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„AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MOST MÁR NEM 
CSUPÁN KÖNYVGYŰJTEMÉNY, HANEM 
BARÁT ÉS TANÁCSADÓ IS EGYBEN.”
Iskolai könyvtárak Magyarországon 1944–1956

VARGA KATALIN1

TARTALMI ÖSZEFOGLALÓ

KATALIN VARGA: „SCHOOL LIBRARY IS NOT ONLY A 
COLLECTION, BUT FRIEND AND ADVISOR AT THE SAME 
TIME”. SCHOOL LIBRARIES IN HUNGARY 1944-1956

The study gives an overview about shool library provision in Hungary just after the 
second world war. Based upon the literature it is clear that school library was considered 
as a very important education aid, the main goal of which was to form reading habits of 
children, according to the actual political norms. There are some really interesting and 
advanced statements in the literature, however the practice is very disappointing. School 
library collections were severely reduced, following the ideological and political 
requirements, but at the same time a lot of new initiatives were made to create the 
opportunities for reading for children (e.g. class libraries). 

A tanulmány áttekintést kíván adni a korszak gondolkodásáról a tanulók könyvtári 
ellátásával kapcsolatban. A kevés számú, de fontos szakirodalomból nyilvánvaló, hogy a 
könyvtárat fontos nevelési eszköznek tartották, amelynek elsődleges célja, hogy a 
gyermekek olvasási ízlését és könyvekhez való viszonyulását formálja, természetesen az 
uralkodó értékrendnek megfelelően. A könyvtárak fejlesztése elválaszthatatlan az 
olvasóvá neveléstől, a gyermekeknek szánt olvasmányok értékelésétől, az olvasómozgal-
maktól. A szakirodalom áttanulmányozása után arra a meggyőződésre jutottam, hogy a 
részletekből kibontakozó kép egy meglehetősen haladó szemlétet tükröz, amit azonban 
a politikai elvárásoknak megfelelő napi gyakorlat természetesen nem enged kibonta-
kozni. Tanulmányomban az átfogó kép mellett az érdekes részletekből is szeretnék 
néhányat bemutatni. 

Tudjuk, hogy amióta iskola van Magyarországon, azóta van iskolai könyvtár is. 
A mai értelemben vett, a közoktatás, köznevelés szolgálatában álló könyvtártípus 

1 Varga Katalin PhD, habil. egyetemi docens, főkönyvtáros, EKE OFI Országos Pedagógiai Könyvtár 
és Múzeum, Budapest
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azonban csak a 19. század második felétől, az Eötvös-féle népoktatási törvény2 megszü-
letésétől létezik. A 20. század elejére kialakult az a rendszer, amely hosszú évtizedeken 
át meghatározó volt az iskolai könyvtári ellátásban: minden iskolában legyen könyvtár, 
mégpedig külön ifjúsági és külön tanári könyvtár, helyenként osztálykönyvtár is. 
A könyvtár feladata, hogy a diákot és a tanerőt támogassa a tanulásban és az oktató 
munkában, illetve hangsúlyosan az olvasásra nevelés. 

A két világháború közötti évtizedekre jellemző az a vita, amely a konzervatív és a 
liberális felfogás között bontakozott ki. A konzervatív gondolkozású kultúrpolitikusok 
(pl. Gulyás Pál) egyértelműen az iskolai könyvtárak nevelő szerepét helyezték előtérbe, 
ezért úgy gondolták, mindenben a központi irányításnak kell érvényesülnie: csak 
ellenőrzött irodalom kerülhet a könyvtárba; a könyvtár feladata, hogy irányítsa a 
tanulók olvasását, az olvasmányokon keresztül pedig alakítsa személyiségüket és 
gondolkodásukat. A másik irányzat emblematikus képviselője Szabó Ervin, aki szerint 
egyáltalán nem kell az iskolákba könyvtár, az oktatás minden igényét a modern 
közkönyvtárnak kell megoldania. Ő meg akarta szüntetni az iskolai könyvtárakat, 
állományukat pedig beolvasztani a közkönyvtárak állományába. Ezzel egyben a 
gyermekkönyvtárak kialakulását is elősegítette.3

Klebelsberg Kunó kultuszminiszter kezdeményezésére az 1920-as években tömegesen 
jöttek létre népkönyvtárak a falvakban. A feladatuk az volt, hogy értékes olvasmánnyal 
lássák el a lakosságot, de legfőképpen a helyi elemi népiskola tanulóit. A népkönyvtárak 
és az iskolai ifjúsági könyvtárak egyaránt az alábbi célokat és funkciókat szolgálták:

 ■ „egyrészt az ismeret-elsajátíttatás, illetve a nevelés (ezen belül az erkölcsi nevelés, a 
hazafias-nemzeti nevelés és az esztétikai nevelés) szolgálata,

 ■ másrészt a tanulók egyéni érdeklődésének kielégítése, valamint a szabadidő öröm-
teli, élményszerű olvasnivalóval való ellátása,

 ■ mindezeken keresztül a tanulók teljes személyiségének fejlesztése.”4 

Ekkoriban alakultak ki azok az iskolai könyvtári gyűjtemények, amelyek 1945 után a 
leginkább irritálták a hatóságokat, így selejtezték az akkor modernnek számító pszicho-
lógiai, jellemformáló, valláserkölcsöt fejlesztő, a hazafiságot, a nemzethez tartozást, a 
Trianon utáni fájdalmat erősítő és ébren tartó műveket. „De az is tény: a hazai iskolai 
könyvtárakban nem szerepeltek sem antiszemita művek, sem a német fajelméletet 
közvetítő és terjesztő könyvek.”5 

A második világháborút megelőző évek tehát jórészt elvi és elméleti vitákról szóltak, 
eközben maguk az iskolai könyvtárak nemigen fejlődtek. Az iskolai könyvtárak erősen 
centralizált irányítása volt a jellemző. A gyűjteményekbe csak azok a művek kerülhet-
tek, amelyek rajta voltak a központi ajánló listákon, feltételezhető tehát, hogy a könyv-
tárak állománya nagyon hasonló összetételű volt. Leginkább az uralkodó ideológiát 

2 1868. évi 38. törvénycikk a népiskolai közoktatás tárgyában, 96.§.
3 Katsányi Sándor (2005): Szabó Ervin és az iskolai könyvtárak. A tanulóifjúság könyvtári ellátásának 

válaszútjai az 1910-es években. Könyv és Nevelés, 1. sz.
4 Mészáros István (1994): Iskolai könyvtárak a magyar neveléstörténetben. Bod Péter Társaság, Budapest. 

5-16. (Könyvtárostanárok füzete, 1.) 11.
5 i.m. 12.
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tükröző (nemzeti, hazafias) szépirodalmi alkotásokat találunk a könyvtárakban. 
A háború természetesen nem kímélte ezeket a gyűjteményeket sem, a legnagyobb 
veszteséget az elemi iskolai könyvtárak szenvedték el, amelyeknek egyébként sem volt 
túl gazdag az állománya. 

A gyermekek és az iskolai oktatásban részt vevők könyvtári ellátása a második 
világháború után új alapokra helyeződött. A korszak ideológusai és politikusai eleve 
elzárkóztak mindentől, ami a háború előtti évtizedekben történt, a gyermekek könyv-
tári ellátását alacsony színvonalúnak, elmaradottnak tartották. Ezért a vizsgált kor-
szakra a tisztogatás, romeltakarítás és a fejlesztés megindítása jellemző, amely főként 
elvi alapok letételében nyilvánult meg. Az iskolai és a gyermekkönyvtárak valódi 
fejlesztése csak 1956 után kezdődik el.

Az első három év legfontosabb feladata a közoktatásban az új általános iskola 
megteremtése volt. A kialakítandó új, nyolcosztályos általános iskola szerves részének 
tekintették a könyvtárat, megőrizve az ifjúsági és tanári könyvtár kettősségét. „Új 
tankönyvek és tanári-tanítói vezérkönyvek, gazdag irodalmat, tudományt, technikát 
nyújtó ifjúsági könyvtárak, bőséges iskolafelszerelés és sok egyéb kell ahhoz, hogy az 
általános iskola és minden vele együtt emlegetett reform célhoz érjen. És emberek kellenek 
hozzá, sok és minőségileg folyton javuló nevelők.” – írta Kiss Árpád 1945-ben.6 1948-ban 
a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium műszaki osztálya összeállította az ideális 
nyolcosztályos koedukációs általános iskola épületének tervezési programját. Ebben 
szerepel mind az ifjúsági, mind a tanári könyvtár, mindkettő 40-40 m2 alapterülettel. 
Egy tanterem átlagosan 60 m2.7 

A vizsgált 10 évben a könyvtárak száma nem változott jelentősen, új könyvtárak 
létrehozásáról, illetve iskolai könyvtárak megszüntetéséről nem találunk adatokat. 
Az 1950-es évek elején végzett felmérésekben feltárt adatokat az egész időszakra 
jellemzőnek tekinthetjük:

 ■ Az osztatlan vagy részben osztott általános iskolák 20-30%-ában van könyvtár. 
Évente 8-15 kötet a gyarapodás.

 ■ A falusi és kisvárosi osztott általános iskolák 90-95%-ában van könyvtár, átlagosan 
40-50 kötet.

 ■ A középiskolákban mindenhol van könyvtár, 150-700 kötet között mozognak az 
állományok.8

 ■ Az állományok túlnyomó része szépirodalom, de tartalmilag az sem elégséges.

A sajtótermékekhez való viszonyulást alapvetően meghatározta az Ideiglenes 
Nemzeti Kormány 530/1945. M. E. számú rendelete a fasiszta szellemű és szovjetellenes 
sajtótermékek megsemmisítéséről.9 A rendelethez 1945–46-ban 4 jegyzék tartozott, 
amelyeket a Magyar Miniszterelnökség Sajtóosztálya állított össze és adott közre. 

6 Kiss Árpád (1945): Az általános iskola mint kultúrpolitikai probléma. Köznevelés, 12. sz. 10.
7 A nyolcosztályos általános iskola épülete. (1948) Köznevelés, 9. sz. 197.
8 M.D.P. Központi Végrehajtó Bizottság Agitációs és propaganda osztály Kulturális alosztálya. 276. 

f./89.a/374.04.e. 1951.
9 A fasiszta, szovjetellenes, antidemokratikus sajtótermékek jegyzéke. Kiadja a Magyar Miniszterelnökség 

Sajtóosztálya. Szikra, Budapest, 1945. 72.
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A könyvselejtezések történetével legalaposabban a közelmúltban Sipos Anna Magdolna 
foglalkozott, a Könyvtári Figyelő hasábjain több cikke is megjelent a témában,10 amelyek 
mélyrehatóan és alaposan járják körbe a selejtezések mechanizmusát, a listára került 
kiadványok típusait és példáit, magát az egész folyamatot. Az iskolai könyvtárak már 
1945-ben megjelennek a pedagógiai szaksajtó témái között, mutatva, hogy a kormány-
zat fontosnak tartotta a kérdést. Az első időkben szinte csak egyetlen probléma körül 
forognak, ez pedig az iskolai könyvtárak gyűjteménye: mi maradhat és mit kell selej-
tezni. Bámulatos gyorsasággal születnek meg azok a jegyzékek, amelyek tételesen 
felsorolják az iskolai könyvtárak állományából azonnal selejtezendő műveket. 
A Néptanítók Lapját váltó Köznevelés c. oktatáspolitikai hetilap 1945 őszén, a fenti 
rendelethez igazodva teszi közzé azokat a jegyzékeket, amelyek az iskolai könyvtárakból 
azonnal selejtezendő művek listáját tartalmazzák. A selejtezés mindent megelőző és 
felülíró kötelezettség, amelyet az iskolák igazgatóinak és nevelőtestületének haladékta-
lanul végre kellett hajtani. A határidők nagyon rövidek voltak.

Az első selejtezési hullámot 1949–50-ben követte a második. A Vallás- és Közokta-
tásügyi Minisztérium 1949. szeptember 12-én rendeleti úton kötelezte valamennyi ipari 
gimnázium és ipari leányközépiskola igazgatóját, hogy a vezetésük alatt álló iskola 
könyveit az ott dolgozó szakemberek bevonásával vizsgálják át, és az átvizsgálás 
eredményéről az alábbi csoportosítás szerint tegyenek jelentést:
1. Az első csoportba azokat a szépirodalmi, tudományos és szakkönyveket soroljuk, 

amelyekre haladó szellemüknél fogva az iskola munkájában szükség van.
2. A második csoportba azokat a tudományos és szakkönyveket soroljuk, amelyek 

pedagógiai vagy történelmi szempontból az iskola munkájához nem szükségesek, de 
a megsemmisítésük nem indokolt.

3. A harmadik csoportba azokat a szépirodalmi, tudományos és szakkönyveket 
soroljuk, amelyeket ki kell selejtezni.11

Budapest főváros VII. ügyosztályának felkérésére az ONI (Országos Neveléstudomá-
nyi Intézet – Mérei Ferenc főigazgató) irányította bizottság 1950-ben a budapesti 
általános iskolák ifjúsági könyvtárait vizsgálta át, és könyvtári selejtezésre négyféle 
könyvjegyzéket állított össze:

A csoport: Teljesen kiselejtezendő könyvek
B csoport: A művek egyéb értékei miatt a tanári könyvtárba áthelyezendő könyvek
C csoport: Kivágással vagy leragasztással használható könyvek
D csoport: Meghagyható könyvek

10 Sipos Anna Magdolna (2007): Index librorum prohibitorum a demokratikus Magyarországon: Könyv-
indexek 1945–1946. Könyvtári Figyelő, 413-435.

 Sipos Anna Magdolna (2007): Könyvek kivonásával és megsemmisítésével a politika szolgálatában: 
Könyvindexek 1949–1950. Könyvtári Figyelő, 684-712.

 Sipos Anna Magdolna (2011): Kis magyar diktatúratörténet – indexekben és könyvtári selejtezésekben 
elbeszélve. Könyvtári Figyelő, 11-39.

11 Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium, Középiskolai 
Főosztály iratai
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A megvizsgált 2247 műből 1750 került az A csoportba, 171 a B csoportba, 60 a C 
csoportba és 566 a D csoportba, vagyis ennyi maradhatott meg. A jegyzékek alapján 
történő selejtezés után az ifjúsági könyvtárakban még megmaradó könyveket a meg-
adott irányelvek szerint a tantestületeknek át kellett vizsgálniuk, és ha további selejte-
zendő köteteket találtak, arról listát kellett készíteniük. Érezhető az iskolaigazgatók 
félelme és buzgalma, amikor olyan műveket is rátettek a selejtezendő listára, amelyek 
klasszikusnak számítanak (Arany János, Mikszáth Kálmán stb.).12

A Köznevelés 1950. március 1-i számában megjelent a VKM 1284-I-4/1950. IV. sz. 
rendelete, amely az iskolai ifjúsági könyvtárak selejtezéséről intézkedik.13 A rendelet 
ellen az Országos Neveléstudományi Intézet Tankönyvosztálya Irodalmi Csoportjának 
súlyos aggályai voltak, amelyek részben a kívülről befutott kifogásokra is támaszkod-
tak. Súlyos hibának tartották, hogy az ifjúsági könyvtárakból kiselejtezendő művek 
között nagy számmal szerepelnek olyan művek, amelyeknek nacionalista, klerikális 
vagy burzsoá minősítése ellentétben áll a párt politikájával. „Különösen élesen látszik 
az ellentét Révai elvtárs cikke óta (Megjegyzések irodalmunk néhány kérdéséhez), amely 
nyomatékosan felhívja a figyelmet a magyar irodalom haladó hagyományainak megbe-
csülésére.” 14 A B listán, amely azokat a műveket sorolja fel, amelyeket az ifjúsági 
könyvtárból át kell helyezni a tanári könyvtárba, szerepelnek olyan szerzők, mint 
Jósika Miklós, Kisfaludy Károly, Móra Ferenc, Mikszáth Kálmán, Jókai Mór, Gyulay Pál 
stb. Az általános iskolákban talán indokolt ezeknek a műveknek az áthelyezése, de 
minden iskolatípusban semmi esetre sem. „Fel kell hívnunk arra a figyelmet, hogy 
tanárainkban ez a B lista igen rossz hatást keltett; hiszen olyan művek kiselejtezését 
kívánjuk vele, amelyeket más oldalról olvasmánynak ajánlunk, olvasókönyveinkben 
feldícsérünk.”15 Mérei Ferenc, az ONI igazgatója is erőteljesen bírálja a rendeletet, 
követelve, hogy korrigálják azt. A VKM IV. főosztálya azonban mereven ellenállt a 
változtatásnak. Az illetékes azt válaszolta, hogy a selejtezés indokolatlan megzavarása 
nem lenne jó, egyébként is a fenti vitatott művek a tanári könyvtárban továbbra is 
elérhetők maradnak.

Mindebből jól látszik, hogy az iskolai könyvtári állományok megtisztításának igénye 
és parancsa nagyon erős, de ugyanakkor nem mentes a vitáktól sem. A selejtezési 
listákon, illetve az iskolaigazgatók által összeállított további jegyzékeken bőségesen 
szerepeltek az akkor is klasszikus magyar irodalomnak számító szerzők és művek (pl. 
Arany János). A selejtezések felbecsülhetetlen károkat okoztak iskolai könyvtáraink-
nak, és ezáltal hosszú időre meg is határozták az iskolai könyvtárügy helyzetét.

A selejtezési jegyzékek mellett szinte azonnal megjelentek azok a jegyzékek is, 
amelyek az iskolai könyvtárakba javasolt műveket tartalmazták. Eleinte még kevés az 
ajánlott mű, de azok között sok valóban értékes is akad. Később azonban egyre 

12 Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltár. 1284-I-4-4. Országos Köznevelési Tanács. Iskolai könyv-
tárak selejtezése. Feljegyzés. 1950.

13 Iskolai ifjúsági könyvtárak átrendezése és selejtezése. (1950) 1284-I-4/1950. IV. V.K.M. sz. rendelet. 
Köznevelés, 5. sz. 19-28.

14 Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltár. Országos Köznevelési Tanács iratai. 306/1950. sz. feljegy-
zés: Iskolai könyvtárak selejtezése.

15 Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltár. Országos Köznevelési Tanács iratai. 306/1950. sz. feljegy-
zés: Iskolai könyvtárak selejtezése.
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gyorsabban terjed a szovjet befolyás, és lassan már szinte csak a kortárs szocialista, 
többnyire szovjet szerzők művei kerülnek a listákra. Jól nyomon követhetően ugyan-
azok a centralizáló elvek érvényesülnek, csak persze más előjellel, mint a két világhá-
ború közötti időszakban. 

Az oktatás szinte valamennyi meghatározó dokumentumában szerepel, hogy a 
pedagógusok alapfeladata az ifjúság olvasási kultúrájának a fejlesztése, a fiatalok igényes 
olvasmányokhoz juttatása, illetve a rendszeres olvasásra ösztönzés. „Biztosítani kell az 
iskola ifjúsági könyvtárának, valamint az esetleg más úton megszerezhető irodalmi 
értékű olvasmányoknak nagyfontosságú művelő hatását is. Az osztályfő gondosan 
szervezze meg a tanulók megfelelő olvasmányokkal való ellátását s ebben valamennyi 
tanár legyen segítségére.”16

Molnár József 1946-ban egy hosszú cikkben taglalja, milyen elveknek kellene 
vezérelniük az iskolai könyvtárak állományának összeállítását. A cikk ma is megállná a 
helyét, szemlélete korszerű, modern, nemzetközi. Annak a fényében, hogy végül milyen 
jegyzékeket tett közzé a minisztérium, külön is érdekes ez az alapvetés. Arra hivatkozik, 
hogy a gyermekek kezébe csak értékes olvasmányokat szabad adni. „Inkább Arany 
János, mint Bódi bácsi, és inkább Mikszáth Kálmán, mint Panni néni”. Összeveti a hazai 
állapotokat a külföldi példákkal, és megállapítja, hogy sok még a hiányosság: nincsenek 
válogatott és értékelt listák, nem vonják be a tanárokat és a nevelőket az ifjúsági 
irodalom értékelésébe, a könyvtárak állományának összeállításába. Ráadásul hiába is 
próbálnák bevonni őket, mert nincs a tanárokban ilyen irányú ambíció. Ezért az iskolai 
könyvtárak számára összeállított ajánlójegyzékek hiányosak és nem jók.

„A könyvtárnak az érdeklődést, a helyes irányban nevelt érdeklődést ki kell 
elégítenie. A tanulók egy ilyen könyvtár használata közben tanulják meg, hogy a 
könyv a mellett, hogy lélekemelő, ízlésnemesítő, egyúttal ismeretterjesztő és ismeretbő-
vítő is lehet. Szórakoztató és ’igazi’ olvasmányokon kívül vágyainak és álmainak 
kielégülését is megtalálja benne minden korú és minden érdeklődési irányú olvasó… 
Sok tényező ismerete szükséges tehát: enélkül a mi új jegyzékünket nehezen tudnók 
összeállítani. Annyi bizonyos, hogy a ’gyermeknek olvasnia kell. Nem sokat kell 
olvasnia. Jót kell olvasnia. Az ilyen olvasmány táplál. De az az olvasmány, mely csak 
kötelesség, butít. Kezébe kell adni a gyermeknek az iskolában az eleven, lélegző 
remekműveket, nem félig, hanem egészen, s módját kell találni annak, hogy kifejez-
hesse nemtetszését még a legnagyobb lángelmékkel szemben is. A kötelező tetszés 
megöli az ízlést. Neveljük gyermekeinket szabadságra, vitatkozzunk velük, neveljük 
őket, ha kell, még neveletlenségre is. Ne afféle irodalmi szajkók legyenek, akik betéve 
tudják, amit úgysem érdemes tudni, hogy egy költő melyik évben, hónapban és napon 
született, s ki volt az anyai és apai nagybátyja. Az iskolai irodalmi oktatás egyetlen 
feladata az, hogy olvasókat neveljen’. Így emelkedik magasra Kosztolányi s a legna-
gyobb szabadságot kínálja. Ezen is kell gondolkoznunk.“17 

16 A vallás- és közoktatásügyi miniszter 19.100/1946. V. K. M. számú rendelete az önhibájukon kívül 
iskolai képzésben nem részesült felnőtt dolgozók középfokú-iskolái és középiskolai tanulmányairól 
szóló 11.130/1945. M. E. számú rendelet végrehajtása tárgyában. Köznevelés, 1946. 4–5. sz. 16.

17 Molnár József (1946): Mit olvasson a gyermek? Köznevelés, 22. sz. 12-13.
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A fenti szemléletmód valamelyest a hivatalos jegyzékeken is érződik. 1947-ben a 
jegyzékek az alábbi megjegyzésekkel jelennek meg:

„A magyar vallás- és közoktatásügyi miniszter az Országos Köznevelési Tanács 
Könyvtári Bizottsága által az Általános Iskola I—VIII. osztályú tanulói részire 
szerkesztett Ifjúsági Könyvtár jegyzéket az alábbi megjegyzésekkel teszi közzé:

1. A könyvjegyzék nem teljességre törekedett, hanem alapjegyzéket óhajt adni; mely 
a legszükségesebb munkákat tartalmazza.

2. A könyvjegyzék tájékoztató jellegű, vagyis a könyvtárban olyan munka is helyet 
foglalhat és beszerezhető, amelyik a könyvtárjegyzékben nem szerepel. Az iskolák az 
ifjúsági könyvtári beszerzés céljaira rendelkezésükre álló összeg 75%-át fordítsák a 
jegyzékben felsorolt s a később ajánlásra kerülő művek beszerzésére; a fennmaradó 
25%-on olyan műveket is vásárolhatnak, amelyek nincsenek benne a jegyzékben, de 
beszerzésüket az intézet igazgatója, nevelői kara, az ifjúsági könyvtár vezetője, vagy 
esetleg maga az ifjúság óhajtja. Az ilyen művek jegyzékét az intézet Évkönyvében 
évente közzé kell tenni. A műveket az illetékeseknek a legnagyobb gonddal kell 
kiválogatni. Az ifjúsági könyvtárakban már meglévő művek, bár a könyvjegyzékben 
nem szerepelnek, tovább is megtarthatók, ha tartalmukért az ifjúsági könyvtár 
vezetője felelősséget vállal.

3. A jegyzékben a lehetőség szerinti legjobb munkák szerepelnek, ezért nem tesz 
különbséget beszerzendő és beszerezhető művek között. Csillag jelöli meg azokat, 
amelyekről a pedagógiai közvélemény már megállapította, hogy minden ifjúsági 
könyvtárban helyet foglalhatnak.

4. A könyvjegyzékben nem szerepelnek a XX. századi kiváló költők, mert műveikből 
megfelelő válogatott szemelvényes kiadás még nem áll rendelkezésre.

5. Az egyes művek csak egy csoportban szerepelnek, de szükség esetén magasabb 
fokon is helyet foglalhatnak.

6. Az ezután megjelenő vagy újból felülvizsgált művek jegyzéke sorozatosan fog 
megjelenni a Köznevelésben.”18 

„A selejtezés után megmaradt könyvek közül azok, amelyek a javasolt könyvek 
között szerepelnek, továbbra is a könyvtárban maradhatnak. Közülük azonban a 
nagyon régi kiadású példányokat ki kell cserélni új kiadásúra. Ilyen pl. a „Tamás bátya 
kunyhója”, amelyből új kiadás is van. A magyar klasszikusok közül is – pl. Jósika, 
Mikszáth – azokat hagyjuk meg, amelyek a legfrissebb kiadásúak. Ezek tudniillik új 
bevezetéssel, magyarázatokkal vannak ellátva, s nem meghamisítva, hanem a mai 
irodalomtanításnak megfelelően mutatják meg haladó hagyományainkat.”19

Az egyik legnagyobb probléma, hogy a megfelelő irodalom hogyan kerüljön az 
iskolai könyvtárakba. Nem elég listákat készíteni a selejtezendő és az állományba 
vételre ajánlott művekről, arról is gondoskodni kell, hogy ezeket milyen forrásból 

18 Ifjúsági könyvtárjegyzék az általános iskola I–VIII. osztályú tanulói számára. 145.013/1946. V.K.M. 
Köznevelés, 1947. 1–2. sz. 8.

19 Patakiné Budai Gabriella (1950): Az ifjúsági könyvtárak rendezése. Köznevelés, 17. 524. 
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tudják az iskolák megvásárolni. Láthatóan nincsenek források, ezért előkerülnek az 
alternatív beszerzési módok: adományozás, ajándék, diákszövetkezetek stb. létrehozása.

Az egyik ilyen alternatív forma az osztálykönyvtárak létrehozása. A korszakra 
nagyon jellemző ez a könyvtártípus, tulajdonképpen az iskolai könyvtár és a gyermek-
könyvtár mellett a harmadik fajtája a gyermekek számára olvasmányt biztosító 
könyvtáraknak. Az osztálykönyvtárak önszerveződő formában jönnek létre, egy-egy 
osztályközösség gyűjti össze a könyveket, amelyeket aztán szabályosan ki lehet kölcsö-
nözni. Rendkívül erős olvasásra nevelő hatása volt ennek a kezdeményezésnek. 
Az alábbi tudósításból jól érzékelhető, milyen okból és milyen módszerrel jöttek létre 
ezek a kis könyvtárak.

„Gázon Imréné Bartoss Piroska polg. isk. tanárnő írja Veszprémből: A fölszabadu-
lás után nehéz körülmények között, iskola nélkül, sok fontos dolog hiányával kezdtük 
el a munkát. Nemsokára kétségbeesve vettem észre tanulóim elmaradottságát szellemi 
téren: elsősorban az olvasás hiányát. Felhívtam tanulóim figyelmét az olvasás fontos-
ságára. Olvassanak jó könyveket, hogy minél több ismeretet szerezzenek. Az általános 
műveltségre csupán az iskolai tanulmányok elvégzésével ma már nem lehet szert tenni. 
Beszélgetésünk során meggyőződtem róla, hogy tanulóim szeretnek olvasni, de nem 
jutnak könyvhöz. Iskolai könyvtárunk nincs, a háború szétdúlta. Annyi pénzük nincs 
a gyermekeknek, hogy 25–30 forint árú könyveket vásároljanak. Honnan és hogyan 
szerezzünk könyveket? Egy hirtelen ötlet sugallta: alapítsunk osztálykönyvtárt. Egy 
fillérünk sem volt az indulásnál, de 32 lelkesedő kisdiák akarata megvetette osztály-
könyvtárunk alapját. Könyvtárunkat azonnal megnyitottuk. Az indulásnál 26 darab 
könyvünk volt, ezeket az osztály tanulói hozták be kölcsön-képen saját könyveikből, s 
a VIII. osztály elvégzése után visszakapják őket. Egy hónap leforgása alatt már kb. 50 
darab könyv állt az osztály rendelkezésére. Leírhatatlan öröm csillogott tanulóim 
szemében, amikor már új könyvet is tudtunk vásárolni. Bevételeinket az osztály 
tanulóinak önként felajánlott filléreiből, a tagsági díjból (egy hónapra fejenként 50 fil.) 
és egy-egy könyv olvasása után fizetett 20 fillérekből gyűjtöttük össze. A pénzen 
vásárolt és ajándékba adott könyveket az osztály tanulói között sorsoljuk ki tanulmá-
nyaik elvégzése után. Könyvtárunk alapszabályai is elkészültek, keletkezésének 
történetét is megírtuk. Osztályunk minden tagja buzgólkodik a könyvtár körül. A pénz 
kezelése a leglelkiismeretesebben történik. Könyvtárunk állandóan fejlődik, gyarapo-
dik. A tanulók telve vannak lelkesedéssel, nagy az olvasási készség. Tízpercekben 
legkedvesebb témájuk egy-egy könyv megvitatása. Dolgozatokat írnak a könyvekről, s 
ezeket fölolvassuk a „szabad beszélgetés“ óráin, beszélgetünk is róluk, a bennük rejlő 
tanulságokról. Szép szellemi élet kezd kibontakozni. A veszprémi állami polgári 
fiúiskola általános VI. b. osztályának e kezdeményezésébe belekapcsolódott a többi 
osztály is. Tervbe vettük egy műsoros teadélután rendezését is könyvtárunk javára.”20 

Az osztálykönyvtárak az elpusztult vagy elégtelen iskolai könyvtárak pótlására 
jönnek létre, nem törődnek azonban semmiféle jogszabállyal vagy szakmai alapelvvel, 
csupán az olvasás lehetőségét biztosítják a közösség erejével. Összevetve a központi 

20 Így alapítottunk osztálykönyvtárat. (1947) Köznevelés, 7. sz. 151.
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vezérlésű könyvtárpolitikával, kifejezetten üdítőek ezek a kezdeményezések. Több 
hasonlóról is olvashatunk a korabeli sajtóban. 

1949 után megkezdődik az iskolai könyvtárak helyzetének felmérése és az alapvető 
jogszabályi háttér megteremtése. A felmérések elsősorban arra irányulnak, hogy a 
kívánt és elvárt olvasmányok mennyire találhatók meg az iskolai könyvtárakban. A kép 
elszomorító, főként az általános iskolákban nagyon rossz ez az arány. Érdekes kettősség 
érezhető: a központi hatalom egyrészt nagyon erősen kontrollálni akar mindent, kézben 
tartani, hogy milyen olvasmányokat ad a gyermekek kezébe. Másrészt mivel a gazdasági 
nehézségek a lehető legnagyobb spórolásra kényszerítenek mindenkit, megjelenik a 
modern polgári kultúrára jellemző önszerveződő, önfenntartó könyvtárak iránti igény. 
A kettő keveredéséből érdekes elegy áll össze.

„Hogyan juthat el a könyv a tanulókhoz? Két úton: osztálykönyvtárak és diákma-
gánkönyvtárak létesítésével. A két akció szorosan összefügg egymással. Az osztály-
könyvtár megteremtéséhez nem kell sok: elsősorban nevelői lelkesítő erő. Iskolai 
tapasztalatokra gondolok, és tudom, mert láttam, hogy 100-200 könyvet városi 
gyermekek jó tanári irányítás mellett rövid idő alatt összehordanak kölcsön- és 
ajándékkönyvekből. A nevelőnek csak arra kell vigyáznia, hogy ezek közé ne csússzék 
be kártékony mű. Az osztálykönyvtár lehetőleg üveges szekrénybe kerüljön, esetleg 
polcra. A lelakatolt könyvszekrény szomorú látvány. Az osztálykönyvtár fejlesztésének 
állandó forrása lesz a diák-magánkönyvtári akció (…) A könyvvásárlás iskolai 
megszervezése a diákmagánkönyvtárak megvalósításának gyakorlati útja. A tanulók 
az egyes osztályokban könyvbarát-társaságokat vagy könyvbeszerző-szövetkezeteket 
alakítanának. A kis vezetőség gondja takarékalapot felállítani az osztályban, amelybe 
a legtöbb tanuló hetenként pár fillért (kb. 50–100 fillért) befizet. Egy-egy tanulónak 
lehet több részjegyet is váltania. E tartalékalap rendkívüli bevételekkel (rendezvények 
jövedelme, közös osztálygyűjtő-munka, stb.) is növelhető. Könyvbeszerzésre egy év 
alatt tekintélyes összeg gyűlik össze. A kis szövetkezet megkapja a vásárolható köny-
vekről az árjegyzéket, amely két részre fog tagolódni: úgynevezett alapkönyvekre, 
amelyeket a könyvvásárló-szövetkezet tagja kötelezően megkap, és a legkülönfélébb 
tárgyú választható művekre, amelyekből mindegyik tanuló tetszése szerint válogathat. 
Magától értetődik, hogy az alapkönyvek elsősorban a magyartanítás nélkülözhetetlen 
magyar és világirodalmi értékeiből, valamint a társadalmi fejlődést, a népi demokrá-
cia eredményeit tudatosító művekből állanak, s így végre megvalósulhat a tanárok 
álma: minden tanuló kezében ott lesz a közös olvasnivaló a megbeszélés alkalmával. 
A választható könyvek változatos jegyzékéből pedig minél többfélét választanak a 
tanulóik, annál jobb. A könyv tulajdonosa ugyanis a könyv elolvasása után kölcsön-
adja a művet az osztálykönyvtárnak, hogy társai is elolvashassák azt, így az osztály-
könyvtár folytonosan új, friss művekkel gazdagodik (…) Tisztában kell lennünk azzal, 
hogy a magyar közoktatásügy a maga költségvetésének keretei között most még nem 
tudja a könyvtárak állományát ugrásszerűen javítani. De később sem tehet az állam e 
téren annyit, hogy a társadalom e feladat megoldását közönyösen az államra bíz-
hatná. Téves útra vezetne az a felfogás, mely az állam szerepének az államosítások 
következtében észlelhető növekedésében egyszerűen azt látja, hogy ezzel a társadalom 
egyszer s mindenkorra fel van mentve az önmagáról-gondoskodás joga és kötelessége 
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alól. Ilyen perspektívába kell elhelyeznünk az itt felvetett problémát is. Szeretnők, ha e 
terv a nevelőtársadalom széles köreiben visszhangoznék, ha gyakorlati hozzászólások 
segítenének ez akció nagyarányú kiterjesztésében.”21 

Mindez nemcsak egy szép eszme, hanem gyakorlati megvalósításáról is olvashatunk 
tudósításokat:

„Hogyan szerezzünk új könyveket? Hoffmann Ottó ált. iskolai tanító írja Máriaké-
méndről:

1. Egy nagyobb könyvkereskedő cégtől könyvjegyzéket kaptunk s ebből kiírtunk egy 
sereg könyvet, 10–15 Ft-os árban. (A kereskedő 20 Ft-on felül 10% kedvezményt is ad.) 
Tanítványaim ezután megkérték a falu pártjait, egyesületeit, tehetősebb lakóit, hogy 
egy-egy könyvet ajándékozzanak iskolánknak. Ők adták a pénzt s mi vettük a 
könyveket. Utána az ajándékozó beírhatta nevét a könyvbe, s iskolánkban egy 
plakáton kifüggesztettük az „iskola barátai“-nak névsorát.

2. Minden elolvasott könyv után 10 fillért tesz be a tanuló egy perselybe. Ily módon, 
bár tagozatom létszáma csak 40, havonta 30–40 Ft folyik be. Félhavonkint vehetünk 
tehát egy új könyvet. Az új szerzeménybe az egész osztály beírhatja a nevét. 10 fillért 
mindenki szívesen fizet, s ahol nagy a tanulók létszáma, tetemes összeg folyik így be. 
(Jobb eljárás a havi tagsági díj-rendszernél!).

3. A gyermekek szinte azért olvasnak, hogy minél több új könyvet vehessünk. 
Olvasótáborunkba nagyobb testvéreiket s szüleiket is beszervezték.

4. Mindennap az első tízpercben van könyvcsere.
5. Könyves szekrényünkön jegyzék függ, a könyvek tárgyuk szerinti csoportosításá-

val, hogy a tanulók gyorsan megtalálhassák a nekik megfelelő, számokkal ellátott 
könyveket. Magyar-órákon valamelyik tanuló mindig beszámolhat olvasmányáról.

Könyvtárunk állománya a 10 filléres rendszerrel az év eleje óta megkétszereződött. 
Csak egy kis leleményesség és jóakarat kellett hozzá. Jó könyvet adni tanítványaink 
kezébe, azt hiszem, minden kartársunk kötelessége.”22

A korabeli szakirodalom túlnyomó része azzal foglalkozik, hogy miként neveljünk 
olvasó gyermekeket, illetve milyen olvasmányokat adjunk tanítványaink kezébe. Ez 
szorosan összefügg az iskolai könyvtárak állományának problémáival, de természetesen 
más jellegű, főként módszertani kérdéseket is felvet. A közoktatásügyi miniszter 
E.1202-39-34/1951 K. M. számú rendelete23 szerint „az olvasást, mint a tanulók kommu-
nista nevelésének eszközét kell fölhasználni, amely gyarapítja ismereteiket, fejleszti művé-
szi érzéküket.”24 Ennek formái lehetnek a könyv-viták, a témaestek és a nagy írók estjei. 
A pedagógusok egy része ellenállt ennek a mozgalmi felhívásnak, mondván, hogy 

21 Bárdos József (1949): Könyvet minden tanuló kezébe! Az osztály könyvtár és a diákmagánkönyvtárak 
kérdéséről. Köznevelés, 3. sz. 45-46.

22 Hoffmann Ottó (1949): Hogyan szerezzünk új könyveket? Köznevelés, 8. sz. 207.
23 A közoktatásügyi miniszter E. 1.202-39-34/1951. K. M. számú rendelete az általános és középiskolai 

DISZ (Úttörő) ifjúsági olvasómozgalom megindításáról. Közoktatásügyi Közlöny, 1951. 5. sz. 89-90.
24 Seres József (1951): Olvasómozgalom iskoláinkban. Köznevelés, 23. sz. 935.
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ameddig a minisztérium nem látja el az iskolákat megfelelő könyvekkel és könyvtárak-
kal, addig a cél megvalósíthatatlan.

1949-ben Szentmihályi János egy hosszú cikkben fejtette ki a Köznevelés hasábjain az 
iskolai könyvtár nevelési feladatait. A szerző nem tudta kikerülni a korszak elvárásai-
nak megfelelő sematikus lózungokat, de ezzel együtt is kiváló összefoglalást ad arról, 
mire kellene a hangsúlyt fektetniük az iskolai könyvtáraknak. Gondolatainak nagy 
része korszaktól függetlenül megállja a helyét. A lehető legkorszerűbben fogalmazza 
meg, milyen legyen az iskolai könyvtár gyűjteménye:

„Az iskolai könyvtár tehát elsősorban azoknak a könyveknek és folyóiratoknak 
gondosan válogatott és szakszerűen, a mai követelményeknek megfelelően kezelt és 
könnyen hozzáférhető gyűjteménye, melyeknek elolvasása az iskolában tanított 
tantárgyakban a korszerű elmélyedést lehetővé teszik (…) A helyes könyvtári munka 
alapja az, hogy a könyvtárban lévő és a nevelés, az ideológiai és szakmai képzés céljait 
szolgáló könyvek iránt az érdeklődést hatásos eszközökkel felkeltsük, az egyes kérdé-
sekbe elmélyedni kívánó ifjúság érdeklődését irányítsuk és végül, hogy a könyvtár 
könyvállományát oly módon szervezzük meg, hogy azok a könyvek, melyek e célok 
eléréséhez szükségesek, a könyvtárban könnyen hozzáférhetők legyenek.” 25 

Persze Szentmihályit is kötik az elvárások, hogy mindenben a szovjet gyakorlatot 
kell propagálni, arra kell hivatkozni, így olvashatunk a tanulmányban megmosolyog-
tató mondatokat is:

„A tájékoztató szolgálat, mely burzsoá könyvtárakban egyes olvasók ötletszerű 
kívánságának kielégítését szolgálja, a Szovjetunióban eszköz arra, hogy felhívja a 
figyelmet azokra a könyvekre és folyóiratokra, melyek lehetővé teszik az egyes kérdé-
sekben a szocialista szellemű elmélyedést.”26 

Ennél azonban jóval fontosabbak azok a gondolatok, amelyek az iskolai könyvtár 
értékeiről, illetve a színvonalas könyvtári munkáról szólnak, valamint ő az, aki a 
könyvtári állomány helyes feldolgozására és kezelésére is felhívja a figyelmet.

„Egy könyvtár jó munkáját azon lehet lemérni, hogy bizalommal viseltetik-e az 
olvasó a könyvtárral szemben, tudja-e azt, hogy ha tudása fejlesztése körül valamilyen 
probléma merül fel, azt a könyvtár meg tudja oldani. Az a jó könyvtár, melyhez 
kérdéseket intéznek, és amely a felvetett kérdésekre meg tudja adni a helyes választ és 
egyben a feltett problémára vonatkozó irodalmat is kezébe tudja adni az olvasónak 
(…) Az iskolai könyvtár most már nem csupán könyvgyűjtemény, hanem barát és 
tanácsadó is egyben.” 27

25 Szentmihályi János (1949): Az iskolai könyvtár mint a nevelés eszköze. Köznevelés, 23. sz. 659.
26 i.m.
27 i.m. 660.
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„Az iskolai könyvtár jó nevelőmunkájának alapja azonban a gondosan válogatott 
művek szakszerű elrendezése, valamint a könyvállomány helyes gondozása és keze-
lése.” 28

Az iskolai könyvtárak fejlesztésének szükségessége először A Magyar Népköztársa-
ság Minisztertanácsának 2042/13/1952. számú határozatában jelenik meg.29 Ez a 
jogszabály sok szempontból meghatározó a háború utáni könyvtárügy szempontjából, 
mintegy megalapozza az 1956. évi könyvtári törvényt. Egységes könyvtári rendszer, 
irányítás és felügyelet kialakítására törekedtek a törvényhozók, és ebben a rendszerben 
megjelentek már az iskolai könyvtárak is. 1953-ban határozat születik az iskolai 
könyvtárak fejlesztéséről.30 A kiindulópont, hogy az iskolai könyvtár nélkülözhetetlen 
segítőeszköze az oktató-nevelő munkának. Mind a pedagógusoknak, mind a tanulók-
nak szükségük van arra, hogy az iskolai könyvtárban rendelkezésükre álljon mindaz a 
tudományos és szépirodalom (kötelező olvasmányok), amely az eredményes tanításhoz 
és tanuláshoz nélkülözhetetlen. Kiemeli a határozat, hogy a legnagyobb probléma a 
falusi iskolák könyvtáraiban van; egy részük nem is rendelkezik könyvtárral, de a 
viszonylag nagy gyűjteménnyel rendelkező gimnáziumokban sem kielégítő a könyvtári 
ellátás, „mert a régi iskolák nagy könyvtárai felduzzasztják a számadatokat, de a köteteik 
jórésze használhatatlan, vagy legfeljebb könyvtári ritkaság.”31 Problémák vannak az 
iskolák folyóiratokkal való ellátásával is. Most kezdenek ráébredni arra, hogy az iskolai 
könyvtárakban kevés a szaktárgyak tanulását segítő szakirodalom (pl. biológiából vagy 
fizikából), illetve hogy „az általános gimnáziumok ifjúsági könyvtárai viszonylag 
legjobban a marxizmus-leninizmus klasszikusaival vannak ellátva, hiányzik viszont jó 
néhány igen fontos szépirodalmi mű, mint például Mikszáth Különös házassága, vagy 
Ady Fekete lobogó című antiklerikális könyve.”32

A Közoktatásügyi Minisztérium Vezető Kollégiuma a következőkben jelölte ki a 
fejlesztés főbb szempontjait:

 ■ Az általános iskolákban biztosítani kell a legfontosabb olvasómozgalmi és ifjúsági 
könyveket. 8-10 tanulóra jusson mindenből egy-egy kötet.

 ■ Az általános gimnáziumokban a kötelező és ajánlott olvasmányokat kell biztosí-
tani, minden 5 tanulóra jusson egy példány.

 ■ A fejlesztést a könyvtárral még nem rendelkező iskoláknál kell kezdeni.
 ■ 1953-ban az általános iskolák számára 210.000, az általános gimnáziumok számára 

100.000, a tanítóképzők számára 22.000, az óvónőképzők számára 6.500 kötetet 
kell beszerezni. Három év alatt fel kell számolni az elmaradásokat.

 ■ Biztosítani kell a megfelelő számú szakirodalmat is.
 ■ Kötelezően elő kell írni, hogy mely folyóiratokat rendeljék meg az iskolák.

28 i.m. 661.
29 2.042-13/1952 /V. 14./ M.T. sz. határozat a könyvtárügy fejlesztéséről. In: Népművelési Közlöny, 1952. 

május 14. 58-59.
30 Az iskolai könyvtárak fejlesztéséről. (1953) Köznevelés, 2. sz. 40.
31 i.m. 
32 i.m.
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 ■ Külön figyelmet kell fordítani a pedagógusok olvasására, ez a tanulmányi vezető 
vagy az igazgató feladata.

 ■ A minisztérium iskolai főosztályán külön előadónak kell foglalkoznia azzal, hogy 
a klasszikus ifjúsági irodalom művei kellő számban jelenjenek meg. 

 ■ Foglalkozni kell a könyvtárosok képzésével is.
 ■ El kell érni, hogy a tanárok a tananyaghoz kapcsolódóan ajánljanak olvasnivalót a 

tanulóknak.
 ■ A tankönyvekhez és a módszertani könyvekhez is kell ajánlott irodalmat biztosí-

tani.

„Az iskolai könyvtáraknak az eddiginél még nagyobb arányú fejlesztése oktatásügyi 
kormányzatunk fontos célja. Az új tanév kezdetét az általános iskolák könyvtáraiban 
110 ezer, az általános gimnáziumok könyvtáraiban pedig 12 ezer új könyv várja. Egyik 
tanévről a másikra ennyi könyv még soha nem került az iskolákhoz. Tudjuk azonban, 
hogy ez még mindig kevés. Ezért november-december hónapokban további 40 ezer, 
illetve 20 ezer kötet könyvet küldünk az iskolai munka segítésére. A fejlesztés mértéke 
biztosítja, hogy az év befejezéséig egy-egy általános iskola közel 30 értékes kötet 
tulajdonosa legyen. Az általános gimnáziumokban az arány magasabb, de 1954-ben 
az általános iskolák könyvtárait az ideinél is nagyobb mértékben fogjuk fejleszteni.”33 

Ugyancsak 1953-ban jelenik meg az Oktatásügyi Közlönyben a 852/853-65/1953. 
OM. számú utasítás az 1953/54. tanév feladatairól, amelynek melléklete az Útmutató az 
iskolai könyvtárosok munkájához. Az Útmutató elemzi az iskolai könyvtárak helyzetét, 
és megállapítja, hogy a megfelelő könyvtári munka feltétele a megfelelő könyvtáros 
személye. Sok helyen nem voltak elég körültekintőek a könyvtáros személyének 
kiválasztásában. „Elsőrendű feladat tehát: a könyvtáros személyének helyes kijelölése. 
Az iskola igazgatója a tantestület könyvtáros munkára legalkalmasabb tagját bízza meg 
ennek a feladatnak elvégzésével. Mivel a könyvtárosok számára órakedvezményt biztosí-
tani egyelőre nem áll módunkban, az iskolák igazgatói hassanak oda, hogy a könyvtáro-
sokat más társadalmi munka alól mentesítsék. Még nagyon rendezetlenek az iskolai 
könyvtárak, a leltárkönyvek sincsenek rendben.”34 A könyvtárosok munkáját a tanulók-
ból válogatott aktívahálózat (pl. könyvtár szakkör) kell, hogy segítse. 

Az útmutató részletesen foglalkozik az iskolai könyvtárak rendjével, vagyis módszer-
tani utasításokat ad arra vonatkozóan is, hogyan rendezzék, illetve dolgozzák fel a 
könyvtárosok az állományt. Lépésről-lépésre leírja a leltározás folyamatát, a kölcsönzés 
menetét, és persze a raktározás rendjéről is rendelkezik.

„Azokban az iskolai könyvtárakban, ahol a kötetek száma az 500-at nem haladja 
meg, a raktározás a szerző nevének betűrendje (ha szerző nincs, akkor a mű névelő 
nélküli címének sorrendje) alapján történik. Ebben az esetben az iskolai könyvtáros 
gondoskodjék arról, hogy az olvasók számára mindig megfelelő betűrendes katalógus 

33 László József (1953): Előkészületek a tanév megnyitására. Köznevelés, 15. sz. 348.
34 Útmutató az iskolai könyvtárak munkájához. (1953) Köznevelés, 17. sz. Melléklet, 10.
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álljon rendelkezésre. Azokban az iskolai könyvtárakban, ahol a kötetek száma 500-on 
felül van, ott az úgynevezett „hatos” könyvtárazási rendszert kell megvalósítani.”35

A szovjetektől átvett hatos könyvtárazási rendszer az alábbi témacsoportokból áll: 1. 
Társadalmi-politikai irodalom. 2. Természettudomány. 3. Technikai és agrotechnikai 
irodalom. 4. Szépirodalom. 5. Pedagógiai művek. 6. Egyéb irodalom. A csoportokon 
belül betűrendben kell felsorolni a műveket.

Külön kiemeli az útmutató a propagandamunka jelentőségét és fontosságát az iskolai 
könyvtárban. A propagandamunka része az egyéni propaganda (személyes beszélgetés), 
a „Hangos híradón” keresztüli propaganda, az olvasóankétok szervezése, a könyvismer-
tetések és a szemléltető agitáció (feliratok, faliújság stb.). 

A tanári könyvtárat a tanári könyvtáros vezeti, az útmutatóból nem derül ki, hogy ő 
megegyezik-e az ifjúsági könyvtárban dolgozó könyvtárossal, de nem feltétlenül. Az ő 
feladata, hogy a továbbképzéshez szükséges szakirodalomról is gondoskodjon a 
pedagógusok számára. 

1955. május 26–27-én tartották a II. Országos Könyvtáros Konferenciát, amely az 
1956. évi könyvtári törvény előkészítő eseménye volt. Itt hangsúlyosan kerültek szóba 
az iskolai könyvtárak mint az ifjúság nevelésében döntő szerepet játszó könyvtárak, 
amelyek fejlesztése kiemelt fontosságú.

Az 1945–55 közötti időszakban megjelenő valamennyi dokumentum hangsúlyozza 
az iskolai könyvtárak jelentőségét az oktató és a nevelő munkában. Ennek ellenére ezt a 
könyvtártípust a közművelődési könyvtárak körébe sorolja a korszak, és ezáltal hosszú 
időre kijelöli a fejlesztés irányvonalát is.

Hogy hová jutott az iskolai könyvtárak fejlődése 1945–1956 között, azt jól demonst-
rálja az 1953-ban kiadott útmutató záró passzusa:

„A könyvtár a kultúrforradalom egyik igen fontos eszköze és a könyvtárosi munka jó 
végzése jelentős eredményekre vezethet e forradalom eredményes megvívásában. Lenin 
elvtárs azt mondja: ’A nyilvános könyvtár ne abban lássa dicsőségét, hogy hány ritkaság, 
hány tizenhatodik századbeli kiadvány van könyvállományában, hanem abban, hogy (...) 
hány új olvasót szervezett be (...) hány könyvet kölcsönzött ki otthoni olvasásra, hány 
gyermeket szervezett be olvasásra és a könyvtár használatára.’ — Ez a lenini tétel legyen 
iránymutató az iskolai könyvtárosok munkájában.”36

Önmagukban helytálló elvi alapok, „megtisztított”, lecsupaszított, „értékes” szovjet 
irodalommal feltöltött könyvtári gyűjtemények, az olvasás iránt egyre jobban érdek-
lődő, nyitott gyermekek, tanárokból verbuvált könyvtárosok és pénztelenség. Ezekkel a 
kulcsszavakkal lehet a korszak „fejlődését” jellemezni.

35 i.m.
36 Útmutató az iskolai könyvtárak munkájához. (1953) Köznevelés, 17. sz. Melléklet, 12.



OLVASÁS 21

KÖTELEZŐ/K(?) ALSÓBAN 
ÉS ÁLRUHÁBAN
A házi olvasmányok feldolgozásának kérdései 
a közoktatás elemi szakaszában

G. GŐDÉNY ANDREA1

„Ma már egy egész nemzedék nőtt fel, ha nem éppen kettő, 
amelyet ki lehet üldözni a világból azzal, hogy valamit el kell olvasnia; 
minden információjukat a televízióból és a videoklipekből veszik.”

Updike

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

ANDREA GAJDÓ GŐDÉNY: COMPULSORY READINGS 
IN THE PRIMARY, DISGUISED. HOW TO WORK WITH 
COMPULSORY READINGS IN THE PRIMARY.

The radical changes in our lives due to the social media raise concerns about the survival 
of reading, because digitalisation results in such changes in our skills which do not 
promote the flow of reading, which cannot happen without getting acquainted with 
literary texts from an early age and without this, people will not learn to reflect on 
themselves, on their relationships and on the world. They will not be sensitive to other 
people’s needs, will not be able to build relationships and get by. However, dealing with 
well chosen compulsory readings in the primary, teaching children how to read long, 
novel-like texts would prevent this. I am trying to reveal how to do this in my present 
paper. The utmost importance of primary education in making children readers is 
reinforced by the results of the background surveys attached to PISA, which justified the 
presumption that it depends on early primary education if one will read later or not.

Benczik Vilmosnak a házi olvasmányok problémáiról idestova húsz évvel ezelőtt írott 
dolgozata egy képzeletbeli beszélgetés felidézésével kezdődött Updike-tól, mely 

1 G. Gődény Andrea PhD, adjunktus, Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar 
Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék, Budapest
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beszélgetésben Bill Gates mondja Gutenbergnek a mottóul választott gondolatot.2 
A Microsoft tulajdonosának a Gutenberg-galaxis leváltódására utaló megállapítása 
mára több ponton elavultnak tűnhet. Nem mintha a Neumann-galaxis térhódítása 
egyetlen pillanatra is megtorpant volna, sokkal inkább azért, mert egyfelől a digitális 
forradalom robbanásszerű kiteljesedésével aligha nevezhető mindenek fölötti informá-
cióforrásnak a televízió, továbbá mára nem egy vagy két nemzedék, hanem nemzedékek 
egész sora nőtt fel úgy, hogy ’ki lehet üldözni a világból azzal, hogy valamit el kell 
olvasnia’; másfelől a „valamit” kifejezés abban az általános értelemben, ahogy Updike-
nál szerepel, nem állja meg a helyét. A húsz-harminc évvel ezelőtt fantáziaképződmény-
nek vélelmezett technikák, technológiák és médiumok létszükségletté vált és természe-
tes használatával bizonyos értelemben valamennyien többet olvasunk (és írunk) a 
korábbinál – a digitális bevándorlók és bennszülöttek3 egyaránt. Napjainkra megválto-
zott az ember szociomediális környezete: a 21. század az újpiktorális kultúra és a 
digitális ember kora,4 amelyben átalakul az olvasás (és írás) hagyományos értelme és 
szerepe.5 Természetes, hogy a kultúra változása az emberi képességeket is átalakítja, 
ahogy minden korábbi jelentős kulturális változás6 az idegrendszer, így a képességek 
radikális átalakulásával járt.7 A jelenbeli folyamatok láthatóan nem kedveznek a 
koncentrált figyelemnek és az analitikus, logikus gondolkodásnak, ahogy a neurológiai 
harmónia és a belső képalkotó képesség kialakulásának sem,8 holott mindez elengedhe-
tetlen a literációs képességek (ki)fejlődéséhez. „A rövid, intuitív, többcsatornás tevé-
kenység a természetes közeg; a hosszabb, egyirányú, módszeres tevékenység megterhe-
lő”9 a digitális bennszülöttek számára, így a könyvolvasás fárasztó és természetellenes 
nekik; a könyvolvasásnak abban a hagyományos értelmében különösen, amely a 

2 Ld. Benczik Vilmos (1999): Házi olvasmányok és olvasóvá nevelés az általános iskola 2-6. osztályá-
ban. In: A Budapesti Tanítóképző Főiskola tudományos közleményei. 109-138., 109. Letöltés: http://
benczikvilmos.fw.hu/hazi.html

3 Ld. pl. Csík Tibor (2011): A digitális bennszülettek és az olvasás. Új Pedagógiai Szemle, 61. 10. sz., 
30-47.

4 Ld. pl. Berta Sándor: A 21. század a digitális ember kora. In: SG. hu Hírmagazin, Informatika és Tudo-
mány. Letöltés: https://sg.hu/cikkek/65867/a-21-szazad-a-digitalis-ember-kora (2009. febr. 25.)

5 Ld. pl. Nyíri Kristóf: Virtuális pedagógia  a 21. század tanulási környezete. Letöltés: https://www.ofi.
hu/tudastar/iskola-informatika/nyiri-kristof-virtualis; Hunya Márta: Írás és olvasás a 21. században. 
Letöltés: http://folyoiratok.ofi.hu/sites/default/files/article_attachments/upsz_2011_10_10.pdf.; Fehér 
Péter – Hornyák Judit: Netgeneráció 6. Műveltség az online generáció körében. Letöltés: http://techline.
hu/it/2010/8/5/20100804_netgeneracio_6

6 Az elsődleges szóbeliség leváltódásáról, az elsődleges írásbeliség kialakulásáról, a paradigmaváltás 
mibenlétéről és következményeiről. In: Ong, Walter J. (2010): Szóbeliség és írásbeliség. A szó technologi-
zálása. AKTI Gondolat Kiadó, Budapest. 

7 Ld. pl. Gyarmathy Éva: Ki van kulturális lemaradásban? In: Tóth-Mózer Szilvia − Lévai Dóra − 
Szekszárdi Júlia (szerk., 2012): Digitális Nemzedék Konferencia 2012, Tanulmánykötet. 9-16. 
Letöltés: http://digitalisnemzedek.hu/2012/?page_id=256/?linktype=external

8 Ld. pl. Tóth-Mózer − Lévai − Szekszárdi (2012): Digitális nemzedék konferencia 2012. Konferenciakö-
tet, ELTE PPK, Budapest.

 Hülber László (szerk., 2015): Digitális nemzedék konferencia 2015. Konferenciakötet.  
Letöltés: http://levaid.web.elte.hu/Digit%C3%A1lis_nemzed%C3%A9k_konferencia_2015konferencia
_k%C3%B6tet_H%C3%BClber_L%C3%A1szl%C3%B3(szerk.).pdf

9 Ld. Gyarmathy Éva − Kucsak Julianna (2012): A digitális bennszülöttek képességprofilja. 
Iskolakultúra, 22. 9. sz., 43-53.
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széppróza olvasását érti e kifejezés alatt. Éppen ezért bizonyos látópontról Updike 
észrevétele helytálló ma is, hiszen a betűfogyasztáson (-termelésen) túlmutató értelem-
ben vett olvasás (és írás) háttérbe szorulásának folyamata feltartóztathatatlanul zajlik. 
Az irodalomolvasásé még inkább.10 Pedig irodalomolvasás, az írás(beliség) hatékony 
birtoklása nélkül aligha képes önmagával és világával elboldogulni az ember. Az írott 
kultúra megértésének, továbbadásának/-alakításának kitüntetett szerepe volna önma-
gunk, embertársaink, világunk s a mindezek közt fennálló viszonyrendszerek megis-
merésében, megértésében, értelmezésében; de formálásában is. Mindez empátia nélkül 
elképzelhetetlen. Az egyik legjobb empátiagyakorlat pedig a szépirodalomolvasás/-
értelmezés. Aki lemond róla, egyúttal a boldogulás képességének fontos komponenséről 
mond le, elveszítve azt a lehetőséget, hogy egy-egy szerző tekintetével pillantson 
önmagára, emberi kapcsolataira és a világra; s az olvasással megszerezhető másfajta, az 
övétől eltérő érzékenységekre, tapasztalatokra tehessen szert, megsokszorozva sajátjait. 
Márpedig a boldogulás képessége nem csak alapvető emberi jog: elemi társadalmi 
érdek. Ha másért nem: a boldogulásra való képtelenség következtében felgyűlhető 
frusztráció agresszivitástermelő ereje okán. A mindennapi helyzetekben való boldogu-
láshoz, a tartalmas, mély emberi kapcsolatok kialakításához, fenntartásához szükséges 
empátia hiányában felgyülemlett és kezel(het)etlen agresszió alááshatja az emberi 
civilizációt. Végső soron az EMBERi lét a tét, amikor arra keresünk választ, hogyan 
élhetnék meg örömadó tevékenységként az újabb generációk az olvasást (és írást), 
hogyan volnának integrálhatók a Gutenberg-galaxis érdemes hagyományai a 
Neumann-galaxisba(n). Mindezért sokat tehetne az alsó tagozat jól megválasztott ’házi 
olvasmányok’ olvasásra motiváló feldolgozásával, a regényolvasáshoz való hozzászokta-
tással, s a regényszerű szövegalakulatok olvasásának megtanításával azon generációk-
nak, melyek nem szoktak hozzá az elmélyedő-belefeledkező olvasáshoz, így nem 
alakultak ki azon képességeik, amelyek a mélyebb megértést lehetővé tevő elidőző, 
értelmező olvasáshoz szükségesek volnának. A közoktatás elemi szakaszának különös 
jelentőségét az adja ebben a vonatkozásban, hogy a PISA-vizsgálatok háttérkérdőíveinek 
tanúsága szerint alapvetően kisiskolás korban dől el, hogy olvasó emberré válik-e 
valaki.11 

„Ha hajót akarsz építeni, ne azzal kezdd, hogy a munkásokkal fát gyűjtetsz, és szó 
nélkül kiosztod közöttük a szerszámokat, és rámutatsz a tervrajzra. Ehelyett először 
keltsd fel bennük az olthatatlan vágyat a végtelen tenger iránt” − A kis herceg írójának 
múlhatatlanul érvényes gondolata jól láttatja, hogy a(z irodalom) szövegtenger(e) iránti 
„olthatatlan vágy” felkeltése volna az (irodalom)olvasásóvá nevelés alapja; s ahhoz, 

10 Ld. pl. az OSzK 2010-es olvasáskutatásának adatait: Letöltés: http://www.scribd.com/doc/44530532/
OSZK-olvasaskutatasi-eredmenyek-2010; ill. Gombos Péter (2013): Irodalmi (v)iszony. Tanítás-
Tanulás, 11. 5-7.; Uő (2009): „Ó mondd, te mit választanál…”, A tanár felelőssége és lehetőségei a 
kötelező olvasmányok kiválasztásában. Könyv és Nevelés, 2. sz. 43-48. Letöltés: https://folyoiratok.ofi.
hu/konyv-es-neveles/o-mondd-te-mit-valasztanal-a-tanar-felelossege-es-lehetosegei-a-kotelezo

11 Ld. a PISA-mérések összefoglaló jelentésit. Letöltés: https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/
kozoktatas/nemzetkozi_meresek/pisa/pisa2006_jelentes.pdf;https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/
kozoktatas/nemzetkozi_meresek/pisa/pisa_2009_osszfogl_jel_110111.pdf és https://www.oktatas.
hu/pub_bin/dload/kozoktatas/nemzetkozi_meresek/pisa/PISA2015_osszefoglalo_jelentes.pdf; ill. 
Vári Péter – Balázsi Ildikó – Szabó Annamária – Szabó Vilmos László (2003): Hogyan olvasnak a 
magyar kilencévesek? Iskolakultúra, 8. sz., 118-138.
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hogy a ’hajók vízre szállhassanak’, s világlátó útra indulhassanak, nem elegendő a 
’hajózz magadnak’ (olvass magadnak) parancsa. A vágykeltés s a szövegtengerjárók 
építésének, a tengerhajózás tudományának elsajátítása hosszú folyamat, ami korántsem 
az iskolában kezdődik; Kodállyal szólva az édesanya magzatkorában.12 Jóllehet, a 
családban és a kisiskolás kort megelőző intézményi nevelés keretei között folyó 
vágyébredés/-keltés, képességépülés/-építés szerepe és jelentősége megkérdőjelezhetet-
len – magunk is többször foglalkoztunk vele, e folyóirat hasábjain is,13 jelen írás arra 
fókuszál, mit tehet/tegyen a(z) iskola/tanító akkor, annak ellenére és azzal együtt, ha 
elmaradtak az alapozó tevékenységek, s nem épült ki az a motivációs és képességbázis, 
ami élvezetes és vonzó tevékenységgé tehetné a kisiskolások számára az olvasást, 
beleértve abba a hosszabb lélegzetű irodalmi műveket is. Házi olvasmányokon hagyo-
mányosan ezeket értjük ugyanis, mely kifejezés a mindenki számára kötelezően 
elolvasandó hosszabb-rövidebb epikus művek (elsősorban regények) ’fedőneveként’, 
eufemisztikus megnevezéseként szolgál az iskolai életben. 

A vágykeltés első és egyik legfontosabb mozzanata, hogy az iskolába lépés első 
pillanatától nyomtatott és írott anyagokkal gazdagon dokumentált literációs környezet 
vegye körül a diákokat: könyvek, feliratok, írott instrukciók kihelyezésével teremtett 
tanulási környezet, amelyben az írás megértésének (és létrehozásának14) örömét 
naponta megtapasztalhatják. Jó lenne, ha ennek érdekében minden iskola megenged-
hetné magának, hogy olyan osztályteremben fogadja elsőseit, amelynek szerves része a 
kifejezetten kezdő olvasóknak szánt könyveket is tartalmazó osztálykönyvtár, ami 
egyúttal számít olvasni tudó, akár magának (de lehetséges, hogy másoknak is) örömöt 
adó olvasásra képes tanulókra; azaz egyként kínál jó gyerekirodalmat olvasásra, 
felolvasásra, egymásnak olvasásra, s a kezdőknek elegendő példányszámban) rövid 
terjedelmű, igényes gyerekkönyveket. Ezek a kiadványok óvakodnak attól, hogy riasztó 
szövegtengerrel ijesszék el a „Betűország kapujában toporgókat”, ezért egy-egy oldalon 
kevés szöveget tartalmaznak, inkább a(z esztétikus és informatív) kép15 dominál.16 

Az igényes és beszédes kép jelentőségét nem lehet eléggé hangsúlyozni az olvasásta-
nulás kezdetén, az újképkorszakban különösen. Jól használhatók volnának erre a célra 
az elsősorban az óvodás korosztályt megcélzó ún. picture bookok (képeskönyvek), 
amelyekben szinte az egész oldalt betöltheti a(z ízléses és kifejező) kép, s csak egy-két 

12 Kodály Zoltán: „… az anya születése előtt kilenc hónappal kezdődik a gyermek zenei nevelése”. In: Ko-
dály Zoltán (1975): A zene mindenkié. Zeneműkiadó, Budapest.

13 Ld. G. Gődény Andrea (2014): Az Olvasók Birodalma. Az olvasóvá nevelés jelenkori esélyei és lehetősé-
gei. Könyv és Nevelés, 1. sz., 32-41.; Uő (2017): Mese, dráma, olvasás. Könyv és Nevelés, 1. sz. 7-25.

14 Ld. erről bővebben: G. Gődény Andrea (2016): Literáció, kreatív írás az alsó tagozaton. Tanító, 3-7.
15 Ld. Gósy Mária (1997): A tipográfia hatása a gyerekek olvasásértésére. Csengőszó, 5. sz., 6–8.; Slezák 

Ilona (2011): Az általános iskolai tankönyvek illusztrációi. Könyv és Nevelés, 1. sz.. Letöltés: http://
olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_ es_neveles/az_altalanos_iskolai_tankonyvek_
illusztracioirol; Varga Emőke (2012): Illusztráció a teóriában, a kritikában, az oktatásban. 
L’Harmattan, Budapest.

16 Néhány igényes és remek könyv a kortárs gyerekkönyvkiadás legjobbjait áruló Pagony-könyvesboltok 
kínálatból: https://www.pagony.hu/a-nagypapa-szigete, https://www.pagony.hu/a-pingvin-es-a-kisfiu, 
https://www.pagony.hu/aprilis-es-az-uttekerok, https://www.pagony.hu/imbusz-mester-autot-epit, 
https://www.pagony.hu/akkor-is-szeretnel, https://www.pagony.hu/liza-es-micsoda, https://www.
pagony.hu/charlie-es-lola-egy-valami, https://www.pagony.hu/nem-akarok-lefekudni, https://www.
pagony.hu/ahol-a-sziv-dobban, https://www.pagony.hu/ati-a-tukor-mogott
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sornyi a szöveg. A narratíva fel/olvasása mellett közös képolvasásra, beszélgetésre adnak 
lehetőséget; később pedig az önálló olvasásra. Előbb-utóbb megajándékozhatják a 
„képes vagyok olvasni” örömével a betűk világát épp csak ízlelgetőket is. Az ilyenfajta 
sikerélmény a könyvhöz, betűhöz, olvasáshoz való pozitív viszonyulás alapja. Míg az 
efféle könyveknek a világ számos pontján nagy hagyománya van, Magyarországon 
kevésbé eladhatók, pedig a gyerekkönyvkiadók egyre gazdagabb és igényes kínálatából 
válogathatnánk.17 Úgy tűnik, akik még vásárolnak könyvet, szeretnek jó sok betűt 
kapni a pénzükért; kevesebb az olyan tudatos vásárló, aki tekintettel van/lehet az 
olvasásra hangoló időszak és a kezdő olvasó igényeire.18 Éppen ezért fontos volna, hogy 
az iskolában találkozzanak efféle könyvekkel a gyerekek, annak az ördögi körnek a 
megszakítása érdekében is, amit az egyre nagyobb problémát jelentő szociokulturális 
hátrány és a digitális kultúra eluralkodásának következményei hoznak létre a közokta-
tásban.

Nemcsak a picture bookoknak lehetne szerepe azonban a valójában még óvodásokat 
fogadó osztálytermekben,19 hanem az olvasóvá nevelést, a fokozatosan önállósodó 
olvasást támogató ún. „első élmény”-könyveknek20 s az „olvasni tanulok”-sorozatoknak 
is ott volna a helye. Az idegennyelv-tanításban Magyarországon is meghonosodott 
különböző nehézségű olvasmány-szinteknek21 az anyanyelvi olvasás(tanítás)ra való 
kiterjesztése régóta ismert a külföldi könyvkiadásban és pedagógiai gyakorlatban; 
örvendetes, hogy egyre több hazai kiadó indít hasonló, szisztematikusan felépített 
sorozatokat. A Pagony Kiadó Most én olvasok! c. kortárs magyar „olvasni tanulok”-
sorozatában22 négy szerző alkotott a kiadó felkérésére négy különböző, négyrészes 
sorozatot: Berg Judit, Finy Petra, Gévai Csilla és Igaz Dóra gyerekregény-tetralógiái az 

17 Ld. pl. a Pagony Kiadó és könyvesboltjai honlapját, amelyen nemcsak a kortárs gyerekkönyvkínálattal 
kapcsolatban tájékozódhatunk, hanem igényes és iránymutató ismeretterjesztő írások is olvashatók. 
Ld. https://www.pagony.hu/fooldal

18 Ld. a Pagony-boltok kínálatából, letöltés:https://www.pagony.hu/sokfelek-vagyunk, https://www.
pagony.hu/az-ellenseg, https://www.pagony.hu/garmann-nyara, https://www.pagony.hu/mamuska, 
https://www.pagony.hu/a-halas-virag, https://www.pagony.hu/lili, https://www.pagony.hu/lenka, 
https://www.pagony.hu/neked-irok-apu

19 Vekerdy Tamás jóval a rugalmas beiskolázás eltörlése előtt, a hatéveskori tankötelezettség bevezeté-
sét (2014) megelőzően számtalanszor felhívta rá a figyelmet, hogy az iskolás gyermek valójában még 
két évig óvodás, és óvónő lelkű pedagógust igényel; ld. pl. Vekerdy Tamás (2010): Az óvoda és az első 
iskolai évek – a pszichológus szemével. Saxum, Budapest. A gyengéd átmenet biztosításának jelentősé-
géről ld. továbbá: Golyán Szilvia (szerk., 2015): „Gyengéd átmenetek” – a családi és intézményes nevelés 
fordulópontjainak támogatása – országos tudományos konferencia. Program és előadáskivonatok, ELTE 
TÓK. Letöltés: edit.elte.hu/xmlui/bitstream/handle/10831/20478/GyengedAtmenetek_programfuzet_
JAV.pdf 

20 Ld. letöltés: https://www.pagony.hu/legyen-elmeny-az-elso; https://www.pagony.hu/milyen-a-jo-elso-
konyv

21 Az idegen nyelven olvasók, nyelvvizsgára készülők ismerik a könyvesboltok idegennyelvű kínálatában 
azt a polcot, amelyen a könyvek 1, 2, 3 stb. szintek szerinti besorolásban helyezkednek el, kezdőtől a 
leghaladóbbig, hogy a vásárló kiválaszthassa azt a szintet, ami neki a legmegfelelőbb ahhoz, hogy ké-
pes legyen megbirkózni a szöveggel, ám fejlődjön is az olvasás során, s mielőbb újabb szintet célozhas-
son meg. 

22 A sorozatot Knézics Anikó, a Tanítók Egyesületének elnöke lektorálta, aki a türelem és fokozatosság 
híve; célja nem a betűk ledarálása, hanem az olvasás élményének bevárása. A fokozatosan, megfelelő 
tempóban nehezedő szöveg sikerélményt biztosít. Ld. letöltés: https://www.pagony.hu/milyen-a-jo-
elso-konyv
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olvasás négy nehézségi szintjén szövegesülnek. A sorozatok első szintjén oldalanként 
például 2-6 sor található, könnyen kiolvashatóak a szavak, a történet egyszerű és jól 
követhető, a betűméret is segíti a kezdő olvasót. Egy-egy szerző sorozatán belül a 
történetek lazán összefüggnek, de természetesen önállóan is olvashatók.23

Az írás megértésének élményét biztosíthatja a pedagógusok mindennapi mese- (és 
vers)mondó, -felolvasó gyakorlata,24 a mesélésnek abban a tág értelmében, amelybe a 
folytatásos regényfelolvasás is beletartozik. Nagy probléma ugyanis, ha/hogy az 
iskolában pusztán a szövegfeldolgozás keretei között találkoznak a gyerekek irodalom-
mal, és nem olvas a tanító anélkül nekik, hogy kérdésekre kellene válaszolniuk, 
feladatokat megoldaniuk a szövegekkel kapcsolatban. Természetesen a csak öröm- és 
élményfunkciójú felolvasás során is felmerülhetnek kérdések a gyerekekben, amelyekre 
magától értetődően válaszol a tanító, így létrejön/jöhet egy spontán kialakuló gondolat-
csere az olvasóközösségben, ami korántsem azonos az irodalmi szövegek feldolgozásá-
val, amikor poétikai funkciójú szövegek értelmezésének, jelentésük megteremtésének 
műveleteit, stratégiáit és technikáit gyakoroltatja a pedagógus.25 Az első olvasmányok 
lehetnének az óvodáskorból remélhetőleg ismerős könyvek, amelyeket, ha ismernek, 
nagyon szeretnek a gyerekek, s a velük való újratalálkozás az ismerősség révén ottho-
nosság- és biztonságérzettel tölti el őket; ha pedig nem találkoztak korábban velük, 
kifejezetten alkalmasak arra, hogy megszerettessük általuk a könyvek világát, az 
olvasást. Ilyen például Marék Veronika Kippkopp-sorozata vagy Dániel Andrástól a 
Kufli, de a Pettson és Findus–sorozat és Julia Donaldson könyvei is. Az elsőként felolva-
sott művek egyike lehet például Szegedi Katalinnak a Csimota Kiadó gondozásában 
megjelent Lenka és Palkó c. ikerkönyve barátságról, magányról, kirekesztettségről és 
egymásra találásról, ami a szerző saját (gyönyörűségesen szép) illusztrációival jelent 
meg a toleranciasorozatban.26 Knézics Anikó, a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló 
Általános Iskola és Gimnázium tanítója (egyúttal a Tanítók Egyesületének elnöke)27 
például ezt a könyvet olvassa elsőseinek, elsőseivel, ill. Bosnyák Viktória Mantyusait.28 
Eleinte a tanító olvas, a gyerekek a könyv(ek)ből kivett részlete(ke)t olvassák egyedül, év 
vége felé aztán már (egyre többen) önállóan is…

23 A négy kezdő szintű könyvet ld. https://www.pagony.hu/az-elso-be-horcsoge, https://www.pagony.
hu/amig-olvasunk, https://www.pagony.hu/tokmagok-afrikaban, https://www.pagony.hu/milu-
egyiptomban-pozsonyi-pagony-kft

24 A versekkel való foglalatosság mikéntjéről ld. G. Gődény Andrea: VersÉLMÉNY. Kortárs versek fel-
dolgozása kisiskolás korban. In: Podráczky Judit (szerk., 2013): Művészeti nevelés kora gyermekkorban. 
Módszertani kaleidoszkóp. Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., Budapest, 51-64.

25 Ld. Tóth Beatrix (2013): Irodalmi nevelés az alsó tagozaton szépirodalmi epikus szövegek olvasásával és 
feldolgozásával. In: Podráczky, 2013, 11-35. 

26 Ld. http://csimota.hu/hu/konyvcimke/tolerancia/
27 Ld. http://tanitok-egyesulete.hu/?page_id=2
28 A Könyvmolyképzőnél 2010-ben megjelent sorozat egy ideje már csak antikváriumban volt hozzá-

férhető; szerencsére 2017-ben kiadta a Kolibri. A kiadás egyik specifikuma, hogy a betűk kialakítása 
tekinttettel van a diszlexia-veszélyeztetett gyerekek igényeire, amiben a Meixner Alapítvány segítette 
a kiadót; a másik, hogy drámapedagógia gyakorlatok is szerepelnek benne. Letöltés: https://www.
pagony.hu/mantyusok-batorsag-tomi-kolibri-gyerekkonyvkiado-kft. Aki szívesen böngészik az inter-
neten, az olvashatja pdf-ben is a szöveget. Letöltés: http://www.18pedagogia.hu/sites/default/files/node/
attachments/mantyusok.pdf
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Ám nem csak a pedagógus olvashat kifejezetten örömadó célzattal a gyerekeknek: 
 akik már tudnak és szeretnének, szintén (fel)olvashatnak egymásnak, az osztálynak. 
Alakítsunk ki olvasósarkot, kuckót az olvasni vágyók/tudók számára; meséltessük őket 
olvasmányélményeikről, hozhassák be, mutathassák be, ajánlhassák a többieknek 
kedvenc könyveiket − aknázzuk ki az olvasó gyerekekben s az egyéni olvasmányokban 
rejlő lehetőségeket a vágykeltésben, a többiek olvasásra motiválásában. Ha pedig a 
felolvasott, bemutatott szövegkorpuszban hosszabb narratívák, gyerekregények is 
előfordulnak, egy lépéssel máris közelebb kerültünk a regényolvasáshoz. A kezdő 
olvasók igényeit igen jól kielégítik például a Geronimo Stilton könyvek, amelyek kép és 
szöveg, betűméret, kaland és izgalom olyan arányaival és kombinációjával dolgoznak, 
amivel, úgy tűnik, a mai gyerekek is rávehetők az olvasásra.29 Az egyéni olvasmányok-
nak az iskolában való értékesítése, az olvasó kortársak motiváló erejének felhasználása, 
az olvasmányélmények iskolai megosztása mind-mind a „Literáció Birodalmába” 
csalogató erő lehetne, s a könyvolvasásban való gyakorlottságot eredményezhetne, ami 
nélkül elképzelhetetlen az élvezetet nyújtó, önálló regényolvasás. Ehhez azonban 
bátrabban kellene beengedni az iskola falai közé azokat a műfajokat (pl. krimi, képre-
gény) és azokat a sikerkönyveket, amelyeknek a könyvtárak kölcsönzési adatai szerint 
még ma is akadnak lelkes olvasói; ill. az olvasás új módját kínáló alkotásokat, amilyen 
például Timo Parvela Kepler62 c. könyve, amely kísérletet tesz a virtuális játékok 
világában élő gyerek átvezetésére az irodalom dimenzióiba.30

Az örömadó, élményszerző, szórakoztató funkciójú rendszeres felolvasó tevékenység 
és a hozzá kapcsolódó beszélgetés nem csak az irodalomhoz, olvasáshoz szoktatás miatt 
volna fontos része az iskolai napnak, hanem az olvasás élvezetéhez nélkülözhetetlen 
képességek kiépítése, fejlesztése okán. A mesélés hallgatása fejleszti a koncentrált 
figyelmet, a fantáziát, belső képalkotó képességet, a jelentéstulajdonítás képességét, az 
emlékezetet és az élményőrzés képességét; miközben kiépül és fejlődik a szöveg fel dol go-
zó ké pes ség. Gósy Máriának az olvasott és elhangzott szöveg megértésének összefüggé-
seit bemutató tanulmányából tudható, hogy a felolvasott szövegek ugyanúgy segítik − 
értelemszerűen jóval korábban megindítják − a szövegfeldolgozó mechanizmusok 
kiépülését, mint a magunknak való olvasás.31 S ha tekintetbe vesszük, hogy a beszéd, 
beszélgetés egyre inkább kiszorul a netgenerációk életéből, ami újabb hiányzó elem az 
olvasásértéshez, -élvezethez vezető úton, akkor különösen felértékelődik az a pedagó-
giai gyakorlat, amely a hozadékok tudatában időt szán a szabad mesélésre,32 felolva-

29 Ld. Péterfy Rita (2012): Mit olvasnak gyermekeink? Kötelező és szabadon választott olvasmányok a 10-
20 év közötti korosztályban, három vizsgálat összesített adatai alapján. In: Tanári Kincsestár, Irodalom. 
szeptember, Z 7.3 / 1-20.

30 Ld. https://www.pagony.hu/a-jatek-ami-beszippant/?linktype=internal és https://www.pagony.hu/
nem-szabad-gondolkoznod-erezned-kell/?linktype=internal

31 Gósy Mária (1996): Az olvasott szöveg és az elhangzott szöveg megértésének összefüggései. Magyar 
Nyelvőr, 2. sz. 168-177.

32 Az iskolai mesélés természetesen lehet fejből mondott, szabad mese is. Tévhit, hogy az óvodában 
csak fejből lehet és kell mesélni, az iskolában viszont mellőzendő ez a mesélési mód. Bővebben ld. G. 
Gődény Andrea, Kolláth Erzsébet (2015): Meseország, csodaország. Olvasásprojekt az alsó tagozaton. 
Könyv és Nevelés, 2. sz. 44-54. 
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sásra, beszélgetésre.33 Az írott, szerkesztett szövegek felolvasásakor érdemes (időnként) 
felváltva olvasni a gyerekekkel, amikor már képesek erre. (Tapasztalat szerint a kezdet 
kezdetén akad néhány ilyen gyerek legtöbb osztályban.) Lesznek, akik csak egy-egy 
mondatot olvasnak, lesznek, akik hosszabb szövegrészt; és olyanok is, akik csak 
hallgatják/követik az olvasókat. Érdemes egy-egy szövegrészt (eleinte csak egy-egy 
mondatot) csendben, magukban elolvastatni a gyerekekkel, fokozatosan bevezetve a 
néma olvasást. A lényeg, hogy folyamatosan legyen mindennapi mesélés az első 
években, s naponta legyen esztétikai, irodalmi élménye a gyerekeknek. A folytatásos 
regényolvasás pedig − vágykeltő hatása mellett − hozzászoktatná a gyerekeket a 
regényszerű szövegalakulatok megértéséhez, élvezetéhez; fejlesztve többek között az 
emlék- és élményőrzés képességét, mely képességek nélkül aligha képzelhető el az 
élvezetet nyújtó, önálló regényolvasás. A folytatásra várakozás/vágyakozás izgalma, a 
felfokozott kíváncsiság pedig létrehozhatná azt a pozitív lelkiállapotot, amire a televí-
ziós sorozatok, szappanoperák is alapoznak, amikor azt remélik, hogy az adás kezdetén 
minden nézőjük odaül a készülék elé. Milyen jó lenne, ha a könyvekhez/regényekhez 
kötődést erősítené ez a természetes emberi vágy! 

Ám az is nagyon fontos, hogy a gyerekek iskolai körülmények között is olvashassa-
nak intim helyzetekben, amilyen korán csak lehet; néma, individuális tevékenységként 
is megélhessék az olvasást, akik képesek és igényük van rá; s törekedjünk arra, hogy 
minél többekben ébredjen fel az igény, s alakuljon ki az erre való képesség. Hiszen az 
olvasás alapvetően intim, individuális (dialógus)viszony a szöveggel. Aki tud és szeret, 
olvashasson magának és magában; megengedett időkitöltésként, ne pad alatti tiltott 
tevékenységként.34 Ismerek olyan osztályokat és tanítókat, ahol a legnagyobb természe-
tességgel vehetik elő a gyerekek a könyvüket dolguk végeztével, s olvashatnak, míg a 
többiek végeznek a feladat(ok)kal.35 

Az irodalomolvasás nyújtotta élmény iskolai megélését segíti az olvasásnépszerűsítő 
programok36 egy része, például a HUNRA elnökének, Gombos Péternek az ötletéből szü-
letett Dobj el mindent, és olvass! – mozgalom,37 amely egyúttal az iskolai körülmények 

33 A leginkább kézenfekvő meséléssel, beszélgetéssel kezdeni a napot, meseszőnyegre kucorodva, 
beszélgetőkört formálva tanítványainkkal; de történhet ez a nap bármely szakában, a fáradtság feloldá-
saképpen, pihenésül. Ld. G. Gődény és Kolláth, 2015. Sokféle beszédpercepciót és -produkciót fejlesztő, 
olvasásértést alapozó, valamint olvasásfejelsztő eljárás található Tóth Beatrix tanítóképzős hallgatók 
számára összeállított módszertani gyűjteményében. Ld. Tóth Beatrix (szerk., 2003): A nyelvi kompe-
tenciák élményközpontú fejlesztése. ELTE TÓFK. A gyűjtemény online hozzáférése: Letöltés: http://old.
tok.elte.hu/magyar/tantargyleirasok/nyelvi_kompetenciak.pdf

34 Noha a 21. század körülményei között inkább dicséretes, ha nem a telefonját nyomkodja egy diák, 
hanem olvas. De miért is kellene ezt a pad alatt tennie?

35 Például az ELTE Gyertyánffy István Gyak. Ált. Iskolájának tanítói között. 
36 Ilyen olvasásnépszerűsítő program volt 2005-ben a Nagy Könyv akció, de sokféle és egyre több ilyen 

mozgalom térhódítása megfigyelhető. Letöltés: https://www.nyest.hu/hirek/olvasasnepszerusites-
avagy-ha-a-hegy-nem-megy-a-konyvtarba,http://olvasas.opkm.hu/Plugins/Interactive/
Media/535/media/kisskatalin_meseutja.pdf, http://kk.gov.hu/tobb-ezer-diakot-osztonzott-a-
klik-olvasasnepszerusito-programja, http://ki.oszk.hu/3k/2012/11/olvasasnepszerusites-nem-
hagyomanyos-eszkozokkel/, http://www.alkotomuveszet.hu/index.php/54-mozi-indul-a-fejekben, 
http://konyves.blog.hu/2016/10/17/kameleon_olvasoklub_elsodleges_celja_hogy_megszerettesse_az_
olvasast

37 http://www.fordulopont.hu/FP-52_gombos.pdf; https://www.libri.hu/konyv/gombos_peter.dobj-el-
mindent-es-olvass.html, http://magyariskola.sk/2016/10/28/dobj-el-mindent-es-olvass/
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közötti intim helyzetben való olvasást támogatja. Az eredetileg felső tagozatos gyere-
keknek kitalált program bármely iskolafokozaton,  alsó tagozaton is kiválóan alkalmaz-
ható. Ki ne szeretne a tanítási óra egy pillanatában megadott jelre − mindent eldobva − 
kedvenc könyvét előkapva olvasni? Úgy tűnik, ez a lehetőség még ma is vonzza a 
diákokat: „(…) az iskola folyosóján könyvek fölött hajlanak össze a fejek, a szünetekben 
a gyerekek olvasmányaikról beszélgetnek, könyveket mutatnak egymásnak, és minden 
szembejövő egy kötetet is visz magával. A tanítási órákon pedig olyan a csönd, hogy a 
neonlámpák zümmögését is hallani, míg mindenki olvas. (…) a hét minden napján egy 
adott hangjelzésre minden tanuló és pedagógus abbahagyta az adott órai tevékenységét, 
és húsz percig olvasott. Mindenki tetszés szerint választotta ki olvasmányát (…). 
A rendezvény olyan sikeresnek bizonyult, hogy tanulóink a folytatását kérik. Mindez 
azt bizonyítja számunkra, hogy csak lehetőséget kell adnunk a gyerekeknek az olva-
sásra, és ők is rájönnek: olvasni jó” – írja egy komáromi iskola olvasásheti projektjéről 
szóló beszámolójában.38 Hogy minél korábban tapasztalattá válhasson az alfa-generá-
ció39 számára az olvasás, célszerű már az olvasni nem/alig tudó, picture book-nézegető 
gyerekek körében is időnként mindent eldobni, és csak olvasni, olvasni… 

Az olvasásnépszerűsítést az iskolai szövegfeldolgozáshoz közelítő módon valósítja 
meg a kifejezetten alsó tagozatos diákok olvasóvá nevelését megcélzó Kaméleon 
Olvasóklub,40 amely kortárs gyerekkönyvekből41 vett szemelvényekhez kapcsolódó 
játékos feladatokon42 keresztül viszi közelebb a gyerekekhez az olvasást. „…olyan mai 
szövegekkel ismertetik meg a gyerekeket, amelyek az ő életükre reflektálnak, humoro-
sak, jó illusztrációk készülnek hozzájuk, megmozgatják a fantáziát, és kedvet csinálnak 
ahhoz is, hogy a kisgyerek újabb és újabb könyveket vegyen le a polcról.”43 A program 
kreatív és komplex feladataiért Pásztor Csörgei Andrea szerkesztő felel. Gyakran kapnak 
rejtvényeket a gyerekek, szójátékokkal dolgoznak, mindig van rajzos feladat és kreatív 
írásgyakorlat. A feladatok fejlesztik a szövegértési, szövegalkotási kompetenciát, a 
koncentrált figyelmet, bővítik a szókincset, fejlesztik a nyelvhasználatot; azaz nemcsak 
az olvasás megszerettetéséhez járul hozzá a program, hanem segíti is az értő és élvezetre 
képes olvasást.44 Egész osztályok kapcsolód(hat)nak be a programba, nem csak egyéni-

38 Ld. http://komaromonline.sk/dobj-el-mindent-es-olvass/
39 L. Hercsel Adél (2015): Ez a szupermost generáció, de már készülnek az alfák. hvg.hu. Letöltés: http://

hvg.hu/plazs/20151022_alfak_generaciok (2015. 10. 22.); Tari Annamária (2011): Z-generáció. Klinikai 
pszichológiai jelenségek és társadalom-lélektani szempontok az Információs Korban, Tericum Kiadó, 
Budapest; Uő. (2016): Az önbecsülés a mai élet drogja, Konferenciaelőadás, Biztonságos Böngészést 
Konferencia, Kaposvár. Letöltés: http://kaposvariprogramok.hu/tariannamaria (2016. 09. 21.)

40 Ld. http://www.rainbowkatalogus.hu/olvasoklub/kapcsolat.php
41 A 2017/18-as tanév listáját ld. pl. http://www.rainbowkatalogus.hu/olvasoklub/konyvlista.php
42 http://www.rainbowkatalogus.hu/olvasoklub/mintafeladatlapok.php
43 Ld. Kiss Orsi 2016. okt. 17-i beszélgetése Pásztor Csörgei Andreával a ’Bookline’ Könyves blogjában. 

Letöltés: http://konyves.blog.hu/2016/10/17/kameleon_olvasoklub_elsodleges_celja_hogy_megszeret-
tesse_az_olvasast

44 A feladattípusok 2-4. osztályig alapvetően hasonlóak, csak nehézségüket, összetettségüket igazítják 
az adott évfolyam képességszintjéhez; az elsősök feladatai azonban jelentősen különböznek a többi 
évfolyamétól, az olvasás- és írástanuláshoz szükséges alapképességek fejlesztésére fókuszálnak. 
Letöltés: http://www.rainbowkatalogus.hu/olvasoklub/doc/1oszt_olvasoklub_2_Add%20a%20man-
csod_minta.pdf
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leg vehetnek benne részt a gyerekek, és egyre több tanító preferálja, használja ki az 
olvasóvá nevelésnek ezt a módját.

A Kaméleon-klub több szempontból tanulságokkal szolgálhat a házi olvasmányok 
feldolgozásának vonatkozásában. A kortárs gyerekirodalomból vett szemelvényeken 
keresztül vezeti el a gyerekeket a hosszabb narratív szövegekhez (gyerekregényekhez), 
mai gyerekekről szóló, érthető nyelvezetű, humoros és jól illusztrált történetekkel 
csalogatva őket az olvasás világába, tapasztalattá téve az irodalom ’rólunk szóló’, (ön)
reflexiós jellegét;45 miközben komplex, kreatív, játékos feladatokkal fejleszti az olvasási 
képességet, így hozzájárul a szövegértés fejlődéséhez. Hogy milyen hatásfokkal, mutatja, 
hogy a játékosok gyakran kérik a klubban megismert könyveket ajándékba, mert 
mindenképp szeretnék elolvasni, és megtudni, hogyan végződik a történet; az ötödik 
osztályos diákok pedig lelkesen iratkoznak vissza „repetatanévre”, hogy ismét kitölthes-
sék a negyedikeseknek szóló feladatlapokat.46

A siker egyik titka maga a szövegválasztás, ami egyúttal a házi olvasmányok 
feldolgozásának egyik sarkalatos pontja. Már többször érveltünk a kortárs irodalom 
előnyben részesítése mellett, e folyóirat hasábjain is;47 ám korántsem gondoljuk, hogy 
kizárólag ezen múlik a hatékony (regény)olvasóvá nevelés, ahogy azt sem, hogy 
klasszikusokkal ne volna esély az olvasás megszerettetésére. Utóbbi szép példája Lénárd 
András Repülő osztály48 feldolgozása,49 ami egyértelműen mutatja, hogy a házi olvasmá-
nyokkal kapcsolatos nehézségek nem a kortárs vs. klasszikus kérdésfeltevés mentén 
oldhatók meg elsősorban. A titok nyitja legalább annyira a feldolgozás módja, illetve a 
regényolvasás fokozatos bevezetése, mikéntjének tanítása volna; ahogy maga a szöveg-
választás kérdése sem merül(het) ki abban, hogy kortárs vagy klasszikus mű mellett 
tesszük-e le a voksot. Ha megnézzük A repülő osztállyal kapcsolatos reflexiókat a 
Könyvmolyképző oldalán, látható, milyen fontos kapcsolódási pontok vannak/lehetnek 
szöveg és olvasója között a mű keletkezésének ideje és az olvasó születési idejének 
közelségén túl, melyek megragadásával, fókuszba állításával sikert érhetünk el az 
olvasásra való ráhangolás szakaszában és a feldolgozás folyamatában. 

Mivel a kisgyermek naiv olvasó, aki azonosulást keresve kapcsolódik a művekhez, és 
a „róla szóló mesét keresi”, az olvasmányÉLMÉNY létrejöttében kitüntetett szerepe 
volna az olvasói életvilágok és a szövegvilágok optimális találkozásának; ami egyébként 
− az olvasásszociológiai vizsgálatok tükrében − a felnőtt olvasók olvasásmegértését és 
élményminőségét is jelentősen befolyásolja.50 A repülő osztály esetében ilyen kapcsoló-
dási pont lehet például a mű iskolaképe. Melyik kisgyereknek ne volna elképzelése 

45 Hogy milyen a jó első könyv és miért olyan, arról ld.: https://www.pagony.hu/milyen-a-jo-elso-konyv 
vagy Berg Judit ajánlóit: http://www.bergjudit.hu/ajanlo/ajanlo_6_9.html

46 http://konyves.blog.hu/2016/10/17/kameleon_olvasoklub_elsodleges_celja_hogy_megszerettesse_az_
olvasast

47 Ld. G. Gődény, 2014; G. Gődény, Kolláth, 2015.
48 Kastner, Erich (1933): A repülő osztály. [Móra Kiadó, Budapest, 2010, 2013, 2016]. A mű folyamatos 

újrakiadása jelzi, hogy a mai gyerekekkel is dialógusképes szövegről van szó; ezt mutatják a csillagszá-
mok és reflexiók is. https://moly.hu/konyvek/erich-kastner-a-repulo-osztaly

49 Ld. Nagy Attila (szerk., 2001): Olvasásfejlesztés, könyvtárhasználat, kritikus gondolkodás. OSzK Osiris 
Kiadó, Budapest Letöltés: http://mek.oszk.hu/04200/04216/html/#15

50 Ld. Kamarás István (2002): Olvasó a határon. Pont Kiadó, Budapest.
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arról, milyen a jó iskola? Az egyik könyvmoly erre (is) reagál, amikor ezeket írja: 
„Olyan iskola képét villantotta fel, ami nincs, de az elbeszélő reménye szerint valamikor 
talán csakugyan lesz.51 Olyan iskoláét, ahol a tanítás már helyi jellegű, ahol nemcsak 
beszélnek valamiről, hanem jelen vannak, tapasztalják, átélik, és így adják tovább a 
tudást. (…) számomra nagyon kedves történet, amelyben mindenki az ideális „repülő 
osztályról” álmodik, amelyben (…) mindenki tanuló és gyerek, még a kerettörténet 
szerzője52 is, aki a házi feladat írását el-elodázó kisgyerekként húzza-halasztja a történet 
megkezdését (…) Mindannyiunknak van még tanulnivalónk, és talán mindnyájan 
képesek vagyunk/volnánk egy kis tudást átadni, továbbítani. Csak először meg kell 
tanulni többek közt hócsatázni, néha látszólag értelmetlenül esernyővel ejtőernyőzni, 
nevetni és játszani meg hasonlók…”53

Az, hogy a regény keletkezése óta eltelt majd’ száz év alatt sem vált általánossá a 
tanulást felnőtt és gyerek partnerségén alapuló, közös felfedező útjaként értelmező, 
tapasztalati úton, játékba ágyazott, örömteli, felszabadult és frusztrációmentes, ám egy 
életen át tartó folyamatként elgondoló iskola, nem érdeme ugyan a közoktatási rendsze-
reknek, mozgatója lehet viszont a szöveghez való kapcsolódási pontok megtalálásának. 
Figyelemre méltó megfigyelése a reflexiónak az írást házi feladatként halogató-tologató, 
húzva-halasztó elbeszélői magatartás és a diák olvasó élethelyzete közti párhuzam 
kiemelése, amelynek kamatoztatása segíthetné a szöveg és olvasója közti kapcsolódási 
pontok kidolgozását. Vagy azok az értékek, melyeket egy másik reflexió emel ki: „… a 
barátság, az odaadás, a bátorság, mind megvannak benne, mint (…) A Pál utcai 
fiúkban. (…) Csodálatos történet barátságról, szeretetről, önzetlenségről, odaadásról, 
bátorságról, értékekről…”54 

A szövegválasztás megfontolásaira nézve eligazító lehet egy másik észrevétel: 
„Kästner úgy ír olyan élethelyzetekről, amik egyébként időben és térben is távol állnak 
tőlem, hogy úgy érzem, egy vagyok a sok szereplő közül. (…) ad gondolkodni valót. 
Úgy, hogy közben szórakoztat. Olvasás közben pedig vártam a végét, mert annyira 
érdekel, hogy mi lesz a fiúkkal, és közben mégse vártam a végét, mert jó elmerülni az ő 
világukban.” „S a gyerekek? Ahányan vannak, annyi egyéniség! Kedveltem Johnnyt, 
Martint, az erős Matthiast és a „Nemecsekszerű” kis Ulit is...”55 Mindez az írásmód, 
hangvétel, humor,56 kaland, izgalom, átélhetőség, gondolkodási, szórakozási lehetőség, 
a szövegvilágba való bevonódás jelentőségére irányítja a figyelmet.57 

Informatív reagálásokkal találkozunk a jól megválasztott szöveg lehetséges hatásait, 
és egy könyv mai hatásának titkait illetően is: „A fiúk sok mindenben emlékeztettek a 

51 A kiemelések a reflexió írójától. 
52 Poétikailag, persze, helyesebb volna elbeszélőt említeni, de jelen kontextusban − különösen egy laikus 

reflexióban − ennek nincs jelentősége. 
53 https://moly.hu/konyvek/erich-kastner-a-repulo-osztaly
54 Uo.
55 Uo. 
56 Méghozzá az olyan humorra, ami a mai gyerekek számára is érzékelhető. Ld. bővebben G. Gődény, 

2014.
57 Ebből a szempontból is érdemes tanulmányozni a Pagony Kiadó honlapján olvasható írást arról, mi-

lyen a jó ”első könyv”; ill. Berg Judit ajánlásait, ld. fentebb. 
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Vakáció a halott utcában58 szereplőire. Az is szerettem, ezt is szeretem.” „Hasonló 
élethelyzeteket mutat be ez a könyv is, mint Molnár Ferenc örökbecsű könyve. (…) 
A történet teljesen magával ragadott (…), együtt nevettem a gyerekekkel, illetve, ahol 
kellett, együtt törölgettem velük a könnyeimet…” „ezt a hangulatot akarom még! De 
megyek, visszaviszem a könyvtárba, és mivel annyi Kästner-könyvet láttam legutóbb, 
most is az következik! :) Ajánlom mindenkinek!” „Nagyon megkedveltem Kästner 
regényét, hatására legkedvesebb iskolámat vettem ismét a kezembe. Az Ottlikét…”59

Noha a fenti reflexiók aligha kisiskolások tollából származnak, azt jelzik, hogy a 
nyelvezet nehézségei, a térbeli időbeli távolságok is legyőzhetők, ha kellő jelentőséget 
tulajdonítunk az olvasásra hangolásnak, a szöveg és olvasója közti releváns kapcsoló-
dási pontok megkeresésének, kidolgozásának, a feldolgozás élmény- és folyamatjellegé-
nek. Lénárd András választása például azért esett A repülő osztályra, mert olyan 
regényt keresett, amely alkalmas az érdeklődés felkeltésére és fenntartására. Cselekmé-
nye nem túlzottan szövevényes, ám lendületes, izgalmas; a mű irodalmi értékei 
vitathatatlanok. Fontos volt számára, hogy tanulságokkal szolgálhasson az olvasónak, 
de ne legyen nyíltan didaktikus.60 Nyelvezete legyen „érthető, de ne pongyola.”61 
A „könyvmolyok” fentebb idézett reflexiói alátámasztják választása relevanciáit. Csak 
egyetérthetünk vele abban is, hogy az „első ütközetet kell megnyerni”, mert az első 
közösen feldolgozott mű az egész életre kihathat; ezért feltétlenül élményszerűen 
feldolgozható regényt kell választani.62 A feldolgozás bemutatásában érdemes felfigyel-
nünk arra a megjegyzésére, hogy „…nem elég az olvasás során felmerült ismeretlen 
szavak és kifejezések megmagyarázása, bele kell helyezkednünk a regény atmoszférá-
jába. Én megismertettem a gyerekeket a 30-as évek iskolarendszerével, a diákélet 
néhány érdekességével, természetesen a gyerekek oldaláról közelítve: milyen élet zajlott 
az internátusban, milyen ellentét feszült a felsősök és a kisgimnazisták között stb. Szó 
esett a diáknyelvről is.”63 

A gyerekek motivációjának megteremtésében és fenntartásában nagy szerepet 
játszott, hogy a tanító kilátásba helyezte a regényből készült színdarab előadását, amit a 
regényidő és az olvasás/előadás idejének összehangolásával karácsonyra időzítettek, s 
valódi közönségnek adtak elő: a szülőknek és az iskolai közösségnek. A színdarabhoz a 
forgatókönyv oly módon készült, hogy az előadás számára lényeges és érdekes megfi-
gyeléseket, szövegtapasztalatokat közösen rögzítették a gyerekek a tanítóval. A közös 
kivonatolástól a támszavakkal segített vázlatíráson át jutottak a tartalom önálló 
lejegyzéséig. Az előadás díszleteit is együtt csinálták. A tanító nem hagyta a gyerekeket 
magukra a szöveg olvasásával sem, hiszen tudható, hogy legtöbbször még a jó olvasók is 
csak a 3. iskolaév utáni nyárra érnek meg arra, hogy önállóan olvassanak regény(eke)t. 
A szöveget mindig logikai egységekre tagoltan olvasták, nem bizonyos oldalmennyisé-

58 Csukás István (1985): Vakáció a halott utcában. [Móra Kiadó, Budapest, 1993; Könyvmolyképző, 
Szeged, 2005] 

59 Ld. https://moly.hu/konyvek/erich-kastner-a-repulo-osztaly 
60 A pátosz és a nyílt didaxis általában kifejezetten taszítja a mai olvasót, a gyermek olvasót különösen.
61 Ld. Lénárd, In: Nagy, 2001.
62 Uo. 
63 Uo.
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genként (tíz-húsz oldalanként). Gyakran és sokat olvasott fel a pedagógus, a felolvasás 
és megbeszélés keverékének tekinthető folyamatolvasást64 alkalmazva, azaz a felolvasást 
rövid eszmecserékkel, jóslással, ok-okozati összefüggések feltárásával, szómagyaráza-
tokkal, a véleménynyilvánítás, a kérdezés lehetőségével szakította meg. Minden egység 
feldolgozásánál figyelt a spontán reagálásokra, valamint a vélemények megformálására. 
A feldolgozás folyamatában fontos szerepe volt a néma olvasásnak; ismert szövegrész 
újraolvasásánál pedig a hangos olvasásnak is. Láthatóan a gyerekekkel való együttolva-
sás, felváltva olvasás, felolvasás, önálló és közös olvasás sajátos elegyét alkalmazta a 
tanító, meglehetős sikerrel. A gyerekek számtalan esetben nem tudtak megállni az 
olvasásban, és otthon önállóan továbbhaladtak, nem csak a kijelölt részt olvasták el. 
Azok a gyerekek sem tudták abbahagyni az olvasást, akik először megijedtek a regény 
három számjegyű oldalterjedelmétől.65 

A feldolgozás eredményességét jelzi a színdarab sikere is, ám korántsem ez a 
sikerélmény az egyetlen hozadéka az előadásnak. A játék, megjelenítés, színpadi 
interakciók és jelenbeli cselekvés élményén túl, azzal, hogy a regény kreatív olvasásával 
létrehozta az előadást a személyes olvasatok és közös értelmezések összehangolásával 
értelmező közösségként66 működtetett osztály, számtalan tapasztalatra tehettek szert a 
gyerekek az irodalom közegváltásai vonatkozásában s a közegváltások következményei 
tekintetében; miközben kreatív írásgyakorlatként felfogható forgatókönyv-írással67 
próbálkoztak, ami egyúttal inspiráló, mert funkcionális változata a „regényfeldolgozá-
sok nyűgének” tekinthető hagyományos olvasónaplónak. Az írásgyakorlattal drama-
turgiai tapasztalatokhoz jutottak; a játéktér kialakítása során, a jelmezek és díszlet 
kimunkálásával, a látvány-, mozgás- és akusztikus elemek kidolgozásával a színpadi 
hatás sajátosságainak tapasztalatában részesültek, s eközben kibontakozhattak azok is, 
akik számára a verbális megnyilatkozások kevésbé vonzóak. Fontos tanulság a játszók 
számára a színjáték összművészet jellege, a színpadi hatás különböző elemeinek 
összjátékából kibontakozó jelentésképzés lehetősége.68 Nem férhet kétség az olvasási 
képesség, szövegértelemző kompetenciák intenzív (mert motivált) fejlődéséhez a regény 
színrevitele során; ahogy vitán felül áll a színdarabok előadásának beszédfejlesztő 
hatása, szorongásoldó funkciója, személyiségfejlesztő jellege. Ám a legfontosabb maga 
az élmény, amit a játék nyújt. A játék öröme pedig, ami az olvasáshoz kötődik, olyan 
emléknyom, ami egy életre elkötelezett olvasóvá teheti a diákokat, aminél nagyobb cél 
aligha lebeghet a szemünk előtt… 

A fentiekből az is következik, hogy ha a gyerekekkel közös, kisebb egységekben 
haladó, tanítói és tanulói olvasást váltogató olvasási mód, a szakaszos szövegfeldolgozás 

64 A folyamatolvasás szerepéről, mikéntjéről ld. pl. http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/A_
szvegfeldolgozs_elmlete_s_gyakorlata_als_tagozaton/5124_a_folyamatolvass.html

65 Uo.
66 Ld. Kálmán C. György (2001): Az értelemező közösségek elmélete. Balassi Kiadó, Budapest.
67 A témáról bővebben ld. Fábián Éva (2004): A „kreatív írás” tanításának lehetőségei. Korunk, 14. 3. sz., 

95–97.; Raátz Judit (2008): A kreatív írás gyakorlatai. Anyanyelv-pedagógia, 1. 3-4. Letöltés: http://
www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=128; Samu Ágnes (2004): Kreatív írás. Holnap Kiadó, 
Budapest.

68 A témáról bővebben ld. pl. Gabnai Katalin (2012): Színházas könyv. Helikon, Budapest. 
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eljárásait69 a regényolvasásban is kamatoztató feldolgozás, drámapedagógiai módszerek, 
az élmény alapú tanulás alkalmazása a klasszikusok olvasását is lehetővé teszi, a kortárs 
irodalom ilyen jellegű feldolgozásával még könnyebben lehetnénk eredményesek. 
hiszen a nyelv(használat)i, térbeli, időbeli távolság hiánya kevesebb nehézség elé állít 
gyereket, pedagógust egyaránt. A rendszeres élményszerzés a regényfeldolgozás 
folyamatában, az élmények megosztása, felidézése, újra és újra átélése lehetővé tenné, 
hogy a gyerekek kedvvel és örömmel olvassanak.70 Az élmény alapú tanulás nem 
egyfajta technika – írja Lénárd András a Tóth Beatrix által a tanítóképzés számára 
szerkesztette módszertani gyűjtemény bevezető tanulmányában  , hanem sajátos 
kapcsolat tanár és diák, diák és diák között, s nem utolsó sorban a gyermeknek önma-
gához való viszonyában. „Olyan rendszer, ahol az élményeknek, benyomásoknak, 
érzéseknek, véleményeknek ugyanolyan, sőt sokszor nagyobb szerepe van, mint a 
puszta tényeknek, ismereteknek. Ahol az élményekből táplálkozva tanár és diák közös 
útra, új élmények, ismeretek megszerzésére indul.”71

Ehhez képest a regényolvasást legtöbbször önálló házi feladatként kapják a gyerekek, 
a szó szoros értelmében vett házi olvasmányként; az olvasás folyamatában magukra 
hagyva kell teljesíteniük a kötelező penzumot (többnyire a nyári szünetben), előkészítés 
és felkészítés nélkül, abban az életkorban is, amikor erre még nagyon sok gyerek nem 
alkalmas. A szövegek feldolgozásmódja általában, a regényeké különösen nem segíti az 
értő és élményszerű olvasást. Az olvasás közben támadt gondolatok, érzések, potenciáli-
san szerzett élmények iránt a pedagógus ritkán érdeklődik, nem preferálja a gondolat- 
és élménymegosztást, nem diákjai értelemalkotását inspirálja elsősorban, hanem a(z 
általa ismert) szakirodalom és/vagy tankönyv jelentéskonkretizációját közvetíti (és kéri 
számon); diákjai nyelvi kreativitását alig használja ki, még kevésbé fejleszti.72 Úgy is 
mondhatnánk, hogy a hazai praxist nem termékenyítette meg kellően az olvasóköz-
pontú olvasmányfeldolgozás.73 Napjainkban éppen csak terjedőben van az olvasási 
stratégiák tanítása, tudatosítása,74 bár a 2012/13-as tantervekben75 már szerepel − az 

69 Ennek mikéntjére ld. pl. Korányi Margit (2012): Mi az a szakaszos szövegfeldolgozás? Nyelv és Tu-
domány. Letöltés: http://www.nyest.hu/hirek/mi-az-a-szakaszos-szovegfeldolgozas; Nemoda Judit 
(2008): Kritikai gondolkodást fejlesztő magyarórák. Anyanyelv-pedagógia, 1. 3-4.

70 Megvalósítására ld. pl. Tölgyessy Zsuzsa (évszám?): Élményközpontú irodalomtanítás az alsó tagoza-
ton. Letöltés: http://www.fordulopont.hu/Fp-44_tolgyessy.pdf

71 Lénárd András történeti keretben és a szinkróniában is bemutatja a reformpedagógiai/élménypedagó-
giai törekvéseket, hazai kontextusban is; kitér az anyanyelvi nevelés élményszerűségének mikéntjére, 
konkrét példákat hozva; érinti továbbá a tanulásszervezés és pedagógusszerep kérdéseit. Ld. Lénárd 
András (2003): Bevezető gondolatok az élményközpontú anyanyelvi nevelésről. In: Tóth, 2003, 5-10. 

72 Ennek mintájára ld. pl. Tóth, 2003.
73 Ld. pl. Péterfi Rita (2007): Olvasóközpontú olvasásfejlesztés. Könyvtári Figyelő, 3. sz. 24-36. Letöltés: 

http://ki.oszk.hu/kf/2010/10/olvasokozpontu-olvasasfejlesztes/#more-451
74 Ld. Steklács János (2013): Olvasási stratégiák tanítása, tanulása és az olvasásra vonatkozó meggyőződés. 

Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó. Letöltés: http://ofi.hu/sites/default/files/schoolbook/documents/
Olvasas_betekintd394.pdf 

75 Ld. pl. http://kerettanterv.ofi.hu/1_melleklet_1–4/index_alt_isk_also.html
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OFI kísérleti olvasókönyvei, munkafüzetei törekszenek rá,76 s az Apáczai Kiadó 2013 
után megjelent olvasókönyvei, munkafüzetei is próbálkoznak vele, az olvasásra 
vonatkozó tudás és meggyőződés sem tudja támogatni a regényolvasást; már csak azért 
sem, mert a gyakorló pedagógusok nincsenek felkészülve, felkészítve rá; holott a 
nemzetközi szakirodalom szerint az olvasásra vonatkozó tudás és meggyőződés szoros 
összefüggést mutat a szövegértő olvasás színvonalával.77 Az, hogy a szövegértés minő-
sége befolyásolja a regényolvasást, aligha kétséges,  ami tovább ronthatja a hatékony 
regényolvasóvá nevelés esélyeit; annak ellenére, hogy az alsó tagozatos korosztály 
olvasásértését mérő PIRLS-vizsgálaton nem teljesítenek rosszul a magyar diákok, és 
szignifikánsan jobb eredményeket hoznak, mint a PISA-felméréseken.78 Ám, mivel nem 
kap kellő figyelmet a praxisban a néma olvasás és a regényolvasás tanítása, a taneszkö-
zökből pedig hiányoznak a jó regényfeldolgozás-minták, mindez nem elegendő. Nem 
vezet ugyanis közvetlen, egyenes és automatikus út az egy órán feldolgozható, kerek, 
egész, zárt történetektől79 (mesék, mondák, elbeszélések stb.) a regényolvasáshoz, mint 
ahogy a(z értő) néma olvasás is fejlődés/fejlesztés eredménye, mely képesség a regényol-
vasás nélkülözhetetlen feltétele. 

Ahogy az emberiség történetében hosszú volt az út az olvasás elnémulásáig (csak a 
18. században zárult le a folyamat), úgy az egyes ember szellemi fejlődésében is idő kell 
hozzá. A kezdő/gyakorlatlan olvasó erősen szubvokalizál, hogy segítse magát a megér-
tésben a kimondás által, ami lassítja az olvasási tempót. Emellett a gyakorlott olvasó 
tudatában is kiegészül az olvasott szöveg szupraszegmentális elemekkel az akusztikus 
emlékezetben elraktározódott intonációs sémák alapján, ami csak gyorsolvasás esetén 
marad el.80 Szépirodalmi szöveg olvasásakor azonban mindig gazdagon intonálódik a 
tudatban az olvasás; ha mégsem, akkor az olvasásélmény nem lehet igazán teljes. Ez is 
magyarázza, hogy miért romlanak az olvasásértés/-élvezet esélyei napjainkban, amikor 
a felolvasás (meseolvasás) egyre inkább kimarad az újabb nemzedékek életéből, így 
radikálisan csökkennek az emlékezetben raktározódó akusztikus sémák. A hangtalan 
olvasás pedagógiai problémája, hogy nem várható, hogy a hangos olvasás ’melléktermé-
keként’ magától kialakul, mivel nem természetes olvasási forma. Alapfeltétele a gyors 
dekódolás és a problémamegoldó gondolkodás fejlettsége. Előbbi feltétele az olvasási 
rutin megszerzése, amihez sokat és sokszor kell olvasni, ehhez motiváltnak kell lenni, 
ami érdekes és optimális kihívást jelentő szövegkínálat nélkül elképzelhetetlen. Így a 
kör így bezárulni látszik; annál inkább, mert a problémamegoldó gondolkodás fejleszté-

76 L. Steklács János − Szabó Ildikó (2013): Olvasási stratégiák megjelenése a kerettantervben, az olvasás 
értékelésében és egy készülő munkafüzetcsaládban. Könyv és Nevelés, 3. sz. Letöltés: http://olvasas.
opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/olvasasi_strategiak_megjelenese_a_kerettanterv-
ben_az_olvasas_ertekeleseben_es_egy_keszulo_munkafuzetcsaladban

77 Ld. Steklács János (2011): Az olvasásra vonatkozó meggyőződés vizsgálata negyedik osztályos tanulók 
körében. Anyanyelv-pedagógia, 2. sz. Letöltés: http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=313

78 A két vizsgálat összehasonlítását ld. http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/a-pirls-es-a-
pisa-vizsgalat-eredmenyeinek-osszehasonlitasa. A 2011-es PIRLS-vizsgálat eredményeit ld. http://
www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/pirls; ill. https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/
nemzetkozi_meresek/pirls/PIRLS_TIMSS_2011_tajekoztato.pdf

79 Ilyen jellegű irodalmi szövegek megértését méri a PIRLS és a PISA is. 
80 Ld. Benczik Vilmos (2001): A néma olvasásról. Magyartanítás. 42. 2. sz. Letöltés: http://benczikvilmos.

fw.hu/anemaolvasasrol.pdf
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sében is egyre inkább gondok mutatkoznak,81 márpedig a szövegértés és a gondolkodás 
fejlettsége szorosan korrelál. Az alapfeltételek hiányát/gyengeségét tovább súlyosbítja, 
hogy a néma olvasás elsajátításához nem elegendő a „követő olvasás” gyakorlata, 
amikor az osztályban valaki hangosan olvas, a többiek pedig némán követik a szöveget; 
ilyenkor ugyanis hiányzik a valódi néma olvasáshoz szükséges intim alaphelyzet. 
Ráadásul a követő olvasásnál a tempót a hangosan olvasó diktálja, így nem alakulhat ki 
a néma olvasást jellemző nagyobb sebesség. Kétségtelen, hogy a néma olvasás tanítása 
és az olvasottak megértéséről való meggyőződés nem könnyű; mivel alapvetően belső, 
intim tevékenység kívülről való megközelítéséről van szó.82 Az e célra jellemzően 
használt feleletválasztásos tesztek, igaz/hamis állítások, Kösd össze!-típusú feladatok 
nem tudják kellő mértékben betölteni funkciójukat, ahogy ellenőrzésük módja sem 
(többnyire kivetítőről, önálló − netán frontális − összehasonlítással történik), mert nem 
elég kreatívak, motiválóak, gondolkodtatóak, és nem aktivizálják valamennyi gyerek 
gondolkodását. Éppen ezért nagyon fontos az olvasottak megértését visszajelző 
értelmező beszélgetések beiktatása, a frontalitás megtörésével is (gondolatmegosztás, 
véleménycsere, vita párban, kiscsoportban), kreatív írásfeladatok adása, a gondolkodást 
fejlesztő írás korai bevezetése.83

A néma olvasás iskolai, tanórai alkalmainak növelése szempontjából is fontos az 
olvasás intimitását biztosító helyek (olvasókuckó, olvasósarok) kialakítása, a csendes 
olvasás bevezetése, pedagógusi modellálása,84 akár a fentebb említett Dobj el mindent, 
és olvass! – mozgalom keretében; de ezt a célt szolgálhatja a pad alatti olvasás korábban 
említett legalizálása is. Az olvasottakkal kapcsolatos gondolatok megosztásának 
biztosítása nélkül mindez kevesebbet ér, de a néma olvasás fejlesztésére fordított idő 
nem hiábavaló. Ám a szöveggel való ismerkedés módjának megválasztásával is hozzájá-
rulhatunk a lehetőségek növeléséhez. Egyrészt azzal, ha az ismeretközlő szövegeket 
minél korábban néma olvasással ismerhetik meg a gyerekek; másrészt, bár a szépiro-

81 A TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) az IEA (International Association 
for the Evaluation of Educational Assessment) matematikai, természettudományos kompetenciákat 
feltérképező vizsgálata; a 4. és 8. évfolyamon méri a diákokat. A legutóbbi mérésen diákjaink alig ha-
ladták meg a skálaátlagot, holott korábban a 8. évfolyamos magyar diákok a legjobbak közé tartoztak 
a TIMSS-mérésben; 2011-ben nyolcadikos tanulóink eredménye matematikából 12, természettudo-
mányból 17 ponttal esett vissza. A magyar eredmények valamennyi kognitív műveletben, mindkét 
nem esetében és az összes képességszinten romlottak. Letöltés: https://www.oktatas.hu/pub_bin/
dload/ko zoktatas/nemzetkozi_meresek/pirls/PIRLS_TIMSS_2011_tajekoztato.pdf. 

82 Ld. 79. jegyzet.
83 Az írás gondolkodásra gyakorolt hatását számtalan hazai publikáció ismerteti, ld. pl. Molnár Edit 

Katalin (1996): A kognitív pszichológia három fogalmazásmodellje. Magyar Pedagógia, 2. sz. 139-156.; 
Uő (2001): Fogalmazás és tanulás. In: Csapó Benő − Vidákovich Tibor (szerk.): Neveléstudomány az 
ezredfordulón. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 225-234.; Tóth László (2001): Kognitív folyamatok 
az írásbeli szövegalkotásban. Alkalmazott Pszichológia, 3. sz. 43-61.; Uő (2006): Az írásbeli szöveg-
alkotás pszichológiai alapjai. Pedellus Tankönyvkiadó, Debrecen; Magnuczné Godó Ágnes (2003): 
Hogyan válhat az írás a gondolkodás eszközévé? Iskolakultúra, 9. sz. 93-98.; Zsigmond István (2003): 
Az oktatástudomány kognitív forradalma. Új Pedagógiai Szemle, 5. sz. 3-15. Mivel pedig a magasabb 
szintű gondolkodási műveletek végzésére való képesség írással igen jól fejleszthető, aligha lehet elég 
korán kezdeni az írás mint gondolkodási forma tanítását. A gondolkodási műveletek Bloom-féle 
taxonomikus modelljére ld. pl. Kádárné Fülöp Judit (1971): Taxonómia a pedagógiában. Pedagógiai 
Szemle, 6. sz. 497-506.; vagy letöltés: http://pszk.nyme.hu/tamop412b/meres_ertekeles/bloomfle_
taxonmia.html)

84 Ennek kivitelezését ld. pl. Tóth, 2013, 13.
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dalmi szövegekkel való ismerkedés javasolt formája a tanítói bemutatás – éppen azért, 
mert a kezdő és gyakorlatlan olvasónak még ’nem szólal meg’ a csendben olvasott 
szöveg, s mivel az akusztikus memóriában egyre kevesebb hangzó szöveg tárolódik, 
ami támogathatná a mielőbbi ’ belső megszólalást’, ami nélkül viszont a szépirodalmi 
szövegek olvasása élvezhetetlen –, gondoskodnunk kell arról, hogy amint vannak olyan 
gyerekek, akiknek ’némán is beszél’ a szöveg, úgy olvashassák – azaz differenciáltan 
történjen a szépirodalmi szövegekkel való ismerkedés. Azoknak olvassa fel továbbra is a 
tanító, akiknek erre igényük és szükségük van;85 a feldolgozás során pedig adjunk 
módot minél több valódi (nem pusztán követő) néma olvasásra. Ugyanis „a néma 
könyvolvasás végleges kiszorulása a napi tevékenységből – ahogy erre Benczik Vilmos 
joggal figyelmeztet,  nemcsak a műveltség szint esésével, a nyelvi készségek sorvadásával 
járhat, hanem a belső beszéd elszürkülésével, majd megszűnésével, valamint a verbális 
gondolkodás elszegényedésével.”86 Ez a folyamat mára igencsak kiteljesedett; mégis, 
elemi érdekünk megtalálni a „fékeket és ellensúlyokat”, s beépíteni az osztálytermi 
gyakorlatba. Mivel köztudomású, hogy a magyar pedagógiai praxist elsősorban a 
taneszközök, nem a tantervek irányítják, (sok esetben még csak nem is az adott 
tankönyvcsaládhoz készült kézikönyv/ek), leginkább az olvasókönyveken keresztül 
lehetne hatékony mintát adni jógyakorlatra. Az OFI új alsós olvasókönyveinek azon 
törekvése, hogy számos regényrészlettel kínálja meg a felhasználókat, és preferálja a 
kortárs irodalmat, remek elgondolás; hiszen, ahogy a Kaméleon Olvasóklub sikere is 
jelzi: a jól megválasztott regényrészlet mint (tovább)olvasásra motiváló erő, eredménye-
sen működhet. Ehhez azonban a diákot (tovább)olvasásra ösztönző feldolgozásmód 
szükséges.

A folyamatszerű, motiváló regényfeldolgozás közvetítése és irányítása nem jelentheti 
azonban egy konkrét műre vonatkozó kérdés- és feladatrendszer kidolgozását,87 hiszen 
(szerencsére) az alsó tagozat vonatkozásában már régen nem ír(nak) elő ilyet a 
tanterv(ek).88 A kötelező olvasmány fogalma a tantervben ismeretlen, amennyiben az 
egy adott évfolyam számára kötelezően előírt regény megjelölését jelenti.89 Ennek 
ellenére az iskolai listákon még mindig ott szerepel a Bogáncs, a Tüskevár, a Bambi, a 
Kinizsi Pál, a Kincskereső kisködmön,90 mely művekkel húsz-harminc évvel ezelőtt sem 
igen lehetett a gyerekeket olvasóvá nevelni; s hiába találhatók ugyanezen listákon 
(ahogy a tantervi ajánlásokban is!) a mai gyerekek számára alkalmasabb könyvek, a 
pedagógus választása gyakran mégis előbbiek valamelyikére esik, amikor a gyerekek 

85 Az ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Ált. Iskolájában Kolláth Erzsébet 2017 őszén hatodikossá lett 
osztályában például már másodikban alig találtunk olyan diákokat, akikkel a bemutató olvasást gya-
korolhatták volna tanítási gyakorlatokon a jelöltek.

86 Ld. 79. jegyzet.
87 Ennek pótlására igen elterjedtek a különböző kiadók által preferált olvasónaplók, amelyekből válto-

zatos és gazdag kínálatot igyekeznek biztosítani, noha az olvasónaplóknak ez a hagyományos fajtája 
sajnos leginkább az olvasással szembeni ellenállás növelésére alkalmas. 

88 Ld: http://kerettanterv.ofi.hu/1_melleklet_1–4/index_alt_isk_also.html
89 A Nat ugyan megjelöl kötelező szerzőket, de műveket nem rendel hozzájuk; ld. http://kotelezo-

olvasmany.hu/nemzeti_alaptanterv_kotelezo_olvasmanyai/ 
90 Ld. pl. http://altiskola-kakucs.hu/node/65; https://antikvarium-konyv.com/altalanos-iskolai-kotelezo-

olvasmanyok/
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számára kötelezően elolvasandó művet választ.91 Holott a Kinizsi hazafias pátosza a mai 
embert inkább taszítja, mint vonzza − a kisgyereket különösen  −, nem beszélve a 
történelmi olvasmányok feldolgozásának sajátos nehézségeiről ;92 a Bambi filozofikus 
tartalmai93 zavaróak a 8-9 éves gyerekeknek, amit tetéz a közel 40%-nyi leíró szöveg-
rész; ahogy a Tüskevár tizenhárom szerzői íves terjedelme94 leginkább bevehetetlen 
„tüskés vár” a legtöbb negyedikesnek. Arról nem beszélve, hogy nemegyszer második(!) 
osztály utáni nyárra kapják kötelezőnek a gyerekek. A mű bő harmadát kitevő termé-
szetleírás pedig szinte megoldhatatlan olvasási feladat elé állítja őket: a leíró szövegré-
szek statikája immár tolerálhatatlan a 21. század dinamizmusa, ingergazdagsága 
kontextusában. Ráadásul valamilyen érzékszervileg felfogható jelenséget kell ilyenkor a 
szimbolikus (nyelvi) jelekből belső képként megalkotni, ami a képfogyasztáson szociali-
zálódott nemzedékek sorvadó belső képalkotó képessége miatt nem csekély kihívás; 
már csak azért sem, mert a leírások csak a szövegalkotó által leglényegesebbnek ítélt 
elemeit tartalmazzák a leírás tárgyának, a kiegészítés a befogadó fantáziájára hárul, 
melynek fejlettsége szintén problematikus a képfogyasztó nemzedékek esetében.95 Mivel 
a tapasztalatok azt mutatják, hogy a legkönnyebben olvasható szövegforma a párbeszéd, 
mert legkevésbé absztrahál (tulajdonképpen egy virtuálisan elhangzó szöveg írásbeli 
lejegyzése); a másodlagos szóbeliség96 korában különösen ügyelni kellene szövegválasz-
táskor az elbeszélés, leírás és párbeszéd szövegarányaira. Annak tudatában még inkább, 
hogy mivel a bemutatott cselekvéssorból csak a lényeges elemeket emeli ki az elbeszélés, 
és a hiányzó elemekkel való kiegészítést a fantáziára bízza, szintén absztrakció szüksé-
ges az értelmezéséhez, így sokkal nagyobb olvasói aktivitást igényel a párbeszédnél. 
Az mindenesetre segíti az olvasását, hogy általában dinamikus, de csak a külső 
történések esetében van ez így. A belső történéseket elbeszélő és a reflektív szövegrészek 
a leíró szövegrészek nehézségével vetekszenek.97

Ám − úgy tűnik − nem járnak jobban a kisgyerekek A kis herceggel és a Micimackó-
val sem. Előbbi terjedelme ugyan nem megterhelő: domináns szövegformája a párbe-

91 Az okok kutatása a jelen dolgozat kereteit túlfeszítené, de a hazai befogadáskultúra és irodalomszemlé-
let sajátosságaival, a konceptuális váltások nehézségeivel alighanem mindez összefüggésben áll. Ld. pl. 
Kulcsár Szabó Ernő (1998): Irodalomértésünk néhány örökletes előföltevéséről. In: Sipos Lajos (szerk.): 
Irodalomtanítás az ezredfordulón. Pauz-Westermann Kiadó, Celldömölk, 912-924.

92 Ld. Kernya Róza (szerk., 2016): Az anyanyelvi nevelés módszerei. Trezor Kiadó, Budapest, 178-180; 
Pavlicsek Zsolt (1990): A történelmi olvasmányok taníthatósága, tanítása. In: Szendrei János − 
Dobcsányi Ferenc (szerk.): 30 éves a Módszertani Közlemények – az általános iskolai tanítók és tanárok 
számára. Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, Szeged, 208-212. Az ilyen jellegű szövegek önálló olvasás-
ra aligha alkalmasak; az olvasóvá nevelés célját semmiképp nem tudják betölteni.

93 Nem is beszélve arról a valószerűtlen és életszerűtlen (emberalkotta) állatvilág-képről, ami a műből 
kibontakozik. A könyv újrafordítása kapcsán figyelemre méltó gondolatokat vet fel Ibos Éva a Kritikai 
portálon, ld. http://www.revizoronline.com/hu/cikk/4817/felix-salten-bambi/ 

94 Benczik Vilmos számításai, aki idestova húsz évvel ezelőtti, meglehetősen egzakt vizsgálaton alapuló 
elemző értékelésében az általános iskola 2-6. évfolyamán használt kötelezőket vette górcső alá, ld. 
Benczik, 1999. 

95 Ld. Benczik, uott. Hasonló olvasási nehézséget jelentenek a belső történést elbeszélő és a reflektív 
szövegrészek is, amelyek nem valóságos történést beszélnek el, ezáltal inkább statikus, mint dinamikus 
jellegűek. Benczik, uott.

96 Ld. Ong, 2010.
97 Ld. Benczik, 1999.
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széd és az elbeszélés, leírást alig tartalmaz, ebből a szempontból tehát megfelel az 
alsósok igényének; s azzal, hogy főhőse egy kisgyerek, adott volna a korosztály számára 
oly fontos azonosulás lehetősége. Ám a cselekmény a konkrét jelentések szintjén 
valószerűtlen, életszerűtlen, a cselekményelemek valódi értelmüket csak egy mélyebb, 
szimbolikus rétegben nyerik el, aminek az érzékelésére a 3–4. osztályosok jórésze még 
nem képes. Így a történések zavarosak, a szöveg inkoherens számukra.98 A kis herceg 
valójában egyáltalán nem gyerekkönyv, ahogy ezt már sokan leírták, többek között 
Kappanyos András.99 A Micimackó esetében meg éppen az jelent problémát, hogy a 
konkrét jelentésszint képes ugyan műélményt létrehozni, de a mélyebb filozofikus 
jelentés nélkül − aminek az érzékelésére viszont nem képes az alsós gyerek –, így 
legfeljebb csak az óvodáskorúak számára élvezhető. Ahogy Benczik Vilmos fogalmaz: „a 
3-4. osztályosok a konkrét jelentéssík eseményeit már ’kinőtték’, a szimbolikus síkba 
pedig még nem ’nőttek bele’ (…).100 

A 8–12(!) éves gyermekek többsége csekély mértékben (sokszor egyáltalán nem) 
képes az áttételes jelentések érzékelésére, holott nagyon sokszor a metaforizáció mint 
esztétikai érték vezérli a pedagógust az olvasmányválasztásában. Ez természetesen 
releváns szempont (ellentétben a didaxissal és pátosszal), sőt kifejezetten örvendetes az 
irodalmi érték preferenciája az ideológiai, didaktikus nézőponttal szemben, ám − ahogy 
Benczik Vilmos figyelmezet rá  − nagyon fontos mérlegelni, hogy eléggé élvezetes-e a 
mű a metaforikus jelentéssík nélkül is. Abban az esetben, ha azt a gyermek nem 
érzékelné, kellő vonzerőt jelenthet-e a szöveg anélkül? Amennyiben abból indulunk ki, 
hogy „még a lektűrnek — tehát irodalmi érték tekintetében nem kiemelkedő, de jó 
mesterségbeli tudással megalkotott szépirodalmi szövegnek — a gyermekolvasóra 
gyakorolt nyelvfejlesztő hatása is sokszorosan felülmúlja a legkiválóbb filmét is,” s 
„hogy csak igen laza kapcsolat mutatható ki egy szöveg irodalmi értékszintje és a 
gyermekolvasóra gyakorolt nyelvfejlesztő hatás között,”aminek „oka abban keresendő, 
hogy a gyakorlatlan olvasó az irodalmilag értékesebb szövegnek is csak azokat az 
elemeit és rétegeit ismeri fel, amelyek az igényes lektűrben is megtalálhatók”− igencsak 
kockázatos az olvasóvá nevelés szempontjait háttérbe szorítani.101 Az alfa-generáció102 
esetében aligha hibázhatunk. Az ugyanis nem az olvasás alkonyát,103 hanem a végét 
jelenthetné − a könyvolvasásét, regényolvasásét mindenképp. Éppen ezért a házi 
olvasmányok álruhájában megjelenő ’kötelezők’ megválasztásában figyelnünk kell az 
olvasást befolyásoló valamennyi tényezőre, mely vonatkozásban tanulságosak és eligazí-

98 Benczik Vilmos elismeri, hogy a mű egyes epizódjai közös, órai feldolgozásra alkalmasak lehetnek, 
mert egy-két oldalas terjedelem esetén tanítói segítséggel képesek lehetnek a gyerek a szimbolikus 
jelentésszint felfogására; de otthoni, önálló olvasásra a teljes mű alkalmatlan a korosztály számára. 
Ld. Benczik, uo.

99 Ld. Borbély Sándor (szerk., 1996): Ötven nagyon fontos „gyerekkönyv”. Lord Könyvkiadó, Budapest, 
209.

100 Benczik, 1999.
101 Ld. Benczik, uo.
102 Ld. Hercsel, 2015.
103 Ld. Benczik Vilmos (2009): Az olvasás alkonya? In: Szávai Ilona (szerk.): Olvasni jó! Tanulmányok az 

olvasás fontosságáról. Pont Kiadó – Pontfix Kiadó, Budapest–Sepsiszentgyörgy, 7–14.
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tóak Benczik Vilmos megállapításai.104 A leglényegesebb a kaland és izgalom, fontos a 
beleélés, azonosulás lehetősége. Ha szórakoztató a könyv, gyakrabban olvas, tehát 
olvasási rutint szerez a kisdiák; jó színvonalú szövegmintákat kap saját gondolatai 
pontos, szabatos, árnyalt, érzékletes kifejezésére. A gyermek számára fontos továbbá a 
cselekmény linearitása, mert bár gondolkodása csapongó (inkább körkörös, mintsem 
lineáris), a neki szóló üzenetektől, így olvasmányaitól is, linearitást vár.105 Csak egyet-
érthetünk Benczik Vilmossal abban, hogy a gyermekolvasó számára az irodalmi mű 
mindenekelőtt szövegként, nyelvi anyagként jelenik meg. Ennek tudatosítása azért 
fontos, mert ha a nyelvi anyag leküzdhetetlen akadályt állít elé, a jelentésteremtés, 
megértésélmény, élvezet lehetősége fel sem merül. Márpedig akkor minek olvasson? 
Nem is fog, legfeljebb kényszerből. Egy alsós gyerekben még él a megfelelésvágy, egy 
darabig erre-arra rávehető, de az elkötelezett olvasóvá váláshoz ez semmiképp nem elég. 
Ahhoz kell, hogy élvezetet, örömet leljen olvasmányaiban, a könyvekben (regényekben) 
is. Tudomásul kell venni, hogy a multimédiás ingerekkel körülvett generációk számára 
egyre inkább az iskola lesz az olvasás terepe; s egyre többen lesznek, akik az olvasás ízét 
csak ott kóstolgatják. A tanítónak ezért élnie kell a tanterv által biztosított szabadság-
gal, s olyan műveket kínálni-kóstoltatni, melyek képesek az olvasóvá nevelés funkcióját 
betölteni. Hogy ez milyen és melyik mű legyen, ehhez nagyfokú tudatosság, tájékozott-
ság szükségeltetik. Mert hiába remek könyv a Rumini, ha 2. osztályban, házi olvas-
mányként, önállóan olvastatják. Bár az olvasóvá nevelés szempontja megkívánja, hogy 
minél korábban, lehetőleg már második osztály második félévében dolgozzunk fel ún. 
házi olvasmányt, ez nem lehet Berg Judit egeres tengerészregénye, bármily kiváló is.106 
Szövegtengere folytatásokban, tanítói örömszerző felolvasásra természetesen alkalmas, 
de önállóan olvasott első könyvnek semmiképp. Erre a célra bátran válasszunk az egyre 
gazdagodó ”elsőkönyv”-piacról, és mindenképp tanulmányozzuk a gyerekkönyv-kiadók 
kínálatát. A Csimota Kiadó korábban említett toleranciasorozatában107 megjelent Lenka 
és Palkó ikerkönyv remek lehetőség egyúttal a nemek szerinti olvastatás bevezetésére;108 
illetve az olvasói nézőpontváltások képességének megalapozására, ami egyúttal kiváló 
empátiagyakorlatként szolgálhat. 

Az olvasmány kiválasztásába akár a gyerekeket is bevonhatjuk, 3-4.-eseket minden-
képp. A korai években az olvasás tempója, a néma olvasásban való gyakorlatlanság, az 

104 Benczik, 1999.
105 A szabálytalanság, egyediség a művelt, iskolázott, gyakorlott felnőtt olvasónak okoz esztétikai gyö-

nyört; a gyermek biztos eligazodásra, áttekinthetőségre vágyik. A csodás hősöket, történéseket is csak 
bizonyos sémák, sztereotípiák keretében értékeli: a csodát például a népmesék kiszámíthatóságának 
keretei között. (Ez is oka annak, hogy Lewis Caroll Alice-könyvei sok kisgyerekben inkább szorongást 
keltenek.) Ld. Benczik, uo.

106 Berg Judit Rumini-sorozata 3-4.-esekkel kiválóan alkalmas az olvasóközpontú háziolvasmány-fel-
dolgozásra, de a feldolgozásmód átgondolt megvalósítására mindenképp nagy szükség van, ahogy 
minden könyv esetében. 

107 Maros Krisztina Az Illatok és Hangok Őrzője c. művét is választhatjuk első ’közös olvasmányul’. 
Foglalkozásterveket is találunk hozzájuk a kiadó honlapján, ha nem önálló olvasásra szánjuk őket; ld. 
http://csimota.hu/hu/foglalkozastervek/

108 Ennek olvasásra motiváló erejét általában kevéssé vesszük figyelembe, a fiúk nézőpontját pedig 
különösen hajlamosak vagyunk elhanyagolni, holott egész osztálynyi fiú válhat olvasóvá egy jól 
megválasztott könyvvel, olyannal, mint például Joachim Masannek A vad focibanda-sorozata. Ld. pl. 
https://www.libri.hu/konyv/joachim_masannek.leo-a-cselkiraly.html
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áttekintő olvasás képességének valószínűsíthető hiánya kevésbé teszi ezt lehetővé; bár 
láttam már jógyakorlatot arra, hogy második osztályban rendszeresen alkalmazta a 
tanító az áttekintő olvasás stratégiáját.109 Ez esetben akár másodikos gyerekek is 
képesek lehetnek a választásra felkínált könyvek beleolvasgató/lapozgató áttekintésére, s 
bekapcsolódni a döntéshozatalba. Ám egy-egy részlet önálló olvasására mindenképp 
alkalmasak, így korán megadható a választás szabadságának öröme; ami, azon túl, 
hogy növeli az olvasás gyakoriságát az osztályban, egyúttal csökkentheti (elveszi?) a 
kötelező rossz íz(é)t. Mert ne gondolja senki, hogy a házi köntösbe bújtatott kötelezők-
kel bárkit becsaphatunk. Legkevésbé a gyereket. Ám a közös olvasmány kiválasztását 
célzó „választási kampány” ízlelgető, olvasgató, egymás meggyőzésére apelláló, az 
érvelő képességet megalapozó, a konszenzuskötést támogató folyamata (például a 
„sarkok technika” alkalmazásával110) feledtetheti a kötelező jelleget, épp a döntéshoza-
tali folyamatban való részvétel által. 

Korántsem bizonyos azonban, hogy csak egyetlen mű közös feldolgozása lehet 
célravezető. Ha elég vállalkozó szellemű a pedagógus, és van némi tapasztalata a 
differenciált tanulásirányításban,111 párhuzamosan dolgozó csoportok is elképzelhetők; 
amiben az alternatívák vonzerején túl ott rejlik az egymás szövegei iránti inspiráló 
érdeklődés lehetősége. Ezért is ideje volna átgondolni, átértékelni a mindenki(?) 
számára elolvasandó, közös feldolgozásra szánt művek megnevezését; hiszen mint 
minden terminológia, szemléleti kérdésekről árulkodik. A kötelező mindig ellenállást 
vált ki, nem csak a gyerekekből; a házi olvasmánnyal meg az a baj, hogy a szöveggel való 
ismerkedést deklaráltan otthonra hagyja. Nem kevésszer a feldolgozását is, utóbbi 
közismert és meglehetősen csekély hatásfokkal működő eszköze az olvasónapló íratása. 
Tegye a szívére a kezét minden olvasó: szeretne-e úgy megismerni egy-egy művet, 
könyvet, regényt, hogy közben feladatokat old meg a szöveggel kapcsolatban; tér-, idő-, 
cselekményvázlatot készít, feltérképezi a jellemek rendszerét, netán jellemzést ír, akárha 
a kedvenc szereplőjéről is? A szöveggel való ismerkedés nem erre való. Az élményszer-
zés a legfőbb funkciója, s egyfajta globális értelemalkotás, amit élmény- és gondolat-
megosztás követ. Mélyebb megértésélményekre újraolvasáskor (újraolvasások sorozatá-
ban) számíthatunk. Általános olvasói tapasztalat, hogy ahány olvasás, annyi újabb/más 
értelemfeltárulás. Az iskolai olvas(tat)ásnak ezt a tapasztalatot is jó volna biztosítania.112 
Például a közösen feldolgozott művek újraolvasásának oly módon való ösztönzésével, 
amely kíváncsi a szöveggel kapcsolatos újabb megfigyelésekre, megértésélményekre, s 
lehetőséget ad megosztásukra, megbeszélésükre; akár újraolvasó órák bizonyos 

109 Ld. pl. Steklács János (2009): Az olvasás kis kézikönyve szülőknek, pedagógusoknak. A funkcionális 
analfabetizmustól az olvasási stratégiákig, Okker, Budapest

110 Ld. Tóth 2003. Az interneten is elérhető kiadvány (ld. fentebb) sok egyéb, élményszerű, gondolkodást 
fejlesztő technikát mutat be. 

111 Miért ne volna, hisz anélkül egyre kevésbé képzelhető el hatékony és sikeres praxis, amelynek valójá-
ban a tanulási folyamatok inkluzivitása volna feltétele 

112 Ehhez azonban kevesebb mű sokszempontú feldolgozása szükségeltetne, amely a nyelvi-poétikai 
sajátosságok egyediségére, funkciójuk felfedeztetésére is figyelemmel van. A nyelvi sajátosságok meg-
figyeltetésére alkalmas technika például a képkutatás, ld. Tóth, 2013, 33. A módszertani tanulmány 
az epikus irodalmi művek gondolkodtató, a személyes olvasatot támogató, élménymegragadó és 
-megosztó feldolgozását biztosító eljárások gazdag tárházát mutatja be, melyek a regényfeldolgozások 
folyamatában is sikerrel alkalmazhatók. 
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időközönként való beiktatásával, amelyek keretében kommunikálhatók az újabb 
felfedezések.113 De a regényolvasás fokozatossága és a feldolgozás folyamatszerűsége is 
lehetőséget adna ilyen jellegű tevékenységekre. 

A fokozatosság az első osztályban elkezdett öröm- és szórakozásfunkciójú, vágykeltő 
folytatásos regényolvasástól ível az önállóan olvasott regény közös feldolgozásáig, ahová 
egyre kevesebb gyerek érkezik meg; és még az 5–6. évfolyamon is számolnunk kell 
olyan gyerekcsoportokkal, amelyekkel folyamatolvasásként és/vagy a szakaszos 
feldolgozás módszerével képzelhető el csak regényfeldolgozás.114 De ha az iskolát az 
olvasás terepének tekintő és a literációs képességek kiépítését, a regényolvasás megala-
pozását magára vállaló intézményként képzeljük el, és erre vállalkozó pedagógiai 
gyakorlatot folytatunk,115 akkor is csak a 3. osztály utáni nyáron remélhetjük, hogy úgy 
tér vissza a szünidőről az osztály egy része (nagyobb része?), hogy elolvasta a kijelölt/
kiválasztott regényt. Így van/lehet ez akkor is, ha az előző tanév végén sikeres kedvcsi-
náló órát tartottunk, „személyes kapcsolatra” lépve a szerzővel és a művel, ami koránt-
sem az életrajz és a keletkezési körülmények ismertetését jelenti. Kortárs szerző 
esetében használjuk ki a személyes találkozási alkalmakat, amelyek a gyerekkönyvtárak 
és gyerekkönyvesboltok kínálatában adódnak; mutassuk meg a szerző fényképét a 
gyerekeknek, számoljuk ki velük, kivel lenne a szerző kb. egyidős a családban; ha van 
olyan (rövid) nyilatkozata az alkotónak, amelyben a gyermekekhez való viszonyáról, a 
gyermekekkel való kapcsolatáról vall, olvas(tas)suk el a gyerekekkel. Nézzük meg a 
Facebook-oldalát, olvasgassuk a blogját, ismerkedjünk vele a kortárs irodalom nagysi-
kerű lexikona, a Navigátor116 segítségével, ha szerepel benne; vagy a Mesemúzeum117 
rendezvényeinek kihasználásával. Jó módja a szerző és műve iránti érdeklődés felkelté-
sének az úgynevezett kamara könyvkiállítás a terem egyik sarkában, amely állhat a 
tanító által összegyűjtött (akár az iskolai) könyvtárból behozott könyvekből, kiadvá-
nyokból, a szerző gyerekeknek szóló műveiből és/vagy a feldolgozásra szánt könyv 
különböző kiadásaiból; nézegetésükhöz hozzákapcsolódhat az illusztrációk megszemlé-
lése, ezek alapján jóslások megfogalmazása. Különös értéke van a gyerekek által 
behozott műveknek, akár az otthoni könyvtárból, akár könyvtári kölcsönzésből 
származnak, bármilyen hordozón jelennek is meg.118 Jó, ha a tanító a gyerekek számára 
érzékletes és élvezetes módon beszél arról, ő maga miért szereti a szerzőt és (gyerme-
keknek írott) könyveit; s ha vannak olyan diákjai, akiknek szintén vannak vele kapcso-
latos olvasmányélményei, őket is megszólaltatja, s engedi, hogy felolvashassák egy-egy 

113 Ehhez azonban változnia kellene annak a szemléletnek, amely egyszeri alkalomnak tekinti a szö-
veggel való találkozást, s ha ismert a ’sztori kimenetele’, nemigen tud mit kezdeni a szöveggel, azaz a 
megalkotottság mikéntjével, a jelentésképzés szövegbeli működésével. Ezért gyakorta kétségbe esik a 
pedagógus, ha egy diákja óra elején bejelenti, hogy ő már olvasta/ismeri a szöveget, s nemigen tudja 
kamatoztatni az újraolvasásban rejlő lehetőségeket.

114 Ennek egy-egy lehetőségét mutatja be két, államvizsgára készült 5., ill. 6. osztályos tématerv (ELTE 
TÓK, 2017, június); egyik A Pál utcai fiúk, másik az Egri csillagok feldolgozását célozza. Dallos Gabri-
ella és Skobrák Máté tématerve hozzáférhető a Tanító online felületén.

115 Ennek mikéntjét, lehetőségeit járják körül a szerző olvasáspedagógia tanulmányai, ld. G. Gődény 
Andrea (2016): Olvasáspedagógiai tanulmányok. ELTE TÓK, Budapest.

116 Ld. pl. http://www.cerkabella.hu/navigator-gyermekirodalmi-lexikon-369
117 Ld. http://www.mesemuzeum.hu/
118 Könyvről és könyvtárról abban a tág értelemben beszélünk, amit a mai kor kínál.
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kedvenc rész(let)üket. Remek (és a fogalmazástanítás folyamatában is értékesíthető 
tevékenység), ha a gyerekek interjút készíthetnek a különböző családtagokkal (de akár 
ismerősökkel, barátokkal is), miért szeretik, ajánlják a szerzőt és a műve(i)t, és ezeket az 
interjúkat be is mutathatják.119 Az érdeklődés felkeltésének jó módja lehet egy mara-
dandó színházi élmény is. .120 Nem a feldolgozásra választott mű előzetes megtekintését 
értve ezalatt, hanem például egy Rumini-feldolgozásra hangoló színházlátogatást.121 
Berg Judit Rumini Ferrit-szigeten c. mesedrámájából készült előadás a tengerészregény-
ciklus olvasására inspirálhatja a gyerekeket,122 ahogy a sorozat első, illetve  második 
osztályban folytatásokban felolvasott darabjának emléke is; vagy ha harmadik osztály-
ban közösen, a folyamat- és szakaszos olvasás módszerével feldolgoztuk valamelyik 
részt, hasonló módon, ahogy Lénárd András járt el A repülő osztály esetében (ld. 
fentebb). A több éven átívelő sorozatolvasás/-feldolgozás olvasásmotiváló potenciálja 
aligha szorul különösebb bizonyításra.123

Akárhányan is érkeznek negyedik osztály elején úgy az iskolába, hogy elolvasták a 
közös feldolgozásra szánt regényt; semmiféle negatív élmény ne érje azokat, akik még 
hozzá sem láttak. Akik már végeztek vele vagy épp olvassák, kapjanak lehetőséget 
benyomásaik, gondolataik kommunikálására tanévkezdéskor, legyen alkalmuk 
bemutatni kedvenc szereplőiket, szövegrészeiket, akár rajzkiállítást formájában is, ez a 
többieket is motiválhatja az olvasásra. A szövegben előrehaladó olvasóknak folyamato-
san adjunk lehetőséget gondolataik, élményeik, érzéseik, kérdéseik, esetleges nehézsé-
geik kommunikálására; reflektált folyamattá téve így az olvasást pedagógus és diák 
számára egyaránt. Ennek érdekében érdemes időnként akár egy-egy ún.reflexiós 
(olvasás)órát beiktatni, vagy napközis/délutáni alkalmat adni a gyerekeknek az olvasot-
takról való beszélgetésre. Készíthetünk társasjátékot,124 amit annál sikeresebben tudnak 

119 Ezek multimédiás eszközökkel készült interjúk is lehetnek, korántsem írott, szerkesztett szövegek; 
a felvételekkel azonban dolgozhatunk az írás (fogalmazástanítás) folyamat alapú megközelítése 
értelmében, hogy azzá válhassanak. Ld. Tóth Beatrix (2008): Fogalmazástanítás – miért és hogyan 
másképpen?, Anyanyelv-pedagógia. Letöltés: www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=15 - 82k –

120 Meczner János nyilatkozta Sándor L. Istvánnak adott interjújában, hogy a gyerekszínházak egyik 
dolga olyan erős élményt adni, hogy húsz-harminc év múlva is szívesen járjanak színházba az egykori 
gyerekek. Ld. Sándor L. István (szerk., 2006): Gyerekszínházak Magyarországon. ASSITEJ Magyar 
Központ, Budapest, 14-17.

121 A színházi élmény feldolgozása, persze, újabb kérdéseket vet fel, a megoldási lehetőségeket ld. pl. 
Gombos Péter − Tolnai Mária: Színházi élmény feldolgozása az osztályban. Ld. Podráczky, 2013, 
92–97.

122 Színház és olvasás kapcsolatáról, a literációs képességek (ki)fejlesztésében játszott szerepéről ld. G. 
Gődény, 2016.

123 A Rumini-ciklus feldolgozása szerepet kaphat a napló, levélregény és dráma szövegműfajok megisme-
résében, olvasásuk előkészítésében. Ld. az említett mesedrámát, ill. a Galléros Fecó naplója, Rumini 
a Fényvizeken c. Berg Judit-műveket: http://www.bergjudit.hu/ajanlo/ajanlo_sajat.html. Sorozat-
olvasásra, és -feldolgozásra kiválóan alkalmas Nyulász Péter Helka-trilógiája is, ld. https://www.
pagony.hu/helka-trilogia-diszkiadas. A trilógia első darabjának, a Burok-völgy árnyainak feldolgo-
zását bemutató sorozat indult a Tanító 2017. szeptemberi számában. Ld. Oszoli-Pap Márta (2017): 
Helkalandozás 1. Bevezető gondolatok, a mű kiválasztása. Tanító, 7. sz. 20-22. 

124 A Ruminihez készült társasjátékot ld. pl. https://www.okosjatek.hu/rumini_tarsasjatek?gclid=Cj0KC
Qjw9afOBRDWARIsAJW4nvzps8qRAOCc3zEDQqeqtHkT8j0p_lwHh8eaW2zIdSRNAeM3dCm3op
AaAmeYEALw_wcB. Ennek mintájára magunk is készíthetünk hasonlót, de maga a regényfeldolgo-
zás is lehet társasjáték-készítés a gyerekekkel, vagy összekapcsolódhat vele. 
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játszani a gyerekek, minél inkább előrehaladnak az olvasásban. Amennyiben szükséges, 
újratervezhetünk: előzetes elgondolásunkat feladva feldolgozhatjuk fejezetenként a 
regényt, ha úgy látjuk, túl sokan birkóznak nehezen az önálló olvasással. Ez esetben a 
szöveget már ismerők kapjanak saját feladatokat, amelyekkel olvasmányélményeiket 
elmélyíthetik, megértésélményeiket kiterjeszthetik. Készíthetnek, készíthetünk velük 
például lapbookot, ami az olvasónapló kreatív és motiváló változata;125 végezhetnek 
képkutatást, vizsgálódhatnak kettéosztott naplóval a szövegben,126 kaphatnak kreatív 
írásfeladatokat, alkothatnak rejtvényeket és egyéb ötletes feladatokat a többiek számára; 
képregénnyé formálhatják a szöveget, rajzfilmesíthetik, animálhatják, netán dramati-
zálhatják, előkészítve egy lehetséges színpadi előadást − ennek díszletein és jelmezein is 
dolgozhatnak. De fejleszthetjük önálló ismeretszerző képességüket, minikutatást bízva 
rájuk a szöveg egy-egy ismeretelemének pontosítására, saját ismereteik kiterjesztésére, 
kontrolljára; hiszen a kivezető olvasás és a tanulási képességek fejlesztése is beépülhet a 
regényfeldolgozás folyamatába, s fontos is megragadni a kínálkozó alkalmakat. Ebbe a 
kezdeményezésbe természetesen egyre többen bevonódhatnak az osztályból.127 Ám 
nyugodtan tervezhetünk teljes tanévet átfogó, közös feldolgozást negyedikesekkel is, 
aminek kitűnő példája Oszoli-Pap Márta tantárgyi integráción alapuló Helka-feldolgo-
zása.128

Akár követi, akár kíséri a szöveg megismerését a feldolgozás, élménygazdagnak, 
motiválónak kell lennie. Ebben nemcsak az élménytechnikák, drámapedagógia 
módszerek játszhatnak szerepet,129 hanem a kooperatív tanulás130 és a projektszerű 

125 Ld. https://gyereketeto.hu/lapbook/lapbook-51-fontos-dolog-egy-csokorban/; https://gyereketeto.hu/
lapbook/rumini-lapbook-1-nap/

126 Az olvasói reagálásokra építő technika a személyes kötődést segíti elő. Általa arra ösztönözzük a 
tanulókat, hogy reflektáljanak az olvasottakra, gondolkodjanak arról, amit az olvasottak személyesen 
jelentenek számukra, gondolkodjanak el azon, mi jut eszükbe róla, milyen asszociációkat kelt bennük 
a saját életükkel, élményeikkel kapcsolatban, miként befolyásolja a világról alkotott képüket, vagy 
mit éreznek vele kapcsolatban. E módszer segítségével az olvasottak megbeszélése során tartalmas 
gondolatcserét, vitát generálhatunk. Ld. Tóth, 2003.

127 Mindez differenciált tanulásirányítást igényel, ami nélkül azonban egyre kevésbé képzelhető el ha-
tékony tanulásirányítás. Ld. pl. Hunyady Györgyné (szerk., 2003): Differenciált fejlesztés, kooperatív 
tanulás. ELTE TÓK, Budapest.

128 A tantárgyi integráción alapuló teljes negyedik osztályt átfogó feldolgozást ld. Oszoli Márti [Sic!]
(2012): Baljós árnyak a Bakonyban. Nyulász Péter (2012): Helka. Módszertani segédanyag a 4. évfo-
lyam számára. In: Tanítói kincsestár – alsó tagozat, Raabe Kiadó, Budapest, B4, 3. 27, 1-30.

129 A Rumini Gombos Péter és Tolnai Mária által drámapedagógiai módszerekkel való feldolgozása 
más regények olvastatásához is ötleteket adhat. Ld. Gombos Péter − Tolnai Mária (2009): Berg Judit, 
Rumini, Tanítási segédanyag a 3-4. évfolyam számára. Raabe Kiadó; Uők (2013): Drámapedagógia a 
tanítói és tanítási gyakorlatban. Egy regény és egy színházi előadás feldolgozása. In: Podráczky, 83-92.

130 A kooperatív tanulás hatékonysága egyre inkább tapasztalattá érik hazánkban is, éppen ezért nagy 
öröm a régi könyv új kiadása: Kagan, Spencer − Kagan, Miguel (2009): Kooperatív tanulás. Önkonet 
Szolgáltató és Tan. Kft., Budapest Az alsó tagozaton jól alkalmazható technikákat ld. a www. 
tanitonline.hu oldalon is, amihez a „Feladatbank > Szövegértés, szövegalkotás („A” típusú program-
csomag-elemek) > Tanítói kézikönyv 31. o.” útvonalon lehet eljutni.
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regényfeldolgozás.131 A projektoktatásnak132 Magyarországon nincsenek ugyan túlzot-
tan nagy hagyományai, de ahogy az együttműködésen alapuló módszerek és munka-
formák, a projektek is egyre inkább jelen vannak az iskolai praxisban. A műveltség- és 
tudáselemek integrációját, a világ holisztikus szemléletét biztosító tematikus oktatás a 
tudásépítés és képességfejlesztés olyan módja, amely lehetőséget ad inkluzív nevelésre 
úgy, hogy a gyerekek számára nem teszi nyilvánvalóvá a szintkülönbségeket, ezáltal 
nem frusztrálja őket; miközben érdekeltté teszi őket saját tanulásuk megtervezésében, 
lebonyolításában és reflexiójában − természetesen évfolyamonként/életkoronként 
más-más mértékben.133 

A 21. század gyermekeit mozgósító ötleteket meríthetünk folyamatterveinkhez 
Nyulász Péter blogjából, ami megtermékenyítheti gondolkodásunkat más szerzők, 
művek vonatkozásában is.134 Ahogy Oszoli-Pap Mártának a többszörös intelligenciael-
méleten alapuló feladatlapjai Nyulász Péter A fürdők réme c. szórakoztató 
gyerekkrimijéhez.135 A nyolc magyar kutyafajta szerepeltetésére épülő könyv kifejezet-
ten az alfa-generáció olvasásra csábítását célozza meg, arra a pillanatra fókuszálva, 
„amikor a gyerekek megtanulnak önállóan összeolvasni szavakat, mondatokat. Amikor 
a vágyak tárgya elolvasni egy teljes, egész könyvet; kipróbálni a frissen szerzett képessé-
get,136 és eltelni a büszkeséggel” − vallja a szerző.137. Ha az iskola nem képes megragadni 
a vágy ébredését, s tárgyává tenni az „olvasás tengerét”, kiterjesztve a pillanatot, hogy a 
„hajók vízre szállhassanak” s „szövegviláglátó útra” indulhassanak , az aligha az 
olvasás, sokkal inkább az emberiség alkonyát (ha nem a végét) jelentheti, mert a 
literációs képességek elsatnyulásával reális fenyegetésnek tűnik az emberiség jövője 
kapcsán az, hogy az álhírek gyorsabban dönthetik romba a világot, mint egy atomhá-
ború.

131 Az ELTE TÓK hallgatói rendszeresen próbálkoznak a regényfeldolgozásnak ezzel a formájával. Rév 
Emma Harry Potter és a bölcsek köve; ill. Ládonyi Viktória Ruminijéből készült tématerve megtekint-
hető a Tanító online oldalán, ld. http://www.tanitonline.hu/

132 M. Nádasi Mária értelmezésében a pedagógiai projekt „valamely összetett, komplex, gyakran a min-
dennapi életből származó téma, a témafeldolgozásához kapcsolódó célok, feladatok, meghatározása, 
a munkamenet és az eredmények megtervezése, az eredmények reprezentálása." Ld. M. Nádasi Mária 
(2013): Projektoktatás. Oktatás-módszertani Kiskönyvtár, ELTE BTK, Budapest, 16. 

133 Ld. Hunyady Györgyné (2003): Az integrált tanulás. A projektoktatás. In: Hunyady Györgyné 
(szerk.): Lépésről lépésre iskolai program. Lépésről lépésre Országos Szakmai Egyesület, Budapest, 
23–36.

134 Ld. http://nyulaszpeter.blogspot.hu/
135 Ld. http://www.bergerszimat.hu/http:// A feladatlapok inkább a 3.-4.-es korosztályt célozzák. (Le is 

tölthetők, ld. www.bergerszimat.hu/index.php.) 
136 A kifejezetten nekik szánt feladatfüzetet Knézics Anikó készítette a könyvhöz; ld. www. bergerszimat.

hu. Ám ha a regényolvasás/-feldolgozás feladatlap-töltögetéssé válik, s nem csak ötleteket merítünk az 
ilyen jellegű oktatási segédanyagokból, bármilyen jó is legyen egy-egy feladatlap, oda az élmény, ami 
nélkül aligha érünk célt.

137 Ld. Nyulász Péter (2016): BerGer Szimat Szolgálat. A kilenc magyar kutyafajta detektívcsapata, 
Spanyolnátha. Letöltés: http://www.spanyolnatha.hu/archivum/2016-6/70/papir-vaszon-deszka/
berger-szimat-szolgalat/4327/ A magyartanári végzettséggel is rendelkező szerző azokat a szempon-
tokat is felsorolja itt, amelyek a tollát vezették a könyv megírásakor, amelynek időközben (Az ellopott 
Mikulás-szán címmel) a második része is megjelent. 
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ELŐZETES MEGFONTOLÁSOK 
ÉS JAVASLATOK AZ ÚJ NEMZETI 
ALAPTANTERV ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

NAGY ATTILA1

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

ATTILA NAGY: PRELIMINARY CONSIDERATIONS 
AND SUGGESTIONS BEFORE THE DRAFT OF THE NATIONAL 
CORE CURRICULUM

In the spring of 2017, the Hungarian Reading Association held a conference and a 
workshop, where not only the experts of the Association but also professionals of external 
organizations and other researchers participated. The topic of this gathering was to 
discuss the results of the PISA-test 2015, where the Hungarian students achieved poor 
results in reading. Beyond situational analysis, the purpose of this conversation was to 
find such elements that can be used to improve Hungarian students' reading. The aim of 
this study is to evaluate the available grounds, good practices and define the fields to be 
improved. In Hungary a new National Core Curriculum is being prepared. The aim of the 
proposals presented by the summary is to contribute to the preparatory work for this 
Curriculum.

Mint közismert, hazánk 1986-ban csatlakozott az OECD (Organisation for Economic 
Co-operation and Development) országainak szervezetéhez, s a tagság tényéből fakadó 
kötelezettségünkké lett csatlakozni a későbbi PISA (Programme for International 
Student Assessment) kutatás-sorozathoz. A tanulók tudását mérő nemzetközi program 
előkészítésébe Magyarország már 1998-ban bekapcsolódott. Ennek köszönhetően 2016 
decemberétől már egy másfél évtizedes, három évente ismétlődő kutatássorozat 
(2000–2003–2006–2009–2012–2015) eredményeire tekinthetünk vissza. Természetesen 
ennek a vizsgálódásnak is több évtizedes előzménye van, lásd mások mellett az 
IEA (International Association for the Evaluation of Education Achievement) vizsgála-
tait, tehát „a múlt nem mögöttünk van, hanem azon állunk” – valljuk gróf Mikó 
Imrével egyetértésben.

1 Nagy Attila PhD, olvasáskutató, a Magyar Olvasástársaság tiszteletbeli elnöke, az Országos Széchényi 
Könyvtár nyugalmazott osztályvezetője
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A PISA megjelenése folytatás és radikális megújítás egyszerre. A változás leginkább 
két pontban ragadható meg. Míg ezt a monitorozó jellegű felméréssorozatot az OECD 
hozta létre és tartja életben, addig az IEA mögött főként az akadémiai körök álltak, itt 
pedig már a kormányzati, pénzügyi érdekcsoportoktól érkező, célratörő megrendelések 
dominálnak. E tényből szervesen következik az újabb vizsgálat célpontjának jelentős 
mértékű elmozdulása. Az 1970-es évektől kezdődő IEA-kutatások főként az iskolában 
tanultak megértését, megjegyzését ellenőrizték, a PISA viszont bevallottan a munkaerő-
piac felől közelítve az eszközjellegű, a mindennapi életben működőképes, hasznosítható 
tudásra, a tanultak alkalmazási készségeire összpontosít.

A PISA-kutatások 2000-es és 2003-as magyar eredményei szinte teljes átfedésben 
vannak, a néhány pontos változások nem minősíthetők szignifikánsnak. Mindkét 
esetben a természettudományi terület eredményei érik el az OECD-országok átlagos 
szintjét. Szövegértésben és matematikában az átlagoshoz közeli, de mégis szignifikánsan 
gyengébb a magyar 15 évesek teljesítménye a folyamatosan viszonyítási alapként szolgáló 
OECD átlagnál. Kiemelkedően jól sikerült hazánkban a 2009-es adatfelvétel, pontosab-
ban a feladatok megoldása, mert mindhárom területen sikerült az átlagos szinten 
teljesíteni a feladatok tömegét. Azonban eddig pontosan fel nem derített okok miatt a 
kérdezett hazai korcsoport tagjai már 2012-ben, minden vizsgálati területen átlag alatt 
teljesítettek, majd 2015-re további, jelentős romlást mutatva egyértelműen a nemzetközi 
mezőny utolsó harmadába, annak élére kerültek a magyar 15 évesek eredményei.

A 2016 decemberében napvilágra került, riasztó eredmények megismerése után rövid 
időn belül határozat született a Magyar Olvasástársaság tanácsülésén: A PISA 2015 
eredményeinek értelmezése és feladataink címmel 2017. május 2-án az Országos Széché-
nyi Könyvtár 516. számú tanácstermében egy kerekasztal jellegű műhelybeszélgetésen 
kerestük a megoldáshoz vezető utak közösen járható szakaszait. A műhelybeszélgetés, 
az eszmecsere meghívottjai egyrészt független szakértők voltak (a megszólalás sorrend-
jében): Ostorics László, az Oktatási Hivatal osztályvezető kutatója, Lannert Judit, a 
TUDOK szakértője, Fenyő D. György, a Radnóti M. Gimnázium kutató tanára, 
Fazekasné Fenyvesi Márta, a Károly Gáspár Református Egyetem oktatója, Fűzfa 
Balázs, a Savaria Egyetem oktatója, Barátné Hajdu Ágnes a Magyar Könyvtárosok 
Egyesületének elnöke, Dömsödy Andrea a Könyvtárostanárok Egyesületének alelnöke 
és Simon Krisztina, ugyanezen testület elnöke. Másrészt, a Magyar Olvasástársaság 
korábbi elnökei voltak: Nagy Attila, ny. olvasáskutató, szociológus (a HUNRA elnöke: 
1992–95, 1999–2001, 2005–2006), Kádárné Fülöp Judit, ny. tudományos főmunkatárs, 
kutató (a HUNRA elnöke: 1996–1998), Bartos Éva, a Könyvtári Intézet ny. igazgatója (a 
HUNRA elnöke: 2002–2004), Steklács János kutató, egyetemi oktató (a 
HUNRA elnöke: 2007–2008), Győri János kutató, egyetemi oktató, középiskolai tanár (a 
HUNRA elnöke: 2009–2012), Gombos Péter kutató, egyetemi oktató, (a 
HUNRA elnöke: 2013–2016). A kerekasztal beszélgetés emlékeztetője 2017. nov. 13-tól 
olvasható a Magyar Olvasástársaság honlapján (www.hunra.hu).

Alábbi összegző jellegű írásunkban a hivatkozások megszokott rendjétől eltérően 
csupán a beszélgetés egészének forrását, valamint a vitában leggyakrabban idézett 
gondolatok lelőhelyeit, végül e sorok írója számára személyesen kiemelt jelentőségű 
művek címleírását adtuk meg.
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Az OECD-országok átlagától egyre inkább leszakadó magyar PISA-eredményeket 
látva nem a számonkérés, nem a felelősök megnevezése, nem az önostorozás, nem a 
bűnbakkeresés szándéka, sokkal inkább a meglévő erősségek tudatosítása, a pozitív 
tendenciák bátorító kiemelése, a jobbító szándék tagolt bemutatásának motívuma 
indította megszólalásra a Magyar Olvasástársaság felelős tisztségviselőit. A Magyar 
Olvasástársaság küldetése a magyar írásbeli kultúra színvonalának emelése. Ezzel 
összhangban mi is tenni kívánunk azért, hogy a magyarországi köznevelési rendszer 
minél hatékonyabban fejlessze a magyar ifjúság olvasási és szövegértési képességét, 
ilyen irányú motivációját. Ezen okból kötelességünknek érezzük, hogy megfogalmaz-
zuk előzetes megfontolásainkat, majd javaslatainkat a készülő Nemzeti alaptanterv 
koncepciójának és tartalmának végleges formába öntői, valamint a szélesebb szakmai és 
társadalmi nyilvánosság számára.

EDDIGI EREDMÉNYEK ÉS A JOBBÍTÁS ESÉLYEI

Előzetes megfontolások, általános észrevételek
a) Kétségtelen tény a pedagógusbérek jelentős mértékű emelkedése, de még a 2018-as 

választások előtt ösztönző lehetne egyértelművé tenni a folytatás szándékát, tényét, 
mértékét, jellegét. Kiemelten fontosnak tűnik a differenciált béremelés arányának 
növelése, s ennek elbírálásában a mindenkori intézményvezetők ismét erősödő 
szerepének elismerése.

b) Kulcsfontosságú tényként értékeljük a családbarát társadalom jelszavának 
meghirdetését. A növekvő anyagi támogatások mellett kizárólag az ilyen irányú 
attitűdök erősítésével érhetjük el, hogy mind több gyerek szülessen, s a családok, a 
szülők és gyermekeik egyaránt derűs bizalommal várják az óvodába, majd az 
iskolába kerülés idejét, módját. A személyes kapcsolatokon, valamint a médián 
keresztül a pozitív üzenetek tömegével lenne jó kívánatossá tenni a nevezett 
intézményeinket. Örömteli, gondoskodó, bátorító, melegszívű, elfogadó, de 
egyúttal tiszteletet és normakövető magatartást joggal elváró, kulturálisan 
meghatározó személyiségű pedagógusok lehetnek hosszú távon sikeresek. Vagyis 
az eddigieknél gyakoribb és jobb minőségű kapcsolatrendszer kialakítása szükséges 
a család és az óvoda, az iskola, a tanoda, a könyvtár hatékonyabb együttműködése, 
a konfliktusok minimalizálása érdekében.

c) Egyetértünk a családbarát pénzügyi rendelkezések folyamatos fejlesztésével 
(ingyenes étkezés és ingyenes tankönyvek, lakásépítési- és adókedvezmények mind 
szélesebb kör számára), de ezek mellett a szellemi közélet, a közvélemény tudatos 
alakítása ugyancsak kikerülhetetlen feladat mindünk számára. Nevezetesen a 
pedagógus- és könyvtárosképzésben, továbbképzésben, valamint előbb a kulturális 
közéletben, majd a közvélemény egészében egyaránt szükséges tudatosítanunk, 
hogy tanítványaink, gyermekeink, unokáink tömegei kizárólag akkor válnak 
iskolaéretté, akkor tudnak a külvilág, a tudás, az ismeretek szerzése, az iskola 
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felé fordulni, ha mély érzelmi válságon átesve megtapasztalják, hogy a család 
legerősebb kohéziós ereje a szülők házastársi összetartozása. A szülőkhöz való 
kötődés kizárólagosságának ezt az oldódását, a kortársak felé fordulást nevezte 
Mérei Ferenc „átpártolásnak”. Tehát iskolarendszerünk hatékonyságának javítása 
érdekében a növekvő pénzügyi támogatás mellett, jól érzékelhető szellemi, intellek-
tuális és érzelmi jellegű változásokra is szükségünk van éppen a szeretetkapcsolatok 
erősítése révén megszilárdítandó, rendezett életű családok számának növekedésével.

d) A fentiek illusztrációjaként egyetlen rövid látszólagos kitérő. Minden iskolával 
kapcsolatban álló szakember látja, tudja, érzékeli, hogy évről évre gyarapodik a 
tanulási, magatartási és/vagy beilleszkedési zavarokkal küzdő gyermekek száma. 
Ennek következtében – nagyon helyesen – mind több logopédus és fejlesztő 
pedagógus van a közelükben. Egyetlen ponton „botlik” az események logikai útja. 
Nevezetesen a legkülönbözőbb tünetek mögött rendszerint ugyanaz, tudniillik a 
gyerekek érzelmi elbizonytalanodását okozó, családi együttműködési zavar tűnik 
fel, amit már kizárólag a pszichológus segítségével vezetett terápiával, és nem 
csupán tüneti kezeléssel lehet majd tartósan korrigálni.

e) A korábbiaknál alaposabban kell foglalkozni az óvoda, az iskola és a család 
kapcsolatának jelentőségével. Átlagos esetben legerősebb minta máig – az 
elektronikus médiumok ellenére is – a szülők, kiemelten az anyák beszéd- és 
gondolkodásmódja, gyakori fordulataik, szókincsük, viselkedésük, konfliktusmeg-
oldó stratégiáik, illetve ezek akaratlan átvétele. Ennek, valamint az otthonról 
hozott, már az óvoda és az iskola előtti időkben megismert beszédfordulatok, 
rigmusok, mondókák, énekek, versek, elmondott, felolvasott mesék – illetve 
mindezek hiányának – jelentőségét aligha lehet túlbecsülni. Ezen funkciók életre 
szóló fontosságát tudatosítanunk kell mind a leendő, mind a gyakorló szülők lehető 
legszélesebb köreiben! A gyerek első és legfontosabb nevelője, pedagógusa a 
szülő. Ott a leghatékonyabb az iskola, ahol a tantestület, a szülők és a gyerekek 
normarendszere a legközelebb áll egymáshoz. A normák kölcsönös megismerése, 
közelítése érdekében az eddigieknél sokkal többet tehetnek az elkötelezett és 
felkészült pedagógusok, valamint könyvtárosok. Ennek előfeltétele a könyvtáros-, 
valamint a pedagógusképzés és továbbképzés szellemének ilyen irányú gazdagítása.

f) A GDP és a szövegértés összefüggése. Az eddigi PISA-kutatások eredményeit bemu-
tató füzetekben jól értelmezhető ábrán mutatják ki az egyes országok GDP-je és a 
szövegértés közötti pozitív korrelációt. A 2000 és 2009 között hazánk iskoláinak, 
pedagógusainak, diákjainak eredményei mindig a GDP által kirajzolt hely, regresz-
sziós görbe felett helyezkedtek el. (Pontszámaink következetesen a GDP adat által 
előre jelzettnél, tehát a várhatónál magasabbak voltak.) Egyszerűbben, ekkor még 
létezett egy nehezen megmagyarázható többletteljesítmény 15 éves diákjaink, 
illetve az őket oktató pedagógusok és szülők szintjén. A 2012-es és a 2015-ös 
adatokban ez az összefüggés az ellenkezőjére fordult. E két utóbbi adatsor szerint 
valamilyen módon a korábbi hozzáadott értékeink helyett a fokozódó hiány lett 
jellemzővé. Miért? „Alacsonyan motivált, rosszul felkészült csapatok játszanak 
többnyire érdektelen, netán hitevesztett edzők (pedagógusok) és közönség (szülők, a 
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felnőttek társadalma) előtt?” A jelenség sokrétű, elmélyült, elfogadható értelmezése 
nélkül aligha tudunk majd jelentős mértékű javulást eredményező, hiteles megol-
dási javaslatokat megfogalmazni.

Javaslatok
1.) Háromévente december elején miért ne lehetne nemzeti, országos és helyi szinten 

egyaránt fontos közügy, médiaesemény az éppen nyilvánosságra hozott 
PISA-eredmények bemutatása, értelmezése? Álljuk-e a versenyt papíron és digitális 
eszközökkel egyaránt? Manapság hol és mikor érzik 15 éveseink, valamint szüleik 
és pedagógusaik, hogy éppen nemzetünk, országunk, városunk, iskolánk megmé-
retése, minősítése történik, s az eredményhirdetés tartalmáért „mi és én kiemelten 
felelősök vagyunk?” Kérdésünk a legkevésbé sem költői jellegű. Tudniillik az 
adatok, melyek szerint a gyenge szövegértéssel jellemezhető tanulók nehezen vagy 
sehogy sem haladnak előre az iskolarendszer egyes lépcsőin, illetve munkavállalói 
esélyeik rendkívül gyengék. (A rosszul olvasók 74%-a munkanélküli vagy rosszul 
fizetett, alacsony presztízsű munkakörben dolgozik.)

2.) A fentiekben jelzett (az előzetes megfontolások e) pontja) célkitűzések kizárólag 
akkor válhatnak hatékonnyá, ha a majdani Nemzeti alaptanterv az óvodai és iskolai 
tennivalókat megelőzően határozott célkitűzéseket fogalmaz meg a nevezett 
intézmények előtt, mellett a családokkal kapcsolatban is. „A gyerek első és 
legfontosabb nevelője a szülő”. Hogyan, milyen eszközökkel, módszerekkel, 
költségvetési támogatásokkal érhetjük el általában a családokat már hónapokkal a 
gyermekek megszületése előtt, de legkésőbb a születési idő előtti, utáni napokban, 
hetekben? Számos ilyen irányú jó példa található már külföldön és hazánkban is, 
ám ezek még sajnálatosan megmaradtak az adott közösség (önkormányzatok, 
könyvtárak, egyházak, civil szervezetek) keretei között, de nem kaptak országos, 
nemzeti méretű anyagi és erkölcsi támogatást. (Például Sepsiszentgyörgyön minden 
megszületett gyerek „könyvkelengyét” kap a Bod Péter Megyei Könyvtárban, 
valamint Pécsett a Csorba Győző Könyvtár két külön füzetben (Olvass nekem! 
Ismeretterjesztő és könyvajánló segédlet szülőknek), szólítja meg a 0–3 éves, 
továbbá a 3–6 éves korosztályhoz tartozók szüleit. A példák sora még hosszan 
folytatható, a szellemi és tárgyi értelemben vett döntő mértékű áttörést ezen a téren 
is első renden az új Nemzeti alaptanterv betűje és szelleme hozhatja el hazánkban a 
XXI. század 2. évtizedében.

3.) Az eddig taglaltak a legkevésbé sem teszik zárójelbe az óvodáztatási arányok jól 
érzékelhető emelkedésének, a tanodák gyarapodásának jelentőségét. Hasonlókép-
pen a naponkénti testnevelés, részben néptánc (ének és mozgás), a foglakozások, 
valamint a felekezeti iskolák gyarapodó számának következtében várható pozitív 
várakozások növekvő esélyét. Ellenkezőleg! Magunk iskolarendszerünk szerkezeté-
nek újabb átalakítása (a 9. osztály bevezetése) helyett sokkal inkább arra figyelnénk, 
hogy az óvodai létszámok feltételezett, várt folyamatos növekedése ne járjon 
együtt – sem az óvodákban, sem később az alsó tagozatban – a nevelés, az 
oktatás színvonalának csökkenésével. Ellenkezőleg! Az adott csoport összetételé-
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hez, felkészültségéhez rugalmasan igazodó, valóban folyamatos – az óvodákban 
főként játékosan – fejlesztő programokat kínáljanak az éppen ott működő 
pedagógusok. Mára kikerülhetetlen feladattá lett a pedagógusok tematikus és 
módszertani szabadságának növelése – Lannert Judit szavait idézve – „a magas 
szintű autonómia és az elszámoltathatóság optimális egyensúlyának kialakí-
tása”. Például Fenyő D. György fejtegetését elfogadva, a kerettanterv alkalmazását 
magunk is elvetjük, kötelezően csupán a nemzeti alaptanterv követését, valamint a 
helyi tantervek elkészítését javasoljuk, az egyéni, kreatív kezdeményezések egyidejű 
bátorításával.

4.) Nem igényel külön részletes kifejtést, de a „folyamatos módszervásár” közepette 
megkerülhetetlenül fontosnak ítéljük annak nyomatékos megismétlését, hogy a 
pedagógus legfontosabb nevelési eszköze változatlanul saját személyisége. Ezzel 
szorosan összefüggő kötelességünk a többnyire rejtett módon és öntudatlanul 
működő Pygmalion effektus mind pozitív, mind negatív irányú működésének a 
lehető legszélesebb körű tudatosítása.

5.) Az olvasás kulcskompetencia. Az olvasásfejlesztés össztantárgyi feladat. 
Az anyanyelvi tanárok mellett valamilyen módon minden pedagógus, minden 
könyvtáros, minden kulturálisan domináns személyiség alakítja a rábízott 
diákok beszéd-, gondolkodási-, olvasási- és íráskészségét. Hiszen minden 
tudománynak, tantárgynak saját szókincse, szimbólumai, rövidítései, szakirodalma 
van, az adott személyiségnek pedig egyedi beszédstílusa, olvasottsága, tájékozott-
sága, gondolkodásmódja, amit akarva-akaratlan közvetít diákjai számára. A tanu-
lás, az ismeretszerzés, a világértés alapvető eszköze az olvasás, melynek folyama-
tos fejlesztése az iskoláztatás teljes idején a tantestület minden tagját érintő 
össztantárgyi feladat. Ez utóbbi megállapításunk következményeinek – az európai 
és a tengeren túli példákat követve – végre könyvtáros, valamint pedagógusképzé-
sünk és továbbképzésünk minden szintjén meg kell jelennie.

6.) A jó szövegértés egyik legfontosabb háttérváltozója (a családi kultúra, szokásrend, 
illetve a nemi hovatartozás mellett) az olvasás iránti elkötelezettség, az olvasás 
szeretete, öröme, illetve mindezek iránti érdeklődés, vágy kialakítása legkésőbb az 
óvodáskorban. Ennek megalapozásához, megerősítéséhez az egyik legfontosabb 
tényező a rendszeres mesehallgatás, majd a választás szabadsága, az önkéntes 
örömteli olvasás. A motivációs bázis erősítése érdekében kívánatosnak tűnik a 
pedagógusok és a tanulók megegyezése nyomán kialakuló „közös olvasmányok”, a 
szabadon választott művek arányának jelentős mértékű emelése. Ugyancsak a 
motivációs bázis erősítését szolgálja a kortárs magyar és külföldi írók, költők 
névsorának folyamatos gyarapítása. 

7.) Az olvasmányok népszerűsége természetesen soha nem feledtetheti az érték 
szempontjának perdöntő súlyát! A szabadon választott olvasmányok kijelölésekor 
meg kell találni a központi és a helyi tanterv követelményei, a pedagógus érték-
rendje, valamint az adott diákcsoport érdeklődésének találkozási pontjait. 
A Magyar Olvasástársaság és az OSZK jó két évtizede építi azt a 2017 őszére 1500 
tételessé gazdagodott – mind az OSZK, mind a Magyar Olvasástársaság honlapjain 
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– mindenki számára elérhető, válogatott, annotált gyermekirodalmi adatbázisát, 
amely korcsoportok, nemek és tematikus szempontok szerint teszi lehetővé a 
keresést, a választást. Örömmel ajánljuk minden pedagógus, könyvtáros és 
érdeklődő szülő, felnőtt figyelmébe. A fentiekkel együtt a majdani választás 
végeredményének kialakulásában a jövőben is perdöntő jelentőségű marad az adott 
pedagógus folyamatos érdeklődése, felkészültsége, felelősségtudata, elkötelezett-
sége.

8.) A fentiek erősítése érdekében szükségesnek látjuk felidézni Babits Mihály figyel-
meztetését, miszerint egész iskolai irodalomtanításunk célja, hogy diákjainkat 
„megtanítsuk élni, gondolkodni és beszélni.” Mégpedig mélyen átélt, katartikus 
élmények közvetítésével. Megkerülhetetlen a kooperatív és az élményközpontú 
(irodalom)tanítás módszereinek gyors elterjesztése, megkövetelése a képzés 
minden szintjén. Például a mind szélesebb körökben terjedő, úgynevezett 
biblioterápiás módszer, amelyben a tanulói, egyéni értelmezések elhangzása, 
reflektálása majd ütköztetése közben teremtődik meg a leginkább elfogadható 
kollektív értelmezés, amelyet a pedagógus ott nyomban vagy csupán később 
szembesít az aktuális szakszerű kánon érvelő bemutatásával.

9.) A digitális eszközrendszer használatának minden eddiginél hatékonyabb megtaní-
tását a pedagógusképzésben, továbbképzésben erősítendő feladatnak látjuk. Csak 
az kérhető számon a tanulókon, amit – iskolában és családban (párhuzamos és 
kiegészítő módon) – valóban meg is tanítottak számukra. A felső tagozatban pedig 
már a diákok körében naponként szükségképpen ismétlődő, össztantárgyi feladat-
nak, valamint gyakorlatnak ítéljük.

10.) Végül nem zárhatjuk le javaslataink sorát egész nevelési és oktatási rendszerünk 
egyik legkényesebb pontjának megnevezése, kiemelése nélkül. Hosszú évtizedek 
óta a megfelelő korosztály 10 – 12 százaléka minősíthető korai iskolaelhagyó-
nak. 2016-ban ez növekedő tendenciával éppen 12,4%-ot jelent! Jó részük nem 
szerzi meg a 8. osztály elvégzésről szóló bizonyítványt, mások keservesen megszer-
zik, de nem tanulnak tovább, vagy beiratkoznak a szakképző intézmények egyi-
kébe, de ilyen-olyan okok miatt végül kimaradnak. Tehát szakképzetlenül kezdik 
az „önálló” életet. Hatalmas veszteség az egyén számára, mert így munkavállalói, 
családalapítói, lakásszerzési esélyeik minimálisak maradnak. Sorsuk nagy valószí-
nűséggel a munka világától távolodó marginalizálódás, sodródás a kriminalitás 
felé. Ugyancsak súlyos veszteségként kell elszámolnunk róluk, ha a betöltetlen 
munkahelyek növekvő számára vagy a szociális ellátórendszer terhelhetőségére 
gondolunk. Itt és most csupán egy rendkívül összetett, nehezen kezelhető, de az 
előttünk álló hónapokban, években(?) készülő, új Nemzeti alaptanterv munkálatai 
során megkerülhetetlen, sarkalatos feladattal kell minden illetékest szembesíte-
nünk, illetve javaslatainkat egy másik hasonló terjedelmű dolgozatban magunk 
számára összegeznünk. Most csupán 3 rövid megjegyzésre marad helyünk. 

a) Az évtizedek óta ismételten visszatérő kollégiumi hálózat szervezésének 
támogatását országosan kiemelt közügynek ítéljük. Mielőbbi elindulásukat már 
a felső tagozatosok esetében reményteljesnek gondolhatjuk, de egyelőre érdemes 
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lenne a nagyobb siker reményében a középiskolai korosztályra koncentrálni. 
Állami kezdeményezéssel, támogatással, ahol egyúttal a települések érdekeltsége 
is nyilvánvalóan megjelenik.

b) A javaslatok 2. pontjában taglalt, a szülői tudatosságot, felelősséget támogató 
kezdeményezésekre (Könyvkelengye, Olvass nekem! stb.) éppen a kevéssé 
iskolázott, munkát nehezen találó szülők körében lenne a legnagyobb szükség. 
Ráadásul ezen a ponton lesz nyilvánvaló a felelősség össztársadalmi jellege. 
Nevezetesen, az első lépcső feltehetően az egészségügyi dolgozók számára válik 
láthatóvá, amikor a leendő édesanyák látóterükbe kerülnek. (Terhesgondozás, 
védőnői hálózat, szülészet, gyerekgyógyász, családi orvos.) Majd következnek a 
könyvtárak, az egyházak, a segítő- és változatos célokkal működő civil szerveze-
tek. Kihagyhatatlan az önkormányzatok illetékes személyeinek, szervezeti 
egységeinek megemlítése, valamint maguk a nevelési intézmények, hiszen a 
születésre váró babák jelentős részének már vannak óvodákból, iskolákból jól 
ismert testvéreik.

c) Végül már a bevezető eszmecserét felidéző emlékeztetőnkben, valamint a 
módszertani megújulást szorgalmazó javaslataink sorában is használtuk a 
biblioterápiás módszer, valamint az olvasótábor szavakat, fogalmakat. 
Az EMMI illetékes vezetőitől nem idegen az a gondolat, amely szerint közoktatá-
sunkat helyesebb, több sikerre vezető lenne a 9 hónapos ciklusok helyett 12 
hónapra tervezni. Egyszerűbben szólva a nyári szünetben nem csupán étkezte-
tési, hanem intellektuális és érzelmi élményteremtő feladatokat ugyancsak 
kötelességünk vállalni, különös tekintettel a hátrányos helyzetű szülők gyerekei-
nek testi, lelki gondozására.
Elsőként 45 évvel ezelőtt, 1972 nyarán szerveztek a szokványos, unalmas, 
sorakozós, poros napközi tábor helyett, beszélgetős, kirándulós, játékos, 
együttgondolkodó olvasótáborokat felső tagozatos diákok számára. A hátrá-
nyos helyzetű, az alacsony iskolázottsággal jellemezhető szülők, korai iskolael-
hagyásra hajlamos gyerekeit megcélzó, főként közkönyvtárak által szervezett 
10-14 napos „hatalmas élménykötegeket” teremtő együttlétek gyújtópontja az 
olvasótábor. Ahol nem pusztán gondtalan nyaralás és/vagy ismeretszerzés a cél, 
hanem a „mindennapi katarzis megteremtése”. (Freund Tamás) Ennek érdeké-
ben súlyos életkérdések csoportos megvitatásával, mások meghallgatásával, 
énekkel, zenével, verssel, novellával, 1-1 tudományos összefüggés érdekfeszítő 
bemutatásával, tartalmas kirándulásokkal, az ott szerzett élmények értelmezésé-
vel, netán filmekkel, a múlhatatlanul fontos érzelmi pecsétek elhelyezésével 
tehetjük évtizedekig érvényes hivatkozási ponttá az adott pillanatokat, perceket, 
felismeréseket, fontosnak érzett képeket, szavakat. (Bővebben a Lélekpendítés 
című kötetben!) Miért ne lehetne az Erzsébet táborok X %-át könyvtárosokra, 
pedagógusokra bízva mind több olvasótábort szervezni főként a korai iskolael-
hagyás tendenciájának csökkentése érdekében?
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KÁNONKÉPZŐDÉS 
A GYERMEKIRODALOMBAN

BÁRDOS JÓZSEF1

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

JÓZSEF BÁRDOS: MAKE-UP OF A LITERARY CANON 
OF YOUTH LITERATURE

Teaching literature in school and the literary canon always cohered. Nowadays 
institutional literary education also can not work without established with consensus 
open literary canon.

Unfortunately since 1989 literary canon has not existed. The informal canon which is 
effecting at the moment is an outworn one.

Children and youth literature have not real scientific workshops, establishments. 
Moreover the cathegory of children and youth literature is not squarely defined.

A more than 50-60 years old canon rules under 10 years children’s literary education. 
Teenagers and young adults – sufferring from lack of time – can not read enough original 
literary works. The youth learns about them, and studies rigid theory and history of 
literature instead.

A new basic curriculum should have less themes, should give firm preferences and 
should guarantee enuogh freedom for teachers and students.

For creating a new contemporary children and youth literature canon would be very 
important to initiate a professional public discussion.

Korábban már több ízben szóba hoztam2 (konferencia-előadásban, szakcikkben), 
mennyire fontos és sürgető feladatnak látom egy XXI. századi magyar gyermekiro-
dalmi3 kánon kialakulását, kialakítását.

Szükségesnek látszik előbb egy rövid kitérőt tenni, hogy magának a kánonnak 
fogalmát tisztázzuk ebben az értelemben.

Günther Buck hívja fel a figyelmet arra, hogy „az iskola és az irodalmi kánon az 
újkorig bezárólag egymástól elválaszthatatlanok voltak.”4 Majd így folytatja: „A régi 

1 Bárdos József PhD, főiskolai tanár, Pallasz Athéné Egyetem Pedagógusképző Kar, Kecskemét
2 Lásd: Bárdos József (2015): Egy működő gyermekirodalmi kánonért. In: Uő: Piroska és a vegetariánus 

farkas. Budapest, Pont, 7-16.
3 A „gyermekirodalom” szót itt és végig ebben az írásban „gyermek- és ifjúsági irodalom” értelemben 

használom.
4 Buck, Günther (2001): Irodalmi kánon és történetiség. In: Rohonyi Zoltán (szerk.): Irodalmi kánon és 

kanonizáció. Budapest, Osiris, 203.
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iskola önmagát elsődlegesen a hagyomány iskolájaként értelmezi; a jelenhez való 
viszonyát az a törekvése határozza meg, hogy a jelent beiktassa a hagyomány-összefüg-
gésbe.[…] Az új iskola itt természetesen történetiként érti önmagát, nevezetesen, mint 
amely a jelenben már artikulálódó jövőre készít elő. Az irodalomoktatás szintén egyfajta 
jövőtréning jelleget ölt.”5

Ma Magyarországon az intézményes nevelést e két felfogás közötti bizonytalanság 
jellemzi. Egyrészt erős a társadalmi nyomás az első felfogás fenntartására, másfelől az 
elmélet egyre inkább az új felfogás irányába tolódik el. 

Ez megválaszolja, miért van ma kánonválság, és magyarázza az én látszólagos 
ismétléseimet is. Ugyanis minden ilyen (Szajbély Mihály6 kifejezésével élve) nyílt 
irodalmi kánon egyszerre alakul spontán módon, illetve intézményes közreműködéssel. 
A következőkben elsősorban az utóbbiról lesz szó, hiszen ahogy Szegedy-Maszák 
Mihály rámutat: „Olykor ördögi kört sejthetünk: a kiadók az iskolában kötelező olvasmá-
nyokat nyomják újra, miközben az oktatók azokat a műveket kénytelenek tanítani, 
melyek könnyen, olcsó kiadásban hozzáférhetők.”7

A helyzetet súlyosbítja még két jól megfigyelhető tendencia.
Az egyik, hogy az 1970 óta készült magyar irodalmi tantervek (alaptantervek, 

kerettantervek) lényegében ugyanazt a műveltségi anyagot tartalmazzák, legföljebb 
hozzátoldottak részeket a kortárs irodalomból, amitől még irreálisabbá vált az egész 
koncepció. S ha valamely szerző vagy mű véletlenül mégis kimaradt, „nemzeti felhábo-
rodás” követelte vissza (mint pl. Kemény Zsigmondot). Ezt a tendenciát támogatja a 
szülők elvárása, akik számára elképzelhetetlen, hogy gyermekük ne ugyanazt szenvedje 
végig, amit ők. 

A másik (ez főképp az alsó tagozatos olvasó- és irodalomkönyvekre igaz), hogy az 
újabb és újabb tankönyvek alapvetően az előzők másolatai mind beosztásukat, mind 
műveltségi anyagukat tekintve. Egy 1990-ben kiadott olvasókönyv például még az 
1954-es olvasókönyv politikailag akkor indokolt szövegeit is tartalmazta.8 Erre jó példa 
lehet – hogy ne csak az alsós könyveket emlegessem – a nagy karriert befutott Mohácsi-
féle irodalomkönyv-sorozat, amely újabb és újabb tantervi módosításokat túlélve, egyre 
bőbeszédűbb változataival igen sokáig uralta a gimnáziumokat.

Persze az olvasókönyvek szerzőinek mentségére szolgáljon, hogy a rendszerváltás óta 
a szakértelem újra elvesztette elsőbbségét. Ahogy Jiři Menzel írja (igaz, ő a csehszlová-
kiai 1968-as fordulat utáni időről beszél, de hát úgy látszik, ez Közép-Európa):

„Mindenütt, minden rétegben és szakmában megjelentek a kificamodott jellemű, 
gyenge képzettségű, romlott erkölcsű emberek, akik rájöttek, hogy itt a soha vissza nem 
térő alkalom, most leválthatják a náluk alkalmasabbakat.”9

5 Buck, Günther, i. m. 205.
6 Szajbély Mihály (2006): A nemzeti narratíva szerepe a magyar irodalmi kánon alakulásában Világos 

után. Universitas, Budapest. 83-84.
7 Szegedy-Maszák Mihály (2008): A bizony(talan)ság ábrándja: kánonképződés a posztmodern korban. 

In: Uő: Megérés, fordítás, kánon, Kalligram, Pozsony. 195.
8 Erről: Bárdos József (2015): Az olvasástanítás nyomorúsága. In: Uő, i.m.109-116.
9 Jiři Menzel (1998): Hát nem tudom… – másodszor. Kalligram, Pozsony. 24.
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Tankönyvet írni ugyanis szakma, mint ahogy a tantervkészítés is. Erről sem vett 
tudomást az oktatásirányítás, amikor a „helyi tantervek” ürügyén a hozzá nem értő, 
szerencsétlen gyakorló pedagógusok nyakába sózta ezt is. Miközben az állítólag 
szakértő irányítók azt sem tudták, mekkora elméleti és jelentésbeli különbség van a 
korábbi idők „tanterv és utasítás”-a és az új, ún. „alaptanterv” között. A mai problémák 
zöme innen ered: ezt csak tovább rontották a kerettantervek újabb és újabb változatai.

Látszólag messzire jutottam a gyermekirodalmi kánon kérdésétől, ám ismét Szegedy-
Maszák véleményét idézem: „A kánonok tele vannak kétértelműséggel. Nélkülözhetetle-
nek az oktatásban, de rombolják a kultúrát, amennyiben kisajátíthatók. A múlt számos 
példát szolgáltatott arra, hogy a kánonnak összhangban kell lennie olyan nemzeti, vallási 
vagy politikai hagyományokkal, amelyek bizonyos közösségekben irányadónak számítot-
tak. A hatalom határozta meg a hitelesség szempontjait. Semmi alapot nem látok annak 
föltételezésére, hogy a jövőben más lesz a helyzet.[…] Az intézmények a közvélemény rém-
uralmát is hajlamosak előidézni.”10

Ez minden bizonnyal igaz, amint e sorok megjelenése óta tapasztalhattuk is. 
Eközben jól működő intézmények iránymutatása helyett a könyvkiadás leginkább a 
lappangó kánont11 szolgálja ki. Olyan gyermekkönyveket ad ki, amelyek jól eladhatók.

S miután Szegedy-Maszák Mihálynak abban is igaza van, hogy „minden kánon 
értékrendszert alkot.”12 Fel kell tenni a kérdést, vajon miféle értékeket preferál a mai 
magyar gyermekirodalmi lappangó kánon. Nem állítom, hogy ezt meg tudom mon-
dani, csak a benyomásaimat oszthatom meg itt:

A gyermekkönyv legyen nagyméretű, színes, nem baj, ha drága (a gyerektől semmit 
se sajnálunk!). Lehetőleg legyen a címében valami ismerős név (pl. Grimm, Andersen, 
Benedek Elek, Pinokkió, Hófehérke, Süsü, Mazsola, Pom Pom stb.) Hogy aztán a 
könyvben valójában miféle szövegek vannak, az gyakran ki sem derül, tekintve, hogy a 
könyvek impresszumában az illusztrátort még csak-csak, de a szöveg íróját, fordítóját, 
átdolgozóját, szerkesztőjét már nemigen lehet megtalálni.

Így például kaphatók a kisebbeknek Grimm-mesék cseh vagy olasz nyelvből fordítva 
(persze a fordító nincs jelölve), és külön polcai és halmai vannak például a Bogyó és 
Babóca és társaik-féle együgyűségeknek.

A nagyobbaknak szánt irodalomban mindent ural a pénz, a reklám, a média, a 
Lajtától a Tiszáig érő világ világsztárjainak ostobasága. S miután nincs nyílt kánon, 
amelynek működését a köz támogatná, jobb szerzők és kritikusok is eladják magukat a 
megjelenés lehetőségéért.

Arról, hogyan működik a „közvélemény rémuralma”, tökéletes diagnózist adott már 
Szerb Antal (ma a televíziózás esetében is jól érzékelhető ugyanez):

„A széles olvasóréteg minden irodalmi iskolázás, minden veleszületett ízlés és mélyebb 
érdeklődés nélkül lett hirtelen irodalmi tényezővé. Árban és értékben egyaránt csak a 
legolcsóbb irodalom érdekli. Korunk a filléres intelligencia kora. A kiadók kénytelenek 
alkalmazkodni a fogyasztók igényeihez, sőt valami gazdasági törvény értelmében még 
tovább mennek az igények leszállításában: a közönségnek nincs érzéke az értékek iránt, és 

10 Szegedy-Maszák Mihály, i.m. 195.
11 Erről lásd: Szajbély Mihály, i.m. 86-88.
12 Szegedy-Maszák Mihály, i.m.185.
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a kiadók előzékenyen abszolút értéktelenséggel szolgálják ki. Az elitközönség pedig nem 
olvashatván más könyvet, mint ami van, lassankint hozzáidomul az alacsonyabb 
ízléshez.”13

Időnként felcsillan némi remény. Amikor például a pástra lépett a Gyermekkönyvek 
Nemzetközi Tanácsának Magyar Egyesülete, majd a Magyar Gyermekirodalmi Intézet, 
minden érintett örült. De miután ezek afféle jó szándékú civil kezdeményezések 
maradtak, s nem tudták (talán nem is akarták) még a teljes felsőoktatási hátteret sem 
integrálni, működésük ellanyhult, majd ellencsoportok szerveződtek, újabb elkülönült 
csoportok, amelyek átmenetileg ügyesebben jutottak állami támogatáshoz. Születtek, 
megjelentek díjak is, ami szintén öröm, csakhogy a döntésekben épp azok a kiadók 
kaptak teret, akiknek a tevékenységét a díjakkal esetleg orientálni lehetett volna.

Közben a két közismert, gyermekirodalommal foglalkozó folyóirat közül az egyik, a 
Csodaceruza „profiltisztítással” gyermekfolyóirattá vált, s talán betölti a Baka István 
halála óta vergődő Kincskereső szerepét (ez is fontos volna!). A jószerivel mindig is 
magánszorgalomból és nagyrészt magánpénzből fenntartott Fordulópont pedig 
2016-ban eltűnt, úgy tűnik, véglegesen. A gyermekirodalom elméletével, a gyermek-
könyv-kritikával foglalkozó egy-egy folyóiratszám (köszönet ezért is!), például az Új 
forrás, az Alföld, vagy a Forrás próbálkozása kevés, és éppúgy túl kevesekhez jut el, mint 
a gyermekirodalom-kutatásnak mindig helyet adó (igen nívós) Könyv és Nevelés.

Az eredmény az, hogy a magyar gyermekirodalom-kutatásban még magának a 
gyermekirodalom fogalmának kérdésében sincs egyetértés. Olyannyira, hogy a nagy 
összefogással készült Komáromi Gabriella szerkesztette felsőoktatási tankönyvnek 
szánt Gyermekirodalom14 című munka szerzői ugyanabban a könyvben is különböző-
képpen élnek ezzel a terminus technicus-szal.

Galuska László Pállal közösen jegyzett, Fejezetek a gyermekirodalomból15 című 
felsőoktatási tankönyvünkben ezért tartottuk elsődleges fontosságúnak, hogy megfo-
galmazzuk, szerintünk mit is takar valójában a gyermekirodalom16 fogalma.

Azonnal szembetaláltuk magunkat azzal a problémával, hogy a posztmodern kor 
irodalomtudománya magának az irodalmi szöveg fogalmának világos meghatározásá-
val is adós.

A gyermekirodalom meghatározása számunkra legkézenfekvőbbnek a hermeneuti-
kai iskola azon, Ricoeur által (is) megfogalmazott nézete tűnt, amely az irodalmi szöveg 
specifikumának a metaforikusságot17 tekinti. Hasonlóan gondolkodik Eco18 is.

13 Szerb Antal (2016): A világ sokkal több…,Lazi Kiadó, Szeged. 13-14.
14 Komáromi Gabriella: (2001, szerk.): Gyermekirodalom. Helikon, Budapest.
15 Bárdos József – Galuska László Pál (2013): Fejezetek a gyermekirodalomból. Nemzedékek tudása, Buda-

pest. 
16 A gyermekirodalom szót továbbra is a hagyományos gyermek- és ifjúsági irodalom kifejezés jelentésé-

ben használom. Ugyanígy a „gyermekbefogadó” kifejezést is tág értelemben használom: a felnőttkort 
még el nem ért olvasó/befogadó megnevezésére.

17 Ricoeur, Paul (2006): Az élő metafora. Osiris, Budapest.
18 Ezt más megközelítésben így fogalmazza meg Umberto Eco: „…esztétikai jel az, amit Morris ikonikus 

jel-nek nevez, tehát amelynek szemantikai oldala nem merül ki a denotátumra való utalásban, hanem 
valahányszor használjuk – vagyis élvezzük az adott anyagban való helyettesíthetetlen megtestesülését 
–, sokrétűbbé válik, mert a jelentés folytonosan visszaverődik a jelölőn, és új visszhangokkal gazdagít-
ja.” Lásd: Eco, U. (1998): Nyitott mű. Európa, Budapest. 127.
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Ezt másképpen, a kommunikációs elmélet felől közelítve úgy is megfogalmazhatjuk, 
hogy az irodalmi szöveg az alapvető, minden szövegre jellemző nyelvi kód mellett (felett) 
egy második, egy irodalmi kóddal is kódolva van. Az ilyen szöveg megértésének tehát csak 
első, szükséges, de nem elégséges mozzanata a nyelvi kód megfejtése. A valódi jelentés(ek) 
feltárására csak ezután kerülhet sor.

Az ezen az alapon létrejött irodalmi szövegek halmazát most képzeletben érintke-
zésbe hozzuk azon szövegek halmazával, amelyekkel egy gyermekbefogadó diskurzusra 
tud lépni (azaz olyan irodalmi és nem irodalmi szövegek halmazával, amelyek képesek 
„megszólítani” a gyermeket, illetve amelyekben a gyermekbefogadó képes a benne 
forrongó legkülönfélébb kérdésekre válaszokat keresni). Az utóbbi halmazba tartozó 
szövegeket tartalmazó könyveket, (a rágható könyvektől a gyermeklexikonokon 
keresztül az ismeretterjesztő és persze irodalmi szövegeket tartalmazó kiadványokig) a 
gyermekkönyvek halmazának nevezzük. A két halmaz metszete kijelöli a gyermekiro-
dalmi művek összességét.

A fentiek értelmében tehát gyermekirodalomnak tekintjük mindazokat az irodalmi 
szövegeket, amelyekkel a gyermekbefogadó eredményes diskurzusra tud lépni.

Ez a meghatározás egyben megadja nekünk azt az értékhierarchiát is, amelynek 
alapján egy korszerű gyermekirodalmi kánon felépíthető. Nyilvánvaló, hogy elsődleges 
csak és kizárólag az etikai19 és esztétikai érték lehet, ezt semmiféle pedagógiai, oktatási 
vagy pszichológiai helyesség nem helyettesítheti.

Az irodalmi szöveg ilyen felfogása nem céltalan bölcsészkedés, azért sem, mert a 
metaforikusság elhanyagolása szorosan összefügg a manapság sokat emlegetett 
szövegértései képességgel, illetve annak hiányával. Az óvodában még elfogadható, hogy 
a „miről szólt a mese” kérdésre a történet el- vagy visszamondása a helyes válasz. De 
hogy ez így marad az iskolában, ahol a rettenetes nyomtatott „olvasmánynaplók” az 
irodalmi szöveg feldolgozását azon a szinten segítik, hogy megszámoltatják a szövegben 
előforduló alakok számát, a helyszíneket stb. Emellett legföljebb a műfaj és a stílusesz-
közök bebiflázását követelik meg. Azaz a gimnáziumokat leszámítva az érettségiig 
jóformán soha nem koncentrál az irodalomtanítás a művészi (sőt gyakran a hétköznapi) 
szövegek metaforikusságára. Aztán lehet csodálkozni, hogy a gyerekek egy része 
számára örökre megoldhatatlan feladat marad egy szöveg tömörítése, lényegének 
kiemelése, a saját feljegyzés- vagy jegyzetkészítés. Ez utóbbi problémával a felsőoktatás 
első évfolyamán tanítók rendre szembekerülnek.

A megoldásra pedig kiváló módszerek és modern eszközök állnak rendelkezésünkre. 
Legjobb tudomásom szerint20 a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem olasz megrendelésre 
készített már digitális, interaktív segédanyagot a szövegértés fejlesztésére.

Úgy a szövegértés, mint ahogy az irodalommal való találkozás, az olvasás is valami-
féle fölösleges, öncélú luxusnak tűnik a közoktatásban. Hogy a hétköznapi életben nem 
az, azt ma már éppen a probléma súlyossá válása bizonyítja; hiszen ez bármilyen 
ismeret, szakma, tudomány elsajátításának alapvető feltétele.

19 Mielőtt az etikai jelző használhatóságáról vitát kezdenénk, vegyük tekintetbe, hogy a gonosszal azono-
suló elbeszélő vagy lírai én esztétikailag sem lehet értékes.

20 Az információ a SZTE „Művészettel az oktatásért” és a MOME Techlab szervezte App-nap konferenci-
án hangzott el 2014-ben.
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Az irodalmi szöveg mint művészi alkotás pedig a világ és önmagunk megismerésé-
nek semmi mással nem pótolható eszközét nyújtja a befogadó számára, teljesebbé téve 
ön- és világképét.

Sem célom, sem egy ilyen írás terjedelme nem engedi meg, hogy akár csak javaslatot 
tegyek egy új kánon tartalmára. Mindössze arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy 
elsősorban az óvodai program és a különböző iskolatípusok irodalom tanterveinek 
létrehozásakor kellene bölcs mértéktartással újítani.

Mindenekelőtt tehát azt kell számításba venni, hogy a társadalom, az irodalom, a 
média, a gyermekbefogadók változása szükségszerűen az irodalmi kánon változ(tat)ását 
is megköveteli. Egyes művek kihullhatnak vagy háttérbe szorulhatnak, miközben 
korábban kevéssé méltatott, vagy egészen új művek pedig bekerülhetnek a kánonba.

Egy új, nyílt kánon így természetesen nem lesz teljesen új, hiszen tartalmazni fogja 
mindazokat az értékeket, amelyek kiállták az idő próbáját, s ma is képesek felkelteni a 
lehetséges befogadók érdeklődését, képesek hatni rájuk. Fontos ez azért is, mert épp a 
kánon viszonylagos állandósága biztosítja az egymást követő nemzedékek közötti 
párbeszéd, megértés esélyét. 

Például ma fölösleges erőltetni Jókai Mór A kőszívű ember fiai című regényének 
kötelező elolvastatását. Csakhogy a mű a nemzeti narratíva része, ezért ismerni kell: ezt 
a szerepét azonban átvehetné Várkonyi Zoltán filmje. Jókai nyelvének és a magyar 
romantikus regénynek bemutatására választhatnánk mást, esetleg néhány feldolgozható 
részletet. Szívesen szóba hoznám Várkonyi Zoltán többi, nagyszerű, ma is lenyűgöző 
történelmi filmjét is, de ez messzire vezetne.

Pedig ezen filmekben − mint az Egy magyar nábob, a Kárpáthy Zoltán, az Egri 
csillagok vagy éppen a Fekete gyémántok −, nagyszerű, korszakos jelentőségű színészek 
játszottak a rendező mellett. Közülük feltétlenül meg kell említenünk Bessenyei 
Ferencet, Latinovits Zoltánt, Ruttkay Évát, Márkus Lászlót, Darvas Ivánt, Major 
Tamást, Sulyok Máriát, Básti Lajost, Tordai Terit, Agárdi Gábort, Sinkovits Imrét, 
Kovács Istvánt, Venczel Verát vagy Bárdy Györgyöt, és a névsor még mindig erősen 
hiányos. Ezek a kiváló művészek a magyar színház- és kultúrtörténet egy nagy korsza-
kát képviselik, a filmek pedig ma is mind bevonhatók volnának az irodalmi nevelésbe, 
sőt a film titkairól is beszélhetnénk velük kapcsolatban. S hol vannak még a nagyszerű 
rádiójátékok és a kifejezetten televízió számára készült filmek, mint A helység kalapá-
csa, A koppányi aga testamentuma, Az ember tragédiája, a Tündér Lala vagy az Abigél.21 
(Az utóbbi kettőt Zsurzs Éva rendezte). És szívem szerint idesorolnám az Örkény István 
Tóték című kisregényéből készült Fábry Zoltán rendezte Isten hozta, őrnagy úr című 
filmet.22 És jót tenne gyerekeinknek az is, ha még 18 éves koruk előtt találkoznának 
Kovács András alkotásával, a Cseres Tibor regényéből készült Hideg Napok című 
filmmel (benne ismét parádés alakítást nyújtanak a színészek).23

21 Bennük olyan színészekkel, mint Major Tamás, Garas Dezső, Gobbi Hilda, Bessenyei Ferenc, Tolnai 
Klári, Benkő Gyula, Szirtes Ádám.

22 Felejthetetlen színészgárdája: Latinovits Zoltán, Sinkovits Imre, Fónay Márta, Venczel Vera, Dégi 
István, Páger Antal, Dudás Mária.

23 pl. Latinovits Zoltán, Darvas Iván, Szirtes Ádám, Szilágyi Tibor, Major Tamás, Bara Margit stb.
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Mielőtt belebonyolódnék abba a máig lezáratlan vitába, amely egy új, iskolai 
tantervekben megjelenő kánon műveltségi anyagára vonatkozna − beleértve az átírjuk/
ne írjuk át az eredeti szöveget modernebbre vitát is −, szeretnék áttérni bizonyos 
konkrétumokra; először is a hét éven aluliaknak szánt irodalom kérdésére.

Itt elméletileg könnyebb a helyzet, ugyanis az óvodai nevelés programja ebben a 
tekintetben annyira semmitmondó, hogy gyakorlatilag bármit megtehetünk/megtehet-
nénk.24

Azért is jobb a helyzet, mert az ötvenes évek elején (a hatalom akarata ellenére) 
megszületett új gyermekirodalom legfőbb értéke az esztétikai érték, a minőség lett, azaz 
pontosan beleillik a jelenről való elképzelésünkbe. Pósa Lajos és Sebők Zsigmond 
helyére Weöres Sándor, Nemes Nagy Ágnes, Tamkó Sirató Károly, Zelk Zoltán, Szabó 
Magda (a névsort folytathatnám), egyszóval az igazi irodalom került, s ez lassan 
beszivárgott a kisgyerekek családi és intézményes nevelésébe is. Annál is inkább, mert 
az évtized közepén a hatalom is elfogadta ezt a születő új kánont (a Bóbita25 például 
átlag kétévente százezres példányszámban jelent meg, és el is fogyott, mint ahogy olcsón 
és nagy példányszámokkal jelentek meg az új kánon többi szereplőjének gyermekiro-
dalmi művei is.) Lassan ezek a művek feltűntek az alsó tagozatos olvasókönyvekben is, 
de ott máig nem váltak uralkodóvá.

A népmese folyamatosan jelen volt, mindössze annyi változtatás történt, hogy 
Benedek Elek és Arany László gyűjteményeinek helyét átmenetileg az Illyés Gyula 
szerkesztette Hetvenhét magyar népmese foglalta el, s az Ezeregy éjszaka meséinek, 
valamint a Grimm-mesék Benedek Elektől származó szövegeinek helyét új átdolgozások 
(pl. Rónay György egyébként szintén kiváló munkái) vették át. Jelentős kezdeményezés 
volt a Népek meséi sorozat is.

24  363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról: Verselés, mesélés
1. A többnyire játékos mozgásokkal is összekapcsolt mondókák, dúdolók, versek hozzájárulnak a gyer-

mek érzelmi biztonságához, anyanyelvi neveléséhez. Ezek ritmusukkal, a mozdulatok és szavak 
egységével a gyermeknek érzéki-érzelmi élményeket nyújtanak.

2. A magyar gyermekköltészet, a népi, dajkai hagyományok, gazdag és jó alkalmat, erős alapot 
kínálnak a mindennapos mondókázásra, verselésre. A mese a gyermek érzelmi, értelmi, erkölcsi 
fejlődésének és fejlesztésének egyik legfőbb segítője. A mese − képi és konkrét formában − feltárja a 
gyermek előtt a külvilág és az emberi belső világ legfőbb érzelmi viszonylatait, a lehetséges, megfe-
lelő viselkedésformákat.

3. A mese különösen alkalmas az óvodás gyermek szemléletmódjának és világképének kialakítására. 
Visszaigazolja a kisgyermek szorongásait, s egyben feloldást és megoldást kínál. A tárgyi világot 
is megelevenítő, átlelkesítő szemléletmódja, és az ehhez társuló, a szigorú ok-okozati kapcsolato-
kat feloldó mágikus világképe, csodákkal és átváltozásokkal ébreszt rá a mélyebb értelemben vett 
pszichikus realitásra és a külvilágra irányított megismerési törekvésekre.

4. A mesélővel való személyes kapcsolatban a gyermek nagy érzelmi biztonságban érzi magát, s a játék-
tevékenységhez hasonlóan a mesehallgatás elengedett intim állapotában eleven, belső képvilágot 
jelenít meg. A belső képalkotásnak ez a folyamata a gyermeki élményfeldolgozás egyik legfontosabb 
formája.

5. A gyermek saját vers- és mesealkotása, annak mozgással és/vagy ábrázolással történő kombinálása 
az önkifejezés egyik módja.

6. A mindennapos mesélés, mondókázás és verselés a kisgyermek mentális higiénéjének elmaradhatat-
lan eleme.

7. Az óvodában a népi, a klasszikus és a kortárs irodalmi műveknek egyaránt helye van.” 
Lásd: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1200363.kor (Letöltés: 2017. 01. 06.)

25  Weöres Sándor (1955): Bóbita. Ifjúsági Könyvkiadó, Budapest.
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Ez a kedvező helyzet összefüggött azzal, hogy a Móra Ferenc nevét felvett Ifjúsági 
Könyvkiadó évtizedeken át művészi értékük alapján válogatta meg a kiadásra szánt 
műveket. Engedtessék meg, hogy kiemeljem ezzel kapcsolatban Kormos István és Bálint 
Ágnes szerkesztők elévülhetetlen érdemeit. Igaz, a hivatalos kultúrpolitika viszonylag 
bőkezűen, s nagy autonómiát biztosítva támogatta a kiadó munkáját.

A kánon megerősítésében jelentős szerepet töltött be a hatvanas-hetvenes évektől 
kezdődően a Magyar Rádió és a Magyar Televízió. Ezek a viszonylag fiatal, korszerű 
médiák szinte a teljes lakosságot elérték, s tudatosan igyekeztek a legértékesebb 
műveket közvetíteni. A rádió esti meséiben a népmeséké volt a főszerep, de nagyszerű 
hangjátékok is készültek a gyerekek számára (pl. Török Sándor Kököjszi és Bobojsza 
vagy később pl. Lázár Ervin A Négyszögletű Kerek Erdő című meseregényéből). A televí-
zióban az 1957-es kezdéstől a már említett Bálint Ágnes vezette a gyermekműsorok 
szerkesztőségét, keze alól kerültek ki a felolvasós esti mesék után már valóban televíziós 
műsorrá vált programnak azok a máig népszerű, napjainkra több generációt kiszolgált 
nagyszerű darabjai (mint pl. a Mi újság a Futrinka utcában? a Mazsola és Tádé, a Frakk, 
a macskák réme, a Varjúdombi mesék, a Pom Pom meséi, a Vízipók- csodapók, a Süsü, a 
sárkány stb.) Ezek mai és további sikerét csak az avuló technika korlátozza. Mind 
irodalmi anyagukat (a szerzők közt Bálint Ágnestől Csukás Istvánon, Tarbay Edén át 
Lázár Ervinig sok az ismert kiválóság), mind a megjelenítés képi oldalát tekintve sokféle 
és értékes művészi munka született.26 Végezetül hadd kerüljön ide még két nagyszerű 
razfilm, melyeket Dargay Attila rendezett: az egyik Jókai Mór (Cigánybáró), a másik 
Fekete István (Vuk) című regényének alapos átírásával-átalakításával készült. Ez a Szaffi 
és a Vuk.

Ezeknél a rajzfilmeknél27 is kiváló színészek kölcsönözték a mesefigurák hangját. 
Továbbá meg kell említenünk a Kecskeméti rajzfilmstúdió két nagysikerű sorozatát, 

a Jankovics Marcell rendezte, Szabó Gyula hangján megszólaló Magyar népmeséket és 
az Ujváry László által jegyzett Mesék Mátyás királyrólt, melyek szintén a Magyar 
televízió számára készültek.

S ha már Jankovics Marcell szóba került, feltétlen említeni kell iskolát teremtő János 
vitéz című rajzfilmjét is.

Szintén jelentős hatása volt néhány előadóművésznek (pl. Halász Juditnak, Levente 
Péternek vagy a Kaláka Együttesnek, s a tőlük kedvet kapó többi dalszerző-énekesnek), 
akik részben a televízióhoz kapcsolódva, részben élő fellépésekkel, illetve lemezfelvéte-
lekkel tovább népszerűsítették a kialakult kánont. 

Ugyanakkor a könyvkiadás is élt a lehetőséggel: számos könyv vagy könyvsorozat 
lett a rajzfilm-sorozatokból (pl. Mazsola, Pom-Pom, Süsü, a sárkány stb.). Ennek a 
rendszerváltás előtt született nagyszerű anyagnak zöme ma is elérhető (vagy elérhető 
volna).

26 pl. a rajzolók, bábkészítők, rendezők közt Kende Márta, Foky Ottó, Haui József, Macskássy Gyula, 
Dargay Attila, Sajdik Ferenc, Kemény Henrik stb.

27 pl. Harkányi Endre, Tahi-Tóth László, Detre Annamária, Hacser Józsa, Balázs Péter, Kútvölgyi Erzsé-
bet, Szabó Gyula, Schubert Éva, Váradi Hédi, Csákányi László, Bodrogi Gyula, Sztankay István, Kaló 
Flórián, Haumann Péter, Mikó István stb.)
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Más kérdés, hogy a már idézett óvodai nevelés programja a tárgyi feltételek között 
nemhogy videó- vagy dvd-lejátszót, projektort, de még a diavetítőt sem említi, sőt a 
könyvről mint alapvető eszközről is megfeledkezik.

A rendszerváltás után a korábban kiépült rendszer összeomlott, a televíziós ajánlatot, 
a könyvkínálatot elöntötte az igénytelen, olcsó szemét. A magas jogdíjak is arra 
ösztönözték a kiadókat, hogy lehetőleg 70 évnél régebbi szövegek újrakiadásával 
próbálkozzanak, vagy jogséró módon, hivatkozás nélkül „emeljék el” a szövegeket.

Ez egyszerűen lehetetlenné tette a hetvenes-nyolcvanas évekre megmerevedett 
korábbi gyermekirodalmi kánon felfrissülését, felfrissítését. Miközben a gyermekiroda-
lomban teljesen új, értékes generációk jelentkeztek, könyveik − a szerény reklám, 
alacsony példányszám miatt − alig jutottak, jutnak el a remélt befogadókig.

A helyzetet jól mutatja, hogy a már említett felsőoktatási jegyzetünk mellé tervezett 
szöveggyűjtemény kiadását a Nemzedékek Tudása Kiadó nem merte vállalni (miután a 
szerzői jogi törvény változtatása megszüntette a művek oktatási célú ingyenes közlésé-
nek lehetőségét); csak a jogdíjak összege meghaladta volna az egymillió Ft-ot. Aztán a 
kiadó is megszűnt, jogutódja28 pedig még csak nem is érdeklődött a készre szerkesztett 
(elméletileg azóta is náluk kiadásra váró) anyag iránt. Ez a gyűjtemény a már bevált 
szerzők és kiadványok mellett a gyermekirodalomban még igazán be nem fogadott 
nagyszerű neveket és műveket is ajánlana sok mással együtt a leendő és már „működő” 
pedagógusoknak, szülőknek.29

Az sem véletlen, hogy ezzel a szöveggyűjteménnyel elsősorban a 7–8 év alatti 
gyermekkorosztályt, illetve az őket nevelő szülőket és pedagógusokat céloztam meg. 
Nekik szóló, értékközpontú szöveggyűjtemény utoljára a nyolcvanas években jelent 
meg, s ma már az sem kapható sehol.

Pedig meggyőződésem, hogy a mai oktatás/nevelés kitörési pontja éppen a bölcső-
dés-óvodás korosztály nevelése, hiszen itt alapozódik meg a személyiség erkölcsi-
érzelmi viszonyrendszere, ekkor válhat a gyermekek természetes tulajdonságává az 
empátia, a tolerancia, az együttműködés képessége, ekkor formálódik szokás- és 
magatartásrendszerük, viszonyuk a környező világhoz (benne az emberrel és a termé-
szettel), ekkor épül ki kapcsolatuk a művészettel, az irodalommal.

A szöveggyűjtemény válogatása persze nyilván önkényes, egyébként is csak verses 
szövegeket tartalmaz. De érdemes volna minél többet a családi, óvodai-iskolai hétköz-
napokba beemelni közülük.

Mellette természetesen szükség volna állami támogatással olcsóvá és így is elérhetővé 
tett igényes magyar népmesegyűjteményekre (elsősorban a Benedek Elek, Arany László, 
Illyés Gyula közzétette szövegekkel). Emellett csatlakozhatnának a megint csak igényes 
fordítók/átdolgozók közzétette szöveggel a Grimm-mesék, az Ezeregy éjszaka legszebb 
meséi, valamint az európai népek meséi. Az alapot itt is Benedek Elek munkássága 
nyújthatná.

28 Azóta a jogutód is megszűnt jogutódlással.
29 Mint pl. Buda Ferenc, Eörsi István, Kányádi Sándor, Kovács András Ferenc, Kukorelly Endre, Lackfi 

János, Markó Béla, Petőcz András, Szabó T. Anna, Tóth Krisztina, Varró Dániel, Végh György, Zalán 
Tibor stb.
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Persze sok értékes kiadvány ma is elérhető, csakhogy a könyv drága, már-már 
luxuscikké vált, így sem a szülők, sem a pedagógusok nem engedhetik meg maguknak, 
hogy bátran kockáztassanak. Maradnak tehát a „régi, jól bevált” ötven-hatvan évvel 
ezelőtti kánon preferált művei (vagy azoknak hamis utánzatai.)

Az iskolai irodalomoktatással még nagyobb gondok vannak. Részben persze hasonló 
okokból (az új olvasókönyv irodalmi szövegei zömmel óvodai versek, mesék), szintén 
lehetőleg 70 évnél régebbi szerzőktől, korábbi könyvekből koncepciótlanul átvéve.

De ebben az esetben a nagyobb baj éppen a tradíció és a kényszerű újítás már 
említett keveredéséből adódik. Ennek az irodalmi kánonnak az alapja még mindig a 
XX. század elején kialakult (többek között megint csak Benedek Elek nevéhez is 
köthető) későromantikus irodalomfelfogás: egy klasszikusokkal bővített romantikus 
nemzeti kánon, középpontjában a Zrínyi – Csokonai – Berzsenyi – Katona – Kölcsey–
Vörösmarty – Petőfi –Arany vonulattal. Ez bővült aztán az idők múlásával Móriczcal, 
Adyval, József Attilával, később Radnótival, majd a Nyugat szerzőivel, és így tovább. 
A szerzők és művek száma egyre nőtt, az óraszám közben folyamatosan csökkent (előbb 
a görög és a latin tűnt el, a maga műveltséganyagát az irodalom és a történelem tan-
tárgyra örökítve, aztán az irodalom is kezdett háttérbe szorulni a természettudományos 
tárgyak javára).

S hiába igaz, hogy a különböző korok befogadói a remekművekkel újra más és más 
módon volnának képesek diskurzusra lépni, ha ma már a diákok a művekkel alig 
találkoznak, legföljebb arra jut idő, hogy megtanítsák nekik, mit kell gondolni az adott 
szerzőről és műről. Hiszen tesztekkel számon kérni, ellenőrizni csak ezt lehet. Arra, 
hogy beszélgessenek, gondolkozzanak, új dolgokat fedezzenek föl a művekben, se idő, se 
szükség nincsen az iskolában.

Engedtessék meg, hogy itt egyetlen példát említsek. A János vitéz több mint száz éve 
szerepel a magyar intézményes irodalmi kánonban. És nyilván igaz mindaz, amit kiváló 
irodalomtörténészek írtak a műről az elmúlt száz évben. Csakhogy ezek az értelmezé-
sek, érékelések is kanonizálódtak, holott eredendően rugalmasnak, meg-megújulónak 
kellene lenniük. Mert való igaz, a népiesség diadala az epikában ez a mű. Valóban 
felfedezhető benne a tündérmesék minden szerkezeti és erkölcsi nagyszerűsége. 
Nemesen igaz, amit Szerb Antal írt róla: „A magyar irodalomnak vannak sokkal 
nagyobb szabású alkotásai, mint a János vitéz. De a János vitéz az, amit az ember 
szeretne odaajándékozni külföldi ismerőseinek, hogy megérezzék a magyar népjelleg 
melegségét, humorát, semmihez sem fogható báját, hogy megérezzék a magyar szív 
verését. Ebben a műben csodálatosan együtt van a magyar föld valósága és a magyar lélek 
álma.”30

Vajon, ha előítéletek (irodalomtörténeti közhelyek) nélkül közelítenénk a műhöz, 
nem volna-e döbbenetesen időszerű beszélgetni a benne megjelenő gondolatról, hogy 
miért van az, hogy a kiváló képességű, egyszerű magyar ember a világ más részein 
királynak is alkalmas lehet, de ha itthon marad, akkor legföljebb betyár, vagy – haza-
térve – kiszolgált katona („Szegény Jancsi bácsi”) lesz belőle, aki obsitosként (Háry 
Jánosként) a kocsmában elmesélheti hihetetlen történeteit, melyek állítólag megestek 
vele túl az Óperencián.

30 Szerb Antal, i.m. 13.
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S hogy ez a baj nem múlt el a XIX. századdal, érdemes meghallgatni erről Ady 
Endrét, aki milliók kivándorlása idején már sokkal tragikusabbnak látja a helyzetet:

Ady Endre: A Hortobágy poétája

Kúnfajta, nagyszemű legény volt,
Kínzottja sok-sok méla vágynak,
Csordát őrzött és nekivágott
A híres magyar Hortobágynak.

Alkonyatok és délibábok
Megfogták százszor is a lelkét,
De ha virág nőtt a szivében,
A csorda-népek lelegelték.

Ezerszer gondolt csodaszépet,
Gondolt halálra, borra, nőre,
Minden más táján a világnak
Szent dalnok lett volna belőle.31

De ha a piszkos, gatyás, bamba
Társakra s a csordára nézett,
Eltemette rögtön a nótát:
Káromkodott vagy fütyörészett.

S vajon napjainkban, túl azóta két újabb nagy kivándorlási hullámon, s benne a 
legújabban, nem kellene beszélgetni arról, mit lehetne/kellene tenni, hogy ezután ne így 
legyen.

Még egy pillantást vessünk a 10–18 éves korosztálynak kínált irodalmi anyagra. Itt a 
kisebbeknek szóló ajánlatnál is rosszabb a helyzet. Pedig volna olvasói igény (ezt a 
Harry Potter-sorozat sikere egyértelműen bizonyította). Csakhogy a magyar szerzők 
műveiből mintha hiányozna ez a korosztály mint célközönség; pontosabban, az 
intézményes nevelés a kevés jóról sem vesz tudomást. Móriczot erőltetjük (holott a Légy 
jó mindhalálig sosem volt ifjúsági regény, de remekmű sem). A Pál utcai fiúkat rosszkor 
és érzelmes giccsként tanítjuk. Hasonlóan tesszük tönkre a Tanár úr kérem-et. Öt-tíz 
évvel a gyerekek érettsége mögött jár a régről örökölt kánon. Nem olvastatunk elég 
Karinthyt (pl. Capillária), Örkényt (pl. Egypercesek), Szabó Magdát (pl. Mondják meg 
Zsófikának, Szemlélők), Rejtőt, (Piszkos Fred, a kapitány, Csontbrigád) holott ők sokkal 
közelebb állnak napjaink hétköznapi abszurdjához, mint bárki. Helyettük harmad-
rangú amerikai giccset és annak magyar utánzatait kínáljuk. S ha így van, nincs min 
csodálkozni. 

Összefoglalva elmondható, hogy a régi gyermekirodalmi kánon részben elavult, 
részben a mai piaci viszonyok közepette a kultúrpolitika tudatos irányítása nélkül 

31 Kiemelés tőlem (BJ)
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minden kánon hatástalan. Az irodalmi anyag mennyisége túlzóan sok, így végül 
irodalmi szövegekkel alig találkoznak a fiatalok, ehelyett bebiflázzák, amit a művekről 
tudni kell majd az érettségin. Se átélt irodalmi élmény, se valódi kapcsolat a művészettel 
nem jöhet létre.

A mai katasztrofális helyzet bemutatására csak egy apró részletet mutatok az 
érvényes kerettantervből.32 Íme, a 12. évfolyamnak szánt óraterv:

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Világirodalom – epikai és lírai törekvések a 20. században és a 
kortárs irodalomban

Órakeret
8 óra

Előzetes tudás Avantgárd irányzatok.

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési céljai

Valóság és fikció, a bűntelenség és bűnösség, létbe vetettség filozófiai 
kérdéseinek értelmezése
A 20. századi irodalom néhány meghatározó tendenciájának megismertetése. 
Művek, műrészletek feldolgozása, alkotói nézőpontok, látásmódok, témák, 
történeti, kulturális kontextusok megvitatása. Az önálló olvasóvá válás 
támogatása, felkészítés a tanulói szerző- és műválasztásokra, a választott művek 
önálló feldolgozására és megosztására.

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok

Epikus művek (szemelvények, részletek 
a kis- és nagyepikából)
pl. Kafka (pl. Az átváltozás); Thomas 
Mann (pl. Tonio Kröger/Mario és a 
varázsló; Bulgakov: A Mester és 
Margaríta; Camus (pl. Közöny); Orwell 
(pl. Állatfarm/1984); Faulkner, 
Hemingway, Hrabal, I. B. Singer, 
Szolzsenyicin alkotásaiból és kortárs 
művekből.
A választott szerzők jellemző 
tematikája, kérdésfelvetése; forma-
nyelvi, szóhasználati sajátosságai. 
Művek és adaptációik összevetése.

Lírai alkotások (szemelvények, 
részletek).
Legalább egy lírikus látásmódja 
egy-két művének elemző megközelíté-
sével (pl. T. S. Eliot).
A választott szerzőkhöz, művekhez 
kacsolódó fogalmi ismeretek (pl. 
intellektuális költészet, mitologizálás, 
mitoszregény, dokumentum-irodalom, 
parabola, egzisztencializmus).

A tanuló
megismeri a 20. századi irodalom 
néhány meghatározó tendenciáját; 
ismer néhány jellemző, jelentős 20. 
századi epikus művet, részletet (pl. 
Bulgakov, Camus, Faulkner, 
Hemingway, Hrabal, Kafka, Thomas 
Mann, Orwell, I. B. Singer, Szolzsenyi-
cin alkotásaiból) és kortárs szerzők 
epikai és lírai alkotásait; 
ismeri egy kiemelkedő lírikus 
portréját, egy-két művét 
(pl. T. S. Eliot); 
képes önálló műértelmezések 
megfogalmazására; 
lehetőséget kap saját olvasmányélmé-
nyeinek előadására (műbemutatás / 
ajánlás).

Mozgóképkultúra és 
médiaismeret: 
filmes feldolgozások, pl. 
Kafka, Orwell, Hrabal 
műveiből.

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak

Neoavantgárd, posztmodern, családregény, objektív líra, vezérmotívum, 
montázstechnika, abszurd.

32 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 3. melléklete http://kerettanterv.ofi.hu/03_melleklet_9-12/
index_4_gimn.html (Letöltés: 2017. 09. 25.)
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A felsorolásban szerepel tehát Kafka, Th. Mann, Bulgakov, Camus, Orwell, Faulkner, 
Hemingway, Hrabal, Singer, Szolzsenyicin. Ez tíz szerző, s vajon milyen részletet 
érdemes ismerni a Közönyből vagy A Mester és Margaritából? Hozzá még ez a hét 
(kulcs)fogalom, s minderre 8 óra. Amibe még elméletileg ez is befér: „lehetőséget kap 
saját olvasmányélményeinek előadására”. Vajon hány perc jut egy gyerekre, egy műre? 
Vagy ez is csak egy ad hoc írásbeli?

S hol van még a kortárs irodalom? Hisz már Salinger, Gabriel Marquez, Updike sem 
fért bele. A jelenlegi állapotokról ennyi talán bőven elég.

Így nem szabad, nem érdemes.
Minél előbb le kell folytatni a nyílt kánon megújításáért folyó vitákat, egyeztetéseket. 

Egy valóban korszerű alaptantervnek – ennek terjedelme a mainak talán ha 30%-a 
lehetne – már erre kellene épülnie.

Jó volna, ha egy új, mérsékelt, többé-kevésbé konszenzusos intézményes kánon 
jöhetne létre. Ennek kialakulásához a gyermekirodalom elméletével és kritikájával 
foglalkozó, széles körben elérhető folyóirat(ok) is segítséget adhatnának.

Mielőtt valaki azzal tolná félre e gondolatokat, hogy ezek valamiféle szűk, szakmai 
körhöz szólnak, szeretném megfogalmazni meggyőződésem, hogy a jövő generációk 
életének, életminőségének egyik kulcskérdéséről van szó.

Mindenekelőtt erre szeretné felhívni a figyelmet ez az írás.
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A DANTE KÖNYVKIADÓ 
IFJÚSÁGI KÖNYVEI

POGÁNY GYÖRGY1

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

GYÖRGY POGÁNY: THE BOOKS OF THE DANTE PUBLISHING 
HOUSE FOR YOUNG PEOPLE

The Dante Publishing House was one of the significant publishers of Hungary between the 
I. and II. World War. The books for children and young people were very important 
among the publications of the company. It had more than 200 titles for juveniles above 
14 years and took a prominent part in influencing and evaluating the taste of boys and 
girls in literature. The Dante Publishing House printed the works of Hungarian authors 
and also a lot of translations, the most of the books were valuable in content and 
aesthetical aspect, a few of them are reprinted and fashionable readings also nowadays. 
The study deals with the different genres, the types of the books published by Dante: the 
popular scientific literature, the descriptions of journeys, the editions of classics for young 
people, novels for young girls, historical novels and biographies, histories about animals 
and adventure stories of contemporary events or the life of the Boy Scout.

A Dante Könyvkiadó a két világháború közötti korszak egyik jelentős kiadója volt. 
A vállalat kiadványai között fontos szerepet töltöttek be a gyermek- és ifjúsági könyvek. 
A 14 év felettieknek szánt köteteinek száma több mint kétszáz, és ezzel a mennyiséggel 
fontos szerepet töltött be a serdülő lányok és fiúk ízlésének formálásában. A kiadó magyar 
szerzők művei mellett nagy számban adott közre fordításokat is. A megjelentetett 
könyvek nagyobb része esztétikailag és tartalmilag értékes alkotás volt, közülük néhány 
új kiadásban még ma is kedvelt olvasmánya az ifjúságnak. A tanulmány műfaji csoporto-
sításban mutatja be a kiadó ifjúsági kiadványait: az ismeretterjesztő könyveket, az 
útleírásokat, klasszikus szerzők ifjúsági átdolgozásait, a lányregényeket, a történeti 
regényeket és életrajzokat, az állattörténeteket, valamint a jelenben játszódó kalandos és 
cserkésztörténeteket.

A Dante a két világháború közötti korszak jellegzetes könyvkiadója volt. Jellegzetes 
abban az értelemben, hogy – a többi kiadóhoz hasonlóan – mindenféle kiadvány 
megjelentetésére vállalkozott, nem volt meghatározott profilja, iparkodott ideológiailag 

1 Pogány György, nyugalmazott könyvtárigazgató, Budapest
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semleges, a szélsőségektől mentes maradni, és inkább az urbánus, mint a vidéki polgári 
olvasóközönség ízlésvilágát próbálta könyveivel kiszolgálni; vagyis elsősorban üzleti 
haszonra törekedett.2 A sikeres, sok könyvet megjelentető vállalatok3 közé tartozott, és 
bár a kortársak közül jó néhányan némi joggal háborogtak provokatívnak érzett 
névválasztása miatt, vitathatatlan tény, hogy értékes, jó irodalmat is szép számmal 
jelentetett meg. Kiadványainak egy része ifjúsági és gyermekkönyv volt; a vállalat 
egyébként eredetileg „Ifjúsági Könyvkiadó” néven kezdte meg működését még 1918 
őszén, igaz viszont, hogy a bibliográfiák tanúsága szerint első kötetei 1920-as évszám-
mal kerültek a könyvesboltokba. A cég a Corvina 1921. évfolyamának 199. lapján közölt 
hirdetményben tudatta, hogy az Ifjúsági Könyvkiadó elnevezést „Dante Könyvkiadó”-
ra változtatta. A Magyar Könyvkiadók és Könyvkerekedők, Zeneműkiadók és 
Zeneműkereskedők Országos Egyesülete tagjai között 1924. augusztus 1-jétől lehet 
találkozni a Dantéval, a kiadó a testület Könyvkiadói Szakosztályának volt tagja, 
képviselőjeként Erdős Ármin és Somló Dezső szerepelt a közleményben.4 A névváltozta-
tás okaként egyébként azt közölték, hogy az eredeti név gyakran félreértésre adott okot, 
illetve kiadványai jellegét tévesen értelmezték. Az is közrejátszhatott a középkori 
géniusz nevének kétségtelenül merésznek tűnő fölvételében, hogy a kiadó saját nyilatko-
zata szerint a lektűrök kiadásából elért nyereségéből értékes irodalmat kívánt megjelen-
tetni. Bár a kiadó új nevet vett föl, a gyermek- és ifjúsági könyvek a Dante egész 
fennállása alatt komoly szerepet játszottak kiadáspolitikájában, továbbá figyelemre 
méltó az is, hogy a könyveken kívül társasjátékokat és egyszerűbb, fából készült 
játékokat is forgalmazott, vagyis a gyermek- és fiatalkorú közönség fontos szerepet 
kapott a Dante üzletpolitikájában. 

A kiadó alapítója és meghatározó személyisége Erdős Ármin volt. 1888-ban született5 
és a Singer és Wolfner cég alkalmazottjaként került kapcsolatba a könyvszakmával. Az I. 
világháborúban tartalékos hadnagyként küzdött súlyos, életveszélyes sebesüléséig. 
Gerinclövése miatt mozgásképességének nagy részét elvesztette, 75 %-os hadirokkant-
ként tért haza a frontról, és 1918 késő őszén alapította meg a vállalatot Barta Sándor 
üzlettársával6 együtt, aki helyett azonban rövid idő múlva sógora, Somló Dezső lett a 
társa.7 Erdős Ármin volt a vállalat tényleges vezetője 1944-ig, amikor a németek 

2 Erdős Ármin, a kiadó társtulajdonosa és tényleges vezetője jövedelme a könyvesek között az egyik 
legnagyobb volt 1942-ben, 118 275 pengő adózás előtti és 80 573 pengő tiszta jövedelme volt abban az 
esztendőben. Bálint Gábor (1942): Nagy jövedelmek a könyvszakmában. Magyar Könyvszemle, 116. 1. 
100-103.p. 

3 A kiadó évente 50-60 kötetet adott ki, egyes esztendőkben azonban jóval száz cím fölött jelentetett meg 
újdonságokat.

4 Corvina, 1924. 127.p.
5 Születési évéről szól Az angyali Radnóti: Tolnai Gábor interjúja Szalai Sándorral. Magyar Tudomány, 

2009. 170. 11. 1368-1380. p., 14. sz. lábjegyzet (1372.p.), illetve A Farkasréti temető 2003-ban.Budapesti 
Negyed, 2003. 2-4. (40-42). A temetőben Erdős Ármin a 28-1-39/40. jelzetű sírban nyugszik, életrajzi 
adatai: 1888–1944.

6 Corvina, 1918. 35. XII. 20. 185.p.
7 Barta Sándor 1919. február 21-én távozott a cégtől, Somló Dezső még aznap társtulajdonossá lépett elő. 

Corvina, 1919. 7. III. 10. 30.p.
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letartóztatták és a megpróbáltatások elől a halálba menekült: feleségével együtt öngyil-
kos lett.8

Erdős Ármin és Somló Dezső a kiadó üzleti ügyeivel foglalkozott, a megjelent 
könyvek kiválasztásában irodalmár szerkesztőkre hagyatkoztak, bár természetesen a 
végső döntést a tulajdonosok hozták meg. Egy időben a még fiatal Szalai Sándor,9 a 
későbbi szociológus professzor is a kiadó vezető munkatársa volt. A kitűnő író és 
műfordító, Laczkó Géza10 1940-től intézte a kiadó irodalmi ügyeit. Igazán karakteriszti-
kus, meghatározó szerepet azonban Benedek Marcell11 töltött be a Dante irodalmi 
programjának megvalósításában, aki szinte az alakulástól a 30-as évek végéig, egészen 
pontosan 1937-ig volt a kiadó lektora, vagy ahogyan beosztását nevezte, „irodalmi 
tanácsadója”, valamint számos kötet fordítója, illetve a kiadó egyik legjelentősebb 
kiadványának tartott Sauvageot-féle francia-magyar és magyar–francia szótár munka-
társa.12 Emlékező írásában szemléletesen idézte fel első találkozását a kiadó vezetőivel. 
A Vasvári Pál utcai, kopott és sötét helyiség egyáltalán nem nyerte el bizalmát, és 
amikor a még fiatal tulajdonosok megmutatták neki a kiadó addigi kiadványait – 
néhány ifjúsági könyvet, egy világirodalmi remekművet és egy akkor népszerű írónő 
„alkotásait” –, értetlenkedésének adott hangot: miben tudná segíteni a kiadót. Az egyik 
fiatalember ekkor kézbe vette a remekművet és kifejtette: „Mi ilyeneknek kiadásába 
szeretnők fektetni azt a pénzt, amit az ilyenekkel keresünk. Megmondom nyíltan: tőke 
nélkül kezdtük a vállalkozásunkat, amikor a harctérről hazakerültünk. Az első könyv 
jövedelméből adtuk ki a másodikat és így tovább. Egyelőre szükségünk van ilyen biztos 
kelendőségű könyvekre, de nem az a célunk, hogy életünk végéig ezekkel tömjük a 
közönséget. Ezeket megveszi magától is. Az ön dolga lenne kiválogatni azokat a könyve-
ket, amelyekre előbb rá kell nevelni a közönséget.”13 Benedek Marcell hosszú időn 
keresztül volt meghatározó irodalmi vezetője a kiadónak, és alapvetően korrekt 
viszonyt tartott fenn Erdős Árminnal: „Előre kell bocsátanom, hogy a Dante fő gazdáját, 
Erdőst, kemény és kíméletlen, de korrekt üzletembernek ismertem meg” – jellemezte a 
tulajdonost.14 Mégis az egyik üzleti akciója miatt szakított a kiadóval: nevével visszaélve 

8 A Corvina 1944. VII. 23-ai 59. száma röviden hírt adott haláláról, eszerint „Erdős Ármin, a Dante 
Könyvkiadó társtulajdonosa, az első világháború többszörösen kitüntetett tisztje, 75 %-os hadirokkant 
hirtelen elhunyt.” (185.p.) A Corvina 1945. decemberi számában bővebben írt róla, ebből a nekrológ-
ból derül ki, hogy letartóztatása után öngyilkos lett. Gál György Sándor memoárjában is foglalkozik 
személyével és tragikus halálával: Gál György Sándor (1982): Atlantisz harangjai. Móra, Budapest 188-
191.p.

9 Szentágothai János (1983): Szalai Sándor. Magyar Tudomány, 732-734., Szalai Sándor: Önéletrajz. 
Holmi, 10. 1306.p.

10 Laczkó Géza (1884–1953) író, műfordító.
11 Benedek Marcell (1885–1969) író, irodalomtörténész, műfordító.
12 Sauvageot, Aurélien (1988): Magyarországi életutam. Európa Könyvkiadó, Budapest, 245-261.p.
13 Benedek Marcell (1936): Másfél évtized: Egy irodalmi tanácsadó vallomásai. In: Benedek Marcell 

(szerk.): Emlékkönyv 1919-1935. Budapest, Dante Könyvkiadó. 5-9., rövidebben, de hasonló szellem-
ben írja le első találkozását Erdős Árminnal: Benedek Marcell (1965): Naplómat olvasom. Budapest, 
Szépirodalmi Könyvkiadó. 349.p. A kiadó és Benedek Marcell kapcsolatát tárgyalja Benedek István is, 
aki viszont nem volt hajlandó Erdős Ármin nevét leírni, ironikusnak vélt módon mint „Dante urat” 
emlegeti a kiadó vezetőjét. Benedek István (1977): Benedek Marcell. Budapest, Magvető. 292-294., 382-
389.p. 

14 Benedek Marcell: Naplómat olvasom. i.m. 362.p.
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kísérelték meg az ügynökök az egyik kiadvány terjesztését, s a megrendelést aláíró 
kiskorú személy − pontosabban a család ellen − végrehajtást kezdeményezett a kiadó, 
amikor megpróbálták lemondani az előfizetést.15 

A Dante Kiadó többek között Denis Diderot, Johann Wolfgang Goethe, Heinrich 
Heine, Honore de Balzac, Charles Dickens, Nyikolaj Vasziljevics Gogol, Ivan Szergejevics 
Turgenyev, id. Alexandre Dumas, Alphonse Daudet, Victor Hugo, Émile Zola, Romain 
Rolland, Anatole France, Ernest Renan, George Meredith, Knut Hamsun, Thomas Mann, 
August Strindberg, Erich Maria Remarque, André Maurois, Wladyslaw Reymont, 
Boleslaw Prus, Herbert George Wells, Jakob Wassermann, Arthur Schnitzler, Dmitrij 
Szergejevics Mereskovszkij, Alexandra Rachmanova, Roger Martin du Gard, Georg 
Bernard Shaw, Archibald Joseph Cronin, Louis Bromfield műveit adta ki – és természete-
sen számos lektűrt is, így például Wilhelmine Heinburgot, Vicki Baumot, Courths-
Mahlert vagy a detektívregényeket író Edgar Wallace és Conan Doyle, valamint Maurice 
Leblanc, Arsene Lupin alakjának megteremtője műveit. A kiadott magyar írók névsora 
nem ennyire parádés, a klasszikusok más kiadónál már foglaltak voltak, közülük 
egyedül Gárdonyi Géza írásait tudta a Dante gyűjteményes életműkiadásban közzé-
tenni. Emiatt kortárs szerzőket adtak ki, egyébként bátran jelentettek meg első kötetes 
írókat is, és számos alkotót a kiadó fedezett fel és vezetett be a könyvpiacra. Népszerű 
szerzőjük volt Ignácz Rózsa, Dallos Sándor, Tersánszky Józsi Jenő, Molnár Ákos, Sásdi 
Sándor, Tamás István, Szántó György, Szederkényi Anna, Kassák Lajos, Hegedűs Géza, 
Darvas József, Fekete István – tagadhatatlanul szintén imponáló névsor, ha hiányoznak 
is a ᾿20-as, ᾿30-as évek igazán nagy hazai szerzői, mint Móricz, Kosztolányi, Babits stb. 
A megjelentetett magyar írók világnézete, szellemi horizontja egyébként meglehetősen 
széles spektrumú volt. 

A kiadó számos népszerű sorozatot is elindított, szépirodalmi jellegű vállalkozásai 
közül megemlítendők A regényirodalom remekei, a Szép könyvek, a Halhatatlan 
könyvek, a Magyar regényírók, a Külföldi írók, a Legjobb regények, a Modern regény 
klasszikusai, az Írás mesterei, a Korok és hősök, az Új magyar irodalom címűek. A Dante 
útleírást is adott ki, ezek többnyire szintén sorozatban láttak napvilágot, így a Kalandos 
utazások vagy a hasonló jellegű könyveket tartalmazó Világ körül, illetve A világjárás 
hősei elnevezésűekben. Ezek a sorozatok szervesen összetartoztak, több könyv adott 
esetben külön is napvilágot látott, illetve valamelyik más vállalkozásban is megjelent. 
A Műveltség címmel megindított, sorozatban különböző területeket bemutató ismeret-
terjesztő köteteket, illetve esszéket tettek közzé. Közkedveltek voltak egyes nagy 
személyek életművéből összeállított gyűjtemények, az úgynevezett breviáriumok is; 
ilyen kötet készült Adyról, Richard Wagnerről, Anatole France-ról és Dosztojevszkijről.

A Dante – mint szó volt róla – nagy számban jelentetett meg gyermek- és ifjúsági 
könyveket. A két kategória között nem lehet egyértelmű határvonalat húzni. Általános-
ságban úgy lehet megközelíteni a kérdést, hogy a gyermekkönyv olvasója vagy még 
inkább hallgatója – hiszen sokszor még nem önálló olvasásról van szó – a kisgyermek, 
az ifjúsági könyvé viszont a művet egyedül birtokba vevő kamaszkorú olvasó. Ahogyan 
nem lehet éles határvonalat húzni a gyermek- és az ifjúsági könyvek között, ugyanúgy 

15 Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára, Dante Könyvkiadó fondja, 6/47. (továbbiakban OSZK 6/…), 
az esetet ismerteti Benedek István: Benedek Marcell. i.m. 387-389.p.
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problematikus lehet a „felnőtt” és az „ifjúsági” irodalom megkülönböztetése is: a 
klasszikus művek a maguk korában nem gyermekeknek vagy ifjaknak íródtak, csak az 
idők múltával vált egyre fiatalabbá olvasóközönségük (pl. Egri csillagok), sokszor 
egyébként külön átdolgozásban (Robinson, Don Quijote stb.). Éppen a Dante gyakorlata 
bizonyítja, hogy azonos műnek lehet „felnőtt” és „ifjúsági” kiadása, például az Egri 
csillagok esetében ifjúságiként hirdette a kiadó a Biczó András által illusztrált verziót, 
illetve Ignácz Rózsa Anyanyelve magyar című regényének egyik kiadása a hirdetések 
szerint az ifjúságnak szánt átdolgozás volt. 

A továbbiakban a kiadó ifjúsági könyveit tekintem át − vagyis a kamaszkorú 
(tizennégy év feletti) olvasóknak szánt könyveket −, és figyelmen kívül hagyom a 
kisebbeknek írt leporellókat, mesekönyveket, valamint meseregényeket, viszont kitérek 
az ismeretterjesztő művekre, amelyeket a kiadó a tanuló ifjúságnak is javasolt. Sok 
könyve keresettségéhez egyébként az is hozzájárult, hogy a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter által engedélyezett és ajánlott ajándék- és jutalomkönyvek listájára is felkerül-
tek. A Dante ifjúsági könyveinek olvasottságáról szerény adatokkal rendelkezünk. Zsák 
Wilfried, a Fővárosi Könyvtár Százados úti fiókjának vezetője 1936-ban felmérést 
végzett a 15 év alatti olvasók körében; a könyvtár 600 gyermekolvasójának 100 nap alatt 
kölcsönzött olvasmányait dolgozta fel. Ezalatt az idő alatt összesen 9639 kötetet 
olvastak a gyerekek, ami 1187 különböző művet jelentett, 897 szépirodalmi és 290 
ismereterjesztő munkát. A Dante által kiadott kötetek közül volt, amelyik nagyon 
magas olvasottságot ért el, például a Robinsont 51 alkalommal kölcsönözték, de nagy 
népszerűségnek örvendtek a dán Fleuron akkoriban megjelent állattörténetei is. Néhány 
mű és kölcsönzöttsége: Snipp, a nagy vadász: 19, Strix, az erdő réme: 29, Tigris ivadék: 
13, Vörös banda: 19). Gárdonyitól az Egri csillagokat 32, az Isten rabjait 40, a Láthatat-
lan embert 27 alkalommal olvasták. A Tamás bátya kunyhójának is 24 olvasója volt, 
Erich Kästner két kötete közül a Pici és Anti 17, A repülő osztály viszont csak 6 olvasóra 
talált. Átlag alatti olvasottsággal tűnt ki Kosáryné Réz Lola több kiadásban is megjelen-
tetett Tibi sorozata, melynek köteteit csak 6-6 gyermek vette kézbe.16 Összehasonlításul 
néhány közkedvelt könyv olvasottsága: Pál utcai fiúk (33), Légy jó mindhalálig (22), de 
Amicis: A szív (52), Benedek Elek: Magyar mese és mondavilág (65), A kőszívű ember fiai 
(36), A dzsungel könyve (39), A két koldusdiák (45).

A kiadó valamivel több mint kétszáz könyvet, pontosabban címet jelentetett meg a 
kamaszkorú olvasóknak 1920 és 1944 között, és ezzel a mennyiséggel a korszakban az 
egyik legtöbb ifjúságnak szóló kötetet közreadó vállalat volt. Mivel egyes műveket 
többször is kiadták, az ifjúsági kötetek száma mintegy háromszáz volt. (A leporellók, 
mesekönyvek és a kisebb gyerekeknek kiadott címek száma háromszáz körül volt.) 
A szépirodalmi munkákon kívül a Dante útleírásait is tudománynépszerűsítő kiadvá-
nyait is „ifjúságinak” tekintette, olyan műveknek, amelyek a középiskolás tanulóknak 
lehetnek hasznos olvasmányok. A kiadványokat az alábbi, műfaj szerinti csoportosítás-
ban mutatom be. A felállított kategóriák kétségtelenül vitathatók, mert egyes munkák 
más osztályokba is besorolhatók lennének, de korlátai ellenére lehetővé teszi a Dante 
ifjúsági könyveinek megismerését.

16 Zsák Wilfried (1937): A Fővárosi Könyvtár és ifjúsági olvasói. Klny. A Fővárosi Könyvtár Évkönyve. 6. 
Budapest, 8.p.
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TUDOMÁNYNÉPSZERŰSÍTŐ KÖTETEK

Az e csoportba sorolt könyvek egy része életkortól független ismeretterjesztő munka, 
nem kifejezetten ifjúsági olvasmány, de a kiadó előszeretettel ajánlotta tudománynép-
szerűsítő köteteit az „érettebb ifjúságnak”. A kiadó ismeretterjesztő műveinek egyik 
sajátossága, hogy esszészerű stílusban íródtak és a nagy összefüggéseket igyekeztek 
megvilágítani. A műfajba tartozó könyvek tematikailag változatosak voltak, a humán 
területek mellett a természettudományok is helyet kaptak.

A történeti népszerűsítő munkák egy része Asztalos Miklós17 közreműködésével 
jelent meg. Nagy jelentőségű és népszerű összefoglalást − A magyar nemzet történetét 
− Pethő Sándorral18 közösen írták. Az egykötetes szintézis első kiadása 1933-ban még a 
Lantos Kiadónál látott napvilágot, és a következő évben tette közzé a Dante. A munka 
ajánlását Szekfű Gyula írta, és mint az új, reális történetszemlélet fontos művét ajánlotta 
az olvasók figyelmébe. Nem önálló alapkutatások nyomán készült a szintézis, elsősor-
ban a Hóman−Szekfű-féle Magyar Történetre alapozva ismertette a magyar történelmet. 
Asztalos 1848-ig írta a szöveget, Pethő Sándor pedig a szabadságharctól a kötet megjele-
néséig, egészen pontosan 1931-ig dolgozta fel az eseményeket. Az egykötetes, 560 
oldalas munka több kiadásban is napvilágot látott, sőt 1937-ben olaszul is − Storia della 
Ungheria címen – megjelentette a Genio nevű milánói kiadó.

Asztalos Miklós a Rákóczi-évfordulóhoz kapcsolódóan írta meg a vezérlő fejedelem 
alapos életrajzát: II. Rákóczi Ferenc és kora. A közel 500 oldalas biográfia nagy ívű 
szintézis, amely méltó hozzájárulást jelentett a fejedelem halála 200. évfordulója 
alkalmából rendezett megemlékezésekhez. A történész 1936-ban megállapodott a 
kiadóval egy újabb kötet, a Magyarország mint nagyhatalom című munka megírására.19 
A kézirat elkészült, a kiadó ki is fizette a honoráriumot, a szöveg azonban csak évtize-
dekkel később látott napvilágot. A szerző hagyatékában található és a posztumusz 
kiadás utószavában idézett visszaemlékezésből tudható meg, hogy „Leszállítottam a 
Danténak a középkori magyar diplomáciatörténetről írt nagy terjedelmű munkám 
kéziratát, amely a nemsokára kialakult német nyomás miatt nem jelent meg soha 
(korántsem volt németbarát)”,20 tehát a Dante politikai okokból állt el a kiadástól. 
A kötetben egyébként Asztalos kifejtette véleményét az általa művelt történetírásról. 
Mint írta, különbséget kell tenni a történetkutatás és a történetírás között, az előbbi 
színtiszta tudományos munka, utóbbi viszont művészi feladat. A szintézisre szükség 
van, „az előadás megírása oly feladat, amelyet nem lehet iskolában elsajátítani, mert ez 
az átélés és ’átéltetni tudás’ művészi készségét is megkívánja tőle.”21 Véleménye szinte a 
kiadó ismeretterjesztő könyveire vonatkozó általános jellemzésnek is felfogható. 

17 Asztalos Miklós (1899–1986) történész, író, az 1930-as években az Országos Széchényi Könyvtár 
munkatársa, a II. világháború alatt a Miniszterelnökség kisebbségi szakértője. 1951-ben kitelepítették a 
Békés megyei Körösladányba, és a falu kulturális életének megbecsült személyisége lett.

18 Pethő Sándor (1885–1940) publicista, történész, a Magyar Nemzet alapítója.
19 OSZK 6/12.
20 Asztalos Miklós (2003): Magyar nagyhatalom: A magyar külpolitika a kezdetektől 1526-ig. 

Máriabesnyő – Gödöllő, Attraktor Kiadó, 2. kötet, 398-401.p.
21 uo. 1. kötet, 18.p.
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A vállalat 1935-ben jelentette meg Eduard Fueter22 svájci történész 1815-1920: Egy 
mozgalmas évszázad története című monográfiáját. A kiadó Asztalos Miklóst kérte fel, 
hogy Havas József fordítását lektorálja, illetve a könyvet bevezesse, és magyar vonatko-
zású kiegészítéseket írjon hozzá.

A hazai történelmet anekdotikus formában tárgyalta két munka. Trócsányi Zoltán23 
írásainak gyűjteménye a tágan felfogott művelődéstörténetet képviselte, a Magyar 
régiségek és furcsaságok hat kötete élvezetes formában hozta közel az olvasókhoz a 
régebbi korok gyakran szórakoztató, különös eseteit. Hasonló jellegű munka volt 
Bevilaqua Borsody Béla24 írása, a Magyar történelem anekdotákban.

Könnyed irodalmi formában, de sok hasznos tudnivalót bemutatva ismertette meg 
olvasóival Budapestet Ferenczi István (?-?): Az ország szíve: Regényes tanulmányút 
Budapesten című írása. Egy székely fiú, Székely Pista a fővárosban tölti Budai Béláéknál 
a vakációt, és a két középiskolás diák együtt fedezi fel a fővárost. Supka Géza25 munkája 
sok-sok illusztráció kíséretében a technika és a tudomány világát mutatta be A béke és a 
háború csodái címen. A szerző egyébként a kiadóhoz írt 1939. XI. 19-ei levelében 
felvetette, hogy a szöveget ki kellene egészíteni bibliográfiával is, a Dante azonban nem 
fogadta el a javaslatot.26 Tápay-Szabó László27 szép kiállítású, sok képet tartalmazó 
kötete, Az ókor csodái az antik világ művészeti és építészeti emlékeit mutatta be. 

A vallástörténet is jelen volt a Dante kiadványai között. Szimonidesz Lajos28 tette 
közzé két tomusban A világ vallásai című összegzését, melynek kötetei külön is megje-
lentek. (Primitív és kultúrvallások: Iszlám és buddhizmus, Zsidóság és kereszténység.) 
Szimonidesz egyébként Ferenczy L. Tamás álnéven is publikálta a kiadónál egyik írását. 
Az Évezredek csodái című ismeretterjesztő munka a régészetet, az állati és az emberi 
ösztönvilágot, valamint a technika múltját, jelenét és jövőjét mutatta be fiatal olvasóinak. 

Nem maradt ki a művészettörténet sem az ismeretterjesztő könyvek közül. A kiadó 
egyik legszebb kiállítású kötete volt a Barát Béla29 – Éber László30 – Felvinczi Takács 
Zoltán31 által írt A művészet története. A mintegy 800 oldalas, több mint 100 képtáblát 
tartalmazó reprezentatív kötet számos kiadásban jelent meg. Felvinczi Takács Zoltán 
1943-ban önálló kötetet publikált Kelet művészete címmel. Valódi reprezentatív munka 

22 Fueter, Eduard (1876–1928) svájci történész, egyetemi tanár.
23 Trócsányi Zoltán (1886–1971) nyelvész, irodalom- és művelődéstörténész, egyetemi tanár, műfordító. 

1934-1939 között az Országos Széchényi Könyvtár munkatársa, a Magyar Könyvszemle szerkesztője.
24 Bevilaqua Borsody Béla (1885–1963) művelődéstörténész, 1911–1914 között az OSZK munkatársa, egy 

időben régiségkereskedő, 1935-ig az Országos Hadimúzeum munkatársa. 1935-től írásaiból élt.
25 Supka Géza (1883–1956) régész, művelődéstörténész, író, újságíró, politikus.
26 OSZK 6/493.
27  Tápay-Szabó László (1874–1941) író, újságíró, művelődéstörténész.
28 Szimonidesz Lajos (1884–1965) evangélikus lelkész, 1919-ben baloldali magatartása miatt elbocsátot-

ták, íróként, újságíróként, művelődéstörténészként működött. 1948-ban vezérőrnagyként protestáns 
tábori püspök lett. A Hadtörténeti Intézet munkatársaként vonult nyugdíjba.

29 Barát Béla (1888–1945) építészmérnök, művészettörténész.
30 Éber László (1871–1935) művészettörténész, egyetemi magántanár, 1921-ben a Tanácsköztársaság 

alatti tisztsége miatt nyugdíjazták.
31 Felvinczi Takács (névváltozat: Takáts) Zoltán (1880–1964) művészettörténész, egyetemi tanár, 1919-

1948 között a Hopp Ferenc gyűjteményéből általa megszervezett Kelet-ázsiai Művészeti Múzeum 
igazgatója. Elsősorban Kelet-ázsiai művészeti kutatásai jelentősek.
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volt Bortnyik Sándor32−Hevesy Iván33−Rabinovszky Máriusz:34 Kétezer év festészete című 
albuma, amely újszerű módon, témák szerinti csoportosításban tárgyalta a festészet 
történetét. Benedek Marcell felesége, Győri Lujza35 is a Dante szerzői közé tartozott, 
részben fordítóként, de önálló kötetet is publikált: Az empire építészet Pesten 1800–1849 
című értekezése 1927-ben látott napvilágot.

Több zenei ismeretterjesztő kötetet is megjelentetett a Dante. Falk Géza36 két munkát 
publikált, Vezető a zene világában – ez a munka zeneelméleti bevezetés a nagyközön-
ségnek – és A magyar muzsika mesterei címmel ismeretterjesztő munkát közölt, amely 
magyar zeneszerzőket mutatott be. A sokoldalú és sokat publikáló Molnár Antal37 hat 
kötetét jelentette meg a kiadó: Wagner-breviárium; Összhangzattan mint melléktárgy 
iskolai és magánhasználatra az 1. akadémiai osztály tanulói számára; Az új magyar 
zene; Jazzband; Bevezetés a zenekultúrába: a zeneművészet barátainak; A zeneművészet 
könyve. A két utóbbi kötet a Műveltség sorozat tagjaként jelent meg. Papp Viktor38 írása 
Liszt Ferenc élő magyar tanítványai címmel került az olvasókhoz. Gál György Sándor39 
két kötetet publikált, az egyik összefoglaló zenetörténet volt és a Műveltség sorozatban 
is megjelent (A zene története), a másik pedig Liszt Ferenc regényes életrajza: Diadalsze-
kér. A francia író, Romain Rolland40 zenetörténetből doktorált és egy időben zenetörté-
netet tanított, életművében ennek megfelelően fontos szerepe volt a zenei írásoknak. 
Az 1920-as években a Dante számos zenei tanulmányát jelentette meg: Zenei miniatű-
rök 1-2, Haendel, Goethe és Beethoven, Beethoven.

A kiadó ismeretterjesztő könyvei részben a Műveltség című sorozatban jelentek meg. 
A korábban említetteken túl az alábbi kötetek láttak napvilágot: Benedek Marcell egyik 
legfontosabb és több kiadásban megjelent munkája, a Bevezetés az olvasás művészetébe. 
A kötet célja az volt, hogy megismertesse az olvasókkal az irodalmi alkotásokat, 
megkönnyítse befogadásukat, illetve a közönség értékes irodalomra nevelésének 
eszköze legyen, és így a kiadó közönségnevelő céljainak is megfelelt. Az irodalom 
megszerettetését szolgálta a Benedek Marcell szerkesztette Irodalmi miniatűrök három 
kötete, amelyekben írói portrék kaptak helyet. Nádai Pál41 két művészetelméleti írást 
tett közzé a sorozatban: Jelenkori szépségtörekvések, Ízlésfejlődés és stíluskorszakok. 
Az amerikai Will Durant42 filozófiatörténete, A gondolat hősei is több kiadást megért. 

32 Bortnyik Sándor (1893–1976) festőművész, grafikus. A Dante Kiadó részére rendszeresen tervezett 
címlapokat és készített könyvillusztrációkat.

33 Hevesy Iván (1893–1966) művészettörténész.
34 Rabinovszky Máriusz (1895–1953) művészettörténész.
35 Benedek Marcellné Győri Lujza (1885–1962) középiskolai tanár, műfordító, művészettörténész.
36 Falk Géza (1899–1945) zeneszerző, zenei szakíró.
37 Molnár Antal (1890–1983) zeneszerző, zenetudós, számos ismeretterjesztő könyv szerzője. Zeneszoci-

ológiai kutatásai úttörő jelentőségűek voltak.
38 Papp Viktor (1881–1954) zenei szakíró, zenekritikus, Ady Endre baráti körébe tartozott.
39 Gál György Sándor (1907–1980) zenetanár, zenei szakíró, zenészekről írt életrajzai nagyon népszerűek. 

Atlantisz harangjai című memoárja számos apró adalékot közöl a Dante Kiadóról.
40 Rolland, Romain (1866–1944) Nobel-díjas francia író, esszéista.
41 Nádai Pál (1881–1945) művészeti szakíró.
42 Durant, Will (William) (1885–1981) amerikai filozófus, történész.
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A második, bővített edíciótól Halasy-Nagy József43 magyar filozófusokról szóló kiegé-
szítésével tette közzé a Dante. Alois Riehl (Alajos)44 kötete a századforduló új filozófiai 
irányzatait ismertette: Bevezetés a jelenkor filozófiájába. Francis Sidney Marvin45 
világtörténetet írt, kötete A nyugati civilizáció fejlődése címmel látott napvilágot a 
sorozatban. Nem a Műveltségben jelent meg, de jelentős munka volt Balassa József46 
munkája, A magyar nyelv könyve című és A magyar nyelv múltja és jelene. Helyes 
magyarság alcímű kötet.

A holland születésű, de Amerikában élt Hendrik Willem Van Loon47 a maga korában 
népszerű ismeretterjesztő szerző volt, több könyve magyar fordításban is napvilágot 
látott. A Dante két munkáját jelentette meg, az egyik a Nézz körül a Földön! A földrajz 
kistükre című, illetve alcímű, a másik pedig Az emberiség története az ősembertől 
napjainkig volt. Mindkét munka több kiadásban jelent meg. A német Joachim von 
Kürenberg48 írása Háború a Földközi-tengeren címmel került az olvasókhoz és a térség 
földrajzát, történelmét ismertette meg olvasóival.

Néhány műszaki és természettudományos ismeretterjesztő kötetet is közreadott a 
kiadó. A közkedvelt Sztrókay Kálmántól49 két kötetet jelentetett meg: A kis ezermester. 
Hasznos játékok és mulatságok a gyermekek számára volt az egyik (több kiadásban is), a 
másik pedig A fizika úttörői. Lambrecht Kálmán50 szerzőként, szerkesztőként és 
fordítóként is közreműködött a kiadó ismeretterjesztő könyveinek megjelentetésében. 
A maga korában jelentős munka volt az Ősvilágok élete két kötete. Az első alcíme 
Az ősember (a kötet néhány fejezetét Kormos Tivadar51 írta), a másodiké pedig Az ősem-
ber elődei: az ősállatok volt. Ő szerkesztette a Műveltség című sorozat A gondolat úttörői 
című darabjának két kötetét, melyek a tudománytörténet nagy alakjainak életrajzait 
közölték. Fordítóként elsősorban Francé Raoul (Rezső)52 munkáit ültette át. A jeles 
tudós számos könyvét kiadta magyar nyelven a Dante, ezek közül az Ítél az élet címűt 
Benedek Marcell, a többit Lambrecht Kálmán fordította: A növények élete, A lét forrása, 
Az ember és a mindenség, Az élet könyve, Az állatok a történelemben.

43 Halasy-Nagy József (1885–1976) filozófus, egyetemei tanár.
44 Riehl, Alois (1844–1924) német filozófus, egyetemi tanár.
45 Marvin, Francis Sidney (1863–1943) angol történész.
46 Balassa József (1864–1945) nyelvész, a Magyar Nyelvőr szerkesztője. Különösen fonetikai és 

nyelvjáráskutatási tevékenysége jelentős. Számos ismeretterjesztő munka szerzője.
47 Van Loon, Hendrik Willem (1882–1944) Amerikában élő holland író, történész.
48 Kürenberg, Joachim von (1892–1954) német író, esszéista. Életrajzi és történeti munkái Magyarorszá-

gon is kedveltek voltak.
49 Sztrókay Kálmán (1886–1956) matematika-fizika szakos tanár, a Földrengésvizsgáló Intézet munkatár-

sa volt, de 1912-től tudományos ismeretterjesztő munkák írásából élt.
50 Lambrecht Kálmán (1889–1936) paleontológus, az ősmadarak európai hírű kutatója. Számos szak- és 

ismeretterjesztő könyv szerzője.
51 Kormos Tivadar (1881–1946) geológus, paleontológus.
52 Francé, Raoul (Rezső) (1874–1943). Bécsben született, de kisgyermek korában édesapját Budapestre 

helyezték, itt szerzett mérnöki oklevelet. Münchenben, Salzburgban élt, de élete utolsó korszakában 
Budapesten telepedett le. Magát egyébként magyarnak vallotta. A biológia számos területét művelte, fő 
tudományos műve a németül írt nyolckötetes Die Welt der Pflanzen. A nagyközönségnek ír népszerűsí-
tő munkái nagyon népszerűek voltak.
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James Jeans53 angol fizikus a maga korának egyik legkedveltebb tudományos 
ismeretterjesztő írója volt. A Dante három kötetét jelentette meg: A csillagos ég titka, 
Az új világkép: fizika és filozófia, A rejtelmes világegyetem. Péter Rózsa54 kötete az egyik 
legnagyobb könyvsiker lett, a Játék a végtelennel számtalan kiadásban jelent meg, és a 
magyar mellett számos idegen nyelven kiadták. A kötet célja az volt, hogy a matemati-
kai gondolkodást, a nagy felfedezéseket megismertesse a laikusokkal, nem utolsó 
sorban a bölcsész végzettségűekkel és a diákokkal. Keletkezésében egyébként szerepe 
volt Benedek Marcellnek, aki egyszer bevallotta Péter Rózsának, hogy nem érti a 
matematikát. A kötet első változata végső soron kettőjük levelezéséből született meg. 

A német Franz Kollmann55 könyve két változatban is megjelent. A technika csodái 
címen publikált mutáció képmellékletek nélkül hagyta el a nyomdát, másik kiadása 
viszont némileg más címen (A modern technika csodái) látott napvilágot, és számos 
képtábla egészíti ki a szöveget. Maga a kötet hat részben mutatja be az anyagi világot, az 
energiát, a munka és az ipar világát, a közlekedési eszközöket, a távolból való érzékelést 
és a technika különféle határterületeit. Friedrich Lorenz56 A gépek hősei című kötete a 
feltalálók és a találmányok érdekfeszítő históriája.

A második világháború kirobbanása néhány, aktuális témákat tárgyaló mű megszü-
letéséhez járult hozzá. Juhász Vilmos57 fontos könyve, a Nyersanyagháború azt próbálta 
bizonyítani, hogy a nyersanyagokban szegény Németország nem nyerheti meg a 
háborút és a magyar politika irányvonalát ezért meg kellene változtatni. Felvidék 
címmel és A visszatért és a még visszavárt Felvidék története, mai élete, kultúrája, 
földrajza, néprajza, műemlékei alcímmel kis könyvet publikált, valamint két térkép-
gyűjteményt is szerkesztett: Történeti atlasz Európa korszakos változásairól, A régi és az 
új Európa atlasza. 

A Dante ismeretterjesztő könyvei többnyire nívós, értékes kiadványok voltak. 
A korszerű, megbízható tartalmat olvasmányos formában közvetítették a közönségnek, 
és a középiskolás, de akár a felsőoktatásban tanulók is jól használhatták tanulmányaik 
kiegészítésére a köteteket.

ÚTLEÍRÁSOK, ÚTI KALANDOK

A Dante számos útleírást jelentetett meg, ezek túlnyomó többsége valamely sorozat 
részeként látott napvilágot. Ebben a műfajban három sorozatot jelentetett meg a kiadó. 
A Kalandos utazásokban tíz kötet látott napvilágot: Jakob Wassermann:58 Bula Matari 

53 Jeans, James (1877–1946) angol fizikus, csillagász.
54 Péter Rózsa (1905–1977) matematikus, egyetemi tanár, az MTA levelező tagja.
55 Kollmann, Franz (1906–1987) német mérnök, technikai szakíró.
56 Lorenz, Friedrich (1898–1964) osztrák író, újságíró.
57 Juhász Vilmos (1899–1967) történész, újságíró, szerkesztő, fordító. A Markó utcai gimnáziumban 

Benedek Marcell tanítványa volt, a Dante Kiadó közeli munkatársa, a hatkötetes Új Lexikon egyik 
szerkesztője. 1949-ben emigrált, New Yorkban hunyt el. 

58 Wassermann, Jakob (1873–1934) német író.
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(Stanley élete59), Ernest Shackleton:60 A Déli Sarok hajótöröttei; W. B. Seabrook:61 Harcos 
beduinok között; Wilhelm Munnecke:62 Hagenbeck63 munkában; Megyery Ella:64 Istenek, 
fáraók, emberek; Ernst Löhndorff:65 Az óceán pokla; Richard Katz:66 Panamától a 
Tűzföldig; Richard Halliburton:67 Újra felfedezem Dél-Amerikát; Greenhorn (?-?): Három 
világrész csavargója, Roy Chapmann Andrews:68 A sarkoktól az egyenlítőig. Sorozaton 
kívül jelent meg az amerikai Richard Halliburton Csodák könyve című kötete, mely a 
világ különleges helyeit mutatta be az olvasóknak. 

A német kalandor, Fritz Ohle (?-?) az idegenlégió tagjaként járta be Észak-Afrikát. 
Élményeit több kötetben írta meg: Az ismeretlen Szaharában – a tomus A világ körül és 
A világjárás hősei sorozatokban és sorozaton kívül is megjelent, illetve Az idegenlégió 
karavánja című írása A világ körül sorozatban látott napvilágot. 

„A világ körül” című vállalkozásban 25 kötet jelent meg, ez azonban összesen 21 
címnek felel meg, mivel egyes írások új kiadásban is napvilágot láttak. Carveth Wells 
(1877–19??): A maláji dzsungelben, Székely László (1892–1946): Őserdőtől – ültetvénye-
kig: tíz év Szumátra őserdeiben (új kiadása Süt a nap Szumátrán címen), Gustav Stratil-
Sauer:69 Az afgánok fogságában, Gunther Plüschow:70 Vitorláson a csodák országába, 
Fritz Ohle két könyve: Az ismeretlen Szaharában és Az idegenlégió karavánja, Frederick 
O’Brien:71 A haldokló szigetvilág, Fridtjof Nansen:72 Utazás az úszó jégtáblán (új kiadás-
ban is), Henry de Monfreid:73 Rejtelmes Abesszínia, Megyery Ella: Egy tavasz Marokkó-
ban (új kiadásban is), Aleko E. Lilius:74 Kalózvilág a kínai vizeken, Hubert Renfro 
Knickerbocker:75 Vörös gazdálkodás – fehér jólét, Richard Katz: Panamától a Tűzföldig 
(megjelent a Kalandos utazásokban is), Martin Johnson:76 A kannibálok szigetén, Alfred 
Ernst Johann:77 40 ezer kilométer az ismeretlen Ázsián keresztül, Richard Halliburton: 

59 Stanley, Henry Morton (1841–1904) amerikai újságíró, felfedező, Afrika-utazó.
60 Shackleton, Ernest (1874–1922) angol felfedező, Antarktisz-kutató.
61 Seabrook, William Buehler (1884–1945) amerikai újságíró, utazó.
62 Munnecke, Karl Wilhelm (1891–1954) német író.
63 Hagenbeck, Carl (1844–1913) német állatkereskedő, állatkert-alapító.
64 Megyery Ella (1889–1962) újságíró. Úti élményeiről könyveiben számolt be. 1945 után emigrált.
65 Löhndorff, Ernst Friedrich (1899–1976) német tengerész, író.
66 Katz, Richard (1888–1968) német újságíró, utazó.
67 Halliburton, Richard (1900–1939) amerikai író, utazó. A Csendes-óceánon tűnt el, amikor egy kínai 

dzsunkán San Franciscoba utazott.
68 Andrews, Roy Chapmann (1884–1960) amerikai utazó, őslénytankutató.
69 Stratil-Sauer, Gustav (1894–1975) osztrák földrajztudós, egyetemi tanár, utazó.
70 Plüschow, Gunther (1886–1931) német haditengerészeti repülő, utazó, író. Dél-Amerikában repülőjével 

lezuhant.
71 O’Brien, Frederick (1869–1932) amerikai író, utazó.
72 Nansen, Fridtjof (1861–1930) norvég sarkkutató.
73 Monfreid, Henry de (1879–1974) francia utazó, író.
74 Lilius, Aleko E. (1890–1977) finn utazó, újságíró, fényképész.
75 Knickerbocker, Hubert Renfro (1898–1949) amerikai újságíró.
76 Johnson, Martin (1884–1937) amerikai utazó, filmes, újságíró.
77 Johann, Alfred Ernst (1901–1996) német újságíró, utazó.
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Üres zsebbel a világ körül, Attilio Gatti:78 Musungu (új kiadás is), Karl Angebauer:79 
Ovambo. 15 év Délnyugat-Afrikában; Agnes Newton Keith:80 Amerre a szél jár. Élet a 
trópusokon; Karen Blixen:81 Volt egy farmom Afrikában; Gordon Maccreagh:82 Két év 
Brazília őserdeiben.

A Dante harmadik, A világjárás hősei című sorozatában ugyan 22 kötetet jelent meg, 
de ebből csupán két mű nem kapott helyet a Kalandos utazások vagy A világ körül 
címűben. A két kötet közül Van Loon munkája, a Nézz körül a Földön! A földrajz 
kistükre sorozaton kívül is megjelent, Rátz Kálmán83 Afrika ébred című műve viszont 
egyszerre jelent meg a sorozatban és sorozati jelölés nélkül. A könyv egyébként a fekete 
földrész országait, történelmét, gazdasági jelentőségét tárgyalta.

KLASSZIKUS MŰVEK ÁTDOLGOZÁSAI

A klasszikus könyvek gyakorlatilag kivétel nélkül ifjúságnak készült átdolgozások 
voltak. A különböző adaptációk összehasonlítása sok tanulsággal járna, mindenesetre a 
két világháború közötti időszakban például a Defoe84 által írt Robinsonnak 11 átdolgo-
zása volt forgalomban. A Dante Benedek Elek,85 a Franklin Gaal Mózes,86 1933-tól 
Domby Béla,87 az Athenaeum Fülöp Zsigmond,88 később Radó Vilmos,89 a Szent István 
Társulat Vida Aladár (?-?), majd 1937-től Kertész Kálmán,90 a Nova Kertész Erzsébet,91 a 
Havas Kiadó Daróczi Sándor (?-?), a Magyar Cserkész Szövetség Temessy Győző92 és az 
Unió Kiadó Forrai Miklós (?-?) átdolgozásában forgalmazta a regényt. Hasonló volt a 
helyzet Cooper93 Bőrharisnya-sorozatával. A Dante kötetenként és együtt is megjelen-
tette: Rézbőrűek. Cooper összes indián történetei. Az öt kötet sorrendje és a címe is eltér 

78 Gatti, Attilio (1896–1969) olasz utazó, író, filmes.
79 Angebauer, Karl (1882–1952) német katona, telepes, író.
80 Keith, Agnes Newton (1901–1982) amerikai író.
81 Blixen, Karen (1885–1962) dán író, kenyai életét írta meg Volt egy farmom Afrikában című világhírű 

regényében.
82 Maccreagh, Gordon (1886–1953) amerikai író, utazó.
83 Rátz Kálmán (1888–1951) katonatiszt, jobboldali politikus, országgyűlési képviselő. 1945 után emig-

rált.
84 Defoe, Daniel (1660–1731) angol író.
85 Benedek Elek (1859–1929) író, szerkesztő, országgyűlési képviselő.
86 Gaal Mózes (1863–1936) író, tankerületi főigazgató.
87 Domby Béla (1895–?) bölcsészdoktor, szerkesztő, a Franklin Társulat lektora.
88 Fülöp Zsigmond (1882–1949) középiskolai tanár, természettudományi szakíró, műfordító.
89 Radó Vilmos (1847–1919) tanár, ifjúsági író, műfordító.
90 Kertész Kálmán (1878–1940) római katolikus pap, hitoktató, író.
91 Kertész Erzsébet (1909–2005) ifjúsági író. Középiskolai tanári végzettséget szerzett, de a 30-as évektől 

szabadfoglalkozású író volt. Elsősorban lányoknak írt életrajzai voltak népszerűek. 
92 Temessy Győző (1887–1977) szakíró, fordító, gimnáziumi igazgató, a Magyar Földrajzi Társaság főtit-

kára, a Magyar Cserkészszövetség társelnöke.
93 Cooper, James Fenimore (1789–1851) amerikai író.
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a mai kiadástól: Vadölő, Vadon útjain, Az utolsó mohikán, Bőrharisnya, A préri; vagyis 
az új fordításban Nyomkeresőnek nevezett rész a Dante kiadásában megelőzte Az utolsó 
mohikánt. A sorozatot Szirmai Józsefné (?-?) dolgozta át a magyar ifjúságnak. Az írótól 
napvilágot látott még A méhvadász és A vörös kalóz is, előbbit Szondy György,94 utóbbit 
Benedek Elek fordította. Alphonse Daudet:95 A kis izé (más kiadásban Egy gyermek törté-
nete címen) önéletrajzi elemek felhasználásával írta meg egy szegény kisgyerek hányat-
tatásaink históriáját. Swift96 regénye, a Gulliver két része Szondy György átdolgozásában 
látott napvilágot. Bürger97 halhatatlan Münchhausene a Dante kiadásában Z. Tábori 
Piroska98 átdolgozásában került az olvasókhoz.

Homerosz Odysszeia-ja Czibak András (?-?) magyar prózai átdolgozásában jelent 
meg. A kötet előszava foglalkozott az átdolgozás elveivel, eszerint célja, hogy az ifjú 
olvasót előkészítse az eredeti olvasására. Nem példa nélküli az eljárás – érvel az 
adaptáló – , a Lamb-testvérek99 Shakespeare meséit említi a sikeres és fontos átdolgozá-
sok között. Az Odysszeia esetében az eredmény izgalmas kalandregény lett, amely hűsé-
gesen követi az eredetit minden lényeges kérdésben és regényes elbeszélés mindenhol, 
ahol azt az eredeti megengedi. Harriet Beecher Stowe100 regénye, a Tamás bátya kuny-
hója Benedek Marcell átdolgozásában került az olvasókhoz. A fordító az előszóban 
kifejtette, miért aktuális ma is a regény: „…még mindig van mit tanulni ebből a könyv-
ből. Rabszolgák nincsenek bár, de még mindig megesik, hogy különbséget tesznek ember és 
ember között és nem tudjuk elképzelni, hogy ami nekünk fáj, az éppen úgy fáj a másfajta 
embernek is. A Tamás bátya kunyhója még sokáig szükséges könyv lesz. Meg kell tanul-
nunk belőle, hogy mindnyájan egyformán Isten gyermekei vagyunk, szeretnünk és 
becsülnünk kell egymást.” Walter Scott101 kisregénye, A remete a cég egyik első kiadvá-
nya volt, még mint Ifjúsági Könyvkiadó jelentette meg feltehetően 1920-ban. A kötetből 
egyébként közgyűjteményben nem maradt fenn példány. A mű későbbi kiadásai 
A fekete törpe címen jelentek meg, a Dante is ezzel a címmel közölte 1921-ben.

LÁNYREGÉNYEK 

A Dante ifjúsági könyvei között nagy számban szerepeltek lányregények. Az ifjúsági 
irodalom sajátos típusának alapvető jellemzőit az alábbiakban lehet röviden összefog-
lalni: hőse rendszerint az olvasóval azonos életkorú fiatal lány, aki különböző kalando-

94 Szondy György (1889–1960) gimnáziumi tanár, ifjúsági író, műfordító, 1945 után az Akadémiai 
Kiadó munkatársa.

95 Daudet, Alphonse (1840–1897) francia író.
96 Swift, Jonathan (1667–1745) angol (ír) író.
97 Bürger, Gottfried August (1747–1794) német író.
98 Tábori Piroska, Z. (Závodszky Zoltán operaénekes felesége, Tábori Róbert író és Tutsek Anna írónő 

lánya) (1892–1947) ifjúsági író.
99 Lamb-testvérek, Lamb, Charles (1775–1834) és Lamb, Mary (1764–1847) angol költők.
100 Beecher Stowe, Harriet (1811–1896) amerikai író.
101 Scott, Walter (1771–1832) angol (skót) író, költő.
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kon és megpróbáltatásokon megy keresztül, a regény végére megkomolyodik és 
többnyire révbe ér, vagyis a biztonságot jelentő házasságba, ami a női önmegvalósítás 
természetes és magától értetődő célja. A lányregény mint műfaj további jellemzője az 
érzelgősség és a didaktikus szándék.102 Komáromi Gabriella nyomán mindezt még azzal 
lehet kiegészíteni, hogy a szentimentális lányregényben szűk az ábrázolt világ és szűk a 
tematika, ezek miatt ismétlődnek, vándorolnak a motívumok. Értékvilága is meglehe-
tősen egysíkú, a XX. század elejének lányregénye a polgári életeszmény és a keresztény 
valláserkölcs közvetítését tartotta alapvető feladatának.103 A Dante a magyar szerzők 
könyvei mellett sok fordítást is megjelentetett.

A lányregényekre is érvényes az a megállapítás, hogy nem lehet egyértelműen 
megkülönböztetni a felnőtt nőknek írt szentimentális könyveket a kamasz lányoknak 
szántaktól. Jó példa erre Hedwig Courths-Mahler,104 akinek 23 művét jelentette meg a 
Dante, azonban csupán három könyvét ajánlotta a kiadó kifejezetten az ifjúságnak: 
A kis libapásztorlány, Apja lánya, Koldus grófkisasszony. A továbbiakban egy kétségtele-
nül önkényes, de az áttekintést megkönnyítő csoportosításban mutatom be a vállalat 
lányregényeit. 

A szeleburdi leány megkomolyodik
Ezek a lányregények végső soron fejlődésregények, és mint ilyenek, a világirodalom 
nagy klasszikus műveivel tartanak távoli, nagyon távoli rokonságot. Gyakori jellemző-
jük a szeleburdiságból következő humoros helyzetek ábrázolása, illetve a didaktikusság. 
B. Csűrös Emília105 két regényét adta ki a Dante: Eltűnt egy kislány, Kislányból nagylány 
(a két összetartozó kötet együtt is megjelent Az erdélyi kislány címen). A két regény 
főhőse Horváth Lexi, akinek szülei külön élnek, ő egy leánynevelő intézet bentlakó 
növendéke. A szeleburdi Lexi egyik nap eltűnik, és számtalan bonyodalom után kerül 
elő, az első rész végére azonban megkomolyodik. A folytatásban Lexi lesz a román 
királyné látogatásához kapcsolódó demonstráció egyik szervezője, ami miatt letartóz-
tatják és távoznia kell az intézetből. Csűrös Emília regénye kétségtelenül magyar 
érzelmű, ugyanakkor erős túlzásnak tűnik, hogy felkerült A fasiszta, szovjetellenes, 
antidemokratikus sajtótermékek harmadik jegyzékére.106 A két könyv folytatása más 
kiadónál jelent meg: Lexi békét köt, Lexi és a Vöröskereszt. Dánielné Lengyel Laura107 
három könyvét adta ki a Dante. Az idegen leány és folytatása, a Valaki elindul hőse 
Homolay Fleur – később már Flóra – aki szülei halála után Münchenből kerül nagynén-

102 Lontay László (1982): Lányregény. In: Világirodalmi lexikon 7. kötet. Budapest, Akadémiai Kiadó, 
17-18.p.

103 Komáromi Gabriella (1998): A gyermekkönyvek titkos kertje: Tanulmányok, esszék, kritikák. [H.n.] 
Pannonica Kiadó, 318-319., 328.p.

104 Courths-Mahler, Hedwig (1867–1950) német írónő, a nőknek szánt irodalom egyik legismertebb 
képviselője volt.

105 Csűrös Emília, B. (1897–1970) ifjúsági író. Nagyenyeden szerzett tanítónői végzettséget, első írásai 
Benedek Elek lapjában, a Cimborában jelentek meg.

106 A fasiszta, szovjetellenes, antidemokratikus sajtótermékek jegyzéke (1997). [Gyöngyös], W. 
Stoker Kft., 193.p.

107 Dánielné Lengyel Laura (1874–1954) író, kritikus, újságíró. Ifjúsági regényei, főleg lányregényei 
nagyon népszerűek voltak.
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jeihez Budára. A kis Fleur alaposan megváltoztatja a nagynénik életét, az elvált és 
tüskés Róza kibékül volt férjével, a lágyabb Jolán férjhez megy titkolt szerelméhez és a 
lány elhunyt apjának operáját nagy sikerrel mutatják be. A folytatásban Fleurból Flóra 
lesz és barátnőjével, Markó Erzsivel egyszerre lesznek boldog menyasszonyok. A szer-
zőnő harmadik könyve, a Magyar testőrök Bécsben című történelmi regény. A történet 
középpontjában Bessenyei György és a testőrök állnak, illetve Bessenyei reménytelen 
vágyódása Marie Antoinette után, ami miatt nem veszi észre Tardos Krisztinát, aki 
viszont hozzá vonzódik. A regény végére részben megoldódnak a szívügyek, Tardos 
Krisztina férjhez megy, Bessenyei is megtalálja hivatását az irodalomban.

Az Ego írói néven publikáló Rózsavölgyi Mórné Fried Margit108 több könyvét jelen-
tette meg a kiadó, közöttük két lányregényt: a Sári bátor ifjúságát és a Bodnár Ilus 
pályaválasztását. (A két regény Pesti lányok közös címen együtt is napvilágot látott.) 
Kormos Sári életrevaló kamaszlány, akinek édesapja elveszti állását. Sári lesz a család-
fenntartó, és megismerkedik Ivánnal, a komoly mérnökjelölttel – vagyis a regény végére 
minden megoldódik, a család anyagi gondjai megszűnnek, valamint Iván és Sári is 
egymásra talál. A Bodnár Ilus pályaválasztása Ilus megkomolyodásának története. 
A lány rosszul tanul a gimnáziumban, semmi sem érdekli, pontosabban csak a divat, 
szerény kishivatalnok apjától kiügyeskedi a drága divatos holmikat. Ilus otthagyja a 
gimnáziumot és elmegy dolgozni, lassan megkomolyodik; olyannyira, hogy egy jóképű 
fiatal orvos megkéri kezét. 

Jellegzetes példája az ebbe a műfaji csoportba sorolható regényeknek Elisabeth 
Halden 109 Éva megjavul című lányregénye. Éva, az özvegy építész elkényeztetett leánya 
környezete kiállhatatlan zsarnoka. Édesapja külföldi megbízást kap, és amíg idegenben 
dolgozik, lánya egy erdészcsaládhoz kerül. Az összetartó család hatására Éva lassan 
megváltozik, megjavul. Max Mezger110 Marika Madagaszkárba utazik című regényének 
főhőse Oswald Marika, aki földrajztudós édesapjával Madagaszkár szigetére utazik és 
fordulatos kalandok után válik komoly lánnyá.

Női példaképek
A lánykönyvek egyik alapvető jellegzetessége az erkölcsi útmutatás, a jeles példaképek 
életének megismertetése regényes formában. Gróf Apponyi Albertné111 előszavával jelent 
meg a Magyar nagyasszonyok, illetve a Sok szép asszonyi élet című gyűjteményes 
munka. A két, összetartozó kiadvány összesen 25 jeles magyar asszony portréját 
tartalmazta. A két kötet anyaga egyébként együtt is megjelent Ezer év nagyasszonya 
címen. Az életrajzokat Laczkó Márta,112 B. Radó Lili,113 Dánielné Lengyel Laura, 

108 Ego (1881–1940) író. Elsősorban lányregények népszerű szerzője volt.
109 Halden, Elisabeth (1841–1916) német írónő, lányregényeket írt.
110 Mezger, Max (1876–1940) német író.
111 gróf Apponyi Albertné (1867–1942) a Magyarországi Nőegyesületek Szövetségének elnöke. 
112 Laczkó (eredetileg Lineberger) Márta (1901–?) ifjúsági író. Magyar–történelem szakos középiskolai 

tanár volt.
113 B. Radó Lili (Balassa Árpádné) (1896–1977) ifjúsági író. A Nemzeti Zenedében tanult, de az 1920-as 

évektől írással foglalkozott.
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Benedek Rózsi114 és Ego írta. Gönczi Magda115 kötete szintén a magyar múltban kereste a 
példaképeket. Az Árpádházi királykisasszonyok négy életutat mutatott fel. Az első Zsófia 
volt, II. Béla király Admontban élt apáca lánya, őt követte Margitnak, III. Béla leányá-
nak életrajza, aki Bizáncban császárné lett, a harmadik királykisasszony Szent Kinga 
volt, IV. Béla leánya, Lengyelország és Litvánia védőszentje, és végül Mária, V. István 
leánya, aki Nápolyban lett királyné és az Anjou-ház, Károly Róbert az ő jogán szerezte 
meg a magyar trónt. Kertész Erzsébet életrajzának Harriet Beecher Stowe, a Tamás 
bátya kunyhója írója a főhőse. A szabadság angyala: Harriet Beecher-Stowe életének 
regénye című, illetve alcímű életrajzi kötetnek szerény magyar vonatkozása is van: 
Harriet Londonban találkozik Kossuth Lajossal. Ebbe a csoportba tartozik Dániel 
Anna116 több munkája is: az Angyalkert Brunszvik Teréz életrajza, az Erzsébet királyné 
hőse pedig Sisi, Ferenc József hitvese. Ignácz Rózsa117 Róza leányasszony című kötete 
Laborfalvi Róza életét meséli el.

Szentimentális és kalandos történetek
Marie Colmont118 Hópacsirta című regénye érzelmes karácsonyi történet, a titokzatos 
messzi Északon játszódik, nem Finnországban, Svédországban, Dániában vagy Norvé-
giában, hanem egy kicsit mindegyik helyen. A. de Gériolles119 A rút Katalin főhőse az 
árván maradt csodaszép Katalin, akinek kishúga sorsáért is felelősséget kell vállalnia. 
Katalin nevelőnőként próbál keresethez jutni, de szépsége miatt előbb-utóbb minden-
honnan elüldözik a féltékeny háziasszonyok. Ezért elhatározza, hogy elcsúfítja magát, és 
így foglalja el új állását. Úrnője könnyelmű fia azonban így is beleszeret Katalinba. 
A regény végére azután minden jóra fordul. Erna Heinberg120 két könyvvel volt jelen a 
Dante kínálatában: Csitri közbelép és A vadóc. A két regény együtt is megjelent Csitri és 
Vadóc címen. A Csitri közbelép két testvérpár, Ulla és Signe története, akiknek szülei 
elszegényednek, és elvesztik a birtokot. A regény végére azonban a két talpraesett 
lánynak köszönhetően a dolgok jóra fordulnak. 

Jeszenszkyné T. Irén121 könyve, Az új otthon a háború után Hollandiába kerülő 
lányokról, Szabó Évike erdélyi menekültről és egy árva kislányról, Beke Annuskáról 
szól. Az árva Annuska Hollandiában marad, de „mégis magyar lány lesz, mert szíve, 
lelke magyar maradt”. Szabó Évike viszont hazajön, családi gondjai is megoldódnak. 
Szintén érzelmes történet Andre Bruyere (?-?): Kék kötényke, zöld kötényke című 

114 Benedek Rózsi (1894–1978) ifjúsági író, műfordító.
115 Gönczi Magda (1910–?) középiskolai tanár, író.
116 Dániel Anna (1908–2003) író, műfordító. Dánielné Lengyel Laura lánya, francia-német szakos tanári 

diplomát szerzett, egy időben tanított. Lányregényei és életrajzi írásai népszerűek voltak. 
117 Ignácz Rózsa (1909–1979) író, műfordító, színművész. A Színművészeti Akadémián végzett, 1931–

1939 között a budapesti Nemzeti Színház tagja volt, de már ekkor rendszeresen publikált. Erdélyi 
témájú regényei és életrajzai ma is kedveltek. 

118 Colmont, Marie (1885–1938) francia írónő.
119 Gériolles, A. de, eredetileg Genu de Regiol, Madame L. (1848–19??) francia írónő.
120 Heinberg, Erna (1898–1976) dán írónő. Elsősorban lányregényeket írt.
121 Jeszenszkyné T. Irén, Jeszenszky Ignácné Tirpák Irén (1864–1939) ifjúsági író. Polgári iskolai 

tanár volt, az 1920-as években a budapesti Deák téri leány polgári iskolában tanított. docplayer.
hu/1325867- Evkonyve-az-1938-39-iskolai-evrol.html
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regénye, amely 1918 tavaszán játszódik: két zsémbes, egymással szüntelenül veszekedő 
rokon, Norbert bácsi és Aglaé néni a háború megpróbáltatásai elől távoli rokongyereke-
ket fogadnak be; a négy fiú és három lány azonban alaposan megváltoztatja az életüket.

Adéle de Leeuw122 Könyvtáros kisasszonya főhőse, Nóra szegénysége miatt nem 
tanulhat egyetemen az érettségit követően, de megtalálja helyét az életben: a kisváros-
ban kölcsönkönyvtárat alapít, és a regény végére vőlegényre is szert tesz. L. Magyary 
Judit (?-?) regénye, az Örökség a hegyek között 1943-ban jelent meg, és a szerelmi 
bonyodalmak hátterében fenyegető valóságként rajzolódik ki a II. világháború. 
Katharina L. Oldmaedow123 izgalmas története, A sárkányház titka egy régimódi 
nevelőintézetben játszódik: a lányok felfedeznek egy elhagyott kastélyt, amiről kiderül, 
hogy egy szegény író lánya örökli. Marjorie Damon (?-?) Kettő a kislány című, műfaji 
meghatározása szerint „vidám elbeszélés” egy árva ikerpár, a St. Jane intézetben élő 
Muriel, és rokonoknál lakó Toby története. 

A magyar lányregény történetének talán legemblematikusabb alakja Tutsek Anna.124 
A Dante több könyvét is kiadta, összesen 38 kiadásban tette közzé az írónő munkáit. 
Igaz, a megjelentetett könyvek jó része mesekönyv volt, de ifjúsági lányregényei közül a 
Judit és a Régi emlékek egy kötetben is napvilágot látott Két leány élete címmel. 
Az Ágnes egy lopással ártatlanul megvádolt fiatal lány története, a regény végére persze 
minden jóra fordul. Mrs. George de Horne Vaizey125 sok könyve közül két munkát 
jelentetett meg a Dante: Féltucat lány, Diáklányok. Mindkét kötet kamaszlányok közötti 
konfliktusokról szól. Valdor (?-?) Anni felfedezése című kötete egy gonosz házvezetőnő 
praktikáinak leleplezését meséli el a fordulatos történetben, a regény végére Anninak 
köszönhetően minden kiderül, a jók elnyerik méltó jutalmukat, a rosszak pedig 
büntetésüket. Jean Webster126 Gólyaláb apó című érzelmes regénye ma is kedvelt a 
lányolvasók körében, az elmúlt években több kiadásban is megjelent. 

Praktikus könyvek
Végezetül két, gyakorlati tanácsokat tartalmazó, lányoknak szánt könyv is megjelent a 
kiadónál. Madeleine H. Giraud127 Zsuzsika és a jó modor című írása végső soron 
életvezetési tanácsadó, és B. Radó Lili kötete, a Segítek anyának. Mulattató és hasznos 
könyv a háztartás és konyha titkairól 10–14 éves kislányok számára című, illetve alcímű 
munka célja pedig a háztartási alapismeretek átadása volt.

122 Leeuw, Adéle de (1899–1981) amerikai írónő.
123 Oldmeadow, Katharina L. (1878–1963) angol írónő.
124 Tutsek Anna (1865–1944) írónő, a Magyar Leányok (1894–1944) című folyóirat szerkesztője.
125 Vaizey, De Horne Mrs. G. (1857–1917) angol írónő.
126 Webster, Jean (1876–1916) amerikai írónő, Mark Twain unokahúga. 
127 Giraud, Madeleine H. (1880–1961) francia írónő.
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TÖRTÉNELMI REGÉNYEK, ÉLETRAJZOK 

A két világháború közötti időszak Magyarországon a történelmi regény nagy felívelésé-
nek ideje volt. Részben vigaszt jelentett a dicső múlt felidézése a sanyarú – Trianon 
utáni évek! – jelennel szemben, részben pedig a nemzeti érzés elmélyítését és nevelési 
célokat is szolgált. A megjelent történelmi regények fordulatos, kalandos történetet 
meséltek el, a nagy példakép és egyúttal nehezen elérhető eszmény az Egri csillagok volt. 
Gárdonyi két másik történeti regénye, A láthatatlan ember és az Isten rabjai is több 
kiadásban látott napvilágot a vállalat gondozásában. A Dante által kiadott ifjúsági törté-
nelmi regények a magyar történelem régebbi korszakát idézték meg, a török kor utáni 
időszak ábrázolása eddig nem szerepelt a könyvekben, illetve egy Mozartról szóló 
életrajz képviseli az egyetemességet. A lányoknak szánt életrajzi regényekről már 
korábban szót ejtettünk. 

Avar Gyula128 Kincses turbánja 1585-ben játszódik. Főhőse a török által elrabolt 
Bálint, aki fordulatos és izgalmas kalandok után visszanyeri szabadságát és édesapját is 
kiszabadítja a török fogságból. Fábián Gyula129 népszerű íróként több műfajban is 
alkotott. Történeti és életrajzi jellegű írásai közül a Dante kiadta A kis Mozartot, illetve 
a Gábor diák: Zrínyi Miklós török diákja című, illetve alcímű regényt. A pályakezdő 
Fekete István130 1937-ben a Gárdonyi pályázaton nyertes történelmi regénye A koppányi 
aga testamentuma, amely a mai napig az egyik legnépszerűbb ifjúsági írás. Geréb 
László131 regénye, a Mátyás király lantosa Janus Pannonius színes és érdekes életrajza. 
Gilde József132 A gyermekvezér címmel írta meg a honfoglalás korában játszódó izgalmas 
regényét. Dániel Anna kötete, az István király útja Szent István korának nagyszabású 
ábrázolása; Endre, Béla és Levente menekülésével zárul a regény. Szép Ernő133 Mátyás 
király tréfái címmel a nagy királyhoz kapcsolódó mintegy félszáz anekdotát, humoros 
történetet adott közre. Szentimrei Jenő134 Verses magyar históriája igazi kuriózum: rövid 
elbeszélő költeményekben írta meg az ifjúság számára a magyar történelmet.

128 Avar Gyula (1882–1957) polgári iskolai tanár, ifjúsági író.
129 Fábián Gyula (1884–1955) rajztanár, etnográfus, ifjúsági író.
130 Fekete István (1900–1970) író. Elsősorban vadász- és állattörténetei népszerűek.
131 Geréb László (1905–1962) irodalomtörténész, műfordító, a magyarországi humanizmus kutatója. 

Történelmi regényeket is írt.
132 Gilde József (1884–1951) polgári iskolai tanár, ifjúsági író.
133 Szép Ernő (1884–1953) író.
134 Szentimrei Jenő (1891–1959) erdélyi író, az 1920-as évektől az erdélyi magyar irodalom egyik megha-

tározó alakja. 
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A JELENBEN JÁTSZÓDÓ KALANDOS REGÉNYEK, 
CSERKÉSZTÖRTÉNETEK

Az ebbe a csoportba sorolt könyvekre többnyire jellemző, hogy a regény történései a 
jelenben játszódnak, vagyis az olvasó, befogadó szinkronban él a szereplőkkel. Egy-két 
mű esetében zajlik a cselekmény az olvasás időpontjához viszonyított közelmúltban. 
Fábián Gyula egyik kötete, A zöld elefánt története például 1923-ban játszódik. Szerep-
lői reáliskolai tanulók és cselekmény középpontjában egy értékesnek vélt bélyeg, a Zöld 
Elefánt eltűnése, valamint Kása Mátyás, a detektívet imitáló diák felsülése áll. A szerző 
Fehér Sas vagy a legutolsó delewar hős története című munkája „vidám diákregény”, 
indiánosdit játszó cserkészekről. A Rozmaring-őrs kalandjai főhőse Szűcs Pali jó 
képességű hetedikes gimnazista, aki azonban proletár származású. Amikor édesapja 
balesetben meghal, ott akarja hagyni a gimnáziumot, azonban cserkésztársai segítségé-
vel folytathatja tanulmányait, és végül Pali megállja helyét az életben. Az író e csoportba 
sorolható negyedik könyve a Táborozás a Balatonnál, a cserkészek és leventék közös 
balatoni táborozását meséli el. Kósa János 135 Snukó elindul a grundról című regényének 
főhőse szintén proletárfiú, aki számtalan bonyodalom és kaland után eljut az orvosi 
diplomáig.

Gesztelyi Nagy Zoltán136 kötete, a Vakáció a tengeren egy fergeteges humorú archai-
kus irodalmi road movie: a történet Münnich úrról, a vidám, de kétbalkezes mérnök 
kalandjairól szól: tengeren és szárazföldön, egészen Japánig és vissza. Vass Emil (?-?) két 
vidám regénye, az Igazszavú Pista bá’ kacskaringós kalandjai és folytatása, az Igazszavú 
Pista bá’ afrikai kalandjai (a két regény együtt is megjelent Igazszavú Pista bá’ kalandos 
utazásai címen) némileg emlékeztet Gesztelyi Nagy kötetére, de Igazszavú Pista bá’ 
legközelebbi rokona Münchhausen báró és Háry János.

Más tónusú könyv Ignácz Rózsa regénye, az Anyanyelve magyar. Az írónő első 
könyve hallatlanul népszerű írás, később 16 kiadást ért meg és külön ifjúsági változat is 
készült belőle. Főhőse Kovács Ilona, a református leánygimnázium érettségi előtt álló 
tanulója, aki Kolozsvárott éli át a román belpolitika eseményeit, a soknemzetiségű 
városban, ahol a kisebbségi sorsba került magyarok keresik helyüket a világban. 
A kisebbségi kérdés Kosáryné Réz Lola137 trilógiájában is megjelenik. A Tibi csapata és 
Tibi Magyarországon folytatása a Tibi a tengeren és Tibi Amerikában, valamint a 
trilógia záró kötete, a Tibi hazajön. Tibi egy felvidéki fiú, aki nehezen tud beilleszkedni 
a „tót” világba. Áttelepül édesanyjával Csonka-Magyarországra és itt megismerkedik 
Harry bácsival, az amerikás magyarral. A második kötetben édesanyjával és Harry 
bácsival Amerikába költöznek. Tibi egyetemre jár, egy szenátor munkatársa lesz, és a 
Népszövetség előtt harcol a trianoni döntés ellen. A „tótok” persze rágalmazzák Tibit, 
de sok kaland és bonyodalom után győz az igazság és a harmadik kötetben Tibiék 

135 Kósa János talán azonos a hasonló nevű történésszel (1914–1973), aki 1949-ben emigrált, és az Egye-
sült Államokban, illetve Kanadában lett egyetemi tanár és nemzetközileg elismert szociológus.

136 Gesztelyi Nagy Zoltán (1915–1990) újságíró, író.
137 Kosáryné Réz Lola (1892–1984) író. A két világháború közötti korszakban népszerűek voltak regé-

nyei.
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visszafoglalják az egész Felvidéket. A kissé erőltetetten nemzeti érzelmű kötet – bár 
több kiadásban is megjelent – nem volt népszerű a gyerekek között, mint erről koráb-
ban szó volt.

Szép Ernő regénye az Édes, alcíme szerint Egy gyerek históriája, aki nagyon szerette a 
cukorkát lírai visszaemlékezése egy fiatalembernek, Kovács Pálnak a gyerekkorára, a 
gyerekkori nélkülözésekre és kicsi húga, Esztike halálára. Szentiványi Jenő138 A nagy 
kalandja kamasz fiúk mindennapjainak színes krónikája.

Ebbe a csoportba néhány külföldi szerző írása is besorolható. Erich Kästner139 két 
ifjúsági regényét adta ki a Dante: A repülő osztály középiskolás diákok rivalizálásán 
keresztül mutatja be a német tanulók életét, a másik könyv a Pici és Anti ( új fordításban 
Pötyi és Anti címmel látott napvilágot). A gazdag lány, Pici és barátja, a szegény Anti 
érzelmes, ugyanakkor izgalmas története is az író mély humanizmusát tanúsítja. Ursula 
Moray Williams140 regényéből, a Mégis Péter az első az autók világát és egy bűncselek-
mény meghiúsításának izgalmas történetét is megismerhetik az olvasók. 

Patrick Lewis Greene141 Afrikai őrjárat című és Mihaszna csendőr az őserdőben 
alcímű regénye egy kamaszfiúról szól, akit környezete Mihasznának csúfol. A fiú 
abbahagyja tanulmányait és belép a Délafrikai Angol Csendőrségbe. Mihaszna az 
izgalmas kalandok során felnőtté válik, megállja helyét, és elnyeri bajtársai, valamint 
felettesei elismerését.

ÁLLATTÖRTÉNETEK 

Az állatok irodalmi ábrázolása nagy múltra tekint vissza. Az ókori, középkori és kora 
újkori művek az állatokat antropomorf módon ábrázolják. A XIX. század végén 
keletkezett írások azonban már kevésbé moralizáló történetek, többnyire kalandregé-
nyek, az ember és az állat kapcsolatát ábrázolják. A Dante által kiadott állattörténetek is 
ebbe a vonulatba illenek. Svend Fleuron142 regényei a két világháború közötti időszak-
ban nagyon kedveltek voltak. A Dante négy könyvét jelentette meg: Tigrisivadék: Egy 
macskacsalád története; A vörös banda. Egy rókacsalád története; Strix, az erdő réme. 
Egy erdei bagoly regénye; Snipp, a nagy vadász. Egyes kötetei a közelmúltban új kiadás-
ban is megjelentek. E. Székely Mátyás (?-?) Kosárlakó az erdőben című regénye cicákról 
és emberekről szól, Tamás István143 kötete, a Tücsök egy drótszőrű foxi története. George 
Wright (?-?) regényének szintén kutya a főszereplője. A Ripp, a kutyadetektív fordulatos 
történetben ötvözte a két népszerű motívumot, az állattörténetet és a detektívregényt. 

138 Szentiványi Jenő (1909–1986) író, újságíró.
139 Kästner, Erich (1899–1974) német író, elsősorban ifjúsági könyvei közkedveltek.
140 Williams, Ursula Moray (1911–2006) angol írónő, elsősorban ifjúsági könyveket írt.
141 Greene, Patrick Lewis (1891–1971) Angliában született, de 1913-tól az Egyesült Államokban élt ka-

landregényíró.
142 Fleuron, Svend (1874–1966) dán író.
143 Tamás István (1904–1974) író. 1939-ban az Amerikai Egyesült Államokba emigrált.
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ÖSSZEGZÉS

A Dante az általa megjelentetett valamivel több mint kétszáz ifjúsági könyve révén 
fontos szerepet töltött be a kamaszok irodalmi ízlésének formálásában – mindkét nemet 
célozva − a két világháború közötti időszakban. A kiadványok rövid áttekintése után 
megállapítható, hogy többnyire esztétikailag és tartalmilag is értékes könyveket 
jelentetett meg a vállalat, és néhány kötete új kiadásban még ma is kedvelt olvasmánya 
az ifjúságnak. Ez valóban jelentős érdem, hiszen a gyermek- és ifjúsági irodalom sokkal 
gyorsabban avul el, válik elfeledetté az újabb korosztályok számára, mint a felnőtteknek 
írt könyvek.
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AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 70 ÉVE – 
A TÖRTÉNELEMTANÍTÁS FELŐL 
SZEMLÉLVE II.
Az általános iskola ügye a Rákosi-korszakban. 
Történelemtanítás a kemény diktatúrában (1948–1956)

KATONA ANDRÁS1

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

ANDRÁS KATONA: 70 YEARS OF PRIMARY SCHOOL – 
ANALYZED FROM THE ASPECT OF HISTORY TEACHING. 
PART 2.

The matter of the primary school in the Rákosi Era. History teaching 
under the hard dictatorship (1948–1956)

One of the most controversial periods of our history is the so-called 50s, the period of hard 
communist dictatorship that bears the hallmark of the name Mátyás Rákosi lasting from 
the end of the 1940s until 1956, with some internal fluctuations from 1953. Following a 
short period after WWII high with hopes for democracy, the party state, established with 
the powerful support of the Soviet occupation, infiltrated all aspects of life, including 
education. The school – together with the already entrenched primary school – was 
entirely transformed into a political tool. This paper examines education during this 
period, focusing on the primary school, which was finally gaining a foothold after the 
early years of uncertainty, and history teaching in the primary school, the main 
transmitter of communist ideology. The paper also allows one to see that all of the other 
subjects (e.g. arithmetic) were enlisted for the same purpose. The ineffectiveness of this 
endeavor was well demonstrated by the 1956 Revolution, especially by the "lads of Pest" 
and university students who went to school during the Rákosi Era.

Történelmünk egyik legellentmondásosabb időszaka az ún. ötvenes évek, a Rákosi 
Mátyás nevével fémjelzett kemény kommunista diktatúra időszaka az 1940-es évek vége 
és 1956 között, amely azért 1953-tól rendelkezett némi belső hullámzással is. A második 

1 Katona András dr. univ., nyugalmazott főiskolai docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK 
Történeti Intézet, Budapest
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világháború utáni demokratikus reményekre jogosító rövid időszakot követően a szovjet 
megszálló hatalom hathatós támogatásával kiépülő pártállam az élet minden területét 
átszőtte, így az oktatásügyét is. Az iskola – az immár meggyökeresedő általános iskolával 
együtt – szinte teljesen a politika eszköze lett. Ennek az időszaknak az iskolaügyét 
vizsgálja az írás, középpontba állítva az első bizonytalan évek után végleg megerősödő 
általános iskolával, benne a kommunista ideológia fő közvetítőjévé váló történelemtaní-
tással. Ugyanakkor láttatni engedi a dolgozat, hogy mindebben a többi tárgynak (például 
a számtannak) is részt kellett venni. Mindezek hatástalanságát azonban az 1956-os 
forradalom, főleg a Rákosi-korszak iskolájába járó „pesti srácokkal” és egyetemistáival jól 
igazolta.

A SZOCIALISTÁNAK MONDOTT ISKOLAÜGY KIÉPÜLÉSE 
AZ ISKOLÁK ÁLLAMOSÍTÁSÁTÓL AZ ÚJ TANTERVEKIG 
(1948–1950)

A demokratikus útról való végleges letérés és a „szocialista fordulat” 1948 és 1950 
között zajlott le Magyarországon. Ezt akkoriban népi demokráciának nevezték, ma 
pedig a „pártállam” kiépüléséről beszélünk. Valójában itt a marxizmus-leninizmus 
ideológiájának megfelelően a „proletárdiktatúra” kiépüléséről volt szó a „szocialista 
tábor” országaiban, követve a szovjet példát. Megtörtént – többek között – Magyaror-
szág „szovjetizálása”. Ez témánk szempontjából azt jelentette, hogy államosították az 
iskolákat, kommunista káderek kerültek az oktatásügy és tudomány, így a történettudo-
mány különböző intézményeinek kulcspozícióiba, állami monopóliummá vált a 
tantervek és a tankönyvek kiadása, mely a tankönyvírás területén is éreztette hatását, 
hiszen megszűnt a pályázati rendszer. Államosították a tankönyvek kiadását, és e célból 
létrehozták a(z) Tankönyvkiadó Vállalatot.2 Megszűntek a tankönyvpályázatok, és csak 
politikailag megbízható szakemberek írhattak tankönyveket.3

A kommunisták teljes hatalomátvételét követően a politikai hatalom centralizálása 
kiterjedt az oktatás területére is. Az iskolák államosítását a kötelező hitoktatás meg-
szüntetése követte,4 de a megmaradó fakultatív hitoktatást is igyekeztek visszaszorítani. 
Előbb elrendelték, hogy hittanórát csak az utolsó tanítási órát követően lehet tartani az 
iskola épületében.5 További szigorítást jelentett, hogy 1950-től a hitoktató munkáját, 
tanmeneteit és óravázlatait a tanügyi hatóságok a többi nevelőre megállapított szabá-

2 Erről bővebben: Mészáros István (1989): A tankönyvkiadás története Magyarországon. Tankönyvkiadó, 
Budapest – Dabasi Nyomda, Dabas, 136-137. (Az állami tankönyvkiadás 1949-től)

3 Minderről bővebben előző írásunkban szóltunk: Katona András (2017): Az általános 70 éve – a 
történelemtanítás felől szemlélve I. Az általános iskola létrejötte és első évei az államosításig. A rövid 
demokratikus időszak történelemtanítása. Könyv és Nevelés, 19. 2. 75-97.

4 „… a vallásoktatás az iskolában nem kötelező.” In: Törvények és rendeletek hivatalos gyűjteménye 
(1949). Állami Lapkiadó N. V., Budapest, 102-103.

5 1101-11-1/1950. (IX. 15.) VKM. sz. rendelet a vallásoktatással kapcsolatos egyes kérdések tárgyában. In: 
Balogh Margit – Gergely Jenő (2005): Állam, egyházak, vallásgyakorlás Magyarországon, 1790–2005. 
II. köt. Dokumentumok 1944–1988. História – MTA Történettudományi Intézete, Budapest, 952-955.
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lyok szerint ellenőrizték.6 A hittantanítás üldözése megkezdődött, a VKM a részt vevő 
tanulók lemorzsolódását szorgalmazta, és feladatul tűzte ki: „Irányt kell vennünk arra, 
hogy az ifjúság és a pedagógusok zömét, de a szülők jelentős részét is szembeállítsuk a 
klerikális reakcióval, az imperializmus ügynökeivel.”7 A hadjárat „eredményességét” 
bizonyítja, hogy a hittan-beiratkozásokat sikerült visszaszorítani: 1951-ben 43,2%; 
1952-ben 26,4%, ami persze még mindig nem jelentett a hatalom számára teljes sikert.8

Az újonnan kitűzött céloknak csak a marxizmus-leninizmus ideológiája felelt meg. 
Mint a hittantanítás kapcsán láthattuk, megindult a harc a „burzsoá ideológia” és a 
„klerikális reakció” ellen. Ennek következtében jelent meg egy minisztériumi utasítás, 
Az iskolai könyvtárak átrendezése és selejtezése,9 mely szerint „az iskola ifjúsági könyv-
tárakban nagy számban találhatók olyan művek, amelyek az előző feudálkapitalista 
rendszer nevelési céljának szolgálatára készültek: érzelgős vagy öntelt nacionalizmusra, 
„vallás-erkölcsi” nevelés ürügyén a valóságtól elforduló, azt meghamisító, ún. „idealista” 
szemléletre, az előző rendszert politikailag alátámasztó klerikalizmusra vagy polgári 
gondolkodásra nevelnek.” Többek között Benedek Elek, Grimm, Sienkiewitz, May Károly, 
Donászy Ferenc műveit selejtezték.10 Előtérbe kerültek viszont a szovjet pedagógia 
szerzői: Goncsarov, Jeszipov, Kalinyin, Krupszkája, Makarenko és mások; erőteljesen 
terjedt a szovjet pedagógiai minta.11 Mint minden más területen, az oktatásban is 
tapasztalható volt a szovjetizálás.

Az oktatáspolitika irányítója az egyetlen párt, a Magyar Dolgozók Pártja és annak 
Oktatási Osztálya volt. A mindenkori szakminisztérium (vallás- és közoktatásügyi 
1951-ig, közoktatásügyi 1953-ig, oktatásügyi 1956-ig) csupán a párt határozatainak 
végrehajtója, megvalósítója volt, némi jóindulattal „transzmissziós szíj”12 szerepét 
töltötte be. Az, hogy politikai célok – egy párt marxista-leninista ideológiája és prog-
ramja – határozták meg az oktatás-nevelés ügyét, merőben új volt a magyar közoktatás-
ban. Az iskolákban megalakultak a Párt helyi szervezetei, jobbára elkötelezett tagokkal 
és még inkább elkötelezett párttitkárok vezetésével, mellyel kiépült a teljes láncolat a 
munkahelyeken is.

Az oktatáspolitika alapjait az MDP Központi Vezetőségének határozatai jelentették. 
Jól példázza a Párt és minisztérium viszonyát, illetve az alábbi alávettségét az MDP 
Központi Vezetőségének határozata a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium munkájá-

6 A vallás- és közoktatásügyi miniszter 1.101-11-1/1950. (IX. 15.) V. K. M. sz. rendelete a vallásoktatással 
kapcsolatos egyes kérdések szabályozása tárgyában. Magyar Közlöny, 6. 159. 1232-1233.

7 Idézi: Kardos József (2007): Iskola a politika sodrásában 1945–1993. Gondolat Kiadó, Budapest, 51.
8 Kardos (2007) 51.
9 1284-I-4/1950. IV. VKM. sz. rendelet. A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium Rendeletei és Közle-

ményei. Köznevelés, 6. 5. 19-28. 
10 Mészáros István (1996): A magyar nevelés-és iskolatörténet kronológiája 996–1996. Nemzeti Tankönyv-

kiadó, Budapest, 118.
11 Ld. az „ötvenes évekről”: Géczi János (2006): A szovjet pedagógiai minta. A szovjet minta és a szovjet 

minta nyomán kialakított nemzeti törekvések sajtóreprezentációja. Iskolakultúra, 17. 9. 24-26.
12 Vö. Mészáros István – Németh András – Pukánszky Béla (1999): Bevezetés a pedagógia és iskoláztatás 

történetébe. Osiris Kiadó, Budapest, 409.
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val kapcsolatos kérdésekről,13 mely megalapozta az ötvenes évek oktatáspolitikáját. 
Ebben az oktatásügy kudarcait – az általános iskola gyengesége, sikertelen középiskolai 
reform stb. – a minisztériumba befészkelődött ellenség aknamunkájának tulajdonítot-
ták. A dokumentum kulcsmondata azonban az volt, hogy „a tankönyvek, tanterv és 
tananyag sugározza a marxizmus–leninizmus ideológiáját.”14 

Egy másik pártközponti jelentés – még 1950 februárjában – kifejezetten a VKM-ben 
folyó „ellenséges tevékenységről” szólt. Ebben szó esik a „klerikális reakcióról”, a 
„bürokratikus munkamódszerekről”, a „maximalizmusról”, a főleg munkás és szegény-
paraszti lemorzsolódásról az alsóbb iskolákban, a tankönyvhiányról, a Mérei Gyula 
vezette újonnan alakult Országos Neveléstudományi Intézet „túlhatalmáról”,15 hogy 
csak a fejezetcímszerűen megjelenő vádpontokat említsük.16

A sorrend is megfordult. Például történelemből előbb új, marxista szellemű tanköny-
veket írattak a Történettudományi Intézet – korábban már részben kipróbált – fiatal 
kutatóival.17 E tankönyvek kollektív munkával és igen gyorsan készültek el. Az ügy 
egyébként annyira fontos volt a korabeli politika számára, hogy a 7. és 8. osztályos 
tankönyvek szerzőit Kossuth-díjjal jutalmazták – igaz, csak a második fokozattal.18 
Jellemző az „ügybuzgóságra”, hogy a 8. osztályos tankönyvben egy bizonyos Guszev 
őrnagyról (valójában kapitány) is szó esik, akit az 1848/49-es magyar szabadságharcot 
leverő orosz hadsereg tagjaként kivégeztek az övéi, mert tiszttársaival megtagadta az 
engedelmességet. Mindezt az Illés Béla író által kitalált és megírt történetet azért tették 
be a könyvbe, hogy bizonyítsák, az orosz katonák nem szívesen vettek részt a magyar 

13 1950. március 29. In: Kardos József – Kornidesz Mihály (szerk., 1990): Dokumentumok a magyar okta-
tásügy történetéből. I. köt. (1945–1950).Tankönyvkiadó, Budapest, 377-380.

14 In: Dokumentumok a magyar oktatásügy történetéből. I. köt. (1945–1950) I. köt. (1990) 379.
15 Erről bővebben: Knausz Imre (1986): A magyar „pedológia” pere – 1948–1951. Pedagógiai Szemle, 37. 

11. 1087–1102; Golnhofer Erzsébet – Szabolcs Éva (2013): Lázár György és a magyar pedológia – Mítosz 
és valóság. Magyar Pedagógia, 113. 3. 133–151.

16 Pártközponti jelentés a VKM-ben folyó ellenséges tevékenységről. In: Dokumentumok I. köt. (1990) 
362-376.

17 Zsigmond László – Heckenast Gusztáv – P. Zsigmond Pál – Ravasz János (1948): Történelem. Az általá-
nos iskolák VII. osztálya számára. Ill. Győry Miklós, Janovits István és Glaser Lajosné. VKM, Buda-
pest, 196. l.; Heckenast Gusztáv – Karácsonyi Béla – Feuer Klára – Zsigmond László (1948): Történelem 
a VIII. osztály számára. Ill. Janovits István. Budapest, VKM, 255 l.; Zsigmond László –– Ravasz János 
– P. Zsigmond Pál – Heckenast Gusztáv (1950): Történelem. Az általános iskolák VI. osztálya számára. 
Ill. Győry Miklós, Janovits István és Glaser Lajosné. Tankönyvkiadó Nemzeti Vállalat, Budapest, 128 
l.; Zsigmond László – Heckenast Gusztáv – Karácsony Béla (1951): Történelem. Az általános iskolák 
VII. osztálya számára. Ill. Győry Miklós, Janovits István és Glaser Lajosné. Tankönyvkiadó, Budapest, 
156. l.; Heckenast Gusztáv – Karácsonyi Béla – Feuer Klára – Zsigmond László (1950): Történelem a 
VIII. osztály számára. Ill.Győry Miklós és Janovits István. Budapest, Tankönyvkiadó Nemzeti Vállalat, 
234. 

18 A kitüntetettek: Feuer Klára, Heckenast Gusztáv, Pach Zsigmond Pál, Ravasz János és Zsigmond Lász-
ló. Az indoklás: „az általános iskolák 7. és 8. osztálya számára írt első marxista-leninista szemléletű, 
pedagógiai és ideológiai szempontból igényes történelemtankönyvéért”. Idézi: Mészáros (1989) 135.
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szabadságharc leverésében az osztrákok oldalán,19 nehogy a Szovjetunió iránti szimpá-
tia bárhol csorbát szenvedjen.

E tankönyveknek azonban az ideológiai monokultúrán kívül számos más hibája volt. 
Már a kortársak is negatívan értékelték pár évvel később: „A tanulók életkorának 
megfelelő színes, érzelmeket keltő események majdnem teljesen hiányoznak, s az igények 
még gimnáziumi viszonylatban is túlzottak. A tankönyv stílusa nehéz, általános iskolai 
tanulók számára alig érthető. Rendszer nélkül használ meg nem magyarázott és alig 
felfogható fogalmakat. Jellemző, hogy a tankönyvben szereplő fogalmakat az iskolákban 
tanító tanárok nagy része nem ismerte pontosan.”20

Teljesen hiányzott a könyvekből a metodikai apparátus (összefoglalások, kérdések, 
képek, rajzok, vázlatok, sőt sokszor az anyagot tagoló részegységcímek is), valamint a 
mintaként szolgáló szovjet tankönyvekhez hasonlóan túlzsúfoltak voltak. Jellemző-
jükké vált az erőltetett aktualizálások sora és a frázisosság. Közben az 1950. évi pártha-
tározat, miközben névlegesen fellépett „a tanulók mesterséges túlterhelésével, a tan-
anyag nélkülözhető vagy éppen felesleges részének növelésével, állítólagos 
színvonal-követelményekkel” szemben, a gyakorlatban háttérbe szorította a gyermeklé-
lektani szempontokat – lévén azok „polgári csökevények”21 – és ezzel a valódi megoldás 
eszközeitől fosztotta meg a tanítást.

ÁTIDEOLOGIZÁLT TANTERVEK

Az 1950-ben megjelent az első marxista – de inkább leninista-sztálinista (későbbi 
szóhasználattal vulgármarxista) – általános iskolai tanterv. 22 (A párthatározatot 
követően alig fél év alatt elkészültek az első „szocialista” tantervek.) Ezeket a dokumen-

19 Vö.: Vörös Boldizsár (2006): Illés Béla Guszev-ügye – avagy hogyan lett írói kitalációból történelmi 
tény 1945 és 1951 között. Múltunk, 51. 3. 214-225. (Korábban Albert B. Gábor irányította rá a témára 
a figyelmet Tudatformálás vagy tudattorzítás? A történelmi tudat alakulása a Kádár-korszak egyes 
általános és középiskolai történelemtankönyveiben c. könyvében, mely a Kölcsey Intézet gondozásá-
ban jelent meg 2004-ben.). A tankönyvben ez szerepel: „Az orosz seregek nem szívesen harcoltak a 
magyarok ellen, utálták az osztrákokat. Guszev orosz őrnagyot és tiszttársait [állítólag összesen hatan 
voltak] ki kellett végeztetni, mert megtagadták az engedelmességet.” (Heckenast Gusztáv – Karácsonyi 
Béla – Feuer Klára – Zsigmond László (1948): Történelem a VIII. osztály számára. Budapest, VKM, 
114. (Kiemelések az eredeti szövegben: K. A.) Ez a – ma már tudjuk – nem létező Guszev kapitány 
előbb 1949 augusztusában bronz domborművet kapott a Sas utcában (Mikus Sándor alkotása), majd 
1951 őszétől a rendszerváltozásig az utca is megkapta a Guszev nevet. Illés Béla sohasem ismerte el 
a hamisítást, mert az általa még a háború előtt talált állítólagos dokumentumok a német megszállás 
során megsemmisültek. (Ő maga szovjet őrnagyként érkezett vissza hazájába a háború végén – erről 
szól a Kárpáti rapszódia című regénye.)

20 Köves Károly (1954): Az általános iskolai történelemtanítás módszertana. IV. rész. Felsőoktatási Jegy-
zetellátó Vállalat, Budapest, 8. 

21 A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége határozata a VKM munkájával kapcsolatos kérdések-
ről (1950). Köznevelés, 6. 5. 98. 

22 Tanterv az általános iskola számára (1950). A Magyar Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter 1220–
10/1950. VKM. sz. rendelete az általános iskola tanterve életbe léptetése tárgyában. Tankönyvkiadó 
Nemzeti Vállalat, Budapest.
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tumokat tantervelméleti szempontból inkább negatívumokkal lehetne jellemezni.”23 
A tanterv ugyanis leplezetlenül ideológiai és politikai célokat szolgált,24 és a fő szerepe a 
párt- és állami irányítás világos és egyértelmű közvetítése volt. Valószínűleg innen ered 
a magyar közoktatás szereplői körében elterjedt, és évtizedekig meggyökeresedett „a 
tanterv: törvény” alapelv is, amely azt jelentette, hogy „A tantervben kijelölt tananyag 
feldolgozása kötelező.”25 

A kommunista hatalom az iskolát az engedelmes állampolgárok nevelése eszközének 
tekintette, az oktatásügy a pártpolitika „szolgálólánya” lett. Jól tükrözik ezt az 1950. évi 
általános iskolai tantervi célok, különösen, ha egybevetjük őket az 1946. évi első 
tantervével.

1. táblázat: Az 1946. és 1950. évi általános iskolai tantervek céljai

Az 1946. évi tanterv céljai 1950. évi tanterv céljai
[…] a tanulót egységes, alapvető, 
nemzeti műveltséghez juttassa, 
mindenirányú továbbnevelésre és 
önművelésre képessé tegye és 
közösségi életünk tudatos és erkölcsös 
tagjává tegye.

[…] tanulóifjúságunkat Népköztársaságunk öntudatos, 
fegyelmezett állampolgáraivá, a dolgozó nép hűséges 
fiává, a szocializmus építőjévé nevelje – a közösség, a nép, 
a haza önzetlen szolgálatának, a munka szeretetének és 
megbecsülésének, a nemzeti függetlenség, a dolgozók 
nemzetközi harca érdekében való önfeláldozásnak és 
bátorságnak szellemében.

Forrás: Tanterv az általános iskola számára. Kiadta a magyar vallás- és közoktatásügyi miniszter 
75.000/1946. VKM számú rendeletével. Országos Közoktatási Tanács, 1946. 15. és A Magyar Vallás- és 
Közoktatásügyi Miniszter 1220–10/1950. VKM számú rendelete az általános iskola tantervének életbelépte-
tése tárgyában. Tankönyvkiadó Nemzeti Vállalat, Budapest, 4. (Kiemelések tőlem: K. A.)

Láthatóan a korábbi demokratikus, humanista neveléseszményt az osztályharcos, a 
szocializmus iránt elkötelezett marxista-leninista ideológia váltotta fel. Mindennek 
megalapozásához, megerősítéséhez az általános iskolában a szovjet mintájú Úttörő lett 
az egyedüli gyermekszervezet.26 Az általános iskola legfőbb problémája viszont éppen 
az volt, hogy kezdeti funkciója eltorzult, és ideológiai-politikai szempontoknak 

23 Ballér Endre (1996): Tantervelméletek Magyarországon a XIX–XX. században. Országos Közoktatási 
Intézet, Budapest, 103. (A tantervelmélet forrásai 17.)

24 Például igen jellemzőek történelemből „Cél: A magyar nép történetének áttekintése, összefüggésben az 
egyetemes történeti fejlődéssel – különös tekintettel az osztályok harcára és a magyar népnek az idegen 
elnyomók ellen folytatott küzdelmeire. A haladó és reakciós erők harcának megmutatása a magyar 
nép történelmében és az emberiség történelmében. Történelmünk haladó hagyományainak megbecsü-
lése, a magyar történelem haladó mozgalmai és a jelen közötti összefüggés feltárása. A Szovjetunió 
és a munkásosztály szerepének tudatosítása hazánk felszabadulásával és fejlődésével kapcsolatban. 
Szocializmust építő népi demokráciánk fejlődési irányának megértése és követése. Harc a sovinizmus 
maradványai ellen, szocialista hazafiságra nevelés.” In: Tanterv az általános iskola számára (1950). 25. 
(Kiemelések tőlem: K. A.)

25 Bakonyi Pál (szerk., 1952): Az oktatás tartalma. Kézirat. A Közoktatásügyi Minisztérium rendeletére, 
Budapest. Idézi: Ballér (1996) 104.

26 101.840/1948. IV/2. sz. VKM rendelet (1948. szeptember 23.) az úttörőcsapatok általános iskolai 
megszervezéséről. In: „Harcban született…” 1946–1950. Iratanyag-másolatok Győr–Sopron, Vas, Zala 
megyék úttörőmozgalmának alakulásáról. Összeáll.: Marton Jenő. Zalaegerszeg, 1989. 75–79. Vö.: P. 
Miklós Tamás (2009): A Magyar Cserkészfiúk Szövetsége és az úttörőmozgalom egyesülése. Új Pedagó-
giai Szemle, 57. 9. sz. 153-181.
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rendeződött alá.27 Valójában sosem tisztázódott, hogy az általános iskolának a szak-
munkásképzés alapiskolai bázisaként a gazdaságfejlesztést (kezdetben főleg iparosítást) 
szolgáló mennyiségi igényeket, vagy az új értelmiség képzésének megalapozásával 
minőségi követelményeket kell-e inkább szolgálnia. „Az általános iskola útkereséseiben 
és úttévesztéseiben felsejlett a történelmi múlt is: az egykor volt elemi népiskolának az 
eredeti eötvösi koncepciótól mindinkább eltérő, eltorzuló arculata, a termelőtevéke-
nységre való közvetlen felkészítés vulgáris igényének, illetve az elitképzést megalapozó 
szelektív jellegének a dichotómiája.”28 

Az 1950. évi általános iskolai tanterv tantárgyait és óraszámait is az 1946-os első 
tantervével egybevetve mutatjuk be:

2. táblázat: Az 1946. és 1950. évi tanterv tantárgyainak óraszámarányai29

1946. évi tanterv 1950. évi tanterv

Tantárgyak Óra-
szám % Tantárgyak Óra-

szám %

Hit- és erkölcstan 16 7 –
Magyar nyelv és irodalom 70 32 Magyar nyelv és irodalom 77 35,5
Történelem; Szabad beszélgetés 10 5 Történelem; Alkotmánytan 9 4,2
(A választható tárgyak között) Orosz nyelv 12 5,5
Számolás és mérés 32 14 Számtan és mértan 46 21,2
Föld- és néprajz; Az ember élete; 
Természetrajz; Természettan; 
Vegytan

21 11 Természetrajz; Fizika; 
Kémia

17 7,8

Földrajz 14 6,5
Rajzolás; Ének 30 13 Rajz; Ének 26 12
Testnevelés 16 7 Testnevelés 16 7,3
Választható tárgyak 24 11 –

Összes óraszám 219 100 Összes óraszám 217 100
Forrás: Tanterv az általános iskola számára. Kiadja a magyar vallás- és közoktatásügyi miniszter 
75.000/1946 VKM sz. rendeletével. Országos Köznevelési Tanács, Budapest, 1946. 15. és Tanterv az 
általános iskola számára. A Magyar Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter 1220–10/1950. VKM számú 
rendelete az általános iskola tantervének életbeléptetése tárgyában. Tankönyvkiadó Nemzeti Vállalat, 
Budapest, 1950. 6. 

A számtan-mértan, a magyar nyelv és irodalom, valamint a természettudományos 
tantárgyak óraszámai emelkedtek, a készségtárgyak és – talán meglepő módon – a 
történelem óraszámai csökkentek, bár utóbbiak minimális mértékben, és elsősorban az 
5. osztályból való kiszorulás következményeként. A hit- és erkölcstant a kötelező orosz 

27 Vö. Kelemen Elemér (2015): Fordulópont a magyar oktatás történetében. 70 éves az általános iskola. 
Educatio, 24. 4. sz. 42.

28 Kelemen (2015) 43.
29 Vö. Kontra György – Franyó István – Victor András: Az iskolai műveltség belső arányai. (Miről tanús-

kodnak az elmúlt fél évszázad óratervei?) MTA EKB, Budapest, 1989. 24-27. és Kontra György – Franyó 
István – Victor András (1990): Az iskolai műveltség belső arányai. Fizikai Szemle, 40. 7. sz. 217-223. 
nyomán.
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váltotta fel (eddig választható volt más élő idegen nyelvek között), ami az adott ideoló-
giai viszonyok között nem volt meglepő. Felszámolták Az ember élete c. 4 órás tárgyat, 
amely – úgymond – „burzsoá befolyást” közvetített. A választható tárgyak eltörlése a 
nagyfokú központosítás következménye volt, ami a ’70-es évekig jellemzője maradt 
közoktatásunknak.

Egyes tárgyaknak sajátos, deklaráltan politikai feladatai is lettek. Az irodalom- és 
történelemtanítást kifejezetten a marxista-leninista világnézet megalapozásának 
rendelték alá. Előbbi lineáris felépítése miatt a gyakorlatban akadálya lett a művek 
megértésének. A vallásos irodalom helyébe nemzeti irodalmunk „haladó” alkotásai, 
valamint új magyar és szovjet irodalom „remekei” kerültek. Történelemből a forra-
dalmi korszakok, a történelem „felfelé” ívelő szakaszai kaptak aránytalan kiemelést. 
A matematika-tanterv mellé kiadott részletes utasítás szerint „a számtantanítás a 
dialektikus materialista világnézet kialakításának egyik legértékesebb eszköze,”30 de 
túlbuzgó tanárok neki szabták a termelőszövetkezeti mozgalom gondolatának segítését 
is!31 Ezek után nem meglepő, hogy a világföldrajz tantervében a Szovjetunió és a népi 
demokratikus országok kerültek az első helyre, az ének tantervében pedig a vallásos 
énekeket mozgalmi dalok és indulók (Úttörőinduló, Zakatol a gép, Májusi dal, az 
Internacionálé, sőt a „testvéri” országok himnuszai) váltották fel.

A tantervből alapvetően hiányzott a pedagógiai áttételezés, mivel készítésekor a 
meglévő tankönyveket vették alapul. A természettudományos tárgyak – már az 
általános iskolában is – a megfelelő tudományok „zanzásított” változatai voltak, de 
hiányzott az összehangoltság az általános iskola és a gimnázium tanterve között is. 
A materialista világnézet közvetítése lett kötelező.

Az általános iskolában – mint jeleztük – megszűnt az 5. osztályban a történelemtaní-
tás, de az olvasmánytárgyalás módszere és az elbeszélő jelleg is. Azt az erőteljes 
politikai követelést fogalmazták meg, hogy „történeti oktatásunkat a korunkban elért 
legmagasabb színvonalra – a szovjet történettudomány és a szovjet pedagógia színvona-
lára – kell emelni.” Ennek érdekében sorra brosúra ízű segédanyagok jelentek meg, a 
Szocialista nevelés kiskönyvtára címmel, pl. Történelmünk haladó hagyományai, a Nagy 
Októberi Szocialista Forradalom, a Magyar Tanácsköztársaság tanítása témakörben, 
Általános iskolai nevelők tananyaga, valamint az Általános iskolai továbbképzés és 
káderképzés tananyaga32 sorozatokban, láthatóan az akkoriban legfontosabbnak tartott 
témaköröket feldolgozva.

Mindez a tantervek túlzsúfoltságát, a módszertani apparátus elmaradását jelentette, 
de főleg dokumentumok nélküli történelemkönyveket, felületes, propagandisztikus célú 
aktualizálásokat gyakran használó, frázisossá váló és további eleszköztelenedést 
eredményező gyakorlatot hozott. Károsan éreztette hatását a személyi kultusz és a 
dogmatizmus is.33

30 Cser Andor (1963): A hazai matematikatanítás vázlatos története. In: Faludi Szilárd (szerk.): Tantárgy-
történeti tanulmányok 2. Tankönyvkiadó, Budapest, 121-145.

31 Pásztor Miklós (1950): Számtan a tszcs szolgálatában. Köznevelés, 6. 22-23. 717-718.
32 Pl. Hahn István (1953): Történelem. Ősközösség, ókor, korai középkor. Tankönyvkiadó, Budapest, 275.
33 A szerző – akkori kisdiákként – visszaemlékszik, hogy levelet kellett írnia „Rákosi pajtásnak”. Vö. 

a kor igazi leveleiről: Kő András – Nagy J. Lambert (2002): Levelek Rákosihoz. Maecenas Könyvek, 
Budapest, 250.
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3. táblázat: Az 1946-os és 1950-es általános iskolai történelemtantervek tananyagbeosztása34

1946-os általános iskolai történelemtanterv 1950-es általános iskolai történelemtanterv34

Oszt. Tananyag Oszt. Tananyag
5. Képek, elbeszélések, jelenetek a 

magyar föld és nép történetéből a 
legrégibb időktől a szatmári békéig.

5. –

6. Képek, elbeszélések, jelenetek a 
magyar föld és nép történetéből a 
szatmári békétől napjainkig.

6. Az emberiség történeti útja a feudaliz-
mus kialakulásáig. A magyar őstársada-
lom és bomlása. A feudalizmus kezdetei. 
A magyar állam kialakulása és 
megszilárdulása (11–12. század). 
A feudalizmus teljes kibontakozása 
Magyarországon. Kísérletek a közpon-
tosított monarchia megteremtésére 
(1200–1526).

7. A magyar föld és nép elbeszélő 
története a legrégibb időktől a 
szatmári békéig, figyelemmel a kor 
legfontosabb világtörténelmi 
eseményeire.

7. Függetlenségi harcok a török és 
Habsburg hódítás korában (1526–1711). 
Magyarország teljes gyarmatosítása 
(1711–1790). A reformkor. Polgári 
forradalom és szabadságharc (1848–
1849).

8. A magyar föld és nép elbeszélő 
története a legrégibb időktől a 
szatmári békétől napjainkig, figyelem-
mel a kor legfontosabb világtörté-
nelmi eseményeire.

8. Az osztrák önkényuralom és a kiegyezés 
(1849–1867). A szabad versenyen 
alapuló kapitalizmus kora (1867–1900). 
Az imperializmus kifejlődése Magyar-
országon, az első világháború (1900–
1918). A Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom és hatása Magyarországon. 
Ellenforradalom és fasizmus. Magyar-
ország a második világháborúban. Népi 
demokráciánk fejlődése. A szocializmus 
építése Magyarországon.

Forrás: Tanterv az általános iskola számára. Kiadja a magyar vallás- és közoktatásügyi miniszter 
75.000/1946 VKM sz. rendeletével. Országos Köznevelési Tanács, Budapest, 1946. 25. és Tanterv az 
általános iskola számára. A Magyar Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter 1220–10/1950. VKM számú 
rendelete az általános iskola tantervének életbeléptetése tárgyában. Tankönyvkiadó Nemzeti Vállalat, 
Budapest, 1950. 25-27. 

Az oktatás alapját azonban a kor még meglehetősen alacsony színvonalú, Sztálin 
által vulgarizált marxista tudományossága, történettudománya jelentette. A szemléleti 
alapként Mód Aladár – először még 1943-ban (!) megjelent, majd több új kiadást megélt 

34 A Magyar Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter 1220-10/1950. VKM számú rendelete az általános iskola 
tantervének életbeléptetése tárgyában. Tankönyvkiadó Nemzeti Vállalat, Budapest, 1950. 25-28. alap-
ján.
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könyve –, a 400 év küzdelem az önálló Magyarországért,35 a tárgyit pedig az 1950-es 
évek elején megírt szintézis: A magyar nép története (szerzők: Heckenast Gusztáv, Incze 
Miklós, Karácsonyi Béla, Lukács Lajos, Spira György) jelentette.36 A vonulat jellemzői: a 
Habsburg-ellenesség és a nemzeti küzdelmek osztályharccal történő azonosítása, 
valamint az osztályszempontoknak nem megfelelő rétegek és személyek történelmi 
„szemétdombra” dobása volt. Emellett „békésen” megfért a nagyorosz nacionalizmus 
tolerálása, s minden ezzel szemben álló elvetése (pl. a lengyel szabadság kérdése a XIX. 
században), de a munkásosztály (és általában az „elnyomott” osztályok) internaciona-
lizmusa is.37

Igen beszédesek voltak az Alkotmánytan és erkölcsi alapismeretek brosúraízű céljai:
 ■ „Annak megmutatása, hogy Alkotmányunk népünk harcának és országépítő 

munkájának már megvalósult eredményeit, országunk gazdasági és társadalmi 
szerkezetében végbement alapvető változásokat fejezi ki, és a további fejlődés útját 
jelöli meg. Szocializmust építő népi demokráciánk társadalmi rendjének, alapvető 
törvényeinek, az állampolgárok jogainak és kötelességeinek megismerése.”

 ■ „A munkásosztály vezető szerepének, a munkás-paraszt szövetség jelentőségének 
tudatosítása: országunkban minden hatalom a dolgozó népé.”

 ■ „A kifejlődő, új szocialista erkölcs alapfogalmainak megismerése. A munka szerete-
tére, a legfőbb érték – az ember megbecsülésére, a közösség tulajdonának védelmére, 
becsületességre, kötelességtudatra, bátorságra, a nép iránti hűségre, szocialista haza-
szeretetre való nevelés.”

 ■ „Harc a faji gyűlölködés ellen – népek közötti testvéri együttműködés érzésének 
ápolása. Az egyéni érdeket a köz érdekeinek alárendelő, odaadó közösségi érzés 
kifejlesztése.”38

Tehát direkt politikai célok (a szocializmus építése), osztályszempontok (munkásosz-
tály vezető szerepe, munkás-paraszt szövetség), a megfoghatatlan szocialista erkölcs és 
hazaszeretet követelményének, az internacionalizmus (népek közötti testvéri együttmű-
ködés), valamint a közérdek elsőbbségének a megfogalmazása jelent meg e célokban, 
melyek később további finomításra kerültek. Nem véletlen, hogy ez a tárgy az 1956-os 
forradalom és szabadságharcot követő visszarendezős ellenére is ebben a formában 
végleg „kimúlt”, és csak a ’80-as években éledt újjá, sokkal korszerűbb formában és 
tartalommal.

Az 1950-es tanterv megkövetelte az összefüggések tanítását, a történelmi fejlődés 
bemutatását. Ez utóbbit azonban a haladónak mondott (értsd: osztályharcos) nemzeti 
hagyományok és a jelen közötti összefüggés bemutatására redukálták. Előtérbe kerültek 

35 Mód Aladár (1948): 400 év küzdelem az önálló Magyarországért. Szikra, Budapest, (4., bővített kiadás) 
223.

36 Heckenast Gusztáv – Incze Miklós – Karácsonyi Béla – Lukács Lajos – Spira György (1953): A magyar 
nép története. Rövid áttekintés. (3. kiadás) Művelt Nép Könyvkiadó, Budapest, 738.

37 Vö.: Závodszky Géza (1993): Nemzeti előítéletesség internacionalista kötelességből: Sztereotípiák, 
nemzeti előítéletek a magyar történelem-tankönyvekben. Iskolakultúra, 3. 15-16. 7-14. 

38 Tanterv az általános iskola számára. A Magyar Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter 1220-10/1950. 
VKM számú rendelete az általános iskola tantervének életbeléptetése tárgyában. Tankönyvkiadó Nem-
zeti Vállalat, Budapest, 1950. 27-28. (Kiemelések tőlem: K. A.)
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a nevelési feladatok, melyek a nemzeti függetlenségi mozgalmak megismertetése mellett 
szinte kizárólag a legújabb kori történelem anyagából fakadtak. A tantervekben vázolt 
tananyag és a célkitűzések között ellentmondás észlelhető. Ez abból fakad, hogy a 
tanterv tananyagbeosztása a már használatban lévő tankönyvek alapján készült.

A célok tantervi aktualizálása a felületes aktualizálás vonalát erősítette,39 s ezzel a 
politikai aktualitás a hazafias nevelést állította a tanítás középpontjába. Ez a nemzeti 
hagyományok és a függetlenségi harcok tanításának jelentőségét emelte ki. Az egyete-
mes történelem csak háttérként jelent meg a tantervben és a tankönyvekben. Problémát 
az jelentett, hogy a legfelső irányítás a történelemtanításban egyre jobban a napi 
politika eszközét látta, melynek feladata a „nemzeti egység” megteremtése, a hideghábo-
rút is tápláló általános politikai irányvonal erősítése volt.

EGYSÍKÚ MÓDSZEREK A TÖRTÉNELEMTANÍTÁS PÉLDÁJÁN

Tanulságosak voltak a tantervek megjelenését követő módszertani instrukciók. Például a 
függetlenségi mozgalmak tanítása közben „[…] hamis baloldalisággal […] az osztálykor-
látokat központba emelni nem lehet”. Szembeszegültek a tanulók önállóságát fejlesztő 
módszerekkel, mivel „a tanulók hiányos eszmei világára bízni […] fontos következtetése-
ket, amiket az előadó tanárnak kellene kifejtenie, roppant káros eljárás!” Unger Mátyás 
óraelemzése nyílt kiállás volt a felületes aktualizálás mellett: „Mint ismeretközlő cél 
fogható fel a Mátyás-féle centralizáció. Nevelői célja ennek a témának az, hogy egy 
nemzet számára létszükség az állami egység, ez pedig csak a munkáshatalom létrejötte 
után valósulhat meg.”40

Először az általános iskolai tantervhez készült módszertani útmutató – de tegyük 
hozzá, nem utoljára – vázolta fel a marxista-leninista (adott esetben inkább sztálinista) 
történelemtanítás módszertanának alapvonalait. Ez meglehetősen nagy súlyt szánt a 
gazdasági, társadalmi és ideológiai fejlődésre, és egyértelműen középpontba állította az 
osztályharc szempontjait. A módszerekre vonatkozó előírások a kialakult gyakorlathoz 
képest korszerűbbek voltak a lenini tükröződési elmélet jegyében, mely különös 
hangsúlyt fektetett az „eleven szemlélet” nyújtására. Részletesen szólt a kronológia és a 
történelmi térkép használatáról, a legfontosabb szemléltetőeszközökről és alkalmazásuk 
módszereiről. Előrelépést jelentett, hogy az általános iskolában a megbeszélést tekin-
tette a fő közlésformának, s az előadást csak a nevelő célzatú témáknál tartotta megen-
gedhetőnek.41

A módszertani útmutató legnagyobb hibája az volt, hogy kevés gyakorlati segítséget 
nyújtott a tanároknak. (Mindössze egy óravázlatot közölt Jobbágyfelszabadítás és 

39 Csatári Mária (1952): A múlt és jelen összehasonlítása történelemtanításunkban. Köznevelés, 8. 6. 175-
177. és 7. 207-208. 

40 Wittman Tibor (1950): A szocialista hazafiságra nevelés a történettanítás keretében. Köznevelés, 6. 22-
23. 703. 

41 Módszertani útmutatás az általános iskola tantervéhez. Történelem VI–VIII. Budapest, 1950. 19-25. 
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parasztkérdés 1848-ban címmel.)42 Ezt kívánták pótolni a különböző tanítási terveze-
tek,43 melyek tanmenetek készítéséhez, órák tervezéséhez, levezetéséhez és összefoglalá-
sokhoz egyaránt készültek. Ezek alapmódszere viszont – a módszertani útmutatóval 
ellentétben – a tanári előadás volt. A tárgyukat − elég egysíkúan − a honvédelmi 
nevelésre alkalmas anyagrészek együtteseként lehetett meghatározni. Nem véletlenül, 
hiszen az akkori hidegháborús, sőt harmadik világháborúra készülődő légkörben a 
hazafias nevelés szempontjai kerültek az előtérbe. 

A Közoktatásügyi Minisztérium 1952-ben megjelent irányító tanmenete megadta a 
tanítási egységek céljait, a tárgykörökre fordítható óraszámot, a tanítandó fogalmak 
körét, a tantárgyak közötti koncentrációs lehetőségeket, a szemléltetőeszközöket, 
valamint a tanároknak és tanulóknak ajánlott irodalmat egyaránt.44 Napvilágot látott 
egy kétkötetes szemelvénygyűjtemény is a magyar történelem tanításához.45

Tanulságos, ha idézünk az egyes tárgykörökhöz megfogalmazott célkitűzésekből 
néhányat, hisz ezek a vulgármarxizmus iskolapéldáját jelentik. Például a VI. osztályban 
az első három téma és cél a következő volt:

1. „Tárgykör: Történelmi olvasmányokról való beszélgetés, néhány alapfogalom 
tisztázása.

Cél: Az érdeklődés felkeltése a történelem iránt.” (Ez még hagyján: K. A.)

2. „Tárgykör: Az emberiség történelmi útja.
Cél: Bemutatni, hogy az embert a munka, a társadalmi termelés tette emberré. 

A magántulajdon az alapja a kizsákmányolásnak, osztálytársadalomnak. A rabszolga-
társadalom fejlettebb az ősközösségnél, mert fejlettebb eszközökkel többet termel.”

3. „Tárgykör: A rabszolgatársadalom bukása és a hűbéri rend kezdete.
Cél: Megvilágítani, hogy a rabszolgatartó társadalom miért vált a fejlődés gátjává. 

A rabszolgák forradalma alapvető fontosságú a régi társadalmi rend megdöntésében. 
A feudális osztálytársadalomban lehetővé vált a fejlődés, mert a jobbágy már érdekelt a 
termelésben, az új rend ideológiája a kereszténység.” 46

Meghatározó szerepet játszottak a kor történelemtanításában – legalábbis az 
oktatásügy akkori irányítói szándéka szerint – az (ebben is) élenjáró szovjet metodika-
tanításai. Az 1951-ben megjelentetett szovjet módszertan szerint – s ez akkoriban 
mindenhatónak számított – a történelemóra felépítése a következő volt: 

1. Adminisztratív teendők.
2. Az előző anyag kikérdezése.

42 Uo. 27-31. 
43 Év végi összefoglaló óra történelemből (1951). Köznevelés, 7. 11. 485-486.; Óratervek a történelem 

tanításához. Általános iskola, VII. osztály (A királyi Magyarország politikai, gazdasági és társadalmi 
helyzete) (1951). Köznevelés, 7. 13. 595-596. 

44 Irányító tanmenet az általános iskolák felső tagozatú osztályai számára, II. rész. Történelem (1952). 
Tankönyvkiadó, Budapest, 71-104. 

45 Szemelvények a magyar történelem tanításához I–II. kötet. Közoktatásügyi Kiadóvállalat, Budapest, 
1952. 201 és 272. l. (Az oktatás és nevelés kérdései 11.) Általános iskolához és gimnáziumhoz egyaránt 
készült.

46 Irányító tanmenet az általános iskolák felső tagozatú osztályai számára, II. rész. Történelem (1952) 
72-73. 
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3.  Kapcsolat a régi anyaggal, a tanuló rávezetése az új anyag megértésére, az óra 
előadási része.

4. Az új anyag közlése.
5. A nyert ismeretanyag rögzítése.
6.  Általános érvényű következtetések levonása. Kapcsolat létesítése a következő 

órával.
7. A házi feladat magyarázata.

A tanítónak az óra helyes felépítése és az anyag jó kiválasztása érdekében előkészülés 
előtt meg kell meghatároznia az óra helyét az egész évi anyagban, majd az óra célját 
[…]”.47

Könnyen és rosszindulat nélkül megállapíthatjuk, hogy „a merevség, a módszerek 
terén tapasztalható egyoldalúság és dogmatizmus akadályozták a tanulók életkori 
sajátosságainak megfelelő hatékony történelemtanítást.”48 A tanárok többsége csupán 
„kinyilatkoztatott”, az előadás az általános iskolában is uralta az órát, ráadásul a 
követelmények is állandóan növekedtek. Ennek eklatáns példáját jelentik az 1953-as 
érettségi követelmények, ezeket kellett az általános iskolának is előkészíteni. Néhány 
„gyöngyszem” belőlük: a tanuló „[…] 3. Ismereteit áthatja-e marxista-leninista világné-
zet, az igaz hazafiság, a proletár nemzetköziség; […] 9. tisztában van-e a fejlődés 
fogalmával; 10. tisztában van-e a termelőerők történelemben betöltött szerepével; 11. 
tisztában van-e a dolgozó tömegek történelemben betöltött szerepével; 12. tisztában van-e 
az osztályharc szerepével; 13. tisztában van-e az osztályharc mai állásával; 14. tisztában 
van-e a haladó és reakciós eszméknek a történelemben betöltött szerepével; 15. tisztában 
van-e a marxizmus-leninizmus forradalmi jelentőségével; 16. feleletében érvényesül-e a 
harcos, pártos kiállás, nincs-e benne áltárgyilagosság; […] 18. tiszteli-e a forradalmi, 
haladó és honvédő hagyományokat; 19. alaposan ismeri-e népünk haladó hagyományait; 
20. alaposan ismeri-e a népi demokrácia történetét; 21. alaposan ismeri-e a kommunista 
pártok, a Szovjetunió szerepét; 22. ismeri-e a jelen aktuális problémáit stb.”49

A TANKÖNYVEK SZEMLÉLETE

A személyi kultusz az élet minden területén jelen volt: „Sztálinnak, Leninnek és 
Rákosinak az ábrázolása jelen volt óvodáktól az egyetemekig, gyáraktól a kultúrházakig 
mindenütt és elképzelhetetlenül változatos formában. Ők mosolyogtak a szülészetek 
szoptatószobáinak falán elhelyezett „triptichon-szerű” képeken, a településeket, munka-
helyeket, oktatási intézményeket elborító plakátokon; Sztálin és Rákosi a végeláthatatla-
nul nyomtatott, őket dicsőítő szövegeken kívül (könyvek, újságok, szórólapok, idézet-

47 Karcov, V. G. (1951): A történelemtanítás módszertana az alsó osztályokban. Közoktatásügyi Kiadóvál-
lalat, Budapest, 188. 

48 Szebenyi Péter (1970): Feladatok – Módszerek – Eszközök. (Visszapillantás a hazai történelemtanítás 
múltjára). Tankönyvkiadó, Budapest, 183. 

49 Uo. 184.
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gyűjtemények) gyakori szereplői voltak különböző filmeknek, színdaraboknak; modelljei 
szobroknak, domborműveknek, festményeknek, sőt, még kézimunkáknak is.”50

A nagy vezérek már az alsó tagozatban több olvasmányban jelentek meg mintaadó 
személyként, a gyermek Sztálin Szoszóként,51 Lenin Vologyaként erkölcsi példaként 
szolgálva, hogy közelebb hozzák őket a kisgyermekekhez. De a tankönyvek számtanpél-
dái is növekvő mértékben tartalmaztak olyan feladatokat, amelyek – nem is olyan 
burkoltan – az ideológiai nevelést szolgálták; voltak közöttük mozgalmi jellegűek, 
melyek utaltak az aktuális termelőmunkára.52 

1. ábra: Ideológiai tartalmú szöveges számtani feladatok aránya az alsós tankönyvekben
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Forrás: Kéri Katalin – Varga Attila (2004): A pártideológia tükröződése az 1950–1953 között kiadott alsó 
tagozatos tankönyvekben. Acta Paedagogica 4. 1-2. 29-31.53

50 Kéri Katalin – Varga Attila (2004): A pártideológia tükröződése az 1950–1953 között kiadott alsó 
tagozatos tankönyvekben. Acta Paedagogica, 4. 1-2. 28-29.

51 Egy 3. osztályos tankönyvben a becsületesség mintaképének így állították be a leendő diktátort: 
 „– Hát értsd meg, súgni vagy segíteni, az két dolog! Súgni helytelen, mert az csalás. Abból te nem tanulsz, 

félrevezeted a tanítót, meg saját magadat is. De ha becsületesen tanulsz, akkor mindig hasznát veszed a 
tudásodnak. És máskor ne próbálj megvesztegetni! 

  Csodálatos fiú volt ez a Szoszó – a jelleme már nem is vas, hanem egyenesen acél. 
  Már akkor meglátszott rajta, megérződött minden szaván, hogy egyszer, ha megnő – acélról nevezi majd 

el népe, s az egész világ. 
  Acél – ezt Szoszó hazájában sztál-nak hívják.  

 A hajdani kis Szoszó neve pedig már hosszú idő óta Ioszif Visszarionovics Sztálin.” Acélos Szoszó. In: 
Harmadik könyvünk. Tankönyvkiadó Nemzeti Vállalat, Budapest, 1953. 68. (Kiemelések az eredeti 
szövegben: K. A.) 

52 Egy jellemző példa: „3. A fasiszták először 1 hidat, azután 6 hidat robbantottak fel. Hány hidat robban-
tottak fel összesen? 4. A felszabadító Vörös Hadsereg felépített 1 hidat, a Szovjetunió támogatásával 
felépítettünk 2-t, aztán 3-at. Hány hidunk van most Budapesten?” In: Első könyvünk (1950) 214.

53 A vizsgált tankönyvek: Oldal Anna – Makoldi Mihályné – Varga Tamás (1950): Első könyvünk. Az ál-
talános iskolák számára; Második könyvünk (1953); Harmadik könyvünk (1953); Negyedik könyvünk 
(1952). Mind: Az általános iskolák számára. Tankönyvkiadó Vállalat, Budapest. Vö. Szabó Károly 
(2008): Tankönyvek a pártideológia szolgálatában. Egy általános iskolai tankönyvsorozat az ötvenes 
évekből. Elektronikus Könyv és Nevelés, 10. 1. Letöltés: http://www.tanszertar.hu/eken/2008_01/
szk_0801.htm (2017. 08. 13.)
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A történelemtanításnak nem volt szüksége eszközökre, forrásokra, olvasmányokra, 
térképekre. Kész, fekete-fehér igazságokból, panelekből építkezett, tételeket fogalmazott 
meg, s a helytelen politikai koncepciót deduktív módon igyekezett igazolni. Például a 
személyi kultusz támogatása (Rákosi, Sztálin képe megjelent a tankönyvek belső 
címlapjain, „bölcsességeiktől”, idézeteiktől hemzsegnek a könyvek), a hidegháború 
állandó támadásával annak tulajdonképpeni élezése, az osztályharc folyamatos 
éleződésének állandó hangoztatása, a nemzeti sajátosságok lebecsülése vagy feláldozása 
(pl. utolsó csatlós toposz megfogalmazása és sulykolása világháborús szerepünkkel 
kapcsolatban) az internacionalizmus oltárán.

A tanári módszertani kultúra a mélypontra került. A módszertani útmutatók közül 
csak az általános iskolai jelent meg. Napvilágot láttak viszont tanítási tervezetek, 
irányító tanmenetek és különböző szovjet metodikai munkák, például ilyen volt 
Karcov54 és Jefimov55 történelem-, Gorjacskin fizika-, Bragyisz matematika-módszertana, 
Kairov miniszter mindenható pedagógiájáról nem is beszélve.56 Akkoriban ugyanis 
jelszóvá vált, hogy meg kell alkotni a magyar Golubkovot, amely szovjet irodalomtaní-
tási kézikönyv magyar változatának létrehozatalát jelentette. A fogalmi maximalizmust, 
s az ebből eredő túlzott intellektualizálódást, az érzelmi nevelés frázisokba fulladását 
éppen nem megakadályozták, hanem gerjesztették.

A lényeg a tankönyvek anyagának a leadása volt (abból nem lehetett baj!). Éppen 
ezért ekkoriban kezdtek meghonosodni a tanulói kiselőadások. Fő okként azt jelölték 
meg, hogy bizonyos kérdésekről ne a tanárnak kelljen beszélnie. Az eljárás ugyanakkor 
metodikai szempontból mindenképpen hasznosnak és előremutatónak bizonyult. 
A történelemkönyvek ugyanis csak megtanulandó leckéket és néhány, célirányosan 
megválogatott rövid forrásszövegeket tartalmaztak, módszertani apparátussal egyálta-
lán nem rendelkeztek. Ekkor vezették be – mint már utaltunk rá – az alkotmánytani 
ismeretek tanítását, mely az első, „szocialista” alkotmányunkat bifláztatta,57 s a koráb-
ban sorolt hibákat töményen tartalmazta. A sztálinista–rákosista agymosás hatékonysá-
gát azonban 1956 jól érzékeltette; 1957-ben meg is szüntették.

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA GONDJAI (1950–1953)

Az általános helyzet változásait az alábbi adatsorok szemléltetik az általános iskolák, 
tanulóik és tanerőik (lét)számára vonatkozóan.

54 Karcov, V. G. (1951): A történelemtanítás módszertana az alsó osztályokban. Közoktatásügyi Kiadóvál-
lalat, Budapest, 242.

55 Jefimov, A. V. – Averjanov, A. P. – Orlov, V. A. – Szanyin, J. Sz. (1952): Módszertani segédkönyv az újko-
ri történelem tanításához (1642–1870). Szerk.: Jefimov, A. V. Tankönyvkiadó Vállalat, Budapest, 384.

56 Bővebben: Bakonyi Pál (1988): Tantárgy-pedagógia, pedagógiai törekvések az OPI elődintézményei-
ben. Pedagógiai Szemle, 38. 11. 1050. 

57 Szerzője Szamel Lajos jogász volt: ld.: Szammel Lajos (1953): Alkotmánytan. Az általános iskolák VIII. 
osztálya számára. Tankönyvkiadó, Budapest, 151.
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4. táblázat: Az általános iskolai oktatás 1945 után és az 1950-es években

Tanév
Általános 

iskolák 
száma

Tanulók 
száma

Tanerők 
száma

Egy 
iskolára 

jutó tanuló

Egy 
iskolára 

jutó tanerő

Egy 
tanerőre 

jutó tanuló
1945/46* 7 440 1 096 650 24 724 147 5,3 44,3
1948/49 6 209 1 188 056 35 203 191 5,6 33,7
1954/55 6 168 1 207 455 45 955 195 7,4 26,2
1958/59 6 314 1 268 650 55 056 200 8,7 23,0

* Becsült adatok

Forrás: Magyarország művelődési viszonyai 1945–1958. Szerk. Erdész Tiborné. Budapest, 1960, Közgazda-
sági és Jogi Könyvkiadó, 234. Idézi: Romsics Ignác (2010): Magyarország története a XX. században. Osiris 
Kiadó, Budapest http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_magyarorszag_
tortenete/ch05s03.html (Letöltés: 2017. 08. 22.)

A helyzetet színezi, hogy 1950-ben minden még meglévő népiskola – a maga egy-két 
tanítójával – megkapta az „általános iskola” nevet. Ezekben az osztatlan iskolákban 
azonban a szakrendszerű oktatás elemi feltételei sem voltak biztosítottak. Az állapoto-
kat jól tükrözi a következő táblázat két adatsora.

5. táblázat: Az osztatlan iskolák száma és évfolyamok szerinti bontása 1950-ben

Iskolák száma Az osztatlan iskolák évfolyamok szerint Iskolák száma
81-nél több tanulóval 48 a) 8 évfolyamos 501
71–80 tanulóval 34 b) 7 évfolyamos 342
61–70 tanulóval 106 c) 6 évfolyamos 182
51–60 tanulóval 210 d) 5 évfolyamos 75
40–50 tanulóval 292

Összesen 1100
Összesen 690

Forrás: Horváth Márton (1978): Közoktatás-politika és általános iskola. Akadémiai Kiadó, Budapest, 70.

A táblázat jól mutatja, hogy felső tagozatban történő csoportbontáshoz legalább 1100 
új szakos nevelőre lett volna szükség. Égető volt tehát a szakos tanárhiány.

A másik nagy gondot a lemorzsolódás jelentette. A lemorzsolódás elleni küzdelem 
egyidős az általános iskolával. Ezt is táblázatba foglalt statisztikai adatokkal szemlél-
tetjük.
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6. táblázat: A tanulók osztályonkénti lemorzsolódása 1949–1951 között

Oszt. 1949/50. évi tanulók 
száma Oszt. 1950/51. évi tanulók 

száma
Kettő közötti különbség

száma %-ban
1. 193 183

1. 195 221 2. 174 629 20 592 10,5
2. 184 954 3. 178 569 6 385 3,4
3. 180 348 4. 174 587 5 761 3,1
4. 176 621 5. 171 786 4 835 2,7
5. 167 770 6. 148 533 19 237 11,4
6. 118 476 7. 101 655 16 821 14,1
7. 97 409 8. 80 715 16 694 17,1
8. 73 341

Össz. 1 194 144 1 223 657 90 375 7,6
Forrás: Horváth Márton (1978): Közoktatás-politika és általános iskola. Akadémiai Kiadó, Budapest, 67.

Bár a közvélemény már az új tanterv kiadásának évében a maximalizmust, a 
tanterveket és a tankönyveket okolta, de a gondok ennél lényegesen összetettebbek: 
társadalmiak, gazdaságiak és tanulmányiak egyaránt voltak. A vidéki emberek körében 
például hagyománya volt annak, hogy az iskolaköteles 10–12 éves gyereket bevonták a 
paraszti munkába. (Valamennyi megyében 2–4-szer nagyobb volt a lemorzsolódás, 
mint az 1950-ben létrehozott Nagy-Budapesten.) Ugyanakkor az iparvidékeken az 
üzemek elszívó hatása volt jelentős (pl. Csepelen, Borsodban.) Faluhelyen a szociális 
körülmények (ruha, tanszerek, tankönyvek hiánya) akadályozták sok gyermek iskolalá-
togatását, de felvetődött a cigánygyermekek lemorzsolódási kérdése is, ahol a problémák 
halmozódtak. Emellett nehézséget jelentett még az iskolai nyilvántartások rendszerte-
len és pontatlan vezetése is.

A lemorzsolódásban jelentős szerepet játszott a magas bukási arányszám is. A korra 
jellemző módon ennek csökkentésére „bukási tervet” készítettek tíz tanéves távlatban, 
mégpedig a gazdaságpolitikai tervekkel összhangban.

7. táblázat: A 10 éves bukási kulcsszám táblázata, a tanulók százalékában

Osztály 1949/50. 1950/51. 1954/55. 1959/60.
1. 8,8 7,8 6,0 5,0
2. 5,3 5,1 4,0 3,0
3. 4,2 4,0 3,0 2,0
4. 4,2 4,0 3,0 2,0
5. 7,4 6,1 3,5 2,5
6. 5,3 6,2 4,0 3,0
7. 4,4 6,4 4,0 3,0
8. 0,9 2,5 2,0 0,5

Forrás: Horváth Márton (1978): Közoktatás-politika és általános iskola. Akadémiai Kiadó, Budapest, 69.
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Szintén a korszokásoknak megfelelően akciókat szerveztek a hiányzások és a 
lemorzsolódás elleni harc jegyében. Például a Filmmel a lemorzsolódás ellen, 1952 akció 
során, mozielőadások előtt vagy annak szüneteiben végeztek felvilágosító munkát. 
Gyakran külön ültették az osztálytermekben a fizikai dolgozók gyermekeit, hogy 
jobban számon tarthassák őket, sőt számukra leszállították a követelményeket. (Ez 
utóbbiak súlyos pedagógiai hibáit aligha kell hangoztatni.)

1950-ben egyrészt a háborús évfolyam-veszteségek pótlására, másrészt a lemorzsoló-
dás csökkentésére az általános iskolában a még tanköteles korúak számára ún. évfo-
lyampótló osztályok szervezésére került sor.58 Egy-egy év alatt lehetett elvégezni a 3–4., 
5–6. és 7–8. osztályt, egyiket szeptember 1-je és január 31-e, másikat február 1-je és 
június 30-a között.

1951-ben az általános és középiskolákban egyaránt bevezették osztályvizsgákat. Ezek 
megfogalmazott célja „a tanulmányi színvonal emelése” és – a formális év végi összefog-
lalók helyett – „a súlyponti tárgyak ismereteinek alaposabb rendszerezése, rögzítése.”59 
1952-ben – a korábbi évi vizsgák állítólagos eredményességére hivatkozva – sor került a 
vizsgarendszer továbbfejlesztésére.60 A maximalizmus itt is „győzött” az általános 
iskolában: 1953-ban 38 nyelvtani és 38 irodalmi, 28 történelmi, 28 alkotmánytani és 
108 matematikai tételből kellett készülni a tanulóknak, melyek színvonala nem sokkal 
maradt el az érettségi követelményekétől.61 Bár a rákövetkező évben e követelményeket 
némileg csökkentették (a magyarét 2x28-ra és matematikáét 80-ra, a történelem és 
alkotmánytan vizsga meg el is maradt),62 de az osztályvizsgák megszüntetésére csak 
1957-ben került sor.63

Fontosak voltak az általános iskolával és a tankötelezettséggel foglalkozó jogszabá-
lyok. Ezek közül kiemelkedett 1951. évi 15. sz. törvényerejű rendelet,64 amely részletesen 
szabályozta többek között az ingyenes és kötelező általános iskola tartalmát, a felmentés 
módozatait, a felügyelet és irányítás kérdéseit. A tankötelezettség az általános iskola 8 
évére vonatkozott, illetve – el nem végzése esetén – időtartamának a meghosszabbítá-
sára, a szülő kérésére és az illetékes helyi tanács végrehajtó bizottsága hozzájárulásával. 

A tanterv megjelenését követően hamarosan fény derült a meghirdetett oktatáspoli-
tika és a pedagógiai gyakorlat ellentmondásaira. Maga a kor mindenható kul túr po li ti-
kusa, Révai József mondta: „Nem ártana, ha a pedagógiai lapok cikksorozatokat 
közölnének például arról, hogyan kell számtanórán az egyszeregyet és a törtekkel való 

58 Ld. 1222–48–1/1950. III. VKM. sz. rendelete és 852–147/1952. III. K. M. sz. utasítás az évfolyampótló 
osztályok szervezéséről és a működő osztályok feladatáról. Köznevelés 6. 17. 88-93. és Közoktatásügyi 
Közlöny, 2. 8. 78-79.

59 1200–V–6/1951. KM. sz. rendelet az osztályvizsga bevezetéséről az általános és középiskolákban. Köz-
oktatásügyi Közlöny, 1. 7. sz. 132-133.

60 A közoktatásügyi miniszter 852–2417/1952. VII. KM. sz. utasítása az 1952/53. évi általános és középis-
kolai osztályvizsgákról. Közoktatásügyi Közlöny, 2. 23. 309-12.

61 A közoktatásügyi miniszter 852–13/1953. V. főo. K. M. sz. utasítása az általános iskolák folyó évi vizs-
gatételeiről. Közoktatásügyi Közlöny, 3. 4. 50-53.

62 852–228/1954. V. (XII. 15.) OM. sz. utasítás az általános iskolák 1954/55. évi vizsgatételei tárgyában. 
Oktatásügyi Közlöny, 2. 24. 309-312.

63 Oktatásügyi Közlöny, 5. 1. 45.
64 1951. évi 15. tvr. (máj. 27.) a tankötelezettségről és az általános iskoláról. In: Törvények és rendeletek 

hivatalos gyűjteménye, 1951. I. köt. (1952). Jogi és Államigazgatási Kiadó, Budapest, 81-83.
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számolást megtanítani, a vegytanban az elemeket és általában az ismeretanyagot. Ezeket 
kevésbé ismerik, mint általában a politikai frázisokat.”65 Az aktuális miniszter, Darvas 
József az általános iskolai oktatás kapcsán a matematika, fizika, valamint a magyar 
nyelv és irodalom tanítása terén állapított meg komoly hiányosságokat.66 

A tárgyalt időszakban a neveléspolitikai útmutatások, nézetek zavarai, ellentmondá-
sai inkább a tantervi – toldozó-foltozó – munkákban tükröződnek, legalábbis 1955-ig.

KEMÉNY FELÜGYELET A KEMÉNY DIKTATÚRÁBAN

Az oktatásirányítás és szakfelügyelet átszervezésének két meghatározó tényezője volt. 
Az egyik szakmai, mely egységesen hosszú, a korábbinál mindenképpen hosszabb 
iskolai oktatást biztosító oktatási rendszert akart létrehozni, a másik politikai, mely a 
saját hatalmát építő kommunista párt (1948-től az MDP) hatalmának a kiépítését és 
konszolidálását szolgálta.67 Így a felügyelet – bár látszólag az állam, de – valójában a 
párt „meghosszabbított kezévé” vált; előbb a régi, jó szakemberekkel együtt, majd 
később inkább nélkülük. „Az új tankerületi főigazgatók, s ezek beosztottjainak egy része 
olyan, szakmán kívüli szférából hozott munkáskáder volt, akinek elsősorban politikai 
feladatai voltak.”68

1950-ben, az első tanácstörvényt69 követően a korábban felállított megyei tankerüle-
tek gyakorlatilag érintetlenül kerültek be a tanácsi szervezetbe, a művelődési osztályok 
irányítása alatt. A közoktatásügyi miniszter 1951-ben kiadott felügyeleti rendelete 
erősen centralizálta az iskolák felügyeletét.70 A tárca általános és középiskolai főosztá-
lyán tanulmányi felügyelői csoportot hoztak létre, bennük központi tanulmányi 
felügyelőkkel. A megyékben az általános tanulmányi felügyelet az általános iskolákat a 
járási általános tanulmányi felügyelői révén ellenőrizte. A szigorú hierarchikus rend 
szerint működő szervezetben a felsőbb hatóságoknak irányítási és ellenőrzési joga volt 
az alsóbbakkal szemben. A központi tanulmányi felügyelő „elvi irányítást ad és 
ellenőrzi” a megyeit, „a megyei általános iskolai tanulmányi felügyelő irányítja és 
ellenőrzi a járási általános tanulmányi felügyelő munkáját”, míg a járási felügyelő 
feladata „a járás területén működő általános iskolák oktató- nevelőmunkájának irányí-
tása és ellenőrzése.”

65 Révai József (1951): A közoktatás kérdései. Részlet az MDP II. kongresszusán elmondott beszédből. 
Köznevelés, 7. 6. 221-222.

66 Darvas József (1951): Feladataink az új tanévben. Köznevelés, 7. 17. 709–712.
67 Halász Gábor (1984): Felügyelet és oktatásirányítás: történeti – szociológiai elemzés 1945-től napjainkig. 

Oktatáskutató Intézet, Budapest, 23.
68 Halász Gábor (1984): Felügyelet és oktatásirányítás: történeti – szociológiai elemzés 1945-től napjainkig. 

Oktatáskutató Intézet, Budapest, 25.
69 1950. évi I. törvény a helyi tanácsokról. Letöltés: http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=8374 

(2017. 04. 11.)
70 A közoktatási miniszter 1212-F-1/1951. IV. sz. rendelete az általános és középiskolák felügyelete tár-

gyában. Közoktatásügyi Közlöny (1951) 1. 2. 17-23.
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A tantárgyi szakfelügyelet még inkább központosított volt, hiszen valamennyi 
szakfelügyelő a Közoktatásügyi Minisztérium állományához tartozott, és egy-egy 
körzetért felelt. A minisztérium szaktárgyi szakelőadói irányították őket, és a szakfelü-
gyelők nekik, illetve a megyei oktatási osztályok vezetőinek küldték a havi jelentéseiket. 
A tantárgyi szakelőadó havonta egy kétnapos értekezleten értékelte a jelentéseket, 
kijelölve a havi teendőket. Az azonos megyékben tevékenykedő szakfelügyelőket 
havonta a megyei oktatási osztály vezetője hívta össze, ahol a szakfelügyelők az általá-
nos tanulmányi felügyelőkkel is megbeszélték azokat a szaktárgyi kérdéseket, amelyek-
ben megyei intézkedésre volt szükség.71 Egyértelműen kemény szakfelügyeleti rendszer-
ről beszélhetünk tehát.

8. táblázat: Az általános iskolai felügyelet 1951 és 1955 után72

Szint 1951 és 1955 között 1955 után
1. Közoktatásügyi, majd 1953-tól  

oktatásügyi miniszter Oktatásügyi miniszter

2. Általános iskolai központi 
tanulmányi felügyelő

Tantárgyi szakelőadók (a Közoktatásügyi, 
majd Oktatásügyi Minisztériumban)

Tantárgyi szakelőadók  
(Oktatásügyi Minisztérium)

3. Tantárgyi szakfelügyelők a minisztériumi 
állományban (szakfelügyeleti körzetenként)

4. Megyei általános iskolai  
tanulmányi felügyelő

Megyei tanulmányi és szakfelügyelő (orosz, 
testnevelés, ének és rajz tantárgyakból)

5. Járási általános iskolai  
tanulmányi felügyelő

Megyei jogú városi tanulmányi és 
szakfelügyelő (a város iskoláiban) 

Járási tanulmányi és szakfelügyelő (a járás 
iskoláiban, kivéve orosz, testnevelés, ének 

és rajz tantárgyakból)
Forrás: Szebenyi Péter (1993): Válaszúton a szakfelügyelet. Akadémiai Kiadó, Budapest, 122-124. táblázatai 
nyomán

Nőtt a felügyelői létszám is: a járási felügyelőké 150-ről 210-re. Megyénként két-
három általános felügyelő, míg országosan 116 szakfelügyelő működött. Ráadásul a 
kádercsere szinte teljes volt, és immár a „politikai fejlettség”, azaz a megbízhatóság vált 
a meghatározó szemponttá. Ennek megfelelő volt a feladat is, ti. hogy az ellenőrzésen 
túl a felső párt- és állami szervek utasításait „segítettek” végrehajtani. Az idézett 
rendelet szavaival: „ellenőrzi az oktató-nevelőmunkát az általános iskolákban és a 
középiskolákban, iskolalátogatásainak során ellenőrző munkájával felkutatja az oktató- 
nevelőmunka jó eredményeinek, hibáinak okait, megvizsgálja az iskolavezetés állapotát 
és az ellenőrzés során szerzett tapasztalatok felkutatásával hathatós segítséget nyújt az 

71 Székely Béla – László József (1952): A tanulmányi felügyelet új rendje. Köznevelés, 8. 18. 753-754. 
nyomán.

72 Szebenyi Péter (1993): Válaszúton a szakfelügyelet. Akadémiai Kiadó, Budapest, 122. nyomán.
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összes általános és középiskoláknak a párt és kormány határozatainak, valamint a 
Közoktatási Minisztérium és a megyei, járási, városi tanácsok által kiadott rendeleteknek 
a végrehajtásában.”73

A túlzottan centralizált szervezeti rendszeren belül hamar változások álltak be. Már 
1952-től a szakfelügyelők kikerültek a minisztériumi állományból, és a megyei tanácsok 
oktatási osztályainak továbbképzési csoportjaiba kerültek. A Nagy Imre-féle új politikai 
irányvonal, az „új szakasz” további szervezeti és hatásköri változásokat eredményezett.74 
Bevezették a kettős alárendeltség elvét, mely szerint „az oktatási osztályok nemcsak az 
illetékes tanácsi végrehajtó bizottságnak, hanem az oktatásügyi miniszternek és a felettes 
szakigazgatási szerveknek is alá voltak rendelve”.75 A megyei oktatási osztály ellátta az 
általános iskolák szakfelügyeletét az ún. készségtárgyakból (testnevelés, ének és rajz), 
illetve a politikai szempontból kiemelt oroszból. A megyei jogú városok oktatási 
osztályai általános és szakfelügyeletet egyaránt gyakoroltak a város általános iskolái 
felett. A járási tanácsok oktatási osztályai gyakorolták a területükhöz tartozó alsó fokú 
iskolák általános és szakfelügyeletét (kivéve oroszból, testnevelésből, énekből és 
rajzból), valamint ellátták a hozzájuk tartozó iskolák általános felügyeletét, ahogyan a 
városi kerületi osztályokhoz tartozott az irányításuk alatt álló iskolák általános 
felügyelete.

A centralizáció fennmaradását jól jelzi, hogy tantárgyi szakelőadók saját területük 
irányításában komoly segítséget kaptak az 1952-ben létrehozott Központi Pedagógus 
Továbbképző Intézettől, ahol a szakfelügyelők évente többnapos, bentlakásos tovább-
képzésben részesültek.76 Ugyanilyen keményen próbálták a szakfelügyelők is kézben 
tartani az iskolákat, tanárokat és igazgatókat egyaránt, amiért 1954-ben a Köznevelés c. 
folyóiratban kemény hangvételű bírálatok születtek.77 Ezekben többen bírálták a 
felügyelők stílusát, módszereit, de egyesek magát a szervezetet is.

AZ ÚJ IRÁNYVONAL HATÁSA A TÖRTÉNELEMTANÍTÁSBAN

Közoktatásunk, és ezen belül az általános iskola gondjai nem csökkentek, hanem 
növekedtek a szocialista fordulatot követően. Például „nem kapott megfelelő helyet a 
magyar nyelv, helyesírás, helyes beszéd, irodalmunk, nemzeti kultúránk értékeinek 
megfelelő oktatása és megszerettetése. […] nem vették figyelembe eléggé a tanulók 

73 A közoktatási miniszter 1212-F-1/1951. IV. sz. rendelete az általános és középiskolák felügyelete tár-
gyában. Közoktatásügyi Közlöny (1951) 1. 2. 17-23. (Kiemelés tőlem: K. A.)

74 Vö. Az MDP III. kongresszusát követő 1954. évi tanácstörvényhez készült 33/1955. (O. K. 8.) O. M. sz. 
miniszteri utasítás az egységes oktatási igazgatásról. Oktatásügyi Közlöny, 2. 8. 96. Melléklet: A tanácsi 
oktatásügyi szakigazgatás szervezeti és működési szabályzata, uo. 1-15.

75 In: Knausz Imre: A közoktatás Magyarországon 1945–1956. 81. Letöltés: http://webcache.
googleusercontent.com/search?q=cache:s5RzhGdAByMJ:mek.oszk.hu/10000/10080/10080.odt+&cd=2
&hl=hu&ct=clnk&gl=hu&client=firefox-a (2017. 04. 22.)

76 Az intézményt szovjet mintára az akkori Gorkij fasorban hozták létre a korábbi híres fasori evangéli-
kus gimnázium épületében.

77 Pl. Margócsy József (1954): A szakfelügyelet néhány kérdéséről. Köznevelés, 10. 8. 181-182.
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fejlettségi szintjét, életkori sajátosságait […]”.78 Különösen jellemző volt ez az alsó 
tagozatos tanulók oktatásában. Az I. osztályban(!) beszélgetési téma volt a Nagy 
Októberi Szocialista Forradalom története. A II-III. osztály tantervében pedig a 
következők szerepeltek: „Munkaerő-gazdálkodás”, az „Életszínvonal tervszerű eme-
lése”, valamint a „Tervgazdálkodás”.

1953-ban,79 majd 1956-ban80 új általános iskolai rendtartás lépett életbe. 1955-ben81 
és 1956-ban82 az általános iskola felső tagozata számára új szaktárgyi útmutatók jelentek 
meg. Szintén 1956-ban az alsó tagozaton új tanterv és utasítás lépett életbe,83 és „az 
általános iskola céljának maradéktalan megvalósításán túlmenően zeneileg műveltebb 
ifjúság nevelése”84 érdekében ének-zene tagozatú iskolákat létesítettek. Döntés született 
1958-tól új felső tagozatos tanterv bevezetéséről is.85 Az életbe léptetett alsó tagozatos 
tanterv legfőbb törekvése az volt, hogy – a világnézeti, eszmei-politikai célkitűzések 
változatlansága mellett – javítsa a tanterv pedagógiai koncepcióját. Az alapkészségek 
javítása érdekében újból bevezették az alsóbb osztályokban a kézimunka-oktatást, és – a 
4. osztályos földrajz előkészítéseként – a 3. osztályos lakóhelyismeretet.86

Az 1953-as júniusi „olvadást” követően sor került bizonyos tananyagcsökkentésre. 
Mivel az ötvenes évektől a nyolcvanas évekig a párthatározatok szabták meg a köve-
tendő irányt szinte minden területen, ezért az 1954-es párthatározat megállapításait is 
vizsgálnunk kell. A határozat a kezdeti, eredményeket felsoroló „tiszteletkörök” után 
megállapítja, hogy „nem gondoskodtunk megfelelően általános iskoláinkról”, a szakrend-
szerű oktatás megvalósítását előírva a falusi iskolákban is: „Fokozatosan [1960-ig] meg 
kell szüntetni az osztatlan és részben osztott összevont felső tagozatokat (V–VIII. 
osztályokat).” Mindezek mellett „állandó jellegű és szervesen felépített tanterveket” 
követelt mindkét iskolatípusban (általános iskola és gimnázium), „magas színvonalú 
tankönyvek”-et igényelt az alapvető tárgyakból (magyar, történelem, mennyiségtan, 
földrajz). Leszögezte, hogy „[…] ki kell fejleszteni az oktatás-nevelés, a pedagógia 
kérdéseivel való tudományos foglalkozást”, de támaszkodni kell a tanári tapasztalatokra 
is. Továbbá kifejezte az igényt, hogy az új tanterv „[…] adjon segítséget a vulgáris, 

78 Horváth (1978) 72.
79 A közoktatásügyi miniszter 852/853–7/1953. VII. KM. sz. utasítása az általános iskolák és az általános 

gimnáziumok Rendtartásának életbeléptetése tárgyában. In: Közoktatásügyi Közlöny, 3. 3. 21-22.
80 842–852–44/1956. OM. sz. közl. In: Oktatásügyi Közlöny, 3. 12. 171.
81 Oktatási Közlöny (1955) 3. 17. melléklete (aug. 15.) 24. l.
82 Az oktatásügyi miniszter 63/1956. (O. K. 16.) O. M. sz. utasítása az általános iskola felső tagozata tan-

tárgyaihoz készült Útmutatók kiadásáról. Oktatásügyi Közlöny 4. 16. 220. Melléklet 24. 
83 Az oktatásügyi miniszter 62/1956. (O. K. 16.) sz. utasítása az általános iskola I–IV. osztályában új 

Tanterv és Utasítás bevezetésére. Oktatásügyi Közlöny, 4. 16. 219-220.
84 Az oktatásügyi miniszter 75/1956. (O. K. 18.) O. M. sz. utasítása ének-zene tagozatú általános iskolák 

létesítéséről. Oktatási Közlöny, 4. 18. 254-255.
85 Tanterv és utasítás az általános iskolák 5–8. osztálya számára. Tankönyvkiadó, Budapest, 1958. (Ezt 

következő közlésünkben elemezzük.)
86 Vö.Dancs István − Simon Gyula (szerk., 1962): A közoktatásügy fejlődésének néhány kérdése. In: 

Tanulmányok a magyar népi demokrácia neveléstörténetéből II. köt.. Tankönyvkiadó, Budapest, 67.
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sematikus tárgyalási mód, az erőszakos aktualizálás és az üres »átpolitizálás« leküzdé-
sére”, az életkori sajátosságok figyelembe vételére.87

A történelemtanításra mint a hazafias nevelés eszközére a határozat konkrét felada-
tokat rótt, ami a korábbi évek eredménytelenségének a felismerését sugallta: a tanulók 
„[…] ismerjék és szeressék meg népünk történelmét, tanulják meg, hogy népünk milyen 
bátran harcolt elnyomói ellen a hazáért és a szabadságért. A forradalmi hagyományok 
mellett támaszkodni kell történelmünk minden fontos haladó tényezőjére (például 
Kossuth mellett Széchenyire is). Az oktatásban élményszerűen, lelkesítően kell bemutatni 
népünk és munkásosztályunk harcait, annak nagy alakjait, népünk alkotómunkáját, a 
földművelésben, az iparban, közlekedésben, a tudományban, a kultúra minden területén 
elért eredményeinket (pl. Vásárhelyi, Eötvös, Semmelweis, Erkel, Munkácsy stb. életének 
és küzdelmeinek jelentőségét).”88 Mindez lehetőséget kínált a nagy történelmi személyi-
ségek kiemelésére, valamint a gazdaság-, művelődés- és kultúrtörténet kiemeltebb 
tárgyalására, a történelem életszerűbb bemutatására.

1955-ben az előző évi párthatározatból következően tananyagcsökkentés lépett 
életbe.89 Főleg a legújabb kori egyetemes történeti és munkásmozgalom-történeti 
anyagrészek kerültek ki a tankönyvekből. (Az új anyag tanítására szánt 177 órából csak 
mintegy 25, a 107 kötelező évszámból pedig 22 vonatkozott az egyetemes történelemre. 
Tehát a magyar történelem több mint 80%-os arányt képviselt a világtörténelem szűk 
20%-ához képest.) A függetlenségi harcok is alárendelődtek a (nemzeti) „függetlenségi 
harc magasabb érdekeinek”. Az internacionalizmus szelleme a korábbiakhoz képest 
kevésbé érvényesült,90 sőt itt-ott kísérletek történtek vitatható nemzeti szempontok, 
„egyes szomszéd népek […] elleni igazságtalan hódító háborúk, valamint a régi magyar 
nemzetiségi elnyomó politika igazolására.”91 

A tananyagcsökkentéssel a VI. osztályos egyetemes történeti bevezetés, VII. osztály-
ban pedig az európai parasztháborúk és a németalföldi szabadságharc, valamint a 
felvilágosodás került ki a tananyagból. Az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc 
átkerült a VII. osztály végéről a VIII. osztály elejére, hogy „ezzel tehermentesítjük a VII. 
osztály anyagát.”92

87 A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége határozata a közoktatás helyzetéről és feladatairól 
(1954). Dokumentumok… II. (1990) 17-24., ill. Köznevelés, 10. 5. 98. 

88 Uo.
89 Melléklet az oktatásügyi miniszter 61/1955. (O. K. 16.) OM sz. utasításához. Történelem (1955). Tan-

könyvkiadó, Budapest, 10.
90 Seres József (1956): A társadalom fejlődése és az osztályharc kérdése az általános iskolai történelemta-

nításban. Történelem- és Földrajztanítás, 1. 1-2. 16-18. l.
91 Bellér Béla (1955): A nacionalizmus és kozmopolitizmus jelenségei iskolai munkánkban. Köznevelés, 

11. 19. 444. 
92 Melléklet az oktatásügyi miniszter 61/1955. (O. K. 16.) OM. sz. utasításához. Tankönyvkiadó, Buda-

pest, 1.
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ELŐREMUTATÓ KÍSÉRLETEK

1955 tavaszától a tantervi munkában ez eddigi hektikusságot kezdte felváltani egy 
kiérleltebb vonal. Ez vonatkozott az alsó tagozatos tantervek módszeres kidolgozására, 
kísérleti kipróbálására, de a felső tagozatos szaktárgyi tantervek némelyikének kidolgo-
zására, sőt kísérleti kipróbálására is.

Komolyabb vizsgálódások is indultak a történelemtanítás eredményességével (inkább 
eredménytelenségével) kapcsolatban. Egy nagy feltűnést keltő tanulmány szerzője, 
Unger Mátyás így összegezte saját középiskolai felmérésnek tapasztalatait: a gimnázium 
I. osztályába kerülő tanulók ismeretei „meglehetősen hiányosak”, „a legdöntőbb esemé-
nyek szilárd váza hiányzik”, a „több évszázadon át húzódó történelmi folyamatokat nem 
látják egységükben”, „egymástól tartalmukban és jellegükben különböző történelmi 
folyamatokat összeolvasztanak, összecserélnek”, „határozott történelemszemléletnek alig 
lehet nyomát felfedezni.”93

A fogyatékosságok okainak a feltárására is történtek kísérletek. Egy csokorra való a 
legfontosabb megállapításokból: úgy „tanítottuk az általános iskolai növendékeinket, 
ahogy a középiskolaiakat;”94 „a tények, a történelmi események tanítása körül van a 
legtöbb hiba;”95 „nagyon sok fogalmi ismeretet, eseményt, évszámot stb. követelünk, s ez 
nincs arányban az általános iskolai tanulók befogadóképességével.”96

Megoldási javaslatok, határozott metodikai állásfoglalások is születtek. Veress Judit 
szerint „[…] a történelemtanításnak is a konkrét tények feltárása, megismertetése a 
kiindulópontja. Általánosításokra csak ezután kerülhet sor”.97 Vas Károly, a pedagógiai 
főiskolák számára kiadott – immár magyar – módszertankönyv elméleti részének 
szerzője határozottan megállapítja, hogy „a tényektől elszakított, vagy a tényekkel csak 
illusztrált általánosítások útján nyert fogalmak dogmatikusak, merevek, metafizikusak 
lesznek, a tanulókban pedig eluralkodik a tekintélyelvűség, ha a könyv és a tanár 
tekintélyére hagyatkozva, nem pedig a konkrét tényeket aktíve elemezve, az észleletek 
anyagát tudatukban feldolgozva jutnak hozzájuk.”98 Köves Károly, a gyakorlati rész 
szerzője fontos didaktikai elveket fogalmaz meg: „A passzív egyoldalú befogadást 
száműznünk kell az iskolából. … A szemléltetett anyag megbeszélése a szemléletes 
történelmi képzetek kialakításának legjobb módszere.”99

93 Unger Mátyás (1955): Milyen felkészültséggel jöttek tanulóink az általános iskolából? Történelemtaní-
tás, 1. 4-5. 131-135. 

94 Veress Judit (1954): A tények és általánosítások szerepe az általános iskolai történelemtanításban. 
Köznevelés, 10. 11. 168-169. 

95 Seres József (1955): Eredmények és hiányosságok az általános iskolai történelemtanításban. Történe-
lemtanítás, 1. 2-3. 65-68. 

96 Annási Ferenc (1956): Hozzászólás Unger Mátyás: Milyen felkészültséggel jöttek tanulóink az általá-
nos iskolából? c. cikkéhez. Történelem- és Földrajztanítás, 1. 1-2. 55-60. 

97 Veress Judit (1954): A tények és általánosítások szerepe az általános iskolai történelemtanításban. 
Köznevelés, 10. 11. 168-169. 

98 Vas Károly (1954): Az általános iskolai történelemtanítás módszertana. I-III. rész. Felsőoktatási Jegy-
zetellátó Vállalat, Budapest, 9. 

99 Köves Károly (1954): Az általános iskolai történelemtanítás módszertana. IV. rész. Felsőoktatási Jegy-
zetellátó Vállalat, Budapest, 42. 
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Közben az 1953-as „olvadást” követően a némiképp szabadabb tanítási légkörben 
megnőtt a tanárok érdeklődése a szemléltetés lehetőségei iránt. Ennek kielégítésére 
azonban csak egy 1952-ben megjelent képsorozat elfekvő példányait tudták szétosztani. 
A történelem érdekesebb, életszerű tanítása viszont a tananyag értékelése és általánosí-
tása lehetőségeit korlátozta, pedig a Pécsi Pedagógiai Főiskola Történelem Tanszéke 
kísérletsorozata a gyakorlatban is bizonyította, hogy „komoly elvonómunkát igénylő 
fogalomalkotás az általános iskola 6. osztályában is lehetséges.”100 Megjelent egy segédlet 
és egy tanári kézikönyv is a témakörben.101. 1956-ban azonban, amikor tanulók és 
tanárok egy barikádon harcoltak a szabadságért, az „ötvenes évek” oktatáspolitikájának 
és hivatalos történelemtanításának a kudarca is beigazolódott.

A TANÍTÓ- ÉS TANÁRKÉPZÉS „HULLÁMVASÚTJA”

1947-ben az MKP 3 éves terv-javaslatába ez is bekerült: „le kell bontani [...] azt a 
válaszfalat, mely tanítók és tanárok között fennáll: egységesíteni kell a nevelőképzést. 
A hároméves terv egységes, hároméves nevelőképző főiskolák kiépítésére vesz irányt [...]. 
Három esztendő alatt 10 állami nevelőképző főiskolát [...] szervezünk.”102 Ezt követően 
1947–1948-ban Budapesten, Szegeden, Pécsett és Debrecenben (utóbbi 1949-ben Egerbe 
került át)103 létrehozták a nevelőképző főiskolát, melyet érettségi után lehetett elvégezni. 
Az intézmény kezdetben általános iskolai tanítók és tanárok képzését egyaránt szolgál-
ta.104 A hároméves képzés igen magas óraszámmal (első évben heti 34, a második évben 
37) olyan széles profilú nevelőket kívánt az általános iskolába küldeni, akik az alsó 
tagozati tanítás mellett matematikát, fizikát, kémiát és testnevelést is tudtak volna 
tanítani. Nézzük a képzés nagyívű óratervét!

100 Vas Károly (1955): A fogalomalkotás problémája az általános iskolai történelemtanításban. Történe-
lemtanítás, 1. 1. 16-23. l. és Vas Károly (1958): A történelmi fogalomalkotás általános iskolai lehetősé-
geit és határait vizsgáló kísérlet megtervezésének és lefolytatásának módszere. Pedagógiai Szemle, 8. 
11. 1032-104. 

101 Történelmi fogalmak kialakítása, tematikus és ismétlési tervek (Segédkönyv az általános iskolai törté-
nelemtanításban). Tankönyvkiadó, Budapest, 1956. 103 l.

 Filla István (1956): Történelem. Kézikönyv az általános iskolai történelmet tanító nevelői számára. VI. 
osztály. Tankönyvkiadó, Budapest.

 Ismertetése – Köves Károly (1960): Történelemtanítás, 5. évf. 4. 27-28.
102 3 éves terv. A Magyar Kommunista Párt javaslata (1947). Szikra, Budapest, 113-114.
103 A VKM. 1552–13/1949. V/1. sz. utasítása a debreceni Pedagógiai Főiskola áthelyezéséről Egerbe.
104 Vö.: „A Pedagógiai Főiskola feladata az általános iskola nevelőinek képzése… Olyan pedagógusok ki-

alakításáról van szó, akik alsó fokú osztálytanításra, felső fokon pedig bizonyos tantárgycsoportok szak-
tanítására nyernek képesítést.” In: Faragó László (1948): A Pedagógiai Főiskola feladata és szervezete. 
Köznevelés, 4. 8. 149. (Az írás szerzője a Pedagógiai Főiskola első igazgatója volt.)



118 NEVELÉSTUDOMÁNY, OKTATÁSÜGY

9. táblázat: A Pedagógiai Főiskola óraterve (1948)

Tantárgyak I. év II. év III. év
I. félév II. félév I. félév II. félév I. félév II. félév

I. Kötelező tárgyak
Lélektan
Pedagógia
Filozófia
Szociológia
Ének
Rajz
Testnevelés
Kézimunka

2
3
2
2
3
2
2
2

2
3
2
2
3
2
2
2

4
4
2
2
3
2
2
2

4
4
2
2
3
2
2
2

4
4
2
2

4
4
2
2

II. Szaktárgyak

Ké
ső

bb
 m

eg
ál

la
pí

ta
nd

ó 
ór

as
zá

m
ba

n

Magyar nyelv
Magyar irodalom
Élő idegen nyelv
Történelem
Földrajz
Természetrajz, Az ember élete
Matematika
Fizika
Kémia
Ének-zene

4
4
8
4
4
11
5
4
4
8

4
4
8
4
4
8
5
4
4
8

4
4
8
4
4
8
5
5
3
8

4
4
8
4
4
8
5
5
3
8

III. Kiegészítő szaktárgyak
Rajz, művészettörténet
Testnevelés
Háztartási ismeretek
Gazdasági ismeretek
Műhelygyakorlatok

4+2
6
4
4
4

4+2
6
4
4
4

4+2
6
4
4
4

4+2
6
4
4
4

Forrás: Bizó Gyula (1965): Az általános iskolai nevelőképzés. In: Nevelésügyünk húsz éve (1945–1964). 
Tanulmányok a magyar népi demokrácia neveléstörténetéből. Szerk.: Simon Gyula. Tankönyvkiadó, 
Budapest, 427. 

Jelentkezni lehetett magyar nyelv és irodalom–angol/francia/orosz/történelem 
szakpárra, vagy magyar–történelem; földrajz–természetrajz–az ember élete, vagy 
matematika–fizika–kémia (vegytan) szakokra, de utóbbi három esetben még egy 
szaktárgyat lehetett választani a rajz, testnevelés, kézimunka, gazdasági gyakorlatok, 
háztartási gyakorlatok, valamint kereskedelmi gyakorlatok közül. Tehát párhuzamosan 
kétszakos, háromszakos és négyszakos képzés folyt. Megfigyelhető azonban a humán, 
és azon belül is a nyelvi jellegű képzés túlsúlya. (Nyilván ebben az orosztanárok képzése 
volt a meghatározó.) A legnagyobb gondot azonban az jelentette, hogy az általános 
iskolák száma ekkor már 4760-ra nőtt, bennük 23 580 tanítóval és csak 3805 tanárral. 
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A legszerényebb számítások szerint is közel 25 ezer (pontosabban 24 755) szakos tanár 
hiányzott.105 

A szaktanárhiány pótlására két megoldás kínálkozott. Egyrészt a tanítók szaktaní-
tókká és szakos tanárokká való ki- és átképzése levelező és esti tagozatokon, másrészt a 
pedagógiai főiskolák képzési rendjének átalakítása. Csak szaktanárokat képeztek, 
magasabb szaktárgyi óraszámokkal, de átmenetileg a háromról két évre leszállított 
képzési idővel.106 Ortutay Gyula miniszter döntött ugyanis a pedagógiai főiskola és a 
tanítóképző sorsáról: „Az általános iskola osztály- és egyben szakjellegű nevelői szükség-
letét az iskola egységének megóvása végett egységesen pedagógiai főiskolákon kívánom 
biztosítani. Minthogy e feladatot a tanítóképző intézetek nem oldhatják meg, elhatároz-
tam a jelenlegi tanítóképzés fokozatos megszüntetését.”107 1949-től az egységes középis-
kolai rendszerbe illesztették be a tanítóképzést, ezért a képzési ciklus hosszát a többi 
középiskolához igazítva egy évvel megrövidítették, és nevüket pedagógiai gimnáziumra 
változtatták. 1950-től négy évfolyammal újra megnyíltak a tanítóképző iskolák. 
A tanítójelölteket az ötödik évben a minisztérium iskolai tanításra vezényelte.108 
A pedagógiai főiskolákon 1954-ben ismét három évre nőtt a képzési idő.109 Mire teljessé 
lett, ránk köszöntött az 1956-os forradalom. Közben előtte egy váratlan intézkedéssel 
megszüntették az időközben Apáczai Csere János nevét felvevő budapesti pedagógiai 
főiskolát, az ország legnagyobb ilyen intézményét,110 pedig az általános iskolai tanárhi-
ány ekkor még messze nem szűnt meg. A tanárképzés korabeli hektikusságát önmagá-
ban ez az intézkedés is jól jelzi.

ÖSSZEGZÉS

A pártállam kiépülésének és keményedésének időszakában a közoktatás-politika 
egymásnak gyakran ellentmondó intézkedéseinek az alapját az MDP KV 1950-es és 
1954-es határozatai jelentették. Nem csoda, hogy ezek nyomán sokszor nem kellően 

105 Bizó Gyula (1965): Az általános iskolai nevelőképzés. In: Simon Gyula (szerk.): Nevelésügyünk húsz 
éve (1945–1964). Tanulmányok a magyar népi demokrácia neveléstörténetéből. Tankönyvkiadó, Buda-
pest, 428. adatai alapján.

106 A Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1950. évi 21. sz. törvényerejű rendelete a pedagógiai főiskolák-
ról. Magyar Közlöny (1950) 6. 109. sz. 125.

107 160.950/1948. V. 2. sz. VKM rendelet. (Nem jelent meg sem a Magyar Közlönyben, sem a Közneve-
lésben, ezért kultuszminisztériumi ügyviteli intézkedésnek tekinthető.) Idézi: Donáth Péter (szerk., 
(2004): KÖZszolgálat – pedagógushivatás. Rozsondai Zoltán a magyar tanítóképzésért és megújításá-
ért. Trezor Kiadó, Budapest, 116.

108 A Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1950. évi 43. sz. törvényerejű rendelete a tanítóképzésről. Ma-
gyar Közlöny (1950) 6.187-189. 1084-1086.

109 Az O. M. 8550–46/1954. IX. sz. rendelete a pedagógiai főiskolák képzési idejének 3 évben való meg-
állapítása tárgyában. Az O. M. 8550–48/1954. IX. sz. rendelete a pedagógiai főiskolákon bevezetendő 
hároméves és kétszakos képzés egyes feladatairól.

110 A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának 1017/1955. (II. 6.) MT. határozata a Budapesti Peda-
gógiai Főiskola megszüntetéséről. Az oktatásügyi miniszter 8550–13/3. XI. sz. utasítása a budapesti 
Apáczai Csere János Pedagógiai Főiskola megszüntetéséről.
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átgondolt, hektikus állami intézkedések születtek.111 Kiépült Magyarországon is a 
szovjet közoktatás „szocialista” modellje, mely közvetlen pártirányításon alapuló 
monolit iskolarendszert jelentett. Ez az egységes marxista-leninista, sőt sztálinista 
ideológiai szempontok által meghatározott „kommunista ember” nevelését,112 ponto-
sabban ideálját erőltette. A politika befolyása áthatotta a közoktatás egészét, nem 
csupán az átideologizált történelemtanítást. Az általános iskolában is − mely túlélte a 
kezdeti válságos időszakot − egymást érték a szervezeti változások, az erőltetett 
reformok, állandó kiigazítások, melyek követése számtalan nehézségbe ütközött. Bár a 
mennyiségi mutatók javításának igényét lassan felváltotta a minőségi fejlesztés igénye, 
az ötvenes évek időszakára azonban ez utóbbi még kevésbé jellemző. Az 1956-os 
forradalom eseményei a korszak közoktatás-politikájának teljes kudarcát is jelezték.

111 Ennek egyik „kiváló” példája az 1948 őszétől az iskolákban bevezetett 7 érdemjegyből álló új osztá-
lyozási rendszer – kitűnő (7), jeles (6), jó (5), közepes (4), elégséges (3), gyenge (2), elégtelen (1) –, mely 
alig két esztendőt ért meg. (Vö. Simon II. /1962/ 44-45.) 1950 őszétől visszatértek a korábbi ötjegyű 
skálához, csak éppen fordított sorrendben. (1948 előtt az 1-es volt a legjobb osztályzat.) Ez a „játék” is 
beletartozott a „múltat végképp eltörölni” intézkedések sorába.

112 Vö. Kelemen Elemér (2002): Hagyomány és korszerűség. Oktatáspolitika a 19–20. századi Magyar-
országon. Oktatáskutató Intézet – Új Mandátum Kiadó, Budapest, 57.
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VALÓSÁGOS KÖNYVTÁR – 
KÖNYVTÁRI VALÓSÁG
Könyvimertetés

HASZONNÉ KISS KATALIN1

Valóságos könyvtár – könyvtári valóság. Könyvtár- és információtudományi 
tanulmányok 2016. Szerk. Kiszl Péter, Boda Gáborné Köntös Nelli. Budapest, 
ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet. 2017. 

A tanulmánykötet az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 
Könyvtár- és Információtudományi Intézete, valamint Könyvtártudományi Doktori 
Programja szervezésében a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében 
szervezett VALÓSÁGOS KÖNYVTÁR – KÖNYVTÁRI VALÓSÁG II. című konferen-
cia2 tematikáját követve, az ott elhangzott előadásokat tartalmazza. 

A kötetet Kiszl Péter, az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézetének 
igazgatójának előszava után Szalay Péter, az ELTE tudományos ügyek rektor he lyet te sé-
nek bevezető szavai indítják. 

Tudósok a valós és virtuális könyvtárakról című első fejezetben az egyetem professzo-
rának, Frank Tibornak (A könyvtáraktól az internetig)? és Déri Balázsnak (Mentem-é a 
könyvtárak által előbb?) személyes hangú írásai olvashatóak. Mindkét előadás hangsú-
lyozza a könyvtárak, a könyvtárosok és az információkhoz való hozzáférés fontosságát. 
Frank Tibor az USA könyvtárainak mintájára felhívja a figyelmet a nyitva tartási idő, a 
szabadpolcos rendszer és az egységes szakrend használatára, mely az amerikai rendszer 
sikeres működésének kulcsa. 

A Hazai és határon túli könyvtári alternatívák fejezetben Fodor Péter, a FSZEK 
főigazgatója (Változó könyvtár. Probléma – elemzés – mérlegelés – cselekvés) a korszerű 
könyvtár működéséről, a vele szemben megfogalmazott elvárásokról és a lehetséges 
megoldásokról ír. A könyvtári munkafolyamatokat, a szolgáltatásokat, a dokumentum-
központú szemléletet érintő változásokat helyezi felsőoktatási környezetbe Székelyné 
Török Tünde, az ELTE Egyetemei Könyvtár, Gyűjteményszervezési Osztály vezetője 
(Változások, irányok a magyarországi felsőoktatási könyvtárakban). Silvia Stasselová, a 
Pozsonyi Egyetemi Könyvtár főigazgatójának angol nyelvű tanulmánya (The modern 
architecture of university library buildings – an effective marketing tool) négy nemzetközi 
példával mutat rá, hogyan válhat az egyetemi könyvtár épülete az egyetemek hatékony 
marketingeszközévé. Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke (A Délvidéki 
Magyar Tudástár létrehozása) a vajdasági magyar közintézmények adatbázisain alapuló, 

1 Haszonné Kiss Katalin, régióvezető, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Budapest
2 A konferenciára 2015. november 23–24. került sor, Budapesten, az Eötvös Loránd Tudományegytemen.
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a digitális kor kihívásainak is megfelelő Tudástár tervét vázolja fel. Kiszl Péter, az ELTE 
BTK KITI igazgatójának tanulmánya (Könyvtár – és Információtudomány az új 
felsőoktatási szakstruktúrában) ismerteti a könyvtári képzést érintő legújabb változáso-
kat, a képzés jövőbeli kereteit és a további feladatokat. Ezt követően Gurka- Balla Ilona, 
a Babes-Bolyai Tudományegyetem tanársegédje mutatja be Az erdélyi magyar nyelvű 
könyvtárosképzés történetét. Barátné Hajdu Ágnes, az ELTE BTK KITI tanszékvezetője 
(Könyvtáros életpálya, tudatos karrierépítés) tanulmányából megismerhetjük a Könyv-
táros Életpályamodell Bizottság munkáját és javaslatait, melyek mellett kitér a tudatos 
karrier építés fontosságára, és a teljesítmény kérdésére is. 

A következő fejezetben, Oktatóink kutatásaiból, az BTK Könyvtár – és Információtu-
dományi Intézet oktatónak tanulmányait olvashatjuk Dippold Péter, a FSZEK Központi 
Könyvtára igazgatójának bevezetőjével. A tanulmányok sokszínűsége és alapossága jól 
példázza a tanszéken folyó munkát. Bíbor Máté János tanársegéd (Kettő az egyben: a 
Száz vers első kiadása) kutatásai révén rábukkant Szerb Antal Száz vers cím kötetének 
„legelső” kiadására, mely részben eltér a mindenki által ismert változattól. Bella Katalin 
tanársegéd révén („Kérem, ne legyen túl érzékeny”. Irodalompolitika és könyvkiadás 
Révai József minisztersége idején) betekintést nyerünk Révai József miniszterségének 
irodalompolitikájába, a „kézi vezérlés” hatására az irodalmi művek megjelenésére. 
Németh Katalin, adjunktus tanulmánya (A tárgyszavak fogalmi és megjelenítési 
problémái az egyházi gyűjtemények katalógusaiban: Esettanulmány a Domonkos 
Könyvtár állományának tartalmi feltárása kapcsán) az egyházi gyűjtemények katalógu-
saiban jelenlévő tárgyszavak fogalmi és megjelenési problémáival foglalkozik. Boda 
Gáborné Köntös Nelli adjunktus (Könyvári minőségirányítás – a minőségszemlélet 
alkalmazása a dokumentum leírásban) tanulmánya rávilágít a minőségszemlélet – ezen 
belül a folyamatmenedzsment alkalmazására – fontosságára dokumentum leírásban. 
Fodor János adjunktus (Virtualizálódó örökségünk valóságos igények tükrében) tanul-
mánya arra hívja fel a figyelmet, hogy a világhálón a könyvtári digitalizált állományok 
beleolvadnak az információtömegbe, személytelenné válnak. Ezzel együtt háttérbe 
szorult a könyvtáros alkotó, kreatív, szakértői munkája. Tószegi Zsuzsanna, címzetes 
egyetemi docens ismerteti a „big data” jelenség jellemzőit, majd a mai hálózati aktivitást 
biztosító felhő alapú szolgáltatások előnyei és hátrányai mellett, azok adatvédelmi és 
szerzői jogi kérdéseivel is foglalkozik. Kerekes Pál, címzetes egyetemi docens (Könyv-
tári e-book: kölcsönzés és/vagy terjesztés?) tanulmánya a nemzetközi és hazai kitekintés 
után joggal teszi fel a kérdést merre tovább? E-book kölcsönzés vagy az ingyenes 
hozzáférés kereteinek bővítése? Senkei-Kis Zoltán adjunktus (A hallgatók percepciója a 
könyvtáros hivatásról) a tanszék hallgatónak a könyvtáros hivatásról alkotott vélemé-
nyére volt kíváncsi, mint például, hogyan viszonyulnak a választott hivatáshoz, milyen 
pályaválasztási motivációval érkeztek, milyen jövőképpel rendelkeznek. Sebestyén 
György pofessor emeritus összefoglalójában bemutatja az Intézetben folyó kutatásokat, 
kiemelve az e-könyvészet, a kulturális örökség és a digitális kultúra, valamint a 
közösségi média és a könyvtárak kapcsolat és kölcsönhatását. Fodor János adjunktus 
tanulmánya (A tudományos digitalizásálás példatára az egyetemi könyvtártudományi 
képzés tükrében) összefoglalja a konferencia Tudományos rétegzettség és interaktivitás 
– gyűjteményi digitalizálás előadásait. Mátyás Melinda, az ELTE Egyetemi Könyvtár 
könyvtárosa (Jezsuita tudósok digitalizált kéziratgyűjteményei az ELTE Egyetemi 
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Könyvtárban és lehetséges kutatási témái) bemutatja a könyvtárában megtalálható 
három jezsuita tudós kéziratállományának digitalizálását és az integrált könyvtári 
rendszerben történt feldolgozása mellett javaslatokat tesz, mely területeknek lehet 
forrása a létrejött gyűjtemény. 

A kötet záró fejezetében a ELTE BTK Könyvtártudományi Doktori Program 
hallgatóinak kutatási eredményeit olvashatjuk, melyet Bényei Miklós címzetes egyetemi 
tanár személyes hangú bevezetője nyit meg. Bilicsi Erika, az MTA Könyvtár és Infor-
mációs Központ osztályvezetője (A tudományos kommunikáció története – a Journal des 
sçavans-tól az open access-ig) áttekinti a tudományos kommunikáció történetét a 
kezdetektől az open acces-ig, mely alapjaiban változtatja meg a tudományos közlések-
hez való hozzáférést. Kovácsné Koreny Ágnes, a FSZEK főigazgató-helyettesének 
tanulmánya (Hozzáférés és újrahasznosítás – TEL és az Europeana a tudományos 
kutatás szolgálatában), a hozzáférés kulcsát a TEL és az Europeana esetében a szemanti-
kus web alkalmazásainak fejlődésében látja. Amberg Eszter, a Csorba Győző Könyvtár 
igazgatóhelyettese (Kölcsönzés-e az e-kölcsönzés? Az elektronikus kölcsönzési jog 
természetéről) számba veszi az e-kölcsönzés jogi kérdéseit, a 2006/115/EK irányelvét a 
szerzői jogról szóló törvény tükrében, valamint ismerteti az Európai Bizottság vélemé-
nyét. Takács Dániel, a Budapesti Ügyvédi Kamara szolgáltatási igazgatója 
(Felhasználóazonosítás a könyvtári digitális szolgáltatásokhoz) tanulmányában a 
digitális környezetben történő azonosítás egységesítésére a kormányzati portált ajánlja, 
mely megoldást jelenthet távoli elérésekkel kapcsolatos jogi és technológiai problémákra 
és személyre szabott szolgáltatásokkal várná felhasználóit. Hazánkban eddig három 
könyvtári stratégiai tervdokumentum készült, melyek elemzését olvashatjuk Sörény 
Edina (A könyvtári stratégiai programok osztályozásának lehetőségei) NKE Egyetemi 
Könyvtár és Levéltár főigazgatójának tanulmányában. Nemes László, a Magyar 
Információtudományi Alapítvány elnöke (Egyetemek, magánszektor és a könyvtárak) a 
Tallinni, Tartui és a Lett Állami Egyetem oktatóval végzett interjúk tükrében vizsgálja 
az információáramlást a versenyszféra és az egyetemek valamint a könyvtárak között. 
Juhász Éva MKEK, Levéltár és Művészeti Gyűjtemény munkatársa (Könyvtáros coach 
szerepben – coaching a könyvtárban) a coachingot, mint a menedzsment eszközét 
mutatja be írásában. Vass Johanna, a Magyar Művészeti Akadémia Szakkönyvtárának 
osztályvezetője (Resource Description and Access (RDA): eszköz a könyvtárak jövőbeli 
információközvetítő feladatainak ellátásához) ismerteti az új könyvtári leíró szabványt, 
az RDA-t, mely a szemantikus web technológia révén könnyebb hozzáférést biztosít az 
információkhoz. Dávid Adrienn, a FSZEK Budapest Gyűjtemény munkatársa (A képek, 
mint „jelentésbeli felületek”: képi dokumentumok osztályozáselméleti kérdései) a képi 
dokumentumok tartalmi feltárásának hatékonyabbá tételéhez az ontológiai alapú 
technológia alkalmazását ajánlja tanulmányában.

A tanulmánykötet a könyvtári szakmát ma foglalkoztató aktuális kérdéseket – a 
könyvtárak szerepének változása a mindennapokban és a virtuális térben, a menedzs-
ment új eszközeit, a könyvtárosképzés és a könyvtárosi életpálya változását; a szemanti-
kus web jelentőségét a feltárásban és a hozzáférésben – vizsgáló tanulmányokat 
gyűjtötte össze, köztük három nemzetközi kitekintéssel teljessé téve. 
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