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MUSTRA
Folyóiratunk 17. évfolyama gazdag tartalmának két írása is a múltból indul ki. 
Pogányné Rózsa Gabriella tudományos igényű tanulmánya a középkorig nyúlik 
vissza. Írása távol áll ugyan a XXI. század problémáitól, de Sevillai Szent Izidor 
munkásságának bemutatása olyan gyökereket mutat be, melyek hozzájárulhatnak a 
könyvek, könyvtárak, az olvasás mai problémáinak megértéséhez.

A távoli múlttal szemben Gráberné Bősze Klára a XIX-XX. század fordulóján élt 
tudós tanárt, Tóth Rezsőt mutatja be, aki író, tankönyvíró és irodalomtörténészként 
a népiskolai ifjúsági könyvtárak előadójaként, szakértőjeként vált ismertté. Gráberné 
írása azért is különös figyelmet érdemel, mert kevéssé ismertek azok a törekvések, 
melyek e téren az első világháborút megelőző években történtek.

Az önismeret összetett problémájához kíván adalékokat szolgáltatni Ludányi 
Ágnes és Szebeni Rita. Vizsgálatukban az olvasást, az irodalmi alkotások olvasását 
alkalmazták. Az önismerethez három, eltérő kulturális hátterű mű értelmezésén, 
hatásán és elemzésén át vezetett az út.

Az olvasóvá nevelés számos gondja között különös figyelmet érdemel a mese 
szerepe. Ezért is hívjuk fel a figyelmet Bűdi Boglárka írására, melyben a meseolva-
sási szokások változásaival foglalkozik. Sajnos, ahogy ezt írása is bizonyítja a 
változások kedvezőtlenek.

Izgalmas, s remélhetőleg olvasónk érdeklődését fogja kiváltani Hülber László, 
Lévai Dóra és Ollé János írása, melyben a digitális tankönyvek jelenével és jövőjével 
foglalkozik. A hagyományos – papíralapú – tankönyvek elavulása csak idő kérdése, 
a változásokra való felkészülés különös figyelmet érdemel.

A fenti témával részben összefügg Dömsödy Andrea írása, amely Az interneten 
elérhető forrásokra való hivatkozás témaköre az informatikai tankönyvekben címen 
foglalkozik a fontos tantervi kérdéseket is érintő problémával. 

A Költészet napja alkalmából folyóiratunk elektronikus változatában Találkozás a 
költészettel címen 19 alkotó visszaemlékezését közöljük. A bemutatott költők, alkotók: 
Ágh István, Vészi Endre, Weöres Sándor, Vas István, Tolnai Gábor, Hárs László, 
Hajnal Anna, Palotai Boris, Bárdosi Németh János, Harsányi Zsolt, Török Sophie, 
Tamási Áron, Sinka István, Fodor József, Szilágyi Géza, Szabó Dezső, Benedek Elek, 
Csorcsán Szűcs Mihály és Jászai Mari.
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SEVILLAI SZENT IZIDOR NÉZETEI 
A KÖNYVEKRŐL, KÖNYVTÁRAKRÓL 
ÉS AZ OLVASÁSRÓL

POGÁNYNÉ RÓZSA GABRIELLA

A XXI. századi információs vagy tudástársadalom emberének ‒ legalábbis a moder-
nebbeknek, a fiataloknak vagy fiatalosaknak, akik már a számítógépek világában 
váltak íróvá-olvasóvá vagy akár kutatóvá ‒ elsődleges információs forrása a világ-
háló; ami nincs a neten, az nincs is ‒ hangzik a Larousse enciklopédia reklámjának 
mai parafrázisa. Ám a jelen és a jövő mindenképpen a múltból is kell, hogy építkez-
zen, a világot a tudományos „téglarakás” viszi előre, így a mai virtuális globális 
enciklopédiának szintén volt, kellett, hogy legyen „előzménye”, sőt a tartalmilag 
meglehetősen sokszínű webnek még védőszentje is van Sevillai Szent Izidor (560 
körül‒636) személyében. De ki is volt ő, és hogyan lett a VII. századi hispániai érsek 
az internet égi patrónusa?

Isidorus Hispalensis, vagyis Sevillai Szent Izidor életéről annyi bizonyos, hogy 
560 körül született egy gót királyi tisztviselő többedik gyermekeként, és családja 
azon viszonylag kevesek egyike volt az Ibériai-félszigeten, amelyek a Római Biroda-
lom hanyatlása, majd bukása, illetve a vandál és vizigót hódítás ellenére képesek 
voltak civilizációs, kulturális nívójukat megtartani.1 A család Cartagena városából 
költözött Sevillába katonai és politikai változások miatt2. A fiatalon árván maradt 
ifjú nevelését fivére, (Sevillai Szent) Leander (549‒600)3, bencés szerzetes, később 
apát, illetve Sevilla érseke vette kezébe. (Isidorus De viris illustribus című, 615 és 618 
között keletkezett életrajzgyűjteményében 33 jeles egyházi személyiség között fivére 
biográfiáját is megörökítette.4) Leandernek nagy szerepe volt az ariánus nyugati 
(más néven vizi)gótok megtérítésében; 589-ben ő elnökölt az ezt deklaráló III. 
toledói zsinaton,5 és a városban tartott egyházi tanácskozások ettől kezdve élen 

1 Jackson, Sidney L.: Libraries and librarianship in the West : A brief history. New York [etc.] : McGraw-
Hill, cop. 1974. p. 33. (A továbbiakban: Jackson)
2 Isidorus, Sevillai Szent. In: Görföl Tibor ‒ Kránitz Mihály: Teológusok lexikona. Bp. : Osiris, 2002. p. 184.
3 Leander, Sevillai, Szent. In: Vanyó László: Ókeresztény írók lexikona. Bp. : Szent István Társulat, 2004. 
p. 335. (A továbbiakban: Vanyó: Ókeresztény írók lexikona)
4 Vö. Barney, Stephen A.: Introduction. In: Izidor, Sevillai Szent: The Etymologies of Isidore of Sevilla / 
tanslated … by Stephen A. Barney [et al.]. Cambridge : Cambridge University Press, 2006. p. 10. (A to-
vábbiakban: Barney), illetve Vanyó László: Az ókeresztény egyház irodalma. 2. kiad. Bp. : Szent István 
Társulat, 1988. p. 71. (A továbbiakban: Vanyó: Az ókeresztény egyház irodalma)
5 Vö. Leander, Sevillai, Szt. In: Magyar katolikus lexikon. 7. kötet. Bp. : Szent István Társulat, 2002. 
p. 697.
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jártak további egyházi és politikai jelentőségű döntések meghozatalában.6 (Az ariá-
nusok Jézus személyének megítélésében vallottak az Egyházétól eltérő tanokat, 
nézeteik szerint ő nem a második isteni személy, hanem csak emberi természetű, 
tehát nem öröktől való, hanem teremtett lény. Az irányzat egyik hithirdetőjéről, a 
körülbelül 260 és 336 között élt és Alexandriában tevékenykedő Ariusról (Areiosz) 
kapta megnevezését.7)

Izidor fiatalon belépett a bencés rendbe, 568 körül bátyja utódja lett az apáti 
méltóságban, 600-ban pedig az érseki székben, 619-ben a sevillai, 633-ban a toledói 
zsinaton elnökölt. Nevéhez fűződik a szerzetesi élet szabályrendszerének egyszerűsí-
tése és az Egyház jogainak megőrzése8, illetve a gótok ariánus időszaka alatt 
eljelentéktelenedett vagy teljesen pusztulni hagyott római birodalmi gyökerű kultu-
rális-oktatási intézményrendszer helyett új tudományosság és oktatás(i rendszer) 
megteremtése.9 Érseksége idején „Sevilla menekült keresztény tudósok gyülekezőhe-
lye”, a sevillai iskola pedig a tudomány és a klérus nevelésének központja lett.10

Leander hitbeli stabilitása, teológiai felkészültsége és tanári szigora11 mellett még 
egy szempontból meghatározó szellemi hatással volt neveltjére: még konstantinápo-
lyi követi megbízatása alatt, 580-ban ismerkedett meg és kötött barátságot Gergely 
pápai követtel, a későbbi Nagy Szent Gergely pápával, a negyedik nagy nyugati 
egyházatyával (540‒604, ur. 590‒604), akivel később is levelezésben, szoros kapcso-
latban maradt,12 és akinek barátságát öccsére is örökül hagyta.13 Nagy Szent Gergely 
pápa nem a világi műveltséget tartotta fontosnak, hanem az egyházit, teológiait; 
mindezzel együtt azonban tudatában volt annak, hogy a profán irodalom ismerete 
segíti a szent olvasmányok megértését.14

6 Török József: Egyetemes egyháztörténelem. 1. kötet. Bp. : Szent István Társulat, 1999. p. 96. (A további-
akban: Török)
7 Vö. Arianer. In: Kirchenlexikon : Christliche Kirchen, Freikirchen und Gemeinschaften im Überblick / 
hrsg. von Sigrid und Karl Wolfgang Tröger. Berlin : Union, cop. 1990. p. 33-34.
8 Izidor, Sevillai, Szt. In: Magyar katolikus lexikon. 5. kötet. Bp. : Szent István Társulat, 2000. p. 525.
9 Fináczy Ernő: Egyetemes neveléstörténet. 2., A középkori nevelés története. Bp. : Kir. Magyar Egyetemi 
Nyomda, 1926. p. 96.
10 Johnson, Paul: A kereszténység története. Bp. : Európa, 2001. p. 204. (A továbbiakban: Johnson)
11 A legenda szerint Izidor megszökött Leander szigorúsága miatt. Fáradtan egy kút káváján pihent 
meg, ahol egy lyukacsos követ talált és látta, hogy a kút dobján vájatok vannak. Kérdésére egy arra járó 
asszony azt válaszolta neki, hogy a vízcseppek vájták a lyukakat és a vödör kötele a vájatokat. Erre Izidor 
azt gondolta, hogy, ha a víz erre képes, ő is minden nap kicsit tanulva nagy eredményt érhet el, és ezután 
visszatért Leanderhez. Vö. Sevillai Szent Izidor. In: Diós István: A szentek élete. 1. kötet. 4., bőv., átdolg. 
kiad. Bp. : Szent István Társulat, 1993. p. 170-171. (A továbbiakban: Diós)
12 Vö. Gloviczki Zoltán – Zsinka László: Nevelés és iskola az antik és középkori Európában. 
Máriabesnyő : Attraktor, 2014. p. 181. (A továbbiakban: Gloviczki – Zsinka); Gergely, I., Nagy, Szt. In: 
Magyar katolikus lexikon. 4. kötet. Bp. : Szent István Társulat, 1998. p. 58-60.; Leander, Sevillai, Szent. In: 
Vanyó: Ókeresztény írók lexikona. p. 335.
13 Angenendt, Arnold: A kora középkor. Bp. : Szent István Társulat, 2008. p. 183. (A továbbiakban: 
Angenendt)
14 Vö. Chadwick, Henry: A korai egyház. Bp. : Osiris, 1999. p. 237. (A továbbiakban: Chadwick), illetve 
Putnam, Geo. Haven: Books and their makers during the middle ages. Vol. 1. Reprint. New York : Hillary 
House Publishers Ltd., 1962. p. 34. (A továbbiakban: Putnam)
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Az egyháztörténet és az egyházi irodalom azonban a családnak nem csupán e két 
jeles tagját jegyzi, hanem fivérükről, Szent Fulgentius († 633 körül), Écija püspökéről 
is megemlékezik és nővérüket Cartagenai Florentinát szintén szentként tiszteli.15 

Isidorust 1598-ban avatták szentté, az Egyház 1722-ben egyházdoktorrá emelte,16 
és ekkor került be ünnepe a római naptárba április 4-ére, halála napjára.17 Patroná-
tusa többek között az iskolásokra és a diákokra is kiterjed,18 a „mai globális enciklo-
pédia”, az internet védőszentjének pedig Szent II. János Pál pápa (1920‒2005) 
nevezte.19

Leander személyes hatása, valamint az általa közvetített szellemi impulzusok 
mellett természetesen azt a tágabb szellemi környezetet, a VI-VII. század paradig-
máját is érdemes röviden vázolni, amelyben Isidorus tevékenysége kibontakozott, 
illetve azokat a folyamatokat, amelyeknek aktív részese, ágense volt.

A középkor és az ókor közötti határ megvonásának csak egyik lehetséges eredmé-
nye az iskolákban tanított 476-os esztendő, a Nyugat-Római Birodalom bukása. 
Az Imperium jogi, katonai, gazdasági, kulturális széthullása azonban egy lassú 
folyamat eredménye, így a korszakhatár kijelölése több módon is történhet attól 
függően, hogy a vizsgálódás melyik szempontnak ad prioritást, így különféle 
aspektusból más és más átmeneti korszakok definiálhatók. Az antik Róma lassú 
„civilizációs” hanyatlása, leépülése Nyugat-Európában végérvényesen csak a 
VI. század végére zajlott le ‒ ahogyan Paul Johnson A kereszténység történetében 
fogalmaz: „Gergely pápa trónra lépése idejére a Nyugat kulturális szintje a mély-
pontra jutott”20 – így a következő korszak, a középkor a VII. századtól a XVI. száza-
dig számolható.21 Más korszakolás szerint a keresztény ókor a VII‒VIII. századig22 
vagy Nagy Szent Gergely pápaságának végéig (604)23 tart, tehát a nagy nyugati 
egyházatyák és az első szerzetesrendek megszervezése ‒ többek között Szent Bene-
dek rendjéé is ‒ a középkor előtti korszakhoz tartoznak. A bencés rend Gergely pápa 
regnálása alatti megerősödése és a lassan egész Európát átfogó monostor-hálózat 
kialakulása eredményezte azt, hogy „az egyház azonos volt a szervezett társadalom 
egészével ‒ ez az alapvető sajátosság különíti el a középkort a történelem korábbi és 

15 Vö. Barney. p. 7., illetve Vö. Saints. SPQN : Notes about your extended family in heaven. URL: SAints.
SPQN.com (A továbbiakban: Saints. SPQN)
Écija városa a félsziget déli részén fekszik, a mai Andalúzia területén.
16 Izidor, Sevillai. In: Szentek lexikona. [S. l.] : Dunakönyv, cop. 1994. p. 151.
17 Sevillai Szent Izidor. In: Diós. p. 170.
18 Vö. Isidore of Seville. In: Saints. SPQN
19 Stroh, Wilfried: Meghalt a latin, éljen a latin!. Bp. : Typotex, 2011. p. 142.
20 Johnson. p. 204.
21 Vö. Southern, R. W.: A nyugati társadalom és az egyház a középkorban. Bp. : Gondolat, 1987. p. 24-25. 
(A továbbiakban: Southern)
22 Ókor. In: Magyar Katolikus lexikon. 9. kötet. Bp. : Szent István Társulat, 2004. p. 973.
23 Vö. Söveges Dávid: Bevezetés a Regulához. In: Népek nagy nevelője / szerk. Szennay András. Bp. : 
Szent István Társulat, 1981. p. 31. (A kötetre való hivatkozások a továbbiakban: Népek nagy nevelője)
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későbbi korszakaitól. Tágabb értelemben ez jellemzi az európai történelmet is, a IV. 
századtól a XVIII-ig, Nagy Konstantintól Voltaire-ig.”24

A bencés monostorokat tehát jogosan tartjuk számon a középkor meghatározó 
egyházi és kulturális intézményhálózataként, még akkor is, ha a rendalapító, Nursiai 
Szent Benedek (480 körül‒543) felfogásában „az olvasás […] nem tanulás, studium 
[értsd: a világi tudományokban való alámerülés], hanem elmélkedés. A szerzetesha-
gyomány a lectiot, az olvasmányt az imádság első lépcsőjének tekinti”25; a szerzete-
sek feladata nem a tudományos munkálkodás, hanem a vallásos elmélyülés. 
Ezt mutatja az is, hogy a bencés regula26 73 fejezetéből „csak” hét szól az olvasásról, 
Ásványi Ilona olvasatában ebből is csupán három (a 8., 48. és 49. részek) rendelkezik 
a magánolvasásról, a többi négy locusban (38., 42., 47. és az 53. kapitulumok) a 
felolvasásról szólt a szerző. A vonatkozó szöveghelyek tekintetében Szabó Flóris 
értelmezésében 49 esetben a hangos felolvasásról, az olvasmányok meghallgatásáról, 
és csak kétszer van szó a csendes olvasásról.27

A 48. fejezetben (A mindennapi testi munka) olvasható: „A tétlenség a lélek 
ellensége. Ezért a testvérek a megállapított időben foglalkozzanak testi munkával, 
más órákban pedig szent olvasmányokkal. […] A szexta [12 óra] után […] ha valaki 
olvasni akar, akként olvasson magában, hogy mást ne zavarjon. […] A negyvennapi 
böjt idején pedig reggeltől egészen terciáig olvasmányaikkal foglalkozzanak, utána 
négy óráig végezzék a rájuk bízott munkát. A negyvennapi böjtre mindenki kapjon 
egy könyvet a könyvtárból (bibliothecából), amelyet elejétől végig olvasson el. 
(A Regula a középkorra jellemző értelmezés szerint bibliothecán a Bibliát értette.28) 
Ezeket a könyveket a negyvennapi böjt elején adják ki. Mindenesetre azonban 
rendeljenek ki egy vagy két szeniort, hogy a monostorban abban az időben, amikor a 
testvérek olvasással foglalkoznak, körüljárjanak, és megnézzék, nem találnak-e 
hanyag testvért, aki henyél vagy beszélget és nem törődik az olvasással, és így 
nemcsak magának van kárára, hanem másokat is zavar.”29 A 49. rész 4. pontja ismét 
a negyvennapi böjt megtartásával kapcsolatos előírások között említi, hogy „Ez 
akkor történik megfelelő módon, ha minden bűntől tartózkodunk, könnyek között 
imádkozunk, szent olvasmányokat olvasunk, a szív töredelmére és az önmegtagadás 
cselekedeteire törekedünk.”30

24 Southern. p. 15.
25 Várszegi Asztrik: Imádkozzál és dolgozzál : (Gondolatok a bencés életstílusról). In: Népek nagy neve-
lője. p. 274.
26 Szent Benedek regulája. In: Népek nagy nevelője. p. 97-184.
27 Vö. Szabó Flóris: II Guido levele a szemlélődő életről : [bevezetés]. In: Népek nagy nevelője. p. 287-288.
28 Vö. A könyvtár / Bánhegyi B. Miksa. In: Mons Sacer : 996-1996 : Pannonhalma 1000 éve. 3. Pannonhal-
ma : Pannonhalmi Főapátság, 1996. p. 192., illetve Szent Benedek regulája. In: Népek nagy nevelője. p. 156
29 Vö. Szent Benedek regulája. In: Népek nagy nevelője. p. 154-156.
30 Szent Benedek regulája. In: Népek nagy nevelője. p. 157.
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Az olvasás két módja más-más tevékenységet jelent: „a magánolvasás az olvasási 
készség elsajátítása után a tanulás […] eszköze, a felolvasás pedig a tanításé.”31 Ezzel 
magyarázható, hogy a Regula 8. fejezetében található előírással kapcsolatban eltér a 
két elemző véleménye. „A vigilia után fönnmaradt időt pedig használják föl a 
testvérek, akik a zsoltároskönyvet és az olvasmányokat illetően rászorulnak, olvasga-
tásra.”32 ‒ ezt Szabó Flóris nem sorolja a magányos olvasás témakörébe, Ásványi Ilona 
azonban a „rászorultság”-ot egyaránt tekinti az olvasási készségben való jártasság 
hiátusának vagy „az ismeretekben való hiányosság”-nak.33 Feltevése igazolható azzal 
is, hogy a keresztény ókori és középkori írás- és olvasástanításnak alapvető textusa 
volt a Zsoltárok könyve, amely egyszerre oktatja az intellektust és a lelket,34 de azzal 
is, hogy a korra jellemző olvasási mód az intenzív, a szöveget tisztelettel, elfogadva, 
megtanulva, átelmélkedve való mély és alapos olvasás.35 A szerzeteseknek tehát a 
korábbi, jellemzően a hangos ‒ görög-latin, majd a ‒ tanító jellegű, a liturgikus 
alkalmakhoz kötődő (fel)olvasással ellentétben külön el kellett sajátítaniuk a csendes 
olvasást, nem véletlenül szólt még Szent Ágoston a „voces paginarum”-ról, az írott szó 
hangjairól. Az új, a néma olvasásra való áttérés Szent Izidor esetében olyan sikeres 
volt, „hogy olyan eljárásként magasztalhatta, mely lehetővé teszi »a fáradság nélküli 
olvasást, a töprengést az olvasottakon, megnehezítvén, hogy elillanhassanak emléke-
zetünkből«. Mint korábban Ágoston, Izidor is hitt abban, hogy az olvasás módot ad a 
párbeszédre téren és időn át, de az ő megfogalmazásában felfigyelhetünk egy fontos 
újdonságra: »a betűk képesek némán átadni nekünk a távollevők mondásait« ‒ írta 
Etymologiae című összefoglaló művében.”36

A bencés regulából tudható, hogy írni-olvasni nem tudó novícius is akadt a 
monostorokban, a felvételért folyamodó „kérvényt saját kezűleg írja, vagy ha esetleg 
írni nem tud, az ő felkérésére más írja meg, és a novícius csak jegyet tegyen rá, 
azután pedig saját kezével tegye az oltárra.”37 Később azonban nekik is meg kellett 
tanulniuk a betűvetést, de nem a kódexmásolást, ami „közelebb áll a képzőművé-
szethez, mint a mai értelemben vett íráshoz”.38 Mindazonáltal „az analfabétizmus 
felszámolása a kolostorokban kezdődött meg.”39

31 Ásványi Ilona: Szent Benedek regulája az olvasásról. In: Corde aperto : Tanulmányok Kredics László 
nyolcvanadik születésnapjára / szerk. Hermann István, Korlinszky Balázs, Varga Tibor László. Veszprém : 
Veszprémi Főegyházmegye : Veszprém Megyei Levéltár, 2012. p. 14. (A továbbiakban: Ásványi)
32 Szent Benedek regulája. In: Népek nagy nevelője. p. 122.
33 Ásványi. p. 14.
34 Vö. Parkes, Malcolm: Olvasás, írás, interpretálás : A korai középkor szerzetesi gyakorlata. In: Az olva-
sás kultúrtörténete a nyugati világban / szerk. Guglielmo Cavallo, Roger Chartier. Bp. : Balassi, cop. 2000. 
p. 99. (A kötetre való hivatkozás a továbbiakban: Cavallo – Chartier)
35 Vö. Tóth Gyula: A könyvtár történelmi szerepváltásai. In: Könyvtárosok kézikönyve / szerk. Horváth 
Tibor, Papp István. 3. kötet. Bp. : Osiris, 2001. p. 27.
36 Manguel, Alberto: Az olvasás története. Bp. : Park, cop. 2001. p. 57.
37 Szent Benedek regulája. In: Népek nagy nevelője. p. 166. 
38 Ásványi. p. 14.
39 Szent Benedek regulája. In: Népek nagy nevelője. p. 168. Lásd a 20. ponthoz írott jegyzetet.
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Az írásról a regulában csak közvetett utalásokat találni, mégpedig azzal a kérdés-
sel összefüggésben, hogy a testvérek semmiféle tulajdonnal nem rendelkezhetnek: 
„Senki se merészeljen az apát rendelése nélkül bármit is adni vagy elfogadni, vagy 
bármit is sajátjaként bírni; egyáltalán semmit sem: se könyvet, se írótáblát, se 
íróvesszőt, tehát igazán semmit se.” Másutt éppígy a magántulajdon kérdésével 
összefüggésben sorolja fel a regula az íróeszközöket: „Hogy a magánbirtoklásnak ezt 
a bűnét gyökeresen kiirtsák, adjon meg az apát minden szükségeset, azaz […] 
íróvesszőt, […] írótáblát, hogy senki se menthesse magát azzal, hogy szükséget 
szenvedett valamiben.”40 Nem véletlen az, hogy szóba jöhető tulajdonként Szent 
Benedek a kódexmásolás, a kultúrélet eszközeit is megnevezi.

Jól látható tehát, hogy a bencések jelmondatában foglaltaknak – Ora et labora!, 
azaz Imádkozzál és dolgozzál! ‒ eredetileg „nem volt más célja, mint hogy isten színe 
előtt éljenek, és a mennyországba jussanak”41, az imádság egyik megnyilvánulási 
formája a szerzetesek számára kötelezően előírt olvasás, a szent olvasmányok 
imádságos magányos olvasása, illetve felolvasása és átelmélkedése. A lectio és a 
meditatio szorosan összefügg, tulajdonképpen egyazon tevékenység aspektusai, 
vagyis a „félhangosan, mormolva történő imádkozás […] főleg szentírási szövegek-
nek kézimunka közben való recitálása”, „az olvasott bibliai szövegeknek, zsoltárok-
nak tanulás céljából történő felidézése, ismételgetése” nem választható el élesen 
egymástól, és „innen már csak egy lépés az a jelentés, amely közel áll a mai elmélke-
dés-fogalomhoz: az olvasott szövegnek értelemmel történő boncolgatása, vizsgálga-
tása, a benne való elmélyülés”.42 A munka pedig lehetett éppenséggel kódexmásolás 
is, ahogyan ez már Szent Márton (316/317‒397) idejében a tours-i monostorban 
megkezdődött. A Benedek-rendi testvérek számára az olvasás és az írás csak később 
vált tudományos tevékenységgé, és a kódexmásolás a kezdetekben még nem volt 
tudatosan, felvállaltan az antik kultúrkincs megőrzésének eszköze; mint ahogyan 
már kulturális misszióra is vállalkozott a keresztény ókor végének, vagy a korakö-
zépkornak a legjelentősebb monostori scriptoriuma, a Cassiodorus által alapított 
közösség, a Vivarium műhelye.43 Szent Benedek elképzelésében nem kapott helyet a 
világi művelődés és tudományosság, azonban „Cassiodorus liberális humanizmusa 
‒ és a kódexmásolás intellektuális tevékenységgé formálása ‒ végül beleolvadt a 
bencés hagyományba”.44 Ez eredményezte azt, hogy akkor, amikor „a népvándorlás 
majdnem tabula rasa-t csinált az emberiség addigi eredményeiből, kultúrájából […] 
Benedek fiai visszavonulva várszerű monostoruk falai mögé, celláik mélyén, 
scriptoriumaik gyertyafényénél másolták az antik világ tudományos és irodalmi 
emlékeit […] nem diszkriminálva világnézeti alapon, lehetőséget adtak arra, hogy 

40 Vö. Szent Benedek regulája. In: Népek nagy nevelője. p. 141. (33, 2-3), 163. (55, 18).
41 Chadwick. p. 171.
42 Vö. Szabó Flóris: II Guido levele a szemlélődő életről : [bevezetés]. In: Népek nagy nevelője. p. 288-289.
43 Johnson. p. 205.
44 Vö. Chadwick. p. 236.
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ezek a középkorban mellőzött gondolkodók újraéledjenek a reneszánszban és a 
barokk utáni felvilágosodásban” ‒ olvasható Cziráki László értékelésében.45

A kialakuló, új keresztény értelmiségi réteg számára eleinte természetesen „csak” 
a „pogány” iskolák álltak rendelkezésre, és a keresztények „nem mondtak le a 
klasszikus nevelés nyújtotta előnyökről: még az üdvösség miatt sem akartak 
indoctusokká válni” ‒ olvasható Török József egyháztörténetében.46 Az Egyház 
szolgálatában számos előkelő származású művelt és tudós férfiú tevékenykedett, 
példaként említhető a bibliafordító Szent Jeromos (347‒420), Szent Benedek, 
Cassiodorus vagy Isidorus is, „nem meglepő tehát, hogy a Római Birodalom teljes 
összeomlását szinte egyetlen társadalmi intézményként túlélő katolikus egyház válik 
az ókori irodalom legfontosabb közvetítőjévé.”47

Mindeközben azonban a IV. századra a pogány és a keresztény műveltség ellentéte 
szintén kiélesedett, így felvetődött az antik tudás teljes megtagadása is. Ám a 
teológiai irodalom olvasásához ‒ és Szent Jeromos Biblia-fordítása óta a Szentírás 
forgatásához is ‒ elengedhetetlen a latin nyelv alapos ismerete, amely a soknemzeti-
ségű impériumban és a soknyelvű, keresztény hívők között sem volt mindenki 
sajátja, s még inkább hiányzott később, a népvándorlás megindulása után. Így a latin 
nyelv és a hét szabad művészet elsajátítása az igazi tudás, a keresztény tudomány 
alapja, és ezért nélkülözhetetlen. Erre figyelmeztetett Baszileiosz (Nagy Szent Vazul 
† 379) A fiatalokhoz címzett görög nyelvű írásában. Caesarea püspöke felhívta a 
figyelmet arra, hogy az antik műveltség szükséges a keresztény tudományosság 
számára: a görög klasszikusok tanulmányozása is hozzájárul a Biblia jobb megérté-
séhez, de a klasszikus pogány művek befogadásához is szükséges a keresztény 
szempontok szem előtt tartása. „A könyveket teljesen a méhek példájára használjá-
tok! A méhek sem repülnek válogatás nélkül minden virágra. Csak annyit szívnak ki 
belőle, amennyi a munkájukhoz szükséges. A többit nyugodtan otthagyják. Ha 
értelmesek vagyunk, mi is csak azt tesszük magunkévá ezekből a könyvekből, ami 
megfelel nekünk, és rokon az igazsággal. A többitől óvakodunk.”48 (Az írás a 
reneszánsz időszakában újra népszerűnek mondható és jelentős hatásúnak mutatko-
zott, nem véletlen, hogy latin fordításban Hess András második nyomtatványaként 
éppen a De legendis poetist bocsátotta közre.)

Az V. századra a pogányság veresége végleges lett, megtörtént az antik hagyaték 
különválasztása, megrostálása, illetve krisztianizálása; a fennmaradt források, 
szellemi örökség három csoportját különítették el: a teológiailag hasznos, a vallás 
számára szükségtelen, de a megismerést szolgáló tudást és a kifejezetten káros 
ismereteket. A VI. század elejére datálható „az első pápai index, a Decretum 

45 Cziráki László: A bencések az emberiség és az Egyház szolgálatában. In: Népek nagy nevelője. p. 340.
46 Török. p. 64-70., az idézet forrása: p. 69.
47 Barbier, Frédéric: A könyv története. Bp. : Osiris, 2005. p. 45.
48 Vazul, Nagy Szent: Baszileiosz buzdítása az ifjakhoz: hogyan olvashatják haszonnal a pogány irodalmi 
műveket. In: A kappadókiai atyák. Bp. : Szent István Társulat, 1983. p. 217.
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Gelasianum de libris recipiendis et non recipiendis […], mely tévesen szerepel 
Gelasius pápa [ur. 492‒496] neve alatt. [Mindazonáltal] amit ez az index a régi iroda-
lomból mint megengedhetőt kiválogatott, a másoló barátok szorgos munkája révén a 
korai középkor szellemi birtokállományát alkotta, ezzel szemben a kitiltott könyvek 
javarészt örökre eltűntek a középkor irodalmi életéből.”49

A régi irodalomhoz való új hozzáállás és a korábbiaktól eltérő tudományosság 
kialakulása természetes módon változtatta meg a könyvtárakat is, megjelent az új 
modell, a bibliotheca sacra. Eleinte a pogány kultúra és könyvtár ellenében tisztán 
vallási-teológiai kollekciók szerveződtek a keresztény közösségek szolgálatára, az 
antik műveltség „megkeresztelése”, integrálása után azonban a „szent könyvtár” 
célkitűzése és gyűjteménye differenciálódott: az ókori hét szabad művészet tanulmá-
nyozása a latin és a görög nyelv elsajátítását jelentette és az igazi tudományokban, a 
Szentírásban és az egyházatyák műveiben való elmélyülést alapozta meg. A keresz-
tény könyvtárak az ókori előzményekhez hasonlóan templomokhoz kötődtek, sőt 
akadt olyan is, amely pogány templomból alakult keresztény megszentelt hellyé, 
mint például Szent Benedek 529-es Monte Cassino-i monostoralapítása, amelynek 
alapja egy Apolló-szentély volt.50 A bibliotéka és a templom összekapcsolása a 
gyűjteménynek és az írni-olvasni tudásnak a kultuszhoz kötődése mellett a felhal-
mozott értékek védelmét is szolgálta.51 A bibliotheca sacra elrendezése a kor tudo-
mányrendszeréhez és ezzel egyidejűleg a kódexek szakrális értékéhez igazodott: első 
helyen a Bibliák és egyes bibliai könyvek álltak, ezeket az egyházatyák és a középkori 
teológusok művei követték, az antik szerzők és a hét szabad művészetről szóló 
tomusok képezték az utolsó osztályokat.52 Ezek között például Isidorus is elsőnek és 
legfontosabbnak a grammatikát ‒ tulajdonképpen a latin nyelv alapos elsajátítását ‒ 
tartotta. Ez azzal is magyarázható, hogy ekkoriban már érezhető volt az újlatin 
nyelvek kialakulásának kezdete és a klasszikus latin „leromlása”, így „a nyelvi 
elbarbárosodás viszont a gondolatok kifejezhetetlenségét, az antik örökség, s egy 
belőle táplálkozó civilizáció halálát jelentette.”53 Mindezzel együtt figyelemreméltó, 
hogy annak ellenére, hogy Sevillai Szent Izidor „láthatóan érzékeny a nyelvi barba-
rizmussal szemben, már az ő latinjában is számos szabálytalanság figyelhető meg, 
sőt a kora román nyelvi formákhoz, a spanyol előformájához való átmenet első 
nyomai is felfedezhetők benne” ‒ szól Arnold Angenendt értékelése.54 

49 Egyetemes történet : Négy kötetben / szerk. Hóman Bálint, Szekfű Gyula, Kerényi Károly. 2. kötet, 
A középkor története / írta Váczy Péter. 2. kiad. Bp. : Magyar Szemle Társaság, [s.a.]. p. 122.
50 Jochum, Uwe: Kleine Bibliotheksgeschichte. Stuttgart : Reclam, 2007. p. 56. (A továbbiakban: Jochum)
51 Vö. Hessel, Alfred: A könyvtárak története. Bp. : OSZK KMK, 1959. p. 21. (A továbbiakban: Hessel)
52 Vö. Jochum. p. 57.
53 Mezey László: Deákság és Európa : Irodalmi műveltségünk alapvetésének vázlata. Bp. : Akadémiai 
Kiadó, 1979. p. 57. (A továbbiakban: Mezey: Deákság és Európa), illetve vö. még Gloviczki ‒ Zsinka. p. 208.
54 Angenendt. p. 183.
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Paleográfiai, kodikológiai vetületben az új könyvtármodell kialakulásának 
kísérőjelensége a tekercsről a kódexre való áttérést, és a befogadott kulturális 
örökség átmásolását is jelentette.55 

A VI. század elején a szerzetesközösségek életében, majd nem sokkal a rendalapítás 
után a bencés rend monostoraiban is ‒ kezdetben leginkább Nursiai Szent Benedek 
kortársai, Anicius Manlius Torquatus Severus Boëthius (480‒524) és a náluk kissé 
fiatalabb Flavius Magnus Aurelius Cassiodorus (490?‒583) nevéhez köthető e változás 
‒ az olvasás és a kódexmásolás további értelemmel is gazdagodott azáltal, hogy 
felismerték az ókori pogány kulturális örökség megőrzésének fontosságát. Az egyházi 
irodalom számára egyre szélesebb körben elismerten nélkülözhetetlenné vált a 
pogány irodalmi hagyaték és az előzmények rendszeres és tudatos felhasználása. Paul 
Johnson értékelését idézve kimondható, hogy Leander és Izidor valósították meg 
Cassiodorus elképzeléseit, nem utolsósorban azáltal, hogy „Izidor és segítőtársai húsz 
esztendő leforgása alatt az emberi tudás roppant tárházát halmozták rendezett 
egységbe, beleértve Boëthius és Cassiodorus műveit és azok fordításait is.”56 

Az V-VI. század fordulójára Európában visszaszorult a görögtudás, így annak 
esélye is, hogy Arisztotelész (Kr. e. 384‒Kr. e. 322) és Platon (Kr. e. 427‒Kr. e. 347) 
munkássága gyökeret ereszthessen a keresztény erudícióban. Ezt felismerve az 
„utolsó római és az első skolasztikus”, a filozófus és államférfi Boëthius fogott neki 
életművük lefordításának; azonban mivel kegyvesztett lett Teoderik (ur. 493‒526), 
keleti gót uralkodó szemében, halálra ítélték, így munkáját nem tudta elvégezni.57 

A monostori scriptoriumok funkcióváltása legkarakterisztikusabban a 
Cassiodorus által alapított Vivariumban mutatkozott meg. Cassiodorus művelt 
szenátor volt, aki még aktív közéleti tevékenysége idején sürgette Agapetus pápát (ur. 
535‒536), az alexandriai és nisibisi ketecheta-scholák mintájára olyan keresztény 
iskola megszervezését szorgalmazva, ahol a „barbárokat [a gótokat] egy közös 
keresztény és klasszikus kultúra által romanizálják és civilizálják,”58 illetve azért is, 
hogy ellensúlyozza a „profán stúdiumok hegemóniáját,”59 hogy „a lélek az örök 
üdvöt elnyerje, a hívek nyelvét pedig szeplőtlen és tiszta ékesszólásra szoktassák.”60

Miután törekvései meghiúsultak, visszavonult birtokaira, majd 555 körül meg-
szervezte a Vivariumot, amely azonban nem csupán szerzetesi közösség volt, hanem 
alapítójának korábbi elképzelését valóra váltva tudományos missziót is felvállalt. 

55 Vö. Jochum. p. 49-54.
56 Johnson. p. 203.
57 Vö. Gloviczki ‒ Zsinka. p. 172-175.
58 Chadwick. p. 235., illetve vö. Putnam. p. 22.
59 Egyetemes történet : Négy kötetben / szerk. Hóman Bálint, Szekfű Gyula, Kerényi Károly. 2. kötet, 
A középkor története / írta Váczy Péter. 2. kiad. Bp. : Magyar Szemle Társaság, [s.a.]. p. 144.
60 Cassiodorus Institutiones divinarum et humanarum lectionum c. művének előszavát idézi Mezey 
László: Forrásszemelvények a kéziratosság korának könyvtörténetéhez. Bp. : Felsőoktatási Jegyzetellátó 
Vállalat, 1956. p. 122. (A továbbiakban: Mezey: Forrásszemelvények)
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A „calabriai Squillacéban […] tanult laikusok és szerzetesek készítették hiteles, 
elfogadott szövegek másolatait, s Ágoston tanítását továbbfejlesztve egy enciklopédi-
kus ‒ egyformán vallási és világi jellegű ‒ képzést is létrehozott. Így első alakalom-
mal történt meg, hogy a meglévő ismeretanyag jó része keresztény célok szolgálatá-
ban hozzáférhetővé vált.”61 Cassiodorus testvérei nem a bencés regula szerint éltek, 
de életük ahhoz hasonlóan a vallási elmélyülés, az imádság, az olvasás, az artes 
tanulmányozása és a kétkezi munka pilléreire épült. Szent Mártonnal ellentétben, 
aki a kódexmásolást csak az ifjabb szerzetesek számára írta elő, a Vivarium lakói 
közül éppen az idősebbek, tanultabbak végezték e munkát,62 ami alapos nyelvtani, 
filológiai és teológiai, tudományos felkészültséget igényelt. A szent iratok, vallásos és 
világi művek másolása tehát nem csupán a kéz munkája, hanem az elméé és a léleké 
is, ahogyan maga Cassiodorus ezt megfogalmazta: „Én azonban azt a véleményt 
nyilvánítom […], hogy mindazon munkák között, melyet testi fáradsággal lehet 
elvégezni, a könyvmásolók munkája (ha ugyan kifogástalanul másolnak) nem ok 
nélkül tetszik a többinél jobban. Mégpedig egyrészt azért, mert újra és újra elolvas-
ván a Szentírást, elméjüket üdvösen művelik, másrészt meg az úr parancsait másolás 
útján messze távolra is elhintik. Szerencsés szándék, dicséretre méltó serénység az 
embereknek kézzel prédikálni, ujjakkal beszélni, s a halandóknak hallgatagon üdvöt 
adni s az ördög incselkedései ellen tollal és tintával küzdeni.”63 „Hogy azonban a 
scriptorok ezt a jó munkájukat a betűk felcserélésével elrontott szavakkal el ne 
éktelenítsék, vagy hogy az emendátor tudatlan lévén a hibákat kijavítani ne tudja, 
[…] a régi orthographiai írókat olvassák.”64 A stúdiumaikhoz a monostor bibliotéká-
jában kaptak segítséget, amely a világi és egyházi latin és görög nyelvű irodalom 
tárháza is volt, illetve Cassiodorus írásai szintén támogatták őket ebben. 
Az Institutiones divinarum et humanarum lectionum a korabeli ismeretek összessé-
gének, az isteni és emberi tudományoknak foglalata, vagyis szerzője szavaival élve: 
„E könyvekben nem a magam tudományát, hanem a régiek mondásait ajánlom 
figyelembe”65 ‒ a mű egyik fejezete éppen az ideális könyvtár leírása. Az alapító 
másik vonatkozó műve pedig a De orthographia, melyben Cassiodorus olyan korábbi 
nyelvtani, helyesírási írásokra hivatkozik, amelyek csak az ő említése alapján 
ismertek.

Úgy Boëthius, mint Cassiodorus működése hatott Isidorusra, és műveik beépül-
tek az Etymologiae-be.66 A patrisztikus kor utáni átmenet időszakában „a nagy 
elméleti alkotó lendület […] átadja helyét a gyűjtő és megőrző munkának,” és e  
 

61 Johnson. p. 204.
62 Vö. Jackson. p. 38-41.; 
63 Cassiodorus: A scriptorok dicsérete. Az Institutionest idézi Mezey: Forrásszemelvények. p. 20.
64 Cassiodorus: A scriptorok és a helyesírás. Az Institutionest idézi Mezey: Forrásszemelvények. p. 36.
65 Cassiodorus Institutiones divinarum et humanarum lectionum c. művének előszavát idézi Mezey: 
Forrásszemelvények. p. 122.
66 Vö. Barney. p. 14-15., Johnson. p. 204.
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korszak eredménye, hogy „az egyház mint az antik kultúra egyedüli őrzője a 
népvándorlás kori Nyugaton, tisztázza elvi-gyakorlati viszonyát a körülötte hul-
lámzó népek kulturális hagyományaihoz.”67 Hármójuk munkássága is eredmé-
nyezte, hogy az egész középkoron keresztül „az iskolai műveltség alapját a keresztény 
tanítás és a görög-római örökség változó arányú összetétele biztosította. A középkori 
keresztény iskola fejlődése lényegében nem más, mint a keresztény hit és az antik 
kultúra egymásra hatásából születő nevelési és művelődési eszmények története.”68

Sevillai Szent Izidor kiterjedt teológiai munkássága69 mellett ‒ neki köszönhető 
például a halottakért való misézés szokása, bár ő e szertartást még pünkösd utáni 
napra rendelte, a november 2-ai dátumot Odilo clunyi apát írta elő 998-ban70 ‒, a 
legkülönfélébb diszciplinákra kiterjedő tematikájú tudományos műveivel az európai 
kultúra maradandó értékeit teremtette meg.

Sevillai püspökként tevékenységének egyik legfontosabb területe a papság képzése 
volt, sok monostort és iskolát alapított, s ezekhez gazdag könyvtárakat is szervezett. 
Ezt a célt szolgálta teológiai munkássága ‒ így semmiképpen sem ok nélkül nevezik 
őt az „utolsó egyházatyá”-nak ‒ és a (leendő) klérus tudásszintjének emelésére 
később kifejlődött a skolasztikus módszer előképének tekinthető műve, az 
Etymologiae,71 „az első keresztény reálenciklopédia.”72 Isidorus saját életével is példát 
mutatott, önmaga „korának legnagyobb tudósa, tipikus polihisztor volt,”73 kiemel-
kedő könyvtárral büszkélkedhetett, „ráadásul írnokokkal és kivonatolókkal rendel-
kezett”, ismerte Publius Vergilius Marot (Kr. e. 70‒Kr. e. 19), Titus Lucretius Carust 
(Kr. e. 96‒Kr. e. 55), Marcus Valerius Martialist (Kr. u. 42‒102); a korai keresztény 
írók közül, elsősorban Órigenészt (184‒254) olvasta, illetve Quintus Septimus 
Florens Tertullianust († 220 után), Lactantiust (250‒317?) , Szent Ambrust 
(kb. 334‒397), Szent Jeromost (347‒420), Szent Ágostont (354‒430) és „nem utolsó-
sorban barátjának, Nagy Szent Gergely pápának az írásait használta fel.”74 Ő volt az 
első, aki a görög filozófiát tanította a keresztény Európában,75 tehát mindenképpen 
tanulhatott és tudhatott görögül. Mindazonáltal az Etymologiae-ben kevéssé 
használta a görög forrásokat, ennek okai azonban nem tudományos indokokban 

67 Redl Károly: Az égi és a földi szépről : Források a késő antik és a középkori esztétika történetéhez. Bp. : 
Gondolat, 1988. p. 21.
68 Gloviczki ‒ Zsinka. p. 115.
69 Vö. Isidorus (Izidor), Szent. In: Vanyó: Ókeresztény írók lexikona. p. 258-259.
70 Halottak napja / Jánoska Amália. In: Magyar művelődéstörténeti lexikon. 4. kötet. Bp. : Balassi, 2005. 
p. 12.
71 Vö. Diós. p. 169‒171.
72 Hessel. p. 25.
73 Hessel. p. 25
74 Angenendt. p. 183.
75 Putnam. p. 34.
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vagy felkészültségében kereshetők, hanem abban, hogy korában a görög nyelv az 
arianizmussal, illetve a bizánci katonai fenyegetéssel volt kapcsolatba hozható.76

A szakirodalom az Etymologiae (Isidori Hispalensis Episcopi Etymologiarum 
sive Originum Libri XX) keletkezését 600 és 625 közöttre teszi, első változata 
azonban mindenképpen 621 előttre datálható. Ezt igazolja egy fennmaradt levél, 
amelyben Sevilla érseke a vizigót királynak, Sisebutnak (565‒621) ajánlja művét.77 
Mindazonáltal Szent Izidor egészen haláláig dolgozott a művön, vannak benne 621 
utáni kiegészítések is. Egyértelműen látható ez például az V. könyv XXXIX. De 
descriptione temporum című fejezetén,78 amely a világ történetének kronológiája,79 
s rövidített változatban tartalmazza Isidorus egy korábbi munkájának, a 
Chroniconnak kivonatait. E résznek is két változatát készítette el kompilátora, az 
egyik 615/616-ra, a másik pedig 626-ra datálható.80 Az összeállítás utolsó bejegyzése 
az 5824. esztendőről szól – Isidorus az időszámítást a világ és az első ember, Ádám 
teremtésével kezdi, Krisztus születését az 5210. évre teszi;81 5824 Herakliosz (†641), 
kelet-római császár uralkodásának 17. esztendeje (a Gergely-naptár és mai ismerete-
ink szerinti 627). Az évszámhoz tartozó másik feljegyzés alapján ez az esztendő 
Sisebut uralkodásának negyedik vagy ötödik éve és a hispániai zsidóság keresztény 
hitre térése.82 Utóbbi eseményekről ismeretes, hogy nem kifejezetten békésen zajlott 
le a térítés. Mindazonáltal a két esemény nem ugyanabban az éveben történt, hiszen 
Sisebut 621-ben halt meg. Az imént hivatkozott részében a szerző halála utáni 
bejegyzések is olvashatók, pl. az általam használt kiadásban közölt záradék, amely-
ben az áll, hogy a világtörténelem összefoglalása Recesvint83 herceg uralkodásának 
10. esztendejéig, 5857-ig, vagyis 696-ig sorolja fel az eseményeket.84 

Az Etymologiae munkálatai tehát viszonylag korán megkezdődtek. Szerkesztője a 
korábbi szerzők és saját munkássága, valamint a saját olvasmányaiból összegyűjtött 
tudása summájának tarthatta az opuszt. A Sisebuthoz címzett levélben azt írja, hogy 
nem önálló művet alkotott, hanem „az ősök tollával írta, olvasmányainak alapján, 

76 Jackson. p. 47.
77 Izidor, Sevillai Szent: The Etymologies of Isidore of Sevilla / translated … by Stephen A. Barney [et al.]. 
Cambridge : Cambridge University Press, 2006. p. 413. (A továbbiakban: Etymologiae)
78 Etymologiae. p. 130-133.
79 A középkorban az időszámításnak több módszere is volt: gyakori volt a zsidó időszámítás alkalmazása, 
amely a világ teremtésétől indít, így kezdete a Kr. e. 3761. esztendőre esik. Isidor eltér ettől azzal, hogy 
Krisztus születését 5210-re teszi, a megváltás évét pedig 5233-ra, tehát nem Jézus 33. életévére. Izidornál 
még jellemző volt ezen felül az úgynevezett spanyol aera alkalmazása, amelynek indító éve a Kr. e. 38. év 
jamuár 1-je, ez a dátumozás az V. század második felétől terjedt el. Vö. Szentpétery Imre: A kronológia 
kézikönyve. Bp. : Könyvértékesítő Vállalat, 1985. p. 32.
80 Barney. p. 9.
81 Etymologiae. p. 132.
82 Etymologiae. p. 133
83 Recesvint (Reccesvinth) vizigót király, uralkodott kb. 652 és 673 között. Vö. Virtual International 
Authority File. URL: http://viaf.org/viaf/47155276 
84 Etymologiae. p. 133.
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azokat kiegészítve”85 állította össze enciklopédiáját, célja tehát nem az eredetiség és 
az újdonságközlés volt, hanem a megbízható rendszerezés, a megőrzés és a közvetítés 
az utókor számára, méghozzá a felnőtt olvasók, a klérus tagjainak használatára.86 
A monumentális korpusz azonban helyenként töredékes maradt, Isidorus haláláig 
nem tudta teljesen befejezni.87 A mű fejezetekre tagolása már az utókorra maradt, ez 
ifjabb szerzetestársa és „legkiválóbb tanítványa”, Braulio (585‒651) munkája, aki 
619-ig élt a sevillai monostorban, ezután került Saragossába, ahol 631-ben elnyerte a 
püspöki méltóságot.88 Levelezésük fennmaradt néhány darabja, illetve Braulio 
későbbi írásai alapján tudható, hogy az ő indíttatására kezdett bele Izidor ezen műve 
összeállításába. Szerzetestársa már 625-ben is „számonkérte” rajta az opuszt, 
későbbi, 632/633-as episztoláiban pedig a talentumokkal való helyes gazdálkodásra 
és a tehetségesebbek felelősségére hivatkozva sürgette a munkát. Egy feltehetően 
632/633-ban íródott levélben Isidorus végül több más kézirattal együtt megküldte 
munkáját Braulionak azzal, hogy egészségi állapota miatt nem tudta emendálni a 
textust. Ez különösen azért fontos, mert az Etymologiae lejegyzése nem manu 
propria készült, hanem jegyzetei alapján segítők, scriptorok is közrejátszottak az 
enciklopédia lejegyzésében.89

A Sisebut halála után keletkezett újabb dedikációban a szerző már főpap-társának 
ajánlotta az Etymologiae-t.90 Barátságuk és a mester iránti tisztelet jele, hogy nem 
sokkal a főpap halála után Braulio Renotatio Isidori címen összeállította Isidorus 
műveinek jegyzékét; a címek lajstromba foglalása mellett a tartalomra utaló néhány 
soros ismertetések, annotációk is bemutatják, méltatják az írásokat. 

Szent Izidor művének címe, az Etymologiae görög szó, latinul Origines, ami a 
szerző saját magyarázata szerint „a szavak eredete, az igék vagy főnevek érvényessé-
gének, jelentésének magyarázata következtetés útján. A szavak eredetének ismerete 
sokszor nélkülözhetetlen szolgálatára van az értelmezésnek […] mindazonáltal nem 
minden szót a régiek alkottak [„régiek”-en Isidorus a klasszikus pogány szerzőket 
érti, a keresztény auktorok megnevezésére a „mi” vagy a „modern” kifejezést 
használja91], némelyük tőlünk származik, ahogyan nevet adtunk szolgáinknak és 
tulajdonainknak tetszésünk szerint. Ezért nem minden szónak van etimológiája, 
mert nem belső jellegük alapján kapták nevüket, hanem emberi szeszélyből. A sza-
vak eredete, kapcsolata lehet ok-okozati vagy a dolgok eredetével összefüggő, 
akadnak olyanok, amelyek másokból eredeztethetők, vannak görög eredetűek, 

85 Etymologiae. p. 413.
86 Jackson. p. 46.
87 Vö. Barney. p. 7-10.
88 Vö. Braulio. In: Saints. SPQN
89 Gloviczki – Zsinka. p. 204.
90 Vö. Barney. p. 7-9.; a leveleket közli Uő. p. 409-413.
91 Barney. p. 14-15.
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amelyek latin végződéseket kaptak. Más szavak helyek, városok nevéből jöttek létre, 
sokuk más nép nyelvéből származnak.”92 

Nem véletlenül kapta a mű megnevezését, hiszen a szavak eredetének és ezáltal 
pontos jelentésének megismerése, megértése volt Izidor egyik legfontosabb tanulási 
és tanítási módszere. Értelmezésében a nyelvtanulás másik két metódusa a glossa, a 
szómagyarázat, illetve a differentia, a különbségtétel, vagyis két dolog eltérő jellegük 
szerinti elkülönítése. E három alapfogalom definíciója az Etymologiae első könyvé-
ben olvasható.93 A vonatkozó mai nézet szerint Izidor magyarázatai ‒ éppúgy, mint a 
kortársai hasonló műveiben olvashatók ‒ néhol tévesek, hiszen nem eredetük valódi 
kapcsolatán alapulnak, hanem hangzásuk hasonlóságán;94 módszere azonban 
tudatos, mnemotechnikai, vagyis pedagógiai célt szolgál.95 Ez nemcsak a hasonló 
jelentésű vagy hangzású kifejezések egymáshoz kötésében, a közöttük lévő kapcsola-
tok felidézésének megkönnyítésében nyilvánul meg, hanem a görög etymologia és a 
latin origines közötti választásban, utóbbi nemcsak az első, hanem a legjobb értel-
mezést mutatja.96

Az Etymologiae forrásai a vallás és a teológia területén természetesen az egyház-
atyák művei, leginkább Szent Ágoston, Origenész és Szent Jeromos, a világi tudomá-
nyok ismereteit azonban leginkább antik szerzőktől merítette. Munkája során 
felhasználta a korábbi etimológiákat és enciklopédiákat, például Martianus Capella 
(Kr. e. 439 előtt) De nuptiis Philologiae et Mercurii (Philologia és Mercurius házassá-
gáról)97 vagy Marcus Terentius Varro Disciplines című pogány munkáit. De utalá-
sokból, néhol dokumentált hivatkozásokból kitűnik, hogy olvasta és ismerte számos 
klasszikus szerző mellett Boëthius és Cassiodorus írásait, magyarázataiban sokszor 
idézi a pogány szerzőket.98 A latin irodalomból a kereszténység és természetesen 
maga Izidor is mindenképpen megőrzendőnek tartotta – a teljesség igénye nélkül ‒ 
Marcus Tullius Cicero (Kr. e. 106‒Kr. e . 43), Caius Crispus Sallustius (Kr. e. 86‒Kr. 
e. 35), Titus Livius (Kr. e. 59‒Kr. u. 17), Quintus Horatius Flaccus (Kr. e. 65–Kr. e. 8) 
és Vergilius műveit, a görögből leginkább Homéroszt, mivel szükségesek az oktatás 
számára. Mellettük számos alkalommal hivatkozott Marcus Annaeus Lucanus (Kr. 
e. 39‒Kr. u. 65) és Publius Ovidius Naso (Kr. e. 43‒Kr. u. 17.) műveire is. De Platón és 
Ariszotelész filozófiai munkáit úgyszintén megőrzendőnek tartotta: „Nem csak a 
keresztény szerzőket, hanem Platónt, Arisztotelészt és más pogány auktorokat is az 
igazság megismerése vezette. […] Annak ellenére, hogy ezek a pogány tudósok nem 
a mennyei bölcsességre törekedtek, mégis ellensúlyozzák ezen hibájukat az igazság-

92 Etymologiae. p. 54-55.
93 Vö. Etymologiae. p. 54-55., illetve Barney. p. 22. 
94 Vö. Vanyó: Az ókeresztény egyház irodalma. p. 892.
95 Vö. Barney. p. 24. 
96 Jackson. p. 47.
97 Jackson. p. 43-44.
98 Részletesebben vö. Barney. p. 10-17.
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ról tett tanúságukkal. A pogány filozófusok határozták meg a hét világi művészet 
rendjét, hogy a profán tudásra figyelő elmét az égi dolgok felé fordítsák, hogy a 
feljebbvaló dolgokon elmélkedjenek.”99 

Isidorus széleskörű és „eklektikus”, a világi és az egyházi irodalomra is kiterjedő 
erudícióját már kortársai elismerték. Ismeretes, hogy saját maga szintén jelentős 
magánbibliotékával rendelkezett, és az utókor neki tulajdonítja a sevillai székesegy-
házi könyvtár „katalógusaként” szolgáló verset, amely az olvasással és a „régi” 
forrásokkal kapcsolatban arra is figyelmeztet, hogy a sok szent és világi írás között 
‒ éppúgy, mint a réten ‒ sok tüskét és sok rózsát is találni.100

Az Etymologiae-nak a klasszikus ókortól a keresztény világra átörökített hét 
szabad művészet képezi az alapját: a 20 könyvre tagolt enciklopédia első három része 
‒ a quadrivium sorrendjének megváltoztatása mellett ‒ mind a hét alapvető diszcip-
línát tárgyalja, a további fejezetek a világi és egyházi tudás összes többi területének 
foglalatát adják. A mű minden kérdéskörre kiterjedő, enciklopédikus tematikáját jól 
mutatja az egyes könyvek tartalmának rövid áttekintése: 

I. Grammatika 
II. Retorika és dialektika
III. Matematika és részei: aritmetika, zene, geometria, asztronómia
IV. Orvoslás
V. Jog és kronológia
VI. Szentírás, liturgia, papi szolgálat
VII. Isten és az angyalok, próféták, egyházatyák, mártírok, papok, szerzetesek
VIII. Templomok, vallás, hit, eretnekségek, filozófusok, költők, sibillák, mágusok
IX. Nemzeti nyelvek, uralkodók, katonák, polgárok, család
X. Az emberek megnevezésére szolgáló némely fogalmak betűrendes jegyzéke 

(Ezen könyvvel kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy az Etymologiae-n belül ez 
az egyetlen nem tematikus, hanem betűrendes elrendezésű rész)

XI. Az ember, testrészek, életkorok 
XII. Állatvilág 
XIII. Elemek: ég, levegő, földi vizek
XIV. Föld, ég, a glóbusz részei, szigetek, hegyek, földalatti helyek 
XV. Városok, épületek, utak 
XVI. Anyagok, ásványok, ércek, súlyok és mértékek
XVII. Mezőgazdaság, termények
XVIII. Háborúk, hadi eszközök, játékok
XIX. Hajók, technika, építés, textiliák, díszek, öltözékek
XX. Háztartási eszközök, étkezés.101

99 Etymologiae. p. 107.
100 Etymologiae. p. 16.
101 Az Etymlogiae egyes könyvei tartalmának rövidített kivonat. Etymologiae. p. 34.
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Sajnos jelen dolgozat nem vállalkozhat ezen monumentális mű minden forrásá-
nak, minden könyve összes kincsének feltérképezésére, vagy tartalma minden egyes 
aspektusának elemzésére. A vizsgálódás a továbbiakban csak a „könyves” vonatko-
zásokra terjed ki.

Braulio a Renotatio Isidori-ban a következőképpen jellemzi az Etymologiae-t: „a 
Jóisten bátorította őt az ősi örökség, a műveltség megőrzésére, nehogy elmerüljünk a 
barbárságban. […] Bárki, aki elmélyülten és gondosan végigolvassa e művet, mely 
minden tekintetben a bölcsességhez méltó, nem marad tudatlanságban a világi és 
vallási ismereteket illetően. A mű ékesszólással telten összegzi majdnem minden 
kérdéssel kapcsolatban annak legfontosabb tudnivalóit.”102 

E rövid szemelvényekből több minden is megtudható Isidorus munkásságával, 
illetve ‒ szorosabban ‒ enciklopédiájával kapcsolatban. A kor olvasási és tanulási 
módszerét érintően az „elmélyült és gondos” határozószók az intenzív olvasásra 
utalnak, hiszen az egyszeri felületes olvasás semmiképpen sem eredményezne 
széleskörű és alapos tudományos ismereteket. Sevilla érseke a „lector” szócikkben az 
olvasást (lego, lectus) a szövegen átfutás, illetve az összegyűjteni, végiggondolni 
(colligo, collectus) kifejezésekkel hozza összefüggésbe.103 Másutt a nyelvtanulással 
kapcsolatban jelenti ki, hogy bárki képes elsajátítani egy nyelvet hallás vagy ‒ tanár 
segítségével ‒ olvasás útján. Ez elsősorban a három szent nyelvre, a héberre, a 
görögre és a latinra érvényes.104 Azonban azt is kimondja, hogy senki sem bírhat 
minden nyelvet, de senki sem lehet annyira hanyag vagy érzéketlen, hogy nem 
tanulja meg saját népe nyelvét. Az ilyen személy rosszabb, mint az oktalan bestiák, 
amelyek élnek saját üvöltéseikkel.105 

A „barbárság” szó magyarázatában (De barbarismo)106 Isidorus egyrészt a 
helytelenül leírt, hibásan ragozott, vagy rosszul kiejtett szavakat hozza fel példaként, 
amelyek a „barbár” népek nem kellően alapos latinságát jellemzik, másrészt a latin 
nyelv eredeti tisztaságának megfogyatkozását például azáltal, hogy a rómaivá vált 
idegenek örökségként szokásaik mellett nyelvi hibáikat úgyszintén integrálták a 
latin kultúrába. Mindezzel együtt különbséget tesz a nyelvi „barbárság” és a másik, 
akár barbár nyelvből átvett jövevényszavak között. 

A barbárság tehát mindenképpen a tudás hiánya; a tudományokban való elmé-
lyülés alapja, előfeltétele, realitása pedig a biztos és pontos nyelvismeret; vagyis az 
Origines gondolatait idézve: a grammatika a nyelv helyes használatának tudománya, 
és az alapja a szabad művészeteknek, kialakulása, a betűk tudománya ‒ vagyis az 
írás megjelenése ‒ után történt.107 Ezzel a felfogással magyarázható az, hogy 

102 Brauliot idézi: Barney. p. 8.
103 Etymologiae. p. 222.
104 Etymologiae. p. 192.
105 Etymologiae. p. 191-192.
106 Vö. Etymologiae. p. 55.
107 Etymologiae. p. 42.
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„Isidorus nemcsak a sorrend szerint, de rangját tekintve is első arsnak tekinti a 
grammatikát, a többi csak ancillája (szolgálója) annak.” Maga Mezey László ugyan 
túlzónak tartja Izidor nézetét, de azzal magyarázza, hogy korában ténylegesen valós 
veszélyt jelentett a latin leromlása.108 

Ám a nyelvi ismeretekre nem csupán a világi vagy egyházi tudományok művelői-
nek van szükségük, hanem a kódexmásoló testvéreknek is, hogy az általuk lejegy-
zett, sokszorosított, rögzített és átörökített tudás helytálló legyen, így a grammatika, 
a nyelvtan tudománya, a szófajok és irodalmi műfajok felsorolása mellett a hangsúly 
jeleivel, az írásjelekkel és a kéziratokban használt rövidítésekkel, jelölésekkel is 
foglalkozik.109 Ezek közül akadnak olyanok, amelyek a hangos (fel)olvasásnál adnak 
segítséget, például a vessző a mondatban arra utal, hogy ott kell levegőt venni, de a 
mondat ‒ és a tartalma ‒ még nem teljes; vagy a szó végén található aposztróf a 
hiányzó végződést, betűt helyettesíti. Nem véletlen, hogy ez is bekerült az 
Etymologiae tematikájába, hiszen Szent Izidor korában a kódexek szöveglejegyzése 
még sokkal inkább a megőrzést, az utókorra való átörökítést célozza, mint a szöveg 
módszeres használatát ‒ a kódexek formai-morfológiai jegyeiben, illetve a szöveg 
tagolásában ez leginkább csak a középkor derekán, az egyetemalapítások korától 
válik láthatóvá.110 Addig is a felolvasóknak egyrészt az olvasás korai elméleteire volt 
szükségük, példának okáért a leghíresebb teoretikus Dionüsziosz Thrax (Kr. e. 170 
k.‒Kr. e. 90 k.) grammatikai munkájára, amely traktátus az értelmes és értő felolva-
sás művészetével is foglalkozik.111 Isidorus egy másik, a De ecclesiasticis officiis című 
írásában határozottabban tér ki a felolvasóval szemben támasztott követelményekre: 
„Akit erre a rangra előmozdítanak, annak járatosnak kell lennie a tanításban és a 
könyvekben, s ékeskednie kell a jelentések és a szavak ismeretével, hogy a sententiae 
megkülönböztetése során értse, hol végződik a tagmondat, hol folytatódik a beszéd, 
s hol ér véget az egész sententia. Ha ebben jártas, úgy valóban képes lesz a szóbeli 
előadásra […], s arra, hogy valamennyi hallgató elméjét és érzelmeit hozzásegítse a 
megértéshez az előadás fajtájának megkülönböztetése s a mondatokban rejlő 
érzelmek […] kifejezése révén hangját hol felemelve, hol fájdalommal eltelve, hol 
megrovóan, hol buzdítva, hol a helyes előadás más efféle eszközeivel élve.”112 

A fejezet a továbbiakban olyan speciális kritikai jeleket és használatuk módját is 
ismerteti, amelyeket a „régiek” a híres auktorok műveinek lejegyzéseiben alkalmaz-
tak a szó vagy szövegrész fölötti ítélet/vélemény kifejezésére, pl. a fölöslegesen 
kétszer szereplő vagy rossz helyen található szó, mondatrész megjelölésére. Más célt 
szolgálnak, de hasonlóan fontosak a különféle mértékegységek jelei, ezekről az 

108 Mezey: Deákság és Európa. p. 57.
109 Etymologiae. p. 49-67.
110 Ezzel kapcsolatban részletesebben vö. Cavallo – Chartier vonatkozó fejezeteit.
111 Dionüsziosz Thrax. In: Retorikai lexikon. Pozsony : Kalligram, 2010. p. 261-262. (A kötetre való hivat-
kozás a továbbiakban: Retorikai lexikon)
112 Idézi: Parkes, Malcolm: Olvasás, írás, interpretálás : A kora középkor szerzetesi gyakorlata. In: 
Cavallo – Chartier. p. 99-100.
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Origines a XVI. könyvben ad áttekintést.113 Az általános használatú jelöléseket, 
rövidítéseket Szent Izidor összefoglaló névvel notae-nak, jeleknek nevezi, mivel az 
írásban megjelölnek, helyettesítenek bizonyos dolgokat, azokat a személyeket pedig, 
akik mindezeket kellő mértékben ismerik, a jegyző vagy gyorsíró (notarius) titulus-
sal tünteti ki.114 

De éppígy nem nélkülözhetők a helyesírással kapcsolatos tudnivalók sem a 
másolók számára ‒ ezzel a kérdéssel kapcsolatban már olvashatók voltak az egyik 
szellemi előd és az Etymologiae alapvető kútfője, Cassiodorus gondolatai ‒ Szent 
Izidornál „az orthographia azt tanítja, hogyan kell betűzni egy szót” és a nyelvtan 
részterületeként a ragozással is foglalkozik. A vonatkozó szócikk hosszasan sorolja 
az eltérő jelentésű, de hasonló helyesírású vagy a különleges ragozású szavakat. 
Elmondja, hogy bizonyos betűk mely esetekben cserélhetők fel egymással, hogy 
melyik nyelvből vett jövevényszavak milyen speciális nehézségeket jelentenek, 
valamint hogyan lehet a rövid és hosszú magánhangzópárt tartalmazó eltérő 
értelmű szavakat írásképükben megkülönböztetni egymástól.115 Az ebben való 
járatlanság tehát a barbárság, vagyis ha egy szóban fölösleges vagy helytelen betűt ír, 
illetve, ha felcserél vagy kihagy egy betűt, akár szótagot.116 

Ahogyan a tudományos munka alapja és a tudás hordozója a nyelv, a tudományos 
művek gyűjteménye, tárháza a könyvtár ‒ utóbbiról az Etymologiae VI. könyvében 
(De libris et officiis ecclesiasticis)117 olvashatunk részletesebben, ám a könyvtár 
fogalmát Szent Izidor a különféle gyűjtemények (repositoriumok) között is meghatá-
rozza: a szó a görög biblíon és théké összetételéből származik; a könyvtár az a hely, 
ahol a könyveket tárolják.118 Az Origines-ben a mai közgyűjtemények egyéb típusai 
is megjelennek. A mai múzeum kifejezés a görög museion-ra vezethető vissza, annak 
ellenére, hogy a modern akadémiák elődjeinek nincs közvetlen köze a mostani 
értelmezéshez,119 ebben a kontextusban Isidorus nem is említi az intézményt. 
Felsorolásában szerepelnek a sacrariumok, a templomi kincstárak, a fegyvertárak és 
egyéb olyan helyek, ahol értékes tárgyakat, „elrejtett, titkos dolgokat” őriztek. 
Másutt a magyarázat a tárolásra alkalmazott eszközök között az „arca” (láda, 
pénzesláda) szóból eredezteti az archívum szót, melynek jelentés arra utal, hogy 
titkot, titokzatos dolgokat rejt, amelytől az emberek el vannak zárva.120 Mindazzal 

113 Etymologiae. p. 335.
114 Etymologiae. p. 51.
115 Vö. Etymologiae. p. 52-54.
116 Vö. Etymologiae. p. 55.
117 Vö. Etymologiae. p. 135-151.
118 Etymologiae. p. 310.
119 Museion. In: Lexikon des gesamten Buchwesens. Bd. 2. Leipzig : Hiersemann, 1936. p. 497-498.
120 Etymologiae. p. 401.
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együtt figyelemreméltó, hogy például a monostorokról szóló részben121 a könyvtárról 
nem esik említés.

A VI. könyvben az Ó- és az Újszövetség könyveinek rövid bemutatását a könyvtár 
szócikk (De bibliothecis) követi, amelyben a kifejezés eredete után Izidor a szót 
először a bencés regula értelmében használja, vagyis bibliotheca kifejezésen nem a 
könyvek elhelyezésére szolgáló teret érti, hanem a Szentírás könyveit: Ezráról 
(Ezdrásról) szól, aki a zsidó nép babiloni fogságából való visszatérés után a 
káldeusok által elégetett Tórát rekonstruálta, a textust kijavította, az Ószövetséget 
pedig a héber ábécé betűi számának megfelelően 22 könyvre osztotta.122 Nem 
véletlenül szerkesztette bele a szerző enciklopédiájába a könyvtártörténet első 
eseményeként e momentumot. Az Ószövetségben Ezdrás és Nehemiás könyvei a 
zsidó nép hazatéréséről, a templom újjáépítéséről, valamint a sátoros ünnepen és az 
engesztelés napján a törvény felolvasásáról szólnak. Létezik azonban egy Ezdrás IV. 
könyvének nevezett apokrif apokalipszis, amely a Szent Jeromos által összeállított 
Vulgata függelékében is megtalálható. Ennek a bibliai könyvnek keresztény kiegészí-
tésében olvasható Ezra látomása, a Messiás szimbóluma, „végül a Jeruzsálem pusztu-
lásakor veszendőbe ment Szentírás rekonstrukciójával és kanonizálásával, valamint 
Ezdrás mennybevitelével zárul a könyv.”123

A történelem első könyvtártörténeti munkájának124 tekinthető összeállítás125 
Peiszisztratosz (Kr. e. 600‒Kr. e. 527) kollekciójáról és annak későbbi sorsáról 
tudósít, és arról, hogy az uralkodók és a városok „a különféle népek tekercseinek 
megszerzésére és görögre fordítására törekedtek.” Ebben Nagy Sándort és követőit, 
leginkább az alexandriai könyvtár megalapítóját, Ptolemaiosz Philadelphoszt (Kr. e. 
309‒Kr. e. 246) emeli ki, aki az irodalom minden nemére fogékony volt, és könyvtára 
nem csak pogány, hanem a szent iratokkal is ékeskedett, szerinte összesen hetven-
ezer könyvvel. Az alexandriai gyűjtemény kapcsán Izidorus megemlíti az Ó- és az 
Újszövetség fordításait is, a Septuagintát, az Aquilasz- (2. század), Symmachus- (2. 
század) és Theodotion-féle (2. század) változatokat, Origenész Hexaplaját és ‒ mint 
az összes között legelterjedtebbet ‒, Szent Jeromos Vulgátáját is.

A Római Birodalom pogány bibliofiljei és könyvtárai közül Isidorus ismerte 
Aemilius Paulust († Kr. e. 160), Lucius Licinius Lucullust (Kr. e. 114–Kr. e. 57) és 
Marcus Terentius Varrot (Kr. e. 116‒Kr. e. 27), akinek Julius Caesar (Kr. e. 100‒Kr. e. 
44) „a létező legnagyobb könyvtár” megszervezését adta feladatul, és akinek híres, 
de sajnálatosan a történelem során megsemmisült munkái, a De disciplines és a De 
bibliothecis az Etymologiae alapvető forrásai voltak. Róma első nyilvános bibliotéká-
jának alapítója, C. Asinius Pollio (Kr. e. 75‒Kr. u. 4.) érdemei között az épület szép 

121 Etymologiae. p. 309.
122 Vö. Etymologiae. p. 135-136.
123 Ezdrás. In: Magyar katolikus lexikon. 3. kötet. Bp. : Szent István Társulat, 1997. p. 451., illetve vö. 
Apokrif apokalipszisek. In: Vanyó: Ókeresztény írók lexikona. p. 35. Vö. még Ezdrás apokalipszisze. In: 
Apokrifek. Bp. : Szent István Társulat, 1980. p. 159-168.
124 Jochum. p. 57.
125 Vö. Etymologiae. p. 138-139.
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átriuma és a benne lévő szobrok is említést érdemeltek. Külön fejezet emlékezik meg 
a keresztény könyvtárakról: az első szent könyvtár a caesareai presbiter, Pamphylus 
mártíré (†307 vagy 309) volt, akinek gyűjteménye Isidorus adatközlése alapján 
harmincezer kötetet számlált. A bibliafordító Szent Jeromos és tudományos, 
egyháztörténeti munkájában egyik alapja és példaképe Gennadius (†492 vagy 505?) 
kollekcióiról is tudomása volt, utóbbinak könyvtári katalógusát szintén megemlíti. 
Az ókor könyvtárainak leírásával kapcsolatosan említésre méltó, hogy az 
Etymologiae elég következetesen különbséget tesz a pogány és a keresztény doku-
mentumfajta, a tekercs és a kódex/kötet között, ez szellemi elődje, Cassiodorus 
Institutiones-ében még nem figyelhető meg126.

Könyvtártörténete utolsó részeként Isidorus azon termékeny szerzőknek állít 
emléket, akik kiterjedt munkásságukat bizonnyal jelentős magánbibliotékájuk 
forrásbázisára építették. Az első helyen a latin auktorok között Marcus Terentius 
Varro áll, a görögöket az Alexandriában működött Didymosz (Kr. e. 83‒Kr. e. 30 k.) 
képviseli, akinek kortársai a Khalkenterosz (fáradhatatlan) nevet adták, de 
Bibliolathasznak (könyvfelejtő) is nevezték, mivel állítólag maga sem tudta 3500-
4000 művét számon tartani.127 Isidorus pedig azt írja róla, olyan sokat írt, hogy bárki 
is nehezen tudná csak lemásolni is teljes munkásságát. A sajátjai, vagyis a kereszté-
nyek közül Origenész felülmúlta mind a korábbiakat; Szent Jeromosra hivatkozik, 
hogy ő 6000 könyvét olvasta. Szent Ágostonról pedig úgy emlékezik meg, hogy 
olyan sok opuszt hagyott az utókorra, hogy nincs senki, aki minden munkáját 
végigolvashatná.

A mai tudományos nézetekkel összehasonlítva Szent Izidor meglehetősen kevés 
korábbi könyvesházat ismert vagy ismertetett, mindenesetre kimondható, hogy 
válogatásában nagyjából egyensúlyban vannak a pogány és a keresztény tékák. Nem 
bizonyítható, de mivel kapcsolatban, levelezésben állt Nagy Szent Gergely pápával, 
tudnia kellett (volna) a római könyvtárról, illetve annak korábbi meglétéről is. 
Bencés szerzetesként saját rendje korabeli bibliotékáiról is bizonnyal tudomása volt, 
illetve éppígy a saját alapítású iskolák, monostorok gyűjteményeiről, de látható, hogy 
könyvtártörténetét nem szándékozott saját koráig megírni. Akkor bizonnyal szintén 
megemlítette volna Boëthius és Cassiodorus kollekcióit.

A könyvtártudomány mostani értelmezése is kiterjed a dokumentum-tipológiára; 
éppígy fontos kérdés volt ez az Etymologiae VII. századi és későbbi olvasói számára. 
Erről és az irodalmi művek különféle nemeiről szól a De generibus opusculorum128 
című fejezet. Fontos azonban megjegyezni, hogy Szent Izidor nem következetes az 
irodalmi, retorikai műfajok, illetve a dokumentumtípusok elkülönítésében. 

E fejezetben kaptak helyet egyrészt a képzés és „az igazi”, leginkább a teológiai 
tudományos munka alapvető forrásai. (Az orvosi könyvekről és a jogi dokumentu-

126 Jackson. p. 48.
127 Vö. Didümosz. In: Világirodalmi lexikon. 2. kötet. Bp. : Akadémiai K.,1972. p. 724.
128 Etymologiae. p. 139-140.
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mok típusairól és a profán diszciplinák kútfőinek fajtáiról a vonatkozó könyvekben 
lelhet iránymutatást az érdeklődő.) A tankönyvek közé tartoznak a kivonatok, 
amelyekben pedagógiai célzattal készített rövid összefoglalások állnak fontos vagy 
bonyolult kérdésekről, valamint az Isidorus korára jellemző források a kommentá-
rok, amelyek jogi szövegekhez vagy az Evangéliumokhoz készülhetnek.

Eleinte (egyházi) szóbeli retorikai műfaj volt a homília, amely az ókori görögök 
tanító jellegű közösségi beszélgetése volt, a kereszténységben először kérdés-feleletre 
alapuló tanítás, később pedig a prédikáció lett belőle; ebben a paradigmában Izidor 
még a tractatushoz és a sermohoz, valamint a dialógushoz hasonló fogalomként 
kezeli. A mai retorikai szakirodalomban többek között tartalmuk alapján különíthe-
tők el ezen műfajok. A homília egyértelműen vallási kötődésű, míg a több világi 
tartalmú is lehet,129 az Origines azonban különbségüket csupán abban látja, hogy a 
homília a közösség minden tagjához szól. A dialógus és a sermo csak két vagy több 
személy beszélgetése, tehát másik felet feltételez. A traktátusban pedig szerzője saját 
szempontjai szerint jár körül egy kérdést. 

Az Etymologiae további forrásként sorolja még fel az apológiát, vagyis védőbeszé-
det, a dicsőítő szónoklatot és az uralkodói, illetve konzuli névjegyzéket, a vallási, 
erkölcsi vagy profán tartalmú parancsolatokat, szabályzatokat; a szintén tanító 
jellegű parabolákkal és talányokkal kapcsolatosan kitér a kérdés és az érvelés 
fogalmának tisztázására is. A prooemium, a bevezetés magyarázatában azonban a 
szónoki beszéd első részére is utal, de a „könyvek első része” értelemben szintén 
használja a kifejezést.

Utolsó dokumentumfajtaként a levélről szól, és arról, hogy a levélhordót azért 
nevezik tabellariusnak, mert a papirusz és a pergamen megjelenése előtt fából 
készült lapokra, táblákra írták az üzeneteket. Ez a gondolat vezeti át az olvasót az 
íráshordozók különféle nemeihez. A viasztáblát levelek, testamentumok és nyilatko-
zatok130 anyagaként és a gyermekek oktatásának eszközeként titulálja, használatának 
kezdetét a görögökhöz és az etruszkokhoz köti. Később a papiruszlapok különféle 
típusairól, illetve a színezett, fehérített vagy festetlen pergamenről szól, és megemlíti 
a scriptorium fogalmát, utóbbiról azonban nem ír részletesebben.131

A színek kapcsán azonban érdekes könyvtár-építészeti gondolattal is találkozhat 
az Etymologiae figyelmes tanulmányozója: az enciklopédia szerzője gyakorlott 
olvasó volt, és saját tapasztalatai bizonyítják, hogy a fehérített pergamen alkalmat-
lannak bizonyult, mivel könnyen elszíneződik és rontja a látást; éppúgy, ahogyan 
‒ magyarázza a kompilátor ‒ nincs olyan tapasztalt építész sem, aki egy könyvtár 
mennyezetét arannyal borítaná vagy csillogó márvány burkolatot használna, mert 
ezek fénye fárasztja a szemet, a zöld ezzel szemben megnyugtat. 

129 Vö. Dialógus. In: Retorikai lexikon. p. 251-258. Homilia. Uott. p. 516-518.; Sermo. Uott. p. 1071-1074.
130 Etymologiae. p. 119-120.
131 Etymologiae. p. 140-141.
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A könyvek előállításáról132 azt tudhatjuk meg Hispániai Izidortól, hogy a régiek 
már eltérő méretű könyveket készítettek, a versek és levelek kisebb, a történeti 
munkák nagyobb méretben készültek. Feltehetően C. Helvius Cinna (Kr. e. I. 
század) versére hivatkozva írja Isidorus, hogy szárított pálma- és mályvaleveleket is 
használtak könyvkészítésre. Ebből eredezteti a lapok (folium/folia) megnevezését, a 
lap hátoldaláét (verso) pedig abból, hogy a régiek úgy írtak, ahogyan szántottak, 
vagyis a balról jobbra írott sor után az írás iránya visszafordul ‒ ez a mai szakiroda-
lomban busztrofédon133 írásként ismert. Szent Izidor cédula alatt a még emendálás 
előtt álló és nem koherens textussá egybeszerkesztett feljegyzéseket érti.

A „könyvek” fajtáiként ‒ ahogyan az irodalmi műfajok felsorolásában is ‒ említi a 
kódexeket, és a tekercseket (volumen). Előbbi több részből/fejezetből áll, nevét a 
fatörzs (caudex vagy codex) kifejezésből származtatja, mivel ahogyan a törzs több 
ágat hajt, úgy tartalmazhat egy kódex több művet. Könyvön (liber) az Origines 
összeállítója egyrészt a könyvtestet érti, de használja a szót a mű értelemben is: amit 
ráírunk, az [is] a könyv, mert a papirusz és a pergamen használata előtt a fakéreg 
belsejére írtak, ezeket kötötték egybe.134 

A másolókat librariusnak, bibliopolának vagy antiquariusnak is nevezi, aszerint, 
hogy ‒ az utóbbi esetében ‒ csak régi, vagy új műveket másolnak-e. De természete-
sen az írás (scribere) igéből képzett scriba (írnok) szót szintén használja, és a külön-
féle foglalkozások, társadalmi csoportok, funkciók között újra találkozhatunk a 
scribával, jegyzőkkel, írnokokkal.135 Az írnokok eszközeiként a nád- és a madártollat 
említi ‒ és ez a leírás, Sidney L. Jackson könyvtártörténete szerint Varro elveszett 
munkájára hajaz.136 

A bíborszínű pergamenről, valamint az ezekhez használt olvasztott arany vagy 
ezüst „tintáról” a VI. könyv tudósított. A mezőgazdaságról szóló XVII. könyvben a 
gyógynövények között szerepel az anchusa (orvosi atracél), melyet a festők a karma-
zsinvörös festék alapanyagául használják.137 A XIX. könyvben külön fejezetet kaptak 
a festékek, itt említés történik a természetes és a mesterséges színezőanyagokról, 
például a míniumról, a cinóberről, az okkerről és az indigóról. A tinta a festők 
számára is fontos, illetve „a mindennapi használatra”, vagyis írásra, a továbbiakban 
a fekete, indigókék és vörös tinta elkészítésének módozatait is bemutatja a szerző.138

A könyvekhez szorosan hozzátartozó fogalom az olvasás. Sok esetben fordul elő 
ez az ige valamely nyelvtani fogalom magyarázatának példamondataiban139 vagy 
egyéb definíciókban, például: „eszköz az, amivel létrehozunk valamit, például egy 

132 Etymologiae. p. 141-142.
133 Busztrofédon. In: Magyar könyvlexikon / Kicsi Sándor András. Bp. : Kiss József Könyvkiadó, cop. 
2006. p. 67.
134 Etymologiae. p. 139., 142.
135 Etymologiae. p. 204.
136 Jackson. p. 48.
137 Etymologiae. p. 353.
138 Etymologiae. p. 380-381.
139 Vö. a szófajokkal foglalkozó részeket: Etymologiae. p. 42-46.
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írótoll; a produktum, amit egy eszköz segítségével lehet elkészíteni; a használat pedig 
például a codex olvasása, amely haszonnal jár”.140 Az „olvasó”-val, az „olvasó” vagy 
„felolvasó ember”-rel csak viszonylag kevés helyen találkozunk. Az egyik említés a 
VII. könyvben (az Istennel és az egyházzal összefüggő ismeretek között) történik: „a 
‘lector’ a legere igéből származik […], és azt tanítja meg az embereknek, amit 
követniük kell” a zsoltárénekessel együtt „’elbeszélő’-nek nevezik őket, mert hangjuk 
erős és tiszta, hogy betöltse a hallgatók fülét.”141 A lectio (a szent olvasmány felolva-
sása) és a zsoltár- vagy himnuszéneklés összehasonlításában az előbbi célja a szavak 
kiejtése, a tartalom kihirdetése, utóbbi lényege pedig a harmónia, a meloditás.142

Az olvasás ettől eltérő értelmezése tűnik ki a már említett képzettársításból: az 
olvasás a szövegen való áthaladás és a gyűjtés.143 Isidorus mnemotechnikai oktatási 
módszerét is igazolja az olvasás fogalmának másik felbukkanása: Cicerora hivat-
kozva írja, hogy a religiosus (vallásos, jámbor, szent) kifejezés a relegere (újra 
átolvas) igére vezetődik vissza, vagyis arra, hogy a hívő ember újra és újra elolvassa a 
szent textusokat.144

Mindazonáltal az Etymologiae művelt auktora nem csak a teológiai vagy liturgi-
kus olvasásról szól enciklopédiájában, hanem a világi olvasmányokkal kapcsolatban 
is megnyilatkozik. Egyrészt szerzőként példát mutat saját általános tudományos 
felkészültségével, és azzal, hogy munkája a profán ismereteket is összegzi; másrészt 
különösen hasznos olvasmányként említi a történetírókat: „a történelmi művek 
elengedhetetlenek azok számára, akik hasznos olvasmányokra vágynak, az emberi-
ség régi tettei sok bölcs számára adtak útmutatást az életre. […] számvetést készíte-
nek az elmúlt korokról, évekről és számos nélkülözhetetlen ismeretet bontanak ki az 
egymást követő konzulok és királyok életéből.”145 Ez a rövid idézet is jól mutatja a 
Szent Izidor által tudatosan felvállalt átörökítő szerepét: az ókeresztény írók és az 
egyházatyák működése során az ókoritól eltérő, új, tisztán keresztény tudományos-
ság, majd a Karoling-korral kezdődően a teológiával újra nagyobb mértékben 
átitatódott világlátás között Isidorus az antik, pogány tudást határozottan el- és 
befogadóbb módon kezeli, „liberálisabban,” toleránsabban és tudós semlegességgel 
viszonyul a korábbi paradigmához. 

Az olvasás általi művelődés, az olvasmányban való elmélyülés másik tekintetben 
is a kortársakétól eltérő olvasói habitust mutat az érsek megfogalmazásában: a 
tanító, hangos felolvasás mellett a csendes magányos olvasásra is neveli az 
Etymologiae tanulmányozóit. „A betűk a dolgok jelei ‒ írja ‒, és kifejezőerejük által 
azok beszélnek hozzánk hangok nélkül, akik nincsenek jelen, szavaikat nem fülünk-
kel, hanem szemünkkel érzékeljük. A betűk használatának célja az emlékezet 

140 Etymologiae. p. 122. Az idézetből kihagytam a nem könyves vonatkozású példákat.
141 Etymologiae. p. 171.
142 Etymologiae. p. 147.
143 Etymologiae. p. 222.
144 Vö. Györkösy Alajos: Latin-magyar szótár. Bp. : Akadémiai K., 1989. p. 477.; Izidor, Szent, Sevillai: 
Etymologiae. p. 227.
145 Etymologiae. p. 67.



KÖNYVTÁR 31

kiterjesztése […] oly sok ismeret létezik, hogy nem lehet mindent hallás útján megta-
nulni vagy akár az emlékezetben megőrizni. A betűk neve (littera) az ’út’ (iter) 
szóval hozható összefüggésbe, mivel utat mutatnak azok számára, akik olvasnak.”146

Az Etymologiae teljességéből csak szemezgető elemzésből is plasztikusan meg-
nyilvánul, hogy Sevillai Szent Izidor munkájában a könyves vonatkozású részek nem 
képeznek egyetlen különálló, összegző fejezetet, e kérdéskör nem különíthető el a 
tudomány és a tudás többi ágától, hanem integráns módon szövődik bele az enciklo-
pédia és az ismeretek teljességébe. Az író-olvasó-bibliofil ember számára a könyv 
köré nem szerveződik önálló diszciplina, hanem áthatja a tanulás, a tanítás és a 
tudományos munka egészét. 

Isidorus enciklopédiája számos olyan forrásra hivatkozik, illetve számos olyan 
mű összefoglalását vagy citátumait közli, amelyek akkor még rendelkezésre álltak, 
de később elvesztek. Így csak az Origines-ben maradtak ránk egészen addig, amíg az 
arabok közvetítésével ‒ legalábbis egy részük ‒ a XII. században újra visszatértek 
Európába.147 A sevillai főpap munkája egészen a XVI. század elejéig használt 
alapvető tudományos kútfő volt.148

Az Etymologiae kb. 950 kéziratban maradt fenn.149 A kora középkor kommuniká-
ciós csatornáinak ismeretében meglepő, hogy az ír bencések már a VII. század 
közepe előtt használták Isidorus művét is. Ez persze nem azt jelenti, hogy a klasszi-
kus profán latin kultúra egésze lett volna ismeretes előttük, csak a Biblia, illetve az 
annak megértéséhez szükséges grammatikai irodalom.150 Isidorus szellemi hatása 
alól természetesen a magyar egyházi kultúra sem maradhatott ki. A pannonhalmi 
bencés apátság XI. századi összeírásában már szerepelt Szent Izidor enciklopédiá-
ja,151 a XV. századból fennmaradtak jegyzékek pedig bizonyítják, hogy a veszprémi 
és pozsonyi káptalani könyvtárak is büszkélkedhettek az Etymologiae egy-egy 
példányával.152

Sevilla érsekének munkája azonban nem csak a középkori oktatásnak és művelő-
désnek volt alapműve. Az Origines a reneszánsz korában már más szempontból állt 
az érdeklődés középpontjában. Bizonyítja ezt ‒ csupán rövidke és felületes kutatás 
eredményeként ‒, hogy a WorldCat153 öt ősnyomtatvány-kiadását ismeri, a mű 

146 Vö. Etymologiae. p. 39.
147 Johnson. p. 205.
148 Hessel. p. 25.
149 Gloviczki – Zsinka. p. 183.
150 Vö. Angenendt. p. 230.
151 Vö. Kecskeméti Gábor: Retorika. In: Magyar művelődéstörténeti lexikon. 10. kötet. Bp. : Balassi, 
2010. p. 81.
152 Vö. Madas Edit: Könyvkultúra és írásbeliség. 1. In: Magyar művelődéstörténeti lexikon. 6. kötet. Bp. : 
Balassi, 2006. p. 160-161.
153 OCLC WorldCat. URL: www.worldcat.org
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magyarországi recepciójáról pedig a CIH alapján tudható, hogy négy kiadásának 
nyolc példánya állt az érdeklődők rendelkezésére.154

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

POGÁNYNÉ RÓZSA GABRIELLA: SEVILLAI SZENT 
IZIDOR NÉZETEI A KÖNYVEKRŐL, KÖNYVTÁRAKRÓL 
ÉS AZ OLVASÁSRÓL

A középkori képzési rendszerben az antik műveltségből átörökített hét szabad 
művészet az alapozó, bevezető tanulmányokat jelentette, erre épült az „igazi” 
tudomány, a teológia ‒ így az oktatás célja tulajdonképpen nem az evilági ismeretek-
kel való felvértezés, hanem a túlvilági, az örök életre való felkészítés. A korszak 
könyvtári modellje ennek megfelelően a bibliotheca sacra, a szent könyvtár. 

A VI-VII. század fordulóján élt és jelentős könyvtárral rendelkező szerzetes, 
később érsek Sevillai Szent Izidor kiterjedt munkásságának a tanulmány szempontjá-
ból legfontosabb eleme az Etymologiarum sive origines libri XX (Etymologae) című 
írása, amely a korai középkori tudományosság teljes foglalata, az antik kultúrkincs és 
a keresztény műveltség ötvözete. A sokáig tankönyvként használt monumentális mű 
természetesen saját kora paradigmájának összefüggésrendszerében többek között a 
könyvek, könyvtárak és az olvasás szerepéről, jelentőségéről is szól.

GABRIELLA POGÁNY RÓZSA: ISIDORE OF SEVILLE ABOUT 
BOOKS, LIBRARIES, AND READING

The education of the middle ages was based on the septem artes liberales (seven 
liberal arts) as the first phrase of learning, the „real” studies, the theology came after 
it. The zeal of education was not to prepare for the profan, but for the eternal life. 
Therefore the library of that period was the „bibliotheca sacra”, the saint library.

Isidore of Seville, a benedictine monk, later bishop of Seville lived by the turn of 
the VI-VII. centuries, he was a great theologian and a wide educated scientist with a 
big private library. This article is about his encyclopaedia, The etymologies, the most 
famous textbook till to the XV-XVI. centuries. The work contains the whole ancient 
(pagan) erudition and the important Christian knowledge to understand the Holy 
Script and the theology. Isidore of Seville as an erudite and bibliophile person wrote 
also about books, libraries and reading.

154 Vö. Sajó Géza ‒ Soltész Erzsébet: Catalogus incunabulorum quae in bibliothecis publicis Hungariae 
asservantur. Bp. : Akadémiai Kiadó, 1970. p. 542-543. A CIH kiegészített elektronikus kiadásában nincs 
utalás arra, hogy az állományadatokban változás következett volna be. Vö. Uaz. In: MEK. URL: http://
www.mek.oszk.hu/06100/06119. A MOKKA-R adatai között még csak három, részben más gyűjtemény 
birtokolja az Etymologiae-t. Vö. MOKKA-R. URL: www.eruditio.hu/lectio/mokka-r 



KÖNYVTÁR 33

TÓTH REZSŐ DR. (1875‒1916) 
AZ IFJÚSÁGI IRODALOMHOZ ÉS 
AZ IFJÚSÁGI KÖNYVTÁRAKHOZ 
KAPCSOLÓDÓ MUNKÁSSÁGA

GRÁBERNÉ BŐSZE KLÁRA

Középiskolai tanár, bölcseleti doktor, író, tankönyvíró, irodalomtörténész, utazó. 
Elsősorban tanár volt, de tudományos kutatóként is nagyon fontos szerepet töltött be 
életében az irodalom, irodalomtörténet és ezen belül az ifjúsági irodalom. Most 
elsősorban az ifjúsági irodalommal kapcsolatos tudományos munkásságával 
foglalkozunk. (Névváltozatok: dr. Thótt Rezső, Tivadari Thótt Rezső dr.) 

TANULMÁNYAI

Tóth Rezső 1875-ben Beregszászon született. Gyermekkoráról úgyszólván semmit 
sem tudunk: hol járt elemi iskolába, hol végezte a gimnázium I-III. osztályát. A nagy 
hírű budapesti református főgimnáziumban tanult az 1888/89. tanévtől, ekkor a IV. 
osztályba járt. Osztályfőnöke Kacziány Géza volt, aki német nyelvet tanított, tanárai 
voltak: Baráth Ferenc, Dapsy László, Fiók Károly, Somogyi Rudolf, Vámossy Mihály, 
ifj. Sz. Nagy Károly.

Az ifjúsági önképzőkörben már VI. osztályos korában elkezdett tevékenykedni, és 
pályázatával jutalmat is nyert. Az 1891/92. tanévi értesítő szerint „Arany János 
emlékére 1892. február 20-án tartotta körünk X-ik Arany-ünnepélyét, melyen 
pályaműveikkel nyertesek voltak Tóth Rezső (német műfordításával: Lenautól »Die 
Bauern am Tisza-Strande« […] nyertes pályaműveikért jutalmat és dicséretet kaptak 
Tóth Rezső (Czakó Zsigmond drámáinak méltatása” cz. tanulmányért) […]”. 
A Szijj-féle alapból is megjutalmazták 100 forinttal.1 Az 1892/93. iskolai évben 
elnöke lett az önképzőkörnek. Szorgalmasan és sokat dolgozott, a kör tagjai 30 
rendes ülést tartottak. Az Érdemkönyvbe írták Zrínyi Miklós grófról írt dolgozatát, 
ezen kívül hat művéért dicséretet nyert. Az Arany-ünnepélyen Vörösmarty Zalán 
futásának széptani elemzése című pályamunkájával, ugyancsak Vámossy-ódájával is 
dicséretet kapott. […] Az év folyamán 40 korona díjat nyert. A tanári kar javaslata 
eredményeként a Szijj-féle alapból 100 forint jutalmat kapott.2 

1 Értesitő a budapesti református főgymnasiumról az 18911/92. 28., 80. p.
2 Ua. 1892/93. 10., 61-63., 72.p.
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Az 1892/93. tanévben érettségizett, és ugyanebben a tanévben Vámossy Mihály 
igazgató tanár jubileuma alkalmával „Tóth Rezső VIII. o. t. tolmácsolta a tanuló 
ifjúság hálás szeretetét.”3 Az érettségi után a budapesti tudományegyetemen tanult, s 
1897-ben szerezte meg magyar-latin szakos tanári diplomáját.

A LEÁNYGIMNÁZIUMI TANÁR

Rögtön a diplomája megszerzése után, az 1897/98. tanévben kezdett tanítani az 
Országos Nőképző Egyesület Leánygimnáziumában, Magyarország legelső leány-
gimnáziumában, mint helyettes tanár. Latin nyelvet tanított az V. osztályosoknak 
heti hét órában, és ókori irodalmat a II., V. és VI. osztályban. Tanártársai nagy része 
tanára volt a református gimnáziumban. Ez a tanév az iskola második tanéve; az 
iskola kurátora dr. Beöthy Zsolt, aki az egyetemen tanította. A tanév végén Beszá-
molás címmel Tóth Rezső dr. mondott beszédet. „A cél, mit intézetünk maga elé 
kitűz: első sorban egészséges gondolkodású művelt magyar nőt nevelni a mai művelt 
magyarság számra, olyat, aki ösmeri feladatát s egész lélekkel be is tölti azt. […] 
legyen a mi gymnasiumunk neveltje igazán nőies, igazán művelt, igazán magyar. 
[…] valódi műveltséget szerezzen […] felületes ügyesség helyett szokja meg az alapos 
munkát.[…] Azt akarjuk, hogy a divatos kozmopolita nevelés helyett a mi iskolánk 
növendéke nemzeti műveltséget nyerjen.” Majd végül arról ír, hogy az iskolai év 
irodalmi olvasmányai és az olvasmányok asszony szereplői milyen hatással lesznek a 
tanulókra, „az anyai szeretetre, női hűségre, vallásosságra, jó családi életre, hazafias-
ságra […] megösmervén bennök a női tipusokat […]”.4

A következő tanévtől már „rendes” tanár; heti 7-7 órában tanította a latin nyelvet 
az V. és VI. osztályban. Tapasztalatairól a Latin nyelv tanítása a leánygymnasiumban 
címmel írt tanulmányt az iskola értesítőjébe. Különleges módszerrel tanította a latin 
nyelvet, s tanítványai nagy szeretettel emlékezetek vissza erre. Bernáth Erzsébet, az 
1902/03. tanévben érettségizett tanítványa így ír: „Első osztályfőnököm Tóth Rezső 
volt. Különleges „újmódi” módszerrel tanított latinul. Nem könyvből. Hanem általa 
gyűjtött közmondások, szólásmondások alapján.”5 

Már az 1897/98-as tanévben az igazgatóság felkérésére segítő könyvtárat hozott 
létre, amely a „szerény viszonyok között élő tanulókat” tankönyvekkel látta el. Ekkor 
kezdődött ifjúsági könyvtári munkássága. 

Az 1899/1900. tanévben az első érettségiző osztályban az ókori irodalmat taní-
totta; a tanítás anyaga: Szokratész, Platón, Arisztotelész.

Az 1902/03. tanévben a leánygimnázium ifjúsági könyvtárának 50 ifjúsági 
könyvet ajándékozott.

Az iskolában működő Vörösmarty önképzőkört is több évig vezette.

3 Uo.
4 Az Országos Nőképző-Egyesület leánygymnasiumának évi értesitője az 1898/99. tanévről. 3-8. p.
5 Gutfreundné Bernáth Erzsébet – F. Á.: Négyezerötszáz diák alma matere. Magyar Nemzet, 1969.okt.18. 
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A NÉPISKOLAI IFJÚSÁGI KÖNYVTÁRAK INTÉZŐ 
BIZOTTSÁGÁNAK ELŐADÓJA ÉS AZ IFJÚSÁGI IRODALOM 
SZAKÉRTŐJE

Az 1900-as évek elején megválasztják a Népiskolai Ifjúsági Könyvtárak Intéző 
Bizottságába (NIKIB) előadónak. Eötvös József az 1868.évi XXXVIII. törvény 30. 
§-ában rendelkezett a népiskolai könyvtárakról, majd 1875-ben, 1877-ben is történt 
rendelkezés ez ügyben. A NIKIB megalakítását Wlassics Gyula miniszteri rendelet-
tel kezdeményezte (A Magyar Királyi Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter 1902. évi 
3814. eln. sz. a. kelt rendelete). A jogszabály és a bizottság ügyrendje a Hivatalos 
Közlönyben jelent meg,6 és egyidejűleg az 1902. július 2-i 1158. sz. eln. sz. rendelettel 
öt évi időtartamra kinevezte a bizottság munkatársait is. A NIKIB tagjai:

Elnöke: dr. Sebestyén Gyula, az Országos Közoktatási Tanács titkára
Előadója: Tóth Rezső tanár
Tagjai:  dr. Alexander Bernát egyetemi tanár 

Benedek Elek író 
Csernoch János országgyűlési képviselő 
dr. Bánóczi József egyetemi magántanár, tanítóképző intézeti igazgató 
dr. Kenedi Géza ügyvéd, lapszerkesztő 
dr. Komáromy Lajos tanár, címzetes igazgató 
dr. Marczali Henrik egyetemi tanár 
dr. Margalits Ede egyetemi tanár 
Móra István polgári leányiskolai tanár, író 
Klupathy Jenő egyetemi magántanár 
Ujváry Béla királyi tanácsos, a Néptanítók Lapja szerkesztője 
Szőcs Farkas teológiai tanár.7

A NIKIB először kritika alá vette az akkori idők ifjúsági irodalmát és kijelölte az 
általa értékesnek ítélteket. Tóth Rezső így ír erről A magyar ifjusági irodalom s a 
népiskolai ifjusági könyvtárak. A Vallás- s Közokt. M. Kir. Miniszterhez intézett 
jelentés8 bevezetőjében: 

„Annak a sokoldalú s czéltudatos munkának, mit a magyar kultúra érdekében 
érdemes volt miniszterünk, Wlassics Gyula végzett, egyik jelentős mozzanata, mikor 
1902 nyarán a magyar ifjúsági irodalom irányítására, műveink birálására felállította 
a Népiskolai Ifjúsági Könyvtárakat Intéző Bizottságot. Örömmel üdvözölte ez 
intézkedést mindenki, a ki tudta s mérlegelte azt a hatást, a mit a gyermekolvasmá-

6 Hivatalos Közlöny 1902. 24. sz. 517-519.
Az Orsz. Nőképző Egyes. Leánygymnasiumának értesítője az 1901/02. iskolai évről. 3-27. p. Kiadta az 
Athenaeum különlenyomatként is 1902-ben.
7 Ua. 1902. 19. sz. 445. p.
8 Athenaeum, Budapest, 1904. 72 p.
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nyok a fejlődő ifjuság lelkére tesznek s látta, hogy irodalmunk e most erősödő 
hajtása irányítás, bírálat s határozatlan módon fejlődik előre. Mindenki érezte ez 
intézkedés ethikai értékét s művelődéstörténeti fontosságát is: hogy az államnak 
nemcsak joga, hanem kötelessége is megválogatni, hogy mily olvasmányt adjon az 
iskolájában tanuló sok ezer gyermek kezébe, s hogy ez intézkedés, mely elsősorban 
az állami s községi iskoláknak szól […] de főkép már az a tudat, hogy ez irodalom 
hivatalos gond, megfigyelés és birálat tárgya, mint lendíti fel ifjúsági irodalmunk 
ügyét. A bizottságnak, mely 1902 októberében alakult meg, […] első fontos feladata 
az volt, hogy birálat alá vegye az egész mai ifjúsági irodalmat, s hogy alapos kritika 
után megjelölje benne mindazokat, a mik bennök ajánlatra érdemesek.”9

A bizottság munkája kb. kilencszáz műre vonatkozott és két évig tartott a munka, 
de közben a népiskolai ifjúsági könyvtárak akkori állapotáról is ismereteket szerez-
hettek. A munka 1904 júniusáig tartott.10 Tóth Rezső „kötelességének érezte”, hogy 
minden fontosabb eredményre, szempontra, hibára, hiányosságra felvilágosítást 
adjon. Ezért írta könyvét, mert meggyőződése, hogy „ifjúságunk olvasmányai s az 
ifjúsági irodalom ügye a legfontosabb kulturkérdések egyike.”11

A mű első fejezete Visszatekintés az évtizedekkel ezelőtt kiadott ifjúsági köny-
vekre. A tárgyilagosságra, a tények rögzítésére törekszik, s mint írja, nem „vádként” 
említi a tényeket. A második fejezet Az ifjúsági irodalom birálatának szempontjai 
címet viseli. Többek között azt írja, hogy „Azok az általános szempontok, melyek a 
meseszövés, jellemfestés érdekességére s következetességére, a stílus 
jellemzetességére, a nyelv tisztaságára s erejére vonatkoznak: közösek úgy a „nagy”, 
mint az ifjúsági irodalomban. […] Az ifjúsági irodalomnak elvégre is egy főczélja 
van: hogy előkészítsen a nagy irodalomra; hogy első foka legyen annak a lépcsősor-
nak, a mely a legnagyobbakhoz vezet. […] Az ifjú csak addig olvassa az ifjúsági 
irodalmat, a míg nem érik meg arra, hogy a nagy irodalom néki való termékeit is 
olvasgassa […]. Hiszen a viszony az ifjúsági s a nagy irodalom közt kölcsönös: 
vannak ifjúsági művek, mik még a nagy irodalom jelesei közt is klasszikusok s 
vannak klasszikusok, a melyek úgy a mint vannak, egy betűnyi változtatás nélkül is 
kitünő ifjúsági iratok.”12 És még több, más szempont: stílus és nyelv, de a legfonto-

9 Ua. 3. p.
10 Lásd még N. Szabóki Görgyi (1961): Adatok a népiskolai ifjúsági könyvtárak történetének kezdeteihez 
(1868-1902). Az Országos Pedagógiai Könyvtár évkönyve 115-127. p.– A NIKIB-ről a 123-127. oldalon ír. 
A rendeletet teljes egészében, szó szerint közli. Tóth R. nevét nem említi.
A könyv és könyvtár a magyar társadalom életében 1849-től 1945-ig. Összeállította. Kovács Máté. Buda-
pest, 1970. 722. p.– A NIKIB-et csak megemlíti a Tanácsköztársaság időszaka című fejezetben a 321. és 
344. oldalon.
Csulák Mihály (1984): Adalékok a magyar iskolai könyvtárak történetéhez a népiskolai törvény megalko-
tásától az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum létrehívásáig. Az Országos Pedagógiai Könyvtár és 
Múzeum évkönyve 43-65. – A NIKIB tevékenysége című fejezetben (47-51. p.) részletesen ír működéséről, 
de Tóth Rezső alapvető munkájáról, a VKM-hez intézett jelentéséről nem ír. Nem ismerte a művet?
Az 2001-ben megjelent Könyvtárosok kézikönyve 3. kötetében a 6. fejezet Az iskolai könyvtár. Itt a 161. 
oldalon egy bekezdést szentel a NIKIB működésének, ismertetésének.
11 Tóth R. 5.p.
12 Tóth R. 9-10. p.



KÖNYVTÁR 37

sabb szerinte az, hogy gondoljon a 9-12 éves gyermekre, ifjúra, aki a könyvet olvassa; 
hogyan hat a gyermeklélekre, megérti-e, lesz-e belőle haszna, öröme, fejleszti-e 
képzeletét, tudását, érzésvilágát.

Majd áttér a 19. századi, magyar ifjúsági irodalom elemző kritikájára. (3. fejezet: 
Az ifjúsági irodalom főbb fogyatkozásai.) Úgy véli, ifjúsági irodalmunk „tárgyban, 
nyelvben merőben idegen hatás alatt áll. […] A hetvenes évek elején megindult […] 
fellendült ifjúsági irodalom szellemében, érzésében feltétlenül eredeti és magyar. […] 
A legfeltűnőbb fogyatkozások egyike, hogy ifjúsági irodalmunk csaknem kizárólag 
elbeszélő jellegű.”13 Szerinte nagy szükség lenne ismeretközlő, tudományt népszerű-
sítő művekre is, de gyermekek számára jól írni nem könnyű feladat. 

A külföldi ifjúsági irodalmat sem hagyja ki tanulmányából. Az értékelésen túl 
listát állít össze azon szerzők, illetve művekből, amelyek fordítását, átdolgozását 
fontosnak tartja. „Csakis azon művek vannak tehát meg e jegyzékbe, mik annyira 
jelesek, hogy világszerte ifjúsági olvasmányokká váltak: Robinson, Don Quijote, 
Phaedrus, a Grimm s az Andersen-mesék […] a De Amicis-féle Szív, vagy a Kipling 
őserdei története, a Cooper-ek stb.” (4. fejezet: Fordítások, átdolgozások.)14

A leányolvasmányok címet viseli az 5. fejezet. A múlt század első éveiben még „a 
mi leányirodalmunkban is […] mélyebb gyökeret vert a régi német hatás, […] ha 
nyelvben magyarrá vált is, belső mivoltában még mindig nem teljesen hasonlít a 
magyar lélekhez. […] inkább ajándékul szánt dísztárgyak, mintsem olvasásra, 
könyvtárba szánt művek ezek. […] valamennyi történet nagyon illendő, nagyon 
erkölcsös […] de nem az a szellem, a mit az ifjúsági iratoktól várunk. […] Emellett e 
könyvek tárgyköre is – legalább jórészben – rendkívül szűk. […] Egyébiránt a 
legegyszerűbb és legjobb, ha az ifjúsági olvasmányok legnagyobb része: közös 
kincsévé válik fiúnak, leánynak egyaránt.”15

Nemcsak részletesen elemzi az irodalmat, hanem meg is fogalmazza az elvárásait 
A legfontosabb kivánni valók címet viselő 6. fejezetben. Az ifjúsági könyvek külső 
kiállítását és a szép illusztrációkat is kívánatosnak tartja, hogy „tanító értéküek is 
legyenek”. (7. fejezet.)

A könyvtártipusokról címmel több oldalon át ismerteti a könyvtárakkal szem-
beni elvárásokat. „Czélja, hogy ezzel útmutatást, irányítást adjon az iskoláknak, a 
tanítóságnak, kik könyvtárt alapítva, vagy a meglevőt gyarapítani akarván, méltán 
kívánhatnak határozott tájékoztatást a legelső sorban ajánlható művekről.” (8. 
fejezet.)16 Részletes könyvjegyzéket állít össze az elemi iskolák ifjúsági könyvtárai 
számára. Az ifjúsági könyvtárak kezelését, a könyvtári munkákat ‒ mint a leltár, 
katalógus, kölcsönzés stb. ‒ részletes példákkal, mintákkal ismerteti. Külön tárgyalja 
az ifjúsági irodalom és a középiskolai ifjúsági könyvtárak kapcsolatát.

13 Tóth R. 12-13. p.
14 Tóth: R. 19. p.
15 Tóth R. 20-25. p.
16 Tóth R. 34-36. p.
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A legfontosabb elvárásokat Az utasítások és a Befejezés címmel összegzi. 
„A könyvtárak kezelésére vonatkozólag pár rövid szakaszba foglalt Utasitás kiván 
egységet és rendet hozni ez ügyben. Ily egységes szervezésre a dolog természeténél 
fogva feltétlenül szükség van. […] Ne feledje soha a tanító, hogy a könyvtár is az ő 
tanításának egyik segédeszköze és hogy azzal hasznosan, a gyermeklélek javára 
bánni: komoly fáradságos feladat. Ne feledje, hogy a gyermek-olvasó még 
semmiképen sem képes megválogatni a neki legalkalmasabb olvasmányokat? Hogy 
ez az irányítás, tájékoztatás, vezetés itt is a tanító feladata.”17 Az utasítások között 
szerepel A népiskolai ifjúsági könyvtárak kezeléséről című VKM 2962/1904. eln. sz. 
rendelet. És kidolgozott mintákat is közöl – a kor szokása szerint – a könyvtári mun-
kákhoz: leltár, cédulakatalógus, kölcsönzés.

A mű második rész tartalmazza az ajánlott ifjúsági irodalmat iskolatípusonként 
részletes betűrendes jegyzékbe foglalva: Könyvjegyzék a népiskolai ifjusági könyvtá-
rak számára. (Szerző, cím, kiadó és ár.)

Komáromi Gabriella: Elfelejtett irodalom. Fejezetek XX. századi prózánk történe-
téből, 1900-1944. című könyvében a következőket írja Tóth Rezső fenti művéről: 
„azon ritka darabja a tanügy aktáinak, mely nyolc évtized múltán is érdekes, 
maradandó írás. Kevesedmagával az ifjúsági irodalom elméletének (ami máig nem 
tudott lábra kapni) igazi hagyományát jelenti. Ma is együtt gondolkodásra kénysze-
rít, tovább gondolhatók állításai, bizonyos témakörökben meg sem kerülhető a rá 
való hivatkozás. Korszerűségének megvannak a maga könnyen megfejhető titkai. 
[…] Stílusuk révén Tóth Rezső írásai ma is élvezetes olvasmányok. Képszerű és 
pontos a leírt gondolat. […]18 A szerző is messzemenően egyetért Komáromi 
Gabriella pontos, szakszerű gondolataival.

Tóth sokat foglalkozik az ifjúsági irodalom és a könyvtárak témával. A Néptaní-
tók Lapjában jelenik meg Az ifjúsági könyvtárakról című tanulmánya.19 A népiskolai 
ifjúsági könyvtárak könyvjegyzéke s a középiskolák című dolgozata a Magyar 
Paedagógia folyóiratban lát napvilágot. Ugyanitt publikálja A magyar ifjúsági 
irodalom és ifjúsági könyvtáraink című tanulmányát is.20 Az Országos Középiskolai 
Tanáregyesület Közlönye folyóirat 1904/05. évi kötetében több ifjúsági könyvről 
készült ismertetése jelent meg, és az Ifjúsági irodalmunk és a középiskola, valamint 
az Észrevételek, valamint Szemák István: Az ifjúsági könyvtárjegyzékhez című 
cikkeit is közölték.21

A leány-olvasmányokról 1906-ban a Nemzeti Nőnevelés című folyóiratban 
értekezett, összehasonlítva a német ifjúsági irodalmat a magyarral. Az újabb német 
ifjúsági irodalomról szóló tanulmányának végkövetkeztetése: „nem állunk mögöt-
tük”. „ Úgy gondolom – írja –, nem elfogultság, ha a mi bíráló-testületünket, a 

17 Tóth R. 36-37. p. – az utasítás a könyv végén, a 64-72. oldalon található. 
18 Komáromi Gabriella: Elfelejtett irodalom. … Budapest, Móra, 1990. 352, [3] p. – Tóth R. 84-86. p.
19 1903. május 14. 22. sz. 1-5. p.
20 1904. 492-495. p.; 1905. 356-366. p.
21 Az ifjúsági irodalmunk … 549-554. p.; Észrevételek 583-584. p.
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NIKIB-et, […] sokkal célravezetőbbnek találom, mint a németországi szervezetet. 
Nálunk egy hivatalos bíráló-testület van, Németországban, nem hivatalos, hetven. 
[…] ítéletük akárhányszor ellentmondó. […] a NIKIB, úgy hisszük, e tekintetben 
sokkal megbízhatóbb. Ugyanakkor leírja és elemzi a németországi ifjúsági irodal-
mat, a reformtörekvéseket, az írókat – hármat kiemelve közülük. Végül megállapítja, 
„ha érték és minőség szempontjából elfogulatlanul hasonlítjuk össze a mi ifjúsági 
irodalmunk kiválóbbjait a németek jobb ifjúsági íróival, azt hiszem, nem a nemzeti 
elfogultság sugallja azt a meggyőződésemet, hogy éppenséggel nem állunk mögöt-
tük. Az ifjúsági irodalom átlagos színvonala – mindig csak az újabb fejlődésre 
gondolva – van nálunk is olyan, mint a németeknél. […] Összehasonlítva a 
miéinkkel, jó lélekkel mondhatom, hogy akár tartalmát, akár kompozicióját, akár 
nyelvét tekintve, nem cserélném el Benedek vagy Gaál valamelyik jobb könyvével. S 
így van ez a többivel is. Vannak a mi jó ifjúsági íróink is olyanok, mint az övéik s 
nem hivalkodás talán Zrinyi Miklós mondása ebben sem: „Egy nemzetnél sem 
vagyunk alábbvalók.”22 Ma is teljesen egyetérthetünk vele.

Az Országos Nőképző Egyesület Leánygimnáziumának értesítőjében közli az 
általa összeállított Ifjúsági olvasmányok című könyvjegyzéket 1910-ben. „E könyv-
jegyzék az ifjúsági olvasmányok ügyét általános fejtegetések helyett [...] konkrét 
módon iparkodik szolgálni: azzal, hogy egy […] kisebb ifjúsági könyvtár terjedel-
mére s igényeire gondolva –százegynéhány ajánlható könyvczimet ád.” Összeállítá-
sában nem veszi figyelembe sem a Szemák-féle jegyzéket, sem a NIKIB könyvjegyzé-
két, mert ezt a jegyzéket a középiskolai ifjúság számára állította össze. Kilenc 
„főcsoportba” osztja a könyveket, ezeken belül „két fokozatra” bontva: a kisebb, I-IV. 
osztályú és a nagyobb, V-VIII. osztályú tanulóknak ajánlott könyvekre. A 9 főcso-
port a következő:

I. Versek
II. Mesék
III. Elbeszélő művek
IV. Színdarabok
V. Történelem
VI. Beszédek, tanulmányok
VII. Földrajz, természetrajz
VIII. Vegyes
IX. Függelék: Leányolvasmányok

A leányoknak szóló irodalom elkülönítéséről megjegyzi: „Bár egyáltalán nem 
tartom helyesnek, külön választani a leányok olvasmányait a fiukétól: azok számára, 
akik okvetlenül szükségesnek tartják […] ide iktatok […] néhány czímet.”23

22 Tóth Rezső (1906): Az újabb német ifjúsági irodalomról. Budapest, Egyetemi Nyomda, 19 p. – először a 
Néptanítók Lapjában jelent meg 1906. 7. sz. 2-5. p.
23 1909-1910. Összeállította Dr. Thótt Rezső. 3-15. p.
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Szomorú, hogy ezt a zseniális embert – hívhatnánk könyvtárostanárnak – és 
munkásságát ma, a 21. század elején már nem ismeri a könyvtáros-társadalom.

AZ ÍRÓ

Nemcsak értekezett az ifjúsági irodalomról, de maga is írt egy ifjúsági regényt: 
Budapesti séták. Három fiú naplója címmel.24 Az életrajzi ihletésű könyv kerettörté-
nete az, hogy három fiútestvér vidékről Budapestre kerül gimnáziumba. Az édesap-
juk vesz nekik egy vastag füzetet, és arra kéri őket, hogy írják le napjaikat: iskolai 
élményeiket, örömüket, bánatukat. Minden nap másik fiú ír a naplóba. A napló fő 
váza a budapesti városnéző séták, melyek keretében a Budapesten, egy leánygimná-
ziumban tanító nagybácsi vezetésével megismerkednek, megismerkedhetünk a 
főváros utcáival, a műemlékekkel, templomokkal, múzeumokkal.

Benedek Elek a Nemzeti Iskola című folyóiratban25 közöl ismertetést, elismerést, 
dicséretet a műről. Mindjárt a bevezető bekezdésben megállapítja, hogy kevés az 
olyan ismeretterjesztő mű az ifjúság számára, melynek „az volna a hivatása, hogy az 
ifjúságnak az iskolában szerzett ismereteit kiegészitsék. Különösen feltünt, hogy az 
ország szívéről nincs ifjúsági könyv.” Nyilván Tóth Rezső is észlelte ezt, és ezért 
vállalkozott e mű megírására. Benedek Elek nem szűkölködik dicséretekben: 
„mindenképpen kiválóan szerencsés alkotás […] nemcsak a mai Budapesttel 
ismerteti meg olvasóit, hanem a régivel is.[…] öreg és ifjú gyönyörüséggel és haszon-
nal olvashat […] én magam, ki harminc éve lakom Budapesten, hálával tartozom az 
írónak” és így tovább. „Az írót mindenütt nyomon követi a rajzoló és alig van 
Budapestnek nevezetessége épületben, szoborban, melynek sikerült képét meg ne 
találnánk a könyvben.”

Veres Pálnéról, iskolájának alapítójáról sem feledkezik meg Tóth Rezső. A könyv 
60-61. oldalán gyönyörű, megható szavakkal beszél a gyerekeknek, illetve az 
olvasóknak Veres Pálnéról, szobráról és az Országos Nőképző Egyesületről. „Magyar 
leány kevés magyar asszonynak tartozhat több hálával, mint Veres Pálnénak. Ő volt, 
aki még 1867-ben, a kiegyezés esztendejében, a magyar nők komoly, alapos művelő-
désének előmozdítására megalapította az Országos Nőképző Egyesületet, oskolát 
állíttatott fel benne; ma már az ország egyik legkomolyabb, legvirágzóbb nőnevelő 
iskoláját, amelyben a kis elemistától kezdve az érettségit tevő gimnázista-leányka, 
sőt még azontúl is, az egyetemre járó fiatal leány is, mind megtalálja a maga intéze-
tét, lelki otthonát. […] valamennyi intézetet ennek a jóságos, nagy műveltségű, igaz 
magyar lelkű magyar úri asszonynak a szelleme tartja össze.”

24 Tóth Rezső (1907): Budapesti séták. Három fiu naplója. Mühlbeck Károly rajzaival. Athenaeum, Buda-
pest, [2], 288 p. – részletes név és tárgymutató egészíti ki a könyvet Mi mindenről van szó a naplónkban? 
címmel.
25 Nemzeti Iskola. 1907. jan. 5. 1. sz. 9-10. p.
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Több ifjúsági kiadványról közölt ismertetést az Országos Középiskolai Tanárok 
Közlönye című folyóiratban, például Gaál Mózes, Benedek Elek ifjúsági regényeiről, 
Grimm-mesékről stb. De tudományos, pedagógiai művekről is, mint Négyesy 
László: Poétika, Várdai Béla: Miszáth Kálmán stb. Írói, irodalomtörténészi munkás-
ságához tartozik, hogy nagyon sok magyar és latin irodalmi mű sajtó alá rendezésé-
vel, bevezetésével, kiadásával foglalkozott. Bevezetéseinek többsége egy-egy kis 
irodalomtörténeti remekmű: pl. Aischylos: A leláncolt Prometheus (Bp., 1898); 
Plutarchos: Perikles (Bp., 1898); Vergilius Aeneise (Bp., 1907); Fazekas Mihály: Ludas 
Matyi (több kiadása is megjelent); Beöthy Zsolt: Széchenyi és a magyar költészet (Bp., 
1899); Csokonai Vitéz Mihály válogatott munkái (Bp., 1900); Fazekas Mihály versei 
(Bp., 1900) stb.

Az 1910-es években jelentek meg tankönyvei, olvasókönyvei Radnai Rezső és 
Gyulai Ágost társszerzőkkel: Nemzeti olvasókönyv a népiskolák számára címmel. 
1908-ban megváltoztatta nevét Thótt Rezsőre, és írásait e név alatt publikálta ezután.

AZ UTAZÓ

Tóth Rezső nagyon szeretett utazni. Nemcsak a nyári szabadsága alatt utazgatott 
külföldön, de a tanítványainak is szervezett külföldi tanulmányutakat. Olyan 
helyekre is elment, ahol kevesen jártak. Beöthy Zsolt társaságában 1903-ban tett 
észak-afrikai újáról az Északafrikai kikötők, Tunisztól Tangerig című művében írta le 
élményeit.26 Több tanulmányutat szervezett dr. Beöthy Zsolt tanártársával a gimna-
zista leányoknak is Olaszországba. Ezekről írt beszámolói is nagyon érdekesek.

Tóth 1916. szeptember 29-én, váratlanul halt meg. Mindössze negyvenkét évet élt, 
ebből közel két évtizedig – a diploma megszerzésétől haláláig – az Országos 
Nőképző Egyesület Leánygimnáziumában fiatal leányok nevelésével, oktatásával 
foglalkozott. De ugyanilyen fontos volt számára az ifjúsági irodalom kutatása, a 
tudományos munka az irodalomtörténet területén.

Gyászjelentését az Országos Nőképző Egyesület Veres Pálné Leánygimnáziuma 
„fenntartó hatósága, tanári testülete és növendékei” adta ki. „A Gondviselés kiváló 
tehetséggel áldotta meg, de sajnos igen rövidre szabta azt az időt, melyet élnie 
engedett” ‒ áll a nekrológjában.27 Az iskola Dr. Thótt Rezsőről nevezte el azt az 
„Ösztöndíj-alap”-ot, melyhez a gyűjtést a tanulók még az előző évben megkezdték. 
A háborús évek, majd az utána következő nehéz esztendők miatt „hosszú ideig a 
szeretetteink iránti kegyeletes tartozásunkat sem róhattuk le méltóképen. Igy 
történt, hogy egykori jeles kartársunk Thótt Rezső dr. […] végső pihenő helyén is 

26 Lampel, Budapest,1904. 61 p. (Magyar könyvtár, 369.) – Remek ismertetést ír róla Morvay Győző az 
Országos Középiskolai Tanáregyesület Közlönyében 1903/04. 625-626. p.
27 ONE leánygimnáziumának értesítője 1916/17. 5-6. p.
Temetése 1916. október 1-én volt a Farkasréti Temetőben.
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csak az idei év folyamán volt felállítható a […] szerény, de az eddiginél mégis 
maradandóbb jellegű […] síremlék.”28

„Értékes könyvtárát régi iskolájának, a református főgimnáziumnak hagyomá-
nyozta, melyet külön helyeztek el a tanári könyvtárban Dr. Tóth Rezső könyvtára 
címen, hogy a nemes hagyományozónak maradandó emléke legyen. 1188 mű, 1292 
kötetben, 19 berámázott és üvegezett művészettörténeti kép.” ‒ tudjuk meg Szilágyi 
Erzsébet: A Lónyay utcai Református Gimnázium és Kollégium története. 1. köt. 
Diákok című művéből.29

Rövid életét áttekintve láthatjuk, hogy szellemi képességei, emberi tulajdonságai, 
munkabírása, sokirányú tevékenysége tiszteletre méltó és egyedülálló a századelő 
pedagógiai irodalmában. Igazi hazafi volt. Az ifjúsági irodalommal és az iskolai 
könyvtárral, a leányok latin nyelvre való tanításával foglalkozó művei szintén 
egyedülállóak és máig érvényesek. Azonban legfőbb érdeme magas színvonalú, 
példamutató és nagy igényességgel végzett tanári munkája, és ugyanez mondható az 
ifjúsági irodalommal kapcsolatos egyedülálló, kiváló, zseniális tevékenységére. 
Vajon sírja megvan még a Farkasréti Temetőben?

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

GRÁBERNÉ BŐSZE KLÁRA: TÓTH REZSŐ DR.  
(1875–1916) AZ IFJÚSÁGI IRODALOMHOZ ÉS AZ IFJÚSÁGI 
KÖNYVTÁRAKHOZ KAPCSOLÓDÓ MUNKÁSSÁGA.

Tóth Rezső 1897-ben magyar-latin szakos tanárként kezdte pályáját. Magyarország 
első leánygimnáziumában, a Országos Nőképző Egyesület Leánygimnáziumában 
tanított, amely intézmény a budapesti Veres Pálné Gimnázium elődje. 1902-ben a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter felállította a Népiskolai Ifjúsági Könyvtárak 
Intéző Bizottságát (NIKIB). A NIKIB tagsága tudósokból és elismert szakemberek-
ből állt, a bizottság előadói tisztségével Tóthot bízták meg. A NIKIB elsődleges 
feladata a népiskolai könyvtárak fejlesztésének, az állami támogatás elveinek 
kidolgozása, valamint a könyvbeszerzéshez ajánló lista összeállítása volt. Tóth 
bizottsági tevékenysége mellett, tudományos munkájával is hozzájárult az alsó és 
középfokú iskolák könyvtárainak fejlesztéséhez, valamint a könyvtárhasználat 
beépítéséhez a tanulás és tanítás folyamatába. A gyermek- és ifjúsági irodalomhoz 
kapcsolódóan az irodalomelméleti, nevelés-lélektani írásai jelentősek. Tóth kiemel-
kedő fontosságúnak tartotta a magas színvonalú nőnevelést.

28 Ua. 1921/22. 3. p.
29 Budapest, 2009. 407 p. 360.p. 
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KLÁRA GRÁBER BŐSZE: DR. REZSŐ TÓTH’S (1875–1916) 
WORKS FOR YOUTH LITERATURE AND YOUTH LIBRARIES 

He began his career as a Hungarian-Latin teacher in 1897. He taught in the high 
school of the National Association for Female Education, which was the first high 
school for girls in Hungary, and the predecessor of the current high school named 
Veres Pálné in Budapest. In 1902 the Minister of Religion and Education set up the 
Management Committee of Elementary School Libraries. The Members of this 
Committee were recognized scholars and experts, and Tóth was entrusted with the 
lecturing post of the Committee. The primary task of this Committee was the 
development of the elementary school libraries and state aid principles, as well as the 
compilation of the reading list of Must-Buy Books. In addition to his Commission’s 
activities, his scientific work also contributed to the development of the elementary 
and high school libraries, and to the integration of library use of learning and 
teaching process. His writings about literature theory and educational psychology 
also made significant contributions to the children- and youth literature. Tóth 
considered outstanding importance to the high-quality education of woman.
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ÖNISMERETI MUNKA IRODALMI 
ALKOTÁSOK ELEMZÉSÉN KERESZTÜL

LUDÁNYI ÁGNES − SZEBENI RITA

Sok szó esik arról, hogy az internet világában hogyan alakul a gyermekek, fiatalok 
attitűdje a könyvekkel, írott anyagokkal, irodalmi alkotásokkal kapcsolatban. 

Több éve dolgozunk serdülő- és fiatalkorúak önismereti kurzusainak bővítésével, 
változatos módszerek kipróbálásával. Az a célunk, hogy egyfajta belső munka iránt 
fogékonyabbá váljanak a résztvevők. 

Jellemzően kortünetnek tartják a szakemberek, hogy egyfajta ingeréhség, inger-
keresés miatt az említett korosztály már nem képes a könyvek monotóniáját tűrni, 
hiszen a könyv nem villog, nem zenél, csak fekete-fehér oldalak sorát látják. Azt a 
képességet, hogy a fekete-fehér oldalak érdekessé tehetők belső munkával, fantáziá-
val, kreativitással, a korszakra jellemző túlingerlés kioltotta, és ezt nagyon nehéz 
újra életre kelteni. 

Munkánkban arra tettünk kísérletet, hogy bizonyos irodalmi műveket önisme-
reti, belső munka eléréséhez használjunk. Ez volt az egyik cél, melynek lépéseit alább 
részletezzük.

Másik célként annak bizonyítására törekedtünk − nem túl szerényen −, hogy a 
fiatalok mentális rendszerével nem „kompatibilis” szövegek elvesznek, nem tesznek 
hozzá sem a személyiség gazdagodásához, sem az esztétikai értelemben vett szépnek 
a felismeréséhez, átéléséhez. Szeretnénk az iskolai irodalomtanítás átgondolásához 
nagyon kis mintán szerzett adatokkal ugyan, de szerényen hozzájárulni. Nem 
újdonság, hogy magukat az irodalmi alkotásokat valamilyen cél szolgálatába 
állítjuk. Mert hogyan is találkoznak ezekkel gyerekek, fiatalok, felnőttek? Intézmé-
nyes keretek között találkoznak velük az iskolarendszerben, és ha sikeres volt a 
nevelés, akkor fiatal felnőttként vagy felnőttként is olvasóvá válnak. Nem ismeretlen 
az ún. biblioterápia fogalma sem, hiszen a nemzetközi gyakorlatban is és hazánkban 
is élnek ezzel a metódussal. Ez viszonylag kevesebb embert érint, hiszen a terápia szó 
is jelzi, hogy valami deficit, pszichés zavar, vagy ami még gyakori, reszocializációs 
cél esetén adekvát. Nem ritka, hogy a fejlettnek nevezett országokban a büntetés-
végrehajtás előszeretettel használja ezt a lehetőséget fiatalkorú és felnőttkorú 
elítélteknél is. Ez a tevékenység elsősorban a terápiában jártas pszichológus, pszichi-
áter szakemberek által végezhető. 

Talán még egy gondolatsort megérdemel az iskolarendszerbeli olvasásra nevelés 
kérdése. Középiskolás gyermekekkel való beszélgetésekből tudható, hogy sajátos 
klisét használnak irodalmi szövegek elemzésével kapcsolatban, amit talán nem 
haszontalan felidézni: „Ha elemezni kell, akkor arra figyelünk, hogy legyen benne a 
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szabadság szó, a szerelem, a hazaszeretet, és ha versről van szó, akkor a mély 
magánhangzók komorak, a magasak pedig feszültséget keltenek”.

Természetesen nem tekinthető ez általánosnak, de az idézet bizonyos jelenségre 
mégiscsak ráirányítja a figyelmet. Egyszerűen fogalmazva, nincs kapcsolata az 
olvasónak az elé tárt szöveggel. Nem értelmez, nem gondolkodik, nem származik 
belőle élmény, csak algoritmizálható feladat, klisék és kipipálható akció. Nem 
szeretnénk azt a látszatot kelteni, hogy mindezt az iskolának és a benne dolgozóknak 
rójuk fel, csak arra törekszünk, hogy legyen kapcsolat értékes produktumok és 
emberek között. Legyen egy olyan „vivőanyag”, amin keresztül valaki építheti, 
differenciálhatja a saját személyiségét, és ami nem mellesleg mentális protektorként 
is funkcionál. Ehhez azonban tudatos válogatás és a másik fél ismerete szükséges, 
valamint olyan kérdések exponálása, melyeknek segítségével a személyek kapcso-
latba lépnek a művel − hétköznapi megfogalmazásban: közük lesz hozzá −, és nem 
tekintik pusztán megoldandó feladatnak. Ugyanis ha az információfeldolgozó 
rendszer (maga a személyiség, illetve az emberi agy) nem olyan inputokat kap, 
amelyek tudnak kapcsolódni a korábbi tapasztalatból szerzett emléknyomokhoz, 
akkor azok az információk elvesznek, nem történik befogadás, nem differenciálja 
tovább az adott rendszert. 

Nem nehéz felismerni ebben az okfejtésben a kognitív pszichológia emberképét, 
aminek lényege az információfeldolgozás, -értelmezés, az adott mentális térkép 
folyamatos bővítése. Érdekesség, hogy miközben a tapasztalatszerzéssel, élmények-
kel egyre bonyolultabbá válik ez a belső struktúra, aközben mintegy szűrőként is 
működik, mert csak a kognitív rendszerrel összhangban lévőt válogatja ki a környe-
zeti ingerekből. Ezt a szelekciós mechanizmust tekinthetjük az iskolák világában 
manapság a legnagyobb „ellenségnek.” Ahogyan az imént leírtuk, a gyerekek, 
fiatalok − általunk most nem elemzett − sajátos élményviláguktól idegen anyagot 
nem fogadnak be. Lehet, hogy iskolai értelemben megtanulják, de inkább visszaad-
ják, viszont a személyiségbeli és kognitív rendszerüknek nem lesz része. 

Esetünkben speciális az információfeldolgozás, mert az irodalmi alkotások 
„ürügyén” kell a résztvevőknek saját életüket, működési mintázataikat elemezni. 
Feltesszük, hogy ez a tevékenység nem igényel pszichológusi, pszichiáteri szaktudást, 
nem kell terápiának tekinteni, más szakma művelője is alkalmazhatja, ha a fenti 
emberképet, személyiségalakulást elfogadja, és főként, ha ismeri a befogadó félt. 

Minden fiatal, aki részt vett a munkában, már modellezett egy belső világot, 
természetesen valamennyien más-mást. Attól függően, hogy milyen korábbi 
tapasztalataik, élményeik voltak, milyen − külső világból származó − információkat 
kaptak eddigi életükben.

A kiválasztott korosztályról is érdemes néhány gondolatot elmondani:
A szokásos fejlődés-lélektani besorolás szerint a 18-23 évesek ifjúkorban vannak, 

ez a felsőoktatás képzési idejére esik. Ők már az internet világában nőttek fel, egy 
előzetes felmérés szerint az olvasás nem része a napi életüknek, és a kísérletünkben 
részt vevő 36 hallgatóból mindössze négyen vallják azt, hogy verseket, novellákat 
heti rendszerességgel olvasnak. A többiek a neten bukkannak rá irodalmi alkotá-
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sokra, elmondásuk szerint „véletlenül”. Intézményesen természetesen valamennyien 
tanultak irodalmat, hozzávetőlegesen10-12 évig. 

Felsőoktatási pályafutásuk alatt két félév önismereti kurzust már teljesítettek – 
ebben a tekintetben nem reprezentálják a korosztályukat, mert kevés felsőoktatási 
intézményben és szakon szerepel ez a tantárgyi struktúrában. Szempontunkból ez 
azt is jelenti, hogy a saját működésükre vonatkozó elemző munka nem idegen nekik. 
Ugyanakkor az is elmondható róluk, hogy pszichológiai „működésüket” tekintve 
mégiscsak reprezentálják a korosztályra jellemző tulajdonságokat: nevezetesen, hogy 
hol erősebb, hol gyengébb identitáskrízis konstatálható náluk, kapcsolati nehézsé-
geik vannak, felnőtt és gyerek státusuk sajátos keverékében élnek. Szakirodalmi 
közhely, hogy ez a korosztály már a versenyre szocializáló iskolarendszerben nőtt fel, 
a szolidaritás, együttműködés tekintetében elég erőtlen, pszichológiai értelemben 
pedig énközpontú (erre építettünk a munkánkban, és a későbbiekben ezt kifejtjük). 
Mindezért nem tehető felelőssé a család, az iskolarendszer, a számítógépes világ, az 
ingergazdagság, a fogyasztói kultúra stb., mert ezek együttjárásának eredményekép-
pen jön létre. Néhány szkeptikus pszichológiai kutatás az ún. normális nárcizmus 
fogalmát használja, és azt prognosztizálja, hogy pár évtized múlva a népesség 
jelentős százaléka lesz nárcisztikus. Ez sok kérdést vet fel, amelyeket most nem 
célunk elemezni, de hozzátartozik a kísérletben részt vevő fiatalok megértéséhez.

Három irodalmi művel dolgoztunk, két hallgatói csoportban.
A művek kiválasztásának elve az volt − összhangban a bevezetőben ismertetett 

kognitív felfogással –, hogy legyen közöttük úgymond könnyen érthető szövegű 
alkotás, kicsit távolabbi, absztrakcióval elérhető irodalom és egy teljesen idegen mű. 
A „könnyen érthető” megfogalmazás azt jelenti, hogy a diákok ismeretében feltételez-
tük, hogy közelebb áll az ő értelmező struktúrájukhoz az alkotás, mint a másik kettő. 
A „teljesen idegen”, szó szerint más kultúrából vett alkotás egy kínai novella volt.

Sorrendben:
 ■ Franz Kafka: A törvény kapujában
 ■ Örkény István: Nincs semmi újság
 ■ Ju Hua: A sors rendelése

Az volt az előfeltevés, hogy az első esetében a feldolgozó rendszer (azaz a fiatalok 
mentális rendszere) és az új információ között kapcsolat teremthető; ebben a 
kapcsolatban lesznek ellentmondások, párhuzamok, és ezeket a személyek feloldják. 
Ezzel saját rendszerükben változás áll be.

A második mű esetében azt vártuk, hogy lényegi változás nem követi a feldolgo-
zást, lesznek ugyan magyarázatok, de maga a személyiség nem lesz érintett.

A harmadik mű esetében egyfajta közömbösséget vártunk, azt, hogy az új 
információ − esetünkben a novella − nem tartalmaz olyan elemeket, amelyek 
befogadhatóak az értelmezők rendszerébe.

A művekkel kapcsolatban kérdéseket tettünk fel, ennyiben irányított volt a 
folyamat. De ezek a kérdések mégsem a klasszikus műelemzési metódushoz hasonlí-
tottak:
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 – Miről szól a szöveg?
 – Bármi, ami az olvasás kapcsán eszükbe jut.
 – Tudnak-e azonosulni valamelyik szereplővel?
 – Van-e valaki/valami, amit elutasítanak?
 – Milyen párhuzamokat találnak a saját életük és az olvasottak között?
 – A párhuzamokból lehet-e valamilyen következtetést levonni, ami segíti őket a 
következőkben?

Írásban kértük a válaszokat, anonim módon, s elemeztük azokat. Ezt követően 
két csoportban beszéltük meg a hallgatókkal az írásokból adódó további kérdéseket. 

A következőkben sorra vesszük a hallgatói írásokat a bemutatás sorrendjében, 
elemezzük azokat, de előtte az elemzés szempontjairól vázolunk néhány gondolatot.

A bevezetőben említettük a korosztály bemutatásánál, hogy pszichológiai értelem-
ben nem érett felnőtt személyiség-jellemzők mentén írhatók le. Azokban a kérdések-
ben, amelyeket az egzisztenciálpszichológia megfogalmaz, nem vártunk kész, 
letisztult válaszokat. Az egzisztenciálpszichológia szerint ugyanis az emberek négy 
nagy kérdésben konstruálnak válaszokat a maguk számára: ezek a halálhoz való 
viszony, a szabadságukhoz való viszony, az elszigeteltség és a létezés értelmének 
keresése. Arra voltunk kíváncsiak, hogy ezekből a kérdésekből jelenik-e meg a diákok 
írásaiban valamilyen dilemma. Az is érdekelt bennünket, hogy a történeteket csak a 
történés szintjén kezelik-e, vagy képesek egy absztrakciós szinttel megemelni azt, 
túllépni a szavak konkrét jelentésén, és új konstrukcióba helyezni a felismeréseket.

Természetesen elemzendő volt az is, hogy a saját életre vetített párhuzamok 
milyen önismereti folyamatot indítanak el, lesznek-e belőlük netán élettervek vagy 
okulások.

KAFKA: A TÖRVÉNY KAPUJÁBAN1

Ez a mű volt az, amit a hipotézisünk szerint legkönnyebben értelmeznek a diákok. 
Ha azt tekintjük, hogy ezek az elemzések voltak a legterjedelmesebbek, akkor a 

hipotézis igazolódott. Ugyanakkor a tartalmakat tekintve elmondható, hogy 
semmilyen közös elem nincs bennük. Mintha nem is ugyanazt a szöveget kapta 
volna minden válaszadó. 

Néhányat idézünk belőlük (a továbbiakban az idézőjeles szövegek az adatközlők-
től származnak).

„Nekem ez az útkeresésről szól. Nem is értem, miért nem keresett másik utat a 
vidékről jött ember.”

1 A mű elolvasható a Magyar Elektronikus Könyvtárban: ftp://ontologia.hu/Language/Hungarian/Crawl/
MEK/mek.oszk.hu/00400/00416/html/10atvalt.htm
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„Az embert hajtja előre a kíváncsiság, elindul az élete útján, tele van lelkesedéssel, 
aztán letörik.”

„A vidéki emberről a saját vidéki, fővárosi identitásom jut eszembe.”

„Nem szabad az egész világunkat egyetlen momentum köré szervezni, rengeteg 
lehetőség van még.”

„Ez az ember engedelmesen leül az élete pályájának kispadjára, és átadja másnak 
a döntést.”

„Mi emberek képesek vagyunk önmagunkat a félelmeink alá rendelni.”

„Nem kellett volna a törvényt ilyen komolyan venni, van, amit be kell tartani, és 
van, amit nem.”

„Az embernek akkor is van valamilyen szintű félelme a törvénytől, ha betartja azt.”

A fenti kiemelésekkel jelezni szeretnénk, hogy ha önismereti munkát végzünk, 
akkor a kiemeltek alapján kell tovább haladni, és a beszélgetésekben ezekre kell 
fókuszálni. Korosztályos dilemmák ezek, amelyek útkeresésben, félelmekben, 
lehetőségek keresésében realizálódnak. Az útkeresésben az élet értelme, a szabály-
ban, törvényben a szabadság lehetősége jelenik meg, de nagy gyakorisággal olyan 
érzelmek is, mint a félelem, gyávaság, szorongás. 

Elmondható, hogy homogének az írások abban a tekintetben, hogy jellemző 
egzisztenciális dilemmákat vetnek fel, korosztályukra jellemző kérdéseket. Az iden-
titás-alakulásnak ebben a szakaszában ezek adekvát kérdésfeltevések. Ugyanakkor 
az önismereti munka nem korosztályos kérdéseket kell, hogy megoldjon, hanem 
azokat a hangsúlyos gócokat, amivel a fiatalok nehezebben küzdenek meg. Utalva 
újra a kiemelésekre: akit a félelmei, jövőre vonatkozó aggódásai telítenek, nem tud 
azonosulni azzal, aki félelemnélküli, netán még úgy is fogalmaz, hogy „úgy felidege-
sített a vidéki ember, miért fogja az őrre a saját tehetetlenségét?!” Hiába ugyanaz a 
szöveg, szakszerűbben ugyanaz a külső input mindenki számára, mert ahány 
értelmező keret, annyiféle értelmezési esély.

Ha ezeket a különbözőségeket csoportban, és egymás előtt tematizálják a hallga-
tók, akkor annak egy – nem elhanyagolható – további haszna van. Nevezetesen az, 
hogy a sokféle értelmezés újabb gondolkodási folyamatot indít el, fellazítja, ha rigid a 
rendszer, mert mintát kapnak arra a csoporttagok, hogy több lehetőség van, mint 
ami őket bezárta. Referenciapontokat kapnak, amihez képest újabb konstruálási 
lehetőség is társul, és így lesz egyre differenciáltabb a személyiségük. Nem elhanya-
golható, hogy mások megértése növelheti a toleranciát, ami viszont a kapcsolatokat 
teheti megbecsültebbé, egészségesebbé.
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ÖRKÉNY ISTVÁN: NINCS SEMMI ÚJSÁG2

Néhány reflexió:

„Furcsa, hogy semmilyen érzelmi reakciót nem vált ki az emberekből, hogy 
feltámad valaki. Ennyire érdektelenek, fásultak lennénk már?”

„Nem bírom azokat az embereket, akik mindig csak a negatívat látják. Vannak 
pozitívak is, ezeket érdemes meglátni, megőrizni.”

„Ez az emberek nemtörődömmé válását mutatja be.”

„Egyre nagyobb horderejűnek kell történni ahhoz, hogy meglepődjünk, min-
denki csak saját magával van elfoglalva.”

„Ez az a történet, amit többszöri elolvasás után sem értek teljesen.”

„Taszított ez a történet, mert a halott lépett ki.”

„Számomra a történet lényege, hogy a világ elszemélytelenedik, az emberi 
kapcsolatok leromlanak, egymás iránt közömbösek vagyunk. Ezt szimbolizálja.”

„Bemutatja az emberek egymással való felszínes kapcsolatát, érdektelenségét.”

„Én azonosulni tudtam a halottal, mivel igazán nem kaptam választ arra, hogy 
több évszázad alatt mi történt, mindenki felszínesen beszél, érdektelenek, és 
elkeseredésemben én is lehet, visszamennék a sírba.”

„Többször is el kellett olvasnom, hogy mondanivalót találjak benne… de talán azt 
vettem ki, hogy nem vesszük észre a csodákat magunk körül, annyira foglalkozunk 
a saját dolgunkkal.”

Észrevehető a kiemelésekből két lényeges elem. Egyrészt több helyen látható, hogy 
nem mond sokat az írás az olvasóiknak. Kétségbeesetten keresik, mi ad értelmet 
neki, és utána jól hasznosítható reakciók vannak. Ebben pedagógiai, pszichológiai 
szempontból nagyon fontos, hogy vállalhatóvá lehet tenni a meg nem értést. Ez az 
iskolarendszernek nem sajátja, vagy ha megtörténik, az valamilyen büntetéssel jár. 
Pedig nagy szükség van arra, hogy a szakemberek értsék a partner (gyerek, fiatal, 
felnőtt) világképét, hiszen csak annak ismeretében tudnak velük műveleteket 
végezni.

Szomorúbb viszont az a tény, ami a vastagon kiemelt szövegből látszik, hogy ez a 
korosztály úgy definiálja a világot, hogy abban érdektelen, elszemélytelenedett, sivár, 
közömbös emberek élnek, akiktől semmi jó nem várható. Tudatában vagyunk, hogy 
ilyen kis minta alapján nem lehet következtetéseket levonni a teljes népességre, de 
belátható, hogy nem túl kedvező ez a kép. Persze azt is feltételezhetjük, hogy ezek a 
felnőtt világból vett sablonok, és olyan klisék, amelyekkel a szüleik engedték őket 

2 A mű elolvasható a Magyar Elektronikus Könyvtárban: http://mek.niif.hu/06300/06345/06345.htm#4
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útra, valódi megélés nincs is mögötte. Akkor viszont ezzel van teendője a velük 
dolgozóknak, hogy ezt a képet kicsit tördelje, és állítson mellé olyan példákat, ahol 
ezeknek az ellenkezőjéről kapnak élményt. Ez a cél volt a szóbeli megbeszélésünk 
középpontjában. 

JU HUA: A SORS RENDELÉSE3

„Számomra ennek a történetnek volt a legkevesebb értelme, nem igazán jutottam 
vele semmire.”

„Nagy elszánással kezdtem neki, mindenképpen szerettem volna megérteni. Nem 
sikerült. Olyan kulturális háttér-információkra lett volna szükségem, amivel 
értelmet nyerhetett volna.”

„Teljes káosz! Olvasom, olvasom, olvasom, és mikor jön a vége?”

„Az egész történetben a szülőket nem tudom megérteni, csak kiabálnak, meg 
utasítgatnak, kedvesség sehol, pedig csak törődés, meg egy kis figyelem kellene 
nekik.”

”Az emberek mindig arra vágynak, ami a másé, ebben a novellában az egyik a 
szabadságra, a másik meg otthonra, ami természetes. Mindig jobbat, többet aka-
runk.”

„A szülők meg akarják védeni a gyerekeiket a csalódástól.”

„A szülőket megértem, nekem is sok időmbe telt, amíg a szüleimmel meg tudtam 
beszélni, hogy képes vagyok vállalni a saját döntéseimet.”

„Más élete sem olyan jó, mint amilyennek gondoljuk.”

„Mikor kicsik voltunk, mi is veszekedtünk a bátyámmal, minket is féltettek, de 
egészségesen.”

A hipotézisünknek megfelelően erre a műre kaptuk legtöbbször azt a választ, 
hogy „nem értem”. Saját életükre vonatkozóan semmilyen kapaszkodót nem találtak 
a hallgatók, írásaikból jól kivehető, hogy regrediáltak egy már meghaladott életkori 
szintre. Kevésbé koherensek a megfogalmazások, egy-egy emlékbetörést felvillanta-
nak, de nincs logikai összefüggés közöttük. Nem találtak benne olyan tapasztalati 
anyagot, amivel saját élettörténeteiket gazdagítani tudták volna, egyszóval nincs 
kapcsolat a mű és az olvasó között. Feladattudatból valamit írtak, de közös munkára 
ez az anyag nem volt alkalmas.

3 A mű elolvasható a Litera irodalmi portálon: http://www.litera.hu/hirek/huszadik-szazadi-kinai-novellak
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ÖSSZEGZÉS

Munkánkban bemutattuk, hogy az irodalmi alkotások hogyan állíthatók az önisme-
reti munka szolgálatába. Főiskolai hallgatók vettek részt a munkában, írásaikkal, 
valamint személyes csoportfoglalkozás keretében. Olyan irodalmi műveket válogat-
tunk, amelyek megfeleltek annak a kettős célnak, hogy valóban önismereti lehetősé-
geket adjanak, és azt is igazolják, hogy azok a tartalmak, amelyek nagyon különböz-
nek a befogadók világmodelljétől, érintetlenül hagyják a kognitív struktúrát. 

Igazolni szerettük volna, hogy ha kapcsolatba tudjuk hozni az olvasó fiatalokat saját 
belső világukkal, ha lesznek szavaik, eszközeik a saját működésük megértésére, akkor 
könnyebben nyitnak mások megértésére is. Ebben a törekvésben az irodalmi művek 
szerepe az indirektivitás biztosítása volt. Metaforákon, sajátos absztrakciókon keresz-
tül kevésbé érzik a személyek a beavatkozás tapintatlanságát, mintha direkt módon 
rákérdeznénk arra például: hogyan vagytok ti a saját életetekkel, vágyaitokkal, 
szüleitekkel, szabályokkal, törvénnyel, félelemmel, haraggal. Ennek a tevékenységnek 
nincs terápiás célja, hiszen egészséges fiatalokról van szó, de van terápiás hatása.

Ha valaki egyetért a módszer háttérelméletével, könnyen adaptálhatja a saját tevé-
kenységébe. Alacsonyabb életkor esetén a művek kiválasztását természetesen át kell 
gondolni. Kiemeljük újra, hogy a kérdésfeltevések ne a művek esztétikai értékeire 
vonatkozzanak, hanem a célcsoport saját életére, saját működésére. Ebben a tekintetben 
is építettünk arra a modern kori jellemzőre, hogy egocentrikusság, nárcisztikus formá-
ciók jellemzők a fiatalokra. Társadalmi folyamatokra, a külső világ működésére vonat-
kozóan nincsenek eszközeink sem a pedagógiában, sem a terápiás gyakorlatban, de arra 
igen, hogy segítsük a hozzájuk való alkalmazkodást, mutassunk be adaptív technikákat. 
Erre kiváló lehetőség az olvasás, önmagunk keresése, és leginkább állandó alakítása.

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

LUDÁNYI ÁGNES − SZEBENI RITA: ÖNISMERETI MUNKA 
IRODALMI ALKOTÁSOK ELEMZÉSÉN KERESZTÜL

Az olvasásnak, az olvasmányélményeknek az énkép kialakulásának segítésében és az 
önmagunk megismerésének támogatásában kiemelkedő szerepe van. A tanulmány 
bemutatja, hogy a fiatalok és a fiatal felnőttek körében hogyan állíthatók az irodalmi 
alkotások az önismereti munka szolgálatába. A biblioterápiai módszer kidolgozása 
főiskolai hallgatók bevonásával történt: ők vettek részt az önismereti munkában, 
írásaikkal, személyes és csoportfoglalkozás keretében. A feldolgozott irodalmi 
művekkel szemben két elvárás volt. Egyrészt, hogy lehetőséget adjanak az önismeret 
elmélyítésére, másrészt, alkalmasak legyenek annak a feltevésnek az igazolására, 
hogy azok a tartalmak, amelyek nagyon különböznek a befogadók világmodelljétől, 
érintetlenül hagyják a kognitív struktúrát.
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ÁGNES LUDÁNYI – RITA SZEBENI: GET SELF-KNOWLEDGE 
THROUGH THE ANALYSIS OF LITERARY WORKS 

Reading and reading experiences has an important role in supporting the develop-
ment of self-image and self-knowledge. This study shows, how literary works can be 
used among young people and young adults, to get to know themselves better. In the 
development of the bibliotherapy process were also students included: with their 
writings they have participated in the continuing process of developing self-knowl-
edge, within the framework of personal and group activities. Two things were 
expected of the processed literary works: both provide an opportunity to deepen 
self-awareness and are adequate to justify the assumption, that the meanings, which 
are very different from the world concept of the recipients, leave the cognitive 
structure untouched.



OLVASÁSPEDAGÓGIA 53

TRANSZGENERÁCIÓS HATÁS 
ÉRVÉNYESÜLÉSE A MESEOLVASÁSI 
SZOKÁSOK TEKINTETÉBEN

BŰDI BOGLÁRKA

BEVEZETÉS

A családi környezetben történő mesélés a gyermekek életében kiemelkedően fontos, 
azonban a mai informatikai és médiabeli sűrűség nem támogatja ezt a közös 
tevékenységet. Az alábbiakban bemutatjuk, hogy melyek azok a tényezők, amelyek 
miatt kihagyhatatlanul fontos egy gyermek életében a mese. 

Van, aki gyermekkorában tapasztalta, hogyan melengeti meg a felnőtt és a 
gyermek lelkét egyaránt a szívből jövő mese. Van, aki szülőként él meg hasonlót, és 
van, aki sosem éli át az említett élményt. E tanulmány arra hivatott, hogy ezeket a 
különbségeket elemezze. Az írásunk alapjául szolgáló kutatás legfőbb kérdésköre, 
hogy milyen különbségek figyelhetőek meg a generációk között, mesélési szokásai-
kat tekintve. Továbbá, hogy felfedezhető-e transzgenerációs hatás a mese használatá-
ban a családi nevelésben. A probléma fontossága miatt a kutatás témája kiemelt 
figyelmet kíván.

A mai magyar intézményrendszerben hároméves és hétéves kor közé tehető az 
óvodáskor. Ekkor a gyermek életének egy új szakaszába érkezik, amely a kisgyer-
mekkor második, kiteljesedett fázisa. A gyerekek a körülöttük lévő felnőttek 
irányításával temérdek tárgyi cselekvést tanulnak meg, önállóságuk kibontakozik, és 
számtalan változáson mennek keresztül. A kognitív folyamatok közül egyre inkább 
előtérbe kerül a képzelet, a fantázia, amellyel igyekszik a gyermek mindenre magya-
rázatot adni. Érzelmeivel és fantáziájával függ össze a fokozott meseszeretete is. 
Igazán csak arra tud figyelni, ami érzelmileg megragadta és érdeklődését felkeltette. 
Jellegzetes sajátossága az önkéntelen figyelem és az emlékezet. Testi, idegrendszeri 
fejlődését, valamint mozgásfejlődését fő tevékenységi formája, a játék határozza meg, 
amely elsősorban a felnőttek tevékenységének utánzására épül. Cselekvési vágya, 
önállóságra való törekvése és mozgásigénye megnő. A korszakot jellemzi a társak 
iránti fokozott igény, s ekkor alakul ki a gyermek éntudata és énképe is.

A változások közül egyes kognitív és személyiségbeli jellemzők meglehetősen 
fontosak, ezért kiemelünk néhányat. Az óvodáskori emlékezetnek óriási jelentősége 
van a személyiség egészének fejlődése szempontjából. A gyermek emlékezeti 
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tevékenységének kapcsolatát a mesehallgatással Schleinerné (2007) a következőkép-
pen fejti ki: „A mese bevésését és felidézését elsősorban azok az érzelmek segítik, 
amelyeket a mese hallgatása közben a gyermek átél. Azonosulni tud a mese hősével, 
ez segíti őt az emlékezeti tevékenységében. Az emlékezet hatékonysága annál 
nagyobb, minél tágabb lehetőség nyílik a mesehőssel való együttes cselekvésre. 
A kiscsoportos gyermek még változtatás nélkül, ugyanabban a formában szeretné 
visszahallani a mesét, hiszen az ismerős szavak jelentenek számára örömöt. Egyálta-
lán nem zavarja, ha ugyanazt a történetet többször hallja.”

A mesehallgatás az aktív szókincs fejlődésben is fontos szerepet játszik. A kor-
szak első felében a gyermeket főleg a mese jó hangzása, ritmusa, érzelmi telítettsége 
ragadja magával. Majd a gyermek kérésére történő többszöri olvasás következtében 
fokozatosan sajátítja el az ismeretlen szavakat. A megjegyzett, gyakran ismételge-
tett szavak értelmet nyernek a mese megértése által vagy a felnőtt segítségével. 
A mese hallgatása absztraktabb jellegű az óvodások gyakorlati tevékenységeinél, s 
így a képzelet magasabb fokát igényli, de egyúttal annak fejlődését is elősegíti. 
A gazdagodó fantázia és szókincs teszi lehetővé a mesék tartalmának gazdagítását, 
terjedelmének fokozatos növelését. Körülbelül hároméves korig a gyermek szókin-
cse és fantáziája még szegényes ahhoz, hogy olyan dolgokat képzeljen el, amelyeket 
ő maga még nem élt át. „A gyermek képzeletének fejlődésében jelentős szerepet 
játszik a mese hallgatása. A mesehallgatásban – a tárgyi cselekvéstől eltérően – a 
gyermeknek nincs lehetősége, hogy közvetlenül a cselekvésre támaszkodjon.” 
(Salamon, 1983, 316. o.)

A GYERMEKI ERKÖLCS ÉS A BELSŐ SZABÁLYOZÓ RENDSZER

A gyermek erkölcsi fejlődése nagyon összetett. A kognitív fejlődés az erkölcsi 
fejlődés jellegzetes vonatkozása. Piaget értelmezésében (1978) a korszak erkölcsi 
ítéletében két fontos jellemzőt lehet megemlíteni.

 ■ A gyermekek és a felnőttek alá-fölérendeltségéből adódóan a felnőtt tisztelete 
egyfajta kényszert gyakorol a gyermekre, és az általa mondottakat utánozza, 
alkalmazza.

 ■ Az óvodás gyerekek másik jellegzetessége az erkölcsi ítéletalkotás, az immanens 
igazságba vetett hit, amely a mágikus, antropomorf gondolkodásból következik.

Az utánzásokkal és hasonulásokkal átvett viselkedési minták fokozatosan válnak 
belső rendszerré. A társadalom értékrendszerét, ítéleti normáit, tilalmi rendjét, 
viselkedési szabályait a gyerek a szülőktől és a környezete más tagjaitól átvett 
szokások, vélemények, ítéletek formájában sajátítja el. Az egész életet átszövő 
azonosítással tanuljuk meg, mit kell tenni, és mi az, ami tilos. 

Az azonosítási folyamat igazi interiorizálás: a külső belsővé, a tilalom vélemény-
nyé, a szabály meggyőződéssé válik. A gyermek számára ez egy bonyolult folyamat. 
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Szüksége van arra, hogy az ő szintjén kapjon segítséget a felnőttektől, hogy rendet 
tegyen lelki háztartásában, s erre támaszkodhasson egész életében.

Erre a segítésre leginkább egy olyan eszköz alkalmas, amely finoman, mindig csak 
burkoltan jelzi számára az erkölcsös viselkedés előnyeit. Nem használ fel elvont etikai 
fogalmakat, csak olyasmit, ami kézzelfogható, és ezért jelent is a gyermek számára 
valamit. Az ilyen kézzelfogható mondanivalót a gyermek a mesében találja meg.

HA NEM KAP MESÉT A GYERMEK

A mese egy olyan irodalmi műfaj, amely utat mutat a gyermeknek, hogyan fedezze 
fel identitását, és hogyan találja meg helyét a világban. Ráadásul még azt is elmondja, 
milyen tapasztalatokra van szüksége jelleme továbbfejlődéséhez. A mese azt sugallja, 
hogy a boldog, tartalmas életet bárki elérheti, de csak akkor, ha nem futamodik meg 
a veszélyek elől, harcol és bátran kilép a külvilágba. Saját kezébe kell vennie sorsát, 
mert csak így találhat önmagára.

Bettelheim (1985) az álomhoz hasonlítja a mese fontosságát. Ahogy az álomból 
felfrissülve ébredünk, jobban szembe tudunk nézni valóságos feladatainkkal, ahogy 
a mesehős is. Amikor a történet végén visszatér a valóságos világba, jobban és 
sikeresebben szembe tud nézni az élettel. Valaki alhat ugyan, de ha álmodni nem 
engedik, kevésbé sikeresen birkózik meg a valóság problémáival. Tudattalan problé-
máit nem tudja álmokban feldolgozni, és ez érzelmileg megzavarja. Ha a gyermekek 
álmai olyan bonyolultak volnának, mint a normális, intelligens felnőtteké, melyek-
ben a rejtett tartalmak részletesen kidolgozva jelennek meg, akkor a gyermeknek 
nem volna olyan nagy szüksége a mesékre. Másrészt viszont, ha a felnőtt gyermek-
korában nem ismert volna meséket, álmainak tartalma és jelentése szegényebb 
lenne, és kevésbé segítenének neki abban, hogy le tudja gyűrni élete problémáit.

Néhány évtizeddel ezelőtt a köztudatba kerültek olyan gondolatok, miszerint a 
mesék gonosz alakjai szorongást válthatnak ki a gyermekekből. A tömegmédia 
védelmezői is gyakran hivatkoztak rá, hogy a régi népmesék is tele vannak erősza-
kos tettekkel. Ezek a mondatok egy mesén felnövő embert nem biztos, hogy eltánto-
rítanak attól a szándékától, hogy minden este olvasson. Aki azonban nem saját 
tapasztalata által, hanem felnőttkorban megszerzett tudásként találkozik a mesével, 
elbizonytalanodhat a mese fontosságát illetően. Ennek okait Bettelheim (1985) a 
gyermekkori integrációban keresi; úgy véli, a növekedés közben szerzett egyes 
élményeknek megvan a maguk ideje. A gyermekkor az az időszak, amikor meg kell 
tanulni a belső élmények és a külvilág között tátongó hatalmas szakadék áthidalását. 
Az a felnőtt, aki gyermekkorában nem élvezhette a mesék képzeletvilágát, vagy aki 
elfojtotta magában ezeket az emlékeket, könnyen értelmetlennek, fantasztikusnak, 
ijesztőnek és teljesen hihetetlennek tartja a meséket. Azt a felnőttet, akinek nem 
sikerült kielégítően integrálnia magában a valóság és a képzelet világát, zavarba ejtik 
a mesék. De az a felnőtt, aki saját életében sikeresen integrálta a racionális rendet 
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tudattalanja logikátlanságával szemben, megérti, hogyan segítenek a mesék a 
gyermeknek ebben az integrációs folyamatban.

Sajnos a mai szülőknek nem, vagy alig meséltek gyermekkorukban. Nem része-
sültek belső életük e hihetetlen örömében és gazdagodásában, melyet a mese jelent a 
gyermeknek. Ezek a szülők nem képesek spontán módon biztosítani gyermeküknek 
azt, amit ők maguk sem éltek át kisgyermekként.

TRANSZGENERÁCIÓS HATÁS

Mindannyiunk életében van olyan ismeret, amit szüleitől vagy nagyszüleitől tanult. 
Ezek szokások formájában mutatkoznak meg, amelyeknek az ismétlésére láthatat-

lan érzelmi kötelék szólít fel. 
„A minket körülvevő környezet, mindenekelőtt a család és elsősorban a szülők 

megmutatják, hogyan viselkedjünk, hogyan gondolkodjunk, mit szabad és mit nem 
szabad tennünk. Ezt nevezzük nevelésnek. Ugyanakkor a szülők gesztusaikkal, 
viselkedésükkel nonverbális csatornákon át olyan információkat is közvetítenek, 
amelyek már nem sorolhatók a tudatos nevelés keretei közé, mi pedig látens tanulás 
formájában ezeket is interiorizáljuk. A családban tapasztalt gyermekkori minták 
felnőtt viselkedésünkben is megjelennek, és ismételgetjük azokat anélkül, hogy 
mindennek tudatában lennénk. E minták tudattalan követése válik azután „végtelen 
történetté”, mert tudattalanul átvéve a családban tapasztaltakat, azokat tudattalanul 
továbbítjuk utódainknak. Ez a transzgenerációs hatás lényege.”(Lukács 2012, 1. o.)

Az információs robbanásnak köszönhetően ezek a generációs sémák folyamato-
san változnak. Ez a változás hatással van a tradíciókra és hagyományokra, hiszen a 
megváltozott életközeg új szokásokat hív életre. 

Tari Annamária (2010) generációs felosztását használva az X generációhoz 
tartozók 1965‒75 között születtek. A generáció tagjai ma a negyvenes korosztályt 
képezik. Az Y generáció az 1976 és 1995 között születetteket jelöli, a Z generáció 
tagjai pedig a 2000-es évek elején születtek. E két korosztály tagjai már az infokom-
munikációs eszközök világába születtek. Jelen tanulmány az X generáció és Y 
generáció közötti különbséget vizsgálja leginkább, hiszen a mai óvodás vagy 
nagyobb gyermeküket nevelő szülők legfiatalabbjai megközelítőleg a harmincas 
éveikben járnak, tehát az Y generáció tagjai. 

A vizsgálatban részt vehettek idősebb korosztályhoz tartozó szülők is, őket és az 
X generáció tagjait a későbbiekben harminc év felettiekként említem.

A televízió megjelenése a háztartásokban átformálta az emberek napirendjét. 
„A gyerekek napirendjének végét azonban a televízió műsor jelenléte megzavarja.” 
(Erdélyi, 1988, 24. o.) Tehát új eszközök, funkciók és szokások jelentek meg a 
családok életében átalakítva az eddigieket. Ez az átalakulás számtalan módon, 
formában és színtéren történhetett, ami a gyerekekre is hatással volt. A mai fiatalabb 
generációknak sajátos, a többi nemzedék által nehezen átlátható és követhető normái 
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vannak, az átjárás pedig egyre nehezebb és bonyolultabb. A generációk folytonossá-
gát egyre inkább szakadozottság váltja föl. A családoknak teljesen új problémákkal 
kell megküzdeniük, mint az azt megelőző években.

Ezek tudatában elmondhatjuk, hogy a mai modern szülőknél a mese elhagyását 
két fő okra vezethetjük vissza.

 ■ Egyrészt, mert maguk a szülők sem kaptak gyermekkorukban mesét, így nem is 
tudják átérezni annak hiányát, hiszen gyermekkorukban nem sikerült maguk-
ban integrálniuk a valóság és mese kapcsolatát. Amennyiben egy szülő felismeri 
a mese fontosságát a gyermeke életében, ezt a tudást csakis intellektuális úton 
pótolhatja.

 ■ Másrészt pedig okként szolgálhat a modern társadalom életének rendje: a 
nukleáris családmodell elterjedése, a nők munkába állása és a modern ‒ látszó-
lag a mesemondás szerepeit helyettesítő ‒ eszközök széles körű elterjedése.

A VIZSGÁLATI CÉLUNKHOZ VÁLASZTOTT MÓDSZER

Az alkalmazott módszer kérdőíves mintavétel volt. Az általunk készített kérdőívet 
szülőkkel töltettük ki. A szülők gyermekük óvodáskorára visszagondolva adták meg 
a válaszokat. A kapott adatokat az SPSS 20 statisztikai programmal, valamint Excel 
táblázat segítségével dolgoztuk fel.
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A kérdőív felhasznált kérdéseit három fő kérdéskörre osztottuk.
1. A kérdőív első kérdésköre a demográfiai adatokkal foglalkozik; ez a kutatás 

egyik kiemelten fontos adatát, a kort is tartalmazza. 
2. A következő kérdéskör a szülő meseolvasási szokásait és a meséhez kapcsolódó 

viselkedésrepertoárját méri fel. 
3. Az utolsó kérdéskör a szülők gyermekkori meseélményeit tárja fel. 
A kérdőívet összesen 111 szülő töltötte ki (tehát a teljes elemszám N = 111), akik 

nagy részben Észak-Magyarországon élnek.
Az 1. ábrán láthatjuk a válaszadók életkori megoszlását, amelyből kitűnik, hogy a 

kitöltők több mint felének az életkora 21 és 40 év közé esik. Tehát a mintában több 
generáció tagjai vannak jelen magas létszámmal, a kiemelt figyelemben részesített 
korosztály ‒ a már említett Y generáció ‒ pedig a minta több mint felét adja. 

A kitöltők túlnyomó többsége nő volt, hiszen 99 nő és 12 férfi vett részt a vizsgá-
latban. Az iskolai végzettségre vonatkozó adatok szerint a mintában alacsony a 
létszáma az általános iskolai vagy annak valamelyik osztályát teljesítő (2,86%) és a 
doktori iskolát végző szülőknek (1,43%). Magasabb arányban lehet megtalálni a 
szakiskolát (15,71%) és a gimnáziumot végzetteket (17,14%). Legmagasabb létszám-
ban a szakközépiskolát elvégzett szülők vannak (37,14%), nem sokkal maradnak el 
tőlük a főiskolát, egyetemet végzett szülőtársak (25,71%). Egyértelműen látszik az 
adatok alapján, hogy felülreprezentáltak a középfokú végzettséggel rendelkezők, 
hiszen a kitöltők majdnem 70%-a az említett kategóriába sorolható.

2. ábra A kitöltők életkorának kapcsolata a meseolvasással

A vizsgálat szempontjából kiemelten lényeges adat, hogy melyik korosztály olvas/
olvasott mesét gyermekének, amikor a gyermek óvodás korú volt. A 2. ábrán azt 
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láthatjuk, hogy 96 fő válaszolta, hogy olvas mesét gyermekének, és 15 fő válaszolta, 
hogy nem. Az adat érdekessége abban rejlik, hogy a 15 főből, aki nem olvas, 12 szülő 
tartozik a 30 év alatti korosztályba. Megállapítható, hogy a mintában szereplő 30 év 
alatti szülők kevesebben olvasnak mesét gyermeküknek, mint a 30 év felettiek. 
A változók közötti összefüggések elemzésére chi-négyzet próbát használtunk, 
amelynek eredménye p < 0,05, tehát szignifikáns.

Az adatok elemzése során a vizsgálati korpuszba került válaszadókat mesélési 
szokásaik alapján két csoportra bontottam. Mesélő és nem mesélő szülők kategóriá-
ját hoztam létre. A következőkben a mesélő szülők kategóriájának szokásait fogjuk 
mélyebben tanulmányozni. Először azt szükséges megtudni, hogy ezek a szülők egy 
átlagos hetet tekintve hány alkalommal gazdagítják gyermeküket mesemondással. 
A téma szakértői is a minél gyakoribb mesélés mellett érvelnek:

„A mai gyermekek már nem a nagycsalád vagy a jól integrált közösség biztonsá-
gos közegében nőnek fel. Ezért ma még fontosabb, mint a mesék keletkezésének 
idején, hogy a modern kor gyermeke megismerjen olyan hősöket, akik egyedül 
vágnak neki a világnak, és bár induláskor még nem tudják végső céljukat, bíznak 
magukban, és a helyes utat követve, meg is találják biztos helyüket a 
világban.”(Bettelheim, 1985, 9. o.)
Tehát a 3. ábrán a heti mesélések számát összevetve láthatjuk a szülők életkorával.
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3. ábra A kitöltők kora és a heti mesélésre szánt alkalmak számának kapcsolata
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A válaszok szerint az olvasó, 30 év alatti szülőkre ‒ a mesélési alkalmak számát 
tekintve ‒ sokkal inkább jellemző a heti egy alkalommal történő meseolvasás. A 30 
év feletti szülőkre pedig kiemelkedően jellemző a mindennapos meseolvasás. Fontos 
továbbá a mintában szélsőséges életkorúakat megemlíteni, annak ellenére, hogy 
alacsony létszámban vannak jelen. Az adatok alapján jól látható, hogy a tizenéves 
korú és a 20-21 éves, olvasó szülők esetében a legjellemzőbb a heti egy alkalmas 
olvasás. Ez a mennyiség az 51 év feletti korosztályban meg sem jelenik, sőt a 60 év 
felettiek körében kizárólag a mindennapos olvasást lehet felfedezni.

A mesemondás másik egyértelműen mérhető adata az, hogy ezeken az említett 
alkalmakon mennyi időt töltenek a szülők a meséléssel. A 4. ábrán látható, hogy az 
Y generáció által preferált mesére szánt idő mennyisége fél óránál kevesebb. Ezzel 
szemben az X generáció tagjairól egységesen az mondható el, hogy leginkább fél és 1 
óra közötti időtartamban mesélnek gyermeküknek.
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4. ábra A kitöltők kora és az egyes alkalmakkor mesélésre szánt idő kapcsolata

Ezen adatok alapján megismertük tehát, hogy a vizsgált korosztályokhoz tartozó 
személyek szülői szerepükben miként mesélnek gyermeküknek.

A szülők iskolai végzettségére a kutatások kiemelt tényezője szokott lenni, mert 
nagymértékben befolyásolja az eredményeket. A mintában szereplők e tekintetben 
egységes képet mutatnak. Minden szintű végzettség esetén az jelenik meg, hogy a 
szülők nagyrészt egységesen viszonyulnak a meseolvasáshoz. A vizsgálat egyik 
érdekes eredménye tehát, hogy a mesélés és a nem mesélés kérdésköre iskolai 
végzettségtől független. 

Az előzőekben tehát megállapítást nyert, hogy az Y generáció tagjai közül 
kevesebben mesélnek gyermeküknek, mint az X generáció szülöttei. A meséhez 
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kapcsolódó viselkedésrepertoárjuk tekintetében pedig kevesebb alkalommal és 
rövidebb időt töltenek a mesével az idősebb korosztályhoz viszonyítva.

A kutatás kiemelkedően fontos része, hogy megtudjuk, a megkérdezett szülőknek 
milyen meseélményeik voltak gyermekként. A következőkben a válaszadók gyer-
mekkori meseélményeire vonatkozó adatokat vetjük össze a szülői szerepben 
megvalósuló mesélési szokásokkal. 
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5. ábra A szülők mesehallgatása

Az 5. ábrán azt figyelhetjük meg, hogy a 30 év alatti korosztályra nagyobb 
mértékben az jellemző, hogy gyermekkorukban nem meséltek nekik szüleik. 
Azonban a 30 év feletti korosztály válaszai egyértelműen azt mutatják, hogy nekik 
gyermekkorukban meséltek a szüleik. Ezáltal a 30 év alattiaknak nem is lehet olyan 
mértékű meseélményük gyermekkorukból, mint az idősebb generáció tagjainak. Ezt 
a megállapítást a 6. ábra mutatja be, melyen láthatjuk, hogy a fiatalabb korosztály a 
meséhez kapcsolódó tudását nagymértékben nem a gyermekkori élményeiből 
szerezte. Az idősebb korosztályról azonban egyértelműen az állapítható meg, hogy a 
meglévő tudása a meséről a gyermekkori élményeiből származik.

A bemutatott adatok alapján felmerül a kérdés, hogy beszélhetünk-e összefüggés-
ről a gyermekkorban mesét nem halló és a szülői szerepükben mesét nem mondó 
szülők között? Az adatok alapján a válasz egyértelmű. A szülői szerepükben mesélő 
válaszadók közül 63 főnek meséltek gyermekkorában, 33 főnek pedig nem. A szülő-
ként nem mesélő válaszadók közül 3 fő volt az, akinek gyermekként meséltek. 12 fő 
esetében figyelhetjük meg, hogy gyermekként sem meséltek neki, és ő szülőként sem 
mesél gyermekének. Az adatok alapján ismételten chi-négyzet próbát használva 
szignifikáns (p < 0,05) a különbség a tekintetben, hogy a nem mesén felnövő szülők 
jóval gyakrabban választják szülői szerepükben azt, hogy nem olvasnak mesét 
gyermeküknek, mint a mesén felnövő szülők.
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6. ábra A kitöltők életkora és a gyermekkorban hallott mese kapcsolata

Az eddigiekben áttekintettük, hogy a saját meseélmény milyen kapcsolatban van 
a felnőttkori meseolvasási hajlandósággal. Az adatokat tovább elemezve fontos 
összefüggéseket fedezhetünk fel az élmények mélysége tekintetében, ha az előzőek-
hez hasonlóan a mesélési alkalmak számát és az egyes alkalmakkor mesére szánt 
időt kezdjük vizsgálni.
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7. ábra A gyermekkorban hallott mese kapcsolata a felnőttkorban meseolvasással töltött 
alkalmak számával egy héten
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8. ábra A gyermekkorban hallott mese kapcsolata a felnőttkorban alkalmanként mesével 
töltött idővel

A 7. ábrán azt láthatjuk, hogy azok a válaszadók, akik gyermekkorukban hallot-
tak mesét szüleiktől, sokkal gyakrabban mesélnek gyermeküknek, mint azon szülők, 
akiknek gyermekkorából kimaradt a mesehallgatás. Hasonló összefüggést tár fel a 8. 
ábra. A válaszokból egyértelműen leolvasható, hogy a nem mesén felnövő gyerekek 
felnőttkorban előnyben részesítik a fél óránál kevesebb mesemondást, míg azok, 
akik hallgattak mesét, leginkább fél és 1 óra közötti időtartamban mesélnek szülői 
szerepükben gyermeküknek.

ÖSSZEGZÉS

A vizsgált minta alapján tehát az látszik, hogy a 30 év alatti szülők közül bizonyítha-
tóan kevesebben mesélnek gyermeküknek, mint a 30 év felettiek közül. Ha azonban 
a mesélőket leválogatjuk a mintából, és őket vizsgáljuk, a fiatalabb korosztály 
esetében kevesebb alkalommal megvalósuló és rövidebb ideig tartó mesélésről 
beszélhetünk. Egyértelmű különbségek figyelhetők meg tehát az X generáció és az Y 
generáció tagjainál a mesélési szokásokban. Az adatok e tekintetben szignifikáns 
különbségeket mutatnak.

Az is kimutatható az adatok alapján, hogy az eredményben megfogalmazott 
generációs különbségnek – iskolai végzettségtől függetlenül – valószínűsíthető oka 
lehet, hogy gyermekkorban eltérő meseélményre tettek szert a vizsgált szülők. 
A kapott eredmények szerint azok a szülők, aki gyermekkorukban rendszeresen 
hallottak mesét a szüleiktől, szülői szerepükben ezt a tudást alkalmazzák, és ők is 
rendszeresen és hosszabb időintervallumban mesélnek gyermekeiknek. Ellenben 
azok a szülők, akik gyermekkorukban nem élték át az említett élményt, szülői 
szerepükben kevesebben mesélnek, ha pedig mégis, akkor azt ritkábban és rövidebb 
ideig teszik, mint a meseélményes felnőttek. A vizsgált minta adatai alapján szignifi-
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káns különbség mutatható ki a meseélményes és nem meseélményes felnőttek 
mesélési szokásaikban.

Egyértelmű tehát, hogy az infokommunikációs eszközök térhódítása olyan 
tendenciát hívott életre, amely a mese folyamatos kikopását eredményezi a családi 
nevelésből. Az eredmények pedig jól szemléltetik, hogy amennyiben ez az élmény 
hiányzik a gyermekkorból, felnőttként kisebb a valószínűsége a mesemondásnak. E 
tudás pótlása pedig csakis felnőttkorban megszerzett tudásként történhet. Így 
felértékelődik a probléma megoldásában azok szerepe, akik a szülőkkel kapcsolatot 
tartanak. 

A kutatás eredményét a másodlagos szocializációs színtereken lehetne leginkább 
hasznosítani, hiszen a pedagógiai munka vagy kiegészíti a családi nevelést, és azzal 
összhangban dolgozik, vagy pedig pótolja, korrigálja azt. Esetünkben az intézményi 
szakemberek differenciáltabb képet kaphatnak arról, hogy melyik tevékenységük 
legyen hangsúlyosabb. Az óvodapedagógusok, alsós nevelők, pedagógusok és 
könyvtárosok sokat tehetnek a mese említett pszichológiai hozamának eléréséhez. 
A szülőkkel való kapcsolattartási formákba beépíthető az a tudatosító elem, ami a 
meseélményből kimaradt szülők esetében, kognitív szinten ad információt ennek 
hasznosságáról nemcsak a gyermeki fejlődés, hanem a szülő-gyerek kapcsolat 
minőségének javításáról is.

Tematikus beszélgetések keretében tárgyalható, hogy a különböző generációkból 
szerveződött szülőcsoportok attitűdjét a meseolvasással kapcsolatban hogyan, 
milyen metódussal lehet hatékonyan alakítani. 
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TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

BŰDI BOGLÁRKA: TRANSZGENERÁCIÓS HATÁS 
ÉRVÉNYESÜLÉSE A MESEOLVASÁSI SZOKÁSOK 
TEKINTETÉBEN

Tanulmányunk alapgondolata a mese gyermekekre gyakorolt személyiségfejlesztő 
hatása, ezért megnéztük, melyek azok a tényezők, amelyek miatt elhanyagolhatatlan-
nak bizonyul az olvasott mese. Azonban e tág témakört egy másik oldalról szerettük 
volna vizsgálni. Azt szerettük volna tudni, mit tudnak ezekről a tényezőkről a szülők, 
és milyen személyi tényezőktől függ a mese használata a családi nevelésben.
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Azt gondoljuk, hogy a különböző generációhoz tartozó szülők eltérő tudással 
rendelkeznek a meséről, és eltérő szokásaik vannak szülői szerepükben az említett 
témakörben. Ez a különbség pedig többek között az eltérő gyermekkori meseél-
ményből származik. 

A kutatás eredményei megerősítik, hogy napjaink médiagazdag világában is nagyon 
fontos a családi mesélés. A szülők figyelmét külön is fel kell hívni arra, hogy a közös 
meseolvasás élménye ma is komoly hatása van a gyermekek személyiségfejlődésére. 

BOGLARKA BŰDI: INTERGENERATIONAL EFFECT ON STORY-
READING HABITS 

The basic thought of our treatise is, how tales impact the personality development of 
children, therefore we examined, which are the factors, that make story-reading 
indispensable. But we wanted to examine this wide topic from another side namely, 
how much parents know about these factors, and which personal factors influence 
the use of fairy tales in child rearing of the family. 

We think, because of the parents belong to different generations, they have 
different knowledge about fairy tales and have also different habits in their parental 
role considering the examined topic. We believe that this difference lies, among 
other things, they have other childhood-experiences relating to tales. 

The results of our research confirmed, that telling of fairy tales in families is also 
nowadays, in the era of the hegemony of mixed media (film, television, video games 
etc.) is very important. Especially parent’s attention should be drawn to reading tales 
together in the family have a major impact on their children’s personal development. 
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ÚT AZ ÚJ GENERÁCIÓS DIGITÁLIS 
TANKÖNYVEK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ

HÜLBER LÁSZLÓ, LÉVAI DÓRA, OLLÉ JÁNOS

BEVEZETÉS

Az információs és kommunikációs technológiák (IKT) oktatásban való szerepe az 
elmúlt évtizedekben fokozatosan megnövekedett az információs társadalom 
elvárásainak megfelelően. A XXI. század iskolatermében olyan IKT-eszközök 
jelentek meg, mint a televízió, projektor, interaktív tábla, szavazórendszer, tanulói 
laptopok, tabletek, okostelefonok stb. Ezek az eszközök egyrészről olyan elektroni-
kus környezetben zajló munkakultúrára nevelnek, amelyet a jelenlegi munkaerőpiac 
igényel, másrészről az oktatás hatékonyságát igyekeznek növelni.

Az új eszközök térnyerése mellett természetes következmény, hogy a tanulás 
tartalmát rögzítő papíralapú hordozókat felváltják annak elektronikus változatai: a 
digitális tananyagok, tankönyvek. Az iskolákban a 15. század óta folyamatosan 
jelenlévő tankönyvek modernizálása számos kérdést vet fel:

 ■ Mit nevezhetünk digitális tankönyvnek?
 ■ Megváltozik-e bevezetésük által a tanulás-tanítás metódusa?
 ■ Hogyan lehet olyan digitális tankönyveket alkotni, amelyek fejlesztő hatást 
biztosítanak?

A digitális tananyagok akkor töltik be az innovatív funkciójukat, ha nem pusztán 
a közvetítő eszköz változik meg általuk, hanem olyan digitális megoldásokkal élnek, 
amelyekkel könyvalapú társaik nem képesek a tanulás hatékonyságának és élvezetes-
ségének elősegítése érdekében (Kárpáti és mtsai, 2008).

A digitális taneszközök fejlesztése nagy ívű beruházásokat igényel, ezért a 
digitális megoldásoknak garantáltan a hagyományosnál hatékonyabbnak kell 
lenniük, hogy a befektetések megtérüljenek, illetve a felhasználók motivációt 
érezzenek az új lehetőségek iránt. A tanulókat, tanárokat arról kell elsősorban 
biztosítani, hogy az új alkalmazások képesek a tanulás-tanítás folyamatát egy 
következő szintre emelni, felhasználásuk megéri a megismerésükbe fektetendő 
munkát (Jones, 1999). Azonban hasonlóan a többi IKT-alapú megoldáshoz, a 
reformok csak akkor várhatóak el, ha a változások részét képezi a pedagógusok 
módszertani kultúrájának fejlődése is: a digitális tankönyvek használatán túl 
informatizálódik a tanulási környezet; a különböző IKT-eszközök hatással vannak a 
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szervezési módokra, az értékelési gyakorlatra, megváltoztatják a tanítás-tanulás 
gyakorlatát. Ezért a digitális tananyagokkal kapcsolatban egy olyan elvárás is 
megfogalmazódik, hogy tartalmazzák azok felhasználási útmutatását; tanári 
szemszögből megfogalmazva azok oktatási módszertanát is.

MIT NEVEZZÜNK DIGITÁLIS TANKÖNYVNEK?

A digitális tananyag, digitálistananyag-szolgáltató, digitális tankönyv, digitális 
taneszközök stb. fogalmak helyes használatához érdemes azokat csoportosítani, és a 
legtágabb halmazt jelentő taneszközök csoportjából kiindulni.

A taneszközök csoportosításának egy általánosan használt kategorizáló metódusa 
történeti fejlődésre alapozva különít el öt generációt. A negyedikben jelennek meg a 
digitális jelhasználathoz kötődő digitális taneszközök, amelyeknek a szemléltetés 
mellett a tanulásirányítás is a feladatuk, pl. oktatóprogramok, oktatógépek. Paradig-
maváltó fordulópont, hogy a gépeket nem a pedagógiai célok alá rendelve, segédesz-
közként kezelik, hanem a tanulás-tanítás szervezésére is kiható változóként értelme-
zik. Az ötödik generációba napjaink legmodernebb eszközei kerültek be: a 
videó-rendszerek, a számítógépek, a multimédia-rendszerek, és idetartozik a 
kilencvenes évek végének nagy jelentőségű technikai újdonsága, az internetes 
szolgáltatás is. Az ebbe a nemzedékbe tartozó eszközök interaktív kapcsolatot 
tesznek lehetővé a programokkal, a számítógéppel, a különböző adatbankokkal és 
számos más IKT-eszközzel (Forgó, Hauser és Kis-Tóth, 2001).

A digitális taneszközök halmazon belül található elemek megismeréséhez a 
Digitális Tananyag Minősítő Bizottság munkadokumentumai közül a Digitális 
taneszköz-típusok című adja a hivatalos támpontot. Jelen írás szempontjából kiemel-
jük a digitális tananyagegység, digitális tananyag, tartalommenedzsment-rendszer 
pontos meghatározásait:

„2.1. Digitális tananyag-egység/objektum, objektum-tár: tantervtől és tanme-
nettől lényegében független, sokféle pedagógiai környezetben felhasználható, egy 
kisebb tematikus egység. Kiegészítője: tantárgyi, életkori, módszertani ajánlás. 
Önmagában és tananyag-elem gyűjteményben is szerepelhet, ez utóbbiban 
rendszerezve, meta-adatokkal kiegészítve. 

2.2. Digitális tananyag: pedagógiai elvek alapján, az informatika lehetőségeit az 
oktatási célok mentén kihasználva felépített oktatási anyag, amely felépülhet a 2.1. 
elemeiből, de önálló, tartalmi, módszertani szempontból zárt egészet is alkothat. 
Alapvető célja egy adott kompetencia kialakítása, fejlesztése. Egy vagy több 
tantervhez illeszkedhet, és minta-tanmenet vagy oktatási javaslatokat tartalmazó 
leírás kapcsolódhat hozzá. Terjedelmi keretei szerint lefedhet egy évfolyamban 
egy tantárgyat (pl. biológia 8. osztályos anyaga), egy epochát vagy projektet, egy 
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kultúrkör számára egy tantárgyat vagy tananyag-egységet („Művészettörténet 
német nemzeti kisebbségi iskolák 6. osztálya számára”, illetve “A kitelepítés 
tematikája a magyar festőművészetben”). 

Fontos részei: oktatási célkitűzések meghatározása, a célkitűzés eléréséhez 
szükséges taneszköz megjelenítése IKT eszközökkel (pl. képes, hangos, szöveges 
magyarázó- kiegészítő részekkel, kifejezések, fogalmak, személyek adatait tartal-
mazó, a szöveg megfelelő helyeihez kapcsolódó kislexikon vagy szómagyarázat), az 
egyes részekhez kapcsolódó gyakorló, önellenőrző feladatok a megoldásuk során 
aktivizálható magyarázó-segítő funkcióval, az alkalmazást segítő komplex felada-
tok, a tananyag megértését és alkalmazását vizsgáló értékelő-tesztelő rendszer.

A kommunikációs csatornától, adathordozótól függetlenül tartalmazhatnak 
hivatkozásokat a témához kapcsolódó webhelyekre, bármilyen formájú taneszközre.”

Az egységekből felépülő digitális tananyagot különböző tartalommenedzsment-
rendszerek szolgáltathatják a felhasználóknak, pl. Sulinet Digitális Tudásbázis. 
A digitális tankönyvekről nem esik szó a meghatározások között, ezért a hivatalos 
definíció helyett annak a közhasználatú jelentéstartalmából indulunk ki. A külön-
böző kiadók digitális tankönyvei a forgalomban lévő nyomtatott tankönyvek 
digitalizált változatai, amelyekben a szerzői szöveg megegyezik a nyomtatott 
verzióval, de kiegészül(het)nek plusz tartalmakkal, magyarázó szövegekkel, multi-
médiás, interaktív anyagokkal. Elméletileg a digitális tankönyvek tartalma ugyan-
úgy digitális tananyagegységekből és tananyagokból épül fel, azonban az ezek 
különálló egységként való használata, definiálása nem jellemző, mivel a papíralapú 
gyakorlat következtében a tankönyv egy egységként definiálódik.

Jelen írás az újgenerációs digitális tankönyvek megalkotásának koncepcióival 
foglalkozik. Ezért a bevezetőben leírtaknak megfelelően ‒ a digitális tankönyvek 
meghatározásánál is ‒ a digitális kifejezést akkor tartjuk helyénvalónak, ha nem egy-
szerűen digitalizálást jelent, hanem olyan XXI. századi IKT-megoldásokat takar, 
amelyek a tananyag-közvetítésnek és a tanulás folyamatának egy következő fejlődési 
szintjét képes megvalósítani.

A műfaji besorolás, hogy a kiadók milyen elnevezésekkel illetik megoldásaikat, 
annak tükrében fontos, hogy milyen követelményeket támaszthat feléjük az, aki 
értékeli, vásárolja a különböző elektronikus termékeiket.

A hazai tapasztalat nem teremt egységes viszonyítási helyzetet: például az 
e-könyvektől jelentésük alapján nem várhat el annyit az ember, mint a digitális 
tankönyvektől, ha csak a fogalmak jelentéstartalmát vizsgálja. A web-tankönyvek és 
az online könyvek esetében a kifejezések alapján csak arra lehet következtetni, hogy 
ezek a tankönyvek internet alapon érhetők el; nem derül ki, hogy digitalizált vagy 
digitális megoldásokat takarnak a terminusok.
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MILYEN PEDAGÓGIAI CÉLOK TELJESÜLÉSÉT 
BIZTOSÍTHATJÁK A DIGITÁLIS TANKÖNYVEK 
ÚJ GENERÁCIÓI?

A digitális tankönyvek alkalmazása lehetőséget biztosít multimédiás tartalmak, 
interaktív elemek, automatizált mérés-értékelési mechanizmusok, egyénre szabható 
tananyagok kialakításának integrálására. Mindezek összefoglalóan, majd később 
részletesen kifejtve a következő pedagógiai célok elérését biztosíthatják:

 ■ motiváció, figyelem felkeltése és fenntartása,
 ■ információközlés XXI. századi formában történő megvalósítása,
 ■ több érzékszerv bevonása,
 ■ megértés növelése,
 ■ tudástranszfer elősegítése,
 ■ interaktivitás megvalósítása,
 ■ tanulási folyamat irányítása,
 ■ önálló információfeldolgozás elősegítése,
 ■ felfedező tanulás,
 ■ élményalapú tanulás,
 ■ memorizálási folyamatok elősegítése,
 ■ passzív befogadás helyett aktiváció,
 ■ kooperációs tevékenységek elősegítése,
 ■ visszacsatolási mechanizmusok biztosítása,
 ■ individualizált, differenciált nevelés,
 ■ SNI-támogatás,
 ■ IKT-műveltség fejlesztése.

A multimédiás tartalmak bevonása az oktatásba, alkalmazásuk a tankönyvek 
világában komplex célokat szolgál. A diákok információfeldolgozási stratégiái a 
multimédiás eszközök ingergazdag világában megváltoztak. Figyelmüket azon 
információk vonják magukra, amelyek színesek, gyorsan változnak, minél több 
érzékszervet vonnak be a feldolgozási folyamatba. Mivel az iskolán kívüli világban az 
információk ilyesfajta jelenlétéhez már hozzászoktak a tanulók, így tanulási motiváci-
ójuk növelése, figyelmük felkeltése és fenntartása érdekében elengedhetetlen a 
tanulási környezetükben a multimédiás információk állandó közvetítése. A multime-
diális tartalmak alkalmazása helyes esetben nem öncélú, hanem a tananyag megérté-
sének olyan audiovizuális eszköze, amely a tanulás hatékonyságát hivatott növelni.

A megfelelő digitális tananyagok a számítógép és az ember között többirányú 
kommunikációt, aktivitást, interakciót tesznek lehetővé. Ahelyett, hogy a tanulókat 
passzív befogadás jellemezné a tananyagok elsajátításakor, motiváló céllal aktivá-
lásra késztet. A tanulási kedv növelésére alkalmas, ha olyan interaktív multimédiás 
tartalmak állnak rendelkezésre, amelyek aktiválásával különböző jelenségek, 
események menetébe beavatkozási lehetősége van a diákoknak. A pedagógiai cél a 
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felfedező, élményalapú tanulás, amely a motiváláson túl növelheti a tananyag 
megértésének fokát, az információ memorizálásának sikerességét.

A technológia révén a digitális tankönyvek a tananyagok mellett olyan feladatokat 
is tartalmazhatnak, amelyek megoldását követően a tanulók ellenőrizhetik annak 
sikerességét a beépített automatikus javítási mechanizmusok révén. Ez a lehetőség 
számtalan pedagógiai cél megvalósulását teszi lehetővé. Egy önállóan elsajátításra 
kijelölt tananyag feldolgozása előtt a diák ellenőrizheti, hogy rendelkezik-e a 
megfelelő ismeretanyaggal, képességekkel. Egy ilyen diagnosztikus értékelés 
lehetővé teheti, hogy a tanuló számára kijelölje azokat az anyagrészeket, amelyek a 
sikeres feldolgozás előfeltételei. A tananyag elsajátítását követően pedig olyan 
feladatokat kaphat a tanuló, amely a tanulási folyamat eredményességét ellenőrzi, a 
megszerzett tudás alkalmazását biztosítja, tudástranszfer-folyamatokat indukálhat. 
Az ilyen automatizált értékelési lehetőségek révén fejlődhet az önszabályozó tanulás 
képessége, amely fontos részét képezi a kívánatosnak tartott lifelong learning 
paradigma megvalósításának. A feladatok a technológiának köszönhetően multimé-
diás, interaktív elemeket is tartalmazhatnak, amelyek a megoldási hajlandóságra 
lehetnek pozitív, motiváló hatással. 

A digitális tankönyvek alkalmazásakor egyértelműen feltételezhető, hogy a 
használat informatizált tanulási környezetben történik. Ezt a lehetőséget a digitális 
tananyagokhoz tartozó feladatok kihasználhatják és az eszköztárat bővítve széles-
körű lehetőségeket biztosíthatnak a tudás IKT-alapú alkalmazásának, vagy például 
önálló információfeldolgozásnak. Ezen feladatok esetében nem lehet automatizált 
javítási lehetőséggel számolni, de a motiváló hatás mellett ezek az opciók biztosíthat-
ják a kollaboráció lehetőségét is, illetve fejlesztik a diákok IKT-műveltségét.

A digitális tankönyvek létrehozása alkalmat teremt arra is, hogy a papíralapú 
tankönyvek offline feladatait revideálják, illetve bővítsék. A tradicionális tanköny-
vek feladatairól összességében elmondhatóak, hogy mind a kooperatív technikákat, 
mind a modern pedagógiai eszközöket kevésbé állítják középpontba. A diákok 
kulcskompetenciáinak fejlesztésében fontos szerepet kell, hogy kapjanak a koopera-
tív módszerek, vita, projektmódszer, szimuláció, szerepjáték, játék, kutatás alapú 
tanulás, problémaalapú tanulás, multimédiás projektek, a korábban említett számí-
tógéppel segített kollaboratív tanulás stb.

Ugyanazt a digitális tankönyvet használó tanulók tudásszintje közötti különbsé-
gek mértéke nagy lehet, ezért kérdésként merül fel, hogy az újgenerációs tananyagok 
alkalmasak-e differenciált tudásszerzésre. A korábban leírt mérés-értékelési lehető-
ségek beépítésével egyrészről objektíven meghatározható a diákok hovatartozása és 
az ennek megfelelő tanulási stratégia kijelölése. A rosszabbul teljesítőkhöz korábbi 
tananyagok elsajátítása, további gyakorlófeladatok, míg a jobban teljesítők számára 
plusz, kiegészítő tartalmak és nehezebb gyakorlófeladatok rendelhetők. Ezen 
személyre szabott tanulási környezetek kialakításában a pedagógusok is részt 
vehetnek. Előnyös, ha a tanárok is látják a diákok teljesítményét a feladatok alapján, 
és akár ezen eredmények függvényében ők rendelnek a tanulókhoz leginkább 
illeszkedő, beépített, vagy a tanár által készített tananyagokat, feladatokat.
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A differenciálás, a személyre szabott tanulási környezet biztosításában fontos 
szerepe van tehát annak, hogy a pedagógusoknak is legyen lehetősége digitális 
tananyagelemeket létrehozni; bővíteni, kiegészíteni a digitális tankönyvek fix 
tartalmait. Az egyénhez igazított oktatási stratégiák érvényesítésében, a kooperációs 
folyamatok elősegítésében ugyanúgy fontos szerepet játszhat, ha a digitális megoldá-
sok részét képezik a tanár-diák, diák-diák, tanár-tanár interakciót megvalósító 
kommunikációs platformok biztosítása.

Az informatikai eszközök alkalmazása az olyan SNI-s diákok tanulását könnyít-
heti meg vagy teszi lehetővé, akik látás- és halláskárosultak, nehezen olvasók, 
színtévesztők, mozgásszervi problémával rendelkeznek, beszédfogyatékosok stb. 
A folyamat biztosításához a digitális tankönyveknek olyan eszközökkel kell együtt-
működnie, mint a beszédszintetizátor képernyőolvasó program, Braille-kijelző, 
képernyőnagyító, alternatív beviteli eszközök (fejegér, szemegér, lábegér, Braille-bil-
lentyűzet stb.).

FELHASZNÁLÁSI CÉLTERÜLETEK ÉS MÓDSZEREK 
AZ INFRASTRUKTÚRA TÜKRÉBEN

A digitális tankönyvek tervezése és felhasználása során figyelembe kell venni, hogy 
milyen célcsoportnak és alkalmazási módszereknek kíván megfelelni. Nem lehetsé-
ges, és nem is lehet elérendő cél, hogy egy digitális tankönyv minden környezetben 
ugyanolyan hatékonysággal működjön.

A digitális tananyagok felhasználási célterületei szerint az alábbi kategóriákat 
különböztetjük meg (Kőfalvi, 2006):

 ■ hagyományos tanórák részeként alkalmazott,
 ■ önálló, otthoni feldolgozásra szánt,
 ■ távoktatásra (e-learning) felhasznált tananyagok.

A felhasználás módja szerint elkülönítünk:
 ■ szinkrón alkalmazást, amikor a tanár és tanulók együtt, egy időben használják 
fel a tananyagot,

 ■ aszinkrón alkalmazást, amikor a diákok és a tanár egyéni időbeosztásuk 
függvényében használják fel a tananyagot. (Kőfalvi, 2006)

Mindkét csoportosítási mód egyes alkategóriáinak teljes mértékben megfelelő 
digitális tananyagot komplikált és költséges volna előállítani, illetve a felhasználha-
tóság is egy vagy több alkategóriában feltehetőleg csökkenne. Ezért egyértelműnek 
kell lennie, hogy melyik alkategória elvárásrendszere élvez prioritást, és törekedni 
arra, hogy a többi szempontrendszer közül is a legtöbbnek megfeleljen a készülő 
digitális tankönyv.
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A digitális tankönyvek felhasználási célterületeinek meghatározásában alapve-
tően fontos paramétert képvisel az iskolai, illetve az otthoni eszközellátottság. 
Az infrastrukturális paraméter az alkalmazás módszertanát is befolyásolja, ami 
visszahat a digitális tankönyvek megtervezésére és a hozzájuk rendelt pedagógiai 
elképzelésekre. Más felhasználási módokat tesznek lehetővé, eltérő stratégiát 
eredményeznek a következő kategóriák:

 ■ minden diáknak a rendelkezésére áll tanulói laptop (vagy tablet),
 ■ kis csoportonként biztosított egy ilyen eszköz,
 ■ rendelkezésre áll interaktív tábla,
 ■ csak projektor biztosított,
 ■ csak a tanítási időn túli otthoni infrastruktúrára, iskolai géptermi ügyeletre, 
teleházak szolgáltatásaira lehet alapozni.

További paraméter, hogy az adott tanulási környezet rendelkezik-e internet-hoz-
záféréssel, a digitális tankönyv minden elemének eléréséhez szükséges-e hálózati 
kapcsolat. A különböző infrastrukturális kategóriák eltérő tanulási-tanítási módsze-
reket eredményeznek, amelyek a fejlesztőhatás területén is heterogén kimenetet 
jelenthetnek. A következőkben az egyes profilokhoz illesztett lehetséges módszertani 
forgatókönyveket mutatjuk be:

 ■ Amennyiben tanítási időben csak projektor (1 db számítógép, vászon) áll 
rendelkezésre, akkor elsősorban a frontális oktatás gazdagabbá tételében lehet 
szerepe a digitális tankönyveknek. Az új generációs tankönyvek multimédiás 
elemeinek egész osztály előtt történő megjelenítése a motiváció felkeltését és a 
bemutatott jelenség, esemény megértésének növelését szolgálhatja. Csoport-
munkában olyan formában képzelhető el a használata, amelyben a diákok 
felváltva oldanak meg különböző feladatokat; ennek egy állomása a digitális 
tankönyv számítógéppel és projektorral történő használata.

 ■ Az előbbi előnyöket tartalmazva a lehetőségek tárháza nyílik meg, ha digitális 
tábla is a tanulók rendelkezésére áll. Megfelelő mennyiségű interaktív tartalom 
esetén a diákok önálló és csoportmunkában is rendszeresen használhatják a 
digitális tankönyvek interaktív, multimédiás elemeit, feladatait. Hátránya, hogy 
ennél az elrendezési módnál sem tudja az egész osztály együtt használni a 
digitális tananyagokat.

 ■ Nagy előrelépés módszertanilag, ha a diákok egy időben, csoportban tudnak 
használni ‒ egy-egy IKT-eszköz segítségével ‒ digitális tankönyveket. Ez a 
paraméter a csoportmunkák gyakori alkalmazását generálja, melyben a 
különböző szempontok szerinti heterogén és homogén csoportok menti 
kooperatív technikáknak is helye van.
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 ■ A tanítási időben megvalósuló, személyre szabott, önálló tanulási folyamatokat 
a legjobban az támogatja, ha minden tanuló rendelkezésére áll a digitális 
tananyag használatára alkalmas IKT-eszköz. Így biztosított, hogy valamennyi 
diák interakcióba lépjen a tananyaggal, önállóan oldjon meg feladatokat, és 
felmérje egyéni teljesítményét. Ez a lehetőség természetesen tartalmazza az ezt 
megelőző opcióval elérhető előnyöket is.

 ■ Abban az esetben, ha kizárólag az otthoni infrastruktúrára, iskolai géptermi 
ügyeletre, teleházak szolgáltatásaira lehet alapozni, akkor az önálló alkalmazás-
hoz, feldolgozáshoz rendelődnek elsősorban a digitális tananyagok. Megfelelő 
kommunikációs, monitorozó IKT-megoldások révén adhat a pedagógus 
segítséget, illetve dolgozhatnak együtt a tanulók aszinkrón módon. Innovatív 
gondolkodásra vall, aki a blended learning lehetőségét is meglátja ebben az 
elrendezési módban.

A digitális tankönyvek hazai fejlesztési igényeinek megállapításához a fentiek 
miatt érdemes megvizsgálni, hogy milyen eszközparkkal rendelkeznek a magyaror-
szági közoktatási intézetek és otthoni háztartások. 2014-ben friss, országosan 
reprezentatív adatok nem állnak rendelkezésre az iskolák infrastrukturális hátteré-
ről, a legbiztosabb támpontot egyrészt egy 2011-es általános iskolára vonatkoztatott, 
országosan reprezentatív mérés adatai (Tóth, Molnár és Csapó, 2011), illetve egy 2011 
őszén végzett Európai Uniós nagymintás kutatás, az ESSIE (Hunya, 2013) eredmé-
nyei jelentik.

A hazai eredményeket elemezve megállapítható, hogy a digitális kultúra Magyar-
országon Janus-arcú mind az otthoni, mind az iskolai felszereltség vonatkozásában. 
Az IKT-eszközök jellemzően a géptermekben elzárva találhatók meg, amelyek elsőd-
leges célja az informatikaórák megtartása, más tantárgyak céljaira való felhasználá-
suk komoly szervezési problémát jelenthet. Az önálló, illetve a kiscsoportos digitális 
tananyag használathoz szükséges IKT-eszközök (számítógépek, tabletek, UMPC-k, 
Classmate PC-k) csak a kiváltságos iskolákban fordulnak elő. Problémát jelent, hogy 
a tanári felhasználást jelentő interaktív táblák, illetve projektorok száma nem 
kielégítő, az osztálytermek legalább felében nem megoldható a digitális tananyag 
kivetítése. A különböző nemzeti és Európai Uniós pályázatoknak, illetve az Európa 
2020 ‒ Európa növekedési stratégiájához kötődő teljesítési feltételeknek (lásd 
részletesebben European Commission, 2010) köszönhetően az infrastrukturális 
fejlődés megállíthatatlan, de a jelenlegi helyzet nem tekinthető ideálisnak a digitális 
tananyagok iskolai oktatási környezetben való felhasználására. A minimálisnak 
nevezhető cél az volna, ha minden osztályteremben lennének a digitális tartalmak 
kivetítésre alkalmas eszközök.

A tanulók családi környezetét jellemző infrastrukturális állapotok sokkal 
megfelelőbbek; a PISA 2012 mérésben részt vevő 15 évesek 93,23%-nak elérhető 
otthon legalább egy számítógép, lehet arra alapozni, hogy a tanulók otthon alkal-
mazzák a digitális eszközöket tanulási feladatokra. A problémát a konzerválódott, 
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nehéz szociális körülmények között élők jelentik, számukra csak az iskolák délutáni 
géptermi ügyelete, illetve a közösségi intézetek (pl. teleházak) számítógéppel 
berendezett laborjai jelenthetnek megoldást. 

A digitális tankönyvek fejlesztése során célként fogalmazható meg, hogy minél 
több módszertani lehetőséget kínáljanak a változatos infrastrukturális paraméterek, 
számolva a jövőbeli fejlődéssel. De mindegyik igényt egyszerre, maradéktalanul 
kielégíteni kihívásokkal teli és költséges. A jelenlegi eszközellátottság az önálló 
feldolgozást is lehetővé tevő megoldások, a személyre szabható tananyag és a 
tanár-diák közötti adatáramlás biztosítására hívja fel a figyelmet. 

AZ ÚJ GENERÁCIÓS TANKÖNYVEK MEGALKOTÁSA

A digitális tankönyvek kötöttségei és azok feloldása
A jelenleg elérhető hazai digitális tankönyveket többfajta kötöttség jellemzi, amelyek 
annak a fő tervezési koncepciónak köszönhetők, hogy a digitális tankönyveket a 
papíralapú tankönyv digitalizált verziójaként, egy-két multimédiás elemmel kiegé-
szítve képzelik el. Ennek az elképzelésnek elsősorban technológiai előnyei vannak, 
de az IKT-eszközök által indukálható reformfolyamatok köre ezzel párhuzamosan 
intenzíven leredukálódik. 

A nyomdai tankönyvek tradicionálisan fix és rugalmatlan tartalomkezelésűek. 
Minden egyes elemnek (képnek, szövegnek) megvan a maga helye, hogy hányadik 
oldalon található; ez nem változik ‒ nem változhat ‒, ameddig nem adják ki újra a 
tankönyvet. Ez a papíralapú médium esetén egy teljesen természetes technológiai 
következmény, de a digitális változatnak nem kell pragmatikusan követnie ezen 
korlátokat, amikor az nem a médium sajátossága.

A fix elrendezésű tartalomkezelés hátrányai:
 ■ a tananyag jelentősebb átszervezése nem lehetséges,
 ■ nem lehet teljes szabadsággal személyre szabni a tananyagot,
 ■ a tananyag kibővítése korlátozott,
 ■ a tananyag módosítása nem lehetséges,
 ■ a tananyag korszerűsítését csak a kiadó végezheti el,
 ■ a tananyagelemek univerzális felhasználása korlátozott,
 ■ elsősorban lineáris tananyag-feldolgozásra alkalmas,
 ■ a tanulási forgatókönyvet nem befolyásolja a tanuló érdeklődése, teljesítménye,
 ■ az információk egy irányba, a tanuló felé áramlanak,
 ■ jellemzően nem épít a hipertext, hipermédia adta lehetőségekre.

A digitális tananyagok tanegységekbe szervezése (vagy fordítva) és a köztük lévő 
kapcsolatok, bejárási útvonalak meghatározása olyan adattárolási módot, adatszer-
kezetet eredményez, amelyben az egyes elemek könnyen frissíthetők, további új 
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tanegységekkel bővíthetők, univerzálisan felhasználhatók, átszervezhetők, új 
kapcsolódási pontok illeszthetők be.

Ez a fajta adatszerkezet akkor is ajánlott, ha a készülő digitális tankönyv tan-
anyagelemei fixen fognak elhelyezkedni. Egy későbbi átszervezés során más szerke-
zetű, reprezentálású tananyag felépítése a fenti struktúrából ugyanis könnyedén 
létrehozható, kevesebb költséggel jár.

Ha a rendszernek célja, hogy a tanárok vagy a diákok tananyagelemekből, 
tananyagtárolókból saját tananyagokat hozzanak létre, akkor a fenti struktúra 
használata elengedhetetlen. A nemzetközi szinten is elismert brit Hodder Education 
Dynamic Learning rendszere és a hozzá hasonló megoldások valóban lehetővé teszik 
a személyre szabott tananyag elkészítését, ezzel szemben a kiegészítő, bővítő 
elemekkel operáló rendszerek csak korlátozottan tudják ezt megvalósítani. Ahogyan 
a differenciálásnál, nagyobb különbségek esetén is szükséges a tananyag átszerve-
zése; nem elegendő egy-két link, feladat, kép elhelyezése stb. Az is fontos, hogy a 
tananyag szervezése egyszerű folyamat legyen, olyan felhasználóbarát mechaniz-
mussokkal támogatva, amelyek nem igényelnek informatikai tudást. 

A tanórai gyakorlatban is szükséges, hogy a pedagógusnak lehetősége legyen saját 
tananyagokat felépíteni, hiszen a tantermi folyamatok más tananyagot igényelnek, 
mint például az otthoni tanulás. A szövegek kivetítésére sokkal kisebb az igény, mint 
a multimédiás anyagok megjelenítésére vagy az interaktív feladatok alkalmazására.

A személyre szabott tanulás-tanítás megvalósítása 
tananyagegységekkel
A digitális tananyag kisebb alkotórészek egészeként épül fel, amelyben a legkisebb 
építőelem jellemzője, hogy önmagában is értelmezhető, az elemi szintű tanulás 
tárgyát jelenti. Angolul learning object (LO), magyarul a tananyagelem kifejezések 
állandósultak a fogalomra. A tananyagelemek általában tananyagelem-tárolókban 
(learning object repository ‒ LOR) helyezkednek el, amelyek tartalmilag szoros 
egységet alkotnak.

A tanárnak rendelkezésre kell, hogy álljon az az opció, hogy bármilyen típusú 
tananyagelemet létrehozzon, és azzal kiegészítse az éppen elsajátításra kijelölt 
tananyagelem-tárolót. Ez a fenti típusukon túl egy tetszőleges fájltípus-feltöltési 
lehetőséget is kell, hogy jelentsen (pl. az interaktív táblán írt tanári órai jegyzet). 
Az elképzelés szerint a tanár az óra előtt összeállít egy tananyagelem-tárolót vagy 
egy tananyagot a saját és a már létező tananyagelemekből úgy, hogy az a legjobban 
illeszkedjen a tanulók igényeihez. Ezeket a tanulási csomagokat pedig hozzárendeli a 
diákjaihoz. A diákok a hozzárendelés után dolgozhatnak a tanulási csomagjukkal. 
Mivel a diákok között nagy egyéni különbségek adódhatnak, ezért a tanárnak 
lehetősége kell, hogy legyen csoportokat kialakítani az osztályon belül, és azok 
igényeinek megfelelően testre szabni a tananyagot, ezáltal megvalósítva a differenci-
ált képzést. Például a gyengébb képességűek tanulási csomagjukban kapják meg az 
új tananyag megértéséhez szükséges, korábbi tananyagokat és további gyakorlófel-
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adatokat is. A jobb képességűek pedig több olyan forrást kapnak, amelyekkel 
kiegészíthetik a tudásukat, vagy nehezebb feladatokat jelöl ki számukra a tanár. 
A tanulási csomagot össze lehet állítani úgy, hogy tartalmazza az órai és/vagy az 
otthoni munkát is, az igényeknek és a (technikai) lehetőségeknek megfelelően.

A diákoknak is előnyös lehet, ha saját készítésű tananyagelemekkel tudják 
kiegészíteni a hozzájuk rendelt tanulási csomagot, mert így lehetőségük nyílik a saját 
jegyzeteik, forrásaik elhelyezésére, amelyek számukra az adott tananyag megértését 
(vagy plusz hasznos információk tárolását) szolgálják. Ilyen formán létrejön az 
általuk kívánatosnak tartott egyéni tanulási környezet ‒ personalized learning 
environment (lásd részletesebben Archer, 2012).

Ezek alapján a megvalósításhoz szükséges tanári, illetve tanulói funkciók:

Tanári funkciók:
 ■ egyéni LO-készítés, feltöltés,
 ■ egyéni LOR-készítés,
 ■ egyéni tananyagkészítés,
 ■ tanulási csomag összeállítása,
 ■ tanulási csomag és diákok egymáshoz rendelése,
 ■ tanulói csoportok létrehozása,
 ■ egyéni módszertani leírás készítése,
 ■ tanulói teljesítések nyomon követése,
 ■ tanulói feladatok értékelése, véleményezése,
 ■ tanulói eredmények nyomon követése,
 ■ kommunikációs felület tanulókkal,
 ■ határidőnapló az egyes osztályokhoz,
 ■ módszertani segédletek készítése.

Tanulói funkciók
 ■ egyéni LO-készítés,
 ■ egyéni készítésű LO hozzárendelése tanulói csomaghoz,
 ■ egyéni teljesítések nyomon követése,
 ■ egyéni eredmények nyomon követése,
 ■ kommunikációs felület tanulókkal, tanárokkal,
 ■ határidőnapló.

Hardver-, szoftverfüggetlenség
A hardver- és szoftverfüggetlenségnek megfelelni komoly technológiai kihívások elé 
állítja a szakembereket és egyúttal magas költségigényeket is támaszt. Amennyiben 
különálló programban gondolkodnak a fejlesztők, rögtön megjelenik igényként a 
Microsoft, Linux, Android, iOS operációs rendszereken való futtathatóság biztosí-
tása. A jelenlegi trendeket figyelembe véve, a probléma megoldására a készítők a 
webböngésző általi elérését preferálják. Mindegyik operációs rendszeren futtathatók 
böngészők, megjeleníthetők az online vagy web-tankönyvek. A problémát a speciális 
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plugint igénylő beépülő elemek jelenthetik: Adobe Flash, Microsoft Silverlight, 
Oracle JavaFX. A HTML5 szabvány terjedése azonban megoldást jelenthet a 
problémára.

Az online elérésre lehet alapozni; egyrészről az iskolai és otthoni hálózati lefedett-
ség és internet sávszélesség is közelít az Európai Unió szintjéhez, másrészről az EU 
2020 stratégiának köszönhetően mind a lefedettség, a sávszélesség, mind a kapcso-
lódó infrastruktúra (pl. wifi routerek) terén komoly fejlődés várható.

A böngészőn keresztüli futtatást javasolja a tablet PC-k, okostelefonok terjedése 
is, amelyek elsősorban Android operációs rendszert használnak. Ezek jelenleg 
folyamatos, gyors fejlődésben, változásban vannak, így a függetlenség itt is a 
böngészőkön keresztül látszik megvalósíthatónak. Ezen eszközök oktatásban való 
terjedését a nemzetközi szinten elismert NMC Horizon éves jelentései folyamatosan 
megerősítik. Olyan változás ez az informatikán belül és az oktatás világában, 
amelyre egy jövőbeli rendszer kialakításakor feltétlenül fel kell készülni.

Tanári, tanulói, digitális táblára készített programverziók 
készítésének kérdése
Amennyiben korábbi javaslat alapján a digitális tankönyvek tananyagait a tanárok 
átszervezhetik, bővíthetik, újakat készíthetnek; monitorozhatják a diákok feladato-
kon elért teljesítményeit, úgy érdemes két jól elkülönülő, tanári és tanulói digitális 
tankönyveket kezelő szoftvert készíteni. A jelenlegi hazai digitális rendszerek is 
kétféle verziót készítenek, de legalábbis a program szolgáltatásainak köre eltérő a 
tanári, illetve tanulói felhasználás esetén.

A hazai kiadók egyik digitális rendszere veti fel a következő kérdést: érdemes-e 
külön programot készíteni a digitális tankönyvek tanórai, interaktív táblán történő 
felhasználáshoz. A digitális táblán történő használat más szolgáltatásokat nyújt a 
digitális tananyagot kezelő programmal szemben, például eltérő eszköztárat, másféle 
megjelenítési módokat. Egy ilyen nagy tudású program akár több mint egy gigabáj-
tos is lehet, amelynek böngészőben való futtatása a jelenlegi technikai fejlettséggel 
nem lehetséges. A másik megvalósítási út, a telepítést igénylő keretprogram, amely-
nél összetett technológiai feladat, hogy a rendszer különböző operációs rendszereken 
is működjön. Amennyiben egy készülő rendszer kapcsán kiemelt cél az interaktív 
táblák széleskörű használata, akkor a jelenlegi technikai fejlettséget figyelembe véve 
érdemes lehet két verziót alkalmazni. A példaként említett hazai rendszer hiányos-
sága, hogy az interaktív táblával digitális tankönyvhöz készített egyéni, tanári 
jegyzetek, kiegészítések nem szinkronizálhatók, nem rendelhetők hozzá a tanulók 
digitális tankönyveihez.

Megfelelő multimédiás tananyagok, interaktív elemek biztosítása
A digitális tankönyvek kialakításában az egyik legmeghatározóbb jellemző a 
multimédiás tartalmak mennyisége és minősége. Ez az a digitális tényező, ami a 
laikusok, szkeptikusok számára is egyértelműen megmutatja, hogy a digitális 
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tankönyvek többet nyújthatnak a hagyományos papíralapú társaiknál. A megfelelő 
multimédiás elemek alkalmazásával a tananyag-közvetítés módja egy magasabb 
szintű dimenzióba lép, amely egyszerre több érzékszervet von be a megértés folya-
matába, és a tanulási motivációt is növeli. Kijelenthetjük, hogy a multimédiás 
elemek elengedhetetlenek a XXI. századi tanítási-tanulási folyamatokban. A multi-
médiás elemek nem pusztán multimediális jellemzőjükkel teremtik meg a fenti célok 
elérését; olyan pedagógiai elvárásoknak kell megfelelniük, amelyek valóban eredmé-
nyesebb tanulást eredményezhetnek:

 ■ tudományosan helyes és érvényes információkat közölnek,
 ■ az adott tárgy törzsanyagához tartoznak,
 ■ jelentősen javítják a tananyag lényegének megértését, vagy
 ■ nehezen érthető problémát világítanak meg új módon,
 ■ megfelelnek a célcsoport igényeinek,
 ■ kihasználják a mai grafikus, mozgóképes és hangtechnikai lehetőségeket,
 ■ az adott célnak megfelel a megvalósítás eszköze pl. videó, animáció, szimuláció,
 ■ megfelelő technikai minőség,
 ■ esztétikus tartalmak,
 ■ tanári magyarázat nélkül is értelmezhetők,
 ■ az anyag beilleszthető egy tárgy szokásos előadásmódjába,
 ■ motiválók.

Multimédiás tartalmak számítógépek nélkül is léteznek, a médium egyedi 
tananyagegység-típusát az interaktív elemek jelentik. Az interaktív elemek legtöbb-
ször multimédiás tartalmakra épülnek, és a felhasználó-számítógép közötti kommu-
nikáció révén az emberi reakciók függvényében változnak. Pedagógiai cél megvaló-
sítását jelen esetben sem önmagában az jelenti, hogy egy tananyagelem interaktív. 
Az interaktivitásnak didaktikai értelemmel kell rendelkeznie, a felfedező tanulást 
kell szolgálnia, amelyben az egyes alternatívák közötti útbejárás a tanuló egyéni 
igényeihez igazodva segíti elő a közvetítésre szánt tananyag megértését.

Egy digitális tankönyvet vagy egy egész digitális tankönyvcsaládot nézve fontos 
minőségi kritérium, hogy minden érzékszervre egyaránt hassanak a tananyagele-
mek, kiegyenlített számban tartalmazzanak kép-, hang-, videó- és interaktív 
elemeket is. A multimédiás elemek optimális mennyiségének meghatározása 
értelemszerűen nem számszerűsíthető; minden olyan információhoz érdemes 
hozzárendelni, amelynek a megértését jelentősen fokozzák az audiovizuális ingerek. 

A multimédiás, interaktív tartalmak oktatásban való felhasználása módszertani 
kérdéseket is felvet: például az óra, illetve a magyarázat melyik részében érdemes 
alkalmazni; milyen időintervallumban, rendszerességgel; milyen szempontok 
megadásával segíthetjük a diákok feldolgozását; hogyan ellenőrizzük az információ-
közvetítés sikerességét. Ennek okán a multimédiás elemekhez ajánlott tanári, adott 
esetben tanulói módszertani útmutató társítása is. 
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Online/offline feladatok biztosítása
A minőségi tudás kritériuma a megszerzett ismeretek reprodukálása helyett azok 
alkalmazhatóságának mértéke. Az alkalmazáshoz társított további kritérium az 
együttműködéshez kapcsolódik. A munkaerőpiac határozott elvárása a csoportban 
való munkavégzéshez szükséges kompetenciák megléte. A digitális tananyagok 
akkor felelnek ezen kritériumoknak, ha az ismeretek megértésén túl lehetőséget 
adnak a tudás alkalmazását biztosító feladatok társas gyakorlására, a problémák, 
problémahelyzetek elemzésére és megoldására. 

A jelenlegi hazai digitális tankönyvek feladatai között nem találunk olyat, amely 
IKT-alapú lenne, pedig adódik a lehetőség, hogy ha a megjelenítéshez számítógép 
kell, akkor végezhetők különböző IKT-alapú feladatok is a rendelkezésre álló 
IKT-eszközön. A digitális műveltség fejlesztése, a technológia alapú munkavégzés 
gyakorlása kézenfekvő lehetőség a digitális tankönyvek alkalmazásakor. 

A feladat lehet információkeresés, közös tudásépítés, létező tudásra építő feladat, 
alkotó tevékenység, projektmunka, vita, egy probléma megoldása, tudásellenőrző 
tesztfeladatok közös megoldása, szimuláció, játék, kiselőadás készítése stb. Egy 
feladat alkalmas lehet ismeretek elmélyítésére, a tudás alkalmazására, gyakorlására, 
képességszintre emelésére. Elektronikus környezetben a jó feladat jellemzője, hogy 
tudja támogatni az önálló tanulást is. Ennek következtében a feladatnak többet kell 
tartalmaznia, mint a feladat szövegét. A feladat egy olyan komplex tananyagelem, 
amelynek tartalmaznia kell a feladat megoldásához szükséges segítséget, a jó 
megoldást, hiba esetén annak megjelenítését, visszacsatolást (jó eredmény és hiba 
esetén is) és továbblépési lehetőséget is (ami például rossz megoldás esetén lehet a 
vonatkozó anyagrész). A digitális oktatásban megjelenő feladatoktól természetes 
elvárás, hogy interaktívak legyenek. Az online feladatok mellett ugyanúgy fontos az 
offline végezhető feladatok biztosítása.

A pedagógusra bízni a lehetőség megteremtését a jelen módszertani kultúra 
mellett túlmutat a realitásokon. Minden olyan segédanyag biztosítása szükséges, 
amelyek a feladatok kérdések nélküli, problémamentes végrehajtásához szükségesek. 
Amennyiben a feladat elvégzéséhez szükséges infokommunikációs eszközöket a 
digitális tankönyvek rendszere nem biztosítja, akkor javaslatot kell adnia a segédle-
teknek, hogy milyen konkrét digitális megoldásokkal (programok, weblapok stb.) 
valósítható meg.

Az elektronikus rendszerek biztosíthatnák a feladatok menedzselését is. Ezek a 
szolgáltatások lehetővé teszik a feladatok tanár általi meghirdetését; olyan felületet 
biztosítanak, ahová a diákok feltölthetik, rögzíthetik munkájukat, és a tanárok 
értékelhetik azokat egyenként szöveges és/vagy szummatív formában.

A kommunikáció elősegítése
Az információs társadalomban a kommunikációs folyamatok forradalmi változáso-
kon mentek keresztül. A hétköznapi életben és a munka világában is az információ-
áramlás eddig soha nem látott méreteket öltött a korszerű IKT-eszközöknek köszön-



TANKÖNYV, TANESZKÖZ 81

hetően. Egy tevékenység elvégzéséhez, probléma megoldásához az emberek 
változatos szinkrón és aszinkrón kommunikációs eszközöket használnak.

A kommunikáció alapfeltétele az oktatásnak, ugyanakkor az oktatás feladata a 
kommunikációs képességek fejlesztése. A tanulók kooperatív feladatvégzésük során 
IKT-eszközök használatával egyrészről növelhetik a munka eredményességét, 
másrészről munkavégzéshez kapcsolódóan fejleszthetik saját kommunikációs 
képességeiket. Számtalan olyan IKT-alapú tudásépítő feladat ismert, amelynek az 
alapja az elektronikus kommunikáció különböző formája (például szervezz vitafóru-
mot, vezess blogot az adott témában stb.).

A feladatok elvégzésén túl is számtalan haszna van, ha egy tanulást segítő digitális 
rendszer változatos formában ad kommunikációs platformot diákoknak és tanárok-
nak egyaránt. A diákok segítséget kérhetnek, kérdéseket tehetnek fel tanáraiknak és 
diáktársaiknak egyaránt. Az irányt megfordítva, a tanároknak is különböző 
lehetőségeket ad: például differenciált nevelést tesz lehetővé, hogy online, személyre 
szabottan tudnak foglalkozni az egyes diákokkal.

Értékelési mechanizmusok beépítése
A tanulási folyamat sikerességének megítéléséhez értékelési mechanizmusok 
beépítésére van szükség. Az önálló munka során a tanuló tanulási egységeket dolgoz 
fel. A folyamat sikerességének függvényében a tanuló vagy továbbhaladhat, vagy 
korrekciós eljárást igényel. Az önálló tanulást jól támogató programnak a része, 
hogy a tudásegységek közvetítése után a rendszer biztosítja annak automatizált 
kiértékelését. Ennek a sűrűsége függ a műveltségi területtől, a korosztálytól, az adott 
téma nehézségétől és a tanulók képességeitől is. Ennek függvényében az optimális 
sűrűség megállapítása nem könnyű feladat, de amennyiben cél az átlagostól jelentő-
sen eltérő diákok kezelése is, akkor számítógépen megoldható az adaptív mérés-érté-
kelés is. Az adaptív mérés során a tanulói válaszok sikerességének függvényében 
kapnak a tanulók könnyebb vagy nehezebb kérdéseket, adott esetben nincs is 
szükség további kérdésekre (lásd részletesebben Csapó, Molnár és R. Tóth, 2008).

Az értékelés akkor segíti az önálló tanulást, ha nemcsak az derül ki a tanuló 
számára ‒ elégtelen tudás esetén ‒, hogy rossz választ adott, hanem az is, hogy miért 
rossz a válasza, hogyan tudja ezt korrigálni. Például mely tudáselemeket kell újra 
átnéznie, feladatokat megoldania, információt gyűjtenie az internetről. 

Nem minden elsajátított tudáselem mérését lehet automatizálni; például egy 
esszé, prezentáció, bármilyen összetettebb produktum értékelése tanári ellenőrzést 
igényel. Erre a korábban javasolt feladatmenedzselő szolgáltatások adhatnak 
megfelelő megoldást.

Az önálló tanulás elősegítése mellett a szakemberek által alkotott, tudás értékelé-
sére szolgáló tesztek a tanárnak is elsődleges információt adhatnak a tanulási-taní-
tási tevékenység megtervezéséhez, értékeléséhez. A kisebb és nagyobb egységenként 
is beépített mérés-értékelési eszközök lehetővé teszik a tanulók teljesítményének 
folyamatos követését a tanárok és a szülők, de a diákok számára is. 
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A diákok számára megjelenő teljesítménykövetés tartalmazhat gamifikációs, 
pontgyűjtő mechanizmusokat a motiváció növelése érdekében. A tanulói teljesítmé-
nyekből az előmenetelt bemutató tanulási portfólió is készülhet.

A tesztfeladatok egy része lehet publikus és szolgálhat gyakorlási célokat, lehet 
rejtett, csak tanárok által elérhető és téttel rendelkező értékelésre alkalmas. Szüksé-
ges, hogy a tanárok is készíthessenek tesztfeladatokat, és azokat megoszthassák, 
illetve egy eljárási mechanizmussal a tesztfeladatok mögötti feladatbankot bővítsék.

Digitális alapú módszertani segédletek biztosítása
A magyarországi pedagógiai módszertani kultúra fejlesztéséhez nem elegendő az 
eszközök biztosítása. Minden segítséget meg kell adni, hogy a tanárok paradigma-
váltással élhessenek az órai munkaszervezés módjait, illetve az IKT-használatot 
tekintve. Ehhez az szükséges, hogy a digitális tankönyvekhez társuljon nagyobb és 
kisebb egységenként is kapcsolva módszertani, tanári segédlet (részletes óraterv, 
felhasznált segédanyagok, javaslatok, projekt, kooperatív feladatötletek stb.). 

A magyarországi kiadók méltánytalanul elhanyagolták ezt a területet, legfeljebb 
felületet biztosítanak a segédletek elhelyezésére, de tartalommal nem töltik meg azt. 
Azok a tanári segédletek, amelyek a papíralapú tankönyvekhez készültek, lehetnek 
kiválók, de bizonyos, hogy az IKT-eszközök használatára egyáltalán nem építenek. 
Ezért a digitális tankönyvek külön módszertani segédletek kidolgozását igénylik.

Az ESSIE-felmérés eredményei szerint a tanárok IKT-módszertani felkészültsége 
komoly kihívást jelent. Az IKT-eszközök használata ritka, 14%-36%-a a tanároknak 
még soha nem használta azokat semmilyen formában, amit természetesen magyaráz 
az infrastrukturális háttér is. Az eredményeket tovább gyengíti, hogy a tanárok 
IKT-használata az órai felkészüléshez kötődik, és nem alkalmazzák az órai munka 
megszervezéséhez, ami az innovatív pedagógiai kultúrát jelentené. A legjobb 
eredmények az interaktív táblák használatánál mutatkoznak, persze itt is felmerül a 
kérdés, hogy valójában társul-e tanulói interaktivitás az eszközhasználathoz. 
Pozitívumnak tekinthető, hogy a tanárok és az igazgatók egyaránt nyitottak az IKT 
iránt. A helyzetet azonban az érintettek is nehezményezik, ennek köszönhető, hogy 
csak a radikális változtatásoktól várnak el tényleges fejlődést (Hunya, 2013).

Az eredmények világosan rámutatnak arra, hogy a magyarországi IKT-alapú 
oktatás bevezetéséhez, elterjesztéséhez a megfelelő infrastruktúra biztosítása és a peda-
gógusok módszertani kultúrájának fejlesztése egyenlő mértékben elengedhetetlen.

A pedagógusok IKT-kompetenciáival szemben az elvárások fokozatosan nőnek, 
de fejlesztő mechanizmusok nem indukálódnak tömegesen. Nagy-Britanniában a 
legtöbb oktatási szoftver megvásárlása után a szolgáltató ingyenes betanító tanfo-
lyamokat tart a pedagógusnak, továbbá állandó telefonos segítség igénybevételére 
jogosultak. A felmérések szerint a tanárok többsége, amikor a kezébe veszi a 
digitális taneszközt, akkor már legalább egy módszertani továbbképzésen részt vett 
(Kárpáti, 2000).

A jelenlegi helyzetet figyelembe véve a digitális tankönyvek kiadóinak pontosan 
annyi energiát kell fektetni a technikai háttér megteremtésébe, a tananyagtartalmak 
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előállításába, online/offline feladatok készítésébe, értékelési mechanizmusok 
beépítésébe, mint a módszertani segédletek biztosítására. Módszertani segédleteket 
kisebb és nagyobb tananyagegységekhez is szükséges illeszteni. A nagyobb egysé-
gekhez tartozó segédletek a célok átlátását, módszertani összefüggéseket világítanak 
meg, a kisebb egységekhez tartozók inkább a konkrét feldolgozáshoz köthetőek. 
A módszertani segédleteknek nem egyféle forgatókönyvet kell a tanároknak nyújta-
nia, hanem többféle ötlettel szolgálni az eltérő környezetben dolgozó pedagógusok-
nak. Az eltérő környezet jelenthet különböző infrastrukturális, diák és egyéb 
környezeti paramétereket is.

A módszertani segédletek jó médiumok arra, hogy a tanárok új, modern pedagó-
giai módszerekkel, stratégiákkal ismerkedjenek meg, mint például a multimédiás 
projektek, problémaalapú oktatás, kognitív mintakövetés, konstruktivista, 
trialogikus, vitaalapú, számítógéppel segített kollaboratív tanulás stb. A megismeré-
sen túl fontos, hogyan alkalmazzák eredményesen a tanárok a különböző techniká-
kat, hogyan tudják ezek minőségét biztosítani, és milyen pedagógiai haszna van a 
különböző módszerek alkalmazásának.

Önmagában az informatikai eszközök használatától is sok pedagógus idegenke-
dik (Hunya, 2013). A digitális tananyagok, vagy azok részei, mint például a felada-
tok, jó lehetőséget adhatnak arra, hogy a tanárok megismerjék: az IKT-eszközök 
számtalan ponton illeszkedhetnek a tanulás-tanítás folyamatába és növelhetik 
annak eredményességét. A hazai kiadók digitális tankönyveinek feladatai között 
nincs olyan, amely IKT-eszközöket igényelne.

A digitális tankönyveket prezentáló rendszereknek nem célja, hogy az IKT-
eszközökkel végezhető feladatokra platformot teremtsen. Ugyanakkor az innovatív 
lehetőségek teljes mértékű kiaknázatlanságát jelenti, ha a feladatok nem építenek 
arra, hogy IKT-eszköz van a felhasználó kezében. A tanárok módszertani segédleté-
ben pedig helyet kell biztosítani azoknak az információknak, amelyek megnevezik a 
feladat megvalósításához a lehetséges IKT-eszközöket. Itt további elvárások fogal-
mazhatók meg a szabad felhasználásra, használati útmutatókra, elavulás kezelésére 
stb. vonatkozóan. 

Az elsődleges módszertani segédletek mellett fontos, hogy a tanárok saját ötletei-
ket, módszertani elképzeléseiket is megoszthassák egymással is; a jó gyakorlatok 
beépülhessenek a kiadók anyagaiba.

A DIGITÁLIS TANKÖNYVEK ÉRTÉKELÉSE

A papíralapú tankönyvek minőségének megítélését évtizedek óta a különböző 
értékelési kritériumrendszerek biztosítják. A tankönyvek fejlesztése és a tankönyvvé 
nyilvánítás folyamatában is alapvető szerepet töltenek be a kritériumrendszerek által 
megfogalmazott értékelési jellemzők. A tankönyvértékelés fejlődése eltérő megköze-
lítések által, más-más struktúrában újabb és újabb kritériumokat eredményezett 
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(lásd részletesebben Kojanitz, 2007). A digitális tankönyvek értékelési kritérium-
rendszerének alapját ezek a dokumentumok jelentik. A digitális tananyagoknál a 
tartalmon és az alkalmazott pedagógiai módszereken túl technikai és az új lehetősé-
gekhez tartozó pedagógiai, valamint szaktudományos szempontok egész sorát kell 
figyelembe venni a minősítéskor.

A digitális tankönyvek minősítését az egyes országokban az erre a célra létrejött 
szervezetek végzik; például Németországban a SODIS (Software Dokumentations- 
Und Informationssystem), Nagy-Britanniában a BECTA (British Educational 
Communications Technology Agency, Franciaországban a Le conseil des médias 
(Multimédia Tanács), Magyarországon a Digitális Tananyag Minősítő Bizottság 
(DTMB).

A nemzeti szoftverértékelő-rendszerek egységesek abban, hogy a technikai és 
tartalmi kritériumok valamennyiben szerepelnek, és tartalmuk sem tér el jelentősen. 
Abból a szempontból viszont különbségeket mutatnak, hogy mennyire tartják 
fontosnak az egyes országok szoftverminősítői a különböző szempontokat (Kárpáti, 
2000).

Az utóbbi évtizedekben számos digitális tananyag-értékelő kritériumrendszer 
készült el, amelyek különböző dimenziók mentén csoportosították a feltételeket; 
tetszőleges szempontokat emeltek ki, és egyéni felfogás mentén részleteztek egyes 
modulokat. Ezeket az aktuális digitális pedagógiai trendek is befolyásolták.

A jelen írás keretében kialakított kritériumrendszer a következő dokumentu-
mokra épül:

 ■ BECTA: Quality principles for digital learning resources;
 ■ SODIS: Kategorisierung von Software im didaktischen Einsatz, Kriterien zur 
Beurteilung;

 ■ Tracey L. Leacock és John C. Nesbit: A Framework for Evaluating the Quality 
of Multimedia Learning Resources;

 ■ Robert Jones: Evolving Software Quality Standards;
 ■ Kárpáti Andrea: Oktatási szoftverek minőségének vizsgálata;
 ■ Forgó Sándor: Javaslat a multimédia oktatóprogramok (alkalmazások), felhasz-
nálási fejlesztési és értékelési feltétel- és szempontrendszerére a nyitott rend-
szerű szakképzési formákban;

 ■ Oktatási Hivatal: Szakértői értékelőlapok a digitális tananyaghoz.

A három dimenzió (technológiai, pedagógiai, tanulói) mentén kialakított kritéri-
umrendszer:

I. TECHNOLÓGIAI SZEMPONTOK:
1. Technikailag hibátlan működés;
2. Tanár és diák számára is egyaránt könnyű használhatóság:

2.1. Olyan médiatechnológiai ismereteket igényeljen a rendszer használata, 
amelyek léte alapból feltétezhető vagy könnyedén elsajátítható, 
megjegyezhető;
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2.2. Navigáció: az előre- és visszalépés funkcióban, valamint az aktuális 
pozíció megjelenítésében kell, hogy rendelkezésre álljon;

2.3. Keresőrendszer;
2.4. Installálása nem igényel informatikai ismereteket;
2.5. Offline használat biztosított;
2.6. Megfelelő hibaüzenetek;
2.7. Rendelkezésre áll tanulói, tanári felhasználói segédlet;

3. Ergonomikus design, megjelenítés;
4. Hardver- és szoftverfüggetlenség;
5. Megfelelő a multimédiás elemek technikai minősége.

II. PEDAGÓGIAI SZEMPONTOK:
1. Megfelelő a tartalom:

1.1. A tartalom megfelelően rendszerbe szervezett:
1.1.1. A rendszerben való szervezés egyik jellemzője, hogy az elsajátí-

tandó fogalmak, az információs egységek szoros kapcsolatban 
vannak egymással.

1.1.2. A beépített kapcsolódási pontok segítik a témakör áttekintését, a 
témák kapcsolatainak feltárását.

1.1.3. Az egyes tartalmi elemek olyan logikus felépítésben követik 
egymást, amely a könnyű megértést segíti elő.

1.2. A tartalom tudományos szempontból helyes és érvényes;
1.3. Tantervhez való kapcsolódás: világosan hivatkozik az alap- és keret-

tanterv tartalmára és céljaira;
1.4. Könnyedén frissíthető és bővíthető a tartalom;
1.5. Interdiszciplináris: segíti a tantárgyközi kapcsolatok kialakítását. 

Hasznos, ha a tananyag egyes területein más tantárgyakkal vagy 
tananyagokkal való kapcsolódási pontok is megadhatóak.

2. Megfelelőek a szövegelemek:
2.1. Hypertext lehetőségeinek kihasználása;
2.2. A tananyag szövegének stílusa világos, olvasmányos, de tömör;
2.3. A központi gondolatok, kulcsszavak egyértelműen elkülönülnek a 

kevésbé fontos tananyagrészektől;
3. Pedagógiai szempontból megfelelő multimédiás elemek:

3.1. Rendelkeznek pedagógiai funkcióval;
3.1.1. Motiválóak (az adott korosztály számára vonzóak);
3.1.2. Audio- és/vagy vizuális eszközökkel segítik a megértést;

3.2. A szöveg és a multimédiás elemek aránya optimális;
3.3. Több csatornás információ-megjelenítés: a közlés multimediális, 

egyszerre több érzékszervi csatornára hat;
4. Megjelennek a tartalom elsajátítására való modern pedagógiai módszertani 

leírások: az oktatási program leírása, ötletek az óravezetéshez, háttér-infor-
máció, szükséges anyagok/eszközök listája, beszerzési lehetőséggel, időterv;
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5. Megfelelő az értékelési rendszer:
5.1. a tartalomhoz illeszkedő, megfelelő minőségű tesztek;
5.2. elérhető lehetőség a saját tanári tesztek készítése;
5.3. a tanár nyomon követheti a diákok teszteredményeit, fejlődésüket;

6. Megfelelő mennyiségűek és minőségűek a feladatok:
6.1. a közvetített tudás alkalmazását állandó feladatok biztosítják;
6.2. olyan online/offline feladatokat is tartalmaznak, amelyek illeszkednek 

a modern pedagógiai eszköztárba;
6.3. önálló, kooperatív és kollaboratív tevékenységeket is jelölnek;

7. Képességek fejlesztése a cél, nem pedig a lexikális ismeretek közvetítése;
8. Fejlett, többirányú kommunikációs felület diákokkal;

8.1. szinkrón kommunikációs lehetőségek;
8.2. aszinkrón kommunikációs lehetőségek.

III. TANULÓI SZEMPONTOK:
1. Támogatja a személyre szabott tanulást;

1.1. A tananyag alkalmazható különböző előképzettségű, képességű és 
igényű csoportok esetében;

1.2. A tanuló tanulási stílusához való igazodás:
1.2.1. Biztosítja, hogy a tanuló számára legmegfelelőbb tagolásban és 

ritmusban történjen a feldolgozás;
1.2.2. A lineáris vonalú tanulási stílust kedvelők számára az ismétlés, 

míg a csapongó stílust kedvelők számára az elágazások meglétét 
biztosítja;

2. Támogatja az SNI-s diákok tanulását: pl. látás- és halláskárosultak, nehezen 
olvasók, színtévesztők;

3. A megtanulás stádiumának megfelelően irányítja a program a tanulót: a 
diák nem veszik el a programban, és nem fog neki problémát okozni, hogy 
mi legyen a következő lépés;

4. Interaktivitás:
4.1. ember és számítógép közötti kommunikációt teremt;
4.2. a tanulási folyamatba való beavatkozás lehetőségét és élményét teremti 

meg: a tanuló választhat az egyes feladatok és elérési utak között;
4.3. passzív feldolgozás helyett épít az aktivitásra;

5. Visszacsatolási mechanizmusok beépítése a megtanult tananyaggal kapcso-
latban:
5.1. kisebb és nagyobb részegységenkénti állandó lehetőség a tudás 

ellenőrzésére;
5.2. változatos formájú tudásértékelés;
5.3. teljesül a megerősítés elve;
5.4. hiányos tudás esetén a programnak meg kell jelölnie, hogy melyik 

témakörhöz kell visszalépnie, magyarázatot adni a rossz válasz 
helytelenségére;
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5.5. a tanuló követheti saját fejlődését;
6. Gamifikáció: olyan ösztönző mechanizmusok, amelyek a számítógépes 

játékokból származnak, és igyekeznek a tanulást játékos, szórakoztató 
formába önteni.

Az egyes kritériumszempontok értékeléséhez az alábbi skálát rendeltük, amely a 
következő lehetséges értékeket veheti fel: 

 ■ megfelelő,
 ■ részben megfelelő,
 ■ nem megfelelő,
 ■ nem értelmezhető/nincs adat.

BEFEJEZÉS

Thomas Alva Edison 1909-ben a következőket írta: „A könyvek hamarosan elavul-
tak lesznek az iskolában. A tanulókat a szemükön keresztül fogjuk oktatni. […] 
Az emberi tudás minden ágát lehetséges mozgóképpel tanítani. Iskolarendszerünk 
10 éven belül teljesen megváltozik.” Edison jóslata nem teljesült, de már 100 évvel 
ezelőtt is a könyvek elavulására, illetve a multimédiás tartalmak oktatásban való 
alkalmazására hívta fel a figyelmet a neves feltaláló.

A papíralapú tankönyvek világa és a jelenlegi informatizált világunk különbsége-
ire hívják fel a figyelmet a SETDA (State Educational Technology Directors 
Association) kutatói is: A gyors technológiai változások beszivárogtak a tanulók 
mindennapi életébe, a diákok egyre több digitális eszközt és információhordozó 
forrást ismernek és használnak, de eközben kevés iskola él azzal a lehetőséggel, hogy 
a hagyományos, papíralapú könyveket digitális forrásokkal egészítse ki vagy 
támogassa (Fletcher, Schaffhauser és Douglas, 2012). A szakadék egyre szélesebb a 
mindennapi eszközhasználatunk és a tanuláshoz, tanításhoz kapcsolódó eszköz-
használtunk között – írják a szerzők.

A tankönyvek alkalmazásának értelmét az adja meg, ha a XXI. század kihívásai-
nak megfelelő irányba és módon változnak, fejlődnek. A digitális tankönyvek akkor 
képesek az innovációra, ha túllépnek a papíralapú tankönyvek kötöttségein és 
felhasználják a digitális médium, az informatizált tanulási környezet minden 
lehetséges előnyét. Olyan átmenetet kell képezniük digitális és analóg világ között, 
amely megmutatja az IKT-eszközök előnyeit, és kedvet teremt használatukhoz az 
oktatásban.
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TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

LÁSZLÓ HÜLBER − DÓRA LÉVAI − JÁNOS OLLÉ: ROAD TO 
THE IMPLEMENTATION OF THE NEW GENERATION OF 
DIGITAL TEXTBOOKS

With the increased role of information and communication technologies (ICT) in 
education, it is a natural consequence that the existing paper-based tools of learning 
potentially will be replaced by their electornic version: the digital textbooks. The 
modernization of textbooks that have been continously present in the schools from 
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the 15th century raises many questions: (1) What can be called digital textbook? (2) 
Will its introduction change the learning-teaching methodology? (3) How to create 
digital textbooks that ensure development impact?

In our interpretation, the textbook is digital, when its innovative function is filled 
and not just an intermediary device, which use digital solutions, in order to improve 
the efficiency and enjoyment of learning. 

In our research we analysed digital textbooks from national and international 
publishers with our own developed evaluation system, which is based on relevant 
papers from international organizations (SODIS, Becta), researchers (Tracey 
Leacock, Robert Jones) and Hungarian authors (Andrea Kárpáti and Sándor Forgó).

Exploring best practices, our aim was to construct the profile of the new genera-
tion textbook, to provide recommendations about technological parameters, the 
organization of the curriculum as well as different ways of improving learning 
efficiency. Based on the analysis, we concluded, until the digital textbooks are 
perceived only as the digitized version of the paper-based textbook, supplemented 
with one or two multimedia elements, we can not expect a paradigm shift from the 
new generations of textbooks. Proper installation of some ICT-based methodologies 
with available guides can provide opportunity to a 21st century teaching tool, which 
is truly capable of developing the teaching-learning process.
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AZ INTERNETEN ELÉRHETŐ 
FORRÁSOKRA VALÓ HIVATKOZÁS 
TÉMAKÖRE AZ INFORMATIKA-
TANKÖNYVEKBEN

DÖMSÖDY ANDREA

1. A TÉMA TANÍTÁSA KÖRÜLI KÉRDÉSEK

A könyvtárostanárok a könyvtárhasználati óráikon tanítják a nyomtatott könyvekre 
való hivatkozást. Biztosan sokan vannak ‒ főleg középiskolában ‒, akik a folyóirat-
cikkekre is kitérnek, sőt olyan kollégák is vannak, akik a továbbtanuló diákokra 
gondolva a tanulmánykötetben megjelent tanulmányok adatainak megadását is 
tanítják. Azt feltételezzük, hogy a témakör tárgyalásakor, gyakorlásakor sokuk csak 
a nyomtatott forrásokra tér ki. Miközben nem tagadhatjuk, hogy ma már az interne-
ten is nagyon sok hasznos és értékes forrást találhatunk, melyeket használni is 
szoktunk.

A témában az alábbi kérdéseket fontos tisztázni: Tanítsuk-e? Mikor és ki tanítsa? 
Mit tanítsunk? Mit tanítanak az informatika-tankönyvek? Hogyan tanítsuk? 
A következőkben a tankönyvek e szempontok szerinti elemzését közöljük, s az 
azokra vonatkozó kérdésre igyekszünk megfelelni. Emellett összefoglalóan érintjük 
a tantervi és a hivatkozás technikájával kapcsolatos kérdéseket is, hiszen azok a 
tankönyvi tartalmak elemzésének kiemelt szempontjait adják.1 

A részletes tankönyvelemzés előtt viszont álljanak itt a most nem taglalt kérdé-
sekre adott rövid válaszok.

Tanítsuk-e?
Arra a kérdésünkre, hogy tanítsuk-e az interneten elérhető forrásokra való hivatko-
zást, egyszerűen csak igennel felelhetünk. Az etikai, az információs, a tantervi 
szempontokból és a használati szokásokból egyértelműen az vezethető le, hogy ez a 
témakör semmiképpen nem maradhat ki a közoktatás és a felsőoktatás könyvtár-
használati tananyagából. Emellett pedig helyet érdemes találni tanításának a 

1 A módszertani kérdésekkel kapcsolatos tanulmány: Dömsödy Andrea (2014): Az interneten elérhe-
tő forrásokra való hivatkozás tanítása. Tantervek, tankönyvek, sablonok, módszertani ötletek In: Dán 
Krisztina ‒ Fehér Miklós (szerk.): Korszerű könyvtár, Finanszírozás – gyarapítás – menedzsment. Raabe, 
Budapest, [megjelenés alatt].
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legkülönbözőbb szakmai továbbképzéseken és a könyvtárakhoz kötött felnőttkép-
zési formákban is.

Mikor és ki tanítsa?
Röviden azt felelhetjük, hogy az interneten elérhető források hivatkozásának 
tanítását a központi tantervek a középiskolák informatika tantárgyának keretében, a 
9–10. évfolyamon a könyvtári informatika részeként írják elő. Ettől függetlenül 
viszont a pedagógusi és a tanulói internethasználati gyakoriság megkívánhatja, hogy 
a könyvtárostanár a témakört teljes egészében előrehozza vagy megkezdje az 
előkészítést. 

Hogyan tanítsuk?
Az interneten megjelenő forrásokra való hivatkozás tanítása sokféle, elég különböző 
megközelítésből is megvalósítható. A gyakori adathiányok és az összemosódó 
dokumentumtípusok miatt különösen fontos a hivatkozás, a forrásazonosítás 
céljának, logikájának megértése. Ezt figyelembe véve a könyvtárostanár dönthet úgy, 
hogy a dokumentumismerethez vagy a nyomtatott források hivatkozásához kap-
csolja. Választhat problémacentrikus utat is, melyben egy forráshasználatra épülő 
feladat megoldása közben támogatja a tanulókat az alapok megértésében, a megvaló-
sításban. A gyakorlatban találkozhatunk sok rossz és jó példával, s ezekre is felépít-
hető a tanítás. Bármelyik utat választjuk, ebben a témakörben is érdemes együttmű-
ködni az informatikatanár mellett más szakos kollégákkal. Ezt különösen erősíti az 
a tendencia, mely a Nat más műveltségterületein és a tantárgyi módszertani kultúra 
változásában is megfigyelhető, miszerint az internetet egyre többet használtatják a 
tanulókkal a legkülönbözőbb feladatokra.

2. TANTERVI HÁTTÉR

A legújabb Nemzeti alaptanterv (Nat 4) és a hozzá kapcsolódó EMMI (Emberi 
Erőforrások Minisztériuma) kerettantervek a 2014/2015-ös tanévben még csak az 
1–2., az 5–6. és a 9–10. évfolyamokon lesznek érvényben. (110/2012. Korm. rend. 10.§ 
(1)). A könyvtárhasználati tudás fejlesztésének ezekben a dokumentumokban 
megjelenő tartalmi egységeit korábbi írásainkban már bemutattuk.2 Most kifejezet-
ten a hivatkozás, az interneten elérhető forrásokra való hivatkozás tanításának 
előírására térünk ki részletesebben. A többi évfolyam vonatkozásában pedig utalunk 
a korábbi tantervekre is.

2 Dömsödy Andrea (2012): Könyvtárhasználat a NAT4-ben In: Dán Krisztina ‒ Fehér Miklós (szerk.): 
Korszerű könyvtár, Finanszírozás – gyarapítás – menedzsment, Raabe, Budapest, Z2.5, 18.p. és Dömsödy 
Andrea (2013): Segédlet a kerettantervek alapján elkészítendő könyvtár-pedagógiai programokhoz In: 
Dán Krisztina ‒ Fehér Miklós (szerk.): Korszerű könyvtár, Finanszírozás – gyarapítás – menedzsment, 
Raabe, Budapest. B 5.16, 35.p.
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Nemzeti alaptanterv
Az információhasználat etikai és szerzői jogi vonatkozásai a Nat 4 egészében 
hangsúlyosabbá váltak. Ezek szorosan kapcsolódnak a bibliográfiai hivatkozás téma-
köréhez, hiszen az etikus, a szerző jogait is figyelembe vevő viselkedésnek része a 
források pontos jelölése. Az általános követelmények között az anyanyelvi kommu-
nikáció kulcskompetenciájának leírásában például ezt olvashatjuk: a tanuló „Tud 
segédeszközöket használni, saját szóbeli és írásbeli érveit a helyzetnek megfelelően, 
etikusan és meggyőzően kifejezni.” (10 653. p.) A digitális kompetencia a Nat-ban 
többek között az „[…] IKT és a technológiák által hozzáférhetővé tett, közvetített 
tartalmak magabiztos, kritikus és etikus használatát” (10 655. p.) jelenti, vagyis az 
anyanyelvi kommunikációnál olvasható elvárást külön hangsúlyozza az elektronikus 
forráshasználat, például az internetről származó információk területén.

Az informatika műveltségterület alapelvei között nagyon hangsúlyosan szerepel 
az információkezelés jogi és etikai szabályaival való megismertetés. (10 813. p.) 
Ennek a célnak egy megvalósulási feltétele a felhasznált információk forrására való 
hivatkozás tanítása. A Nat, mivel az oktatás tervezését hosszabb távon szabályozó 
dokumentum, az informatika területén nem hangsúlyoz és sorol dokumentumtípu-
sokat, hiszen az informatikai eszközök és információhordozók területén nagyon 
gyors a fejlődés. Így nem írja elő konkrétan sem a könyvekre, sem az internes 
forrásokra való hivatkozást, hanem általában fogalmazza meg az ide vonatkozó 
követelményeket. Ez már a Nat 3-nak is jellemzője volt, így témánk szempontjából 
jelentős változást nem hozott.

Az informatika műveltségterületből a mellékletben emeltük ki a konkrét részlete-
ket. A 6. Könyvtári informatika szerkezeti egységen belül külön követelményként 
jelenik meg a forrásmegjelölés és a bibliográfiai hivatkozás, annak etikai vonatkozá-
sával együtt. Mint már említettük, az etikai, szerzői jogi vonatkozások a Nat 4 
egészében hangsúlyosabbá váltak. Ennek része/következménye, hogy a forrásfel-
használás etikai vonatkozásai az információs társadalom fejlesztési területen belül az 
5.1. Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai cím is megjelenik. Természe-
tesen egyik témakör sem emel ki dokumentumtípusokat a hivatkozással kapcsolatos 
követelmények között. Viszont azt olvashatjuk, hogy 7–8. évfolyamon ezeket a 
tanulók által leggyakrabban használt dokumentumtípusokra kell tudni alkalmazni. 
(10 819. p.) Ez a 13–14 éves korosztály esetén jelenleg egyértelműen jelenti az interne-
ten elérhető forrásokat is.

A magyar nyelv és irodalom tantárgyban a 4. fejlesztési területként megfogalma-
zott, A tanulási képesség fejlesztése című szerkezeti egység tartalmazza a forrásje-
lölés követelményét. Ez a műveltségi terület a 7–8. évfolyamon az alapvető gyakor-
lottság megszerzését tűzi ki célul, míg a 9–12. évfolyamon az idézés szabályait 
határozza meg tananyagként. Itt sem találunk dokumentumtípusonkénti megkötést 
(lásd: melléklet).
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EMMI kerettantervek
A legújabb kerettantervek természetesen a Nat 4 alapján készültek, így a fent említett 
előírásokat tartalmazzák, azokat konkretizálják. Ebben a dokumentumban ‒ az 
informatika tantárgyon belül ‒ nagyon hangsúlyosak az etikai vonatkozások, melyek 
tantervi szinten is tovább erősítik a bibliográfiai hivatkozás tanításának szükségessé-
gét. Emellett az EMMI kerettantervekre már jellemzőbb az online, az internetes 
tartalmak és szolgáltatások beemelése a tananyagba. Több helyen olvashatjuk, hogy 
„forráskeresés az interneten.”

Az 5–6. évfolyamos informatika tantárgy már bevezetőjében is hangsúlyozza, 
hogy az információkeresés egyre inkább az interneten zajlik. A 6. Könyvtári 
informatika tematikai egység minden évfolyamon tartalmazza a Bibliográfiai 
hivatkozás, forrásfelhasználás résztémát. Azon belül pedig a 9–10. évfolyam követel-
ményei között már konkretizálva megtalálhatjuk azt is, hogy az interneten elérhető 
források bibliográfiai hivatkozásával meg kell ismertetni a tanulókat. A megismerte-
tés mellett pedig a segítséggel való alkalmazás is fejlesztési cél (lásd: melléklet).

A Nat 3-hoz nem készültek „központi” kerettantervek.

Következtetés
A fentiek alapján röviden azt mondhatjuk, hogy a Nat-ok szövegéből levezethető az 
internetes forrásokra való hivatkozás tanításának követelménye. Konkretizálva 
viszont csak a központi középiskolai tantervek írják elő. Emellett viszont a Nat 
szellemében az iskolatípustól, az iskola könyvtár-pedagógiai kultúrájától, a más 
tantárgyak felől érkező helyi tantervi, szaktanári igényektől, a tanulók előzetes 
tudásától és igényétől függően már korábbi évfolyamokon is indokolt lehet az 
alapokkal való megismertetés.

A forrásfelhasználás és -alkotás az egész információs problémamegoldási 
folyamat, az információ- és könyvtárhasználat célja, így ez minden műveltségterü-
lethez szorosabban kapcsolódik. Emellett viszont nagyon összetett tevékenység is, 
így mindkét befogadó tárgy fejlesztési céljainak megvalósítása fontos alapokat tesz 
hozzá a tanulók információs műveltségének fejlesztéséhez. A szorosabban vett 
könyvtárhasználati fejlesztés elsősorban a hivatkozás formai, etikai követelményeit 
foglalja magában.

Tény, hogy a mai magyar közoktatásban a könyvtárhasználatra kötelezően előírt 
óraszám nagyon alacsony, a gyakorlatban megvalósuló órák száma pedig még 
alacsonyabb. Ez viszont nem lehet indoka annak, hogy az interneten elérhető 
források kimaradjanak a forrásjelölés tanításakor.

3. A HIVATKOZÁS ALAPJAI

A „Mit tanítsunk?” kérdésre adható válasz a szakmai szempontokon túl függ a helyi 
pedagógiai programtól is. Az ennek alapján készülő könyvtár-pedagógiai program-
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ból látszódnia kell, mely évfolyamon, milyen mélységig merülünk el a hivatkozás 
rejtelmeibe, továbbá mely tantárgyak milyen szintű alkalmazói tudást igényelnek. 
Emellett viszont kétségtelenül függ a tanulók érdeklődésétől, a más tantárgyakhoz 
kötődő feladatoktól, és az azok mentén spontán kialakult igényektől is.

Erre nézve most nem adunk útmutatást, meghagyva ezt a könyvtárostanár kompe-
tenciái között. Csupán egy nagyon rövid összefoglalót igyekszünk nyújtani, hogyan is 
kell hivatkozni az interneten megjelenő forrásokra.3 Tesszük ezt azért, mert a tanköny-
vek tartalmának elemzéséhez látni kell a szakmai minimumkövetelményeket.

3.1. Felmerülő problémák, általános szabályok
Forrásaink tartalmi minőségét nem elsősorban az szabja meg, hogy milyen hordo-
zón jelentek meg, hanem a tényleges tartalom. A minőséget jósolhatjuk formai 
szempontok alapján, de ezek elsősorban az előválogatást segítik. Ilyen szempont 
lehet az információ hordozója is, de az interneten való megjelenés, az ott elérhető 
anyagok sokfélesége miatt, önmagában nem árulkodik a minőségről. Az informá-
ciós érték jóslásához jobb támpontot adnak a következő formai szempontok: a 
bennfoglaló mű (pl. honlap), a szerző, a kiadás ideje, a kiadó, és sok esetben a 
terjedelem. Ezért ezek az adatok alapvető fontosságúak nemcsak a művek pontos 
beazonosításában, hanem a tartalmuk, minőségük megítélésében is. Ez egyaránt 
alkalmazható a nyomtatott és a nem nyomtatott források értékelése során is. Így ez 
nincs máshogyan az interneten elérhető források esetében sem. Vagyis fontos 
kiindulópont a hivatkozás tanítása során, hogy a bibliográfiai hivatkozás alapjai, 
logikája hordozótól függetlenül azonosak. A kötelezően megadandó adatok különb-
sége a hordozó jellegéből, fizikai tulajdonságaiból adódik.

A következőkben először olyan alapelveket igyekszünk bemutatni, melyek 
általánosan érvényesek, de a könyv- és lapkiadók, oktatók és a könyvtárhasználati 
tankönyvek is gyakran közzéteszik az általuk alkalmazott publikációs stílust, 
sablonokat, formai elvárásokat. Ilyen esetben a szerzőknek a részletek, a formai 
megvalósítás tekintetében azt kell követniük. A tanítás során viszont hangsúlyozni 
kell, hogy többféle változat él, nincs általában jó és jobb. A helyzettől függ, melyiket 
alkalmazzuk. A lényeg a választott/előírt hivatkozási stílus következetes alkalma-
zása. A példáink egy stílusban készültek. Azt gondoljuk, hogy könyvtáros végzett-
séggel ennek alapján bármely más sablonra átültethetőek a szabályok.

Tehát a legfontosabb, hogy az internetes forrást ugyanazon hivatkozási stílus/
sablon (adatsorrend, központozás, elhelyezés) szerint kell hivatkozni, mint a többi 
forrást, csak néhány egyéb adattal ki kell egészíteni. Ezek közül az adatok közül 
mindet meg kell adni a hivatkozásnál, ami a forráson fel van tüntetve. Tehát az URL 
(Uniform Resource Locator ‒ egységes erőforrás-azonosító, vagyis a webcím) 

3 A témáról korábban megjelent, példákkal kiegészített összefoglaló: Dömsödy Andrea (2010): 
Bibliográfiai hivatkozás interneten elérhető forrásokra. Iskolakönyvtáros, 4. sz., 3-5.p.; Ennek 
egy részletesebb változata olvasható majd a korábban említett, megjelenés alatt álló módszertani 
publikációban. A hivatkozások további részleteiről bővebben tájékozódhatunk a különböző 
nemzetközileg elterjedt publikációs stílusok kézikönyveiből, pl. APA, MLA.
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önmagában nem elegendő, mert alig vagy egyáltalán nem segít eldönteni, hogy 
számunkra érdemes-e megnézni vagy sem, és nem segít az elköltöztetett források 
megtalálásában, visszakeresésében sem. 

Nézzük át a következő három alaphelyzetet: amikor forrásunk önálló mű; amikor 
egy nem periodikus mű része; és amikor egy időszaki kiadványban, folyóiratban 
jelent meg. Ezek alapvetően határozzák meg a hivatkozás módját.

Vagyis hivatkozáskor az első feladatunk meghatározni, hogy forrásunk melyik 
típusba tartozik. Ezt nem is mindig könnyű megállapítani az interneten, hiszen a 
képernyőn nagyon egyformák a források. Különösen nehéz, ha egy internetes kereső 
segítségével egy találat mentén jutunk el egy oldalra, hiszen nem biztos, hogy annak 
elejére, címlapjára érkezünk.

Általános szabályok
 ■ Csak az URL (webcím) (http://…) soha nem elegendő!
 ■ A hivatkozás utolsó két adata:

 ■ Az URL
 ■ Az URL-t ne húzzuk alá és írjuk más színnel, mert az nagyon erős 

kiemelést jelent. Munkákban feltehetően nem az URL-ek a legfontosabb 
információk.

 ■ Pontos URL-t adjunk meg! 
 ■ Utolsó letöltési dátum

 ■ Az a nap, amikor mi utoljára láttuk.

A következőkben tekintsük át vázlatosan a három alapesetet. 

3.2. Önálló mű
Erre a leggyakrabban használt példa a nyomtatott könyv. Az interneten egyre több 
nyomtatott könyvet találhatunk nyomtatáshoz szerkesztett elektronikus változatban, 
leggyakrabban pdf formátumban. Ezek mellett viszont egyre gyakoribbak a kifeje-
zetten csak online közlésre szánt teljes, kerek, önálló művek. Ezek egy részét is 
nyomtatott könyv formájúra szerkesztik, de találhatunk más formátumokat, a web 
adta lehetőségeket jobban kihasználó műveket is. Ezek esetében különösen fontos, 
hogy a hivatkozás előtt mindig győződjünk meg arról, hogy a mű elején vagyunk-e, 
és a lap tetején olvasható cím nemcsak egy fejezetcím-e!

Alapsablonunk:
szerző: cím, alcím, kiadás sorszáma (sorozat címe, száma) megjelenés helye, kiadó 
neve, megjelenés ideje, a mű terjedelme, URL, Utolsó letöltés dátuma

Példa:
Barta Zoltán: Madarak a Bakonyban I. (A Bakony természeti képe, 3.) Zirc, Bakonyi 
Természettudományi Múzeum, 2003, 56 p., URL: http://bakonymuseum.nhmus.hu/
kiadvanyok/SZAK_BAKO_Ik_Btk_03.pdf Utolsó letöltés: 2014.09.03.
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3.3. Nem periodikus mű része
Ha a felhasznált forrás nem önálló, hanem egy honlap, egy összeszerkesztett mű 
része, akkor a mű és a bennfoglaló mű adatait is meg kell adni. Ez az eset a nyomta-
tott művek között leggyakrabban egy tanulmánykötetben megjelent tanulmány 
esetén fordul elő. Ha nem periodikus műről van szó, akkor az interneten sokszor 
nehéz eldönteni, hogy egy forrás önálló mű, vagy valaminek a része. Ilyenkor is 
dönteni kell valahogy. Ezekben az esetekben előfordulhat többféle értelmezés is. 
Ilyenkor az legyen a fő vezérelv, hogy a forrás egyértelműen azonosítható legyen és a 
tartalom előzetes értékeléséhez is adjon információt.

Ennek a típusnak a jelentősége az internet világában felértékelődik. Az általános 
és középiskolás tanulók ritkán használnak tanulmányköteteket, így a tananyagnak 
ez a sablon nem hangsúlyos része. Az internetes forrásoknál viszont valószínűleg a 
leggyakoribb, hiszen a publikációk jelentős része valamilyen intézmény, szervezet, 
kiadó folyamatosan bővített, szerkesztett honlapján jelenik meg.

Alapsablonunk:
szerző: cím, alcím In: bennfoglaló mű címe, szerkesztő, kiadás sorszáma (sorozat 
címe, száma) megjelenés helye, kiadó neve, megjelenés ideje, oldalszám, URL, 
Utolsó letöltés dátuma

Példa:
Hegyeshalmi Richárd: Milliárdan voltak, hírmondójuk se maradt In: Index, Dudás 
Gergely főszerk., Bp., Index.hu Zrt., 2014. 09. 01., URL: http://index.hu/tudomany/
tortenelem/2014/09/01/milliardan_voltak_hirmondojuk_se_maradt/ Utolsó letöltés: 
2014.09.03.

3.4. Cikk folyóiratban
Amennyiben a felhasznált mű periodicitással rendelkező mű részeként jelent meg, 
akkor az alábbi sablont kell alkalmazni. Az időszakos megjelenésre utaló jelek: az 
URL-ben évszámot látunk, a menüben folyóiratra utaló menüpontokat látunk (pl. 
tartalomjegyzék, korábbi számaink, archívum). Vigyázat! Azért, mert valamire 
újságként/folyóiratként gondolunk, nem biztos, hogy az interneten is periodicitással 
jelenik meg, hiszen vannak folyamatosan megjelenő hírportálok is. Ez utóbbiakat 
nem tudjuk periodicitásuk alapján hivatkozni, így szerkesztett műként, bennfoglaló 
dokumentumként tudjuk azonosítani. (Ld. előző típus példája.)

Alapsablonunk:
szerző: cím, alcím In: folyóirat címe, éve, száma, oldalszám, URL, Utolsó letöltés 
dátuma
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Példa:
Haraszthy László: A kacagócsér természetrajza In: Madártávlat, 2013. 3. sz., 4-7. p., 
URL: http://www.mme.hu/binary_uploads/2_magunkrol/madartavlat/
madartavlat_2013_3.pdf Utolsó letöltés: 2014.09.04.

4. MIT TANÍTANAK AZ INFORMATIKA-TANKÖNYVEK? 

A Tantervi háttér című fejezetben már láthattuk, hogy a Nat 4 milyen fejlesztési 
célokat tűz ki, és az EMMI-kerettantervek ezt hogyan bontják le konkrétabb 
követelményekre, ismeretekre.

A következőkben tekintsük át az informatika-tankönyvek ide vonatkozó tartal-
mát. Azok használata ugyan nem előírás, de az oktatás tartalmára nézve tudjuk, 
hogy erősen meghatározó. Így akár használja, használtatja a könyvtárostanár az 
informatika-tankönyvet, akár nem, a tartalmával tisztában kell lenni, hiszen a 
tanulók kezében ott van, másrészt az informatikatanár kitérhet a vonatkozó fejeze-
tekre, tartalmakra is. Így ezen a területen is szükséges az együttműködés.

Azt vizsgáltuk, hogy a 2014/15-ös tanévben használatos informatika-tankönyvek 
mit tartalmaznak témakörünkkel kapcsolatban. Elemzésünk mintáját azok a 
tankönyvek adták, melyek a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) mint 
az állami iskolák fenntartója által kiadott Javasolt kiadványok listája című doku-
mentumban (továbbiakban KLIK-tankönyvlista) szerepelnek és hozzáférhetőek.4 
5. évfolyamos tankönyv az EMMI-kerettantervből következően nincs az ajánlás-
ban, mégis belevettük a vizsgálatba, mert a tankönyvszerzők a következő évfolya-
mokon építenek rá. 2014 júliusában egy 6. évfolyam számára ajánlott informatika-
tankönyv nem volt könyvtárban elérhető. A 7–8. évfolyamosak ‒ teljességgel a 
középiskolásoknak szólnak ‒ részben voltak elérhetőek. Így a következő elemzés 
nem lehet teljes körű.5

Az elemzés során nem csupán az internetes forrásokra való hivatkozáshoz 
kapcsolható részekre fókuszáltunk, hanem a bibliográfiai hivatkozás bármely 
vonatkozására. Tettük ezt azért, mert feltételeztük, hogy kevés tankönyvben lesznek 
ide vonatkozó tartalmak, másrészt pedig azért, hogy összefüggésében láthassuk a 
vonatkozó tananyagot.

Azt feltételezvén, hogy az egyes kiadóknál elérhető tankönyvek egymásra 
épülnek, a következőkben azokat kiadónként mutatjuk be.

4 Az Oktatási Hivatal által az iskoláknak kiküldött Tájékoztató a 2014/15-ös tanévi tankönyvrendelésről 
című, 2014. április 7-én kelt, fejléc és aláírás nélküli tájékoztató szerint a KLIK fenntartása alatt álló 
iskolák közismereti tankönyvet, így informatika-tankönyvet is csak a Javasolt kiadványok listájáról 
rendelhetnek.
5 A tanulmány lezárásáig nem minden tankönyvből érkezett köteles példány. A tankönyvrendelési 
határidő előtt pedig még ennél is kevesebb volt megtekinthető. A cikk végén található irodalomjegyzék 
tartalmazza az elemzett és a nem elemzett tankönyvek adatait is.
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4.1. Az Apáczai Kiadó informatika-tankönyvei
A kiadónak a KLIK-tankönyvlistán szereplő, 6‒8. évfolyamos tanulóknak szóló 
informatika-tankönyvei és munkafüzetei egy szerző munkái. A kiadónak van az új 
kerettanterveknek megfelelő minősítéssel rendelkező 5. évfolyamos tankönyve is, ez 
viszont nem szerepel a KLIK tankönyvlistán, feltehetően azért, mert az EMMI-keret-
tantervek az 5. évfolyamon nem írnak elő kötelezően informatikaórát. A 6. évfolya-
mos tankönyv viszont utal, épít az 5. évfolyamosban feldolgozott tananyagra.

Felhasznált és ajánlott irodalom, illetve módszertani útmutató egyik tankönyv-
ben és a kapcsolódó kerettantervben sem található. A címlapverzó tanúsága szerint 
az 5‒6. évfolyamnak szóló tankönyvek az új kerettantervek szerint a 7‒8. évfolyamo-
sok az Apáczai-kerettanterv6 szerint készültek.

Összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy az új engedéllyel rendelkező 5‒6. évfolya-
mos tankönyveik a bibliográfiai hivatkozás szempontjából nem felelnek meg a Nat 
4-nek és az EMMI-kerettanterveknek sem. A felsőbb évfolyamok tekintetében pedig 
azt fogalmazhatjuk meg, hogy az Apáczai-kerettantervben, a Nat 2003-mal össz-
hangban az informatika tantárgynak célja az információ közlésére való felkészítés is 
(773. p.). A tantárgyi tartalmak között a kerettantervben az 5. évfolyamon elvárás, 
hogy a források főbb adatait a tanuló megnevezze; majd következőnek a 8. évfolya-
mon találhatunk ide vonatkozó tartalmat. A vizsgált 7–8. évfolyamos tankönyvek 
viszont ilyet nem tartalmaznak. Mind a négy évfolyam tankönyveiről pedig azt 
állapíthatjuk meg, hogy azokon a pontokon, ahol példát mutathatnának, rossz, 
adathiányos mintát nyújtanak.

A következőkben évfolyamonként részletesebben is bemutatjuk a bibliográfiai 
hivatkozás egyes tankönyvekben való megjelenését.

Az 5. évfolyamos tankönyv 
A Könyvtári informatika című fejezet a dokumentumtípusok jellemzőivel, az 
állomány főbb egységeivel és a művek megtalálásával foglalkozik. Egyik rész sem 
tartalmaz utalásokat a bibliográfiai hivatkozás bármely vonatkozására. Egyéb 
fejezetekben viszont néhányat találhatunk, ám hiányolhatunk a témánkhoz kapcso-
lódó részleteket:

A rajzolásról, szövegszerkesztésről szóló fejezet bevezetője azt ígéri, hogy foglal-
koznak a tudományos értekezés szerkesztésével (21. p.). Az erre a célra megadott 
szöveg a műfaj jellemzőivel ellentétben nem tartalmaz hivatkozásokat.

A szerző az internetről való letöltéssel kapcsolatban felhívja a figyelmet, hogy 
nyilvános használat esetén az elérési helyet (forráshelyet) meg kell adni. Ebben 
viszont ezen a ponton nem ad segítséget. Sem a nyilvános használatról, sem az 
azonosítás módjáról, a problémakör etikai, jogi okáról nem olvashatunk.

6 Apáczai Kiadó bázisiskoláinak kerettanterve az általános iskolák 1–8. évfolyama számára (2007), Eger, 
883 p. Letöltés: http://www.apaczai.hu/downloads/komp_kerettanterv/Bazisiskolainak_kerettanterve_
altalanos_iskolak_1-8_szamara.doc (2004.06.06.)
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Az Információs társadalomban élünk című fejezet a kipróbálásra letölthető 
szoftverekről szóló bekezdés második felében felhívja a figyelmet, hogy a netről 
letöltött anyagok „származási helyét” meg kell adni nyilvános használat esetén. Erre 
példa: www.wikipédia.hu7 (59. p.).

A 6. évfolyamos tankönyv és munkafüzet
A Könyvtári informatika című fejezet a raktári rend, katalógushasználat témaköré-
vel foglalkozik. A bibliográfiai hivatkozás annak ellenére sem szerepel benne, hogy 
azt mind a Nat 4, mind az EMMI-kerettantervek tartalmazzák (lásd melléklet). 
Ez a témakör a fentebb bemutatott 5. évfolyamos tankönyvben sincs jelen.

Az Információs társadalomban élünk című fejezet viszont az EMMI-kerettanterv-
vel összhangban foglalkozik az információforrások saját dokumentumban való 
feltüntetésével. A tankönyvben szereplő példa egy olyan dokumentum, amely több 
másik forrásból vesz át szövegeket, képet, gondolatokat. Ebben a magyarázattal is 
kiegészített minta nem felel meg a szakmai igényeknek, és az EMMI-kerettantervben 
meghatározott minimumnak sem. Több ponton az egyetlen adat az URL, és annak 
sem a pontos, hanem a főoldalra mutató változata. A magyarázat hozzáfűzi, hogy 
újságcikkek esetén a szerzőt és a pontos dátumot is meg kell jelölni. Ezek az állítások 
önmagukban megállják a helyüket, de mivel más ide vonatkozó információ nincs a 
tankönyvi szövegben, túl sok kérdést vetnek fel. Például: miért csak a cikkek 
szerzőjét kell megadni? Minek a pontos dátuma? (A mintában kétféle dátum is van.) 
Más adatot miért nem kell megadni, pl. a folyóirat/bennfoglaló mű címét? A fejezet 
összefoglalójában pedig ez szerepel: „Amennyiben […] mások gondolatait haszná-
lod, azt jelezned kell. Meg kell adnod a forrás helyét, a szerző nevét stb.” (78. p.) 
Vagyis innen sem tudhatja meg a tanuló, mely adatok szükségesek a forrás azonosí-
tásához. A példához nyújtott magyarázat viszont egyértelműen adja meg az idézőjel 
és a három pont szükségességét, használatát.

A tankönyv egésze sem mutat követendő példát. Sok helyen nem szerepel képalá-
írás és forrás sem. Ahol pedig mégis, ott nagyon adathiányos, többnyire csak a 
főoldal URL-je. (76., 77. p., mf. 34., 35. p.; továbbá az 5. évf. tankönyvére is ez 
jellemző.) A munkafüzetben található feladatok közül csak három igényel informá-
ciókeresést. Egyikben sincs tanács, elvárás a forrásjelöléssel kapcsolatban (10., 31., 
36. p.).

A 7. évfolyamos tankönyv és munkafüzet
A szerző egy fejezetben és a munkafüzetben sem foglalkozik, utal a hivatkozásra, 
ami összhangban van a tankönyvhöz kapcsolódó kerettantervvel.

A témánk szempontjából történő elemzés során azt találtuk, hogy a könyvtári 
informatika fejezetben két képnek (képaláírásként) megadja a forrását, ám egyiket 
sem részletesen/pontosan. Az internetről származót például csak (a képet tartal-
mazó oldal) URL-ével azonosítja (83. p.).

7 Itt nem térünk rá ki, csak jelezzük, hogy kifogásolhatónak tartjuk a Wikipédia kritikai, forrásértékelési 
szempontok nélküli szerepeltetését a tankönyvekben.
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A kézikönyvek témakörön belül az enciklopédia feldolgozásához több internetes 
oldalt sorol fel. Mind a konkrét kézikönyvek, mind a gyűjtőoldalak hivatkozása 
adathiányos. Általában csak (a tankönyv szerzője által adott) címet és URL-t közöl. 
Ennek elégtelenségére korábban, a Mit tanítsunk? fejezetben hívtuk fel a figyelmet.

A 8. évfolyamos tankönyv és munkafüzet
Az információs társadalomra vonatkozó tankönyvi fejezet kizárólag a számítógépek 
történetével és az internetes szolgáltatásokkal foglalkozik, nem tartalmaz a források 
felhasználásával, annak etikai vonatkozásaival, a hivatkozásával kapcsolatos informá-
ciókat. (65‒70. p.) A Könyvtári informatika fejezet (71‒76. p.) első mondatából 
megtudhatják a tanulók, hogy a korábbi években a könyvtárakról már szinte mindent 
megtanultak. Ebben a fejezetben a tájékoztató eszközökről (bibliográfiák, katalógu-
sok) és a számítógépes katalógusokban való keresésről esik szó. Egyik fejezet sem 
tartalmaz sem utalásokat, sem tananyagot a bibliográfiai hivatkozással, forrásfelhasz-
nálással kapcsolatban. Miközben a kiadó kapcsolódó kerettanterve ezen az évfolya-
mon tartalmazza az informatika tantárgyon belül a forrásjegyzéket mint tananyagot, 
és a forrásokon alapuló beszámolók készítését mint tevékenységformát (790. p.).

A munkafüzetben a 99-ből 17 információkeresési feladat is található. Ezek közül 
egyik sem hívja fel a figyelmet, várja el a források felsorolását, hivatkozását. Ez külö-
nösen hiányzik a 8., 44., 49., 81., 82., 95. feladatokból. Erre a pedagógusnak kell 
felhívni a figyelmet.

4.2. A Pedellus Tankönyvkiadó informatika-tankönyvei
A Pedellus Tankönyvkiadó vonatkozó tankönyvei közül a 6. évfolyamos 2014. 
augusztus elején még nem volt hozzáférhető. Így csak az 5. és a 7–8. évfolyam 
számára szólókat tudjuk bemutatni. A kiadónak a KLIK-tankönyvlistán szereplő, 
6–8. évfolyamos tanulóknak szóló informatika-tankönyvei és munkafüzetei azonos 
szerzőpáros munkái. Felhasznált és ajánlott irodalomjegyzéket és módszertani 
ajánlást nem tartalmaznak.

Összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy a Pedellus kiadó tankönyveiben a forrás-
felhasználás témaköre a 8. évfolyamon szerepel direkt tananyagként, de a 7. évfolya-
mosban is vannak támpontok. Szó esik mind a forrásjegyzékről, mind a jegyzék 
egyes tételeiről. Ezeket viszont kritikával kell használni, használtatni. Helyenként túl 
részletezők, és több hibát is tartalmaznak. A korábban kifejtett igényeknek megfele-
lően külön is kitér az internetes források hivatkozására, de adathiányosan (nem éri 
el a legszükségesebb minimumot sem), így hibásan.

Ezen informatika-tankönyvek nagy pozitívuma, hogy a forrásjelölésre nemcsak a 
könyvtárhasználati fejezet hívja fel a figyelmet, hanem több ponton más informati-
kai feladatok szerves részeként is találunk utalásokat, elvárásokat. Ezek ugyan nem 
jelennek meg következetesen minden feladatnál, de így mégis hitelesebb, életsze-
rűbb, feltehetően hatékonyabb is az etikus forráshasználatra nevelés.

A következőkben évfolyamonként részletesebben is bemutatjuk a bibliográfiai 
hivatkozás egyes tankönyvekben való megjelenését.
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Az 5. évfolyamos tankönyv és munkafüzet
Nem tartalmaz Könyvtári informatika című fejezetet, viszont több más fejezetben 
találhatunk a témánkhoz kapcsolódó részinformációkat.

A szövegszerkesztésről szóló fejezetben több hasznos helyesírási szabály és egyéb 
esztétikai szempont mellett felhívja a figyelmet arra is, hogyan lehet az URL-ről az 
automatikusan rákerülő hivatkozást eltávolítani (41. p.). Ezt érdemes a tanórán az 
indokkal kiegészíteni, mert a tankönyvi szövegből nem derül ki, hogy a tanácsok 
közül melyik szabály, és melyik miért fontos.

Az Infokommunikáció című fejezet egyik bevezető feladata URL-lel adja meg, 
mit kell olvasni; nem ad más, a műre nézve informatívabb, példaértékűbb, megje-
gyezhetőbb azonosító adatot (94. p.) Ugyanezt láthatjuk a munkafüzet azonos című 
fejezetében három feladat esetén.

Az Információfeldolgozás című fejezetben található 1. feladatban források alapján 
kell dokumentumot összeállítani (108. p.). Ebben nem kérik a források feltüntetését. 
A 122. oldalon viszont igen. A szöveg, kép mentését tartalmazó fejezetben a szerzők 
felhívják a figyelmet, hogy „Ne mulasszuk el az így elkészült dokumentumban 
feltüntetni a szöveg, illetve az egyes képek forrását, az internetes címét” (5. évf., 
111. p. és 7. évf. 45. p.)! Vagyis itt előremutatóan felhívják a figyelmet, de rossz, 
pontatlan, nem kielégítő tanácsot adnak. Az Infokommunikáció című fejezet végén 
lévő, sok, forráshasználatot igénylő feladat egyike sem kéri, hívja fel a figyelmet a 
források megadására. A munkafüzetben 19 keresést kérő feladat van, többségük 
forráskérés nélkül (10. p., 33‒38. p.). Közülük egy komplexebb és egy adatkereső 
feladat várja el a forrás feltüntetését is (38., 40. p.),

Az Információk hitelessége című alfejezet érdekes példát mutat be az interneten 
található eltérő, ellentétes tartalmú információkkal kapcsolatban. Egy múzeum 
nevének és nyitva tartásának különböző változataira hívja fel a figyelmet, így vetve 
fel a problémát. Következtetésként, tanácsként a több oldalon való tájékozódást és a 
hivatalos, intézményi honlapokat ajánlja. A példa a 7. évfolyamos könyvben is 
szerepel.

A 7. évfolyamos tankönyv és munkafüzet
Az Információfeldolgozás című fejezetben (42‒47. p.) szerepel az internetről való szö-
veg, kép elmentését és az azokból újabb szöveg előállítását igénylő feladatok készíté-
sének bemutatása. A fejezet végén az 5. évfolyamos tankönyvben is olvasható, 
adathiányos hivatkozási tanácsot kapják a diákok (45. p.). A prezentációban elhelye-
zett képek, hanganyagok, mozgóképek tárgyalásakor viszont nem szól a forrásfel-
használás etikai követelményeiről és a hivatkozás módjáról sem.

A prezentáció című fejezet Bemutató készítése alfejezetének végén kiemelt 
keretben hívják fel a szerzők a figyelmet, hogy a forrásokat fel kell tüntetni a 
prezentációban. Ezt utolsó diaként ajánlja, melyen „felsoroljuk a felhasznált forráso-
kat (pl. a mű címét, szerzőjét, kiadóját, a kiadás évét vagy az internetcímét)” (75. p.). 
Az internetes forrásoknál itt is önmagában az URL-t tekinti hivatkozásnak. 
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A nyomtatottakra vonatkozó adatoknál, szokatlanul, nem a szerzővel kezd, a kiadás 
helye pedig nem szerepel.

Az információk hitelessége című alfejezet az ötödikes könyvben olvasható példát 
adja a probléma szemléltetésére.

Az ellenőrző kérdések között találhatunk egyet (88.p./12.), mely a forrásjelöléssel 
kapcsolatos.

A könyvtárhasználat fejezet (118‒125. p.) a könyvtártípusokkal, kézikönyvekkel 
foglalkozik. A tankönyv nem foglalkozik a hivatkozással, de az ellenőrző feladatok 
között, a referensz kérdéseknél felhívja a figyelmet, hogy a válasz pontos forrását is 
adják meg a tanulók. 

A tankönyvhöz kapcsolódó munkafüzet az Infokommunikáció című fejezetében 
túlnyomó többségben információkeresést igénylő feladatokat találhatunk. A 20 ilyen 
feladatból egynél kéri megadni a forrást. Négy feladat összetettebb, ismertetőt kell 
készíteni megadott témából. Ezeket 6-9 lépésből álló folyamatként kéri megoldani. 
Ezek mindegyikében az egyik utasítás: „Tüntesd fel a lap alján a források helyét dőlt 
betűkkel!” (20‒21. p.) A Prezentáció című fejezet hasonló feladatai viszont nem 
tartalmazzák ezt a lépést (26‒29. p. 12., 14., 17., 18. feladat). A könyvtárhasználat 
fejezet a tankönyvvel összhangban nem a bibliográfiai hivatkozásokkal foglalkozik.

A 8. évfolyamos tankönyv és munkafüzet
A tankönyv weblapkészítési feladatai között vannak olyanok, melyek felhívják a 
figyelmet a forrás feltüntetésére. (38., 52., 62., 64., 65. p.) A honlapkészítésről szóló 
tananyagegység Előkészítés című fejezete tartalmaz egy alfejezetet Források haszná-
lata címmel (44. p.). Ebben felhívják a diákok figyelmét, hogy az etikai, szerzői jogi 
szabályokat be kell tartani. A felhasználásban megkülönböztetik a magáncélú, a 
nyilvánosságra hozott és a publikált dokumentumot. A magyarázatokból az derül 
ki, hogy az átvett részletekre vonatkoznak, tartalmi felhasználásról nem esik szó. 
A tankönyvi szöveg szerint nyilvánosságra hozatal (kölcsönzés, felolvasás) esetén fel 
kell tüntetni a forrást. Itt megadja a könyv kötelező azonosító adatait, a netes 
forrásokról viszont a 7. évfolyamos tankönyvben látottal azonos módon csak szerzőt 
és URL-t ír elő. Publikálás esetén viszont a tankönyvszerzők szerint szerzői engedély 
szükséges.

A Könyvtárhasználat tananyagegységen belül az információkeresést A forrás-
használat című fejezet követi (103‒108. p.). Itt egyértelműen megkülönbözteti a szó 
szerinti és a tartalmi idézést. A két esetnél háromféle hivatkozási stílusban/rendszer-
ben/logikában ad javaslatot a forrás adatainak közlésére: lábjegyzet, idézett művek 
jegyzéke, jegyzék tételszámára utaló sorszám megadása. Ezek alkalmazásának 
feltételeiről, módjáról, a következetesség elvárásáról nem esik szó. Arra viszont 
felhívja a diákok figyelmét, hogy dokumentumtípusonként máshogyan kell hivat-
kozni, majd bemutatja az önálló könyv, a tanulmánykötetben megjelent tanulmány, 
a teljes időszaki kiadványszám, a folyóiratcikk, a CD-ROM és az internetes doku-
mentumra való hivatkozást. Mindegyik rész praktikusan ad egy sablont (szerző, cím 
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adatsorrendűt), majd kiegészítéseket fűz hozzá, végül az illusztrációul szolgáló 
dokumentumrészletek alapján ad egy példát is.

A hivatkozás bemutatásánál a könyvek esetén az öt kötelező adatot sorolja fel, 
könyvrészlet esetén kiegészítve az oldalszámokkal. Kitér a háromnál több szerzős 
esetre is. Kifogásolható, hogy a példához a könyv borítójának, és nem címlapjának 
képét adták meg. A tanulmány hivatkozásához használt példánál azt ajánlja, hogy a 
hivatkozásnál ‒ ha nem találják a könyvtárban ‒ nézzék meg a mű honlapját (ezt 
magunk meg sem találtuk). Ehelyett szakszerűbb, praktikusabb, gyakorlatra 
nevelőbb, ha inkább valamely közös katalógust ajánlunk adategyeztetésre, adatpót-
lásra. Zavaró lehet, hogy a feladat és a megoldás jelentősen eltérő oldalszámokat ad 
meg. Teljes időszaki kiadványra ritkán szoktunk hivatkozni. Tematikus számoknál 
előfordulhat ugyan, de túlzásnak gondoljuk a 8. évfolyamon való tanítását. Itt a 
képen látható impresszumban más kiadási hely olvasható, mint a megoldásban. 
A folyóiratcikk sablonjából kimaradt a folyóirat száma, de a megoldásban szerepel. 
A CD-ROM-oknál felhívják a figyelmet, hogy az elektronikus forrásokra ugyanúgy 
pontosan kell hivatkozni, de a CD-ROM-okra való hivatkozásnak hazánkban nincs 
kialakult gyakorlata. A példafeladathoz tartozó kép nem a dokumentum adatait 
tartalmazza, hanem részlet belőle. A netes hivatkozásról szóló blokk azt mondja, 
hogy hivatkozáshoz az URL-t kell megadni, és semmi mást.

A fejezet a forrásjegyzék készítésével zárul, itt csak annak rendezési lehetőségei-
ről van szó. Az elterjedt szerzői betűrendezés mellett még megemlíti az év szerinti, 
a tematikus és a dokumentumtípus szerinti lehetőséget. Ez utóbbiak említése 
túlzás, mert szokatlanok, nagyon ritkán indokolható használatuk (vagy a tan-
könyvszerzők keverik a felhasznált irodalomjegyzék és az önálló bibliográfia 
bemutatását). Az illusztrációul szolgáló minta is betűrendes, de súlyos betűrende-
zési hibákat tartalmaz, mert a külföldi szerzők keresztnevük szerint vannak 
besorolva. Emellett nem mindenhol szerepel a kiadás helye, és van kiadó, amelynek 
nevében helyesírási hiba van.

A tankönyvhöz kapcsolódó munkafüzet Weblapkészítés című fejezetében a hat 
komplexebb, nagyobb mennyiségű szöveges és képi információt felhasználó feladat 
közül abban a háromban, amelyekben a tanulóknak önállóan kell az interneten 
információt keresni, a lépések között elvárás a források feltüntetése (7., 12., 14. 
feladat). A Könyvtárhasználat című fejezetben a World Digital Library oldal bemuta-
tása a feladat, melynek részfeladata, hogy a tanulók sorolják fel, milyen weboldalakat 
használtak még. Emellett témánkhoz az utolsó (8.) feladat kapcsolódik még, mely öt 
tételes, rendezett forrásjegyzék összeállítását kéri. Ehhez nincsen további segítség, 
vagy a más feladatoknál látott lépéssor.

4.3. A Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó informatika-tankönyvei
A Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadónak (NTK) informatikából csak a 9–10. 
évfolyam számára készített és érettségire felkészítő kiadványai szerepelnek a KLIK 
tankönyvlistáján. Egy gimnáziumi, egy szakközépiskolai tankönyv és négyféle 
feladatgyűjtemény. Ezek közül egy nem volt hozzáférhető.
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Összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy az NTK tankönyveiben és egyik feladat-
gyűjteményében találhatunk a bibliográfiai hivatkozással kapcsolatos tartalmat. 
A tankönyv gyakorlatias áttekintést ad a hivatkozás több fontos részletéről, mely 
ugyan kiegészítést, kisebb pontosítást igényel, de jó kiindulópontja lehet a téma 
oktatásának. A szűkebben vett témánkról, az internetes forrásokra való hivatkozás-
ról csak egy ‒ de legalább korrekt ‒ mondatot találhatunk. A feladatgyűjtemények 
elsősorban olyan feladatokat tartalmaznak, melyekhez lehetne hivatkozással 
kapcsolatos tartalmat kapcsolni, de ez nem jellemző. A szerzők az érettségi feladat-
gyűjtemények kivételével kevés helyen mutatnak példát azzal, hogy maguk is 
hivatkoznak. Az ilyen esetekben pedig adathiányosan, a webes források esetén csak 
URL-lel azonosítanak.

Informatika-tankönyv a gimnáziumok és a szakközépiskolák számára
Összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy a gimnáziumok és a szakközépiskolák 
számára íródott tankönyvek az EMMI-kerettanterveknek megfelelően tartalmazzák 
a bibliográfiai hivatkozás témakörét, de internetes forrásokkal kapcsolatos tudniva-
lót csak egy mondatban közölnek; az viszont pontos.

A gimnáziumok és a szakközépiskolák számára íródott két tankönyv témánk 
szempontjából megegyezik. (A megadott oldalszámok a gimnáziumi tankönyvre 
vonatkoznak.) Sem a tankönyv, sem a kiadó honlapjáról elérhető tanmenetjavaslat8 
nem tartalmaz felhasznált irodalomjegyzéket és olvasmányajánlót, módszertani 
útmutatót.

A Nat 4-gyel, EMMI-kerettantervekkel megegyező fejezetszámú, című 5.1. 
Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai című fejezet az információforrások 
hitelességét csak az interneten elérhető honlapokra értelmezi. A hitelesség ismérvei 
között felsorolja, hogy az hivatkozásokkal és forrásanyagokkal könnyíti meg az 
információk helyességének ellenőrizhetőségét. (165. p.) (A tankönyv maga sem 
hivatkozásokat, sem felhasznált irodalomjegyzéket nem tartalmaz.)

A szerzői jogi alapfogalmak között kiemelten szerepel a plágium. Ha ezt el 
akarjuk kerülni, akkor a szerzőt és a címet meg kell adni. Továbbá kiemeli, hogy a 
szó szerinti idézetet idézőjelbe kell tenni. (166. p.) A fejezet nem utal a tankönyv 
azon részére, mely a hivatkozás szabályait taglalja, valamint nem értelmezi a tanulók 
élethelyzetére a hivatkozások használatát.

A 6. Könyvtári informatika fejezeten belül a 6.2. Információforrások című 
alfejezet része a Bibliográfiai hivatkozások alfejezet (213‒214. p.), mely másfél 
oldalban foglalja össze a tudnivalókat. (Ugyanezen a 6.2. fejezeten belül az idegen 
nyelvű szótárak 3 oldal, az elektronikus könyvek rész 7 oldal hosszú.) Meghatározza 
a bibliográfiát (tájékoztató eszközi értelemben), majd átmenet nélkül rátér a biblio-
gráfiai hivatkozásra. Ebből a részből a diákok megtudhatják, hogy dolgozatírás előtt 
releváns szakirodalmat kell keresniük, el kell azokat olvasniuk, meg kell érteniük. 

8 Tanmenetjavaslat, 17173 Dr. Dancsó Tünde – Korom Pál : Informatika, gimnázium 9–10. tankönyvhöz, 
NTK, Budapest, 34 p., Letöltés: http://www.ntk.hu/c/document_library/get_file?folderId=279536&name=
DLFE-32026.doc (2014.04.23.)
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A mások gondolatait „jól látható módon” (213. p.) el kell különíteni a saját gondolat-
tól, és hivatkozni kell a forrásra. A hivatkozás okaként a saját forrás megkülönbözte-
tését és a visszakereshetőséget adja meg. Fontos, hogy a tankönyvi szöveg felhívja a 
figyelmet arra, hogy egyértelműen és következetesen kell jelölni a hivatkozásokat. 
Két markánsan különböző szövegen belüli hivatkozási módot említ meg: a lábjegy-
zetest és a szövegen belüli zárójeleset, de nem emeli ki, hogy ezek együtt nem 
alkalmazhatók, vagyis a következetesség valamelyik választását is kell, hogy jelentse. 
Később pedig minden átmenet és alternatíva nélkül csak egy név-év adatsorrendű 
mintát mutat be. Nincs utalás arra, hogy ennek a hivatkozási stílusnak is több 
változata van. Jól átlátható, használható táblázatot találhatnak a diákok a szöveg 
közben elhelyezett hivatkozás többféle esetére. Majd az irodalomjegyzék követelmé-
nyei következnek: betűrend, függő behúzás, dokumentumtípusonkénti sablon. 
A tankönyvszerzők nem magyarázzák, hogy a szöveg közben elhelyezett hivatkozás 
és az irodalomjegyzék milyen kapcsolatban van egymással, pedig ez a név-év 
adatsorrendet alkalmazó hivatkozási stílus esetén különösen fontos, hiszen az 
irodalomjegyzék oldja fel a rövidítést. Fontos, hogy a tankönyv kitér a tartalmi 
hivatkozás fogalmára is. Négyféle esetre kapnak a tanulók hivatkozási sablont (egy 
olyan bevezető mondattal, mely arra utal, mintha más nem is szerepelhetne a 
jegyzéken) egy-egy példával: önálló könyv, szerkesztett könyv, könyvfejezet, folyó-
iratcikk. Itt hibásan, a szerkesztett könyv esetén a szerzőt adja meg első adatként. 
A példában pedig a közreadót szerepelteti kiadóként, annak nevét is hiányosan. 
A két, nem önálló műre vonatkozó sablon valamiért nem utal arra, hogy több szerző 
is lehet, pedig az önálló műveknél ezt megtette.

Az interneten elérhető források hivatkozásával a fejezet utolsó egy mondata 
foglalkozik, mely így szól: „Ha az adott tanulmány az interneten is olvasható, akkor 
a fenti adatok mellett az URL-t és a letöltés dátumát is meg kell jeleníteni” (214. p.). 
Ehhez sem magyarázat, sem példa nem tartozik. Továbbá ahhoz sem nyújt irány-
mutatást, hogy hogyan kell eljárni a csak interneten megjelenő források hivatko-
zása esetén.

A témakörhöz tartozó feladatok közül az első kettő különböző típusú bibliográ-
fiák jellemzőire kérdez rá, melyekre a tankönyvi szöveg nem ad választ. A másik 
négy feladat pedig irodalomjegyzék összeállítását kéri. A feladat csak a témakört 
jelöli meg, további útmutatást, elvárást nem tartalmaz.

Alapszintű feladatgyűjtemény
A Pattantyús-Ábrahám Sándorné ‒ Siegler Gábor ‒ Szalayné T. Zsuzsanna által 
összeállított feladatgyűjtemény (NT-80316) nem tartalmazza az informatika 
műveltségterület és tantárgy összes témakörét, csak azokat, „amelyek elsősorban 
gyakorlati tudást, a számítógéppel való alkotó munkát tartalmaznak.” (3. p.) – olvas-
hatjuk a bevezetőben. Ezek között nem szerepel a könyvtárhasználat, információ-
használat még a szöveg- és prezentációszerkesztés témakörökhöz kapcsolva sem. 
Ezeket a témaköröket önmagukban, a technikai megvalósításra fókuszálva gyako-
roltatja, sem a szöveg, prezentáció tárgyával, sem felhasznált forrásokkal kapcsolat-
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ban nem tartalmaz elvárásokat, szempontokat, figyelmeztetéseket. Információkere-
sést sem igényel, mert megadott, elektronikusan mellékelt alapanyagból kell 
dolgozniuk a tanulóknak. Azok forrását nem adták meg, így követendő példát sem 
mutatnak.

További feladatgyűjtemények
Az NTK további három, KLIK-tankönyvlistán szereplő kiadványa feladatgyűjte-
mény. Ezek közül a 9–10. évfolyamosoknak szóló feladatgyűjteményből könyvtárban 
a NT-81493 raktári számúból csak a /Nat nélküli volt hozzáférhető. Összefoglalóan 
azt állapíthatjuk meg, hogy a feladatgyűjtemény foglalkozik a forrásjelölés témakö-
rével is, de több ponton rossz példát mutat. Az érettségire felkészítő kötetek az 
írásbeli érettségire vonatkozó követelményeknek megfelelően könyvtárhasználati 
fejezetet nem tartalmaznak. Ezen kötetek viszont kiemelkednek a többi tankönyv 
közül abban, hogy a feladatokban használtatott szövegek forrását más kiadványoké-
hoz képest sok helyen megadják, de – különösen az internetről származó források 
esetén – nem kielégítően pontosan.

A hat szerző által összeállított, 9–10. évfolyamos tanulóknak szóló feladatgyűjte-
mény / Nat nélküli változatában (amelynek raktári száma nem tartalmazza a  
/NAT-ot) az adatvédelemmel, adatbiztonsággal kapcsolatban van 1-1 elméleti tudást 
igénylő feladat, mely a forráshasználat szükségességére vonatkozó kérdést is tartal-
maz (17. p.). A szöveg-, kép-, weblap-, prezentációkészítő feladatsorok viszont nem 
tartalmaznak hivatkozással kapcsolatos elvárásokat, feladatokat. Nem mutatnak 
példát, miközben használnak máshonnan származó tartalmakat. Három kivétel 
van, ahol a felhasznált kép URL-ét megadják, ami önmagában nem is elegendő, és 
indok, jelölési elvárás nem kapcsolódik hozzá (86., 94., 96. p.). Mindezek mellett a 
kötetben minden URL kék, vastag, dőlt, ez pedig ‒ mint fentebb kifejtettük ‒ nem 
indokolt és nem esztétikus.

A feladatgyűjtemény Információs társadalom – könyvtári informatika című 
fejezetének 1. feladata kifejezetten az interneten való keresésre szólít fel. Felhívja a 
figyelmet arra, hogy „tartsuk be az idézés és forrásfelhasználás szabályait!” (153. p) 
A feladat megoldásához tematikusan néhány forrást is ajánlanak. Ezeket viszont itt 
is kizárólag egy URL-lel azonosítják. A forrásjelölés még egy helyen jelenik meg 
elvárásként: a könyvtártörténettel kapcsolatos kiselőadást kérő feladatban (155. p.). 
A Katalógus otthon feladat (158. p.) egyszerűsített katalóguscédulák készítését kéri, 
melyhez bibliográfiai leírást vár a következő adattartalommal: Cutter-szám, szerző, 
cím, illusztrátor, kiadó, év, oldalszám, ISBN, tárgyszó. Ez ilyen formában, alapos 
tanári magyarázat nélkül a bibliográfiai leírás és hivatkozás fogalmának, funkciójá-
nak összekeveredése veszélyét hordja magában.

Az érettségire felkészítő két feladatgyűjtemény ugyanannak a műnek két 
változata. A /1-es a korábbi, 2009-es tankönyvi engedélyűnek az érettségi követelmé-
nyek változása miatt átdolgozott, de új műként, 1. kiadásként kiadott, 2011-es 
engedéllyel rendelkező változata. Több feladat azonos bennük, de az új változat új 
feladatokat is tartalmaz. Könyvtárhasználati fejezetet egyik sem tartalmaz.
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A különböző szerkesztési és adatkezelési feladatok között nincsen információke-
resésre épülő. A tanulóknak megadott fájlok alapján kell dolgozniuk. Ezek gyakran 
tartalmaznak szövegeket, képeket. Ezen források megadásában a feladatgyűjtemény 
nem következetes, nem mindenhol láthatjuk, hogy ebben példát mutat, követel-
ményt támaszt. A megjelenésük pedig különböző minőségű. A nyomtatott források-
ból származó szövegek esetén a szépirodalmi részletek forrásai szerepelnek, az 
ismeretterjesztőké ritkábban. Az azonosító adatok tartalmazzák a legtöbb szükséges 
adatot, de az idézett részlet oldalszámait nem (pl. 51., 55., 66. p.) Az internetről 
származó szövegeken a már több tankönyvben alkalmazott rossz példát láthatjuk, 
hogy forrásként csak egy URL-t adnak meg a szerzők. (Pl.: 41., 43., 175. p.) A képek 
forrása egy helyen, és ott is csak linkkel azonosítva jelenik meg (160. p.).

Kevés helyen, de a vizsgázni szándékozóknak szóló instrukciókban is szerepel a 
forrás feltüntetése. De ezek a középiskolában elvártnál kevesebbet, csak szerzőt és 
címet kérnek. (Pl.: 48., 66., 75. p.)

4.4. A Jedlik Oktatási Stúdió informatika-tankönyvei
A Jedlik Oktatási Stúdió (JOS) kiadónak csak középiskolai oktatás keretében 
használható kiadványai vannak a KLIK tankönyvlistáján. Ezekről összefoglalóan 
azt mondhatjuk, hogy vizsgált témánk egyáltalán nem szerepel bennük, és a 
tankönyv a lehetséges kapcsolódási pontokon sem utal a bibliográfiai hivatkozás 
szükségességére vagy módjára. A kötetek kevés helyen adnak meg forrást, és azokat 
is adathiányosan.

A tankönyv első 206 oldala a számítógép hardvereinek és szoftvereinek történe-
tére és használatára fókuszál; ez inkább leíró, magyarázó szöveg, kevés a feladat. 
Forráshasználattal kapcsolatos információkat, utalásokat nem tartalmaz. A könyv-
tárhasználat fejezet nem tartalmaz minden, EMMI-kerettantervben megadott 
ismeretkört, csak a könyvtártípusok, információkeresés, dokumentumismeret 
témakörök szerepelnek. Sem a forráskiválasztás, sem a felhasználás témakörei nem 
jelennek meg, így a bibliográfiai hivatkozás sem. Miközben a címlapverzó tanúsága 
szerint a tankönyv megfelel az EMMI-kerettanterveknek.

A feladatgyűjtemény nagy mennyiségű feladatot tartalmaz. Az információkere-
sést igénylők főleg referensz kérdések, így nem tartalmaznak semmilyen útmutatást, 
elvárást, a forrásjelöléssel kapcsolatban sem. A szövegszerkesztési feladatok között 
egy alapul információkeresésen, de ott sem elvárás a forrásjegyzék vagy hivatkozás, 
pedig az egy ismertetőben fontos elem mind a hitelesség, mind a tájékoztatás 
szempontjából (94. p.). A webszerkesztésről szóló fejezetben több feladat kéri az 
interneten való képkeresést. Egyik sem hívja fel a figyelmet a szerzői jog és/vagy a 
hivatkozás problémájára. A Könyvtárhasználat című fejezet 102 referensz és ellen-
őrző kérdést tartalmaz, azonban egyetlen munkáltató, alkotó feladat sincs köztük. 
Vizsgált témánkat egyik kérdés sem érinti, a többi fejezethez hasonlóan a válaszok 
mellé forrást nem kér. A komplexebb problémamegoldást igénylő feladatok között 
kettőben a feladat kiindulópontjának forrását csak egy URL-lel azonosítják a 
szerzők. (247., 249. p.)
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Az érettségire felkészítő tankönyv az Informatikai ismeretek címűhöz hasonlóan 
a könyvtárhasználat területén nem dolgoz fel minden EMMI-kerettantervi könyv-
tárhasználati témakört. A tankönyv egyik fejezete sem tartalmaz utalásokat, 
követendő példát. Ebben is előfordul, hogy egy webes oldalt csak URL-lel azonosíta-
nak (pl.: 233. p.).

4.5. Összefoglaló
Összességében azt mondhatjuk, hogy az EMMI-kerettantervek alapján kiadott 
engedélyek ellenére több informatika-tankönyv egyáltalán nem tartalmazza a 
bibliográfiai hivatkozás témakörét. A Jedlik Oktatási Stúdió középiskolásoknak 
szóló tankönyvcsaládján kívül a többi kiadó valamely kötetében bizonyos mértékben 
viszont direkt tananyagként jelen van a hivatkozás témája. Az internetes hivatkozást 
azonban csak a Pedellus és az NTK tankönyvei tartalmazzák.

A tananyag tartalmáról azt állapíthatjuk meg, hogy többnyire részleteket ragad-
nak ki. Emellett több kisebb-nagyobb hiba található bennük. A tankönyvi szövegek 
használtatása során azokat mindenképpen ki kell egészíteni a hivatkozás okainak, 
élethelyzeteinek, logikájának tárgyalásával. Fel kell hívni a figyelmet a többféle 
kivitelezési lehetőségre, a forrásjegyzék és a szöveg közben elhelyezett hivatkozások 
kapcsolatára.

Az etikus forráshasználatra nevelésben a Pedellus kiadó tankönyvei emelkednek 
ki azzal, hogy a sok, nem a könyvtárhasználati fejezetben lévő keresési, szerkesztési 
feladat is elvárja a forrásjelölést. Az viszont mindegyik kiadó tankönyveiről megálla-
pítható, hogy nem járnak elöl jó példával és mintával. Ha egyáltalán jelölik a forrást, 
azt adathiányosan, internetről származó forrás esetén csak URL-lel adják meg, mely 
az elvárható minimumnak sem felel meg.

Általánosságban azt is elmondhatjuk, hogy a köteteknek sem a szerzői, sem a 
lektorai, sem a kirendelt szakértői nem könyvtárosok. Továbbá nem elterjedt 
gyakorlat sem a módszertani útmutató, sem az ajánlott, sem a felhasznált irodalom 
megadása.
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Amália, munkafüzet)

AP-070603 Információtól a műveltségig 7. ‒ CD-melléklettel (Fülöp Péter tankönyv)
AP-070604 Információtól a műveltségig munkafüzet 7. (Fülöp Péter munkafüzet)
PD-072 Hetedikes informatika Fenyős Zoltán – (Fenyősné Kircsi Amália tankönyv)
PD-078 Hetedikes informatika munkafüzet (Fenyős Zoltán – Fenyősné Kircsi 

Amália munkafüzet)
AP-080602 Információtól a műveltségig 8. ‒ CD-melléklettel (Fülöp Péter tankönyv)
AP-080603 Információtól a műveltségig munkafüzet 8. (Fülöp Péter munkafüzet)
PD-073 Nyolcadikos informatika (Fenyős Zoltán – Fenyősné Kircsi Amália tan-

könyv)

9 A tankönyvek listája nem pontos bibliográfiai hivatkozásokat tartalmaz. Az adatokat a KLIK-
tankönyvlistán szerepelő adatokkal adtuk meg, az ott alkalmazott évfolyamonkénti bontásban. Zárójel-
ben szerepelnek azok a kötetek, melyeket az elemzéshez nem sikerült beszerezni.
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PD-079 Nyolcadikos informatika munkafüzet (Fenyős Zoltán – Fenyősné Kircsi 
Amália munkafüzet)

JO-0153 Informatikai ismeretek a középiskolák részére (Farkas Csaba tankönyv)
JO-0163 Informatikai feladatgyűjtemény (Holczer József ‒ Farkas Csaba ‒ Takács 

Attila gyűjtemény)
JO-0193 Informatika szóbeli érettségi közép- és emelt szinten (Holczer József 

gyűjtemény)
NT-17173 Informatika 9-10. a gimnáziumok számára (Dr. Dancsó Tünde ‒ Korom 

Pál tankönyv)
NT-80316 Informatika feladatgyűjtemény. Alapszint (CD melléklettel) (Pattantyús-

Ábrahám Sándorné ‒ Siegler Gábor ‒ Szalayné T. Zsuzsanna gyűjtemény)
NT-81482 Érettségire felkészítő feladatgyűjtemény. Informatika (CD melléklettel) 

(Reményi Zoltán ‒ Siegler Gábor ‒ Szalayné Tahy Zsuzsanna gyűjtemény)
NT-81482/1 Informatika érettségire felkészítő feladatgyűjtemény (Reményi Zoltán 

‒ Siegler Gábor-Szalayné Tahy Zsuzsanna gyűjtemény), Zsakó László alkotó-
szerkesztő

(NT-81493/NAT Informatika feladatgyűjtemény a középiskolák 9–10. évfolyama 
számára (Jónás Katalin ‒ Juhász Tibor ‒ Kévés Rita ‒ Siegler Gábor ‒ Tóth 
Tamás ‒ Végh András gyűjtemény)

NT-17174 Informatika 9. a szakközépiskolák számára (Dr. Dancsó Tünde ‒ Korom 
Pál tankönyv)

További, elemzésbe bevont tankönyvek 
AP-050604 Információtól a műveltségig 5. (Fülöp Péter tankönyv)
PD-440 Ötödikes informatika (Fenyős Zoltán ‒ Fenyősné Kircsi Amália tankönyv)

6. MELLÉKLET – TANTERVI RÉSZLETEK

6.1. Nat 4 
Az Informatika/Könyvtári informatika szerkezeti egység bibliográfiai hivatkozásra 
vonatkozó részlete (110/2012. Korm. rend., 10 819. p.): 

1–4. 5–6. 7–8. 9‒12.
A források azonosító 
adatainak megállapí-
tása.

A forrásmegjelölés 
alapjainak alkalma-
zása, etikai vonatkozá-
sainak megértése.

A bibliográfia 
hivatkozástechnikájá-
nak alkalmazása a 
leggyakrabban 
használt dokumen-
tumtípusok esetén. 

Hivatkozásjegyzék, 
irodalomjegyzék 
készítése.
A források alkotó 
felhasználása az etikai 
normák követésével.
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Az Informatika/Az információs társadalom szerkezeti egység bibliográfiai hivatko-
zásra vonatkozó részlete (110/2012. Korm. rend., 10 818. p.): 

1–4. 5–6. 7–8. 9‒12.
Az információforrások 
etikus felhasználásá-
nak megismerése.

Magyar nyelv és irodalom/A tanulási képesség fejlesztése szerkezeti egység biblio-
gráfiai hivatkozásra vonatkozó részlete (110/2012. Korm. rend., 10 665. p.):

1–4. 5–6. 7–8. 9‒12.
Elemi gyakorlottság a 
források megjelölésé-
ben.

Az idézés formai és 
etikai szabályai. 
A forráskritika 
technikáinak ismerete.

6.2. Nat 3 
Az Informatika/Könyvtári informatika bibliográfiai hivatkozásra vonatkozó részlete 
(A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003 
(XII. 17.) Korm. rendelet (a 202/2007. (VII. 31.) Korm. rendelettel módosított, 
egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 114. p.): 

1–4. 5–6. 7–8. 9‒12.
A főbb dokumentum-
fajták megkülönbözte-
tése, tartalmának és 
adatainak megállapí-
tása.

A médiumok 
megkülönböztetése 
(közlésmód, informá-
ciós érték) és irányított 
feldolgozása.

A tanulmányi 
problémának 
megfelelő médium 
kiválasztása és 
feldolgozása a 
forrásfelhasználás 
algoritmusának és 
etikai szabályainak 
alkalmazásával.

A médiumok, 
közléstípusok tartalmi 
hitelességének és 
esztétikai értékének 
megítélése, valamint 
alkotó felhasználása az 
etikai normák 
követésével.
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Magyar nyelv és irodalom/A tanulási képesség fejlesztése egység bibliográfiai 
hivatkozásra vonatkozó részlete (A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 
alkalmazásáról szóló 243/2003 (XII. 17.) Korm. rendelet (a 202/2007. (VII. 31.) 
Korm. rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 31. p.):

1–4. 5–6. 7–8. 9‒12.
Elemi gyakorlottság az 
információ felhaszná-
lásában, a források 
megjelölésében

Az információ-
felhasználás néhány 
további normájának 
megismerése, 
alkalmazása (pl. a 
források megjelölése, 
az idézés formai és 
etikai szabályai, 
jegyzetek készítése).
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6.3. EMMI-kerettanterv
Az Informatika tantárgy bibliográfiai hivatkozásra vonatkozó részletei (51/2012. 
EMMI rend. iskolatípusonként ismétlődő részei)

Te
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ég

1–4. évf. 5–6. évf. 7–8. évf. 9-10. évf.
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Általános 
célok

A tanulást támogató 
információforrások 
saját dokumentumok-
ban való alkalmazása, 
az információforrá-
sokra való hivatkozá-
sok egyre nagyobb 
szerepet töltenek be a 
tanulás során, ennek 
érdekében a tanulók 
hivatkozásokat 
tartalmazó mintákat 
tekintenek meg és 
értelmeznek.

A tanulók megismerik 
az információkezeléssel 
kapcsolatos feladato-
kat, a veszélyek 
elhárítási lehetőségeit, 
a jogi és etikai 
vonatkozásokat. 
Az alkalmazás során 
kiemelt szerepet kap az 
információforrások 
hitelességének 
értékelése, az informá-
ciók etikus használata.

A tanulók újabb, a 
korosztálynak 
megfelelő információ-
kezeléssel kapcsolatos 
feladatokkal találkoz-
nak, felkészülnek a 
veszélyek elhárítására, 
megismerik és 
értelmezik a jogi és 
etikai vonatkozásokat. 
Kiemelt szerepet kap az 
információforrások 
etikus alkalmazása és 
azok hitelességének 
értékelése.

A tematikai 
egység 
nevelési-fej-
lesztési céljai

Az információforrások 
feltüntetése a doku-
mentumokban.

Ismeretek/
fejlesztési 
követelmények

A felhasznált informá-
cióforrások feltüntetése 
a saját dokumentum-
ban.

Az információforrások 
etikus felhasználása.
Az információforrások 
feltüntetése.

A fejlesztés 
várt eredmé-
nyei a két 
évfolyamos 
ciklus végén

Szerezzen gyakorlatot 
az információforrások 
saját dokumentumok-
ban való feltüntetésé-
ben.

Ismerje az információ-
források etikus 
felhasználási lehetősé-
geit;
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Kiemelt szerepet kap a 
korosztály számára 
készült nyomtatott és 
elektronikus ismeret-
terjesztő művekben 
való önálló tájékozó-
dás, és a szerzett 
információk megadott 
szempontok szerinti 
felhasználása, a 
források azonosítása.

A különböző tantárgyi 
gyűjtőmunkákhoz, 
projektmunkákhoz 
kapcsolódó támogatás-
ban, értékelésben 
hangsúlyos szerepet 
kapnak az etikai és jogi 
vonatkozások, a 
forrásjegyzék készítése 
és a hivatkozások.”

Az információkereső 
stratégia kialakításával 
és az etikai szemponto-
kat is figyelembe vevő 
alkotó felhasználásával 
a tantárgyakhoz vagy a 
hétköznapi szituációk-
hoz kötött információt 
igénylő feladatokat a 
tanulók egyre 
önállóbban oldják meg.

A tematikai 
egység 
nevelési-fej-
lesztési céljai

A könyvtár forrásainak 
és eszközeinek tanári 
segítséggel való alkotó 
és etikus felhasználása 
a tanulmányi feladatok 
során.

Az iskolai és lakóhelyi 
könyvtár alapszolgálta-
tásainak és a külön-
böző információforrá-
soknak önálló, alkotó 
és etikus felhasználása 
egyszerű tanulmányi 
feladatok egyéni és 
csoportos megoldása 
során.

A könyvtári rendszer 
szolgáltatásai és a 
különböző információ-
források önálló felhasz-
nálása tanulmányi és 
egyéb feladatokhoz.

Ismeretek/
fejlesztési 
követelmények

A forrásmegjelölés 
etikai vonatkozásainak 
megértése.
Saját és mások 
gondolatainak 
elkülönítése.
A felhasznált források 
önálló azonosítása a 
dokumentumok főbb 
adatainak (szerző, cím, 
hely, kiadó, év) 
megnevezésével.

Bibliográfiai hivatko-
zás önálló készítése.
Idézés jelölése. 
A szerzői jogi 
vonatkozások 
megértése.
Forrásjegyzék 
összeállítása.

Bibliográfiai hivatko-
zás önálló készítése 
folyóiratcikkekről.
Az interneten 
megjelent források 
hivatkozási technikájá-
nak megismerése, 
segítséggel való 
alkalmazása.
Hivatkozásjegyzék, 
irodalomjegyzék 
készítése.
A források alkotó 
felhasználása az etikai 
normák követésével.

A fejlesztés 
várt eredmé-
nyei a két 
évfolyamos 
ciklus végén

A választott forrásokat 
képes alkotóan és 
etikusan felhasználni a 
feladatmegoldásban;

Legyen képes bármely, 
a tanulmányaihoz 
kapcsolódó feladata 
során az információs 
problémamegoldás 
folyamatát önállóan, 
alkotóan végrehajtani;
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TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

DÖMSÖDY ANDREA: AZ INTERNETEN ELÉRHETŐ 
FORRÁSOKRA VALÓ HIVATKOZÁS TÉMAKÖRE 
AZ INFORMATIKA-TANKÖNYVEKBEN

A 2012-es Nemzeti alaptanterv a 7-8. évfolyamos követelmények között a leggyak-
rabban használt dokumentumtípusok hivatkozását adja meg fejlesztési követelmény-
ként. A 2012-es kerettantervek pedig az informatika tantárgy könyvtári informatika 
témakörén belül a középiskolai követelmények között már szó szerint is tartalmaz-
zák az internetes források hivatkozását. Elemzésünkben megvizsgáltuk az összes 
olyan informatika tankönyvet, mely az állami iskolákban rendelhető volt 
a 2014/2015-ös tanévre.

A négy kiadó tankönyvei közül egyben egyáltalán nem szerepel a bibliográfiai 
hivatkozás, mint tananyag. És csak két kiadó tankönyvei közt van olyan, ami említi 
az interneten elérhető források hivatkozását. Ezek csak részleteket ragadnak ki és 
több hibát tartalmaznak. A tankönyvek teljes tartalmát vizsgálva csak egy kiadó 
tankönyve vár el más feladatokban is forrásjelölést. Az etikus forráshasználatot 
vizsgálva egyik tankönyv sem mutat jó példát, komoly hiányosságok vannak a 
forrásjelölés szempontjából.

ANDREA DÖMSÖDY: CITING WEB RESOURCES IN ICT 
TEXTBOOKS

One of the developing requirements of the National Core Curriculum (2012) in 
grades 7-8 is to give bibliographical reference of the most commonly used docu-
ments. The Curriculum Frameworks of Secondary Schools (2012) for ICT (by library 
information technology) include the specific topic of the citation of internet 
resources. In our analysis, we examined all of the information technology textbooks, 
which were allowed to order in the public schools in 2014/2015 school year.

The textbooks of one of the four publishers include nothing about citation as core 
content. Only textbooks of two publishers tell something about citation of web 
resources. But in this respect also these are fragmented, and contain several errors. 
Examining the whole content of the textbooks only one publisher expect citation in 
other tasks of its textbook. Considering the ethical use of sources, none of the 
textbooks set a good example, because they don’t often not cite any references or 
sources
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KÖNYVTÁRHASZNÁLATI 
ÓRAVÁZLATOK
Könyvismertetés

CS. BOGYÓ KATALIN

BARÁTNÉ HAJDU ÁGNES − CS. BOGYÓ KATALIN − 
EIGNER JUDIT (2013, SZERK.): KÖNYVTÁRHASZNÁLATI 
ÓRAVÁZLATOK (KIS KTE KÖNYVEK, 7.), BUDAPEST, 
KÖNYVTÁROSTANÁROK EGYESÜLETE, 334 P., ISBN 978-963-
88046-4-8

2013 végén jelent meg a Könyvtárhasználati óravázlatok című kötet a Kis KTE 
Könyvek sorozat 7. részeként. A kötet a könyvtár-pedagógiával foglalkozó szakem-
berek, közülük is elsősorban a könyvtárostanárok számára nyújt részben vagy 
egészben adaptálható óravázlatokat a könyvtárhasználat tanításának megkönnyíté-
séhez. A könyvtárhasználat iskolai tanítását a Nemzeti alaptanterv és a Kerettanterv 
írja elő. Az informatika-tantárgyban könyvtári informatika néven szerepel megadott 
óraszámokkal, de befogadó tantárgya még a magyar nyelv és irodalom is. Ezek az 
órák elsősorban a könyvtárhasználati céltudás gyakorlatorientált megszerzését 
szolgálják, ami a többi tantárgy tanulása során már eszköztudásként jelenik meg. 
Erre az eszköztudásra alapozhatnak a szaktanárok, s ez az alapja az önálló, majd 
később az élethosszig tartó tanulás támogatásának, az információs műveltség 
kialakításának is. Az általános, illetve a középiskolákban rendszeressé váló könyv-
tárhasználati órák, könyvtárhasználati szakórák hívták létre a könyvtárostanárok 
fokozott igényét a módszertani jellegű kiadványok iránt.

A Kis KTE Könyvek sorozatot a Könyvtárostanárok Egyesülete adja ki, az első 
kötet 2006-ban jelent meg. A 7. kötet közvetlen előzményének tekinthető a sorozat 
több része is, amely az imént említett cél-, illetve eszköztudás korszerű pedagógiai 
módszerekkel történő kialakításával, elmélyítésével, gyakoroltatásával foglalkozik. 
Ilyen például Pappné Vőneki Erzsébet: Természetes, Természettudományi ismeret-
szerzés könyvvel − könyvtárral. 5−8. évfolyam − Kalauz és feladatgyűjtemény. (Kis 
KTE könyvek, 1.); Ilyés Renáta − Melykóné Tőzsér Judit: Könyvtárhasználati 
feladatok, Módszertani segédanyag és óravázlatok hagyományos (nyomtatott) és 
elektronikus források használatához (Kis KTE könyvek, 3.); Dömsödy Andrea 
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(szerk.): Iskolai könyvtári projektek, programok. (Kis KTE könyvek 4.). Az igény 
azonban jóval nagyobb a módszertani jellegű kiadványokra, mint amit az eddig 
megjelent kötetek ki tudnának elégíteni, így nagy várakozás előzte meg a 7. kötet 
megjelenését.

A kötetben található óravázlatok szerzője húsz gyakorló könyvtárpedagógus, 
közülük tizenegyen voltak a szegedi könyvtárpedagógia-tanár MA szak levelező 
tagozatos hallgatói. A kötet szerkesztői, a tanulmányok szerzői elismert szakemberek: 
Barátné dr. Hajdu Ágnes tanszékvezető egyetemi docens, a SZTE és az ELTE oktatója, 
Cs. Bogyó Katalin szakvezető könyvtárostanár, iskolai könyvtári szakértő, az SZTE 
szakmetodikusa, dr. Eigner Judit könyvtárvezető, iskolai könyvtári szakértő.

A kötet markánsan három részre különül el. Az első rész bevezető tanulmány, 
amely az óravázlatok módszertani alapját részletezi Rövid módszertani összefoglaló 
címmel. A tanulmány szerzője, Cs. Bogyó Katalin leszögezi: „Tanulmányom nem 
vállalkozhat komplex módszertani összefoglalásra, elsősorban az iskolai könyvtárak 
sokszínű nevelő-oktató tevékenységének egy szeletére, a könyvtárhasználati órákra 
összpontosít. Szerepe a következő fejezetek óravázlatai előtti rendszerezés, keretbe 
foglalás, a fogalmak tisztázása, néhány gyakorlati alkalmazás bemutatása azzal a 
céllal, hogy segítse a továbbiak minél teljesebb körű felhasználását” (11p.). Ennek 
megfelelően elsőként a könyvtár-pedagógiai munka tervezésének lépéseit ismerteti a 
Nemzeti alaptantervtől kezdődően a Kerettanterven és a Könyvtár-pedagógai 
programon át az óravázlatokig. Ezt követően a könyvtárhasználati órákon, szakórá-
kon alkalmazható tanulásszervezési módokra, tanítási-tanulási stratégiákra tér át. 
Kiemelten foglalkozik az RJR (Ráhangolódás – Jelentésteremtés – Reflektálás) 
modellel, olyan módszereket, eszközöket ismertetve, amelyeket a modell különböző 
fázisában lehet eredményesen alkalmazni a könyvtárhasználati órákon (pl. dominó, 
feladat- és kérdésküldés, fürtábra, kilépőkártya stb.). Az IKT-alkalmazás során kitér 
a tanulói notebook-ok iskolai könyvtári használatára is, amelyet a SMART 
Classroom Suite osztálytermi szoftvercsomag tesz teljessé. A szerző – utalva a 
tanulók lehetséges internetfüggőségére – kiemeli: „Nagyon fontosnak tartjuk, hogy 
tanulónk felismerjék: az információkeresés során nem az információ hordozója, 
hanem maga az információ a lényeg!” (31.p.). A bemutatott módszerek, eszközök 
nem egy helyen visszaköszönnek (elsősorban a hallgatói) óravázlatokban is.

A második rész azokat a pályaműveket tartalmazza, amelyek a 
Könyvtárostanárok Egyesületének 2011-es, az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi 
Hónapjához kapcsolódó, Így tanítom a katalógus használatát című pályázatára 
érkeztek. A beadott pályaművek célközönsége a 3.-tól a 12. osztályig terjedt, s – a 
pályázat címének megfelelően – egy tananyagegységet járnak körül, de más-más 
megközelítésben. A pályaművek elé írott bevezetőjében dr. Eigner Judit, aki Vincze 
Mária mellett a pályázatok bírálója is volt, ismerteti a pályázat célját, az értékelési 
szempontokat (kidolgozottság, szakszerűség, tanuló-központúság, könyvtárhaszná-
lóvá nevelés), majd a zsűri összegző véleményét. Kiemeli, hogy „Az átnézett pálya-
művek egyik legfőbb erőssége a tanuló-központúság volt. A jó gyakorlatok leírásából 
számos könnyen megvalósítható, a helyi viszonyokhoz jól adaptálható ötlet vehető át 
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vagy fejleszthető tovább. Jellemező volt az új pedagógiai módszerek, korszerű 
tanulásszervezési módok beépítése a tervezett órákba.” (37 p.) A teljesség kedvéért az 
erények mellett az általánosnak mondható hiányosságokra is kitér. Az első három 
helyezett pályázó munkájáról részletes értékelés, a többiekéről rövid áttekintés, 
értékelés szerepel a bevezetőben. Az óravázlatok egységes szerkezetűek (bemutatko-
zás, a foglalkozás tantervi keretei, a foglalkozás menete, tapasztalatok, tanácsok, 
felhasznált irodalom), azonos szempontrendszer szerint készültek, azaz az egyes 
elemek kiemelhetők, átalakíthatók, cserélhetők az adaptáló kolléga számára, de nem 
egységes színvonalúak sem kidolgozottságukat, sem tartalmukat tekintve. Ettől 
függetlenül valamennyi rendelkezik olyan elemmel, amely értékessé, illetve felhasz-
nálhatóvá teszi.

A harmadik részben a Szegedi Tudományegyetem könyvtárpedagógia-tanár 
mesterképzésében részt vevő levelezős hallgatók óravázlataiból válogattak a szer-
kesztők. Barátné dr. Hajdu Ágnes A könyvtárhasználati órák helye a könyvtárpeda-
gógia-tanárképzésben címmel írt tanulmányt az óravázlatok elé, amelyben a szak 
alapításának körülményeit, a felvetődő kérdéseket, a képzés kurzusait és hálótervét 
ismerteti, elhelyezve benne a tanítási gyakorlatot. A könyvtárpedagógia-tanár MA 
szak elindulása rendkívüli jelentőségű a könyvtárostanárok számára, ugyanis 
mindezidáig nem létezett olyan képzési forma, amely direkt módon adott volna 
lehetőséget az iskolai könyvtárban szükséges végzettség eléréséhez. A szerző, aki 
jelentős szerepet vállalt a szak alapításában, ezt írja a körülményekről: „Váratlan 
szerencsés fordulat, vagy még inkább a hosszú évek jogszabályi véleményezései 
során kinyilvánított szándék és kívánság talált meghallgatásra, amikor a 18/2007. 
(III. 19.) OKM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követel-
ményeiről szóló rendelet kiegészítése során lehetőség nyílott arra, hogy a könyvtár-
pedagógia-tanár MA második tanárszak alapítási dokumentumait elkészíthessük.” 
(169 p.) A képzés három egyetemen indulhatott el a 2008/2009-es tanévben, köztük a 
Szegedi Tudományegyetemen 11 hallgatóval. A hallgatói létszám a 2013/2014-es 
tanévre 32-re emelkedett a levelező tagozaton. A 2010/2011-es tanévtől második 
tanárszakként a nappali tagozatos mesterszakos hallgatók is felvehetik a könyvtár-
pedagógia-tanár szakot, az ő létszámuk a 2013/2014-es tanévben Szegeden 5 fő volt. 
A tanítási gyakorlat a SZTE-n folyó képzésben kiemelt jelentőségű, erről A hallgatói 
óravázlatokról címmel Cs. Bogyó Katalin írt. Röviden ismerteti a gyakorlatot 
megelőző módszertani kurzusok tartalmát, a gyakorlat menetét, bemutatja a 
szakvezető könyvtárostanárokat, valamint azt a két gyakorlóiskolai könyvtárat, ahol 
az óravázlatok szerzői tanítási gyakorlatukat végezték. Míg az előző részben a 
pályázó könyvtárostanárok a pályaművük részeként mutatkoztak be, ebben a 
részben külön fejezet szól a szerzőkről. Mindkét esetben elhivatott könyvtárpedagó-
gusok képe bontakozik ki az olvasók előtt. A hallgatói óravázlatok is azonos felépíté-
sűek (alapadatok, az óra célja, fejlesztendő kompetenciaterületek, az órán használt 
segédanyagok, eszközök, az óra menete, felhasznált irodalom, mellékletek, tapaszta-
latok és gyakorlati tanácsok), az RJR-modell alapján készültek, tartalmukat tekintve 
több, egymásra épülő tananyagegységet érintenek 5.-től 9. osztályig. Érdekes 
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megfigyelni, hogy ugyanazt a tananyagegységet (pl. a kézikönyvek használatát) a 
spirális felépítés eredményeképpen hogyan tanították meg a hallgatók az 5., illetve a 
9. évfolyamon. Az óravázlatok egységesen kidolgozottak, kipróbáltak, részben vagy 
egészben kiválóan adaptálhatók.

A könyvet a Könyvtárhasználati óravázlatok a szaksajtóban címmel bibliográfia 
zárja, amely további segítséget nyújt a könyvtárostanároknak a tájékozódáshoz.

A kötet igényes megjelenésű, tipográfiája a sorozat korábbi köteteit követi. 
Az illusztrációk fekete-fehérek, de a színvonalas nyomdai kivitelezés eredményeként 
jól láthatóak. Egyedüli nehézséget az alcímek sötét alapon fehér színnel való megje-
lenítése okoz.

A könyvtárhasználati óravázlatok című kötetet forgatva a könyvtárostanárok új 
inspirációkat kaphatnak a szakmai megújuláshoz, az ötletek kipróbálása, gyakor-
lattá válása módszertani sokszínűséget eredményezhet számunka, amelynek legfőbb 
haszonélvezői tanítványaik lehetnek. 

(A kötet kiadását az NKA támogatta, melyet ezúttal is köszönünk. Kereskedelmi 
forgalomba nem került, azok kaphatták meg, akik a KTE-nek 2014-ben tagjai voltak. 
Egyes pedagógiai szakkönyvtárakba ajándékként eljutatta az egyesület, így az 
OFI-PKM állományában is megtalálható.)



Tóth Rezső fiataloknak szóló, Budapestet bemutató ismeretterjesztő műve.  
A szerzőről és a műről is szól Gráberné Bősze Klára tanulmánya.

Részlet Tóth Rezső: A magyar ifjusági irodalom s a népiskolai ifjusági könyvtárak.  
Athenaeum, Budapest, 1904.
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Sevillai Szent Izidor szobra Madridban a Spanyol Nemzeti Könyvtár bejáratánál. 
José Acoverro márványszobra Luis García fényképén.
(forrás: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Isidoro_de_Sevilla_(Jos%C3%A9_Alcoverro)_02.jpg)


