK-szervezők számára, hiszen a stafétát átvevő intéz-
mények tájékozódhatnak az előző évek tanulságairól, eljárásmódjairól, szakmai 
ajánlásairól.

A kötet mellékletében is jelentős forrásértékű kimutatásokat találunk az OTDT 
összetételéről, tisztségviselőiről, valamint az OTDT Honoris Causa Pro Scientia 
Aranyérem, a Máriás Antal Emlékérem és az OTDT Arany Kitűző kitüntetéseit 
elnyertek listájáról. Összességében elmondható, hogy a monográfia közép- és hosszú 
távon is jó szolgálatot tesz az OTDK jó gyakorlatait továbbörökítőknek, és a magyar 
tudósnevelés további történeti feltárását végző kutatóknak egyaránt.
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