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ÚJ UTAK ÉS ÚTVESZTŐK 
A TUDOMÁNYOS PUBLIKÁLÁSBAN 
ÉS A TUDOMÁNYMETRIÁBAN

SCHUBERT ANDRÁS1

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

A tudományos folyóiratok egyeduralkodó szerepe a tudományos kutatások eredmé-
nyeinek közzétételében a legutóbbi években megtörni látszik. A tudományos publiká-
ciók színterén számos új – főként internetes – kommunikációs forma jelent meg. 
A sokszínűség egyfelől elősegíti a tudományos információk elérhetőségét és társadalmi 
elfogadását, másrészről azonban teret nyit kalandor vállalkozásoknak és etikátlan 
vagy törvénytelen megnyilvánulásoknak is. A tudományos publikálásban megnyilvá-
nuló változásokat a publikálási tevékenységet elemző tudománymetriának is követnie 
kell. Az utóbbi évek fejleményeit tekinti át a cikk.

ANDRÁS SCHUBERT: NEW DIRECTIONS AND 
MISDIRECTIONS IN SCIENTIFIC PUBLICATION 
AND SCIENTOMETRICS

In the recent years, the hegemony of scientific journals in the publication of the results 
of scientific research seems to be broken. A lot of new, mainly internet based, 
communication forms appeared on the scientific publication scene. On one hand, the 
diversity enhances the accessibility and social acceptance of scientific information, on 
the other, it raises the curtain also on vicious enterprises, unethical or illegal instances. 
Changes in scientific publication should be followed by its quantitative analysis: 
scientometrics, as well. This paper overviews the developments of the recents years.

1 Schubert András, szakértő, Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információtudományi Köz-
pont Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály, Budapest, schuba@iif.hu
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BEVEZETÉS

A tudományos kutatások eredményeinek közzétételében a legutóbbi évekig a XVII. 
században kialakult modell: a tudományos folyóiratok rendszere volt egyedural-
kodó.

Korábban a könyvek és a kutatók („tudósok”) közötti személyes levelezés volt a 
tudományos kommunikáció fő formája. 1665-ben a francia Journal des sçavans és az 
angol Philosophical Transactions of the Royal Society teremtette meg a tudományos 
publikálás máig élő modelljét.

A XVIII. században hozzávetőleg 1000 – többnyire igen rövid életű – folyóirat jött 
létre, majd a XIX. század hozta el a tudományos folyóiratok számának exponenciális 
növekedési korszakát kb. 15 éves kétszereződési idővel.2 A folyóiratok száma a XIX. 
század végére elérte a tízezret, az XX. század közepére pedig a százezret is túlha-
ladta. Az exponenciális növekedés az ezredfordulóra lelassult.

Price előrejelzése az ezredfordulóra tette az egymillió folyóiratcím elérését (Price, 
1979). Valójában a kiadott ISSN-ek száma 2012-re érte el az egymilliót, és jelenleg 
1200000 körül van,3 de ezek jelentős része időközben megszűnt folyóiratokra 
vonatkozik. Az „élő” folyóiratok száma jelenleg is 800000 alatt marad.

Ezek jelentős része nem tudományos folyóirat. Az erre vonatkozó becslések 
nagyon bizonytalanok, mert a tudományos és a nem tudományos folyóiratok közötti 
határvonal meglehetősen elmosódott. Ezen a területen a XX. század nagy előrelépése 
volt a szakértői bírálati („peer review”) rendszer kialakulása.

Korábban a kéziratok elfogadásáról a folyóiratok szerkesztői döntöttek. Érdekes 
belegondolni, hogy a Nature-ben a kéziratok bíráltatását John Maddox vezette be 
1966-os főszerkesztői kinevezése után. A fenti számokhoz képest a működő szakér-
tői bírálattal szerkesztett folyóiratok száma meglehetősen alacsony: jelenleg kb. 
huszonötezerre tehető. Voltaképpen ezeket tekinthetjük ma többé-kevésbé garantál-
tan tudományos folyóiratoknak.

Az ezredforduló táján alapvető változást hozott a tudományos publikálás világá-
ban az elektronikus (online) folyóiratok megjelenése. Először csak néhány vállalkozó 
kedvű folyóirat próbálkozott azzal, hogy cikkeinek egy részét elektronikusan – kez-
detben fizikai adathordozón (floppy, CD), majd interneten – közzétegye, később 
egyre több kiadó adta ki a nyomtatott változat mellett folyóiratainak internetes, 
online változatát is. Ezeket általában önállóan nem, hanem a nyomtatott változat 
mellé csekély felár ellenében lehetett előfizetni.

A folyóiratok egy részének online változata a nyomtatott változat cikkeinek 
pontos másolatait tartalmazta. Más folyóiratok viszont felismerték az online 
publikálás plusz lehetőségeit: a terjedelmi korlátok eltörlését, a mozgó vagy interak-
tív vizuális ábrázolás lehetőségét stb., és élni is kezdtek vele. A kétféle változat abban 

2 Derek de Solla Price (1979): Kis tudomány, nagy tudomány. Akadémiai, Budapest.
3 http://www.issn.org
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is tükröződik, hogy a 2000-es évek közepe óta a folyóiratok elektronikus változatai 
saját ISSN-t (e-ISSN vagy EISSN) kaptak. Jelenleg 200000 EISSN létezik, vagyis az 
„élő” folyóiratok kb. 20%-ának van elektronikus változata. A szakértői bírálattal 
működő valódi tudományos folyóiratok között ez az arány lényegesen nagyobb. 
A Scopus 2015. évi folyóiratbázisában ez közel 40%: kb. 22000 aktív folyóirat közül 
8000-nek volt a hagyományos ISSN-je mellett EISSN-je is, további 800 folyóiratnak 
csak EISSN-je.

Egyre nagyobb számban jelennek meg ugyanis a csak online formában kiadott 
folyóiratok. Mivel ezek előállításának és terjesztésének költségei elenyészőek, a 
kiadói infrastruktúra egy része nélkülözhető lesz, és a tudományos folyóirat-kiadás a 
vállalkozó kedvű hozzáértők és hozzá nem értők, jószándékú amatőrök és haszon-
éhes kalandorok terepévé válik.

Ez a cikk segíteni szeretné a tájékozódást a legutóbbi egy-két évtizednek a 
tudományos publikálás és a tudománymetria világában bekövetkezett fejleményei 
között. Ezek a fejlemények nem minden esetben üdvösek. Vannak, amelyek egyértel-
műen hasznosnak, vannak, amelyek tévesnek bizonyultak. A legtöbb azonban még 
alakulóban van, és végső kimenete kétséges. Igyekszem tartózkodni a minősítő 
állásfoglalásoktól. Ha mégis megteszem, azt az olvasók tekintsék kikívánkozó 
véleménynek és semmiképpen nem valamiféle vélt abszolút igazság kinyilvánítá-
sának.

A tudománymetria főképpen a tudományos publikációk metaadatainak vagy 
teljes szövegének kvantitatív elemzésével kísérli meg jellemezni a tudományos 
kutatás szerkezetét és dinamikáját, valamint lehetőségeket találni a kutatási tevé-
kenység értékelésére. A tudománymetria több mint fél évszázados története során 
módszereinek nagy részét a „hagyományos”, nyomtatott folyóirat központú publiká-
ciós modellre fejlesztette ki. Nyilvánvaló, hogy a tudományos publikálás rendszeré-
nek változásait a tudománymetriának is követnie kell.

Néhány egyszerű példa egyetlen témakörből:
1. Az idézett cikkek azonosítása a hivatkozásokat is tartalmazó adatbázisokban 

mindeddig a bibliográfiai adatok legmegbízhatóbb elemeiből összeállított azonosító 
kulcsok segítségével történt. Ez általában tartalmazta a cikk kezdő oldalszámát. 
Az online folyóiratok cikkei nincsenek oldalakba tördelve, ezért oldalszámuk sincs 
(többnyire valamilyen speciális cikkazonosítót rendelnek hozzájuk). Megfelelő 
megoldás lehetne a DOI (Digital object identifier) használata, de ehhez a folyóirat-
cikkek hivatkozásaiban fel kellene tüntetni az idézett cikk DOI-ját, ami még nem 
általános.

2. A nyomtatott (és oldalszámozott) formában megjelenő folyóiratok körében is 
általánosan elterjedt, hogy a már elfogadott cikkeket valamely nyomtatott folyóirat-
számba való besorolásuk előtt online formában nyilvánossá teszik a folyóirat 
előfizetői számára. Innentől kezdve a cikk már hivatkozható is – kötet, füzet és 
oldalszám nélküli formában. A nyomtatott anyag megjelenése után a cikk mindkét 
formában (pontos bibliográfiai adatokkal ellátva és azok nélkül) is kaphat idézeteket, 
és a két változatra kapott idézetek egyesítése nem garantált.
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3. Egyes szakterületeken (pl. matematika, fizika) teljesen általános, hogy a 
kéziratokat beküldés, illetve elfogadás előtt kézirat-repozitóriumokban (pl. ArXiv, 
PubMed Central) nyilvánossá teszik, és az ott kapott vélemények, hozzászólások 
alapján javítják, módosítják. A repozitóriumokban elhelyezett kéziratok az ott 
kapott azonosítójuk alapján hivatkozhatók. A cikk elfogadása, majd megjelenése 
után a kézirat végleges változata a repozitóriumban marad, csak fel kell tüntetni az 
elfogadás, illetve a megjelenés adatait. Ugyanaz a cikk így végül három formában 
(repozitórium, nyomtatott és online folyóirat) kaphat idézeteket, melyeknek egyesí-
tése (bár törekvések vannak) egyáltalában nem megoldott.

A publikációs színtér egy másik olyan XXI. századi fejleménye, amelyre a 
tudománymetriának reagálnia kellett, a tudományos kutatás társadalmi ellenőrzésé-
nek az igénye. Ezt az igényt lényegében az táplálja, hogy a tudományos kutatás 
világszerte jelentős költségvetési támogatást emészt fel, és az adófizetők tudni 
szeretnék, hogy pénzük hogyan hasznosul. Ennek a jogossága és realitása részben 
vitatható, de létezését tudomásul kell venni, és adekvát válaszokat kell rá találni. 
Ebben pedig a tudománymetriának is szerepe van.

A cikknek a jelen bevezetést követő első részében sorra veszem a jelenkori 
tudományos publikációs színtér legfőbb új szereplőit. Itt jegyzem meg, hogy a régi 
szereplők (kiadók, szerkesztők, bírálók, archívumok, adatbázisok, stb.) szerepe is 
lényegesen megújult, de ezek mindegyikének nyomon követése egy-egy külön 
tanulmányt igényelne.

A cikk második része különálló kis esettanulmányokat tartalmaz a cikk témájá-
ban. A tanulmányok részben a szakirodalomból, részben saját kutatásokból vett 
példákon illusztrálják a tudományos publikálás és a tudománymetria újabb keletű 
módszereit.

A cikk harmadik, befejező része megpróbálja összegezni a korábbi részben foglalt 
gondolatok tanulságait, valamint következtetéseket levonni a tudományos publiká-
lás, a tudománymetria várható fejlődési irányaira és tendenciáira.

A PUBLIKÁCIÓS SZÍNTÉR ÚJABB SZEREPLŐI: LELTÁR

A következőkben azokat a szereplőket mutatom be, amelyek az utóbbi években 
újonnan jelentek meg, illetve új, vagy a korábbinál jelentősebb szerephez jutottak a 
tudományos publikáció világában. A szövegben aláhúzással jelölt szereplők részlete-
sebb adatai a Függelék táblázatában találhatók.

Publikációs-idézettségi adatbázisok, repozitóriumok
Ezen a területen jelenleg négy nagy, multidiszciplináris és több kisebb, szakterületi 
adatbázis működik. A Web of Science az világ első tudományos idézettségi adatbázi-
sának, a philadelphiai Institute for Scientific Information Science Citation Indexé-
nek utóda. Hosszú ideig egyeduralkodó volt az idézettségi adatforrások területén, 
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míg az Elsevier kiadó által létrehozott Scopus meg nem törte a hegemóniáját. Mára 
körülbelül ekvivalens szolgáltatásokat nyújtanak, mind a kettő jelentős előfizetési 
díjért. A két adatbázis összehasonlítása számos cikk és weboldal témája (pl. 
Mongeon,4 HLWIKI International5).

Míg a Web of Science és a Scopus adatforrásai a kiadók, szolgáltatásaikat pedig 
pénzért nyújtják, a Google Scholar és a Microsoft Academic közvetlenül az internet-
ről gyűjtik adataikat, az adatbázisokhoz való hozzáférés pedig ingyenes. Az ingye-
nesség ára az, hogy adataik sokkal kevésbé megbízhatóak, és nehezen alakíthatók 
automatikus feldolgozásra alkalmas egységes formába. (Ez utóbbi probléma megol-
dásában lényeges segítséget nyújt Anne-Wil Harzing Publish-or-Perish nevű 
ingyenes, szabad forráskódú alkalmazása, amely Windows, OS X vagy Linux 
változatban is letölthető.)

A szakterületi adatbázisok közül a legjelentősebb a PubMed Central (PMC) 
ingyenes digitális repozitórium. A PMC kizárólag ingyenesen és nyilvánosan 
hozzáférhető orvosbiológiai és élettudományi folyóiratcikkeket tartalmaz. Az Egye-
sült Államok Nemzeti Egészségügyi Intézete (NIH) hozta létre, eredetileg azzal a 
céllal, hogy a hozzá tartozó intézmények publikációit nyilvánossá tegye. Az egyszerű 
dokumentumtároláson túlmenően a PMC-be kerülő tételek egységes indexelési és 
formázási folyamaton mennek keresztül, és egységes azonosítóval ellátva, struktu-
rált XML fájlként kerülnek az adatbázisba. Az idézetek közül a PMC kizárólag a 
rendszeren belüli cikkekben találhatóakat tárolja. A PMC nem tévesztendő össze a 
PubMed-del. A PubMed szintén kereshető orvosbiológiai adatbázis, de csak a cikkek 
metaadatait és absztraktját tartalmazza. A közlemények teljes szövegére legfeljebb 
egy link mutat, ahol (vagy ingyenesen, vagy pénzért) megtalálható a cikk.

A CiteSeerX a tudományos cikkek keresőmotorja és digitális könyvtára főként az 
információ- és számítástudomány területén. Ők szabadalmaztatták először a 
tudományos cikkek és idézetek internetről való összegyűjtésének és indexelésének a 
módszerét, ennyiben a Google Scholar és a Microsoft Academic elődjének tekint-
hető. Mintájára több más területen is próbálkoztak hasonló rendszerek létrehozásá-
val (eBizSearch, ChemXSeer, ArchSeer), de kevesebb sikerrel.

A számítástudomány egyik legteljesebb bibliográfiája a DBLP adatbázisban 
található. A folyóiratcikkeken kívül a konferenciakiadványok is megtalálhatók 
benne, amelyek a számítástudomány területén a szakirodalom jelentős részét 
alkotják. A nyílt hozzáférésű publikációk teljes szövege, a többinek csak a metaadatai 
hozzáférhetők.

4 Mongeon, P., Paul-Hus, A. (2016): The journal coverage of Web of Science and Scopus: a comparative 
analysis. Scientometrics, 106 (1), 213–228. https://doi.org/10.1007/s11192-015-1765-5

5 http://hlwiki.slais.ubc.ca/index.php/Scopus_vs._Web_of_Science
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A DLBP eredetileg a “DataBase systems and Logic Programming” rövidítése 
volt. Később a “Digital Bibliography & Library Project” nevet illesztették rá. 
Jelenlegi hivatalos neve: “The DBLP Computer Science Bibliography”.

Az ArXiv elektronikus preprint (e-print) repozitórium eredetileg a fizika terüle-
tén archiválta a megjelenés előtti kéziratokat, de mára a matematika, a csillagászat, a 
számítástudomány, a kvantitatív biológia és a kvantitatív közgazdaságtan is a 
gyűjtőköréhez tartozik. Az idézeteket természetesen szintén csak a rendszeren belül 
tartja nyilván. Lehetőséget ad megjegyzések hozzáfűzésére és akár több javított 
változat közzétételére is. A kezdeti ellenállás után a legtöbb kiadó elfogadja, hogy az 
ArXivra feltöltött anyagok nem számítanak publikációnak, ezért változatlan 
formában beküldhetők közlésre. A folyóiratban való megjelenés után a bibliográfiai 
adatokat az ArXivban fel kell tüntetni.

Kutatói közösségi hálózatok
A kutatói hálózatok létrehozásának fő színterei a múltban a konferenciák és egyéb 
tudományos rendezvények voltak. Közhelynek számított, hogy a konferenciák 
legfontosabb mozzanatai nem az előadások, hanem a kávészünetek alatti beszélgeté-
sek voltak. Az itt megalapozott kapcsolatok azután tudományos együttműködésben, 
társszerzőségben folytatódhattak.

Az elektronikus kommunikáció a kapcsolatok építését lényegesen megkönnyí-
tette. A spontán “hálózatosodás” (levelezőlisták, blogok, fórumok) mellett létrejöttek 
a kutatói közösségi hálózatok intézményes formái is.

A ResearchGate és az Academia.edu egyaránt a kéziratok, cikkek megosztását, 
hatásuk követését, együttműködő partnerek keresését igyekszik elősegíteni. Bár 
alapvető szolgáltatásaikat ingyenesen nyújtják, mind a kettő üzleti vállalkozásként 
működik (ebből a szempontból az Academia.edu doménnév végződése megté-
vesztő). Mindkét oldalt erős kritika éri azért, mert a szerzők által feltöltött cikkek 
jelentős része (alighanem több mint a fele) sérti a kiadók szerzői jogait.

2017 szeptemberében a Tudományos, Műszaki és Orvosi Kiadók Nemzetközi 
Szövetsége (International Association of Scientific, Technical and Medical 
Publishers) ügyvédi felszólítást küldött a ResearchGate-nek a szerzői jogok 
megsértésének megszüntetésére. A ResearchGate részlegesen eleget tett a 
felszólításnak, és jelentős mennyiségű szerzői jogokat sértő cikket eltávolíttatott 
a szerzőkkel. A kiadók „óvatos optimizmussal” nyilatkoztak a fejleményekről.

A Mendeley és a Zotero is kézirat- és hivatkozásszerkesztő programból fejlődött 
online adatmegosztást, együttműködést, archiválást támogató rendszerré. Az adatok, 
kéziratok megtekintésének, letöltésének nyilvántartásával a kutatási eredmények 
„népszerűségének”, a kutatóközösségre gyakorolt hatásának a mérését is elősegíti.
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Azonosító rendszerek
Főként a hivatkozások, idézetek elemzése hozta felszínre azt a problémát, hogy a 
bibliográfiai adatelemek (szerző, folyóiratcím, kötet-, oldalszám stb.) bizonytalansá-
gai, illetve gyakori eltévesztése nagyon megnehezíti egy cikk egyértelmű automati-
kus azonosítását. Ennek a problémának a kiküszöbölésére vezették be a digitális 
objektum azonosítót (DOI: Digital Object Identifier), amely minden publikációhoz 
egy egyértelmű alfanumerikus kódot rendel. A DOI legáltalánosabb felhasználási 
területe a folyóiratcikkek azonosítása, de lehet DOI-ja egy könyvnek, kutatási 
jelentésnek, adathalmaznak vagy éppen egy kereskedelmi videónak is. Napjainkban 
a legtöbb folyóirat már megköveteli, hogy a cikkek irodalomjegyzékében a hivatko-
zott művek bibliográfiai adatai mellett a DOI is fel legyen tüntetve. A tudományos 
közleményeknek a DOI-kon keresztül létrehozott hivatkozási hálózatát a Nemzet-
közi DOI Alapítvány (International DOI Foundation) által működtetett Crossref 
adatbázis tartja nyilván, amely a DOI-k mellett a cikkek metaadatait is tartalmazza.

Ugyanilyen célt szolgál a tudományos munkák szerzőinek és közreműködőinek 
azonosításában a szabad felhasználású kutatói és közreműködői azonosító, az 
ORCID (Open Researcher and Contributor Identifier). Az ORCID használata 
napjainkban válik általánosan elterjedtté, bár kötelező használata egyelőre még nem 
várható.

Egyéb szereplők
A tudományos publikációs folyamat egy nagyon lényeges, de eddig elhanyagolt 
területét, a bírálói („peer review”) és szerkesztői tevékenység nyomon követését 
célozza meg a Publons, amellyel kicsit bővebben foglalkozunk majd a cikkben 
később, a szakértői bírálattal foglalkozó részben.

Az elmúlt évek egyik legvitatottabb kezdeményezése a Sci-Hub. Az elektronikus 
formában hozzáférhető tudományos szakirodalom túlnyomó részét illegális módon 
ingyenesen elérhetővé tevő weboldalról később, a cikk nyílt hozzáféréssel kapcsola-
tos részében esik még majd szó.

ESETTANULMÁNYOK: PÉLDATÁR

A webometria és az altmetria
A tudománymetria legnagyobb nemzetközi elismerése a Derek John de Solla Price 
emlékérem, amelyet a tudomány kvantitatív vizsgálatában kiemelkedő eredménye-
ket elért kutatóknak ítél oda a Scientometrics folyóirat szerkesztőbizottsága, illetve 
az általuk kijelölt testület. 1993 óta az érmet minden páratlan évben ítélik oda, és az 
International Society for Scientometrics and Informetrics (ISSI) kétévenként 
megrendezett konferenciáján adják át a díjazottnak. Eddig összesen 28 kutató 
(köztük 4 magyar) részesült ebben a megtisztelő kitüntetésben. A legutóbbi két 
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alkalommal olyan kutató nyerte a díjat – 2015-ben Mike Thelwall (Egyesült Király-
ság), 2017-ben Judit Bar-Ilan (Izrael) –, aki a fő kutatási területeként nem a hagyo-
mányos értelemben vett (akár nyomtatott, akár online formában megjelent) tudo-
mányos szakirodalmat, hanem a tudományos kutatás résztvevőinek internetes 
jelenlétét elemzi.

Ezt a területet a Price-emlékérem egyik korábbi kitüntetettje, a dán Peter 
Ingwersen nevezte el webometriának egy 1997-es cikkében.6 E cikkben a szerzők a 
webometriát úgy definiálják, mint „a hálózati kommunikáció informetriai vagy más 
kvantitatív mérőszámokat felhasználó kutatása”. Ez a definíció nyilvánvalóan 
túlságosan tág, és a cikk további részében maguk a szerzők is sokkal szűkebb 
értelemben, kizárólag a tudományos kommunikáció vizsgálatára használják. Itt 
jegyezhetjük meg, hogy az információtudomány és -technológia területén webmetria 
(angolul Web Metrics vagy Web Analysis) néven foglalkoznak az internet hálózatá-
nak általánosan vett kvantitatív analízisével, amelynek olyan területeken van 
kiemelkedő fontossága, mint pl. az internetes keresőrendszerek optimalizálása 
(gondoljunk pl. a Google PageRank algoritmusára), vagy a kereskedelmi honlapok 
eredményes működésének elősegítése.

Ingwersen alapcikkével egyidőben Madridban Isidro Aguillo, a Spanyol Nemzeti 
Kutatási Tanács (CSIC) munkatársa indított el egy hasonló témájú kezdeményezést. 
Megalapította a Cybermetrics című online folyóiratot,7 amely az internet tudomá-
nyos célú felhasználásának elemzését tűzte ki céljául. A folyóirat 1997 óta rendszer-
telen időközönként közölt a témába vágó cikkeket; a legutóbbi cikk 2013-ban 
jelent meg.

A kibermetria kifejezés mindazonáltal viszonylag kevéssé terjedt el, részben talán 
azért is, mert CyberMetrics Corporation néven már hosszú ideje működik az 
arizonai Phoenixben egy nemzetközileg ismert szoftvercég. A kibermetria és a 
webometria egybeolvadásának egyik jele, hogy Aguillo és az általa vezetett 
Kibermetriai Laboratórium jelenlegi egyik legjelentősebb projektje a Világ Egyete-
meinek Webometriai Rangsora8 nevet viseli.

A webometria és a web impakt faktor (ezzel a szintén Ingwersen által alkotott 
mutatószámmal a folyóiratok impakt faktora mintájára kíséreltek meg a weblapok 
értékelésére alkalmas mérőszámot létrehozni) témájában megjelent cikkek időgör-
béje 1997–2015 között az 1. ábrán látható. Az ábrán feltüntetett exponenciális 
növekedési görbe kb. 5 éves kétszereződési időt mutat. Ez rendkívül dinamikus 
fejlődésre utal.

6 Almind, T. C. – Ingwersen, P. (1997): Informetric analyses on the World Wide Web: 
Methodological approaches to 'webometrics'. Journal of Documentation. 53(4), 404–426. 
https://doi.org/10.1108/EUM0000000007205

7 CYBERmetrics, International Journal of Scientometrics, Informetrics and Bibliometrics, ISSN 1137-
5019, http://cybermetrics.cindoc.csic.es; (a weboldal e cikk írásának idején nem elérhető el)

8 Webometrics Ranking of World Universities, http://www.webometrics.info
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1. ábra: A webometria és a web impakt faktor témájában megjelent cikkek időgörbéje
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(Forrás: Thomson-Reuters Web of Knowledge)

A webometriának önálló folyóirata nem lévén, a cikkek a tudomány- és 
informetria, valamint az információtudomány szakfolyóirataiban jelennek meg. 
A cikkek közel egynegyedét a Scientometrics közölte, ezt követve a sorrend: Journal 
of the American Society for Information Science and Technology, Journal of 
Information Science, Journal of Informetrics, ASLIB Proceedings, Journal of 
Documentation. Ez a hat folyóirat tartalmazza a webometria irodalmának több mint 
a felét.

2010-ben négy fiatal kutató egy kiáltványt tett közzé,9 amelyben körvonalazták az 
általuk az altmetriának elnevezett terület célkitűzéseit. A webometriában szokásos 
források mellett elképzeléseik szerint a tudománnyal kapcsolatos kommunikáció 
legszélesebb spektrumát bele kell vonni a kutatás értékelésébe. Ebbe a körbe tartoz-
nak egyebek között

 ■ a közösségi média különféle formái, mint pl. a Twitter és a Facebook;
 ■ az online hivatkozási rendszerek (pl. CiteULike, Zotero és Mendeley);
 ■ a kollaboratív enciklopédiák (Wikipedia);
 ■ a tudományos és ismeretterjesztő blogok;
 ■ a tudomány közösségi hálózatai (pl. ResearchGate vagy Academia.edu);
 ■ konferenciaszervező weboldalak, mint amilyen a Lanyrd.com.

9 Priem, J., Taraborelli, D., Groth, P., Neylon C.: Altmetrics: A manifesto. 26 October 2010, 
http://altmetrics.org/manifesto
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A kiáltvány egyik szerzője, Cameron Neylon, nem sokkal korábban publikált 
egy cikket Cikkszintű mérés és a tudományos hatás fejlődése címmel.10 A két 
téma átfedése miatt az „altmetrics” és „Article Level Metrics” kifejezések 
gyakran keverednek a téma irodalmának szóhasználatában. Az utóbbira 
újabban az ALMs betűszót használják.

Az altmetria elterjedésében nagy szerepe van az altmetric.com adattudományi 
cégnek, amely a publikált kutatási eredményeknek az interneten és a közösségi 
médiában való előfordulását monitorozza, ezzel lehetővé teszi, hogy kutatók, 
kutatóhelyek, tudományos kiadók, kutatást támogató szervezetek és a tudomá-
nyos kutatás egyéb szereplői számon tudják tartani ezeket az előfordulásokat. 
Az altmetric.com a Digital Science (egy londoni székhelyű tech cég, melynek fő 
profilja a kutatási folyamatot támogató startup vállalkozásokba történő straté-
giai befektetés) portfólió vállalata.

10

Az altmetria különféle adatforrásainak, eszközeinek összevetése gyakori témája a 
tudományos publikációknak (pl. Ortega 11) és az internetes oldalaknak (pl. York 
University Libraries 12) egyaránt.

Az altmetria mint mozgalom, tartalmi és személyi kapcsolatok révén összefonó-
dik a nyílt hozzáférés (open access) mozgalommal. Nem véletlen tehát, hogy az 
altmetria eredményeinek egyik fő gyűjtőhelye a nyílt hozzáférésű szakirodalom 
egyik vezérhajója: a PLOS One.13

A tudománymetriával rokon információtudományi szakterületek „rendszertanát” 
Björneborn és Ingwersen14 kísérelte meg ábrába foglalni (lásd a 2a ábrát). A legutóbbi 
évtized fejleményeit és a tudománymetria és rokon területei gyakorlatát (és nem 
feltétlenül a mégoly jeles szakértők tételes kinyilatkoztatásait) figyelembe véve az 
egyes területeknek a 2b ábra szerinti elrendezését tartom a legelfogadhatóbbnak.15

10 Neylon, C., (2009): Article-level metrics and the evolution of scientific impact. PLoS Biology, 7 (11) 
e1000242 https://doi.org/10.1371/journal.pbio.1000242

11 Ortega, J. L. (2017): Toward a homogenization of academic social sites A longitudinal study of profiles 
in Academia.edu, Google Scholar Citations and ResearchGate. Online Information Review, 41 (6) 
812–825. https://doi.org/10.1108/OIR-01-2016-0012

12 www.library.yorku.ca/web/research-learn/citations/zotero-vs-mendeley-comparison/
13 Altmetrics Collection, 2012, PLOS Collections: http://www.ploscollections.org/altmetrics
14 Björneborn, L., Ingwersen, P. (2004): Toward a basic framework for webometrics. Jour-

nal of the American Society for Information Science and Technology, 55 (14) 1216–1227. 
https://doi.org/10.1002/asi.20077

15 Schubert A. (2015): A webometriáról – a 2015. évi Derek John de Solla Price-emlékérem odaítélése 
alkalmából. Orvosi Hetilap, 156 (36), 1472–1474. https://doi.org/10.1556/650.2015.30226
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2. ábra: A tudománymetria és a vele rokon területek elhelyezkedése

informetriaa)

bibliometria

tudománymetria

kibermetria

webometria

b) informetria

altmetria

tudománymetria
= bibliometria

webometria
= kibermetria

a web és a
közösségi
hálózatok
kvantitatív
elemzése

a) Björneborn és Ingwersen szerint; b) Schubert szerint

Az informetria a tudomány, valamint a web és a közösségi hálózatokon kívül más 
információs csatornák kvantitatív elemzésével is foglalkozik (pl. Schubert16). 
A tudománymetria és a bibliometria, valamint a webometria és a kibermetria 
lényegében szinonimaként használatosak. Azt csak a jövő dönti el, hogy az altmetria 
megmarad-e a webometria (és ezzel a tudománymetria) jelenlegi határain belül, 
illetve, hogy ezek a határok esetleg rugalmasan magukba fogják-e foglalni az 
altmetria fejlődési irányait.

Nyílt társadalom, nyílt hozzáférés – az Open Access mozgalom
Az 1980-as években Budapesten két nagy apróhirdetési újság működött. Az egyik-
ben a hirdetők ingyenesen adhatták fel hirdetéseiket, és az érdeklődők az újságot az 

16 Schubert, A. (2012): Jazz discometrics – A network approach. Journal of Informetrics, 6 (4), 480–484. 
https://doi.org/10.1016/j.joi.2012.04.004
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újságárusoknál vásárolhatták meg. A másikban a hirdetőknek díjat kellett fizetni a 
hirdetések feladásáért, a lapot viszont ingyenesen lehetett megtalálni számos 
forgalmas üzletben, mozikban, vendéglátóhelyeken.

Mivel mind a két újság hosszú ideig párhuzamosan létezett, feltételezhetjük, hogy 
mind a két üzleti modell működőképes volt, egyik sem múlta felül lényegesen a 
másikat.

A tudományos folyóiratok esetében hosszú ideig az első modell volt az uralkodó. 
Az olvasók gyakran nem csekély előfizetési díjért jutottak hozzá a szakirodalomhoz, 
a szerzők – az esetek többségében – ingyenesen közölhették a szakmailag ellenőrzött 
és elfogadott munkáikat. 

Egyes folyóiratoknál akkoriban is létezett a közlési díj („page charge”) intézmé-
nye, de ez – legalábbis az arra rászoruló kutatók, illetve intézmények esetében – 
elkerülhető volt. Másrészt voltak publikációs csatornák (főként a társadalom- és 
humán tudományok területén), amelyek szerzői honoráriumot fizettek. Ezek 
azonban elenyésző kisebbségben voltak az hagyományos, előfizetéses rendszer-
ben működő folyóiratokhoz képest.

Az elektronikus publikálás elterjedésével általánossá vált, hogy a folyóiratcikkek-
hez nemcsak a teljes folyóiratra való előfizetéssel, hanem egyes cikkek elektronikus 
(többnyire pdf formátumú) változatának megvásárlásával is hozzá lehetett jutni. Egy 
cikk ára általában 20–30 euró volt.

A nagy változást a XX. század utolsó évtizede, és még inkább az új évezred hozta. 
A budapesti Nyílt Társadalom Intézetben 2001-ben megtartott konferencia nyomán 
2002-ben nyilvánosságra került a Budapesti Nyílt Hozzáférés Kezdeményezés 
(Budapest Open Access Initiative; BOAI), amely az új évezred uralkodó tudományos 
publikációs modelljeként a nyílt hozzáférésű közlést hirdette meg.

A BOAI a szabad hozzáférést a következőképpen definiálja:
„Szabad hozzáférésen azt értjük, hogy mindenki számára ingyenesen olvashatók, 

letölthetők, lemásolhatók, kinyomtathatók, terjeszthetők ezek a cikkek, bennük 
keresés végezhető, a cikkek teljes szövegéhez csatolások fűzhetők, keresőmotorral 
indexelhetők, adat formájában valamely szoftverrel kezelhetők, vagy egyéb törvényes 
célra felhasználhatók pénzügyi, jogi vagy műszaki korlátozás nélkül, kivéve azokat a 
korlátozásokat, amelyek egyébként az internethez való hozzáférés velejárói. A repro-
dukálás és terjesztés egyedüli korlátja az legyen, és a szerzői jogvédelem szerepe ezen 
a területen abban nyilvánuljon meg, hogy a szerzők ellenőrizhessék műveik integri-
tását, továbbá jogosultak legyenek arra, hogy megfelelően elismerjék munkájukat, és 
hivatkozzanak rájuk.”17

17 http://www.budapestopenaccessinitiative.org/translations/hungarian-translation
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Ingyen ebéd azonban nincs. Az előfizetési díjak helyett a publikálás költségeit más 
forrás(ok)ból kell előteremteni. A BOAI nem hallgatja el ezt a problémát, de igazi 
megoldást sem kínál.

„A szabad hozzáférés megvalósításához új megtérülési modelleket és finanszíro-
zási mechanizmusokat kell kialakítani, de a terjesztés teljes költségének jelentős 
csökkenése miatt bizakodhatunk, hogy reális, nem pedig csak kívánatos vagy 
utópisztikus célt tűztünk ki. [...] Erre a célra sokféle egyéb pénzügyi forrás áll 
rendelkezésre, köztük kutatást támogató alapítványok és kormányok, a kutatókat 
foglalkoztató egyetemek és laboratóriumok, az egyes tudományágakban vagy 
intézményekben működő alapítványok, a szabad hozzáférés eszméjének támogatói, a 
szövegek mellett megjelenő hirdetések stb. profitja, továbbá azok a pénzösszegek, 
amelyek a korábbi, előfizethető vagy az elérésért díjat kérő folyóiratok megszűnésé-
vel felszabadulnak, vagy akár maguknak a kutatóknak a hozzájárulásai.”

A lista látszólag hosszú, de ha tételesen végignézzük a javaslatokat, akkor belát-
hatjuk, hogy az „utópisztikus” jelző talán mégsem áll olyan távol az igazságtól.

Mivel azonban a kutatáspolitikai intézmények világszerte biztatták, sőt, eseten-
ként kötelezték kutatóikat a nyílt hozzáférésű publikálásra (alighanem a költségek 
csökkentésének csalfa reményében), a piac gyorsan idomult az elvárásokhoz. 
Egyrészt a nagy kiadóvállalatok lehetővé tették, hogy az előfizetéses folyóirataikban 
megjelent cikkek nyílt közzétételi jogát a szerzők kivásárolhassák. A nagyságrendi-
leg 1000 euró összegű cikk feldolgozási díj („Article Processing Charge”; APC) 
feljogosítja a szerzőket, hogy cikkeiket korlátozás nélkül, a BOAI Open Access 
értelmezésének megfelelően terjesszék, illetve ezek a cikkek a folyóiratok kiadói 
honlapjairól ingyenesen letölthetők. A legtöbb folyóirat így hibrid lett: egyes 
cikkeket pénzért, másokat ingyenesen lehet letölteni.

A kiadók, hogy mindenképpen bebiztosítsák magukat az Open Access-ből 
származó esetleges veszteségek ellen, eleinte nyíltan leszögezték, hogy az előfizetési 
árak megállapításánál nincsenek tekintettel a folyóiratból a szerzők által kivásárolt 
szabad hozzáférésű cikkekre. Jelenleg is csak óvatos próbálkozások vannak az 
enyhítésre. Szélsőséges esetben az is előfordulhat, hogy egy olyan folyóiratot is csak 
teljes áron lehet előfizetni, amelynek minden egyes cikke szabad hozzáférésű. Ilyen 
esetek azonban a gyakorlatban rejtve maradnak, mert az intézményi előfizetők ma 
már gyakorlatilag nem fizetnek elő egyes folyóiratokra, csak összetett kiadói 
szolgáltatás-csomagokra, melyeknek előfizetési díja nem bontható le egyes tételekre. 
Ez – sok egyéb mellett – nagyon megnehezíti az előfizetéses és a szabad hozzáférésű 
közlés pénzügyi vetületeinek összehasonlítását.

A piac reakcióinak egy másik iránya még nagyobb veszélyeket rejt magában. 
A szabad hozzáférésű cikkek közlésére való hirtelen megnövekedett igény és az 
online folyóiratok létrehozásának egyre csökkenő anyagi és szakmai követelményei 
új Open Access folyóiratok tömegének megjelenéséhez vezettek. Ezeknek tiszteletre-
méltó (és elenyészően kicsiny) része valódi szakmai háttérrel rendelkező új publiká-
ciós fórum. Döntő többségük azonban a közlési díj (APC) fejében minimális 
szolgáltatást nyújt. A többnyire fejlődő országokban kiadott folyóiratokban a bírálati 
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rendszer gyakran csak névleges, a szerkesztőbizottságokban felsorolt tekintélyes 
kutatók sokszor nem is tudnak megbízatásukról. A folyóiratok címe olykor megté-
vesztően hasonlít valamely elismert folyóiratéra. Kutatói névjegyzékek alapján 
ezerszámra küldenek potenciális szerzőknek kéretlen e-maileket vonzó publikációs 
ajánlatokkal. Ha csak kis töredékük kötélnek áll, a kiadók tetemes hasznot zsebel-
hetnek be.

A legsúlyosabb probléma talán az, hogy a kiadók archívumaikkal együtt egy idő 
után nyomtalanul eltűnhetnek, és a folyóirataikban publikált cikkek fellelhetetlenné 
válnak.

Joggal nevezhette el Jeffrey Beall őket ragadozó folyóiratoknak (Predatory 
Journals).

Jeffrey Beall a Denveri Egyetem (Colorado, USA) Auraria könyvtárának a 
munkatársa. Kezdettől fogva ellenszenvvel viseltetett az Open Access mozga-
lommal szemben, amelyet naiv anti-korporatista, szocialisztikus szerveződésnek 
tekintett, amely tagadja a hagyományos kiadók évtizedek alatt felhalmozott 
tapasztalatait és értékeit. Jelentősebb hírnévre azáltal tett szert, hogy közreadta 
és rendszeresen felfrissítette az általa ragadozó folyóiratoknak tekintett folyóira-
tok feketelistáját (Beall listája). Az ebben foglalt folyóiratokat a világ számos 
jelentős egyetemén és kutatóhelyén a kutatók számára tilalmi listára helyezték.

A listával szemben a legkomolyabb érv az volt, hogy a kiválogatási szempontjai 
nem voltak nyilvánosak és átláthatóak. Sok folyóirat esetében indokolatlannak 
bizonyult a feketelistára helyezés, és ez az illető folyóiratok számára – még utóla-
gos helyesbítés esetén is – jelentős presztizsveszteséget okozhatott. A folyamatok 
szakirodalmi támadások mellett többen jogi eljárást is kezdeményeztek Beall 
ellen, akinek a tevékenységét végül az egyeteme sem nézte jó szemmel.

A támadások hatására 2017. januárjában Beall a listát tartalmazó honlapját 
véglegesen megszüntette, és minden ezzel kapcsolatos, az interneten fellelhető 
dokumentációt törölt.

A Beall-lista megszűnésével támadt űr betöltésére szinte azonnal megjelent a 
Cabell's International honlap (www.cabells.com), amely elődjéhez hasonló 
szolgáltatásokat kínál valamivel átláthatóbb módon, de előfizetéshez kötve. 
Némi malíciával azt mondhatjuk, hogy ezzel megkezdődött a ragadozó feketelis-
ták korszaka.

A szabad hozzáférésű folyóiratok dzsungelében ígér valamiféle tájékozódási 
pontot a Directory of Open Access Journals (DOAJ) adatbázis. A közösségi támoga-
tásból fenntartott adatbázis saját ajánlása szerint magas színvonalú, nyílt hozzáfé-
résű, szakmai bírálattal működő folyóiratok cikkeit kínálja. Jelenleg kb. 10000 
folyóirat több mint 2,5 millió cikkét tartalmazza. Az adatbázis állományához a 
legnagyobb kiadói hozzájárulást a Hindawi Publishing Corporation kiadóvállalat 
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adja (közel 600 folyóirat, több mint 100000 cikk). A kairói székhelyű kiadó folyóira-
tainak nagy része egy ideig szerepelt Beall feketelistáján, majd a kiadó erőteljes 
nyomására minősítésüket „határesetre” változtatta. A folyóiratok kiadói országok 
szerint mindenképpen sajátos megoszlást mutatnak.

Ország Folyóiratok száma

1. Brazília 1077

2. Indonézia 992

3. Egyesült Királyság 953

4. Egyiptom 583

5. Spanyolország 572

6. USA 535

7. Lengyelország 457

8. Olaszország 295

9. Románia 281

10. Irán 278

A DOAJ mindenképpen hasznos útmutatással szolgál az OA publikációk erdejé-
ben, de a minőségi garanciákat illetően túl sokat még nem nyújt: a 2014 óta kiadott 
„jóváhagyási pecsét” (DOAJ Seal of Approval) egyelőre csak a folyóiratállomány kb. 
10%-ára terjed ki, és nem ad garanciákat pl. a folyóiratok bírálati rendszerének 
megbízhatóságára.

A szabad hozzáférés sajátos értelmezését valósította meg Alexandra Elbakyan 
informatikusnő, aki Kazahsztánban folytatta proszgraduális tanulmányait, amikor 
2011-ben létrehozta a Sci-Hub weboldalt. Ezen a weboldalon jelenleg 62 millió 
tudományos publikáció érhető el – a szerzői jogi törvényeket teljesen semmibe véve. 
A kutatói közösség egy része az információszabadság élharcosának tartja, mások 
(főként a kiadók) törvénysértő kalóznak. Saját bevallása szerint Elbakyant a kutatási 
eredményekhez való szabad hozzáférés idealisztikus-kommunisztikus eszményei 
motiválják.

2015-ben az Elsevier New York államban beperelte a Sci-Hub-ot a szerzői jogok 
megsértéséért. A bírósági döntés következtében a Sci-Hub elvesztette eredeti 
doménnevét (sci-hub.org), azóta változó doménneveken működik. Maga Elbakyan 
ismeretlen helyen tartózkodik. Az Elsevier 12 millió dollár „vérdíjat” tűzött ki a 
nyomravezetőnek.

A Sci-Hub megítélése ellentmondásos. A kutatói közösség egy része az informá-
ciószabadság élharcosának tartja, mások (főként a kiadók) törvénysértő kalóznak. 
Megítélésének előjelétől függetlenül a Sci-Hub létezése megkerülhetetlen tényező a 
tudományos publikáció világában. A Nature kiadójának értékelése Elbakyant 
2016-ban a tudomány tíz legbefolyásosabb személye közé sorolta.
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A szakértői bírálat („peer review”) intézménye és újabb fejleményei
Egy átlagos termék esetében – legyen az ipari vagy mezőgazdasági árucikk, vagy 
éppenséggel művészi alkotás – a termelők és a fogyasztók általában jól elkülönülő 
csoportot alkotnak, bár a kettő közötti átfedés nem kizárt. A termékek értékelését 
egy további csoport: a minőségellenőrzési szakemberek (a művészetekben a kritiku-
sok) végzik. A tudományos információ egy olyan speciális termék, amelynél a három 
csoport lényegében egybeesik. A tudományos kutatók a termelői és a fogyasztói is az 
információknak, és az értékelést is ők végzik. A „peer review” kifejezés pontosan azt 
hangsúlyozza, hogy a munkákról a véleményalkotást, bírálatot egyenrangú kollégák, 
„peer”-ek végzik (peer = azonos rangú személy). Ma te nekem, holnap én neked – 
szerencsés esetben ez konstruktív együttműködésre, és nem „kéz kezet mos” jellegű 
explicit vagy implicit háttéralkukra vezet.

A szakértői bírálat a tudományos kutatás minden fázisában jelen van. A kutatási 
témák kiválasztásától kezdve a támogatási pályázatok elbírálásán keresztül a 
publikálásig, sőt – mint látni fogjuk – azon túl is. A szakértői bírálatnak kidolgozott 
módszertana és jelentős szakirodalma van (pl. Braun, Schubert18)

A folyóiratok esetében az általános gyakorlat az, hogy a beérkezett kéziratról a 
szerkesztő(k) eldönti(k), hogy témáját és általános színvonalát tekintve belefér-e a 
folyóirat kereteibe, és ha igen, akkor két vagy három bíráló kapja meg véleménye-
zésre. A vélemények alapján a szerzők – ha szükséges, akkor többször is – átírják a 
kéziratot, végül szerkesztői döntés születik a kézirat közléséről vagy elutasításáról.

Ahogyan a bevezetésben említettük, a szakértői bírálati rendszer a tudományos 
folyóiratokban csak a XX. század közepe óta vált általánossá. Bár működését 
folyamatosan érték kritikák, alapvető céljának egy fél évszázadon keresztül lényegé-
ben megfelelt. A legutóbbi évtizedben több tényező együttes hatására az eddig bevált 
rendszer meginogni látszik.

A publikálás minden korábbinál nagyobb lehetősége (internet) és egyszersmind 
kényszere („publish or perish”) a kutatókra egyre növekvő terhet ró mind a publiká-
ciók írását, mind a megjelent közlemények követését illetően. A még meg nem jelent 
(esetleg soha meg nem jelenő) kéziratok elbírálása kevés haszonnal kecsegtet. 
A szerkesztőknek átlagosan két-három (kirívó esetben akár tíznél is több) felkérést 
kell küldeni egy elfogadott bírálói megbízáshoz. Ez a kéziratok megjelenését rendkí-
vül lelassítja, néha szinte megbénítja.

Egyes folyóiratok arra kérik a szerzőket, hogy maguk javasoljanak a témában 
jártas kollégákat a kéziratuk bírálására. Természetesen nem kifogásolható a jóhisze-
műség vélelmezése, de sajnos a kínálkozó alkalom túl gyakran vezet visszaélésekhez. 
Kiváltképpen a „ragadozó folyóiratok” esetében terjedt el, hogy fiktív neveket és 
e-mail címeket használva a szerzők maguk írták meg kéziratuk bírálatát. Legújab-
ban ezért a szerzői ajánlásra felkért bírálók által írt véleményeket nem tekintik 

18 Braun T., Schubert A. (szerk. 1993): Szakértői bírálat (peer review) a tudományos kutatásban. Váloga-
tott tanulmányok a téma szakirodalmából. MTAK, Budapest.
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valódi „peer review”-nak, és az ilyeneket használó folyóiratokat nem sorolják a 
szakértői bírálattal működő folyóiratok közé.

A bírálati rendszer javítására a közelmúltban is sok próbálkozás történt és 
történik. A technikai eszköztár gazdagításán (online kérdőívek, pontozótáblák) 
túlmenően a legfőbb probléma a kutatók motiválása a bírálói munka elvégzésére. 
Ehhez próbál segítséget nyújtani a Publons rendszere. Ez a kutatóknak szánt 
ingyenes szolgáltatás, amelyben nyomon követhetik, visszaigazolhatják és bemutat-
hatják a világ tudományos folyóirataiban végzett bírálói és szerkesztői tevékenységü-
ket. Két fiatal új-zélandi kutató hozta létre 2012-ben, és 2017-re 175000 kutató 
csatlakozott hozzá. 2017 júniusában a Clarivate Analytics (a Web of Science jelenlegi 
tulajdonosa) vásárolta meg. A Publons célkitűzése az, hogy „kordában tartsa” a 
bírálói tevékenységet, és ezáltal felgyorsítsa a tudományos kommunikáció folyama-
tait. Azt hirdeti, hogy ha a bírálói, szerkesztői tevékenység a tudományos kutatás 
mérhető aspektusaként jelenik meg, ez elősegíti ezeknek a tevékenységeknek a 
nagyobb elismertségét, és ezáltal megnöveli a részt vevő kutatók tudományos 
presztizsét. Ez fokozza a kutatók motivációját a bírálati folyamatban való részvételre, 
így gyorsítva a publikációs folyamatot. A bírálók maguk dönthetik el, hogy hozzájá-
rulnak-e a bírálat tartalmának a nyilvánossá tételéhez, de ezt a folyóiratok kiadói 
esetenként felülbírálhatják. A bírálatok tartalma a Creative Commons CC BY 4.0 
licenc szerint válik nyilvánossá. A Publons partneri kapcsolatban van a legtöbb 
nagyobb folyóiratkiadóval (az Elsevier kivételével, amely 2014-ben a bírálói számára 
egy saját elismerési platformot hozott létre), valamint a folyóiratkiadáshoz kapcso-
lódó szolgáltatásokkal, mint az ORCID és az altmetric.com.

A szakértői bírálat egy újabban teret hódító változata a publikációt követő 
véleményezés („Post-Publication Peer Review”; P3R). Ennek bizonyos formái 
természetesen egyáltalában nem újak: a könyvrecenziók például a tudományban is 
régóta működnek. Publikált cikkek utólagos véleményezésére azonban régebben 
kevés példa volt.

Stephan Harnad (eredeti nevén Hernád István), aki a Nyílt Hozzáférés Mozga-
lom egyik vezéralakja lett, a Behavioral and Brain Sciences című folyóirat 
főszerkesztőjeként 1978-ban vezette be folyóiratában a „nyílt szakértői vélemény” 
(Open Peer Commentary) formát. Az elbírált és megjelenésre alkalmasnak talált 
kéziratokat a főszerkesztő a téma több tucat szakértőjének elküldi véleménye-
zésre. A véleményeket a szerzők megkapják, és válaszolhatnak rájuk. Az eredeti 
cikk, a vélemények és a szerzői válaszok együtt jelennek meg a folyóiratban.

John J. Bergan érsebész professzor, a veseátültetés úttörője 1995-től szerkesztette 
a Venous Digest című, saját kiadású folyóiratot, amelyben a vénás megbetegedé-
sekkel kapcsolatos megjelent publikációk absztraktját és felkért szakértőknek a 
cikkekhez fűzött kommentárjait közölte. A kiadvány világszerte nagy szakmai 
sikert aratott.
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E cikk szerzője az ACH – Models in Chemistry folyóirat szerkesztőjeként 
Symposium in Print néven szerkesztett olyan folyóiratfüzetet, amelybe egy 
szűkebb kutatási téma meghívott kutatói küldhettek be kéziratokat, majd 
minden szerző megkapta az összes többi kéziratát, azok közül bármennyit 
véleményezhetett, majd az eredeti szerzők reagálhattak a véleményekre.

A legutóbbi évtizedben sok területen elterjedt „közösségi véleményezés” 
(„crowdreviewing”) modelljével a tudományban is kísérleteznek. Több publikációs 
adatbázis és repozitórium (pl. PubMedCentral, arXiv) lehetőséget ad az olvasóknak 
megjegyzések (kommentek) hozzáfűzésére és interaktív véleménycserére.

A plágium és más etikai vétségek a tudományos publikálásban
Ha valaki több évtizedet tölt a tudományos publikáció világában szerzőként, 
bírálóként és szerkesztőként, aligha kerülheti el, hogy bizonyos etikai kérdésekkel 
szembesüljön. A kutatók végső soron esendő emberek, és egyáltalában nem mente-
sek a hiúság, irigység és féltékenység bűneitől. A spektrum széles: az adatok közötti 
enyhén tendenciózus válogatástól a durván meghamisított eredményekig, a vetély-
társak eredményeinek szórakozott elfeledésétől a vitathatatlan plágiumig.19

A plágium definíciója változatos. Az Oxford szótár szerint a plágium „mások 
munkájának vagy gondolatainak sajátként történő továbbadása.” Ez a definíció 
egyértelműen szándékos csalást és becstelenséget feltételez. A Webster szerint a 
plágium „mások szavainak vagy gondolatainak hivatkozás nélküli használata”. A két 
definíció közötti különbség csekély, de lényeges: a Webster szerinti plágium gondat-
lanság vagy véletlen kihagyás eredménye is lehet. Bár nem azonos súlyúak, mind a 
két változat etikátlan, és a szerzői jogok megsértését eredményezi.

A plágium jelensége egyáltalában nem új; ha úgy tetszik, a régi görögökig vagy 
még messzebbre vezethető vissza. A legújabb kori fejlemények közül két tényezőt 
érdemes kiemelni, amelyek bizonyos értelemben ellentétes irányban hatnak.

Az egyik az ezerszer elátkozott „publikálj vagy pusztulj” szemlélet nyomása. 
Nyomás nehezedik a szerzőkre a mindenáron való „termelés” irányába, és ez 
csökkentheti az erkölcsi gátlásokat. Nyomás nehezedik a bírálókra, hogy betartsák a 
feszítő határidőket, és explicit és egyértelmű véleményt mondjanak esetleg azon az 
áron, hogy kevésbé merülnek el a kézirat anyagában. És nyomás nehezedik a 
szerkesztőkre is, hogy megtöltsék a kiadó által előírt terjedelmet a kiadó által elvárt 
eladási, letöltési és idézettségi számokat produkáló cikkekkel. Ez a hármas nyomás 
nyilvánvalóan megnöveli az esélyét annak, hogy kétes erkölcsi alapokon nyugvó 
kéziratokat közöljenek.

A másik oldalon megjelent egy egyre gyarapodó eszköztár a különféle deviáns 
publikációs viselkedések felismerésére. A szövegelemző szoftverek megtalálják a 

19 Schubert, A., Glänzel, W. (2015): Van-e védelem a másolás ellen? Gondolatok a plágiumról. Orvosi 
Hetilap, 156 (50), 2052–2053. https://doi.org/10.1556/650.2015.30225
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többszörös publikációkat (még fordítások esetében is), vagy a szövegegyezéseket 
akár egyazon, akár különböző szerzők szögeiben. Az utóbbi esetben, ha a korábbi 
szövegre nincsen megfelelő hivatkozás, jogosan vetődik fel a plágium gyanúja. 
A szövegegyezés magas százaléka azonban eredhet különféle ártatlan okokból is: 
sztenderd definíciók ismétlése, idioszinkratikus módszertani leírások, sőt, közös 
hivatkozások is okozhatnak szövegegyezésre utaló jelzéseket. A gyanú tehát még 
nem ítélet. Ahogyan a tudománymetriai mutatószámok a kutatásértékelésben, a 
szövegelemzés kvantitatív adatai segíthetik, de nem helyettesítik a szakértő emberi 
mérlegelést.

Érdekes szempontot vet fel Robinson20 a mostanság sokat kárhoztatott önplágiu-
mot („szöveg-újrahasznosítást”) illetően. Véleménye szerint e vétség súlyossága 
erősen szakterületfüggő. Az orvosi területeken például, ahol a klinikai tesztek 
hatékonyságának megítélésében a szakirodalom metaanalízise is szerepet játszik, a 
szövegek megsokszorozása erősen torzíthatja a valós megítélést. Másutt (például a 
társadalomtudományok egyes területein) ez a gyakorlat teljesen ártalmatlan lehet.

A fentiek megmagyarázzák a szerkesztők és kiadók zavarát, amikor plágiumgya-
nús esetekkel találkoznak. Milyen szemszögből ítéljek meg a szerzőket? Véletlen 
szövegegyezésről van szó? Hanyagságból maradt ki az átmásolt szöveg forrására való 
hivatkozás? Vagy szándékos volt a lopás?

Sietek leszögezni, hogy a plágium minden formája etikai vétség és elfogadhatat-
lan. A szankcióknak azonban árnyaltaknak kell lenniük és a vétséget megfelelő 
keretbe kell helyezni. Igazságtalan a plágiumot kikiáltani főgonosznak csak azért, 
mert a jelenlétét a hozzá nem értők is könnyen fel tudják fedezni. Minden esetet 
természetesen hozzáértő szakemberekkel gondosan meg kell vizsgáltatni, akik 
azután tetten érhetnek olyan – néha sokkal súlyosabb – etikai problémákat is, 
amelyek nem olyan nyilvánvalóak.

A mérlegelés nagyon fontos; az ítéletnek, a büntetésnek szigorúnak, de arányos-
nak kell lenni. A túl enyhe ítélet hatástalan lehet, míg egy feleslegesen kemény súlyos 
károkat okozhat a szerző karrierjében. A plágium esetében, éppúgy, mint a bűn-
ügyekben, az ártatlanság vélelme kötelező.

Bármennyire abszurdnak hangzik is, a plágium – bár súlyos vétség azok ellen, 
akiknek a terhére elkövették – valójában nem károsítja lényegesen magát a tudomá-
nyos ismeretanyagot. Egy „kopipésztelt” matematikai tétel igaz marad, egy kémiai 
szintézis akkor is működik, ha egy eltulajdonított ötletet tartalmazó dokumentum-
ban találtunk rá. Ezzel szemben a manipulált eredmények, hamisított bizonyítékok, 
téves statisztikai következtetések súlyos károkat okozhatnak, ha beépülnek az 
elfogadott tudásanyagba.

Sajnálatos módon ez utóbbiakra is bőségesen akad példa az utóbbi idők publiká-
ciós gyakorlatában. Néhányuk a napi sajtó ingerküszöbét is elérte. A német Jan 
Hendrik Schön 2000 és 2002 között közel 30 cikket közölt a legtekintélyesebb fizikai 

20 Robinson, S. R. (2014): Self-plagiarism and unfortunate publication: an essay on academic values. 
Studies in Higher Education, 39 (2), 265–277. https://doi.org/10.1080/03075079.2012.655721
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és multidiszciplináris folyóiratokban (többek között: Science, Nature) olyan félvezető 
és szupravezető anyagokról és jelenségekről, amelyek reprodukálhatatlanok, és mint 
utóbb kiderült, teljesen légből kapottak voltak. A cikkeket a folyóiratok visszavon-
ták, miképpen a Schönnek ez idő alatt adott tudományos elismeréseket, díjakat is. 
A botrány21 azonban súlyosan károsította a folyóiratok szakértői bírálati („peer 
review”) rendszerébe vetett bizalmat is.

A visszavonás („retraction”) a legsúlyosabb retorzió, amit egy folyóirat egy cikkel, 
illetve szerzőivel szemben alkalmazhat. A sokszor emlegetett publikálási nyomás 
következtében a nem kellően megalapozott és ezért később visszavonni kényszerült 
cikkek száma egyre növekszik. A kutató közösség sokszor nem értesül egy-egy cikk 
visszavonásáról. Nagyon fontos szerepet vállalt magára a Retraction Watch 
(„Visszavonásfigyelő”) blog,22 amely folyamatosan tájékoztatja a kutatói közösséget a 
visszavont cikkekről, illetve az ezekkel kapcsolatos egyéb fejleményekről.

Érdekes vetülete van a visszavont cikkeknek a tudománymetriai elemzésben is. 
Az említett botrány és leleplezés, valamint a cikkek visszavonása után 2003 és 2010 
között Schön cikkei évente 100-nál több idézetet kaptak, és a szám máig sem ment 
évi 50 alá. Alapos szövegkörnyezet-elemzés lenne ahhoz szükséges, hogy megállapít-
suk, az idézetek közül hány esetben tekintette az idéző szerző az idézett cikket 
megbízható forrásnak, illetve hány esetben végzett az idéző kutató olyan valóban 
előre vivő munkát, amihez Schön munkái akár pozitív, akár negatív jelleggel 
útmutatásul szolgáltak. Ez utóbbi esetben – tetszik, nem tetszik – a mélységesen 
elítélendő etikai vétség is előmozdíthatja a tudományt.

HELYZETÉRTÉKELÉS, ZÁRSZÓ

Cikkünkben a tudományos publikálás forrongó világának csak néhány keskeny 
szeletébe tudtunk belekóstolni, ott is csak a felszínt érintve. Igyekeztem – mértékkel 
– irodalmi hivatkozásokkal szolgálni azok számára, akik a mélyebb rétegekre is 
kíváncsiak. Nem szabad azonban elfelejtenünk, hogy a tudományos publikálás 
természetére vonatkozó kutatások ugyanolyan csatornákon kerülnek nyilvános-
ságra, mint bármely más kutatás eredményei, ezért nem mentesek mindazoktól a 
problémáktól, torzulásoktól, amelyekről maguk is beszámolnak.

Amint a „leltárban” és a „példatárban” utaltam rá, a tudományos publikálásban 
részt vevő, illetve a publikációkat nyilvántartó és elemző rendszerek többsége 
néhány multinacionális vállalat: az Elsevier, a Clarivate Analytics, a Digital Science, 
a Google, a Microsoft tulajdonában van.

Mint a gyógyszeripari kutatások esetében, itt is nagyon kritikusan kell kezelni 
minden olyan eredményt, amely valamelyik cég termékének az előnyeit hangsú-

21 https://en.wikipedia.org/wiki/Schön_scandal
22 http://retractionwatch.com
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lyozza valamely másikéval szemben. Természetesen nem arról van szó, hogy minden 
ilyen állítás hamis, de arról legalábbis is érdemes meggyőződni, hogy az állítólagos 
előnyök valóban kedveznek-e azoknak a konkrét céloknak, amit el akarunk érni.

Egy példa: A szenvedélyes támadások az impakt faktor (IF) (Clarivate Analytics 
termék) használata ellen részben jogosak (pl. Schubert23). Ha azonban az ellenajánlat 
a SCImago Journal Rank Indicator (SJR) (Elsevier termék), akkor alaposan meg kell 
gondolnunk, hogy az SJR valóban mentes-e azoktól a hátrányoktól, ami miatt az IF-t 
elvetnénk. Természetesen ha az a fő szempont, hogy az egyikért fizetni kell, a másik 
ingyenes, akkor egyértelmű a döntés, de akkor nincs szükség körmönfont és erősen 
támadható ideologizálásra.

Hasonlóképpen nehéz egyértelműen állást foglalni a nyílt hozzáférés tényleges 
előnyeiről. Az az elképzelés, hogy ki-ki képességei szerint tegyen hozzá a közjóhoz és 
szükségletei szerint vegyen belőle, egyszer már többé-kevésbé megbukott. Igen ám 
– érvelhetnek a hívek – de az nem információ jellegű termékekre vonatkozott, és ez 
most teljesen más helyzet. Lehet, hogy így van, ezért kell a kérdést nyitottnak 
tekinteni. Jelenleg azonban üzleti modellek és az azokat képviselő vállalkozások 
között kell választanunk, méghozzá azzal a tudattal, hogy könnyen kalandorok 
prédájává is válhatunk.

A múlt megértése és a jelen leírása sem könnyű feladat, a jövő előrelátása pedig 
egyenesen reménytelen. Az információközlés terén és a számítástechnika uralta 
területeken a változások néha elképzelhetetlenül gyorsak. A korábban említett 
példák közül a Microsoft Academic rövid tündöklése és bukása, majd újraéledése, a 
Beall-féle feketelista elterjedése és hirtelen eltűnése, a Sci-Hub pédátlan felívelése és 
ki tudja, milyen jövője olyan jelenségek, melyekhez hasonlók alapjaiban rendíthetik 
meg a tudományos publikálás rendszerének recsegő-ropogó, de egyelőre még 
látszólag szilárdan álló épületét.

KÖSZÖNETMONDÁS

Köszönöm Schubert Gábornak (Stockholmi Egyetem) a folyamatos diszkussziók 
lehetőségét és az értékes kiegészítéseket.

Ez a munka az Európai Bizottság FP7 #613202 (IMPACT-EV Project) támogatásá-
val készült.

23 Schubert A. (2015): Az impaktfaktor és akiknek nem kell. Orvosi Hetilap, 156 (26), 1065–1069.
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PISA 2015 UTÁN, PISA 2018 ELŐTT
A szövegértő olvasás fejlesztésének, tanításának feladatai 

STEKLÁCS JÁNOS1

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

JÁNOS STEKLÁCS: AFTER PISA 2015, BEFORE PISA 2018. TASKS 
FOR TEACHING, AND DEVELOPING READING LITERACY

Reading literacy is a key factor for the individual and the society, which determines 
the success and welfare in everyday life. Comparing reading literacy with mathematics 
and science, other two other major subject areas measured in PISA, the most 
important feature of this ability is that it does not appear as a separate subject in the 
school system, however, it is connected to all subjects, since reading is always learning 
at the same time; deep structural understanding of texts connected to different subjects 
is unavoidably necessary in order to acquire their content.
After publishing PISA 2015 results several publications have been written about the 
significantly worsening Hungarian results, which show startling data on reading 
literacy and reading comprehension. In this paper we give an overview on the content 
framework of PISA, provide details on the possible reasons behind the poor results. 
Finally, we draw up a plan consisting of 15 points, which would result in significant 
improvements in secondary school students’ reading comprehension skills thus 
according to our suggestion, would meet the expectations of the society.

Az olvasás, szövegértés képessége az egyén és a társadalom szempontjából kulcsfon-
tosságú tényező, amely fontos meghatározója az oktatásban és később a mindennapi 
életben is a sikerességnek, boldogulásnak. A Programme for International Student 
Assessment (PISA) vizsgálatai által mért másik két fő területtel, a matematikával és 
természettudományokkal összehasonlítva a legfontosabb jellemzője ennek a 
képességnek, hogy az iskolarendszerben nem önálló tantárgyként jelenik meg, 
viszont minden tárgyhoz kapcsolódik, hiszen az olvasás mindig tanulás is egyben, a 
tantárgyakhoz kapcsolódó szövegek megértése pedig azok tartalmának elsajátításá-
hoz megkerülhetetlenül és egyre mélyebben, strukturáltabban szükséges.

1 Steklács János PhD, habil. egyetemi tanár, ELTE TÓK Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék, Budapest
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A PISA 2015 eredményeinek megjelenése után több publikáció is született a 
jelentősen romló magyar eredményekről, amelyek az olvasás, szövegértés szempont-
jából is lesújtó adatokat mutatnak. Az következőkben áttekintjük a PISA tartalmi 
kereteit, részletezzük a gyenge eredmények hátterében rejlő lehetséges okokat. 
Végezetül pedig vázlatpontokba rendezve bemutatjuk azt a 15 pontot, amely javasla-
tunk szerint a társadalmi elvárásoknak megfelelően jelentős fejlődést eredményezne 
a középiskolások szövegértési képessége terén.

A PISA TARTALMI KERETEI, DEFINÍCIÓI

Érdemes először is tisztázni a kérdést, hogy miért fontosak számunkra a PISA és a 
hasonló felmérések tartalmi kereteinek megismerése. A tartalmi keretek meghatá-
rozzák az elveket, szempontokat, vizsgált területeket, ezek által pedig a képességeket 
is, amelyekre az adott felmérés épül. Elméleti, tudományos alapvetést adnak a 
vizsgálat tartalmáról, részterületeiről és céljairól. A PISA definícióit olvasás-szöveg-
értés terén is több országból érkező szakemberek csoportja határozza meg, konszen-
zus alapján. Ennek megfelelően a tudományos életben nagy tisztelet, elfogadottság 
övezi, hiszen így az adott terület szakirodalmának legjavára, legfrissebb eredménye-
ire épül. A felmérés koncepciójának, tartalmának meghatározásán kívül tehát 
megismerhetjük ebből azokat a definíciókat, amelyek az adott mérési területen a 
legkorszerűbbnek tekinthetők.

A PISA tartalmi kereteiből megtudjuk, ahogy ezt több helyen, többször hangsú-
lyozzák is, nem tantárgyi tudást, hanem a mindennapi boldoguláshoz szükséges 
képesség kerül felmérésre. Részletesebben: „A PISA szövegértés-definíciója arra 
összpontosít, hogy a 15 éves tanulók hogyan tudnak információhoz hozzáférni, 
információt visszakeresni, összefüggéseket felfedezni, ezek segítségével egy adott 
szövegnek jelentést adni, majd a megismert szöveg tartalmi vagy formai elemeire 
reflektálni, azokkal kapcsolatban állást foglalni, függetlenül attól, hogy online vagy 
nyomtatott környezetben olvasnak.” (Ostorics és mtsai., 2016, 57. o.)

A tartalmi keretek legfontosabb jellemzőit a következőképpen foglalhatjuk össze: 
Szövegtípusai a folyamatos, nem-folyamatos, kevert típusok. Folyamatos a hagyomá-
nyos, leginkább csak betűből álló szöveg (pl. könyvek oldalai), nem-folyamatos 
szövegek az ábrák, táblázatok, a betűkön kívüli vizuális információhordozókkal 
kiegészített szövegek (pl. időjárás-előjelzés), kevert típusú szövegek pedig értelem-
szerűen ezek keverékei. A mindennapi tevékenységeink során ez utóbbiakkal 
találkozunk a leggyakrabban.

A gondolkodási műveletek szerint a következő típusokat különböztetik meg: 
hozzáférés és visszakeresés, integráció és értelmezés, reflexió és értékelés. A hagyomá-
nyos, iskolai olvasási, szövegértési műveletekkel szemben újszerű a hozzáférés és 
visszakeresés, amely speciális jellemzője az internetes, digitális szövegeknek. 
Az információ feldolgozása, értelmezése áll a régi típusú tanulási definíció előteré-
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ben, a számítógépek elterjedésével, a hozzáféréssel rendelkezők számának rohamos 
emelkedésével, az elérhető információk számának drasztikus növekedésével viszont 
az információ elérése, keresése és visszakeresése tett szert kiemelt fontosságú 
szerepre a tanulási folyamatban és a mindennapi életben. 

Ehhez igazodva alakult az olvasási szituáció meghatározása is a tartalmi keretek-
ben, mikor kérdések, feladatok ilyen szempontú tipizálása történik. Ennek megfele-
lően megkülönböztetnek olvasási szituáció szerint személyes, közösségi, munka, 
tanulás célú szövegeket. (vö.: OECD, 2016, a, b, c)

A READING LITERACY KIFEJEZÉS PROBLEMATIKÁJA

A PISA olvasás-szövegértés kifejezésének angol nyelvű eredetije a reading literacy. 
Ennek értelmezése angolul sem egyszerű, a világ különböző nyelveiben az adott 
nyelvnek és kultúrának különbözősége, az angoltól való távolsága miatt is kisebb-
nagyobb problémát jelent. Kulcsfontosságú dologról van szó, érdemes ezt körüljárni, 
hogy jobban megértsük a jelenséget. A literacy kifejezést magyarul fordítják művelt-
ségnek is, a szó a latin littera, betű szóból ered. Szűkebb értelemben az írás egyén 
általi birtoklását jelenti, tágabb értelemben iskolázottság, műveltség jelentéssel is bír. 
Az angolban használatos különböző tudományok neveihez illesztve is, pl. computer 
literacy, music literacy, geographic literacy. Ilyen értelemben az adott területen való 
jártasságot, hozzáértést, tapasztalatot, olvasottságot jelent. 

A jelentésmezőtől elválaszthatatlan a literate jelző, amely írástudó (művelt) 
emberre utal, aki jártas az írás, olvasás különböző területein. Az illiterate ennek 
ellentéte, analfabéta és műveletlen értelemben is értendő. Az angol a funkcionális 
analfabetizmusra is a functional illiteracy kifejezést használja. Néhány nyelv, mint 
például a francia megkülönbözteti az analfabéta és az „illiterált” fogalmat, a 
magyarban csak az analfabéta gyökerezett meg, a literátus ember kifejezést nem 
használjuk a köznyelvben, bár a literáció, illiteráció, funkcionális illiteráció fogalmat 
egyre gyakrabban hallani, valószínű, hogy hamarosan elterjed majd csoport- és 
rétegnyelvi viszonylatban, később pedig szélesebb körben.

A reading literacy kifejezést tehát nehéz egy szókapcsolattal visszaadni, az olvasás– 
szövegértés, vagy egyszerűen a szövegértés használatos általában a magyarban, (mi is 
ezt tesszük most) ám ennél jóval árnyaltabb, összetettebb jelentésről van szó. Körül-
írva azt mondhatjuk, hogy a reading literacy olvasási képességi szintre, egyéni 
jellemzőkre utal, amelynek eleme nem csak az adott szöveg megértése, hanem az 
olvasásra vonatkozó tudás, műveltség, az alkalmazás sokszínűsége, a különböző 
feladatokhoz igazított olvasási folyamat birtoklása, több cél elérésének érdekében is. 

A PISA tartalmi keretek így részletezi tovább mindezt: „A szövegértés az olvasás-
nál pontosabb kifejezés, mert a nem szakértő közönség számára is pontosabban 
közvetíti, amit a (PISA-) felmérés mér. Az olvasást gyakran egyszerű dekódolásként 
értelmezik, vagy éppen hangos olvasásként, a felmérés célja pedig ennél szélesebb 
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körben és mélyebben vizsgálni a folyamatot.” Hozzáfűzi: „A szövegértés kifejezés az 
olvasás kifejezéssel összehasonlítva a kognitív kompetenciák szélesebb értelmezését 
foglalja magába az egyszerű dekódolástól, a grammatikától, a nagyobb nyelvészeti és 
szövegstruktúrákon, jellemzőkön át a világról alkotott tudásig. Magába foglalja 
továbbá a metakognitív kompetenciákat is: a szöveg olvasása közben alkalmazott 
hozzávetőlegesen 10 stratégia alkalmazására vonatkozó tudást. A metakognitív 
kompetenciák akkor aktiválódnak, amikor az olvasó kivetíti, javítja az olvasási 
folyamatát az olvasási célnak megfelelően, illetve erről tudatosan gondolkodik.” 
(PISA 2015 Draft Reading Literacy Framework 3–9. o.)

Érdemes röviden utalnunk arra is, hogy angolhoz hasonlóan a magyarban is van 
némi pontatlanság, átfedés az olvasás (reading) és szövegértés (reading 
comprehension, reading literacy) szavak használatában, értésében. Olvasás, olvasási 
képesség alatt az egész folyamatot vagy jellemzően a szöveg alatti szintek olvasását is 
szokták érteni. A szövegértés szó használata elterjedt, de pontatlan, mert jelentheti a 
beszélt szöveg megértését is. Hasonlóan alakult az írás és fogalmazás szavak haszná-
lata is. Az olvasás- szövegértés helyett az olvasásértés, vagy még inkább a szövegértő 
olvasás kifejezés használata lenne a fogalomra leginkább megfelelő, nyelvi- logikai 
szempontból a legpontosabb.

A tartalmi keretek, mint említettük szigorúan tudományos alapokra épülnek, 
ezért lépést kell tartaniuk az adott tudományterület fejlődésével. A mérések alapjául 
szolgáló irányelvben az alapvető definíciókat is rendszeresen alakítják, kiegészítik, 
pontosítják. A 2000-es felmérés meghatározása szerint: „A szövegértés megértést és 
reflektálást jelent az írott szövegre, annak érdekében, hogy az olvasó elérje a célját, 
fejlessze a tudását, növelje lehetőségeit és aktívan részt vegyen a társadalom életében.” 

2009-től egészült a tartalmi keretek meghatározása, ezzel szemlélete az engaging 
kifejezéssel, amely magában foglalja a motivációt, elkötelezettséget, érzelmi és viselke-
déshez kötődő elemek csoportját, az olvasás örömét és az érdeklődést az olvasás iránt. 
Ez a meghatározás maradt érvényben a 2012-es, 2015-ös és 2018-as tartalmi keretek-
ben is. A 2015-ös dokumentumban megjelent az elektronikus, digitális olvasás 
fogalma, illetve a statikus és dinamikus szövegek megkülönböztetése.

A PISA reading literacy definíciója, értelmezése tehát több változáson ment át, a 
2018-as tartalmi keretekben csak az írott szó maradt ki a szövegek előtt: „A szöveg-
értő olvasás megértés, alkalmazás, értékelés, reflektálás és elkötelezettség a szövegek-
kel annak érdekében, hogy az egyén elérje célját, gyarapodjon ismereteiben és lehetősé-
geiben, valamint, hogy elősegítse részvételét a társadalom, közösség életében.” 
(PISA 2018 Draft Analitical Frameworks, 11. o.)2

2 The PISA 2000 definition of reading literacy was as follows: Reading literacy is understanding, 
using and reflecting on written texts, in order to achieve one’s goals, to develop one’s knowledge and 
potential, and to participate in society. 

 The PISA 2009: Reading literacy is understanding, using, reflecting on and engaging with written texts, 
in order to achieve one’s goals, to develop one’s knowledge and potential, and to participate in society. 

 The PISA 2018: Reading literacy is understanding, using, evaluating, reflecting on and engaging with 
texts in order to achieve one’s goals, to develop one’s knowledge and potential and to participate in 
society.
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Fontos változás volt az elmúlt években az is, hogy 2015-től a számítógép alapú 
tesztelés került előtérbe, de választhatták még a papír alapút is a résztvevő országok, 
2018-tól viszont már csak monitor előtt oldhatják meg a diákok a feladatokat. 
2015-től elindult az adaptív tesztelés is. Minden felmérés alkalmával van egy kiemelt 
terület, 2015-ben a természettudományos műveltség volt az; a szövegértés 2000-ben 
és 2009-ben volt ebben a szerepben. Magyarország 2000 óta részt vesz a felmérések-
ben, 15 éves tanulóink közül körülbelül 5000 fővel nyújt reprezentatív mintát.

A MAGYAR TANULÓK EREDMÉNYEI SZÖVEGÉRTÉSBŐL

A 2015-ös eredmények azt mutatják, hogy az OECD országok között lényegesen 
azok átlaga alatt teljesítettek a magyar diákok. (1. ábra) Érdemes az ilyen esetekben 
áttekinteni, hogy a legjobb produkciót nyújtó, illetve a felmérések során a legprog-
resszívebben fejlődő országok oktatási rendszerei milyen sajátos és közös vonásokat 
mutatnak. A tíz legjobban teljesítő ország között, az első harmadban találjuk az 
európai országok közül Finnországot, Írországot, Észtországot és kicsit lemaradva 
Norvégiát. A „Finn csodá”-ról, és általában a skandinávok sikereiről sokat hallot-
tunk már, ők is nyilatkoztak ezek okairól, jól ismerjük ezeket. Ami mindezekből a 
PISA 2000 után a legérdekesebb volt számunkra akkoriban, hogy saját pozitívumaik 
felsorolásakor nem az oktatási módszereket, olvasástanítási programokat emelték ki, 
hanem olyan tényezőket például, hogy mindenhol egységes az oktatás színvonala, 
minden iskolában van iskolapszichológus, és egyformák minden településen a 
rendelkezésre álló feltételek, vagy hogy mindenhova eljut a könyvtárbusz. Írország 
és Észtország esetében is találunk közös jellemzőket. Mindkét ország válságos, 
gazdaságilag, politikailag nehéz időszakokon ment át, de megtalálták a kivezető 
utat. Az íreknél már az első PISA-felmérés után vaskos kötet jelent meg a részletes 
elemzéssel és a szükséges teendőkkel, 

Az észt oktatási rendszer szintén látványosan fejlődik, gazdasági szempontból is 
irigylésre méltó a helyzetük. Szovjet utódállamként, nagyszámú orosz lakossággal és 
összességében is alacsony létszámmal nem kaptak gazdag örökséget a múltból. 
Mégis egységet teremtettek világos értékrenddel, olyan célokkal, amivel mindenki 
azonosulni tudott, így könnyen növekvő pályára tudták állítani a gazdaságot. 
Az utóbbi időben digitalizálták a közigazgatást és bevezették az e-állampolgárságot, 
ami kiemelten vonzóvá tette az országot. A legfőbb tanulság talán az, hogy az 
oktatás szorosan összefügg, együtt jár az adott ország motiváltsági és elégedettségi 
szintjével, egyfajta társadalmi flow keletkezhet, a közösség, társadalom egyéni 
szereplői, intézményei között. 

Németországban évekkel ezelőtt a vártnál sokkal rosszabb eredmények sokkolták 
a közvéleményt, a cél viszont itt is a szakmai továbblépés lett a politikai felelősség 
keresése, az egymásra mutogatás helyett. „Etetni is kell a tehenet, nem csak mérni!” 
– mondták. Hasonlóan impozáns a lengyelek, különösen pedig a szlovének fejlődése 
az elmúlt években.



36 OLVASÁS

2.
 á

br
a:

 A
z 

Eu
ró

pa
i U

ni
ó 

or
sz

ág
ai

na
k 

ra
ng

so
ra

, P
IS

A
 2

01
5,

 sz
öv

eg
ér

té
s



OLVASÁS 37

3.
 á

br
a:

 N
éh

án
y 

sz
om

sz
éd

os
 o

rs
zá

g 
te

lje
sí

tm
én

yé
ne

k 
al

ak
ul

ás
a 

a 
PI

SA
-f

el
m

ér
és

ek
be

n 
20

00
 é

s 2
01

5 
kö

zö
tt



38 OLVASÁS

4.
 á

br
a:

 N
em

ek
 k

öz
ti

 k
ül

ön
bs

ég
ek

, P
IS

A
 2

01
5,

 sz
öv

eg
ér

té
s



OLVASÁS 39

5. ábra: Nemek közti különbségek, PISA 2015, természettudomány, matematika

TERMÉSZETTUDOMÁNY

MATEMATIKA
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Még inkább tanulságos lehet, ha az OECD országok mellett a kulturális hasonló-
ságok miatt az Európai Unió tagállamai közötti rangsort vizsgáljuk meg (2. ábra). 
Az eredmény talán még elszomorítóbb a mi nézőpontunkból. A magyar diákok 
eredménye a harmadik leggyengébb a tagállamok közül, természetesen itt is jóval 
átlag alatti.

A változás tendenciáját is érdemes figyelembe venni 2000 óta, hogy jobban tudjuk 
értékelni a legutóbbi eredményeinket. A következő ábra néhány szomszédos 
országunkkal összevetve ábrázolja a teljesítményünk alakulását az elmúlt években. 
Magyarország eredményei 2006-ig stagnálást mutattak, majd emelkedni kezdtek. 
A szövegértés terén ekkor produkálták a 15 éveseink a legjobb teljesítményt. 2012-re 
ez gyengült egy kicsit, majd határozott zuhanást látunk 2015-re, amely évben az 
eddigi legrosszabb eredmény született. 

Szembetűnő Szlovákia hasonló görbéje, végén az erőteljes visszaeséssel, ahogy 
Szlovénia látványos javulása is 2012-ről 2015-re. Ausztria nagyjából folyamatosan 
azonos teljesítményt nyújt, kissé rontott ezen 2012-től.

NEMEK KÖZTI KÜLÖNBSÉGEK

Ha a fiúk és lányok teljesítménye közti különbséget vizsgáljuk, az első, ami szembe-
tűnik, hogy a lányok mindenhol jobban teljesítenek a fiúknál (4. ábra). Ha nem 
ismernénk az adatokat, kínálkozna annak lehetősége, hogy vajon a nemek közti 
különbségek összefüggésben állnak-e a teljesítménnyel, vagyis: fennáll-e az a 
jelenség, miszerint minél jobban szerepelnek egy ország a 15 évesei, annál kisebb a 
lányok és fiúk közti különbség. Nos, erről szó sincs, teljesen véletlenszerűen alakul 
ez, tendenciáról nem beszélhetünk. A jól teljesítő finneknél például nagy különbsé-
geket látunk, akárcsak a hátsó harmadban található Izland vagy Szlovákia esetében. 
Érdemes még ennél a kérdésnél megemlíteni, hogy matematikából és természettudo-
mányokból jóval kisebbek a nemek közti teljesítmény eltérések. (5. ábra)

A KÜLÖNBÖZŐ TELJESÍTMÉNY SZINTEN PRODUKÁLÓK 
KÜLÖNBSÉGEI

A PISA 7 szintre sorolja be az elért teljesítményt, ezeket definiálja részletes leírással. 
Leggyengébb szintek az 1.a.), 1.b.), legmagasabb a 6-os. A kiválóan és leggyengébben 
szereplők aránya, teljesítmény struktúrája, rétegződése ugyanolyan fontos adat, mint 
az összességében elért eredmény. Nélkülözhetetlen információ, ha mélyebben meg 
akarjuk érteni az összefüggéseket az eredményeket, illetve a beavatkozás tervezé-
séhez. 
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Ostorics László és munkatársai (2016) a PISA 2015 magyar nyelvű összefoglaló 
jelentésében ismertetik a legfontosabb adatokat ebben a kérdésben, ezt tekintjük 
most át. 

A kiváló teljesítményt nyújtó diákok aránya az OECD országok átlagában 8,3 %, 
Magyarországé 4,3%, tehát a magyar gyerekek közül kevesebb, mint minden ötödik 
oldotta meg a feladatokat kiváló eredménnyel, ami nagyjából fele az OECD átlagnak. 
Az alapszinten alul teljesítő tanulók aránya már az OECD átlag szerint is elfogadha-
tatlan egy jól funkcionáló iskolarendszer szempontjából nézve, ez a szám 18 és 20 
között van. Magyarországon az ebbe a csoportba sorolható eredményt elérő diákok 
aránya 2012-ben 19,7% volt, 2015-re ez 27,5%-ra nőtt. Velünk egy csoportba sorolt 
(22–30% közötti) eredményt ért el Litvánia (25,1%), Luxemburg (25,6%), Izrael (26,6 
%), Görögország (27,3%), és Chile (28,4%). A kialakult képet még elszomorítóbbá 
teszi a magyar diákok digitális szövegértést mérő feladatok megoldásakor mutatott 
nagyon alacsony szintje.

Összefoglalva a fenti eredményeket azt látjuk, hogy a PISA 2015 felmérésben 
nyújtott teljesítményt tekintve a magyar 15 évesek olvasás, szövegértési képessége 
nem csak gyenge, de romló tendenciát is mutat, az eddigi legmélyebb pontra ért. 
A rétegződést vizsgálva kiderül, hogy az OECD átlag fele, nagyon kis számban 
vannak a kiválóan teljesítő magyar diákok. Ezzel szemben a leggyengébb, valójában 
a funkcionális analfabéták szintjével megegyező, legalacsonyabban teljesítők nagy 
aránya az OECD átlagról a felével nőtt, így a 2015-ös felmérések szerint már a 
gyerekek több mint egynegyedét teszi ki ez a csoport.

EGYÉB FELMÉRÉSEK: PIRLS, TIMSS, OKM

A PISA-mérések mellett a legfontosabb nemzetközi és hazai méréseink a PIRLS 
(Progress in International Reading Literacy Study), TIMSS (Trends in International 
Mathematics and Science Study) és az OKM (Országos Kompetenciamérés). Ezek 
eredményeinek összevetése meghaladná ennek a munkának a kereteit, néhány 
fontos dolgot azonban nem hagyhatunk figyelmen kívül. 

Összességében ezek alapján elmondhatjuk, hogy az alsó tagozat végéig a 15 
évesekhez képest viszonylag jól állunk. A PIRLS mérésben a magyar 10 évesek átlag 
feletti teljesítmény nyújtanak. Fontos lenne azon is elgondolkodni, megkeresni az 
okát, hogy vajon az OKM felméréseiben miért nem látjuk a PISA által mért teljesít-
mény csökkenést. Az viszont kétségtelenül látszik, hogy általánosságban a felső 
tagozatban kezdődnek a problémák. Az iskolarendszerünk gyermekközpontú 
szemlélete innentől kezd látványosan háttérbe szorulni. Más szempontból azt mond-
hatjuk, hogy 10 éves korban sokkal inkább azt mérik a felmérések, amit tanulnak is 
a gyerekek az iskolában, később már egyre kevésbé. 

A fenti felmérésekből még mindig jól látszik az is, hogy sajnos a szülők, illetve a 
település szerinti megoszlás meghatározza a teljesítményt. Úgy tűnik, ezen nem tud 
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változtatni az oktatási rendszer. Ez azért szomorú, mert a társadalom kasztrendszer 
jellegét hozza előtérbe, ami súlyosan sérti az esélyegyenlőség megvalósításának elvét.

Néhány további elgondolkodtató, érdekes adat, gondolat az OH beszámolói 
alapján: a magyar 4. osztályosaink önképe pozitív, az olvasással, matematikával és 
természettudománnyal összefüggő attitűdje általában pozitív és a felmérésben 
szereplő országok átlagánál jobb. Az iskolát, az órákat érdekesnek tartják. Az olva-
sást és matematikát átlagosan mértékben, a természettudományokat viszont ennél 
kevésbé szeretik, az olvasás megítélése pedig alacsonyabb értéket mutat, mint a 
nemzetközi átlag. 

A 8. osztályba érve a magyar tanulók motiváltsága, attitűdje a matematika és a 
természettudományok irányában már sokkal inkább negatív, és elmarad a felmérés-
ben szereplő országok átlagától. Kevéssé szeretik tanulni a matematikát és a termé-
szettudományokat, legkevésbé a kémiát. Ezeket nem is tekintik fontosnak saját 
életük szempontjából. Saját tudásukról, képességeikről azonban pozitívan nyilatkoz-
nak. (PIRLS és TIMSS 2011)

A tanórák sem kötik már le őket annyira, mint alsó tagozaton. Kiderül az 
országok közti összehasonlításokból olyan tényező is, amelyekre ritkán szoktunk 
gondolni, ezzel szemben nagyon fontosak, például, hogy Magyarország az egyik 
ország, ahol a legkevesebbet járnak iskolába a gyerekek, nagyon sok a szünetünk a 
heti, napi magas óraszámmal szemben. (Szalay és mtsai, 2016, PIRLS és TIMSS 2011, 
Balázsi és mtsai, 2017)

LEHETSÉGES OKOK ÉS SZÜKSÉGES TENNIVALÓK

A következőkben felsorolunk néhány okot, amelyek a magyar PISA eredmények 
hátterében állhatnak, illetve ezzel együtt a változás, változtatás alapjait képezhetik. 
Kitérünk arra is, hogy mely területen, milyen típusú változás lenne szükséges. 
Először a szűkebb, olvasás-szakmai tényezőkről szólunk, azután néhány, az egész 
oktatási rendszer hatáskörébe tartozó szempontot tekintünk át, végül pedig az ezen 
túlra mutató, társadalmi szintű lehetséges jellemzőket vizsgáljuk.

1. Olvasáskutatás, olvasástanítás
Ezen a területen komoly tartalékaink vannak. A tudomány sokkal többet tud az 
olvasásról, annak folyamatáról, hatékony tanítási, fejlesztési módjairól, mint ahogy 
az iskolában a tanítás szemléletiségében, tartalmában és módszereiben az megjele-
nik. Jelentősen javulna a szövegértési képesség, ha az olvasáskutatás eredményei 
gyorsabban megjelennének az oktatási gyakorlatban, a tanítási módszereken kívül a 
fejlesztést segítő elemek, tartalmak hamarabb beépülnének a tantermi munkába. 

Szükség lenne arra is, hogy az olvasástanulás részképességei, az életkori szaka-
szokhoz, fejlettségi szinthez kötődő kritériumok világosak legyenek, ezeket jól 
láthatóan mérné, értékelné már az óvoda, majd az iskola. Számos területen látszik 
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ugyanis, hogy alapvető feltétel, hogy a sikeres folytatáshoz egy előfeltétel-képesség 
biztosan rendelkezésre álljon. 

Jól ismerjük a korai fejlesztés hatékonyságát is, a 0–6 éves kor meghatározó 
szerepét. Ebben a korban az első betű hivatalos, formális megtanulása előtt az első 
osztályban már eldőlt lényegében, hogy milyen lesz az olvasástanulás iskolai sikeres-
sége. A magyar óvoda a legjobban működő közoktatási intézmény, gondot fordíta-
nak a korai írásbeliség jelenségére, az előfeltételek fejlesztésére, ezt lehetne tovább 
fokozni a jövőben.

A szövegértés szempontjából megkerülhetetlen a gondolkodási képességeken 
kívül a kommunikációs képesség megfelelő szintje, a szükséges rendelkezésre álló 
szókincs, a nyelvi tudatosság, a fonématudatosság, a morfématudatosság és számos 
más képesség szükséges minimális szintje, amelynek folyamatos, egyénre szabott 
mérésére, követésére, értékelésére és szükség szerinti fejlesztésére lenne szükség, 
hogy jobb eredményeket érjenek el a 15 éves korukra szövegértésből a diákjaink.

Mivel az olvasás képesség, jellemzője, hogy tevékenység által fejlődik. Számos 
olyan módszert ismerünk, amely mostani olvasástanítási gyakorlatban alkalmazott 
metódusokat kiegészítve vélhetően jobb képességeket eredményezne, ilyen például a 
kooperatív tanulás, a reciprok tanítási módszer.

Az olvasási stratégiák tanítása, tanulása, a metakogníció képességének fejlesztése 
szintén bizonyítottan fejleszti a szövegértő képességet, ha ezek elterjednének az 
osztálytermi gyakorlatban már alsóban és folytatódna a folyamat felsőben és 
középiskolában, biztosak lehetünk benne, hogy az eredményeink is javulnának.

Mivel az iskolába lépő gyerekek biológiai és olvasáskora közt egyre nagyobb 
különbségek vannak, a frontális oktatás hatékonysága csökken. Az egyéni, páros, 
csoportos, kooperatív differenciált oktatásra, tanulásra lenne szükség sokkal 
erőteljesebben áttérni a gyerekek hatékonyabb fejlődése érdekében. Ahogyan már a 
mostani kerettanterv is lehetővé teszi, a fenti okok miatt az előkészítő szakaszt el kell 
nyújtani, a betűtanulást szükség esetén késleltetni első osztály végéig. A látványos 
gyarapodás helyett a mélyen beépült, megszilárdult tudásra van szükség a sikeres 
előmenetelhez.

A folyékonyság elérése a cél a 4. osztály végére, de a fejlesztési folyamatnak nem 
lenne szabad megszakadni 5. osztálytól, mert amint azt lépten-nyomon tapasztaljuk, 
a gyerekek sajnos visszaesnek a tudatos gyakorlás nélkül. 

Feltétlenül javulást eredményezne a szövegértő képesség terén az is, ha már 
óvodától akár, de első osztálytól mindenképp meghatároznák, megrajzolnák a 
pedagógusuk a gyerekek olvasási profilját, ennek fejlődését figyelemmel kísérnék.

Az olvasás, szövegértés (reading literacy) fogalmának hangsúlyosabban meg 
kellene jelennie az oktatásban, tanulásban. Jelenleg még mindig inkább a szépiroda-
lom jut eszébe sokaknak az olvasásról. Ezzel együtt a digitális szövegeknek is van 
létjogosultsága az órákon, ezek olvasási, megértési jellemzőinak, technikáinak is be 
kellene épülni az osztálytermi gyakorlatba, többek között az iskolarendszer hiteles-
ségének javítása érdekében is.
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2. Oktatási rendszer
Amint azt már régóta mondjuk és halljuk, az életszerűségre, alkalmazható tudás 
megszerzésére kellene a hangsúlyt helyezni, mindezt pedig olyan tanítási módsze-
rekkel és eszközökkel átadni, amelyek illeszkednek a kor elvárásaihoz és a diákok 
fejlődési, életkori sajátosságaihoz. Ez folyamat a PISA szövegértés eredményeire is 
hatással lenne, hiszen az olvasás minden esetben tanulás is. A gyerekek olyan 
információkereső, -rendszerező, feldolgozó tudással, technikákkal rendelkeznek a 
mindennapi életükben, amelyet szükséges lenne a mostani gyakorlatnál sokkal 
jobban kihasználni az iskolarendszer részéről. Ezzel az ott megszerzett tudás is 
jobban be tudna épülni a napi rutinjukba, valamint az iskola hitelessége, bizalma is 
erősödne a tanulók gondolkodásában. A mindennapi életben hasznos tudás és 
tantárgyi tudás jelentésmezői jobban átfednék egymást, különösen, ha a tanterv és 
taneszközök is ebbe az irányban fejlődnének az osztálytermi tanítási, tanulási 
tevékenységekkel karöltve.

Nagy szükség lenne, arra is, hogy az osztálytermi és rendszerszintű mérések végig 
kövessék a tanulók teljesítményét az iskolarendszeren belül. Kidolgozni, honosítani, 
fejleszteni kellene további olyan módszereket, amelyekkel már óvodában és később 
is vizsgálható, mérhető és fejleszthető ez a képesség különböző életkori szakaszok-
ban. A Szegedi Egyetem Neveléstudományi Intézetének fejlesztésével született meg 
az az online diagnosztikus mérési rendszer, amely jelenleg elsőtől hatodik osztályos 
korig méri három major és 14 minor területen a gyerekek képességeit. A fő területek 
a PISA-hoz hasonlóan a, matematika a szövegértés és a természettudományok. 
A tartalmi keretei ezeknek a mérési területeknek a nemzetközi mérések logikájára 
épülnek, kiegészülve az adott tudásterületek hazai jellemzőivel. (vö.: Csapó, Csépe 
2012, Csapó, Steklács, Molnár, 2015)

Az online diagnosztikus mérések az egész iskolarendszeren át képesek követni, 
dokumentálni és az átlag eredményekhez hasonlítani a tanulók teljesítményét az 
adott területen. Mindezzel megadják az alapinformációkat a pedagógusok számára a 
személyre szabott, illetve osztályszintű fejlesztőmunka tervezéséhez és megvalósítá-
sához. A 15 éves korba érő gyerekek esetében a folyamatos monitorozása, követése 
így elkerülhetővé tenné, a PISA-felmérésekből értesüljünk először a magyar tanulók 
problémáiról.

A szövegértési képességek fejlődéséhez, az eredményeink javulásához, ezzel 
együtt természetesen a növekvő tanulási teljesítményhez is hozzájárulna, ha az 
olvasást, szövegértést integrálná, befogadná az oktatási rendszer minden iskolaszin-
ten. Csak így tudjuk elképzelni az eredményeink jelentős javulását hosszú távon. 

Az olvasás, szövegértés nem tantárgy, ne is váljon azzá. Olyan képesség, amely ha 
vertikálisnak képzeljük el a tantárgystruktúrát, akkor horizontálisan kell, hogy 
áthassa a rendszert. Méghozzá elejétől a végéig. Lehetőség szerint az után, a felsőok-
tatásban is, hiszen mindenkinél, minden életkorban fejleszthető képességről 
beszélünk. Ha befejeződik az olvasás, szövegértés tanítása, fejlesztése 4. osztályban, 
ahogy már utaltunk erre, akkor sosem fog a 15 évesek képessége jelentősen javulni a 
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mostani szinthez képest, legfeljebb 3 évente kisebb-nagyobb különbségeket mutat-
nak majd a fejlődések. Az iskolarendszeren belüli olvasás-, szövegértés-fejlesztést a 
képességek, az olvasásra vonatkozó tudás, tapasztalat és a metakognitív képességek 
viszonylatában látjuk a következő ábrán (6. ábra).

6. ábra: Az olvasás elsajátítási rendszerének beépülése az iskolarendszerbe  
(Steklács, 2013. 154. o.)
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Mostanra közhelyszerű, mégis megkerülhetet-
len a PISA-eredmények megkívánt javulása 
szempontjából is, hogy az oktatási rendszerünk 
korszerűsítése megtörténjen az alkalmazható 
tudás, az életkori sajátosságok és igények, vala-
mint a társadalmi változások kritériumai szerint. 
Ez folyamatosan a szakmai párbeszéd része, 
alapvető probléma. A változás a tartalmi kérdések 
mellet a tanítás és tanulás módszertani kérdéseit, 
problémáit is kell, hogy érintse. Ez elsősorban a 
pedagógusképzés feladata. Úgy véljük, ha a tudás 
mennyiségét és minőségét akarjuk növelni, akkor 
először a tudás átadásának és különösen a 
megszerzésének a képességét kell fejlesztenünk. 
A PISA szemlélete, elméleti, tartalmi keretei is ezt 
a filozófiát képviselik.

3. Az oktatási rendszeren túlra mutató, 
társadalmi problémák
Nehéz ezeket a tényezőket részleteiben meghatá-
rozni, a hatásuk közvetett, de véleményünk 
szerint nagyon is jelentős. Az OECD Better Life 
Indexe az állampolgárok közérzetét vizsgálja. Ha 
a Mennyire elégedett az életével? kérdésre adott 
válaszokat vizsgáljuk, azt látjuk, hogy Magyaror-
szág Portugáliát és a Dél-Afrikai Köztársaságot 
előzi csak meg, a 10-es skálán kettes körüli volt a 
magyarok válaszának átlaga (7. ábra).

Az elmúlt években a társadalmunk súlyosodó 
érték- és morális válságot él át, amely befolyásolta 
a testi, lelki egészségünk állapotát is. (Kopp, 2008, 
Kopp, Skrabski, 2007) Ez az állapot nem volt 
kizárható sem egy évtizede, sem most az iskola 
kapuin kívülre. Az értékrend elbizonytalanodásá-
val együtt jár a motiváció csökkenése, ami az 
iskolai tudás megítélésének se tett jót. 

A nyíltság, bizalom, pozitív szemlélet, a 
társadalmi szintű flow-jelenség lehetősége mind 
olyan fogalmak, amelyeknek csökkenése volt 
sajnálatos módon tapasztalható. Az egyik kivál-
tója ennek a morális krízisnek a vallott és valós 
értékek közti távolság, amely nagy mértékben 

7. ábra: Mennyire elégedett az 
életével? OECD, Better Life Index
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fokozza a társadalmi szintű kedélyromlást, befelé fordulást. (Dürkheim, 2003) 
A társadalmi környezetet, közérzetet az oktatási rendszeren belül az is negatív 
irányban befolyásolja véleményünk szerint, hogy az oktatáspolitika és politika 
túlságosan közel állnak egymáshoz már rég óta. Az angol nyelvben a policy és 
politics kifejezések jól elhatárolják ezeket, nálunk sajnos történelmi távlatokból 
nézve is mindig is túlságosan összefolyt szinte minden területen a szakpolitika és a 
politika.

Szó esett többször is a közbeszédben arról, hogy a digitális szövegértés terén 
különösen elszomorító volt a magyar diákok teljesítménye. Ezek a feladatok a teszt 
végén szerepeltek, tanulóink körülbelül 30 %-a neki sem kezdett a megoldásnak. 
A motiválatlanság kapcsán felmerülhet bennünk: Vajon nem tudták vagy nem 
akarták ezek a gyerekek megoldani ezeket a feladatokat? Nem mindegy. Mindkét 
esetben van teendője az oktatási rendszernek. Nehezen tartjuk elképzelhetőnek, 
hogy 5000 diákból közel 1500 nem képes megoldani egy olyan feladatot, ahol egy 
fiktív honlapon kell információt keresni. Messzire vezet ez a probléma. Statisztikai 
értelemben akkor összehasonlíthatók az eredmények, ha a körülmények, feltételek 
azonosak. Vajon a magyar gyerekek azonos mértékben voltak motiváltak a helyes 
megoldás megtalálására, mint például a norvég gyerekek? 

ÖSSZEGZÉS

Áttekintettük tehát a PISA-mérések tartalmai kereteit, elméleti kérdéseit, a magyar 
tanulók szövegértés eredményeit a 2015-ös felmérésben. Megvizsgáltuk azután, hogy 
milyen okok állhatnak a gyenge és romló teljesítmény hátterében, valamint ezzel 
együtt a fejlődés, fejlesztés lehetőségeit. Mindezeket szem előtt tartva fontos azt is 
tisztán látnunk, hogy a PISA és más nemzetközi felmérések sem tekinthetők 
valamiféle országok közötti versenynek, bajnokságnak. Sokan esnek ebbe a hibába. 
Nem az a célunk, hogy más országokat lehagyjunk, megelőzzünk. A viszonyítás arra 
szolgál, hogy bemutassa, hol állnak és hogyan fejlődnek más országok diákjai, 
közvetve pedig, hogy hogyan funkcionálnak ezeknek az országoknak az oktatási, 
olvasástanítási rendszerei, milyen kilátással rendelkeznek majd ezek elvégzése után a 
rendszerből kikerülők. 

Valójában a cél szintén csak közvetlenül az, hogy a diákok jobb eredményt 
érjenek el a 2018-as és a későbbi felmérések során. A valódi cél és feladat az, hogy a 
diákok iskolai éveikben, majd a felnőtt élet mindennapjaiban birtokolják azokat a 
képességeket a szövegértés terén, amelyeket ma az olvasáskutatásban a boldogulás-
hoz szükséges tényezőknek tartanak a szakemberek, kutatók a világ különböző 
részeiből. Ha jobb eredményeket érünk el ezeken a felméréseken a jövőben, az arra 
utalna, hogy az oktatási rendszerünk jobban, a kor elvárásaihoz mérten hatékonyab-
ban funkcionál, a diákok információkereső, -feldolgozó képessége magasabb szintű, 
könnyebben, jobban tanulnak, dolgoznak, életminőségük javítására, a boldogulásra 
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nagyobb esélyük van. Ennek a változási mechanizmusnak az elindítása és növekvő 
pályán tartása véleményünk szerint ma az egyik legnagyobb kihívás és egyben 
felelősség is.

Javaslatok 15 pontban
1. Az olvasási, szövegértési képesség fejlesztésnek megjelenítése az egész oktatási 

rendszerben.
2. Minden tantárgy tanítása során jelenjenek meg az adott tantárgyhoz kapcsolódó 

írásbeliség jellemzői, ezek olvasásának, megértésének kérdése (diagram, táblá-
zat, térkép, kotta, képlet, weboldalak stb.).

3. A tankönyvek és a mindennapi oktatási gyakorlat minden tantárgyból tartal-
mazzon, alkalmazzon olyan feladatokat, kérdéseket is, amelyekhez szükség van 
az információ elérése, keresése, visszakeresése képességére és a meglévő (nem 
csak iskolai) tudással, tapasztalatokkal ezt integráló képességre. 

4. Az iskolában szokásos olvasási módokon kívül, amely a PISA definíciója szerint 
leginkább a tanulási, kapjanak helyet a személyes, közösségi és munka célú 
szövegek. Ezek olvasási, megértési módjáról essen szó az órákon.

5. Az órákon jelenjen meg minden iskolafokon a reading literacy fogalmának a 
szemlélete, amely az olvasás, szövegértés definícióját jóval tágabb kontextusba 
helyezi a mostaninál.

6. Tehetséggondozás, a szövegértésben kiválóan teljesítők segítése a mostaninál 
nagyobb és tudatosabb mértékben.

7. Felzárkóztatás, a leszakadók, gyengén teljesítők felé forduló szemlélet, a diákok 
közti empátia erősítése a mostaninál nagyobb és tudatosabb mértékben.

8. A fenti két pont alapján: szükséges az egyénre szabott oktatás módszereinek 
elterjesztése, folyamatos, személyre szabott diagnosztikus értékelés szorgalmazása, 
az olvasási profil megalkotása átlagos és attól eltérő képességű tanulóknak is.

9. Minden iskolaszinten, de különösen középiskolában az oktatás módszertani 
kultúrájának gazdagítása, páros, csoportos munkaformák elterjedése, ezek 
szorgalmazása.

10. Érthetőbb, alkalmazhatóbb tananyag és ezt a szemléletet követő tankönyvek.
11. Digitális szövegek, digitális olvasás a tanórákon, és az önálló munka során a 

mostaninál nagyobb hangsúllyal szerepeljen.
12. Olvasási, tanulási problémák vizsgálata, szűrése, előjelzése kisgyermekkortól 

folyamatosan az iskolarendszeren át, a pedagógusok felkészítése a feladatra.
13. Az online diagnosztikus mérő, értékelő rendszer kidolgozása a 12. évfolyamig, 

ennek kiterjesztése, elérhetővé tevése az egész iskolarendszerünkben.
14. Rövid távon javulást hozhat a PISA megjelenése az oktatásban, megismertetni a 

gyerekeket a felmérés céljával, felkészíteni, motiválni őket.
15. A tudás színvonalának emelése érdekében a tudás megszerzésére irányuló 

képességek fejlesztésének a központba állítása.
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MONDÓKÁTÓL VERSIG. 
TALÁLKOZÁS A KÖLTÉSZETTEL

JÁKI LÁSZLÓ1

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

LÁSZLÓ JÁKI: FROM RHYME TO POEM.  
ENCOUNTERS WITH LOVE

Interests in poems and poetry can be manifested already in early childhood. Some poets 
„composed” already as a child or in his/her youth. In this study 19th- and 20th-century 
poets are written up, how they began to like literature and what was their family and 
intellectual background? Is it hindered or supported them to like literature? This study 
presents the early works of famous writers and poets, and introduce to the 
circumstances and receptions of the birth and publication of these works.

Tanulmányunk a fiatalok verssel való találkozásának különböző módjait kívánja 
bemutatni. Szándékunk, hogy a vers iránti érdeklődés csökkenése idején is – a 
történelmi előzményeken keresztül – felhívjuk a figyelmet az irodalom e területének 
pedagógiai jelentőségére.2 

Kodály fogalmazta meg, hogy a zenei nevelés a gyermek megszületése előtt 9 
hónappal kezdődik. Ma már tudományosan bizonyított tény, hogy a magzat a 
zenére, éppúgy, mint a rímekre is, reagál. Messze vezetne annak elemzése, hogy 
költőinket az anyaméhben ért hatások mennyiben befolyásolták a későbbiekben, 
gyermekként vers iránti fogékonyságukat, érdeklődésüket. A szavakkal való játék, a 
ritmus keresése a gyermek fejlődésének kezdeti szakaszában gyakori, így számos 
esetben találkoztunk olyan fiatal, esetenként 10 éven aluli gyerekekkel, akik meg-
döbbentően fogékonyak nemcsak rímek, költemények befogadására, hanem azok 
megfogalmazására is.

Példáinkban a források adta lehetőségeken belül igyekeztünk bemutatni olyan 
eseteket, melyek feltételezhetően közrejátszottak költőink vers iránti korai érdeklő-
désében. Az okok természetesen szerteágazóak; a véletlentől, a családi-környezeti 
hatásoktól, a feltételezhető genetikai adottságokig sok változatra találunk példát.

1 Jáki László dr. univ., neveléstörténész, bibliográfus, Budapest
2 A költészet jövőjéről lásd bővebben Döbrentei Kornél (2000): Amíg a hír Marathonból megérkezik. 

Vita a költészetről. In: Döbrentei Kornél: A hadrafoghatóság ábrándja. Vívódások a terepasztalon. 
Püski, Budapest. 15–17.



GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI IRODALOM 51

A VERS IRÁNTI ÉRDEKLŐDÉS KORAI MEGNYILVÁNULÁSA

A felsorolt különböző változatok együttesen és külön-külön is előfordulnak, de 
egyértelműen nehezen magyarázható a vers iránti érdeklődés korai megjelenése. 
Talán legjobb példa erre Weöres Sándor „pályakezdése”, akinek életútja különleges 
figyelmet érdemel. Egy ezres létszámú faluban, Csöngén egyke gyerekként nőtt fel, 
viszonylagos jómódban. A falusi gyerek élete csak annyiban tért el a szokásostól, 
hogy anyja négy nyelven olvasott, és fiának már 6–7 évesen Madáchot, Csokonait, 
Goethét adott a kezébe. Ez viszont nem magyarázza, hogy ezt megelőzően Sándor 
még nem ismerte a betűket sem, amikor már tanújelét adta a rím iránti érzékenysé-
gének. A család visszaemlékezése szerint a beszélni még alig tudó gyerek az „ee” és a 
„papa-mama” után a „Fjü” (fű,) „ffa” (fa) „fjtt” (füst) szavakat gügyögte. Később a

Csuma – csuma cepelin 
Csuma – csuma cepelin 
Csuma narancs

– aligha tekinthető versnek, de valamit már mégis jelez…3 Elemista korában írt 
versei után a gimnáziumi éveik már komoly munkára sarkallták. Érdekes, de több 
mint epizód, hogy Szombathelyen kosztos diák volt Pável Ágoston családjánál. Pável 
tanár, tudós polihisztor, lapszerkesztő, kultúrtörténész, irodalmár, aki felismerte és 
támogatta a serdülőkorú fiatal tehetségét. Weöres így emlékezett vissza Pávelre: 
„Hatodikos középiskolás koromban, ezelőtt tizenkét évvel, nála laktam mint kosztos 
diák. A költészet hozott össze bennünket, bár Ő akkoriban még nem írt költeménye-
ket, irodalomtanár volt, nemcsak foglalkozása szerint, hanem a szó legnemesebb 
értelmében, én pedig egy kezdő verselő. Engem, a tizenhat éves tacskót, meghívott, 
hogy lakjam nála, átadta legkényelmesebb szobáját és íróasztalát. Ettől kezdve 
rengeteget olvasgattunk, beszélgettünk együtt. Őnála, az Ő lényének érlelő melegé-
ben írtam első komolyan vehető verseimet.” Többek között Pável javasolta Weöres-
nek, hogy írjon a verejtékről, minden emberi fáradozás, kudarc, diadal kísérőjében. 
A vers meg is jelent a Karácsony Sándor szerkesztette Az Erő című folyóirat 1929. 
szeptemberi számában.4 

Ugyancsak ebben a folyóiratban egy évvel korábban, 1928 szeptemberében jelent 
meg az első komolyabb teljesítményének tekinthető Öregek című verse is, mely 
Kodálynak annyira megtetszett, hogy a 16 éves Weöres hozzájárulásával a vers 
alapján kórusművet is készített.5 Kodály különben Weörest „Te, drága csodagyerek”-
nek nevezte.

3 Bata Imre (1979): Weöres Sándor közelében. Magvető, Budapest. 367
4 Fáy F. Ervin (szerk., 1949): Pavel Ágoston emlékkönyv. A Dunántúli Szemle XI. évfolyamának 

zárószáma. Dunántúli Szemle, Szombathely.
5 Az Erő Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség havi folyóirata, Karácsony Sándor 1922-től 

mintegy tíz éven át szerkesztette.
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Weöreshez hasonlóan Nagy László is korán, már kisiskolás korában felfedezte a 
ritmust. Még nem tudta, mi a vers, amikor mondókákat csinált. Pl.:

Elől megy Eszter, 
kezében egy cekker. 
Utána a Feri, 
a fazeka teli.

Visszaemlékezése szerint első versét nyolcéves korában írta:

Réce, réce kanréce, 
nem köll nekem ebédre.

Nagy László esetében is beigazolódott, hogy a ritmus, a vers iránti érzék mellett 
volt huzalma más művészetekhez is. Az igazi verssel való találkozását megelőzte a 
rajzolás, a festészet iránti érdeklődése. Mamája így írt erről: „Mert én tudtam 
rajzolni, jól rajzoltam is. Aztán, hogy lovat rajzoljak neki. Avval aztán ő is lerajzolta 
a lovat, és aztán mindig a lovakat rajzolta. Rajzolgatott, festegetett. [...] Pápán volt a 
kollégiumban, amikor már kezdett verseket írni. A csőszi réten gyűjtögettük a 
szénát, és akkor mondta, hogy anyu, én költő leszek ám! Á, mondtam, dehogy lész 
költő, hogyan lennél költő? De ő? – Én az akarok lenni! És hát sikerült is neki!”6 
A szándékot a pápai kollégium megerősítette. Sors vagy véletlen, hogy alapérdeklő-
dését tovább erősítette Szathmáry Lajos, a magyar és A. Tóth Sándor, a rajztanára. 
Az előbbi a parasztgyerekek nevelésére szánt életével adott példát, az utóbbi a 
rajzolás mesterfogásaival irányította pályáját.

Pápai tanulmányai idején Arany és Csokonai mellett nagy élményt jelentett 
számára Ady, József Attila és Sinka költészete. Egy József Attila-kötet megvásárlásá-
ról így számolt be: „Nem volt áhítottabb könyv a karácsonyi kirakatban, mint az a 
sötétzöld táblás, arany címbetűs József Attila. A Kollégiumból naponta odavonzott 
magához, s minél többször meglátogattam, annál inkább akartam. Pápán 1941 
decembere nekem József Attila jegyében telt el. Álmodtam vele, dolgoztam érte. 
Eladtam két lovamat mint vízfestményt, s jártam keramikushoz színezni a karácso-
nyi szobrocskákat. Sok Mária-szemöldököt, Jézuska-rózsaszínt, szamár-szürkét 
festettem, mire a könyv ára összejött és megvehettem. A Szappanosvíz című versnél 
nyitottam ki – elsápadva a csalódástól. Rímes verset láttam, holott már felkészültem 
rengeteg szabadversre. De olyan varázsuk lett a kötött formáknak is, hogy pillanat 
alatt megragadtak bennem.”7 Későbbi vallomása szerint József Attila tette őt költővé.

A családban a költészet iránti érdeklődés öcsénél, Ágh Istvánnál is megvolt, bár a 
kezdet nem volt könnyű számára. Visszaemlékezése szerint „Titkolni kellett a betűt. 
Apám még a könyvet is kiütötte a kezemből, ha dolog helyett olvasni szándékoz-
tam.” De a bátya teremtette légkör erősebb volt. Amint írta: „Lacitól többet tanul-

6 Nagy Béláné, a Mama visszaemlékezése. In: Égi s földi virágzás tükre. Kortársak Nagy Lászlóról. Hori-
zont, Veszprém. 1984. 11.

7 Görömbei András (1992): Nagy László költészete. Magvető, Budapest. 12.
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tam, mint az iskoláktól. Intellektuális környezetet varázsolt a parasztudvarba.” Nagy 
László már négyéves korában versekre tanította, tizenegy évesen Gorkijt olvasott és 
Ady után verseket kezdett írni, mert „Dózsa György unokája voltam én is.”8

A tragikus sorsú, fiatalon meghalt költő Vöröss István szintén korán kezdett 
verselni. Megdöbbentően gyorsan tanult meg írni, s már másodikos elemista 
korában „játékos, kedves, újszerű valamit agyalt ki, fejben, a papírra való rögzítés 
nélkül:

Egér cincog: cini, cini, itt van már a macska Mici.

Hopp! – hökkentem meg önmagamban – hiszen ez más, mint a szokásos beszéd, s 
ettől kezdve fejben gyűjtögettem őket. De: jámbor valék és tudatlan s nem is sejtet-
tem, hogy milyen nagy veszedelembe jutottam. Nem emlékezem már ezekre az apró 
hüleségekre, de azt tudom, hogy csupán a gyűjtés szenvedélyétől ösztökélve, most 
már minden értelem nélkül gyártottam az ilyeneket, s ezek ahogyan jöttek, úgy el is 
felejtődtek sorra. De maradjon itt meg egy:

Az óra ketyeg, szőlőt eszek.9

Egy verse még elemista korában született:

Aratnak az emberek

Aratnak az emberek, 
lányok és legények. 
Énekelve, dalolva, 
de nem a napot lopva.

Nekik is megvan a kemény munkájuk. 
Sokszor az éj sötétedik rájuk; 
peng a kasza, mintha lelke volna; 
ilyen a magyarnak az aratója!

Költői teljesítményei szempontjából aligha közömbös, hogy a hódmezővásárhelyi 
Bethlen Gábor Gimnáziumban betegsége folytán nyolc éven keresztül tolókocsiban 
vett részt az órákon, osztálytársai naponta vitték fel a tanterembe. Irodalmi érdeklő-
dését, képességeit tanára, Szathmáry Lajos ismerte fel, aki erről így írt:

Mikor beléptem az osztályba a dolgozatcsomaggal, a szokásos sziszegés 
végigfutott a padok között, Pista szeme felragyogott, a tollát mártogatva, 
fészkelődve jelezte, hogy most jött el az ő ideje….Mindig tudott valami 
meglepőt írni, minden mondata egyéni volt, kimondottan írói alkotás, helyes-
írása pedig kifogástalan. Megvallom, ilyenkor mint zsákmánnyal futottam 
haza a gyermekek dolgozataival, s ha először Dömötör János munkáján is 

8 Ágh István (1975): Üdvözítő emlékek. Tiszatáj, 29. 7. 14–17. 
9 Jáki László (2016): Költő tolókocsiban. Új Pedagógiai Szemle, 9–12. 73–79.



54 GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI IRODALOM

szaladt végig a szemem, másodiknak mindig Pista dolgozatát élveztem végig, a 
költőét vagy filozófusét, illetve a filozófus-költőét.10

A tanári „támogatás” végeredménye, hogy Szathmáry Sándor vállalta az ötödikes 
tanítvány verseinek kiadását. A Papírsárkány 1937-ben jelent meg 500 példányban.11 
Az ígéretes kezdetek nem szakadtak meg. Moldvay Győző a Válaszban így emléke-
zett meg róla: „Szokatlanul termékeny költő volt. Hátramaradt versei jóval ezren 
felül vannak. Mintha lelke megérezvén a kérlelhetetlenül közelgő véget, tudat alatt 
fokozott tempójú munkára lett volna ösztönözve. ...Helyét a magyar irodalomban 
nehéz lesz meghatározni. Évek, talán évtizedek kellenek hozzá, míg munkái összes-
ségükben kezünk ügyében lehetnek.” 12 

Juhász Gyula (1883–1937) gyermekkorában is találni bizonyítékot a művészet, a 
zene és a vers kapcsolatára. Még nem volt tízéves, már gyönyörűen rajzolt, 8–10 
évesen percek alatt egész csataképet vetett papírra. Tízéves, amikor nagybátyja 
biztatására verset ír egy rokongyerekről, másodikos gimnazistaként pedig drámát 
írt Martinuzziról. A család szűkös anyagi viszonyai miatt a szülők papnak szánták. 
A sors fintora, hogy aznap jelenik meg verse a Budapesti Naplóban,13 amikor belép a 
váci noviciátus kapuján.

Oláh Gábor (1881–1942) 1888-ban, nyolcéves korában kezdte meg elemi iskoláit. 
A szegény paraszti környezetben élő kisgyermek hamar megtanult olvasni, és az 
elvárásokkal szemben – az istálló takarítása helyett – inkább olvasott. Negyedik 
elemista korában tanítójának megmutatta első versét, melyre azt jegyezte fel: Ez az 
első versem! Télen írtam.

Télen

1. Süvölt a szél, a hideg szél, 
Már mindenki arról beszél. 
Esik a hó meg a dara, 
Aki fázik, nem katona.

2. Én nem fázom, ha más fázik, 
Megyek a hóba már nyakig. 
Mindenkit hátba puffantok, 
Azután meg elszaladok.

3. Mikor aztán hazamegyek, 
Lesz sok ne mulass, ehetek. 
A hátamon pálcza csattog, 
Én meg oszt' szépen danolok.

10 Szathmáry Lajos: Vöröss Pistától Vöröss Istvánig. In: Bethlen Gimnázium Évkönyve, 1968. 64–69.
11 Jáki (2016)
12 Moldvay Győző (1947): Vöröss István halálára. Válasz, 2. 433. 
13 Péter László (1980): Juhász Gyula. Argumentum, Budapest. 28. 
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Tanítója, Jánosi Zoltán fel is figyelt a verselgető parasztgyerekre. Ez a pedagógusi 
figyelem meghatározta Oláh Gábor életét, mert amikor apja ellenezte fia gimnázi-
umi továbbtanulását, tanára magára vállalta a fél tandíj kifizetését és a tankönyvek 
költségeit.

Az első év azonban sikertelen volt, de bánatát jellemzően versben adja osztálytár-
sai tudtára. Kudarcát megfeszített tanulással kompenzálta. Majdnem minden 
tárgyból kitűnő lett, s a verselést változatlan buzgalommal folytatta. Életrajzában így 
írt erről: „Ezen osztályban (a harmadik gimnáziumban) ismét elő kezdtem venni a 
verselést. Majd aztán írtam verseket az életből úgy, hogy tanulótársaim között 
örökre meg lett alapítva „költői hírnevem”. Nem is szólítottak másképp. Mint 
„költő”. Verseim jóságát tanáraim is elismerték, s így osztálytanárunk névnapjára 
engem bíztak meg egy óda írásával.”

Versei már a gimnázium éveiben meghaladták a százat. Jellemző, hogy tanítója, 
aki nyomon kísérte egykori tanulójának fejlődését, 10 versét lemásoltatta a maga 
számára. Első nyomtatásban megjelent verse, a Hazaszeretet 1895-ben jelent meg 
Cs. D. aláírással a Tanulók Lapjában. 1896-ban Oláh Gábor ötödikes lett, így 
beléphetett az önképzőkör tagjai közé. Itt első benyújtott versét, a Rákóczi indulóját, 
egy hetedikes tanuló bírálta, aki megállapította: „a tárgy helyesen lett megválasztva, 
verselése elég gördülékeny, előadása megkapó, technikája hibátlan, csupán rímei 
nem tökéletesek.” 14 Érdekes és jellemző az önképzőkörök belső életére, hogy a tagok 
a bírálatot elvetették, s a szerzőt dicséretben részesítették. Oláh Gábor életútjának 
további ismertetésétől eltekintünk, mindössze csak azt jegyezzük meg, hogy a 
„véletlenül” felbukkanó, a környezetéből kiemelkedő parasztfiú apja törekvése 
ellenére édesanyja és tanítója segítségével elismert költő lett.

Csorba Győző (1916–1995) költő, műfordító tizenéves korában – apja halála után 
– kezdett verset írni, de pár év múlva, tizenhárom évesen már napi tevékenységévé 
vált a versírás. Ő is, mint többen, egy pepita „kockásfüzetbe” naplószerűen írta 
verseit. Ötödikes gimnazista volt, amikor megismerte Ady költészetét. (Az egyházi 
gimnáziumban Adyt ekkor még nem tanították.) Első verse középiskolás korában 
jelent meg egy református középiskolás lapban.15 

Majdnem humoros Forró Pál (1884–1942) író találkozása a verssel. Gyerekkorá-
ban egy kislánnyal, Lujzával a Köröndnél sétálva egy ember rálépett társa lábára, aki 
a helyszínen egy verset rögtönzött:

Nincsen párja budapesti járóknak, 
Nekimegy a lábunknak, a fájónak. 
Nem földre néz, hanem a lányra kacsint,

A folytatást már Forró Pál rögtönözte, miszerint:

De megverjük, ha nekünk jön majd megint!

14 Oláh Gábor (1980): Vágta vaktában. Magvető, Budapest. 1980. 32–33.
15 Csorba Győző (2001): Vallomások, interjúk, nyilatkozatok. Pro Pannonia, Pécs. 26.
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„Lujza rám bámult – írta –, aztán kitűnő örömmel megölelt, megcsókolt és csak 
úgy rohant velem haza. Már messziről kiabálta, hogy Pista verset csinált! És 
elmondta az egészet, mintha végig én csináltam volna. Én meg elég hiú voltam, 
zsebre vágtam a dicsőséget.”

Az anyai büszkeség a verssort költői sikerként könyvelte el; vett egy ötkrajcáros 
háztartási könyvet, hogy a jövőben Pál abba írja be verseit. Így Forró Pálnak erkölcsi 
kötelessége lett, hogy minden nap verset írjon. A versírás így családi hagyománnyá 
vált, aminek egyik következménye lett, hogy Forró Pál beküldte egy versét Pósa 
bácsinak, a Én Újságom szerkesztőjének. A család izgatottan várta a választ, de az 
eredmény lesújtó volt: „Árva gyerek: Előbb tanuld meg öcsém a helyesírást, akkor 
majd írhatsz verseket.”16 Lehet, hogy Pósa bácsi javaslata sikeres volt, mert Forró Pál 
megtanulta a helyesírást – és könyvei bejárták a fél világot.

A KÖLTŐK BÖLCSŐI – AZ ÖNKÉPZŐKÖRÖK

Több korábbi írásunkban17 ismertettük a közlépiskolai önképzőkörök nagy szerepét 
az érdeklődő ifjúság irodalmi nevelésében. Az önképzőkörök által biztosított 
nyilvánosság, a közszereplés lehetősége sokak számára az első lépést jelentette a 
Parnasszus felé. Az önképzőkörökből induló költők nagy száma miatt csak példa-
ként említjük a legismertebbeket.

Jókai Mór (1825–1904) a pápai Ifjúsági Képzőtársaságban 1841 novemberében 
elsőként Mi az? című versével szerepelt. Bírálója, Finta Károly javaslatára a verset 
méltónak tartották az érdemkönyvbe való bejegyzésre. Jókai aktivitására jellemző, 
hogy a következő év februárjában A halott című lírai költeményét ugyancsak 
érdemesnek tartották az érdemkönyvben való rögzítésre. Ezzel szemben az Őszi kard 
és az Agg lantos című versét kiigazításra visszaadták. Ugyanebben az évben Jókai 
versmondással is próbálkozott, de Vörösmarty Az éjféli ház című költeményével 
nem volt sikere. A jegyzőkönyvben ez állt: „Szavalata alacsony hangja miatt érthe-
tetlen volt.”18 Érdekes, hogy ennek ellenére szavalással továbbra is próbálkozott. 
Hogy a képzőtársaságban megkezdett út hová vezetett, az nem szorul bemutatásra.

Mikszáth Kálmán (1847–1910) már ötödikes korában verseket írt Rimaszomba-
ton, s az önképzőkörben kedvezően ítélték meg azokat. Első versei között történelmi 
balladákat, vallásos tárgyú éneket találunk. Ebben bizonyára szerepe volt Fábry 
János tanárának, aki egy alkalommal például azt adta diákjainak feladatul, hogy 
írják meg Teleki László halálát írásban vagy prózában. Mikszáth próza mellett 
döntött. Szellemesen megírt dolgozata jellemző egész további írói életútjára:

16 Forró Pál (1921): Egy diákkor története. Ifjúsági Könyvkiadó, Budapest. 55–56.
17 Jáki László (2018): Önképzőköröktől a Parnasszusig. Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. [Megjelenés alatt]
18 Trócsányi Zsolt (szerk. 1981): A pápai kollégium története. Tankönyvkiadó, Budapest.
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Az Isten kényelmes hálókabátban ül a trónusán, midőn Szent Péter jelenti, 
hogy Teleki László érkezését jelzik neki a földről. Az Úr élénken rendeli el, 
hogy egy sereg angyal repüljön jó messzire elejébe, s kísérjék be illő tisztelettel, 
sőt klapanciáim szerint gróf Széchenyinek is két szárnyat rendelt, mondván:

Íme, uramöcsém, a szárnya itt vagyon, 
De egyék egy kicsit, majd mehet oszt nagyon.

Addig-addig elbeszélgetnek, politizálnak ezenközben Széchenyivel, hogy 
eltelik az idő, s Szent Péter riadtan fut be, hogy itt jön már, most lép be a 
kapun, mire az Úr bosszankodva néz végig magán: „ejnye, a kutyafáját, slafrok-
ban vagyok itt. Hamar ide a mentémet!19

Mikszáth elmarasztalást vár, de e helyett Fábry tanár úr átszaladt a szomszéd 
osztály tanárához, és kérte Mikszáthot, hogy neki is olvassa fel az említett szöveget. 
A felolvasás után a tanár csak annyit jegyzett meg, hogy „ No amice, frater, te sem 
fogsz ágyban meghalni.” Mikszáth tanárairól különben nagy elismeréssel állapította 
meg, hogy „A tanár és tanulói közti viszonyban nem volt semmi fesz, semmi 
pedantéria, semmi más távolság, csak az a tisztelet, mely az okosabbaknak és az 
érdemesebbeknek kijár.”20

1867 őszén iskolát változtatott, a selmecbányai evangélikus líceum hetedik 
osztályában folytatta tanulmányait. Ekkor már sűrűn írogatott, s így aligha véletlen, 
hogy irodalom iránti érdeklődése alapján annak az önképzőkörnek lett a tagja, 
amelynek egykor Petőfi is tagja volt. Itt kedvenc tanítványa volt Scholtz Vilmosnak, 
az önképzőkör tanár elnökének. Érdekes, hogy itt is gyengén tanult, de írásaival 
tekintélye volt osztálytársai között. Gyuri bácsi című írása különösen kedves volt 
tanulótársai számára, így – bár még csak hetedikes volt – az önképzőkör főjegyzőjé-
nek választották. Az önképzőkörben igen gyakran szerepelt. Scholtz tanár úr meg is 
jegyezte „Meglássátok, e gyenge tanulóból író lesz.” A jóslat akkor hihetetlennek 
tűnt, de a sors kuriózuma, hogy Mikszáth a tanára halála napján tartotta székfoglaló 
előadását a Kisfaludy Társaságban.21 

Kevéssé ismert a húszéves korában meghalt költő, Koczián Sándor (1850–1870). 
Apja százados volt a szabadságharcban, halála után nehéz anyagi körülmények 
között éltek. Anyja varrt, mosott és kézimunkázott, hogy eltartsa négy fiát. Sándor a 
ciszterciek pécsi gimnáziumában tanult. Kezdetben gyengén teljesített, de az ötödik 
osztályban önképzőköri tagként már irodalmi díjat nyert. Életrajzírója szerint ettől 
kezdve folyamatosan és sikeresen pályázott. Ezt irodalmi ambícióján kívül a 
pályázati díjak is motiválták: a roppant tehetséges fiatal anyagi helyzete megdöbben-
tően rossz volt. Jómódú ismerősöktől kapott ruhákat, az iskolában gyűjtöttek neki, 
hogy fürdőbe tudjon menni. Egy alkalommal nem tudott eleget tenni tanára 
meghívásának, mert zálogban voltak ruhái. Rossz anyagi körülményei mellett súlyos 

19 Fábri Anna (1983): Mikszáth Kálmán alkotásai és vallomásai tükrében. Szépirodalmi, Budapest. 13–14.
20 Rubinyi Mózes (1957): Mikszáth rimaszombati diákévei. Irodalomtörténet, 45. 4. 508.
21 Gyöngyösy László (1911): Mikszáth Kálmán. [Franklin Társulat Nyomdája], Budapest. 310.



58 GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI IRODALOM

beteg is volt. Szeretett irodalomtanára hívatott orvost hozzá. Betegsége nehezen 
javult, sokszor ágyhoz kötötten, mozdulatlanul feküdt, úgy kellett megfordítani az 
ágyban, szemfájása miatt olvasni sem mindig tudott.

Első írása és a halála közötti három év alatt a fentiekben vázolt körülmények 
ellenére teljesítményei megdöbbentőek. Alelnöke a gimnázium irodalmi körének, 
műfordít, balladát ír, szerkeszti a Pécsi Közlöny tárca rovatát. Hátramaradt költemé-
nyeinek egy részét Emlékfüzér címen Várady Antal adta ki, aki a szerény bevételt 
elvitte Kóczián édesanyjának, aki így számolt be látogatásáról: „Most is előttem áll a 
pillanat, amikor átadtam neki. Sírva borult a nyakamba. Egy eltemetett boldogság és 
szép jövő permetezett könnyeiben. Nagy talentumot zárt el a kora sír.”

Pécsi síremlékén egyik költeményének két sora áll:

Sötét síromnak néma éje, 
Korán átlépem küszöböd.

A pécsi irodalmárok Pécs Petőfijeként tartják nyilván.22

Négyesy László (1861–1933) az egri ciszter gimnáziumban az önképzőkör tagja 
volt, ahol hetedikes korában Arany Egri lány című költeményének „széptani tagla-
lása” című elemzésével pályadíjat nyert. Az önképzőkör év végi ülésén nagy sikerrel 
felolvasta Petőfi emlékezete című munkáját. A következő évben, nyolcadikban, 
három alkalommal is pályázott. Az iskola igazgatója, Szvorényi elismerte a gondos 
stílussal írt munkák értékeit és jutalomkönyvvel, szóbeli útmutatásokkal serkentette 
Négyesyt további munkára.23 A fentiek nyomán Szvorényi tanárnak hívta meg 
Egerbe Négyesyt, de annak életútja másként alakult. 

Kosztolányi Dezső (1885–1936) már ötödikes korában a szabadkai főgimnázium 
önképzőkörének igen aktív tagja volt. Hetedikes korában hét alkalommal került be 
az önképzőkör díszkönyvébe, ahová a legjobb teljesítményeket rögzítették. Önkép-
zőköri eredményei határtalan büszkeséggel töltötték el. Jellemző például, hogy a 
Vörösmarty-évforduló alkalmával megjegyezte: „Mily szép nagynak lenni. Tán száz 
év múlva az én ünnepségemet fogja bámulni a világ.” Magabiztosságot tükröz, hogy 
amikor unokaöccse, Brenner Jóska, azaz Csáth Géza megbírálja verseit, azt írja: „Azt 
mondja, hogy nagy költő leszek, s én hiszem, habár nem vagyok könnyen hívő 
ember, érzem a tehetséget.” Másutt ezt írja: „Bármiképpen legyen is ez, érzem, hogy 
belőlem – ha segít a jó Isten – nagy ember lesz...”24 A magabiztossága, a felfokozott 
ambíció gyökerei az önképzőköri sikerekben is keresendők. És az idő igazolta is 
Kosztolányit.

A debreceni Juhász Géza (1894–1968) utolsó diákéveiben a debreceni Kollégium 
önképzőkörének tagja volt. Itt találkozott Ady költészetével, s itt írta 1911-ben 
Csokonai utódai című versét, melynek bemutatását a Kollégium vezetősége nem 

22 Hallama Erzsébet (1966): Koczián Sándor. Jelenkor, 9. 2. 161–163.
23 Emlékezés Négyesy László hetvenedeik születésnapja alkalmából. Irodalomtörténet. 20. 1–4. 1931. 

29-31.
24 Kosztolányi Dezsőné (1936): Kosztolányi Dezső. Budapest. 65. 75.
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engedélyezte. Az önképzőkör vezetősége Juhász iránti szolidaritásból lemondott, s 
így az önképzőkör hónapig nem is működött.25 

Pilinszky Jánosnak (1921–1981) már több irodalmi élménye volt a gimnázium előtt 
is, de „a” verssel való „találkozásra” tizennégy évesen, negyedikes gimnazista 
korából így emlékezett vissza: „Bevallom, gyermekkoromban, az iskolában, amikor 
magyarórákon Arany János Toldiját elemeztük, öt-hat versszakot egy egész éven 
keresztül, tulajdonképpen az volt az érzésem, hogy a költészetet a gyerekek nyúzá-
sára találták ki. S akkor, titokban egyszer beszabadultam az önképzőkörbe, beszök-
tem oda, ahová csak az ötödik gimnazisták járhattak, és ott egy – ma látom – rend-
kívüli fiú, aki aztán meghalt a háborúban, egy sorozatot rendezett, ahol is a modern 
költőket mutatták be. Kik voltak, kik szerepeltek akkor pont modernek? Baudelaire, 
Rimbaud, Verlaine... Claudelre emlékszem, Francis Jammes-ra, Ady Endrére, 
Kosztolányira, Edgar Allan Poe-ra. Kivéve egy-kettőt, saját korukban lényegében 
margóra szorított költők voltak...” 

Az önképzőköri hatás eldöntötte Pilinszky további életét. Megmámorosodott a 
versektől. A költői indíttatását Adytól kapta. Így írt erről: „Tizennégy éves korom-
ban először Ady-verset szavaltam az önképzőkörben. Hatására, shakespeare-i 
kifejezéssel, úgy döntöttem, hogy költő leszek.”26 Ötödikes korától teljes jogú tagja, 
majd jegyzője a Vörösmarty Önképzőkörnek. A versmondás terén rendkívül aktív, 
teljesítményéért jutalomban részesült. Hatodikos korában már sikert sikerre 
halmozott. Ady-versek szavalásán kívül saját versével is szerepel. Első versei gimna-
zista korában a Szent István Társulat kiadásában megjelenő szépirodalmi lapban, az 
Életben jelentek meg.

A KÖLTÉSZETTEL VALÓ TALÁLKOZÁS ÉS A VÉLETLEN

Írásunk elején jeleztük, hogy keressük azokat a törvényszerűségeket, melyek 
elvezettek a költészet megszeretéséig, majd műveléséig. De sok esetben a verssel való 
találkozás esetleges, véletlenszerű volt, s a családi körülmények, az iskolai-
környezeti-tanári hatások vagy a genetikára utaló előzmények is alapvető eltéréseket 
mutattak. Sőt – amint azt az alábbiakban látni fogjuk – a vers iránt érdeklődő 
fiatalok, majd neves költők számos ellenhatással szemben véletlenül, azaz megma-
gyarázhatatlanul szerették meg a költészetet. Szinte klasszikus példája ennek Sinka 
István (1921–1981), aki mai mércével szinte embertelen körülmények között nőtt fel. 
Gyermekkorában orvosi beavatkozás menti meg az éhenhalástól. Életrajzírója, 
Görömbei András szerint „Kevesen jöttek olyan mélyről és annyi szenvedés jogán a 
magyar irodalomba, mint Sinka István. Gyermekkora kemény küzdelem a puszta 
létezésért, legnagyobb vágya, hogy egyszer ő is bojtár lehessen. A megfoghatatlan 
sors, a megmagyarázhatatlan véletlen azonban másként alakította életét. Egy 

25 Juhász Izabella (1971): Juhász Géza (1894–1968). Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtára. Debre-
cen, 23–24.

26 Pilinszky János (1994): Beszélgetések. Pilinszky János összegyűjtött művei. Századvég, Budapest.
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alkalommal birkákat legeltetett, amikor véletlenül arra tévedt egy asztalossegéd…. 
De talán mindezt érdemes Sinkától szó szerint idézni: ’Eleven kölyök vagy – ütöge-
tett a hátamra. – Na várj csak, mutatok neked valamit.’ – És kibontotta a hátizsákját. 
A sok holmi közül előhúzott egy könyvet, s amíg hajtogatta lapjait, többször is 
fölnevetett. Aztán odahúzott maga mellé és olvasott:

Megint panasz, hát már megint panasz! 
És akiről szól, mindig csak pap az.

Én nagy szemeket meresztettem s a bámulattól nyitva maradt a szám. A búzaföl-
dek mellett, a gyepen mellettem feküdt egy könyv, Petőfi versei. Abból olvasta a 
vándor asztalossegéd a „Legendát”. Lihegtem és a kislábujjamig megreszkettem. 
Mire magamhoz tértem, már újabb helyre nyitott a könyvben s dúdolva olvasta a 
verssorokat. Aztán tovább nyitott és megint tovább. Mikor abbahagyta az olvasást, 
én már nem voltam se holt, se eleven. Annyira a hatalmába kerített a vágy, hogy a 
könyv az enyém legyen, hogy hallhatóan nyögtem...”27 Sinka egy kisbárányért 
„megvette” a könyvet. Mire eljött az aratás ideje, Sinka „teleszítta” magát Petőfi-ver-
sekkel, s megesküdött, hogy költő lesz, ha rámegy az egész élete is. 

A véletlen szempontjából érdekes a Kossuth-díjas építész, Major Máté 
(1904–1986) története is. Az ő családjában, személyes körülményeiben nem találtunk 
olyan előzményeket, melyek a vers iránti érzékenységre utaltak volna. Az elemiben 
és a középiskolában is a számtan állt érdeklődése középpontjában. Harmadikos 
elemista volt, amikor apja meglátogatta az iskolát, és a kis Máténak el kellett szaval-
nia a Himnuszt. A történtekre így emlékezett vissza: „Rettenetesen izgultam, nem is 
mertem Apám felé nézni, a földre szegeztem tekintetem, de minden hiába, zökkenő 
nélkül, sikerült elharsognom a költeményt. Lehet, hogy ennek a feszültségnek, ennek 
az eksztázisnak következménye, hogy a vers nekem ma nemcsak nemzetem himnu-
sza, valami más is. Ha néha elmondogatom magamban egy-egy sorát, strófáját… 
Szinte beleborzongok.” Alighanem híre ment szavalni tudásomnak, mert ugyanezen 
tanév közepe táján – télen talán – szereplésre kértek kölcsön az alsóvárosi iskolába. 
Szélesebb közönség előtt kellett fellépnem, Tóth Kálmán dramatizált versének: a 
Mátyás anyjának egyik előadójaként.”

A verssel való kapcsolata a középiskolában tovább folytatódott, amikor is az 
önképzőkör ifjúsági elnöke lett. Írt, kritizált, bírált. Részletek egyik bírálatából: 
„Verselése hasonlóan gyenge [...] A rímek szintén nagyon gyengék. […] A szerző 
téved, ha azt hiszi, hogy egyforma raggal, képzővel ellátott, vagy egyenlő esetekben, 
időkben lévő szók széprímeket adnak, pl. alföldre-földre, hajlik-búvik. Nem mon-
dom, az ilyen egyszer, kétszer a legjobb költőknél is előfordul, de végig az egész 
versen… Amit a szerző javára írhatok, csak az, hogy – e ciklus után ítélve – még 
nagyon kezdő, s kérem, hogy a munkakedvét ne rontsa le az, hogy most a ciklusát 
elvette.”28 

27 Görömbei András (1977): Sinka István. Akadémiai, Budapest. 7.
28 Major Máté (1973): Egy gyerekkor és egy kisváros emléke. Magvető, Budapest. 178–179.



GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI IRODALOM 61

TANÁR KÖLTŐK

Azoknak az irodalomtanároknak a felsorolása, akik saját példájukkal hozzájárultak 
tanítványaik költővé válásához, külön tanulmányt igényelne. Ezért teljességre ebben 
az esetben sem törekedhettünk, inkább csak példaként mutatjuk be a legismerteb-
beket.

Közismert, hogy Ady Endre életében meghatározó szerepe volt a zilahi iskolában 
Kincs Gyulának (1859–1915). A haladó szemléletű tanár, majd igazgató sokoldalú, 
nyitott gondolkodása nagyban meghatározta Ady gondolkodását, versíráshoz való 
viszonyát. Ady tizenhét versében említi meg egykori tanárát. Amikor Kincs meghal, 
Ady feleségével jelent meg a temetésen. Koszorúját elhelyezve, letérdelve, zokogva 
mondta: „Elvesztettem apámat. Ő volt az én apám.”29 

Hasonló tanár-élménye volt Kosztolányi Dezsőnek, akinek a szabadkai gimnázi-
umban Toncs Gusztáv (1859–1938) volt a tanára. Kosztolányi 1926-ban egy levelében 
így írt róla: „Szeretett tanárom, ifjúkorom kedves tanára! Elmondhatom, hogy mióta 
elhagytam az iskola padjait, nem múlt el hónap, hogy Ön ne jutott volna eszembe. 
Szavait állandóan hallom, mozdulatait állandóan látom. Írói pályámra Ön adta az 
útravalót. A fényt osztotta szét tanítványai közt, mint az ezerszer áldott Édesapám.” 
Visszaemlékezése szerint olyan órákat tartott, amiket még az egyetemen is vissza-
sírt.30

Arany Jánost elsősorban költőként tartjuk nyilván, elfelejtve, hogy kilenc éven 
keresztül tanított magyar irodalmat, pontosabban verstant és iránytant. Módszere 
volt, hogy nem adott könyvet tanítványai kezébe. Saját előadását, magyarázatát 
helyezte a középpontba, s arra törekedett, hogy könnyen érthető s a figyelmet lekötő 
legyen. A vers felolvasásakor mindig figyelmeztette tanítványait a formákra, 
mértékre, rímre, versalakokra. A verseket először ő skandálta. Mindegyik versalakra 
meg kellett tanulniuk egy-egy példát diákjainak. Versírásra nem kényszerített 
senkit. Egyik életrajzírója, Benkó Imre leír egy esetet, amikor egyik ambiciózus 
tanítványa panaszkodott Aranynak, hogy nem boldogul a versírással. Arany válasza: 
„Kedves barátom, ne írjon soha verset, írjon inkább prózát.” Egyik levelében ezt így 
indokolta: „Nem akarom bottal verni ki belőlük az isteni lángot.” Ezzel együtt 
buzdította tanítványait a versírásra, s mindig akadt is egy-kettő, aki a formákat 
ügyesen kezelte. Gyakorlata volt, hogy egy-egy órán 3–4 tanítványa szaval, maguk 
által kiválasztott, de Arannyal egyeztetett verset. A szavalás után először a tanulók 
bíráltak, majd Arany is megtette észrevételeit. A VI. és VII. osztályban három órából 
kettőt irodalomtörténetre, egyet szavalásra fordított.31

A költő tanárok sorában külön tanulmányt igényelne Áprily Lajos (1887–1967) 
költő, a Baár–Madas budapesti leánygimnázium igazgatója. Tanári pályafutását 

29 Beke György (1974): Ady zilahi tanára. Köznevelés, 29. 39. 13. 
30 Dér Zoltán (1975): Három tudós tanár. Hungarológiai Intézet, Újvidék. 45–47.
31 Keresztury Dezső (1937): Arany János. Magyar Szemle Társaság, Budapest. 19.
 Benkó Imre (1897): Arany János tanársága Nagy-Kőrösön, [szerző kiadása] Nagykőrös. 148–150.
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Nagyenyeden és Kolozsváron kezdte, majd a Gönczy Pál alapította budapesti 
református gimnáziumban folytatta. De meghatározó volt életében, amikor 
1934-ben elfoglalta a Baár–Madas Leánynevelő Intézet igazgatói állását. A visszaem-
lékező tanítványok történetei egy évszázad távlatából is meghatóak. A költő tanár 
különös figyelmet szentelt minden tanítványának. Figyelmes törődésének számtalan 
példáját ismerjük. Kériné Sós Júlia így emlékezett vissza igazgatójára: „Nagyszerű 
ember volt az igazgatónk. Kiváló költő, műfordító, sokoldalú tudós. Ötszáz diák napi 
ügyeivel bajlódott, de ezek soha nem érezhették, hogy tehernek tekinti őket. A tíz-
éves elsősöktől kezdve név szerint ismerte minden tanítványát. Vasárnap kirándulni 
ment velünk, s nekünk ugyancsak igyekeznünk kellett, hogy a havasokhoz szokott 
lépteit utolérjük. Ismerte a fákat, virágokat, madarakat, megmondta a virágok 
magyar és latin nevét…., aztán egy népdalt idézett vagy magyar, francia, német 
verset, vagy népmesét, vagy görög mitológiai történetet, amelynek az előbb látott 
madár vagy virág volt a főszereplője. Ámulva hallgattuk. Amit mondott, az láttuk, 
azt hallottuk, éreztük egyszerre. Láttuk Mikes Kelement lóháton a tavaszi réten, 
Erdély határán a török sereggel, egyszerre kínozva a honvágytól és a török pusztítás-
tól való félelemtől. Láttuk Kőrösi Csoma Sándort, amint Nagyenyed határában 
búcsúzik kedves tanárától.”32

Tanári tevékenységét átjárta a költészet. Nagyenyeden az önképzőkör tanár 
elnökeként alakította, formálta tanítványainak irodalomszemléletét. Enyedre Ady 
köteteivel érkezett és ezeket rögtön kölcsönadta tanítványainak. Tanítványai között 
volt például Benedek Géza, aki az önképzőkörben több előadást is tartott Adyról és 
– tanára hatására – Ady-rajongó lett. Jellemző epizód, hogy Adynak Párizsba levelet 
is írt, amire Ady válaszolt is. Vita Zsigmond így írt róla: „Tanítványai nem hiába 
csüggtek mindig a szaván. Beszéde egyszerűségében megérezték a művek mélységét, 
összefüggéseit, hangja csengésében a magyar nyelv dallamasossága és kifejtőereje 
szólalt meg. Gondolatai elröppentek, de valami megmaradt a lelkek mélyén, amire 
később jólesett visszaemlékezni. Áprily Lajos enyedi tanítványai között az évek 
során olyan szoros kapcsolatok jöttek létre, amelyeket a múló idő még megerősített. 
A régi emlékekhez szívesen tért vissza a tanár, a költő, régi tanítványai közül később, 
évtizedek múlva is meg-meglátogatták sokan. Az enyedi véndiákok hűségét idézi egy 
öregkori négysoros, a Véndiákok; régi enyedi iskolai kirándulások dalos, vidám 
hangulata pedig Enyedi diákok című versében csendül fel.

FIATAL KÖLTŐK PUBLIKÁLÁSI LEHETŐSÉGEI

A fiatal költők ismertté válásának alapfeltétele volt a nyilvánosság, a publikálás 
lehetősége. Ennek azonban számos nehézsége volt. A költői teljesítmény nem 
hasonlítható össze más területek felfedezéseivel. Egy-egy vers elfogadása, annak 

32 A visszaemlékezések egy külön kötetben jelentek meg. Fenyő D. György (szerk. 2011): Áprily tanár úr. 
Tanulmányok és emlékezések. Erdélyi Református Sajtóközpont, Kolozsvár.
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megítélése számtalan – többek között szubjektív – tényező függvénye, ezért különö-
sen nagy jelentősége volt (és van) a nyilvánosságnak, amit csak a publikálás biztosít-
hat. Ennek lehetőségei azonban korlátozottak, hiszen a szerkesztők ritkán vagy 
nehézkesen vállalkoznak fiatal és ismeretlen költők verseinek közlésére. Ezért 
írásunkban fontos tényként említettük a fiatal kezdő költők első publikálásait. A már 
említett véletlennek itt is nagy szerepe van.

Különleges története van Sinka István első könyve kiadásának. Sinka szegény 
volt, nem voltak „befutott”, irodalomban ismert barátai, iskolába sem járt, szolga-
ként dolgozott, így érthető, hogy első szárnypróbálkozásai a fiókban maradtak. 
A részleteket Fülöp Károly visszaemlékezéséből ismerjük, aki szerint Szeghalmon 
fürdőzés közben Gönczy Béla református lelkész említette Nagy Miklósnak, a 
szeghalmi gimnázium tanárának, hogy „Te Miklós, van Vésztőn egy rendkívül 
érdekes ember. Szolga a kaszinóban, és különleges verseket ír. Nekem néhány verse 
nagyon tetszik. A szerencsétlen embernek apró gyermekei vannak, s havi 9 (kilenc) 
pengő a fizetése. No meg az a kevéske borravaló, amit kap sörkiszolgálásért és egyéb 
apró szolgálatokért. Még szerencse, hogy a kaszinó épületében van egy kis szobája, 
amiért nem kell fizetni semmit.” Gönczy kb. száz verset el is küldött Nagy Miklós-
nak. A verseket Fülöp Károly kapta meg, hogy értékelje a kéziratokat; kedvezőtlen 
ítélete ellenére, a biztonság kedvéért erdélyi útja alkalmával megmutatta azokat 
Áprily Lajosnak és Reményik Sándornak. Mindketten lelkesen fogadták azokat, s 
ennek nyomán az iskola igazgatója, Nagy Miklós vállalta Sinka verseinek kiadását. 
A testületi jegyzőkönyvet szó szerint idézzük, mert ritka tény és elismerésre méltó, 
hogy egy iskola vállalkozott egy ismeretlen – és ellenzékinek minősíthető – költő 
könyvének kiadására.

Igazgató bejelenti, hogy felhívták figyelmét Sinka Istvánra, aki négy elemei 
osztályos végzettségű szegényparaszt és nagyon szép verseket írogat. A versek 
Fülöp Károly szakvéleménye szerint is feltétlenül megérdemlik a pártfogást. 
Meg kellene menteni, ha lehet, Sinkát az elkallódástól, mert ezzel esetleg a 
magyar kultúrának is nagy értékű szolgálatot teszünk, de a mi iskolánk 
kultúrhivatását is gyakoroljuk. A tantestület elhatározta Sinka költeményeinek 
kiadását, és a felmerülő kiadásokat a Segélyegylettől kölcsönveszi.

Az 500 példány kinyomtatását Teván Andor, békéscsabai nyomdász készítette, a 
borítólapot a debreceni Gáborjáni Szabó vállalta ellenszolgáltatás nélkül. A fentieket 
a „véletlenek” kategóriájába soroltuk, de sokkal több, mint véletlen Gönczy Béla 
lelkész, Nagy Miklós iskolaigazgató, Fülöp Károly és még sokan mások támogatása, 
akik felismertek és támogattak egy tehetséges „szolgát”.33 

A véletlen mellett azért voltak olyan ifjúsági folyóiratok, melyek felismerték a 
fiatal költők támogatásának fontosságát és tudatosan törekedtek támogatásukra. 
Ilyen volt Karácsony Sándor Az Erő című folyóirata. A haladó szellemű ifjúsági 
folyóirat közölte Weöres Sándor első verseit, de itt publikált a fiatal Bóka László és 

33 Fülöp Károly (1970): Emlékeim Sinka István pályakezdéséről. Békési Élet, 5. 1. 155–159.
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Képes Géza is.34 A Mi Utunkban jelent meg Csorba Győző első, majd ezt követően 
több verse. De a folyóiratban közölt verseket Devecseri Gábor és Mészöly Dezső is.35

A Zászlónk című katolikus ifjúsági lap fiatal diákok verseinek közlésén kívül 
kitűnt a verseit beküldő fiataloknak adott válaszaival, tanácsaival. A szerkesztői 
üzenetek támogatást, biztatást adtak az arra érdemes fiataloknak. Pákozdy Ferenc 
harmadikos gimnazistának, későbbi költőnek a szerkesztő a következőket írta: 
„A meséje nem önmagából kifejlő történet, hanem mesterkélt alkotás. De az előadá-
sán át sugárzó meleg és kedves lélek érdekessé teszi.” Nem tudni, hogy ez a kritikus, 
de biztató szerkesztői üzenet mennyiben járult hozzá, hogy a kis Pákozdy Ferencből 
országosan ismert költő lett, és legújabb verseskötete a közelmúltban jelent meg. 
A kritika és a biztatás legtöbb esetben együtt jelentkezett a szerkesztői üzenetekben. 
1914-ben például Temesvárra a szerkesztő a következőt írta: „Aki földön járó 
prózára termett, az ne erőlködjön szárnyalással. A költők a poézis avatikusai. De van 
ám a poézisnek a földön is elég tennivalója.” Ugyanebben az évben egy másik 
versírónak nagyobb természetességet javasol, másoknak, hogy gyakorolják a 
helyesírást. Máskor a szerkesztői vélemény egyértelmű: Sem a próza, sem a vers nem 
üti meg a mértéket.”36

Az egyes iskolák által kiadott diáklapok feltáratlanok, de becslés szerint számuk 
meghaladja az ezret. A lapokat sokszor pár példányban, kézzel írták, de sok esetben 
igényes, nyomdai úton is kiadták. Igen gyakran közölték az adott iskola tanulói által 
írt verseket. Ezek közül példaként említjük a budapesti Lónyai utcai Református 
Gimnázium Diákélet című lapját, mely közölte az iskola tanulói, Jékely Zoltán és 
Karinthy Gábor verseit. Vezér Erzsébet irodalomtörténész jogosan, némi nosztalgiá-
val jegyzi meg, hogy a diákújságok, sőt az önképzőkörök is kimentek a divatból. 
„Pedig mindkettőnek felmérhetetlen nevelő hatása volt.37

34 Az Erő Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövet
 Kenyeres Zoltán (2013): Weöres Sándor. Kossuth, Budapest. 27.
35 A Mi Utunk. Református középiskolás ifjúsági lap, 1932-ben indult.
36 A Zászlónk a korabeli ifjúsági lapok közül különösen népszerű volt. Lásd bővebben Jáki László: 

Zászlónk. Magiszter. 1914, tavasz/nyár. 189–193. Letöltés: http://rmpsz.ro/uploaded/tiny/files/magisz-
ter/2014/tavasz-nyar/23jakizaszlonk189_193.pdf (2018. 03. 20.)

37 Vezér Erzsébet (1989): A Lónyai utcai Református Gimnázium. Confessio, 13. 4. 39.
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PÉCSELI KIRÁLY IMRE:  
BEVEZETÉS A RETORIKÁBA KÉT KÖNYVBEN 
ISAGOGES RHETORICAE LIBRI DUO

ADAMIKNÉ JÁSZÓ ANNA

„ Arisztotelész így szól Nagy Sándornak ajánlott retorikájában: 
Amint a hadvezér hadseregének megőrzője, úgy az ékesszólás 
a bölcsességgel együtt az emberi élet kormányzója.”

Pécseli retorikájának mottója

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

ANNA ADAMIK JÁSZÓ: IMRE PÉCSELI KIRÁLY

Obtained a scholarship offerered by the city of Komárom could Imre Pécseli Király 
(cca. 1590–cca. 1641) study at the University of Heidelberg, which at that time was in 
his glory. German universities were preferred by Hungarian Calvinistic students, 
especially the famous University of Heidelberg. Based on his German university 
studies wrote Pécseli his rhetorical work, which is the first Latin-language Rhetoric of 
a Hungarian author. The aim of this work is to help the Hungarian students to learn 
rhetoric by using it as a textbook. This Latin-language work is based on the knowledge 
and civilization of the Late Renaissance and on the traditions of the Calvinistic 
rhetoric, transfering the highest level of knowledge of the age. At this time Hungary 
was a war-weary country of the Ottoman Turks. In spite of this fact, Pécsely returned 
to his homeland and practiced his pastoral vocation. The goal of this study is to review 
his Rhetoric.

Első hazai retorikánk teljes címében minden lényeges információ olvasható: Beveze-
tés a retorikába két könyvben, melyek közül az első a feltalálást és az elrendezést, a 
következő pedig az ékesszólást tárgyalja. Magyarország iskoláinak használatára. 
Arisztotelésszel, Ciceróval, Quintilianusszal és más régi és új szerzőkkel röviden 
ékesítve, valamint világos és szokott példákkal mindenhol úgy megvilágítva, hogy 
mind a szabályok hasznos magyarázatát, mind pedig az ékesszólást tanulók számára 
azok elsősorban és főleg szükséges alkalmazását, azaz a gyakorlatot magukba 
foglalják. A magyar Pécseli Király Imre munkájával és gondozásával. Harmadik, 
jelentősen javított és bővített kiadás. Wolfgang Endtner nürnbergi könyvkereskedő 
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költségén, 1639. A korabeli tanár és diák számára elegendő lehetett ez a tájékoztatás, 
de mégiscsak eltelt azóta majd négyszáz esztendő, úgyhogy szükségesnek látszik egy 
kicsivel bővebb magyarázat.

1. A 17. században az írástudók olvastak, sőt beszéltek latinul, természetes, hogy a 
huszonkét éves Pécseli Király Imre latinul, európai színvonalon írta meg retorikáját, s 
1612-ben jelentette meg Oppenheimben, majd újra kiadta 1639-ben Nürnbergben. 
Ma már nemigen értenek az írástudók latinul, ezért le kell fordítani, közérthetővé 
kell tenni értékeinket, hogy megőrizzük őket, és – ami fontosabb – hogy tanuljunk 
belőlük. Mert van mit tanulni a régi mesterektől.

„A késő-reneszánsz évtizedeiben a protestáns értelmiség, külföldi tanulmányai és 
utazásai révén, széles körű nemzetközi tájékozódással és műveltséggel rendelkezett” 
– írja Pirnáth Antal A magyar irodalom története II. kötetében (Klaniczay, 1962. 55.); 
majd így folytatja: „A heidelbergi egyetem éppen azokban az évtizedekben élte 
fénykorát, amikor a magyarok által leginkább frekventált külföldi főiskola volt. Mint 
az egész németországi, sőt többé-kevésbé az egész európai kálvinista tudományosság 
központja, a heidelbergi szellemi élet számos pozitív indítást adhatott a magyar 
prédikátor-írók számára. Heidelberg tanítványai igen alapos nyelvi, retorikai és 
poétikai képzettséget szereztek, s a kulturáltabb német iskolai viszonyok hatására 
felébredt pedagógiai igényességük. Ez többjüket arra ösztönözte, hogy még németor-
szági tartózkodásuk során tankönyveket szerkesszenek és adjanak ki a hazai iskolák 
számára. Pécseli Király Imre például retorikát (Oppenheim, 1612), Kórodi Bedő 
Dániel latin prozódiát (Heidelberg, 1616) állított össze, s ebbe a sorba illeszkedik 
Szenci Molnár Albert nagy jelentőségű szótára és nyelvtana is. Tankönyveivel, majd 
hazatérése után személyes oktatómunkájával számos volt heidelbergi diák járult 
hozzá a magyar kálvinista iskolázás színvonalának emeléséhez.” 

Pécseli Király Imre életével (1590 k.–1641 k.) minden róla szóló tanulmány 
rövidebben-hosszabban foglalkozik, ezért most csak a legfontosabb eseményeket 
idézem fel. 1590 táján született a Balatonfüredtől nyugatra lévő Pécsel községben, 
innen nevének első eleme. Pápán és Somorján végezte hazai iskoláit, majd a komá-
romi iskola tanítója lett. 1609 májusában indult el a kálvinista heidelbergi egyetemre 
teológiai tanulmányokra, Komárom város ösztöndíjasaként. Ösztöndíja egy évre 
szólt, de még két évig meghosszabbította tanulmányait: Marburgban, majd 
Oppenheimben dolgozhatott Szenci Molnár Albert környezetében. Négy heidelbergi 
disputációjáról tudunk. 1612-ben Oppenheimben jelent meg retorikájának első 
kiadása. Klaniczay írja róla: „a szótár- és grammatika-író Molnár saját eszméinek 
követőjét láthatta a retorika-író Pécseli Királyban.” (Jenei, Klaniczay, Kovács és Stoll 
1962. 252.) A triviumban – vagyis a mindenki számára kötelező nyelvi-logikai 
alapképzésben – a grammatikai stúdiumot a retorika, majd a dialektika követte; 
joggal gondolhatjuk, hogy Molnár Albertnek lehetett egy olyan koncepciója, hogy 
létrehozza munkatársaival ezt a hármas egységet. Molnár Albert grammatikája 
1610-ben jelent meg, ezt 1612-ben követte Pécseli retorikája, majd harmadik, bővített 
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és javított kiadása 1639-ben jelent meg Nürnbergben. (Érdekes, hogy a második 
kiadásról nem tudunk.) 

1612 végén vagy 1613 elején elfoglalta komáromi rektori állását, rövidesen 
komáromi prédikátorrá választották, majd 1615 szeptemberében lelkésszé avatták. 
Pécseli Király Imre viharos évszázadban élt. Ha megnézzük a korabeli térképet, 
láthatjuk, hogy Komárom a török hódoltság határán feküdt, a Duna túlsó partján a 
törökkel folytatott harcok dúltak; elegendő csak Esztergom sorozatos ostromaira 
gondolni. Azután Bethlen Gábor hadjárata következett: 1621-ben ostrom alá vette 
Komáromot, s a város elpusztult. Családi bajok is sújtották, fiai meghaltak, felesége 
betegeskedett. Bethlen menlevelével Pécseli menekülni kényszerült, Érsekújváron 
lett a református hitű végvári katonák lelkésze, 1622-től élete végéig. Tevékenyen 
részt vett a református hitéletben, de munkáját nehezítette Pázmány egyre erősödő 
ellenreformációja is. 1624-ben megjelent egy katekizmusa. 1630-ban megjelentetett 
egy ábécéskönyvet: Abecedarium Latino–Hungaricum seu elementa linguae Latinae 
et Ungaricae. Papae, typis Matthei Bernhardi. Anno MDCXXX (RMNy II, 1484). 
Terjedelme 32 oldal. A kis könyv a gyakorlószövegeket latinul és magyarul tartal-
mazza. (Mészáros, 2001. 35.) Később rendeződött családi élete, egy fia és egy lánya 
született. Valószínűleg 1641-ben halt meg. 

„15 verset ismerünk tőle, ebből tízet az Istenes énekek függeléke közölt, ezzel is 
jelezve, hogy a legnépszerűbb költők közé tartozott” (Klaniczay, 1962. 86–87.), 
néhány versét ma is énekelik. A magyar irodalom történetében mint költőről 
emlékeznek meg Pécseliről, retorikai művét csak megemlítik. A későbbi kutatás – az 
1970-es évektől – már méltatja mint irodalomelméleti-retorikai szerzőt: feltárják 
retorikája keletkezésének körülményeit, mintáit, elemzik egyes részleteit, de a 
retorika egészének értékelésével adósok maradtak (az Imre Mihály által szerkesztett 
kötetben retorikája egy hosszabb részletének magyar fordítását közlik – Imre, 2003. 
265–334.). Két feltétel teljesült mára: egyrészt olvashatjuk magyarul retorikája teljes 
szövegét, másrészt rendelkezésünkre állnak a klasszikus retorikák szintén magyar 
fordításban; magyarul olvashatjuk tehát Pécseli klasszikus mintáit.

2. A reformáció szoros kapcsolatban volt a humanizmussal, valamint a klasszikus 
kultúrával. Humanista gyökereiről Fináczy Ernő is tájékoztat bennünket egyetemes 
neveléstörténetében (1919/1986). Részletesen ír a humanizmus és a reformáció 
kapcsolatáról Walter Ong 1958-ban megjelent Ramus-monográfiájában, többek 
között bemutatja az Itáliában is tevékenykedő Rudolphus Agricola (1444–1485) 
munkásságát, és későbbi óriási hatását a reformáció retorikaszerzőire. 

Melanchthon retorikái is „antikizáló humanista hagyományokra” épültek (1519, 
1521, 1531), úgyhogy ennek a másfélszáz évnek a retorikáit a klasszikus hagyomány 
tovább éltetése jellemezte. (Bartók, 1991. 10. o.; Imre, 2003. 399. ) Ez a kapcsolat 
igazolható Pécseli Király Imre retorikájával is, sokat hivatkozik ugyanis Arisztote-
lészre, valamint a retorika latin klasszikusaira, Ciceróra, Quintilianusra és minde-
nekfelett a Rhetorica ad Herennium szerzőjére. – A C. Herenniusnak ajánlott 
retorikát sokáig Cicerónak tulajdonították, ezt teszi Pécseli is, nyilván ezért nem 
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említi külön a hosszú címben; ám Kr. e. 80 táján írta egy Cornificius nevű szerző (ld. 
a 2001. évi kiadás utószavát); ezt a négy könyvből álló művet kétezer éven át használ-
ták, a földkerekség leghosszabb életű tankönyve, s még ma is hasznos olvasmány. 

Pécseli klasszikus auktorismerete lenyűgöző, akár saját maga gyűjtötte példáit, 
akár kortársaktól vette át őket. Azt a tényt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy az 
egyházatyákat, így például Szent Ágostont, Nagy Szent Gergelyt, Sevillai Izidort is 
idézi. De idéz középkori és humanista retorikusokat, valamint kortárs német 
szerzőket is. 

A klasszikusok fentebb közölt névsora nem véletlen, érdekességképpen felsorolom 
a Joachim Knape által az Allgemeine Rhetorik-ban tárgyalt szerzőket: Arisztotelész, 
Rhetorica ad Herennium, Cicero, Quintilianus, Notker Teutonicus, Friedrich 
Riederer, Petrus Ramus, Johann Christoph Gottsched, Chaïm Perelman. (Knape, 
2000) Az első német retorika 1022-ből való, szerzője Notker Teutonicus, művét 
természetesen latin nyelven írta. Az első német nyelvű retorika 1493-ban jelent meg, 
szerzője Friedrich Riederer. (Knape, 2000) Az első magyarországi latin nyelvű 
retorikát Pécseli Király Imre adta ki 1612-ben, az első magyar nyelvű retorikát pedig 
Medgyesi Pál, 1650-ben. Óriási az intervallum az első németföldi és az első hazai 
latin nyelvű retorika között. Ez azonban nem jelenti azt, hogy nem használtak volna 
nálunk latin nyelvű retorikákat: a 12. századi Esztergomi diákjegyzet megőrizte a 
Rhetorica ad Herennium negyedik könyvét, bizonyítva, hogy a kezdetektől volt 
nálunk retorikaoktatás. (Mészáros, 1973) 

„A tanítás anyaga a protestáns tanulmányi rendekben a sokféle árnyalati különb-
ségek mellett is megegyezett abban, hogy a vallástanon és az egyházi éneken kívül 
mindenütt főtárgyakul a latin grammatikát és retorikát tanították, a legnagyobb 
iskolákban azonfelül (a Szentírásra való tekintettel) a görög nyelvnek, sőt a héber 
nyelvnek oktatásáról is gondoskodtak.” (Fináczy, 1927/1986. 288.) A reformáció 
korában hihetetlenül sok retorika született, csak német nyelvterületen 450 mű 800 
kiadásáról tudnak. (Imre, 2003. 434.) Nálunk tanítottak a fontosabb külföldi 
művekből, de a 17. század elején már jelentkeztek a trivium tárgyaival a magyar 
szerzők is. „Retorika kevesebb jelent meg, mint logika, hazai szerkesztésű mindössze 
négy. 6 külföldi szerző 10 művének 20 kiadásáról, 3 magyar szerző 4 munkájának 7 
megjelenéséről tudunk” – írja Bartók István (1991. 10.), s tanulmánya végén egy 
táblázatban foglalja össze a korszak logikai és retorikai műveit. Tulajdonképpen két 
magyar szerző írt retorikát az 1600-as években, a ciceróniánus Pécseli Király Imre és 
a rámista Buzinkai Mihály. Bartók István „tiszteletbeli” magyar szerzőnek tekinti a 
német ajkú, de hazánkban élő Andreas Graffot (szíves ímélbeli közlése), jómagam 
nem vettem őt fel a magyar szerzők közé a tankönyvünkben szereplő retorikatörté-
neti vázlatban (Adamik, A. Jászó és Aczél, 2004).

Pécseli „az első olyan hazai szerzőnk, aki átfogó, az egész retorikára kiterjedő 
elméleti művet írt” (Imre, 2003. 445.). Retorikájának első kiadása a komáromi 
diákoknak készült (in usum Scholae Komaromiensis), harmadik kiadása már az 
egész nemzetnek (in usum Scholarum Hungariae). Ezt a célt mindegyik méltatója 
kiemeli, s nagy jelentőségűnek tartja nemzettudatunk kialakulása szempontjából. 
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Szenci Molnár Albert már az első kiadáshoz írt üdvözlő epigrammájában a hazáról 
ír (1611. október 14-én Oppenheimben):

Szent tudomány és emberi bölcsesség az, amit Te 
 Alkotsz, így szeret is Tégedet az, ki követ 
Eggyé forr most égi poézis a rétori művel, 
 Munkáddal hasznot hajtva hazádnak is így.

Retorikája kezdőknek készült, ezért kerüli a hosszabb elméleti fejtegetéseket, s 
viszonylag rövid. Kecskeméti Gábor is utal arra, hogy a protestantizmus 16. századi 
tankönyvei viszonylag vékonyak, mivel szerzőik a retorikatanítás gyakorlatára 
összpontosítottak. (Kecskeméti, 1998. 31–32. o., vö. Bartók, 1991. 9. o.).

Pécseli Király Imre tehát az egész nemzet számára írta retorikáját, mégpedig 
kezdőknek, ezért a mű gyakorlatias, praktikus – ahogy címében is jelezte. Vizsgáljuk 
meg módszerét, szerkezetét, majd a két könyv tartalmát.

3. Módszere. A könyv elején átfogó áttekintést ad retorikája lényegéről és felépítésé-
ről. Megadja a retorika meghatározását, és felsorolja részeit: inventio, dispositio, 
elocutio, memoria, pronuntiatio; majd pedig kijelenti, hogy az első hárommal 
foglalkozik, mint Arisztotelész; a memóriát és az előadásmódot elhagyja, mert 
inkább a természet és az utánzás segítségével lehet elsajátítani, nem szabályokkal.

Az egyes fejezetek elején is összefoglaló áttekintést ad, majd részletez. Pécseli 
követi a Rhetorica ad Herennium módszerét: rövid, korrekt meghatározásokat ad, s a 
meghatározásokat egy-két példával világítja meg. Ez a világos módszer tette a 
Rhetorica ad Herenniumot évszázadokon át használt, népszerű tankönyvvé, s ezért 
jó tankönyv Pécselié is. Kifejtései után összefoglalja a szabályokat, s a „megjegyzé-
sek” címszó alatt gyakorlati tanácsokat ad (minden bizonnyal így tanították őt is 
professzorai). Elméleti tételeit klasszikus szerkesztésű mintabeszédekkel vagy 
beszédvázlatokkal, azaz klasszikus beszédek ismertetésével illusztrálja. A diákok 
ugyanis inkább mintákat követve sajátítják el a szónoklás mesterségét, nem annyira 
elméleti tételek alkalmazásával. Szóhasználati tanácsokat is ad, pl. „A bevezetésben a 
megszokott szavakat és kifejezéseket kell használni. Ügyelni kell arra is, hogy a 
bevezetéshez illeszkedjék az ige, amivel az érzelmet jelöljük: örvendek, fájlalom, 
csodálkozom, hálát adok, óhajtom, tartok tőle, könyörgök, búsulok stb.” (1, 2, 6.). 
Részletezi a tájleírás, a jellemzés, a metaforák alkotásának lehetőségeit. Ebből arra 
következtethetünk, hogy jó gyakorlati szakember lehetett.

4. Retorikájának szerkezete. Pécseli két könyvből álló retorikájának szerkezete a 
következő: I. könyve az inventiót és a dispositiót tartalmazza; II. könyve az elocutiót, 
azaz a stílust. Tulajdonképpen a retorika két pillérét tárgyalja, ezek a res (inventio, 
dispositio) és a verbum (elocutio), azaz – ahogyan később Babits is hangsúlyozza – a 
„gondolat és a szó.” (Babits, 1978, vö. Adamik, 2004. 34–35. o.) Ezen az alapon 
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különbözteti meg Quintilianus – az ő nyomán Pécseli is – a gondolatalakzatokat és a 
szóalakzatokat. Ily módon Pécseli retorikájában kialakul egy logikus struktúra. 

„Pécseli Király retorikájának beosztása, szerkezete, arányai szoros megfelelést 
mutatnak Matthaeus Dresser népszerű retorikai tankönyvével.” (Kecskeméti, 2007. 
83.) Ez a megállapítás igaz, ám az is igaz, hogy a retorikák rendszere kétezer éven át 
– bár voltak közöttük kisebb-nagyobb eltérések – egységes volt (Corbett, 1969. XII.): 
az inventio és az elocutio mindig nagyobb hangsúlyt kapott. Quintilianus 12 
könyvből álló Szónoklattanában öt könyvet szánt az inventiónak (3–7. könyv), ehhez 
kapcsolta a dispositiót; négy könyvet az elocutiónak (8–11. könyv), s ide kapcsolta a 
memoriát és a pronuntiatiót. Ezek az arányok öröklődhettek. Pécseli tehát a klasszi-
kus retorikák szokásos felépítését is követi, abban a tekintetben, hogy a hangsúlyt az 
inventióra és az elocutióra helyezi.

4.1. Az első könyv első, hosszú része az inventióval, második, rövid része a 
dispositióval foglalkozik. Ez a második rész csak rövid összefoglalás, mert a szer-
kesztés részletezését beépíti az inventióba.

A kor jellemző felfogása szerint „a retorika általában a világi szónoklattant és 
annak alkalmazását jelenti, és azon belül is különösen az elocutiót.” (Bartók, 2004. 
207.) Igaz, hogy a kor klasszikus alapú retorikáiban nagy teret kap az elocutio, de 
hasonlóan alapos az inventio tárgyalása is; Pécseli retorikájának kétharmadát teszi 
ki az invenció. Argumentáció és stílus – két pilléren áll, ahogy ma is hangsúlyozzák; 
metaforával kifejezve: a retorika szíve és lelke (Pécseli is a retorika szívének nevezi az 
inventiót). 

A retorika meghatározása. Pécseli a következő meghatározást idézi: „ars bene 
dicendi”. Ez lényegében Quintilianus meghatározása. Quintilianus ugyanis megvizs-
gál mintegy tizenöt retorikameghatározást, végül Kleanthészét fogadja el: rhetoricen 
esse bene dicendi scientiam, azaz „a retorika a jó beszélés tudománya” (Szónoklattan 
2, 15, 34.). Ez a meghatározás a szónok erényeit is magába foglalja: „Mert a beszéd 
minden erényét egyszerre felöleli, egyszersmind a szónok erkölcseit is, mivel jól csak 
a becsületes ember beszélhet” (2, 15, 34.). A jó tehát mind a művészi, mind az etikai 
jót jelenti. (Quintilianus azután a tizenkettedik könyv elején hosszasan ír arról, hogy 
szónok csak becsületes ember lehet, illetőleg csak becsületes emberből válhat jó 
szónok, vö. Adamik, 1998. 84–93. o.).

A beszéd szerkezete. Pécseli hat beszédrészt ismertet, ezek: bevezetés, elbeszélés, 
tétel, bizonyítás, cáfolás és befejezés. Ez a hatos felosztás a Rhetorica ad Herennium-
ban jelentkezik először, s innen öröklődik évszázadokon át, s használatos ma is. 
(Ehhez a hat beszédrészhez Quintilianus hozzátett egy hetediket, a kitérést; ezt 
Pécseli az alakzatok között mutatja be.) Felsorolja a beszédrészeket, majd alaposan 
tárgyalja őket.

Részletesen ír a bevezetésről: a közvetlen és a közvetett bevezetés megkülönbözte-
tése is a herenniusi retorikából származik, de Pécseli Ciceróra és Quintilianusra 
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hivatkozik, természetesen helyesen. Ezután a bevezetés céljáról értekezik, ezek: a 
jóindulat elnyerése, a figyelem felkeltése és a tanulékonnyá tétel. Az elbeszélésnek 
három fajtáját különbözteti meg, ezek: polgári peres, kitérő (tkp. gyönyörködtető) és 
távol eső, azaz inkább a gyakorlást szolgáló. Helyekről és időről, valamint szemé-
lyekről lehet elbeszélést szerkeszteni. A helyekről és az időről szóló elbeszélés 
háromféle lehet: mesés, történeti és valószerű; a személyekkel foglalkozó elbeszé-
lésbe dialógusokat is lehet beépíteni. Tulajdonképpen a klasszikus retorikában benne 
volt a műfajelmélet csírája: a mese, a történetírás, a valószerű pedig a regény. 
(A dialógusok beépítése azt jelzi, hogy a retorika az írásművek megalkotására is 
vonatkozik. Nyilván ezért tárgyal később párbeszéden kívüli és párbeszédbe 
beépülő alakzatokat, l. lentebb.) 

A tétel az ügy fő része, összefogja a beszédet, nem lehet elhagyni. (Tudnunk kell, 
hogy Arisztotelész azt tanította, hogy a beszédnek két nélkülözhetetlen része van: a 
tétel és bizonyítása; de ír a bevezetésről és a befejezésről is, tehát a szónoki beszéd 
négy részét tárgyalja.) A tételhez csatlakozhat a tételosztó, akkor van rá szükség, ha 
hosszabb a beszéd.

A bizonyítás és a cáfolás tárgyalásában helyezi el Pécseli az érvelést. A bizonyítást 
a beszéd szívének nevezi. Az érvek anyagát és az érvek formáját kell tekintetbe venni: 
az érvek anyaga a logikai bizonyítás, az érvek formája az elrendezés. Külső és belső 
érveket különböztet meg, a belső érvek között sorolja fel az általános érvforrásokat, 
azaz toposzokat, ezek valósak vagy valószerűek, azaz a valós érv látszatát keltik 
(érdekes, hogy a példát külső érvnek veszi, de ez más retorikákban is előfordul). 
Az érveknek a szónokok által használt formái a szillogizmus, az enthüméma, az 
indukció és a példa. Okosan felhívja arra a figyelmet, hogy a szónoknak nagyobb 
szabadsága van a bizonyításban, mint a logikusnak; a szónoknak inkább 
enthümémára van szüksége, ritkán van szüksége teljes szillogizmusra (az 
enthüméma Arisztotelész terminusa: csonka és/vagy valószínűségen alapuló szillo-
gizmus; a görög en thümo kifejezésből származik: ’ami a gondolatban van’; a kiha-
gyott részeket a hallgatóság kiegészítheti, ezáltal együtt gondolkodik a szónokkal). 
Az epikheiréma ötrészes szerkezetét tanítja, de ezt a terminust nem használja. 
A cáfolás olyan, mint a bizonyítás, csak ellentétes előjelű; nem építő, hanem romboló. 

A befejezés a beszéd utolsó része, művészi lezárása. Ismerteti típusait, hangsú-
lyozza az érzelemkeltés fontosságát. A beszédrészek ismertetése után tér rá a 
beszédfajták részletes tárgyalására. 

A beszédfajták. Arisztotelész nyomán az ókori és a későbbi retorikák három beszéd-
fajtát tárgyalnak: a törvényszéki, a tanácsadó és a bemutató beszédet. A beszéd célja 
ugyanis a hallgatóságra irányul, a hallgatóság pedig múltbeli vagy jövőbeli esemé-
nyekről ítélkezik (Rétorika 1358b); a múltbeli eseményekkel foglalkozik a törvény-
széki beszéd; a jövőbeliekkel pedig a tanácsadó beszéd; a bemutató beszéd többnyire 
a jelenhez kapcsolódik. Arisztotelész felosztását az utódok elfogadták, bár voltak 
viták (vö. a Retorikai lexikon beszédfajták szócikkével). Kétségtelen tény, hogy 
vannak vegyes típusú beszédek, a kevert nem terminust is használják (Imre, 2003. 
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421.; illetőleg hybrid genres, vö. Sloan, 2001. 361.), hiszen például a törvényszéki és a 
tanácsadó beszédben lehetnek bemutató elemek. 

Melanchthon nyomán a protestáns retorikák felvették a tanító beszédet, ezt teszi 
Pécseli is, sőt: első helyen ezt ismerteti. Tehát a genus iudiciale, genus deliberativum, 
genus demonstrativum mellé bekerült retorikájába a genus didascalicum, vagyis a 
tanító beszéd (Kecskeméti, 1998. 73.; Imre, 2003. 414, 424, 447.). Felvételét a protes-
táns prédikátorok tanító szándéka indokolta, de a későbbi retorikák indokolatlan-
nak tartották a tanító beszéd megkülönböztetését, s nem vették fel a beszédfajták 
közé. Tulajdonképpen felvétele feleslegesnek bizonyult, mivel a tanítás szándéka 
benne volt/van a többi beszédfajtában. 

Elsőként a tanító beszédet ismerteti Pécseli. Részletesen ír az egyszerű témáról és 
az összetett témáról. Az egyszerű témához kérdéseket ad meg, majd ezen kérdések 
alapján ismerteti a barátságról szóló beszédet (Cicerónak Laelius avagy a barátságról 
című műve alapján). Hasonló ismertetéseket ad az összetett témához: Vajon visel-
het-e háborút a keresztyén ember?, Vajon rossz-e a halál? (Cicero Tusculanumi 
beszélgetéseiből).

A törvényszéki beszéd fajai a vád- és a védőbeszéd. Ismerteti a három ügyállást: a 
következtetésen, a jogosságon és a törvényen alapuló ügyállást, azaz röviden szólva: 
van-e ügy?, mi az?, milyen? Ezután következik a három ügyállás részletes bemuta-
tása. A következtetésen alapuló ügyállás ismertetése alapos, lényege a tett feltárása, 
tényének megállapítása; két mintabeszédet csatol hozzá, egy vád- és egy védőbeszé-
det. A jogosságon alapuló ügyállás tárgya: helyesen tették-e vagy helytelenül? Ehhez 
csatlakozik a belgákról szóló pro és kontra beszéd. A törvényen alapuló ügyállást 
meghatározáson alapuló ügyállásnak is mondják. Hatféle ügyállás tartozik ide: a 
meghatározás alapján, a törvény betűje és szelleme alapján, az ellentmondó törvé-
nyek alapján, a kétértelműség alapján, az okoskodás alapján, a kifogás alapján. 
A meghatározás a legerősebb érv, s ennek kapcsán utal a többi dialektikus érvre. 
Az ellentmondás felismerése és feloldása is fontos az érvelésben. A kétértelműségeket 
a grammatika és az érvforrások segítségével lehet eloszlatni. Az okoskodás az 
érvforrások alkalmazását jelenti. Pécseli a törvényszéki beszéd kapcsán felsorolja az 
érvelés lehetőségeit, benne van tehát retorikájában, igaz, nem olyan részletesen, mint 
számos egyéb retorikában. A kifogáson alapuló ügyállás a klasszikus retorikákban a 
negyedik ügyállás, ezt Pécseli beleilleszti a harmadikba.

A tanácsadó beszéd célja a rábeszélés, illetőleg a lebeszélés. Pécseli a suasoria 
beszédfajtát általánosítja, s Arisztotelész alapján ismerteti, tárgyalva sajátos érvfor-
rásait (a tisztességes, a hasznos és a lehetséges). Ezek speciális, a körülményekből 
adódó érvek (nem dialektikus, nem az általános érvforrásokból adódó érvek, nem a 
toposz-logika alkalmazása). Mintaként Cicero egyik philippicáját ismerteti: megadja 
a beszéd szerkezetét, gondolatmenetét. Két mintabeszédet is közöl, az egyikben 
Cicero követése mellett érvel, a másikban a magyarok a lengyelek segítségét kérik a 
törökök ellen. (Ennek a beszédnek érdekes a története. 1595. március 2-án hangzott 
el Krakkóban, szerzője Naprágyi Demeter, vö. Kecskeméti, 2007. 87. Annyira sikeres 
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volt, hogy német retorikák is átvették, Scholl rövidítve közölte, s ezt a változatot 
vette át Pécseli.)

A bemutató beszéd ismertetésében részletes szempontokat ad a személy dicsére-
tére, egy mintabeszédet is csatol a részletes tanácsokhoz: Thuküdidész görög történet-
író dicsérete Aphthoniosz nyomán. Ezután következik a tettek és a dolgok dicsérete. 
Függelékként részletezi a vidékek, városok stb. dicséretét. Két mintabeszédet közöl 
itt is, az egyik Dávid tettéről, aki legyőzte Góliátot, a másik a tisztségviselők dicsére-
téről szól. A dicsérő beszéd, a laudatio ellentéte a korholó beszéd, a vituperatio, erre 
is ad mintát Pécseli, ez a gőgösség kárhoztatásáról szóló beszéd, pontosabban arról 
szól, hogy az állam irányítói, a tisztségviselők nem lehetnek gőgösek.

Nagyon fontosak Pécseli retorikájában a mintabeszédek: terjedelmes mintákat a 
három klasszikus beszédfajtára és a három stílusnemre közöl. A kezdőknek különö-
sen hasznosak, s gyakran elemző utalások segítik őket a szövegek margóján. Ezek a 
beszédek nagyrészt német retorikákból származnak, közérdekű erkölcsi kérdéseket 
taglalnak, vagy pedig a kort izgató történelmi eseményekre reflektálnak; ilyen 
például az utalás a németalföldi szabadságharcra, a törökellenes küzdelmekre. 
A török veszedelemről sok beszéd szólt a korszakban, fontos retorikai tárgynak 
tartották. (Imre, 2003. 415, 416, 447.) Olykor nem a teljes beszédet, csak szerkezetét, 
gondolatmenetét ismerteti. Ilyen a halál jó voltáról szóló beszéd, mely Matthaeus 
Dresser retorikájából származik, de a legtöbb beszéd forrása Johannes Schollius. 
(Kecskeméti, 2007. 84. o.) Az egyszerű (alacsony) stílusnem mintabeszédének forrása 
Lüsziasz beszéde a nyomorék védelmében. Ezek a beszédek klasszikus szerkezetűek, 
a bevezetésben gyakran alkalmazzák a szerénység toposzát, az alakzatok közül pedig 
a kérdések különböző fajtáit.

Mintabeszédei:
Törvényszéki beszédek:
Vádbeszéd és védőbeszéd a következtetésen alapuló ügyálláshoz:

a vádbeszéd egy gyilkos ellen, aki a szónok rokonát ölte meg;
a védőbeszédet a gyilkossággal megvádolt személy mondja; cáfolja a 
gyilkosság tényét.

Két ellentétes beszéd a jogossági ügyálláshoz: 
a belga rendek védelme a spanyolok ellen, törvényesen szakadtak el a 
spanyol királytól;
a belga rendek vádolása: nem törvényesen szakadtak el.

Tanácsadó beszéd:
Mintabeszéd, amely Cicero követéséről győz meg.
Kérelmező beszéd: A veszélyben forgó Magyarország szónoklata III. Zsigmond 

lengyel királyhoz, 
melyben a magyar előkelőségek azt kérik, hogy a lengyelek lépjenek 
szövetségre velük,
és nyújtsanak segítséget a törökök ellen.
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Bemutató beszéd:
A görög történetíró, Thuküdidész dicsérete Aphthoniosz nyomán.
Dávid tettéről, aki isteni erővel felfegyverkezve legyőzte Góliátot.
A tisztségviselők erényeinek dicsérete (méltóság, szükségesség és hasznosság).
A gőgösség kárhoztatásáról.
A három stílusnem:
Minta az alacsony stílusnemre.
Minta a fennkölt stílusnemre.
Minta a középső stílusnemre.

Egy rövid fejezetben összefoglalja az érvelést, s egy hasonlóan rövid fejezetben az 
érzelmekről ír. Dressert idézve abból indul ki, hogy a retorikának nemcsak az a 
feladata, hogy tanítson vagy bizonyítson, hanem az is, hogy megindítsa a lelkeket. 
Ezzel lezárja retorikája első könyvének első részét. Az első könyv második része az 
elrendezésről szól. Lehet általános és speciális. Az általános az egész beszéd szerke-
zetére vonatkozik: ismerteti a hatos felosztást. A speciális elrendezés az egyes 
beszédrészek megszerkesztésére vonatkozik. A bizonyítás szerkesztéséről ezt írja: „az 
első helyre erős bizonyítékokat szoktak állítani, a gyengébbeket pedig a csatasor, a 
csapat közepére állítják, a végére aztán ismét szilárdakat helyeznek.” Ez tulajdonkép-
pen a nesztóri sorrend, melyet mindig is tanácsoltak a retorikák (a bölcs Nesztór 
helyezte el így a harcosait a trójai síkon).

4.2. A stílus (elocutio). Az elocutio tárgyalását három részre osztja: ezek a választé-
kosság (elegantia), az elrendezés (compositio) és a méltóság (dignitas); ez utóbbi 
tartalmazza a trópusok és a figurák leírását. Csak a Rhetorica ad Herennium 
használja a dignitas terminust ékesség értelemben, ez nyilvánvalóan a herenniusi 
retorika hatása. A trópusok és a figurák leírásának, csoportosításának nagy hagyo-
mánya volt évszázadokon át, ez mindig részletes a retorikákban. Pécseli retorikáját a 
stílusnemek és a stíluserények ismertetése zárja le (a stílusnemek és a stíluserények 
tanát is a herenniusi retorika dolgozta ki, vö. Adamik, 1998).

A választékosság. A Herennius-retorika szerint a stíluserények az illőség, a világos-
ság, a nyelvhelyesség és az ékesség. A választékosság alatt a latinosságról és a 
világosságról van szó, az elrendezés alatt az illőségről és a megfelelésről, a méltóság 
alatt a díszes, azaz ékes ábrázolásról. Pécseli követi tehát a négy stíluserényt, csak 
kissé más csoportosításban. A latinosság a helyes nyelvhasználatot jelenti, a barba-
rizmus (helytelen szóhasználat) és a szolecizmus (helytelen grammatikai szerkeze-
tek) kerülését. A világosság a megfelelő szóhasználatot, a helyes grammatikai 
szerkesztést jelenti. 

Az elrendezés. A hangok, a szótagok és a szavak összekapcsolását tanítja ebben a 
részben. Alaposan ír a szórendről, a körmondat szerkezetéről. Ezen a ponton néhány 
szót kell ejteni a latin mondatfelfogásról, a sententia terminus ugyanis nem azonos 
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mai mondat terminusunkkal. Egy tanulmány összefoglalását idézem: „We assume 
that sentence is a string of words which is segmentable inside the whole 
communication and satisfies a set of syntactic conditions. Ancient grammarians do 
know prosodic, logical, rhetorical, semantical structures inside sentence: but they 
never join these structures with sintactic ones. Sentence does not appear as a 
relevant concept in their theories: their conclusion must be related to their 
Philosophy of Language which has been greatly predominant in Europe up to the 
18th century.” (Charpin, 1988. 57. o.) Ezért a sententia terminust szövegnek, kijelen-
tésnek adta meg a fordító. A körmondat jelentése a mai értelmezésben azonos a 
hosszú, sajátos szerkesztésű mondattal. A klasszikus felfogás szerint fő jellemzője a 
ritmus, nem az ünnepélyes hosszúság, ezért akár pár szavas rövid egységből is 
állhat, ahogy Pécseli is tárgyalja.

A méltóság. A trópusok és a figurák bemutatása részletes, gazdag példaanyaggal, 
bámulatos klasszikus auktorismerettel; csoportosításuk érdekes és logikus. 

A retorikatörténet kétségkívül nagyhatású, de megosztó alakja Petrus Ramus 
(Pierre de la Ramée, 1515–1572). Volt, ahol követték, dicsőítették; volt, ahonnan 
egyszerűen kitiltották. Mint hugenottát mészárolták le a Szent Bertalan-éjen, 
mártírhalála is növelte népszerűségét; mindenképpen a legnagyobbak között foglal 
helyet, ahogy a fentebb idézett Knape-féle retorikatörténet rangsorolta. Az európai 
retorikusok rámistákra és ciceróniánusokra oszlottak; a rámista hatás különösen 
Angliában volt jelentős, de nálunk is voltak követői, például a második latin nyelvű 
retorikánk szerzője, Buzinkai Mihály. Ramus pedagógiai újításai kétségkívül 
jelentősek, elismerően ír róluk Fináczy Ernő, s azt is értékeli, hogy összevonta a 
dialektikát és a retorikát. (Fináczy, 1919/1986. 128.) Walter Ong ezt az összevonást 
azzal indokolja, hogy a dialektikai és a retorikai érvelés mindig is átfedésben volt, 
észszerűnek tűnt egységesíteni. Ám azt is elismeri, hogy a retorika szegényedett 
ezzel a lépéssel. (Ong, 1958. 270.) Ramus retorikája fokozatosan épült ki. Először 
Omer Talon, Ramus tanítványa írt retorikát 1545-ben, címe: Omer Talon’s Training 
in Oratory. Valószínűleg maga Ramus is közreműködött az 1548-ban megjelent 
Rhetoricában, az ő műve az 1562-ben, majd 1569-ben megjelent Rhetoricae libri duo, 
Petri Rami praelectionibus illustrati (részletes ismertetésük Ong, 1958. 271.). 

A dialektika és a retorika összevonása azonban kifejezetten károsan befolyásolta a 
retorika sorsát. Ramus újítása ugyanis – Chaïm Perelman szerint – végzetes hatást 
gyakorolt a retorikára. Ramus kivette ugyanis a retorikából az inventiót és a 
dispositiót, s mindkettőt a dialektikába utalta. Így a retorikában csak az elocutio, 
azaz a stílus maradt, a memoriával és a pronuntiatióval pedig nem törődött. 
Perelman élesen fogalmaz: Ramusnak ezen újítása vezetett a retorika degenerációjá-
hoz (Perelman, 1982. 3.): egyrészt csak a stílust tárgyaló retorikákhoz, másrészt 
ahhoz a felfogáshoz, mely a retorikát azonosította az előadásmóddal, szűkebben 
felfogva a beszédtechnikával (ez a felfogás máig él a hazai tanárság körében). 
Szerencsére, a retorika a 20. század második felében feléledt (ebben Perelmannak 
van nagy érdeme, méltán sorolja a legnagyobban közé a fentebb említett Knape-
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retorika), s az érdeklődés a régi retorikák iránt is feltámadt, elegendő itt csak a 
tübingeni retorikatörténeti kutatásokra, a Historischer Wörterbuch der Retorik című 
monumentális munkára és a toposzkutatásra utalni.

Pécseli egyértelműen ciceróniánus, bár ismerhette Ramus munkásságát. Kecske-
méti Gábor azt írja, hogy Pécseli munkásságában a rámizmusnak nyoma sincs 
(Kecskeméti, 2007. 81. o.), de lehetséges, hogy a négy alaptrópus kiemelése, valamint 
a metonímia első helyen való tárgyalása rámista hatásra történt (l. lentebb). 
A rámista hatás azért is valószínű, mert Szenci Molnár Albert két évvel korábban 
megjelent grammatikájában kimutatható, mégpedig a dichotikus rendszerben 
(C. Vladár, 2016).

A trópusok. Quintilianus szerint „A szókép valamely szónak (verbum) vagy kifeje-
zésnek (sermo) előnyös átvitele saját jelentéséből más jelentésbe” (Szónoklattan 8, 6, 
1.). A görög troposz (latin tropus) terminust Cicero említi először (Brutus 17, 69.), 
erre Pécseli is utal. A trópus mind a szó, mind a szöveg jelentésének átvitele lehet 
(tehát nemcsak a szóé, a magyar szókép terminus kétszeresen is félrevezető: 1. 
nemcsak szó jelentésátvitele lehetséges, hanem nagyobb nyelvi egységé is; 2. az 
átvitel nem mindig képszerű, pl. a nemzetségnév használata a személy neve helyett, 
l. alább). A quintilianusi meghatározáson alapul Pécseli retorikájában a szóbeli és a 
szövegbeli trópusok két nagy csoportja.

Szóbeli trópusok. A szóbeli trópusok közül kiemelkedik a négy alaptrópus, Pécseli 
az elsődleges és a másodlagos trópus elnevezést használja. 

A négy elsődleges trópus a metonímia, a szinekdoché, a metafora és az irónia. 
(Az irónia érvényesül szóban és a szónál nagyobb egységben is, ezért van két 
helyen.) A négy alaptrópusra való redukálás Petrus Ramustól származik. Petri Rami 
Rhetoricae Distinctiones in Quintilianum (Petrus Ramus retorikai eltérései Quintili-
anusszal szemben) című 1549-ben megjelent művének 109. pontja ekképp szól: 
„Elocutio et eius Species. Elocutio igitur est orationis exornatio, cuius species duae 
sunt. Tropus et Figura. Tropus est elocutio, qua propria significatio in aliam 
mutatur: a verbo τρἑπω, id est muto. Tropi Genera. Tropi genera quatuor sunt, 
Metonymia, Ironia, Metaphora, Synecdoche.” (Az ékesség és fajai. Az ékesség tehát a 
beszéd feldíszítése, amelynek két faja van, a trópus és a figura. A trópus olyan 
ékesítés, amely a tulajdonképpeni jelentést más jelentésbe változtatja át, a τρἑπω, 
azaz változtat igéből. A trópus nemei. A trópusnak négy neme van: metonímia, 
irónia, metafora, szinekdoché.) Ezt az egyszerűsítést a korabeli aprólékos kategorizá-
lás indokolta. A négy alaptrópus megkülönböztetése meglehetősen el volt terjedve a 
korabeli retorikákban (Bartók, 1992. 209.), s él a mai külföldi retorikákban is (A. 
Jászó, 2014; saját retorikámban is alkalmaztam, Adamikné, 2013).

Érdekes, hogy Ramus a metonímiát teszi első helyre, s Pécseli is a metonímiával 
kezdi a trópusok ismertetését (talán ezen a ponton is Ramust követte). Ennek 
minden bizonnyal az az oka, hogy a metonímia a definíció okaihoz kapcsolódik, 
ezek a causa efficiens (a létrehozó ok), a causa materialis (az anyagi ok), a causa 
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formalis (az alaki ok), a causa finalis (a cél-ok); a definíció pedig a legerősebb érv, 
mindig kiemelt helyen szerepel a toposz-logikában. Nagyon fontos az a tény, hogy 
ekkor még a stilisztika a retorika része volt, s élt a retorikai érveléssel való kapcso-
lata: tudatában voltak a toposz-logika és a stíluseszközök kapcsolatának. 

Részletesen ismerteti a metonímia fajtáit. A metonímiához kapcsolja a metalépsziszt, 
ez így van a legtöbb retorikában, de a metalépszisz nem ok-okozati viszonyon alapul, 
hanem előzmény-következmény viszonyon, és soha nem egyetlen szó.

A szinekdoché az egész-rész (beleértve a nem-faj) kapcsolatán alapul, tehát más a 
logikai bázisa, mint a metonímiáé, ezért a retorikák mindig külön kezelik, helyesen. 
(Több mai stilisztika a metonímia alfajának tekinti a szinekdochét, nyilvánvalóan 
nem látják a köztük lévő gondolkodásbeli különbséget: más-más toposzhoz tartoz-
nak.) Az antonomaszia besorolása a szinekdoché alá logikus, Pécseli a megjegyzések 
alatt utal erre, de a főszövegben is van antonomaszia: a nemzetségnév a személy 
jelölésére, pl. Péleidész Akhilleusz helyett.

A metafora a hasonlóságon alapul (az összehasonlítás toposzán). Érdekes, hogy – 
mai kiemelésével ellentétben – a harmadik helyen szerepel (nyilvánvalóan azért, 
mert az összehasonlítás toposzán alapul, s ez a definíció – s a hozzá kapcsolódó 
felosztás – toposza után szokott következni a retorikákban). Érdekes a metafora 
alapját képező jelenségek részletes felsorolása, ezt a mai kognitív metaforaelmélet 
forrástartománynak nevezi (utaltam is erre a kapcsolatra a lábjegyzetben).

Az irónia trópusként való kezelése meglepi a mai stíluskutatókat, pedig logikus – 
az ellentét toposzán alapuló – besorolásról van szó. Ide tartozik az az eset is, amikor 
„Vénuszt […] csúnya lánynak nevezik.” Erre a névcserére a külföldi retorikákban 
nincsen külön terminus, a hazai stilisztikák enyelgésnek nevezik, „szerető goromba-
ságnak” (Zlinszky kifejezése, közli Szathmári, 2008. 208.). Retorikámban az enyel-
gést az irónia alfajának tekintem (Adamikné, 2013).

A másodlagos trópusokhoz tartozik a hangutánzás (onomatopoeia), a képzavar 
(katakhrészisz) és a szócsere (hüpallagé). A hangutánzás trópusként való kezelése 
indokolt: „a dolgot a hangjáról nevezzük meg”, vagyis a szinekdoché működésének 
logikáját követi. Érdekes, hogy képzavarnak tekinti az olyan eseteket, amelyeket ma 
eufemizmusnak nevezünk, pl. a zsugorit takarékosnak, az ostobát egyszerűnek 
mondjuk. Ha jól meggondoljuk, ez a besorolás is logikus, az eufemizmus is „kilóg” a 
mai rendszerezésekből, mint a hangutánzás.

Mondatbeli trópusok: az allegória, a közmondás, a talány, az irónia és számos 
alfaja, valamint az utánzás, az antifrázis, a körülírás és a túlzás. 

A figurák. Quintilianus szerint: „Az alakzat, ahogyan az elnevezéséből is világos, a 
beszédnek bizonyos alakja, amely eltér a közönséges és elsőként adódó formától” 
(Szónoklattan 9, 1, 4). A trópusok esetében jelentésátvitel (fordulat) van, az alakzatok 
esetében nincs jelentésátvitel. „A schema szó elsődlegesen és tulajdonképpen a 
ruhát, a test külső díszítését jelenti. Ebből kiindulva a rétorok átvitt, nem tulajdon-
képpeni értelemen a beszéd ruhájára, díszítésére és megjelenésére használják” – írja 
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Pécseli. Grammatikai és retorikai alakzatokat különböztet meg. A grammatikai 
alakzatokat nem részletezi, mivel ezek a grammatikusokra, az ortográfiára és a 
prozódiára, illetőleg a szintaxisra tartoznak. Találó, hogy a zeugmát ráértésként 
értelmezi, és grammatikai alakzatnak tartja (ma a szóalakzatok között tartjuk 
számon). A retorikai alakzatok felosztása tehát a retorika res–verbum-felépítésén 
alapul: gondolatalakzatokat és szóalakzatokat különböztet meg. 

Szóalakzatok. Pécseli először a szóalakzatokat mutatja be: az ismétlés tizenkét 
fajtáját. Ide tartozik még a kötőszóhiány és a kötőszóismétlés, a hasonló esetvégző-
dés, a hasonló szóvégződés, a hangok hozzátoldása, megváltoztatása, elvétele és 
áthelyezése, az egymásból képzett szavak összekapcsolódása, a szókihagyás, az 
elhallgatás. Ezután következik a gondolatalakzatok érdekes tárgyalása. 

Gondolatalakzatok. Két nagy csoportjuk van: jelentésalakzatok (párbeszéden kívül 
és párbeszédben) és a beszéd bővítésére alkalmazott alakzatok. 

A jelentésalakzatok csoportjában a párbeszéden kívüli alakzatokhoz tartozik 
például a felkiáltás (exclamatio), ez érzelmi kitörés, jogos ide sorolni. A párbeszéd-
ben elhangzó alakzatok között tárgyalja az egyszerű kérdést és az érzelemmel 
átitatott kérdés sokféle funkcióját. 

A beszéd bővítésére alkalmazott alakzatok az érvforrások szerint vannak csopor-
tosítva. Ezek nem annyira ékítik a beszédet, inkább dúsabbá teszik. A beszéd szíve 
az érvelés, de a logikai felépítés olyan, mint a csontváz. Az érzelmeket nem mozgatja 
meg, éppen ezért ki kell egészíteni, dúsabbá kell tenni. A bővítés eszközei pedig a 
gondolathoz kapcsolódnak, vagy megfordítva: bizonyos gondolatokhoz bizonyos 
figurák jobban illenek. 

Ilyenek a meghatározáshoz, a felosztáshoz, az okokhoz, a körülményekhez és a 
jelekhez, a hasonlókhoz, a nemhez, az ellentétekhez kapcsolódó alakzatok. A meg-
határozáshoz például illeszkedik a szónoki meghatározás (finitio); a felosztáshoz a 
halmozás, az ok-okozati viszonyhoz az indokolás, a körülményekhez a hely- és a 
személyleírás, a hasonlókból származó érvekhez az összehasonlítás (ide veszi a 
megszemélyesítést), a nemből származókhoz a gnóma, az ellentéthez a szembeállítás. 
Sok besorolás érthető és elfogadható, némelyikük azonban elgondolkoztató.

Bán Imre könyvének Pécseliről szóló fejezetében megemlíti az alakzatokat, s ezt 
írja: „Részletes felsorolásuktól már meg kell kímélni a modern olvasót” (Bán, 1971. 
21.). Pontosan a modern olvasónak van szüksége az alakzatok részletes bemutatására. 
Az ok a következő: a liège-i retorika (Rhétorique generale, 1970) erősen megkavarta a 
trópusok és a figurák rendszerét azáltal, hogy nem vette figyelembe az osztályozásuk 
alapját képező retorikai rendszert, pontosabban a toposzok rendszerét, hanem a 
strukturalista nyelvészet szempontjait vitte rá osztályozásukra, azaz egy másik 
tudományét. A Retorikai lexikon nem vette át ezt a modernnek kikiáltott rendszert.

Időközben pedig a retorika rendszerének ismerete feledésbe merült, mégpedig az 
a tény, hogy a retorikusok tisztában voltak a toposzok (érvelési közhelyek), azaz az 
emberi gondolkodás és a trópusok/figurák összefüggésével.
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A stílusnemek. A három stílusnem ismertetése történik ebben a fejezetben, ezek az 
egyszerű, a közepes és a fennkölt stílus, természetesen az illőség követelménye 
szerint alkalmazva. A három stílusnemet egy-egy rövid beszéddel illusztrálja.

Összefoglalásul megállapíthatjuk, hogy Pécseli Király Imre alapos, színvonalas 
retorikát szerkesztett. Tudjuk, hogy előírták Sárospatak vonzáskörébe tartozó 
iskolákban, s még a 18. században is használták. Ma is hasznos olvasmány. Elsősor-
ban azért, mert sok tévhit él még mindig a közvélekedésben a retorikáról (csak a 
fellengzős stílust terjeszti, csak beszédművelést tanít, csak a manipulációval foglal-
kozik), éppen ezért érdemes megismerkedni egy igazi retorikával.

Több diszciplína szakemberei haszonnal forgathatják. Nélkülözhetetlen a 
neveléstörténészek és a tankönyvtörténészek számára. Az irodalomtörténészeknek 
azért tanulságos, mert fontos azt tudni, hogy egy adott korszakban egy író-költő 
milyen tanulmányokat folytathatott diákéveiben, s a 19. század közepéig mindenki 
tanult alapos retorikát. Természetesen ismerni kell az első hazai retorikát a retorika-
tanároknak, sőt a kommunikációtanároknak is hasznukra válik ismerete.

A református lelkész és tanító, Pécseli Király Imre retorikája a református 
iskolaügy színvonalát dicséri. 

Ne feledkezzünk meg az uralkodóhoz szóló intelemről: „az ékesszólás a bölcses-
séggel együtt az emberi élet kormányzója”. Az emberek életét bölcsen és „jó szóval” 
kell(ene) irányítani. A retorika szoros kapcsolatban van a bölcsességgel, vagyis a 
filozófiával, így lehet az emberi élet irányítója.

(Anyanyelvápolók Szövetsége – Trezor Kiadó 2017; fordította: Constantinovitsné 
Vladár Zsuzsa, a latin eredetivel egybevetette: Adamik Tamás, a jegyzeteket készí-
tette: Adamik Tamás, Adamikné Jászó Anna, Constantinovitsné Vladár Zsuzsa, az 
utószót írta: Adamikné Jászó Anna; a verseket fordította Constantinovits Milán 
András.)
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AZ ÚJMÉDIA 
AZ INFORMÁCIÓKÖZVETÍTŐ1 
SZAKMÁKBAN

FORGÓ SÁNDOR2

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

SÁNDOR FORGÓ: THE NEW MEDIA COMPETENCES OF 
INFORMATION INTERMEDIATION PROFESSIONS

The study focuses on one aspect of a comprehensive research program titled The new 
media competences required by the information transmission professions and the 
options of new media (TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0008 Human Performance 
Technology Research and Training Development project), namely the impact of ICT 
and new media in addition to introducing the results of the value orientation 
evaluation analysis. 

The research program explored the ways knowledge transmission is implemented at 
our times. However, due to the integration of the seemingly endless knowledge 
components of the on-line world exceeding the limits of class-room based ICT devices 
and network-supported knowledge arrangement forms this issue is far from being 
settled. Teacher training has yet to come to terms with such determinative features of 
new media as randomness and the related random learning forms. Spontaneous, 
incidental, or discovery-based learning are legitimate research questions impacting 
both students and the teacher generation of the future. These questions cannot be left 
unanswered as random learning is part of our life and the education profession has to 
contend with it.

The design of the research process took into consideration the need to assess the 
impact of ICT and new media on not only students enrolled in teacher training 
programs, but those in the information transmission professions as well since both in 
Hungary and in the European Union there is a great demand for such experts with 

1 A fogalom a tanárképzés, informatikus könyvtáros, mozgókép- és médiakultúra, kulturális örökség 
szakos hallgatókat és a szakmák gyakorló szakmai közösségét foglalja magába.

 vö. Forgó Sándor (2012): Az információközvetítő szakmák újmédia-kompetenciái, az újmédia lehető-
ségei. (Kutatási tervezet, Kézirat), EKF, MII, Eger. In: TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV – IKT a tudás és 
tanulás világában – humán teljesítménytechnológia (HPT) kutatások és képzésfejlesztés – EKF 2012. 
(újraszerkesztett, kiegészített tervezet alapján)

2 Forgó Sándor PhD, címzetes egyetemi tanár, Eszterházy Károly Egyetem Médiainformatika Intézet/
Oktatás- és Kommunikációtechnológia Tanszék, Eger
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high ICT skills. Furthermore, it was important to explore whether students in 
information transmission programs including education, information management, 
motion picture and media culture, and cultural heritage possess such crucial skills and 
aptitudes required by the information society as interpretation, application and 
creative development.

BEVEZETÉS

Az újmédia fogalomrendszere a kezdeti tömegkommunikációs (McQuail, 2003; 
Castells, 2004) és marketingkommunikációs (Bailey, 2009; Radó, 2011) felfogást 
követően – amelyek közös jellemzője az eszközközpontúság volt –, átalakult, a 
hálózatba kapcsolt digitális információs és kommunikációs technológiák leírására 
használatos terminológia (Európa Parlament, 2010; Szakadát, 2006) követte.

Az újmédia manovichi (Manovich, 2001) értelmezése már a tartalomszervezés 
adatbázis-logikán alapulva arra szolgálhat, hogy kiterjesszük az újmédia fogalmának 
technológiai determináción (eszköz, webkettes alkalmazások) alapuló felfogását, a 
számítógép által szervezett újmédia-környezet adta új, spontán narratíva-alkotás 
dramaturgiájára.3 

Értelmezésem szerint „[…]az újmédia fogalma nem csupán egy korszak (modern, 
poszt- és késő modern) kronologikusan fejlődő médiakörnyezet (offline, online 
eszközöket és hálózati alkalmazásokat) változatait jelenti, hanem az adatbázis-logi-
kán alapuló felhasználói (civil) tartalomszervezés/előállítás egyéni és közösségi 
lehetőségét is, melyben a narratíva-alkotás sajátos egyéni változatai jelennek meg”. 
(Forgó, 2014)

Habár az Europen Schoolnet 2006-os felmérése megállapította, hogy az „IKT-
eszközökkel jobban ellátott iskolák teljesítménye magasabb, mint kevésbé felszerelt 
társaiké (Lengyelné, 2014), mára az arányok fontosabb szerepet kaptak, mint az 
eszközök. Az OECD nagyszabású felmérése alapján azok az országok, ahol nagyon 
magas arányban használják az internetet (Dánia, Ausztrália) nem teljesítettek olyan 
jól a méréseken, mint akik (Japán, Hongkong) mértékkel alkalmazzák az oktatás-
ban. (Lengyelné, 2016) Így tehát nem elégedhetünk meg csupán az eszközhasználat 
módszertani kérdéseivel, hanem azzal is számolni kell, hogy a hagyományos oktatási 
folyamatra oly jellemző narratív logika mellé hogyan építhető fel a digitalizáció 
révén kialakult, adatbázisalapon történő tartalomszervezés logikája. E szemlélet 
túlmutat a hagyományos szemléltetési és tevékenykedtetési formákon, hisz az online 
világ előre nem prognosztizálható tartalmaival kell számolni a pedagógiai tervező-
munka során. 

Míg a multimédiás megjelenítés a prezentáláson alapuló szemléltetést támogató 
– esetenként egyéni tanulói/felhasználói interaktivitáson alapuló formát öntve –, 

3 vö. Forgó Sándor (2013) Az újmédia hatása az óraszervezésre. Blogbejegyzés. Forgó Sándor blogja. 
Letöltés: http://forgos.ektf.hu/2013/10/14/az-ujmedia-hatasa-az-oraszervezesre/ (2016. 11. 11.)
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kiegészítő tartalommegjelenítést tett lehetővé, az újmédia-rendszer online környeze-
tében, a tanulás-tanítási folyamatban előre megtervezett mondanivalót felválthatják, 
kiegészíthetik a szabadon (véletlenül keletkező) kibontakozó (emergens) tartalmak 
és tartalomszervezési formák. (Bessenyei és Szirbik, 2011)

A tanulmány a kutatás egyik ágának az IKT- és (új)média-érintettség, valamint az 
újmédiáról alkotott értékorientációs vizsgálat eredményeiről kíván számot adni.

Az információközvetítő szakmák újmédia-kompetenciái, az újmédia lehetőségei 
című kutatás4 azt a kérdéskör határozta meg, hogy korunkban a tudásátadás milyen 
formában valósul, valósulhat meg. A kérdést illetően bizonytalanság van, mert az 
online világ végtelennek tűnő tudáselemeinek integrálása már túlmutat az osztály-
termi IKT-eszközökön és a hálózatalapú tanulásszervezési formákon. Kijelenthetjük 
ugyanis, hogy az újmédiára jellemző véletlenszerűség kezelése és a véletlen tanulási 
formák keretbe foglalása nyitott kérdés a tanárképzésben. A spontán, sokszor a 
véletlenen alapuló, felfedező tanulási formák mind olyan faktorok, amelyek kutatása 
elengedhetetlen mind a tanulók, mind pedig a most felnövekvő pedagógusgeneráció 
számára. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hiszen jelen van a mindennapjainkban, 
és az oktatási kultúrának is viszonyulni kell hozzá. Az újmédia egy elképzelt 
hierarchikus rendszerében a hálózat révén az összekötő csatornák bármelyik 
pillanatban megnyílhatnak, és változást okozhatnak az addig stabil rendszerekben 
(Molnár, 2017).

A kutatás tervezése során annak a célkitűzésnek kellett megfelelni, hogy a 
tanárképző intézménybe járók mellett képet tudjunk kapni az információátörökítő 
szakmákban tevékenykedők IKT- és újmédia-érintettségéről, hiszen Magyarorszá-
gon és az Európai Unióban óriási az igény az IKT-kompetenciákkal rendelkező 
szakemberekre. (Lengyelné, 2013) Az információátörökítő szakmákban (tanár, 
informatikus könyvtáros, mozgókép- és médiakultúra, kulturális örökség szakos 
hallgatók körében) időszerű volt feltárni, hogy az információs társadalom „gyakorlá-
sához” milyen elengedhetetlen értelmező, alkalmazó és kreatív, fejlesztő készségek 
szükségesek, különös tekintettel a pedagógusok előmeneteli rendszeréhez kapcso-
lódó digitális kompetenciára épülő indikátorokra (Molnár, 2014b). 

A KUTATÁS ELMÉLETI HÁTTERE

Felsőoktatási oktatómunkám során az információközvetítő szakmák média és 
kommunikáció diszciplínákkal foglalkozó kurzusain nap mint nap tapasztalom az 
eszközök iránti kettős – egyszer a technokrata túlértékelést, máskor a bizalmatlan-
ságba átcsapó – megítélést. A tanári munka során tanítási-tanulási folyamatban 
alkalmazott szemléltetési és konstruktív módszerek használata – rendszerint az 

4 Lásd bővebben a humán teljesítménytechnológiai (Human Performance Technology) kutatások és 
képzésfejlesztés címet viselő, TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0008 azonosítószámú projekt kereté-
ben készült résztanulmányokat. EKE, MII, Eger, 2016.
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osztálytermi IKT-eszközökre korlátozódva – már túllépte az analóg elektronikai 
szemléltető megjelenítő eszközök használatát. A diákok nagy része már gyakorlott 
mobileszköz- és internethasználó, akik a webet nem csupán böngészésre, hanem 
tartalom-előállításra is használják. Ezeket az eszközöket rendszerint az IKT kategó-
riába soroljuk, csakúgy, mint a számítógépes felhőben elérhető alkalmazásokat és 
tárhely-megoldásokat. A mobileszközök hálózati alapú használata a mobile vagy az 
m-learning fogalmát is takarja egyben, általában a bárhol, bármilyen mobileszközön 
hozzáférhető, tanuláshoz kapcsolódó tartalom elérését, az ezzel kapcsolatos tanulási 
tevékenységet értjük (Molnár, 2014a). Eközben a szakma (pl. Koltay, 2010), már olyan 
új médiumokról (lokális és hálózati) beszél, amelyek jóval túlmutatnak a hagyomá-
nyos IKT fogalomrendszerén. Az újmédia fogalomrendszere képzési tematikákban 
(tanárképzés, mozgóképkultúra és informatikus könyvtáros) meg sem jelenik, 
ugyanakkor a kommunikációtudományban már jelen van. Felmerül a kérdés, hogy 
az újmédia fogalmának megismertetését, majd beépülését a tanítási-tanulási 
folyamatba hogyan lehet elérni, a technológiák két szélsőséges – technofil és 
technofób – felfogását ismerve? Hogyan tudjuk kezelni a tájékozatlanságból és a 
technológiai pesszimizmuson vagy túlértékelésen alapuló véleményeket?

McQuail (2003) A tömegkommunikáció elmélete című művében az új médiumokat 
négy fő kategóriára – személyközi kommunikációs, interaktív játék, információkere-
sési és kollektív részvételi médiumokra – osztja tartalom-, felhasználás- és kontex-
tustípus-különbözőségek szerint. Az újakat a régiektől megkülönböztető jellemző-
ként kiemeli az interaktivitás mértékét, a társas jelenlét fokát, a tartalom feletti 
autonómia fokát, valamint a játékosság és személyesség fokát.

Úgy gondolom, hogy az újmédia fogalomrendszerét illetően nem elégedhetünk 
meg a mediális technológiai szemléleten alapuló fizikai eszközökre (táblagépek, 
okostelefonok, iTV) vonatkoztatott értelmezéssel, hanem a hálózati (webkettőn 
alapuló) tudásszerveződési formákon keresztül a tartalomszervezés és narratívaal-
kotás új formájáig is el kell jutnunk.

Az újmédia-rendszereket elsősorban az oktatási módszerekre gyakorolt hatásuk, 
befolyásoló szerepük alapján ajánlatos értelmezni. Azokat a tanár és tanuló tevé-
kenységének részeit képező – az oktatási folyamatban folyamatosan jelenlévő, 
ismétlődő – összetevőket kell sorra venni, amelyeket különböző célok érdekében 
eltérő stratégiákba szerveződve alkalmaznak. Fontosnak tartom tehát az oktatási 
módszerek újmédiális (technikai és tartalomszervezési) támogatásának kidolgo-
zását.

Toffler (2001) a Harmadik hullám című könyvében definiálja a „gyártó-
fogyasztó”, prosumer (a producer és consumer összevonásából adódó) meghatáro-
zást, ami abban nyilvánul meg, hogy a passzív fogyasztó egyfajta alkotóvá is válik 
azáltal, hogy maga alakítja és határozza meg fogyasztását. A hálózati média esetében 
– a kétirányúság következtében – az információhoz jutáson kívül, a fogyasztói 
tartalom megjelenésével egyre nagyobb szerepet kap az aktív részvétel (participáció) 
– nemcsak a mások által készített médiatermékek aktív alakítóivá válunk, hanem 
akár mi magunk is előállítunk tartalmakat. 
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Az iskolai gyakorlatra vonatkoztatva megállapítható, hogy ma már nemcsak a 
pedagógusok, hanem a diákok kezébe is olyan technológiák kerültek, amelyek 
segítségével – a korábban passzív befogadó szerepét megtestesítő – tanuló is részt 
vehet az oktatási tartalmak megalkotásában és ezáltal aktív tartalom-létrehozóvá 
válik (lásd bővebben Kis-Tóth, Gulyás és Racsko, 2014; Herzog és Racsko, 2016). 
A posztmodern5 felfogás jegyében tehát a prosumer fogalmának megjelenése 
egyáltalán nem meglepő, hiszen, ahogy a kulturális művészeti ágakban, úgy a 
tudás-átörökítésben is megjelennek – a digitális kultúra előretörése, majd a hálóza-
tosodás és web 2.0 elterjedése révén – a tömeges részvételen alapuló nem szakértői, 
„civil” produktumok. Az újmédia rendszerének egy elképzelt hierarchikus rendsze-
rében a hálózat révén az összekötő csatornák bármelyik pillanatban megnyílhatnak, 
és változást okozhatnak az addig stabil rendszerekben (Molnár, 2017).

Manovich (2010) fordulatával élve a web publikációs médiumból kommunikációs 
médiummá lépett elő és a filmkészítés is „nyílt forráskódúvá” vált, vagyis bárki 
készíthet (magának vagy bemutatásra szánt) filmet. A szerző szerint az újmédia 
jellemzője, hogy nemcsak több paradigmán alapuló algoritmizálható és közvetítő 
felület, hanem alakítható, manipulálható, remixelhető tartalomközvetítésre is 
alkalmas esztétikai tartalmat továbbít. Felfogásában a népszerű multimédiás 
enciklopédiák és más „egyéb dolgoknak” a gyűjteményei (Racsko, 2012) a legkézen-
fekvőbb elemei az adatbázis-formáknak. Az újmédiát a narratívát felváltó egyéni 
elemek gyűjteményének tekinti. 

Itt vetődik fel a kérdés, hogy a taxatív tipológián alapuló rendszermodellek6 hogy 
tudják kezelni a hálózati világ gondolati műveleteit, hisz azok nem állíthatók taxatív 
sorrendbe (legalsóbbtól a legmagasabb szintig) az egyszerű tények előhívásától az 
értékelés és alkotás jelentette kreatív folyamatokig. 

A hazai kutatók között elsőként Turcsányi Márta7 mutatta be a Bloom-féle 
taxonómia webkettes eszközökön alapuló digitális változatának és az oktatási 
céloknak a megvalósítását.

5 V. Pók Katalin (2003) megfogalmazásában a posztmodern „… Az „anything goes” („minden megy”) 
(Schutz, 2000) jegyében lerombolta például a korábban egyeduralkodó elitkultúra ideáját, a tömeg-
kultúrát állítva mellé. A korábbi elitoktatás helyett pedig a tömegoktatás létjogosultságát ismerte el. 
Ugyanez történt a művészetek és a sport területén is. Az addigi elitművészet helyébe, mely keveseké 
volt és minden korban sajátos stílust teremtett, tömegművészeti ágakat hozott létre (pl. graffiti, vagy 
a zenében a rap, vagy akár a népi kismesterségek tömeges művelése), és egyben megszületett a stílus 
nélküli század. Sem a XX. századnak, sem a XXI.-nek nincs meghatározható stílusa, mert „minden 
megy”, többféle stílus, ízlés lehet egy időben érvényes.”

6 A Bloom-féle taxatív tipológián alapuló modellek (Anderson és Krathwohl, Churches, Fischer) közös 
jellemzője az a hierarchikus rendszer, amely az ismeretek magasabb, összetettebb szintjeinek elsajátítá-
sához kizárólag a korábban megtanult tartalmakra történő építkezésre összpontosít.

7 Turcsányi-Szabó Márta: Tanulási Technológiák. Letöltés: http://matchsz.inf.elte.hu/TT/Bloom.html 
(2018.01.20)
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Az újmédia alapú tartalomszervezés azonban számol a felfedezéses tanulással, a 
véletlenen alapuló tartalomszervezéssel is.8 (Aczél Petra szerint a szerencsés felfede-
zés következtében eredeti kutatási célunktól függetlenül, a véletlen segítségével 
juthatunk jelentős tudományos eredményekhez. A véletlenszerű felfedezés, a keresés 
szándékától független rátalálás az interfészen bolyongóknak, az újmédia böngészői-
nek alapélménye.) (Aczél, 2010)

Az ismeretszerzést illetően – a Bloom-féle taxonómián alapuló kompetenciaszin-
teken túllépve – nem sorrendiségen alapuló lineáris rendszer állítható csak fel, 
hanem egyfajta felfedezésen, véletlenen alapuló rendszer is. A modell lényege, hogy a 
hálózatalapú tanulási kompetenciák nem egymásra épülve, hanem egymást segítve 
szinergikusan kiterjedve – a hálózati frazeológiával élve – a meglévő tudásanyaghoz 
a tudásháló segítségével az ismétlés révén, kapcsolódó pontokat eredményeznek.

Összességében az IKT alkalmazásával kapcsolatos kompetenciák érvényben lévő 
hivatalos definíciója – a hálózatalapú tanulás és az interaktív tévé, mobileszközök 
oktatásban történő megjelenésével – újragondolást igényel, kiegészítésre szorul.9 
Újra kell gondolni a kompetenciarendszert, egyfajta hálózatalapú és/vagy újmédia-
kompetenciákra is fel kell készíteni hallgatóinkat/diákjainkat. A rendszer elemei 
azonban nem egymásra épülve, hanem véletlenszerűen fraktálos, cirkulárisan 
kiterjedő kompetenciarendszerré kiterjedve alakulnak ki.

A KUTATÁS BEMUTATÁSA

A kutatás hatóköre a felsőoktatásban, információközvetítő szakmai területen tanuló 
hallgatókra terjed ki, azonban a jövőben pedagógusképzésre és a köznevelésre is 
továbbvihető, hiszen erre jelen munkában is számos törekvés történt.

A kutatás egyik célja az, hogy képet kapjunk az információközvetítő, -átörökítő 
szakmákban tevékenykedők körében az IKT-n túlmutató újmédia-rendszerek 
használata megítélésének értékorientációjáról. Ezt indokolja, hogy az újmédia-rend-
szerrel történő elektronikus tanulás nemcsak szemléletbeli kérdés, hanem módszer-
tani felkészülés kérdése is. A hagyományos szemléltető eszközökön (analóg techni-
kán) szocializálódott tanárok még nincsenek birtokában az új típusú e-learning 
formák sajátosságainak. Az Y generációhoz tartozó tanárok egy része viszont már 
aktív részese a digitális kornak, vagy azért, mert beleszületett és koránál fogva 
tisztában van a tanulók igényeivel, vagy azért, mert részt vett e-learning alapú 
oktatásban, képzésben. 

8 Aczél Petra (2010): Világtalan hír. Retorikai felvetések műfajról, objektivitásról, újmédia-hírszövegről. 
Vigília, 75. 11. 805–813. Letöltés: http://www.vigilia.hu/regihonlap/2010/11/aczel.html (2016. 11. 11.)

 vö: Forgó Sándor (2014): Az újmédia-környezet hatása az oktatásra és a tanulásra. Könyv és Nevelés, 
16:(1) 76–85. 

9 Forgó Sándor (szerk., 2016): Az információközvetítő szakmák újmédia-kompetenciái, az újmédia lehető-
ségei. Líceum Kiadó, Eger. 196.
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A kutatás további célja az újmédia diszciplína hazai megalapozása. Ennek során 
kiemelt figyelmet fordítunk a médiumok konvergenciája és diverzifikációja révén 
kialakult újmédia-rendszer általános ismérveinek, valamint a tanítási-tanulási 
folyamatra gyakorolt hatásrendszerének feltárására. Valamint szükségesnek tartjuk a 
meglévő ismeretek és készségek felmérését, a kívánatos kompetenciák azonosítását, és 
egy hálózatalapú és/vagy újmédia kompetenciarendszer alapjainak megfogalmazását.

A vizsgálat során arra is keressük a választ, hogy a tanulók mit és hogyan tanul-
nak az újmédia-rendszerrel, és a mobileszközök (táblagép, e-könyv), okostelefonok 
segítségével. 

Összességében azt mondhatjuk, hogy a kutatás során interdiszciplináris megkö-
zelítéssel kívánjuk feltárni a hálózatalapú új médiumok hatásmechanizmusát – külö-
nös tekintettel a tanulás kulcsmoz zanataira (tartalom megjelenítése, motiváció, 
rugalmasság, kreativitás, tanulói teljesítmény értékelése) és a humánerőforrás 
kompetenciáira.

Az Eszterházy Károly Egyetem Médiainformatika Intézete kimagasló színvonalú 
IKT-környezettel és e területen folyatott kutatási eredményekkel rendelkezik, ezért 
úgy gondoljuk, hogy a kutatás eredményei továbbvihetők az egyes diszciplínákat 
megjelenítő szaktárgyakban. (1. táblázat)

1. táblázat: A kutatás beavatkozási területei

Kutatási terület (információközvetítő szak) Szaktantárgyak, diszciplináris területek

Informatikus könyvtáros (BA) Médiumismeret I.– II.

Mozgóképkultúra és médiaismeret (BA) Médiaismeret

Tanárképzés (BA-MA)

A tanári mesterség IKT alapjai

Elektronikus tanulási környezetek

Elektronikus médiumok és tananyagok

Kulturális örökség (MA) Múzeumpedagógia

Tanárképzés gyakorlati terepe a gyakorló iskolában (MA)

A vizsgálat területei és módszerei 
A kutatás során mind statikus (keresztmetszeti), mind pedig dinamikus (longitudi-
nális) vizsgálatot alkalmazunk. Statikus formában kívánjuk felmérni az újmédia 
iránti attitűdöt, fogalmának értelmezését. Fontosnak tartjuk:
1. Az újmédia-rendszer fogalmának, ismérveinek (adatbázis és a narratíva) tisztá-

zását. 
2. Az ismeretelsajátítási (tanítási-tanulási) folyamatban betölthető szerepének 

feltárását.
3. Az újmédia-együttesek pedagógiai, pszichológiai, didaktikai értékeinek, hiányos-

ságainak detektálását.
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4. Az újmédia iránti értékorientációt, az ismertség, használat mértékét.
5. Az értékorientáció vizsgálata kiterjed arra, hogy az oktatók mennyire tartják 

eredményesnek az elektronikus tanulás újmédium-rendszerekkel történő változa-
tát, és mik a sikeres alkalmazás feltételei.

A longitudionális vizsgálat során a kifejlesztett újmédia/hálózati webkettes 
koncepción alapuló tananyag-összehasonlítást – zárt és nyitott keretrendszer 
vonatkozásában – kívánjuk elvégezni.

A kutatás során online kérdőívet, saját fejlesztésű tananyagot és kísérleti kurzust 
alkalmaztunk, amely három helyszínen, az Eszterházy Károly Főiskolán (EKF), 
A Nyugat-Magyarországi Egyetemen (NYME) és az Eötvös Loránd Tudományegye-
tem Pedagógiai és Pszichológiai Karán (ELTE PPK) Budapesten került sor, 2012–
2014 között.

A kutatás fázisai10

A kutatás 7 fő egymásra épülő fázis mentén valósult meg, amelyek a következők: (1) 
az előkészítő munkálatok, (2) az integrált tartalomfejlesztés, (3) a köz- és felsőokta-
tási közegben történő implementáció, (4) egy monográfia elkészítése, (5) a 
disszemináció, (6) a fenntarthatóság megtervezése, valamint (7) a didaktikai, 
módszertani összegzés. 

1. ábra: A kutatás szakaszai

1. Tantárgyi hálók, tematikák
elemzése

2. A problémák kategorizálása,
összefüggések feltárása

5. Próbamérés (pilot study)
és mérés (Unipoll)

VIII. EGYÉB II. INTEGRÁLT
TARTALOMFEJLESZTÉS

III. KÖZ- ÉS FELSŐOKTATÁSI
KIPRÓBÁLÁS, IMPLEMENTÁCIÓ

VII. DIDAKTIKAI 
MÓDSZERTANI ÖSSZEGZÉS

IV. MONOGRÁFIA,
TANULMÁNYKÖTET

ÚJMÉDIA-KUTATÁS

6. Leíró és matematikai
statisztikai elemzések

7. Mérő és elemző eljárások
meghatározása

1. Integrált ÚJMÉDIA megoldások
bemutatása

2. ÚJMÉDIA tudásmegosztó
kutatási hálózat (blog)

3. Nonlineáris, 
elektronikus tananyagmodul

ÚJMÉDIA tananyagmodul

Ajánlások az integrált
újmédia-megoldásokra

1. Tervezés 2. Megvalósítás

1. Fenntarthatósági módszerek
kidolgozása

8. Vizsgálati változók
körülhatárolása

3. Mérőeszköz(ök) kidolgozása,
minta, hipotézisek

4. A kérdőív adaptálása
elektronikus felületre

I. ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁLATOK
(operacionalizálás, forrásfeltárás)

VI. FENNTARTHATÓSÁG

V. DISSZEMINÁCIÓ

10 Jelen tanulmány – terjedelmi okokból – csupán e vizsgálatok körülményeit tárgyalja.
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Az „Előkészítő munkálatok” során került sor a probléma megfogalmazására, a 
szakirodalmi áttekintésre, a kutatási kérdések tisztázására – beleértve a szaktárgyi 
tematikák elemzését, az újmédiával foglalkozó hazai és nemzetközi szakirodalmi, 
interdiszciplináris vonatkozásainak feltárását, a médiarendszerek korszakolását. 
Ennek keretében valósult meg az empirikus kutatás előkészítése, kutatási módszerek 
kiválasztása, a felmérés anyagának összeállítása, illetve a mintacsoportok kiválasz-
tása. Ezt követően az újmédia diszciplína kutatására szolgáló pilot- és véglegesített 
online kérdőív összeállítása, megszerkesztése, adatfelvétele történt meg, majd az 
adatok kiértékelése. A kutatás első negyedében az újmédia-szempontú weblogok 
tartalmának és értékelési szempontjainak kidolgozása, a hálózatalapú tudásmeg-
osztó elektronikus felület kialakítása és üzemeltetése, az Újmédia blogon tematikus 
posztok írása és a kommentek feldolgozása történt. 

Az „Integrált tartalomfejlesztés” fázis keretében az újmédia-megoldások 
tervezése vette kezdetét a mérő és elemző eljárások kidolgozásával. Ezt követte egy 
olyan kísérleti tananyag készítése, amely a mindhárom vizsgált szakterületen 
(informatikus könyvtáros, mozgóképkultúra, pedagógusképzés) alkalmazott 
ismeretanyagot, a Shannon-féle hírközlési modellt dolgozta fel. A kutatás során úgy 
ítéletük meg, hogy ez alkalmasnak tűnik arra, hogy egy tananyagmodul (eltérő 
tartalomszervezéssel) a hallgatók irányított és felfedező tanulási formái összehason-
lításának megfeleljen. Mindez Pc-n windowsos és iPad táblagépen iOS környezetben.

Az újmédia megjelenítő platformjai szakaszban a lokális (táblagépek, 
okostelefonok, iTV), a hálózati (web 2.0) eszközök és alkalmazások feltérképezésére, 
majd a didaktikai módszertani összegzésre került sor.

A multidiszciplináris újmédia tartalomfejlesztés-tervezése (http://digitall.
uni-eger.hu/tananyagok/learn//01_lecke_bevezetes/index.html) szakaszban valósult 
meg. (A tartalomfejlesztés lépéseinek meghatározása és az Újmédia az ismeretközve-
títő szakmákban című SCORM-kompatibilis elektronikus tananyag elkészítése: 
http://digitall.uni-eger.hu/tananyagok/learn//01_lecke_bevezetes/index.html.)

A „Közoktatási és felsőoktatási implementáció” során diszciplínánként – infor-
matikus könyvtáros, mozgóképkultúra, tanárképzés, ezen belül pedagógiatanár, 
kulturális örökség szak – vizsgáltuk meg az újmédia introjekciós/implementációs 
lehetőségeit. Megállapíthatjuk, hogy az introjekciós szint esetében az új trend a 
régivel egybemosódva jelenik meg, de már jelentkeznek feloldatlan problémák, 
úgymint az IKT eltérő értelmezései. A differenciálódás szakaszát a két kontextus 
közötti különbségtétel –, azaz a technológiai szemlélet mellett megjelenő tartalom-
szervezés, a dramaturgiai felfogás is megjelenik – jellemzi. 

A kapott eredményeket egy tanulmánykötetben (Forgó, 2013) foglaltuk össze. 
A kutatás egy olyan módszertani összegzéssel zárult, amely az integrált újmédia-
megoldásokat foglalta magában.

Összességében megállapíthatjuk, hogy az integráció eredményeképpen a korábbi 
felfogásokat és az új irányvonalat – azaz a technológiai és tartalomszervezési 
trendeket – elfogadják és beágyazódnak a mindennapi gyakorlatba (szemléletvál-
tozás).
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A minta
A kérdőíves kutatásba bevont személyek száma összesen, az előmérést és a nagymin-
tás vizsgálatot együttesen szemlélve 1100 fő volt, amely az adattisztítást követően 
906 főre csökkent.

Az elektronikus kérdőívre összesen 852 fő adott választ a 3 intézményben, az 
Eszterházy Károly Főiskolán (EKF), az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagó-
giai és Pszichológiai Karán (ELTE PPK), valamint a Nyugat-Magyarországi Egyete-
men (NYME).

2. táblázat: A kutatás során alkalmazott módszerek és a kutatásba bevont alanyok 
elemszáma (fő)

Mérési módszer Kutatási fázis
Mérés helyszíne

Összesen
EKF ELTE PPK NyME

Kérdőíves
vizsgálat

Pilot mérés (papíralapú) 15 19 22 56

Unipoll (elektronikus) 794 54 - 848

Követő vizsgálat 19 - - 19

PC 19 - - 19

Tablet 14 - - 14

Blog 103 103

Az adatfelvétel folyamata és a mérőeszköz szerkezete
A kérdőíves vizsgálatra a 2012/13-as tanévben került sor a felsőoktatásban részt vevő 
hallgatók körében. A különböző intézménytípusokban (NYME, ELTE PPK, 
EKF MII)11 tanulók körében végzett felmérés célja az volt, hogy képet kapjunk 
számítógép- és internethasználati szokásaikon túlmenően a hálózati érintettségük-
ről, az újmédia fogalomrendszerének ismertségéről, valamint az újmédiumok iránti 
attitűdjeikről.

11 Az előfelmérés keretében az EKF-en kívüli két társintézmény (NYME, ELTE PPK) bevonására került 
sor. Az adatok értékeléséhez a(z) SPSS statisztikai értékelő rendszert használtuk, melynek eredményeit 
T. Parázsó Lenke dolgozta fel és adta közre a kutatás számára.
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2. ábra: A kutatás változórendszere a Bloom-taxonómia alapján

Az önkitöltéses kérdőívet – egy előre megadott link birtokában– a Google Docs 
felületen (előfelmérés)12 és a Neptun rendszer Unipoll felületén online lehetett 
kitölteni. A kérdőív végső formájában összesen 36 – modulokba13 sorolható – kérdést 
tartalmazott. E csoportképzés alapját a Bloom-féle tanulási eredményekre14 vonat-
kozó taxonómia képezi, mely a pedagógiai célkitűzések területeit értelmi (kognitív), 
attitűdök, érzelmek, értékek (affektív) és a mozgásos (testi, fizikai képességek) 
pszichomotoros területeit megkülönböztetve széles körben elterjedt. Bloom (1956) a 
tanulással összefüggő kognitív szinteket az alábbiakban különítette el: ismeret, 

12 A kérdőív végleges változatát megelőzően egy előtesztelés történt, melynek során egy 56 fős mintán 
teszteltük a kérdőívet. Az értékelés eredményeként a nem releváns és pontatlan kérdéseket kihagytuk, 
illetve más formában tettük fel. E tapasztalatok alapján készült el a végleges kérdőív. 

13 Megjegyzés: később ez a Bloom-féle rendszer (1956) (ismeret, megértés, alkalmazás, analízis, szintézis, 
értékelés) Anderson és Krathwohl (2001) révén az alábbi formát öltötte: ismeret, megértés, alkalmazás, 
analízis, szintézis, létrehozás. vö. Declan (2007): Tanulási eredmények megfogalmazása és azok haszná-
lata. 

14 Az ismeretelsajátítás mértékét, szintjét – másképpen a tanulás eredményességét mutató fogalmak 
olyan állítások, amelyek megfogalmazzák, hogy mit kell elérni, teljesíteni a hallgatóknak egy adott 
tárgy/szakma ellátásához és azt hogyan kell; „számot adni” arról, hogy az adott tudástartalmak birto-
kában vannak. 
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megértés, alkalmazás, analízis, szintézis, értékelés.15 Bár a tanulási eredmények 
eredetileg arra vonatkoznak, hogy a diákok mit képesek elvégezni az egyes tanulási 
tevékenységek lezárulásával, a taxonómia segítséget nyújthat a tanulási célok, 
kompetenciák meghatározásán túl nemcsak a tanulás tervezésében, hanem egy adott 
populáció kompetenciaszintjének mérésénél is. Így került az eredeti és módosított 
taxonómia-rendszer újra a kutatás fókuszába – ezen belül a kérdőíves felmérés 
változóinak csoportosításába. Ennek jegyében soroltuk be a kérdőív kérdéseit, oly 
módon, hogy az egyes kérdésekre adott válaszok mértéke az összesítést követően 
alkalmassá vált egy kategóriarendszer megalkotására és az egyes személyek tipizálá-
sára.16

Az alábbiakban a mérőeszköz változórendszerének ismertetése során kívánjuk 
bemutatni az egyes kérdőívrészek főbb elemeit és szerkezetét. (3. táblázat)

3. táblázat A kérdőív strukturált változórendszere

Kérdéscsoport Kérdések 
száma

Összes 
kérdésszám

0. Háttérváltozók 1–10. 11

1. Az újmédia technológiai determináción alapuló aspektusai 
(lokális IKT) 11–21. 4

2. Az újmédia technológiai determináción alapuló, hálózatként 
való értelmezése (web 2.0) Újmédia – mint hálózat – iránti 
értékorientáció vizsgálata.

15–17.
23. 3

3. Újmédia használati attitűd (affektív)

22. 24–32. 104.  Újmédia – ismertség, érintettség, beágyazottság (kognitív)

5. Újmédia és a hálózati eszközök használata az oktatásban 
(pszichomotoros)

6. Újmédia alkalmazhatósága a tanulási-tanítási folyamatban 
(értékorientáció) 34. 1

7. Újmédia és a tartalomszervezés 35. 1

8. Az újmédiáról alkotott jövőkép 33. 36. 2

A feldolgozás során először a válaszadók alapadatait és szociális háttérváltozóit 
emeltük ki. A számítógép- és internethasználati tényezők, amelyek a tanulással 
összefüggő internethasználatra vonatkoztak, már újabb modulba kerültek.

15 A Bloom-féle taxonómia, mely a követelmények rendszerezésével, a követelményekből levezetett 
elméleti alapozó munkának tekinthető – a sok kritika ellenére – alapvetően meghatározó volt. Korábbi 
tanulmányomban is utaltam a taxonómiai szemlélet szükségességére. vö. Forgó (2012)

 Jelen esetben az újmédia kiterjesztett értelmezését illetően újra fontos szerepet kap.
16 Megjegyzés: a behatárolt terjedelem miatt a tipizálás ismertetésére nem kerül sor.
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Technológiai determináción alapuló IKT- és újmédia-érintettség 
(lokális, hálózati) 
Az első csoport kérdései az 1. Újmédia technológiai determináción alapuló aspektu-
sait (lokális IKT) kívánta feltárni. Teret adva itt az olyan kérdéseknek, mint az egyén 
internethasználatának kezdete, az online eltöltött időtartam, az internettel történő 
tanulás rendszeressége, a használat kerete – Elektronikus keretrendszer LMS, 
tanulás nyitott közösségi terekben –, a használat mértéke. 

A második csoport 2. Az újmédia technológiai determináción alapuló – hálózat-
ként – Web 2.0 – történő értelmezésére vonatkozott, úgymint: IKT-eszközök otthoni 
tanulási feltételeinek megléte, infrastrukturális tényezők.

Értékorientációs vizsgálat
A harmadik csoportba a 3. Újmédia – mint hálózat – iránti értékorientáció vizsgála-
tát tártuk felt (újmédia iránti használati attitűd – affektív).

A negyedik kérdéscsoport a 4. Az újmédia fogalomrendszerének ismertségére, az 
érintettség mértékére, a beágyazottság szintjére vonatkozott (kognitív terület).

Az ötödik kérdéscsoport az 5. Újmédia és a hálózati eszközök használata az 
oktatásban területet vizsgálta (pszichomotoros terület).

A hatodik kérdéscsoport a 6. Az újmédia alkalmazhatóságának megítélését 
kutatta a tanulási-tanítási folyamatban (értékorientáció). 

Az utolsó két kérdéscsoport a 7. Újmédia és a tartalomszervezés központú 
szemlélet meglétét, valamint 8. Az újmédiáról alkotott jövőképet igyekezett felvá-
zolni.

Kutatási kérdések, hipotézisek megfogalmazása
A kutatás során az alábbi kérdésekre keressük a választ. 

Kutatási kérdés Hipotézisek

K1

Rendelkezik-e a hazai információközve-
títő szakmákban tevékenykedők egy 
véletlenszerű mintájának többsége 
(pedagógusjelöltek, pedagógusok, 
könyvtárszakos hallgatók, könyvtárosok, 
mozgóképkultúra szakos hallgatók és 
szaktanárok) az újmédia új tartalomszer-
vezésen alapuló kiterjesztett diszciplína 
ismeretével? 

H1

A narratíva definíciójának a fogalma 
ismeretlen, pontatlan. Az újmédia 
trialogikusnak nevezhető (lokális, 
hálózati és tartalomszervezési) felfogása 
nincs jelen, csupán az új lokális és 
hálózati eszközökre korlátozódik az 
értelmezése. 

K2

Azonosíthatók-e a meglévő (IKT–Újmé-
dia) kompetenciák, ismeretek és készsé-
gek, és megfelelnek-e a kutatási célban 
megfogalmazott tartalomszervezés-köz-
pontú szemléletnek?

H2

Az újmédia techológiai determinizmuson 
alapuló értelmezésének szintjén vagyunk. 
Cél: introjekció, differenciálódás, 
integráció, beágyazódás. 
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Kutatási kérdés Hipotézisek

K3

Hogyan hat a médiumok konvergenciája 
és diverzifikációja révén kialakult 
újmédia-rendszer a tanítási-tanulási 
folyamatra?

H3

A tartalomszervezésen alapuló újmédia-
értelmezés teljes hiánya, a technológiai 
determinisztikus felfogás dominanciája.

K4

Mit és hogyan tanulnak az újmédia-rend-
szerrel, és a mobileszközök, okostelefonok 
segítségével? H4

Az IKT-n túlmutató újmédia-értelmezé-
sek jelen vannak, de azonosítatlanok.
Az információközvetítő szakmákban 
[tanítási–tanulási folyamatban] még nem 
integrálódtak/ágyazódtak be a Web 2.0-ás 
eszközök.

K5

Hogyan lehet értelmezni az újmédia-esz-
közök oktatásban történő megjelenése 
után az IKT-kompetenciahierarchiát? 
Hogyan lehet újragondolni a hálózatalapú 
és/vagy újmédia-kompetenciarendszert?

H5

Létezik egy IKT-n túlmutató újmédia-
kompetencia hierarchia.
A pedagógiai alkalmazása az eszközköz-
pontú szemléletre korlátozódik.

K6

Milyen a lokális és hálózatalapú új 
médiumok hatásmechanizmusának, 
jövőjének megítélése – különös tekintettel 
a tanulás kulcsmozzanataira (tartalom 
megjelenítése, motiváció, rugalmasság, 
kreativitás, tanulói teljesítmény értéke-
lése)?

H6

Az új médiaeszközök (Itv, mobil, 
táblagépek, pda-k) az oktatás kulcsmozza-
nataihoz (kompetenciák, tartalom, 
motiválás, rugalmasság, visszacsatolás) 
történő hozzájárulásának megítélése 
indifferens.

K7

Okoz-e nehézséget az újmédia-rendszer 
– adatbázis-logikán alapuló – oktatásba 
történő bevezetése jelenleg Magyarorszá-
gon? H7

A webkettes alkalmazások (RSS, 
linkmegosztók, fogalomtérkép készítő 
alkalmazások, mikroblog-szolgáltatások, 
közösségi ismertségi oldal, szakmai 
közösségi oldal, referenciaoldal, online 
tárhely, közösségi játékok) oktatási 
alkalmazhatóságának megítélése 
kedvezőbb, mint az újmédia-rendszereké.

K8
Fellehetők-e a tanulási stratégiákra és a 
tanórai munkaszervezésre utaló jegyek? H8

A strukturált tartalomszervezés vs. 
felfedezéses tanulás közötti jegyeket nem 
különböztetik meg a válaszadók.
Az irányított tartalomszervezés és 
felfedező (blended) az optimális.

A konstruktív tanulási formákat támogató, újmédiás szemlélet nem rendelkezik explicit, releváns, 
adekvát tanuláselmélettel. Még nincs hatással az oktatási folyamatra.
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Magyarázat a 3. ábrához:

A tervezett témakörök:

1. Tartalomkezelő rendszerek

2. Online közösségi felületek

3. Online tananyagok az oktatásban

4. Tudásbázisok alkalmazása az oktatásban

5. Tesztkészítő online alkalmazások

6. Állóképszerkesztők

7. Hang és mozgóképszerkesztők

8. Online virtuális osztályteremek: Moodle, Blackboard, WebCT, Joomla.

9. Dokumentum- és prezentációmegosztók és közösségi könyvjelzők

10. Digitális történetmesélés. A kurzus szerkezete és támogatása:

I. A kurzus célja, motivációs tartalmak; a szerkezet és a tartalom bemutatása

II. Törzsanyag – elektronikus médiumok – közösségi (új) médiarendszerek. 
Online szerkesztők csoportosítása

III. Feladatok és minták
1. közösségi könyvjelző-készítés és megosztás
2. multimédiás e-tananyag értékelés és megosztás

IV. Technikai segítség online regisztrációhoz
1. Általános regisztráció.
2. Delicious regisztráció
3. Slideshare regisztráció

V. Virtuális terek – olvasmányok

VI. Kurzusértékelés

VII. Információk

VIII. Események
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Tananyagtervezés és fejlesztés
A kutatás keretében – kulcsindikátorként – kialakítottuk az Elektronikus Médiu-
mok és tananyagok c. kurzushoz az elektronikus tananyagot, melynek moduláris 
szerkezete és felépítése alkalmasnak tűnik mind a tanárképzés, mind az informati-
kus könyvtáros, a mozgóképkultúra és médiaismeret, valamint a kulturális örökség 
szakokba történő implementálásra.17

1. Bevezetés az elektronikus médiumok kurzusba (Forgó Sándor) 
2. Tartalomkezelő rendszerek (Szabó Bálint)
3. Online közösségi felületek a pedagógiában (Komenczi Bertalan, Racsko Réka)
4. Online tananyagok az oktatásban (Nádasi András)
5. Tudásbázisok alkalmazása az oktatásban (Nádasi András)
6. Tesztkészítő online alkalmazások (Tóthné Parázsó Lenke)
7. Állóképszerkesztők online környezetben (Bölcskey Miklós)
8. Online virtuális osztálytermek (Komló Csaba)
9. Mozgókép- és hangszerkesztők (Komló Csaba)
10. Dokumentum- és prezentációmegosztók és közösségi könyvjelzők  

(Racsko Réka)
11. A történetmesélés online környezetben (Szíjártó Imre)

Meggyőződésem (és a kutatási eredmények is igazolják), hogy a fenti tartalmak 
révén az Elektronikus médiumok kurzus olyan korszerű 21. századi média és 
IKT-ismereteket és kompetenciafejlesztési lehetőségeket nyújt, amely az információ-
átörökítő szakmákban nemcsak a nappali tagozatos hallgatók számára nélkülözhe-
tetlen, hanem különböző munkarendű résztvevők (részidős levelező és távoktatás) 
számára is, valamint alkalmas a nyitott formában történő elsajátításra. Úgy gondo-
lom, hogy a részt vevő pedagógus(jelölt) kollégák olyan segítséget kapnak a közössé-
gimédia-megoldások alkalmazásával, mely révén tanulásszervező munkájukat 
eredményesebbé, hatékonyabbá tehetik.

A tananyagmodul készítésének célja: az oktatásban (köz-, felsőoktatás és felnőtt-
képzés) tevékenykedő kollégák módszertani kultúrájának frissítése, online tevékeny-
kedtetési formák segítségével. Ismereteik birtokában képessé válnak az online térben 
(a böngészéstől a megosztásig) az oktatási célok megvalósítására, változatos tanulás-
szervezési és oktatási-tanulási módszerek segítségével, nyitott (FB, g+) és zárt 
(Moodle) oktatási keretrendszerek tulajdonságainak ismerete alapján.

17 A kurzus elérhetősége: http://forgos.ektf.hu/mooc-g/ 
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Az újmédia területeinek SWOT-analízise18

A kutatás során az EKF Médiainformatika Intézet szakjainál (informatikus könyv-
táros, mozgóképkultúra BA és MA szintű képzés és Kulturális örökség MA szak) a 
szaktárgyi tematikák alapján definiáltuk az újmédia többdimenziós tényezőit, 
amelyeket az erősség, gyengeség, lehetőség és veszély indikátorok mentén ismerte-
tünk.

Az újmédia területeinek meghatározásánál az eszközök és a tartalomszervezés 
indikátorokat vettük figyelembe, amely alapján három területet határoztunk meg: 
(1) az új médiumok mint lokális fizikai eszközök; (2) az új médiumok mint hálózati 
eszközök; valamint (3) a narratíva és az adatbázis-logika együttese.

4. táblázat: Az új médiumok, mint lokális fizikai eszközök terület SWOT-analízise19

AZ ÚJ MÉDIUMOK MINT LOKÁLIS FIZIKAI ESZKÖZÖK 

Külső tényezők Belső tényezők

Lehetőségek Veszélyek Erősségek Gyengeségek

Tartalomközlésre, 
ismeretátadásra 
alkalmasak. 

Több funkciót magukba 
foglalnak. 

Az adatok gyorsan 
szerkeszthetők,  
közzétehetők.

Könnyen kezelhetők.

Költségesek az eszközök, 
ezért az esélyegyenlőség 
a tanulásban nem 
biztosított.

A képernyőről történő 
olvasás nem hatékony. 

Az eszközök gyorsan 
elavulnak, drága a 
karbantartásuk.

Használatuk függőséget 
okozhat.

Gyors visszacsatolási 
lehetőség.

Az eszköz használata 
maga is motivációs 
tényező.

Egyéni utak lehetősége a 
tanulásban.

A tartalom rugalmasan 
módosítható.

Interaktív elemek 
elhelyezése könnyű.

Változatos 
kommunikációs 
formákat, játékos 
felhasználási módot 
biztosít.

Audiovizuális élmény.

Könnyen megvalósítható 
általuk a frontális, 
csoportos és egyéni 
szemléltetés.

Drága, sok munkát 
és nagy informatikai 
tudást igényel a 
tartalomfejlesztés.

A taneszköz-piac 
profitérdekelt. 

Eszközkompatibilitási 
problémák.

18 A SWOT-analízis Tóth Tibor mestertanár munkája, amely a szaktárgyi tematikák elemzése alapján 
készült.

19 Forgó Sándor (2013): Az újmédia területeinek és alkalmazásának értékelési szempontjai. (Kutatási 
szempontrendszer). Kézirat, EKF, MII, Eger.
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Az új médiák mint helyi fizikai, azaz hardvereszközök számos lehetőséget 
hordoznak, úgy mint a tartalomközlés és ismeretátadás, amely multifunkciós 
alkalmazása révén számos feladatra alkalmas és könnyű a használatuk. Erősségük, 
hogy gyors visszacsatolást tesznek lehetővé, használatuk – többek között ennek 
köszönhetően –, jelentős motivációs erővel rendelkezik, és lehetővé válik az egyéni 
tanulási utak, a személyes tanulási környezet kiépítése, de támogatják a különböző 
oktatási formák (frontális, egyéni, csoport) alkalmazását is.

Jelentős előnyük a rugalmas használat, az interaktivitás és a multimédiás tartal-
mak magas szintű támogatása. Ugyanakkor ezen eszközök jelentős korlátot is 
jelentenek az egyenlő hozzáférésben, az áruk és gyors avulásuk következtében, 
valamint negatív pszichológiai hatásuk is lehet, illetve a tartalombefogadás haté-
konysága is negatív irányú elmozdulást mutat az analóg forrásokhoz képest.

Az új médiaeszközök gyengesége lehet még a más eszközökkel való alkalmazás 
során fellépő kompatibilitási problémák, valamint az üzleti érdekek erős érvényesü-
lése mind a tartalmak, mind a hardvereszközök esetében. A saját tartalomfejlesztés 
jelentős többlettudást igényel, ezeknek a tartalmaknak az előállítása sokszor nehéz-
kes. (4. táblázat)

A hálózati eszközökként való felfogásban jelentős lehetőséget látunk a tér- és 
időkorlátok nélküli használatban, valamint a tartalmak gyors elérésében, létrehozá-
sában, újraszervezésében és megosztásában. A legnagyobb veszély ebben a hálózaton 
alapuló rendszerben a stabil internetkapcsolatot érintő problémák, ugyanis ez a 
teljes folyamatot és a funkciók nagy részének használatát gátolhatja. A hálózat nagy 
előnye a nyitott tanulási modell támogatása, a gyors kapcsolatteremtés és az azon-
nali visszacsatolás lehetősége, valamint a közösségépítés lehetősége és a közösség 
nyújtotta tudásmegosztás. A gyengeségek közé sorolhatjuk a virtuális jelenlét okozta 
hátrányokat és az elidegenedés okozta veszélyeket (5. táblázat).

5. táblázat: Az új médiumok mint hálózati eszközök terület SWOT-analízise

AZ ÚJ MÉDIUMOK MINT HÁLÓZATI ESZKÖZÖK

Külső tényezők Belső tényezők

Lehetőségek Veszélyek Erősségek Gyengeségek

Alkalmazásában 
nincsenek tér- 
időkorlátok.

Az információk 
gyorsan elérhetők, 
szerkeszthetők, 
rendszerezhetők, 
továbbíthatók.

Stabilan működő 
hálózati kapcsolat 
nélkül nem hatékony.

Gyors 
kapcsolatteremtési 
lehetőséget biztosít.

A nyitott tanulási 
modellt támogatja.

Közösségi fórumok 
kialakítására 
alkalmas.

A gyors visszacsatolás 
lehetősége.

Nem személyes a 
kommunikáció, a 
személyes kapcsolatok 
elhalhatnak.

A közösségek, 
kapcsolatok 
virtuálissá válhatnak.

Elidegenedést 
idézhet elő.
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A harmadik újmédia-terület a narratíva és az adatbázis-logika fogalomkörét fedi 
le, amelynek előnye, hogy bárki számára lehetőséget biztosít az adatbázisok létreho-
zására, valamint az azokban lévő adatok elérésére, újjászervezésére. További előny, 
hogy az adatbázis-logika alkalmazásával fellazíthatóak a kötött rendszerek és 
nonlineáris szervezést is lehetővé teszi.

4. ábra: Hierarchikus vö. wirearchikus hálózatialapú tanulás20

Forrás: Forgó, 2017

Pillanatkép; a tanulási egységek, mikrotartalmak szinergiájáról, ahol a tartalmak 
nemcsak taxatíven – egyfajta ‘gravitációs’ súllyal jelennek meg rendszerben –, hanem 
teret kapnak a ‘légiesült’, éppen hálózati szerveződés alatt lévők is.

A hierarchikus (taxatívekkel) ellentétben a wirearchikus21 rendszerek jellemzője 
– az interaktív infokommunikációs technológiák révén – , hogy lehetővé tegyék a 
tudáson, a bizalmon, a hitelességen és az eredményeken alapuló hatékony folyamato-
kat, cselekvéseket. Az újmédia-rendszer online környezetében, a tanulás-tanítási 
folyamatban előre megtervezett mondanivalót felválthatják, kiegészíthetik a szaba-
don (véletlenül keletkező, a tervezett úttól eltérő) kibontakozó emergens tartalmak, 
tartalomszervezési formák, narratívák.

A narratíva rendezőelvként is felfogható, azonban ennek túlzott alkalmazása 
ellentétes hatást vált ki, és korlátozhatja az alkotófolyamatot. Fontos, hogy a narratí-
vára mint egy ernyőre gondoljunk, és ne a tananyaggal azonosítsuk. Ellentét 
mutatkozik továbbá az adatbázis-logika és a narratíva között, amely kérdés feloldása 
egyelőre nem megoldott.

20 Forgó Sándor: Új médiakörnyezet, újmédia-kompetenciák. In: Forgó Sándor (szerk.): Az informá-
cióközvetítő szakmák újmédia-kompetenciái, az újmédia lehetőségei. Eger, Líceum Kiadó, 2017. 9–25. 
152 p. http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/107/ (2017. 11. 22.)

21 Husband, Jon (2013). "What is Wirearchy". http://wirearchy.com/what-is-wirearchy/ (2017. 11. 22.)
 vö: https://en.wikipedia.org/wiki/Wirearchy#cite_note-husband-1 
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A narratíva azonban jótékony hatással van az adatbázisokra, amelyek sok azonos 
szintű differenciálatlan elemből állnak, és ennek a narratíva révén tudunk értelmet 
adni, amely logika alkalmazása így segíti a tanulást és megváltoztatja a tanulás és a 
tanórák dramaturgiáját, hozzájárulva az egyéni tanulási utak kiépítéséhez. 

Az optimális mértékű alkalmazás ellensúlyozhatja ennek gyengeségeit, éppúgy, 
mint az esetleges eredményességet és az értékelési nehézségeket (6. táblázat).

6. táblázat: A narratíva és az adatbázis-logika együttese újmédia terület SWOT-analízise22

A NARRATÍVA ÉS AZ ADATBÁZIS22 -LOGIKA EGYÜTTESE
Külső tényezők Belső tényezők

Lehetőségek Veszélyek Erősségek Gyengeségek
Az adatbázisok nagy 
mennyiségű adatot 
tartalmaznak.

Adatbázist mindenki 
létrehozhat.

A narratíva 
rendezőelv.

Az adatbázis-logika 
fellazítja a kötött 
rendszereket.

Az adatbázis azonos 
szintű, 
differenciálatlan 
elemek halmaza.

A túlzott narratíva 
korlátozó tényező is 
lehet.

Az adatbázis-logika 
nem viseli el a 
narratívát és nem 
egyenlő a 
tananyaggal.

A narratíva értelmet 
ad az adatbázisoknak.

Az adatbázisok segítik 
a tanulást. 

Az adatbázis-logika 
megváltoztatja a 
tanulás, a tanórák 
dramaturgiáját.

Az adatbázis-logika 
segítheti az egyéni 
utak kialakulását a 
tanulásban.

Az adatbázis-logika 
szerinti tanulás 
eredménye esetleges.

Az adatbázis-logika 
túlzott érvényesítése 
nehezíti az értékelést.

ÖSSZEGZÉS

A tanulmányban bemutatott kiterjedt alapkutatás az információközvetítő szakmai 
közösségek újmédia-beágyazottságát vizsgálta. Célunk az volt, hogy felmérjük, hogy 
a jelenlegi felsőoktatási szféra ezen része hogyan áll tartalmaiban és módszereiben 
az újmédia területéhez és a tartalomszervezés -és alkotás, az adatbázis-logika és 
narratívaalkalmazás terén e kérdéshez. Az újabb kutatások abba az irányba mutat-
nak, hogy az adatbázis és narratíva szimbiózisa köré szerveződik az interaktív 
narratíva,23 mely nemcsak a digitális történetmesélés, tartalomalkotás, hanem az 
adaptív tanulási stratégiák kidolgozása alapjául is szolgálhat. 

Meggyőződésem ugyanis, hogy e szakmák olyan hidat képezhetnek ezen a 
területen, amelynek hosszú távú hatása lehet a felsőoktatás teljes vertikumának meg-
reformálására.

22 Gálffy Csaba (2016): Gigantikus gépitanulás-adatbázist ajándékoz a Yahoo. http://bit.ly/2FZ4xgo. vö. 
https://yahoo.tumblr.com/post/137282204964/yahoo-releases-the-largest-ever-machine-learning

23 Matt Soar és Monika Gagnon: (2014): Database, Narrative, Archive; – Seven interactive essays on digital 
nonlinear storytelling. http://dnaanthology.com/anvc/dna/index 
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GÖNCZY PÁLNÉ ÉS CSIKY KÁLMÁNNÉ 
GÖNCZY ETELKA – ANYA ÉS LEÁNYA 
A NŐNEVELÉSÉRT 

GRÁBERNÉ BŐSZE KLÁRA1

„ Nemzeti létünk egyik alapföltétele,  
hogy nőink magyarok legyenek”

Veres Pálné
TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

MRS. PÁL GÖNCZY AND ETELKA GÖNCZY (LATER MRS. 
KÁLMÁN CSIKY) – MOTHER AND DAUGHTER FOR THE 
WOMEN'S EDUCATION 

In the second half of the 19th century a lot of people joined Mrs. Pál Veres born 
Hermin Beniczky's initiative and supported the cause of women's education. In 1868 
The National Association for Women's Education was founded and the predecessor of 
today's Veres Pálné secondary grammar school was also opened by them. There are 
more women of the supporters, or the officials of the Association, whose name and 
work are not well known in the professional literature of educational history. Just 
mention among them Mrs. Pál Gönczy born Jozefa Végh (1827–1895) and her 
daughter, Mrs. Kálmán Csiky born Etelka Gönczy (1851–1937). The aim of the study is 
to represent their work using the written historical sources, first of all yearbooks of the 
Association, school reports and memoirs. 

A 19. század második felében számosan csatlakoztak Veres Pálné Beniczky 
Herminhez, ahogy a célt abban az időben megfogalmazták: „a nőnevelés hiányain 
segíteni.” A magyar nőnevelést létrehozó, az azt támogató mozgalom jelentős 
alakjairól azonban keveset tudunk. Közéjük tartoznak a Gönczy család hölgy tagjai, 
akik nagyon sokat tettek a leányok oktatása, képzése érdekében. Célunk a korabeli 
források alapján bemutatni Gönczy Pálné és leánya, Csiky Kálmánné Gönczy Etelka 
nőnevelésben betöltött szerepét.

Egy családanya, háziasszony bármilyen sok társadalmi munkát is végzett – amel-
lett, hogy jó feleség és gondos édesanya volt – a 19–20. század lexikonaiban nem 
kapott helyet. Jó esetben a férjről szóló részben találni némi adatot, de inkább csak a 
hitves nevét említik meg, semmi többet. Az adatok és az ezeket feldolgozó tudomá-

1 Gráberné Bősze Klára, nyugalmazott könyvtáros, Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, 
Budapest
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nyos közlemények hiányának máig ható következményei vannak. A Nemzeti 
évfordulóink 20172 című kötetben olvashatunk Gönczy Pál tanárról, politikusról, aki 
1817-ben 200 éve született és 125 éve halt meg. Abban az évben azonban Gönczy 
felesége, Végh Jozefa is évfordulós volt; ő tíz évvel később, 1827-ben, 190 éve szüle-
tett. Leányuk, Csiky Kálmánné Gönczy Etelka viszont 1937-ben, tehát 80 évvel 
ezelőtt hunyt el.

Gönczy Pálné Végh Jozefa (1827 – Karácsond, 1895. augusztus 24.) kezdetektől 
tagja az Országos Nőképző Egyesületnek (továbbiakban ONE), amely az első 
értekezletét, „egyesülés czéljából”1867. május 24-én tartotta Veres Pálné Beniczky 
Hermin vezetésével. 1868-ban az „igazgató tagok” között olvasható a neve, mint aki 
részvényét befizette.3

Az ONE jubileumi évkönyvében így emlékeznek vissza alakjára és szerepére: 
„Gönczy Pálné, az igaz magyar asszony tipusza, ki az okos gazdálkodás és háztartás 
kormányrúdjával a kezében egyesíti a páratlan szülői szeretettől áthatott, meleg 
családi kört a társadalmi előkelő élettel. – Konyhája, karácsondi gazdasága messze 
földön híres; míg nagynevű férjének az <ország tanítójának>, a <mindentudó 
Pálnak> oldalán maga körül gyűjti a politikai, tudományos, irodalmi és zenei élet 
korifeusait. […] szalonja állandó gyülekező helyévé válik olyan nagyságainknak, 
mint Deák Ferenc, Arany János, Csengery Antal […] s ki tudná most már elősorolni 
mindazokat, kiket Gönczy Pál tudása, bölcsessége, barátsága, párosulva a háziasz-
szony eszességével, találó szellemességével, közéleti műveltségével, magyaros 
vendégszeretetével és […] pompás konyhájával évtizedeken át hétről-hétre ellenáll-
hatatlanul e meleg családi körbe vonzott. Ott vívta meg Gyulai Pál […] híres 
nyelvészeti és irodalmi harczait, […] Erkel Ferencz itt hallgatta Etelkának (immár 
özv. Csiky Kálmánnénak) mesteri zongorajátékát […]. 

Hogyne ragadta volna meg Gönczy Pálné előkelően nemes és csodálatosan eszes 
magyar lelkületét Veres Pálné forradalmi szózata, midőn kilenczezer úriasszony 
aláírását gyűjtötte egybe az elhanyagolt, lenézett nőnevelés feltámasztására […]. 
Gönczy Pálné is szívvel-lélekkel odaállott a többi autodidakta nagyasszony közé, a 
törhetetlen erélyű, nagy műveltségű apostol, Veres Pálné oldalára […]. 1895 nyarán 
távozott „karácsondi tuskulánumából az egyenes lelkű, eszes magyar nő tipusza: 
Gönczy Pálné.”4 

Bihari Végh Jozefa 1845-ben kötött házasságot Gönczy Pállal. „Házassági 
szövetségüket Isten hat gyermekkel áldotta meg.” Két gyermekét, Gyulát és Ilonát 
korán elvesztette. „A gyermekek közül a legnagyobbik, Etelka, dr. Csiky Kálmán 
műegyetemi tanár, volt országgyűlési képviselő, s jogtudományi író boldog hitves-
társa. Házassági szövetségüket Isten hat gyermekkel áldotta meg. […] Az ifjabb 
Gönczy Pál a pesti Hazai Takarékpénztár tisztviselője […], Gönczy Béla tehetséges, 

2 Estók János (főszerk. 2017): Nemzeti évfordulóink 2017. Külgazdasági és Külügyminisztérium, 
Budapest. 47.

3 A Nőképző-egylet évkönyve 1868/69. Pest, 1869. 16.
4 -la[Karla Béla?]: Gönczy Pálné Végh Jozefa. In: ONE 1906/07. évi jubiláris évkönyve 41–46.
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vasúti mérnök.”5 Nemcsak a szülők, hanem a gyerekek is aktívan támogatták az 
ONE áldásos munkáját.

Gönczy Pálné az ONE legelső évétől alapító és rendes tagja, valamint „igazgató” 
tagja, de szerepe korlátozódott protokolláris feladatokra. 1871-től 1890-ig látta el az 
egylet pénztárnoki teendőit, ami nem kevés munkát jelenthetett. Az egyesület évköny-
veiben minden évben pontos elszámolást találunk az ONE pénzügyeiről. Kacziány 
Géza A Nőképző-egyesület negyedszázados története című művében így ír róla: „A har-
madik hölgy, kinek működése még zajtalanabb volt, de fontosságára nézve szintén 
elsőrangú tényező, az egylet pénztárosnője, Gönczy Pálné, a leghűségesebb sáfár, ki 
nemcsak megőrizte a fáradságon vett vagyont, de azt megszerezni is segített.”6 

Az 1872/73. tanévben az első osztályba járó Németh Ilona „földrajzi feleletéért egy 
földgömböt” kapott Gönczy Pálnétól. Férje, Gönczy Pál is megajándékozta az 
iskolát: „egyletünk intézete több becses taneszközt nyert” tőle. A következő tanév-
ben „az intézet gyűjteményeit több becses természettudományi képpel és térképpel 
gazdagította.”

1888. május 16-án az ONE házfelavató ünnepet tartott. Az egylet „most már teljesen 
kiépített intézeti palotáját” avatták fel. A meghívott nagy számú közönség délelőtt 11-re 
megtöltötte a nagy gyűléstermet. Meghívott vendégek: Berzeviczy Albert és Gönczy 
Pál közoktatásügyi államtitkárok, Ballagi Mór, Bogisich Mihály prépost, Vadnay 
Károly, Mikszáth Kálmán és még sokan mások, valamint az intézeti tanárok és az 
egylet választmánya: Gönczy Pálné, Rudnay Józsefné, Csiky Kálmánné, Zirzen Janka 
és a többiek, a növendékek szülei, az intézet több volt tanítványa. Veres Pálné üdvö-
zölte a megjelenteket, felolvasta azt az iratot, „...mely mintegy a mostani elnökség és 
választmány rendelkező akaratát foglalja magában az ötven év múlva következő 
utódok számára.” Ez után Zichy Antal a „nőnevelésről” értekezett, dr. Csiky Kálmán 
Visszapillantás cím alatt tartott előadást. Majd a folyosó oldalfalába beillesztették a 
zárkőt és a falüregébe tették a vasládát az iratokkal, melyet fekete márványtáblával 
befalaztak, rajta arany betűkkel. „[…] Szíveskedjék 1938. május hó 7-dikén […] 
kiemeltetni, s az akkori iskolai viszonyokat a mostaniakkal összehasonlítani.”7

Gönczy Pál8 (Hajdúszoboszló, 1817. december 26. – Karácsond, 1892. január 10.) 
pedagógus, író, államtitkár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, az 
ONE életében a kezdetektől jelen volt. Az ONE kezdeményezésére 1868-ban „az 

5 Kiss Áron (1888): Gönczy Pál életrajza XXIII. In: Gönczy Pál (1888): Tanulmányok. Budapest.
6 Emléklap az Országos Nőképző-Egyesület negyedszázados örömünnepéről. 1893. márczius 25. Buda-

pest, 1893. 22. – Összeáll. Kacziány Géza, „munkatárs: Rudnay Józsefné Veress Szilárda és dr. Csiky 
Kálmánné Gönczy Etelka” – Dr. Csiky Kálmánné Gönczy Etelka aláírásával; arcképe a választmányi 
ülésről készült képen Veres Pálné mellett látható; a jubileumrendező bizottság tagjai között is.

7 Az Országos Nőképző-Egylet házfölavató ünnepén 1888. május 16-dikán tartott beszédek és felolvasások. 
8 Sokat írt és róla is sokat írtak. Gráberné Bősze Klára (2006): A Veres Pálné Gimnázium története. 1. köt. 

Budapest; Szilágyi Erzsébet (2009): A Budapesti Református Gimnázium, a „Lónyay” története. 2. köt. 
Budapest, 191–192.; Szinnyei József (1894): Magyar írók élete és munkái. 3. köt. Budapest.; Gulyás Pál 
és Viczián János (1992): Magyar írók élete és munkái. 11. köt. Budapest, 239–240.; Új magyar életrajzi 
lexikon. 2. Budapest, 2001. 1070.; „A budapesti református gimnáziumok újraindításáért. A Gönczy 
Pál református iskola-alap (1986/88–1998)” című mű borítóján Gönczy Pál és a Gönczy Pál-díj plakett-
jének képe. 112.
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alapszabályokban czélúl tűzött nőképzésnek megfelelő tanterv kidolgozására jeles 
szakférfiak tanácsa kéretett fel. […] Mely munkálkodás eredménye lőn, hogy a 
tanterv iránti végleges megállapodásra összehívott választmányi gyűlés az utóbb 
következő tantervet fogadta el, melynek alapjául szolgált Gönczy Pál tanácsos úr 
terve.”9 Nemcsak a tanterv kidolgozásával támogatta a nőképzést, hanem „Az intézet 
gyűjteményeit több becses természettudományi képpel és térképpel gazdagította...”10 

Az 1883/84-es tanévben sikerült megnyernie Trefort Ágost vallás- és közoktatási 
minisztert az intézetben tett közös látogatásra.11 

Gönczynek a köznevelésért és az egyesület munkájának támogatásáért folytatott 
tevékenységét az ONE kitüntetéssel ismerte el, amiről az1887–1888. évről szóló jelen-
tés így tudósít: 

„Bejelenti a választmány a mélyen tisztelt közgyűlésnek, hogy Gönczy Pál vallás- 
és közoktatásügyi államtitkár úrnak a tan- és nevelésügy terén való működésének 
emlékére, f. évi máj. 6-án tartott jubileumán küldöttségileg részt vett, s Gönczy Pál 
államtitkár úrnak az Orsz. Nőképző-Egylet tanintézet felépítése körül szerzett 
érdemeiért hála és elismerése jeléül emléket nyújtott át, egyúttal az Orsz. Nőképző-
Egylet tanintézetében az ő nevére s emlékére egy bentlakó növendék részére örökala-
pítványt tett, s az erre vonatkozó alapítási okiratot kiállította s a jubileum alkalmá-
val átadta.” [Hová lett vajon ez az örökalapítvány?] Ebben az iskolai évben 
„Magyarország legújabb, nagy fali térképével ajándékozta meg intézetünket.” Az év 
jelentős eseménye volt Berzeviczy Albert államtitkár látogatása is.12 

Gönczy nemcsak a nőnevelés terén lépett föl kezdeményezőleg, hanem elsőként 
indítványozta a Magyar Földrajzi Társaság megalapítását és „határozta el egy 
Országos Tanszermúzeum alapítását. […] Gönczy kezdeményezése […] teljesen 
újszerű volt.”13 Ennek az intézménynek az utódja a mai Országos Pedagógiai 
Könyvtár és Múzeum.

Csiky Kálmánné Gönczy Etelka (Budapest, 1851. – Budapest, 1937.) természete-
sen az egyik alapító tagja volt az ONE-nak. 1868/69-ben – lánykori nevén mint 
Gönczy Etelka – ott szerepel „A Nőképző egylet tagjainak névsora”-ban, az alapító 
tagok között, mint aki 100 alapítványi összeget és az 5 forint kamatot is befizette.14 

Az 1931-ben megjelent Magyar asszonyok lexikona15 azt írja róla, hogy „[...] Zenei 
tehetségét édesanyjától örökölte, aki már egészen kicsi korában megkezdte zenei 
művelését. Már 6-7 éves korában járt filharmóniai hangversenyekre és hallgatta 
Sarasate, Joachim, Liszt, Erkel, Bartalus művészetét. 12 éves korában Beethoven 

9 Gönczy Pál (Hajdúszoboszló, 1807. december 26. – Karácsond, 1892. január 10.) In: Nemzeti évforduló-
ink 2017. 47. ; A Nőképző-Egylet évkönyve. 1868/69. 3.

10 ONE évk. 1872–1874. 22.
11 ONE évk. 1883/84. 24.
12 ONE évk. 1887–1888. 12., 25–26.
13 Droppánné Debreczeni Éva (2005): Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum története. I. Buda-

pest, 13–16.
14 A Nőképző-Egylet évkönyve. 1868/69. 11.
15 Magyar asszonyok lexikona. […] összeáll. Bozzay Margit. Budapest, 1931. 211–212., arck. 161.
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műveiből volt önálló hangversenye. Iskoláit a Janisch-leánynevelő intézetben 
végezte. Szépen induló zenei karrierjét 1874-ben házassága törte ketté. [...] Alapításá-
tól kezdve tagja és társelnöke az Orsz. Nőképző Egyesületnek, központi választmá-
nyi tagja, a magyar Vöröskereszt Egyesületnek. Alelnöke a Nagypénteki Református 
Társaságnak és a Lorántffy Zsuzsanna Egyesületnek stb.” 

Gönczy Etelka az 1871/72. évben az ONE választmányi tagja, ugyanakkor az 
alapító tagok névsorában is szerepel, mert az 1869/70–1871/72. évekre a 3x5 forint 
kamatot befizette.16 Az 1872/73 és 1873/74 évi évkönyv szerint választmányi tag, és 
ezekben az években is befizette a kamatot mint alapító tag.17 Édesanyja az egylet 
pénztárnoka és igazgató tag. Édesapja „több becses taneszközt” ajándékozott az 
intézetnek. Jövendő férje az iskola történelemtanára. 

Rudnay Józsefné Veres Szilárda – Veres Pálné leánya –, akivel már 1868 óta, de 
lehet, hogy már előbb is ismerték egymást – Emlékeim című művében említi, hogy 
„Engem mindig nagyon érdekeltek a felolvasások és irodalmi ünnepélyek […] Úgy 
gondolom, hogy 1872-ben volt Tóth Kálmán jubileuma. […] nagyon élveztem. 
Gönczy Pál leánya, Etelka volt velem, aki szintén nagy élvezetet talált az ilyen 
irodalmi ünnepeken.”18

1874-ben ment férjhez Csiky Kálmánhoz, aki akkoriban az ONE tanintézetének 
tanára volt. Férjhezmenetele után 1876/77-ben már mint Csiky Kálmánné továbbra 
is szerepel az alapító tagok és választmányi tagok között. Fizetési kötelezettségének 
ez évben is és a későbbiekben is rendben eleget tett.

Az ONE házfelavató ünnepét 1888. május 16-án tartotta. „Szép ünnepéllyel avatta 
föl […] most már teljesen kiépített intézeti palotáját.” A meghívott vendégek között 
volt Berzeviczy Albert és Gönczy Pál közoktatásügyi államtitkárok, Bogisich Mihály 
prépost, Vadnay Károly, Mikszáth Kálmán és még sokan mások. Az intézet részéről 
jelen volt Vámossy Mihály az iskola igazgatója, Janischné intézeti igazgató és a tanári 
kar. Az ONE választmányának tagjai közül említsük meg: Gönczy Pálné „az 
egyletnek eleitől fogva pénztárnoka”, özv. Szathmáry-Király Pálné, Hollán Ernőné, 
Rudnay Józsefné Veres Szilárda, Csiky Kálmánné Gönczy Etelka – a névsor 
természetesen nem teljes. Az ünnepély a Szózat eléneklésével kezdődött. „Majd Veres 
Pálné elnök üdvözölte az összegyűlt közönséget, előadta az ünnepély czélját, s 
fölolvasva azt az iratot, mely mintegy a mostani elnökség és választmány rendelkező 
akaratát foglalja magában az ötven év múlva következő utódok számára.”19 Ezután 
Zichy Antal olvasta fel a nőnevelésről szóló értekezését. Dr. Csiky Kálmán egyetemi 
tanár, aki az ONE tanintézetének sok éven át volt tanára, emlékezett Visszapillantás 
című tanulmányában „az intézet újabb élettörténelmét, különösen az intézeti épület 

16 Ua. 1871/72. 9., 20.
17 Ua. 1872–1874. 38. 
18 Rudnay Józsefné Veres Szilárda [1922]: Emlékeim 1847–1917. Légrády, Budapest. 103. http://mtdaportal.

extra.hu/books/rudnay_jozsefne_emlekeim.pdf
19 Az Országos Nőképző-Egylet házfelavató ünnepén 1888. május 16-dikán tartott beszédek és fölolvasá-

sok. Budapest, 1888. 31. 
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régibb részének fölavatása óta lefolyt hat év eseményeit.” Ezt követően Ábrányi Emil 
szavalta el A nő című költeményét. Végül a Himnuszt énekelték el.20 

1893 őszén Erzsébet királyné budapesti látogatásán meg akarta tekinteni az ONE 
nőnevelő intézetét; azt kérte, hogy Veres Pálné kalauzolja. A lánya, Rudnayné írja 
visszaemlékezésében, hogy egész éjjel írták a meghívókat a választmányi tagoknak. 
Egy másik emléke, amikor „Jókai-jubileumot rendezett a nemzet. Édesanyámat kérték 
fel, üdvözölné őt a magyar nők nevében, de ő ezt betegsége miatt nem tehette. […] 
Az üdvözlő beszédet a magyar nők nevében Csiky Kálmánné tartotta oly sikerrel, hogy 
Mikszáth ebből az alkalomból nevezte őt el a Nőképző Egyesület Apponyijának. Jókai 
saját kezű aláírásával arcképét küldte nekünk köszönete mellett.”21

Csiky Kálmánné levelezésben állt Mikszáth Kálmánnal, az ő levelét nem ismer-
jük, de Mikszáth válaszát igen. Kapcsolatuk közvetlenségét jól mutatja az 1898. 
május közepén íródott a levél a következő megszólítással: „Tisztelt nagyságos 
Asszonyom, Illetőleg kedves Komámasszonyom!” Végül „Addig is kezeit csókolja 
tisztelő szolgája és komája Mikszáth Kálmán”. A másik „1903 körül” írt levél „Méltó-
ságos Asszonyom! Kedves Komámasszony!” „Kézcsókkal maradtam tisztelő komája 
Mikszáth Kálmán”. A magyar irodalmi folyóiratok lehetettek az egyik témája Csiky 
Kálmánné Mikszáthnak íródott levelének, mert a válaszában az író megállapítja: 
„Irodalmunk olyan szegény az ilyenfajta folyóiratokban […].”22

Az ONE „kebeléből indult ki Mikszáth Kálmán jubileuma,” mellyel az író 40 éves 
működését kívánták megünnepelni. Rudnayné és Zsilinszky Mihályné vezette az 
ügyeket, de a kezdeményező Csikyné volt. Rudnayné így eleveníti fel a történteket: 
„Kívántunk még egy […] az országos nagy Mikszáth jubileumi ünnepet megelőző 
kedves ünneplést rendezni az Uránia-színházban húsvét táján, mely Mikszáth egyik 
rajongó tisztelőjének, Csiky Kálmánnénak eszméje volt, amely minden várakozást 
felülmúló módon sikerült, sőt még 2000 koronát is jövedelmezett a gyermekszanató-
rium javára, melyből két alapítványt tettek Mikszáth és Mikszáthné nevére.” 
Az alapítványi okiratot, „amely pergamenen igen díszesen kiállítva, s függő pecséttel 
volt ellátva”, özv. gróf Teleki Sándorné elnök, Rudnay Józsefné Veres Szilárda 
alelnök, Emich Gusztávné és Csiky Kálmánné alelnökök írták alá.23 A jubileum 
történetéről külön könyvet is kiadott a jubileumi bizottság.24 E könyvből megtudhat-
juk, hogy külön „hölgybizottság” alakult a Beöthy Zsolt vezetésével alakult bizottság 
mellé, a jubileum megrendezésére. A hölgybizottság tagjai között nagy számban 
szerepelnek az ONE tagjai, akik közül említsünk néhány nevet: Rudnay Józsefné 
elnök, özv. Teleky Sándorné, özv. Csiky Kálmánné, Emich Gusztávné, Zsilinszky 
Mihályné társelnök és még nagyon sokan mások. A „a hölgybizottság megkereste 
Nógrád vármegye törvényhatóságát Mikszáth Kálmán szülőhelye nevének, 

20 Emléklap az Országos Nőképző-Egyesület negyedszázados örömünnepéről. 1893. márczius 25. Budapest, 1893.
21 Rudnayné: Emlékeim 175.
22 Mikszáth Kálmán levelezése: text – Intra Text CT.
23 Rudnayné: Emlékeim. 228–230.
24 A Mikszáth-jubileum története. Közrebocsátotta az író negyvenéves jubileumára alakult országos 

bizottság. Budapest, 1910. 68.
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Szklabonyának, illetve Kürtabonynak <Mikszthfalvá>-ra való megváltoztatása 
iránt, amit a vármegye meg is valósított. […] Április 25. és 26-án voltak az Uránia-
színházban a hölgybizottság által rendezett Mikszáth-esték. […] A magyar nők 
Mikszáth-bizottsága hódolatát Zsilinszky Mihályné fejezte ki.”25 

Csikyné részt vett a „II. Országos és egyetemes tanügyi kongresszus” nőnevelési 
szakosztályának munkájában 1896 júliusában. A szakosztály elnöke Wlassics 
Gyuláné, az ONE tagja. A férje a vallás- és közoktatási miniszter volt, akinek egyik 
korszakos intézkedése nyitotta meg az egyetemek karait a nők előtt. A kongresszus 
tagjai között találjuk Rudnay Józsefnét és Csiky Kálmánnét is.26 

Csikyné az ONE évkönyve szerint 1896/97-től az egyesület alelnöke: „Hálás 
köszönettel adózik a választmány Emich Gusztávné és Csiky Kálmánné alelnökök, 
valamint Hellebronth Jánosné vál. tagnak a millenniumi kiállítás körüli buzgó 
fáradozásukért.”27 

Az új évszázad első választmányi ülésén „Csiky Kálmánné alelnök ékes beszéd-
ben emlékezett meg Veres Pálnéról:” „...visszatekintvén a múlt század képére s 
egyesületünknek a letűnt századba eső történetére, megemlékezhessem annak 
megalkotójáról, Veres Pálnéról. […] Sokan vannak ujabb tagok, […] kik a halhatat-
lan érdemeket szerzett nagy kezdeményezőt személyesen nem is voltak szerencsések 
ismerni. Annál kevesebben vagyunk mi, a kik őt és művét, a kezdet első éveiben, 
még ifjan, rajongással vettük körül. […]” Ugyanígy megemlékezik tanulmányában 
gróf Teleki Sándornéról, akivel „egyek voltak ők küzdelemben, munkában és 
dicsőségben!” Majd Rudnay Józsefné érdemeit méltatta, mint olyan lányét, aki a 
„kitűnő anyának méltó folytatása.”28 

Az ONE vezetősége az 1900-as évek elején elhatározta, hogy fokozatosan megszün-
teti tanítónőképzőjét, mivel nagyszámú állástalan tanítónő volt hazánkban. Ezzel egy 
időben a továbbképző és polgári leányiskolát sem fejleszti tovább. Mindezek után 
Rudnay Józsefné Veres Szilárda 1904-ben „nagyjelentőségű reform-gondolattal lép az 
egyesület elé”, hogy állítson egy nyolc osztályú felsőbb leányiskolát, az elemi iskola 
fölé. „A tervet Csiky Kálmánné alelnök fejtette ki és az új iskola elnevezéseként, a hála 
és kegyelet jeléül <Veres Pálné leányiskola> czímet ajánlotta elfogadásra, mely arany 
betűkkel az iskola homlokán is hirdesse a nagy alapító dicsőségét.” Az iskola első hat 
osztálya az állami felsőbb leányiskolák tanterve szerint működött, a VII. és VIII. 
osztályban a „tanítás akadémiaszerű; a növendékek választhatnak a tanulandó 
tárgyakban. Különös gondot fordítanak a művészetek, […] nyelvek, zene és magasabb 
irodalmi ismeretekre, de kötelező a főzés és szabászat is.”29 Az intézet elismertségét 
mutatja, hogy az új iskola megnyitóján megjelent a közoktatásügyi miniszter is.

25 Uo. 17.
26 A második Országos és Egyetemes Tanügyi Kongresszus naplója. Franklin Ny. Budapest, 1898. 1. köt. 

1879–1255. – Az ONE tagjai és iskoláinak tanárai aktívan vettek részt a kongresszus munkájában.
27 Az ONE évkönyve az 1896/97. évről. 7., 14.
28 Ua. 1900/1901. 11., 14–15.
29 A magyar „Orsz. Nőképző-Egyesület” Budapesten. Az első magyar leánygimnázium és az első főzőisko-

lával egybekötött nyolczosztályu felsőbb leányiskola. 1867–1907. Budapest, 1908. 15.
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Csikyné 1905-ben elvesztette férjét, akiről az ONE évkönyv 1904/05. a 20–21. 
oldalon emlékszik meg. Leánya, Csiky Etelka „megboldogult atyja, dr. Csiky 
Kálmán emlékére 200 kor.” alapítványi tőkét fizetett be. Ugyanakkor alsócsernátoni 
Csiky Etelka 200 koronával új, alapító tag lett az ONE-ban (20. o.) A család „Néhai 
Csiky Kálmán emlékére” kiadott egy megemlékező kiadványt (Budapest, 1905. 23, 
[1] p), amelyben az elhunyt fia, ifj. dr. Csiky Kálmán ír édesapja életéről és munkás-
ságáról. A 6. oldalon található az ONE-ban végzett munkája. A feleségről, illetve az 
édesanyjáról, Csiky Kálmánné Gönczy Etelkáról a 9. és 11. oldalon ír.) A Kerepesi 
temetőben van a sírja, a könyvecske utolsó oldalán a sírkövének feliratát olvashatjuk: 
„A nemes és nagy lélek áldott emlékezetét bánatos szívökben őrzik szerető hitvese és 
gyermekei.”

Az ONE működéséhez közvetlenül nem kapcsolódik, de mint érdekesség megem-
lítendő, hogy Csikyné 1907-ben A hit és babona címmel írt tanulmányt A budapesti 
Bethlen Gábor Kör emlékkönyvébe.30

A Veres Pálnéról elnevezett intézmény működését az ONE tisztviselői folyamato-
san figyelemmel kísérték. Az 1908/09. tanévben az ONE képviseletében Rudnay 
Józsefné, Emich Gusztávné és Csiky Kálmánné alelnökök több ízben meglátogatták 
a leánygimnáziumot. (Ért. 5. o.) Az ezt követő tanévekben is rendszeresen látogatták 
az iskolákat, a leánygimnáziumot, illetve az érettségi vizsgákon is gyakran megjelen-
tek. Csikyné az 1910/11. tanévben is meglátogatta a leánygimnáziumot. (Ért. 17. o.)

Az 1910. november 5-én tartott választmányi ülésen özv. gróf Teleki Sándorné „az 
elnöki tisztségről gyengélkedése miatt lemond.” Özv. Rudnay Józsefné szomorúan 
veszi tudomásul a lemondást. Majd özv. Csiky Kálmánné emelkedik szólásra: „nem 
beszédet óhajtok ma mondani, csak pár lelkemből fakadó szót” – és méltatja Veres 
Pálné és Teleki Sándorné munkásságát, „a két női apostolt”. (ONE évk. 1909–1911. 
92–96. o.)

Az ONE életében az 1911-es év igen mozgalmas volt. „Az Egyesület küldöttségileg 
képviseltette magán azon ünnepségen, melyet néhai Gönczy Pál, [...] szobrának 
leleplezése alkalmával a hajdumegyei tanítók egyesülete és Hajdúszoboszló városa 
1910. szept. 4-én rendezett nagynevű szülötte emlékének. Az Egyesület, mely a 
szervezésben oly sokat köszönhet a nagy paedagogusnak, hálás elismerésének 
óhajtott ez által is kifejezést adni. Gönczy Pál carrarai márványból készült mellszob-
rát az Egyesület díszterme számára leánya Csiky Kálmánné ajándékozta, mely 
tényért a nagylelkű ajándékozónak hálás köszönetet mondunk.” […] „Ugyancsak 
hálás kegyeletének adóját óhajtotta az Egyesület leróni, amidőn legrégibb tanárai 
egyikének, hűséges barátjának és önzetlen tanácsadójának, néhai dr. Csiky Kálmán 
egyetemi tanárnak is emlékét megörökítette tanintézetében azáltal, hogy nevére 
alapítványt tett egy ingyenes bejáró növendék részére.31 

1912-ben volt Rudnay Józsefné 70. születésnapja, melyet az egyesület is megünne-
pelt. Visszaemlékezéseiben így ír erről: „a szeretett választmányi tagok […] meleg 

30 Budapest, 1907. 148–150.
31 ONE évk. 1909–1911. 102–103.
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ünneplésben részesítettek. Mindenikük hozott egy-egy bokrétát a gyűlésterembe. 
[…] A választmányi ülésen, amelyen első ízben jelent meg mint elnök, özvegy Csiky 
Kálmánné, született Gönczy Etelka üdvözölte a nagyasszonyt.”32

1915. október 31-én gróf Teleki Sándorné, szül. Teleki Josefin, az ONE díszelnöke 
emlékére az ONE ünnepélyt rendeztek az intézet dísztermében. Az 1915. január 
21-én elhunyt díszelnök tiszteletére Csiky Kálmánné mondott emlékbeszédet, majd 
emléktáblát lepleztek le és koszorúztak meg.33 Az ONE képviseletét egyre inkább ő 
vállalta. A Ferenc Józsefről megemlékező gyászülésen 1917-ben Rudnayné betegsége 
miatt nem vehetett részt, elnöktársának, Csiky Kálmánnénak mond köszönetet, 
„hogy engem ezen kötelesség alól feloldott s az ülést kimagasló beszéddel megnyit-
ván, azt oly tapintatosan vezette.”34

Amikor 1918. június 2-án az egyesület megalakulásának ötvenedik jubileumát 
ünnepelték, a rendezvényen Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök és Csiky 
Kálmánné társelnök mondott emlékbeszédet.35

A két világháború között egyre inkább visszavonul a közvetlen irányítói munká-
tól. Az ONE Veres Pálné leánygimnáziuma 1927/28. tanévi értesítője szerint „az 
Országos Nőképző Egyesület tiszteletbeli örökös társelnöke”. (14. o.) 1932-ben a 
gimnázium új igazgatójának hivatalos beiktatásán – az ONE mint fenntartó hatóság 
részéről – részt vett az elnök, gróf Szapáry Lajosné és az elnökség három tagja: Csiky 
Kálmánné, Vigh Albertné, Zsilinszky Mihályné. „A beiktató ünnep folytatásaként 
Csiky Kálmánné őméltósága idézte fel az O.N.E. egykori elnökére, gr. Teleki Sándor-
néra vonatkozó, s éppen időszerű emlékeit.”36 

Csiky Kálmánné Gönczy Etelka 1937. április 20-án hunyt el. Az ONE Veres Pálné 
Leánygimnáziuma 1936/37. tanévi értesítőjében közöl rövid nekrológot közölt róla 
Az iskolai év lefolyása című részben: „Rövid beszámolónk nem volna teljes, ha végül 
meg nem emlékeznénk arról az újabb gyászról, mely intézetünket 1937. április 20-án 
özv. Csiky Kálmánné Gönczy Etelka úrnőnek, Fenntartó Hatóságunk tiszteletbeli 
örökös társelnökének elhunytával érte. A Gondviselés hosszú élettel és ritka emberi 
értékekkel áldotta meg őt. Széles látókörű, nagyműveltségű, fennkölt lelkiségű 
nagyasszony volt, otthonában hűséges feleség és melegszívű családanya, a közpályán 
erős akaratú, fáradhatatlan vezető egyéniség. Tiszta értelmének, átfogó gondolatai-
nak termékenyítő hatása a művelt társadalmi élet sokféle vonatkozásában érvénye-
sült és maradandó emlékű.”37

32 Rudnayné: Emlékeim. 235.; ONE évk. 1911/12. 43. 
33 ONE leánygimn. ért. 1915/16. 14. ; Ország-Világ. 1915. 46. sz. 622.
34 Ua. 269. 
35 Ua. 272–274.; Ország-Világ, 1918. 26. sz. 316–318.
36 ONE Veres Pálné leánygimn. ért. 1931/32. 8. 
37 Ua. 1936/37. 16.
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EGY ELFELEDETT  
KONZERVATÍV REFORMER
Neményi Imre pedagógiai nézetei
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BEATRIX GODA: A FORGOTTEN CONSERVATIVE REFORMER. 
DR. IMRE NEMÉNYI'S PEDAGOGICAL VIEWS.

Dr. Imre Neményi (1862–1942), a talented and committed teacher, had a remarkable 
career in education. The purpose of the study is to draw attention to the unknown part 
of his career with the help of special sources and elements that have not been studied 
so far, such as school yearbooks and local history documents. Dr. Imre Neményi 
worked hardly for the development of education as a teacher, a school inspector and at 
last as an under-secretary in the Ministry of Religion and Public Education. In line 
with his published critics about the curriculum reform of secondary girls' schools, he 
intended to develop his secondary girls' school in Ujpest according to the educational 
principles of the 19th century. Later as a school inspector he examined and made a 
proposal for the development of the public schools at Makó and Csanád county. His 
career in educational policy was completed in the reorganization of teacher training 
program in Hungary in the 1910's.

Dr. Neményi Imréről, a pedagógusról, az oktatási adminisztráció és közélet szereplő-
jéről méltatlanul kevés szó esik a hazai neveléstörténeti irodalomban. A tanulmány 
azt kívánja bemutatni, hogy Neményi Imre gazdag pályája során milyen sokrétű 
munkát végzett az oktatásügy számos szegmensében. A tanulmánynak nem célja a 
19–20. század fordulójának és az azt követő éveknek az átfogó neveléstörténeti 
bemutatása. A források közül különösen Neményi Imre munkásságában azokra az 
eddig nem vizsgált elemekre kívánja felhívni a figyelmet, mint az iskolai értesítők, 
helytörténeti források. 

Neményi Imre (1862–1942) Rákospalotán született zsidó családban. Bátyja, Neményi 
Ambrus publicista volt. Neményi, a családjában egyedüliként, későbbiekben áttért a 
keresztény hitre2. Középiskoláit Baján, Iglón és Miskolcon végezte. Ezt követően a budai 

1 Goda Beatrix, könyvtáros, EKE OFI Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Budapest
2 Giczi Zsolt (2005): Egy evangélikus püspök kora magyar társadalmáról és állami vezetőiről. Raffay 

Sándor önéletrajzi írásaiból. Acta Historica Tom. CXXIII. Szeged Hungaria, 52.
 Ujvári Péter (szerk. 1929): Magyar zsidó lexikon. Budapest, 41.
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Paedagogiumban folytatta tanulmányait, tanári oklevelét 1883-ban vehette át. 
A Paedagogium elvégzésével párhuzamosan megszerezte az elemi iskolai tanítói 
oklevelet is 1881-ben. Pedagógiából doktorált. 1883 és 1885 között katonai szolgálatot 
teljesített Boszniában. A kötelező kiképzés idejét nem számítva, katonai szolgálati ideje 
alatt a Szarajevóban működő osztrák-magyar iskola igazgatói tisztét látta el. 

A katonai szolgálat letöltését követően az 1886/1887-es tanévben a liptószentmik-
lósi állami polgári iskolai tanára lett. Pályáját végigkísérte a folyamatos közéleti 
szerepvállalás. Munkája mellett minden szolgálati helyén vállalt valamilyen szociá-
lis, segélyező, társadalmi vagy politikai szerepet. Liptószentmiklóson a helyi 
Tátravidéki Híradó című lapot szerkesztette 1882–1885 között. 

A következő tanévben a IX. kerületi polgári iskolában mint okleveles középiskolai 
tanár helyezkedett el. Itt a német és magyar nyelv tanítását bízták rá mind a négy 
évfolyamon. Még a tanév vége előtt, 1888 áprilisában kinevezték az újpesti állami 
polgári leányiskola igazgatójának.3 

Az újpesti polgári társasági és közéletben aktívan részt vett. 1888-ban az újpesti 
Világosság elnevezésű szabadkőműves páholy a tagjai közé fogadta. A páholy tisztvise-
lője majd főmesterhelyettese lett.4 1892-ben újpesti állami faipari ipariskola bizottsá-
gába választották.5 Az Újpesti Hírlap egyik szerkesztője volt 1889–1891 között.

A NŐNEVELÉS PROBLEMATIKÁJA A DUALIZMUS KORÁBAN

A 19. század második felében a nőkről és a társadalomban betöltött szerepükről 
alkotott kép a férfiak uralta világban egységes volt. A nők kizárólag érzelmi lények, 
fizikumok jóval gyengébb, agyuk kisebb, mint a férfiaké. Ugyanakkor − mivel nem 
számítanak alsóbb rendű lényeknek − nevelésükre, oktatásukra nagy hangsúlyt kell 
fektetni. A leányok mint jövőbeli asszonyok és anyák kezükben tartják az elkövet-
kező nemzedékek nevelését. Az ő felelősségük biztosítani az alapot, mely megteremti 
a nemzet felemelkedését.6

Az 1868. évi népiskolai törvény a leányok számára is lehetővé tette, hogy ugyan-
olyan alapműveltséget szerezzenek, mint a velük egykorú fiúk.7 Bár az elemi leányis-

3 Mácsay Károly (1942): Neményi Imre. 1863–1942. Magyar Tanítóképző, 55. 7. sz. 205–208.
 Lukács György (1936): Életem és kortársaim. 1. köt. Pantheon, Budapest, 145.
 Deák Gyula (1942): Polgári iskolai író-tanárok élete és munkái. Országos Polgári Iskolai Tanáregyesü-

let, Budapest, 331–332. 
 Fillinger Károly (szerk. 1888): Budapest fővárosi IX. kerületi nyilvános községi polgári és közép-kereske-

delmi iskola tizenkettedik tanusítványa az 1887–1888. tanév végével. Budapest, 4., 11.
4 Újpesti Helytörténei Értesítő. 2011. március. 15–16. Letöltés: www.ujpest.hu/galeria/intezmenyek/

helytorteneti_ertesito/uhe-201103.pdf (2017. 08. 24.)
5 Újpesti Helytörténeti Értesítő. 1998. szeptember. Letöltés: www.ujpest.hu/galeria/intezmenyek/

helytorteneti_ertesito/uhe-199805.pdf (2017. 08. 24.)
6 Gyulay Béla (1884): Nőnevelés. Útmutatás a nőnevelés- és nőképzésben. Nagel O., Budapest 12–21.
7 1868. évi XXXVIII. tc. a népiskolai közoktatás tárgyában. Letöltés: https://1000ev.hu/index.

php?a=3&param=5360 (2017. 09. 22.)
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kolák hat évfolyama alatt a tananyag elosztása eltért a fiúkétól, pl. a számtan tanítá-
sára kisebb hangsúlyt fektettek, széles néprétegek számára mégis elegendő tudást 
biztosított a felnőtt életükhöz.

A törvény §67–69. rendelkezett arról, hogy minden ötezer főnél nagyobb települé-
sen létesíteni kell polgári iskolákat. A tanulók az elemi népiskola elvégzését követően 
polgári fiú- és leányiskolákban folytathatták a tanulmányaikat. A polgári fiúiskolák 
hat évfolyama az elemi népiskolai tananyagot meghaladó, gyakorlati műveltség 
nyújtását, a művelt középosztály és hivatalnok réteg nevelését tartotta céljának. 
A gazdaságilag és társadalmilag egyaránt fontos szerepet betöltő középosztály 
megteremtésében jelentős szerepet töltöttek be a polgári iskolák.

A középosztálybeli családok leánygyermekei a négy évfolyamos polgári leányis-
kolákat látogathatták. A leányokat itt „természetes hivatásukra” készítették fel. 
Feladatuk, hogy jó anyák és feleségek legyenek, felneveljék a következő generációt. 
Legfőbb erényük az erkölcsösség, a takarékosság és a munka. A tantervben, melyet 
1869-ben adtak ki először, a magyar nyelv és helyesírás, a kézimunka és a háztartás-
tan kapott nagy hangsúlyt, ugyanakkor a zene, a tánc vagy az idegen nyelvek 
ismerete kevésbé fontosnak minősült.8 

1888 és 1893 között az újpesti állami polgári leányiskola igazgatójaként kezdett 
Neményi Imre is foglalkozni a polgári leányiskolák helyzetével. 1891-ben javasolta, 
hogy a polgári iskolákba csak olyanokat lehessen felvenni, akik az elemi iskola 
negyedik osztályát jelesre végezték. A jobb tanulmányi eredménnyel rendelkező 
tanulók felvételével a polgári iskolák presztízsvesztése ellen akart küzdeni. Javaslatot 
tett a teljes polgári iskolai rendszer átalakítására. Tapasztalatai szerint az elemi 
népiskola négy osztályának elvégzése után a tanulók nem tudnak elhelyezkedni. 
A szakmatanulás nem volt népszerű a középosztály körében, így a tehetségtelen 
gyerekeket is beadták szüleik a polgári iskolába.9

1887-ban megszületett a tantervmódosítás. Ez a szabályozás nagyon hosszú 
életűnek bizonyult. Míg a fiú polgári iskolák tantervét többször módosították a 
későbbiekben, a leányok esetében még az 1908-as törvény is lényegét tekintve 
változatlan maradt, a „természetes hivatásra” felkészítésre összpontosított.10 A nők 
természetes hivatásához és az ehhez szükséges műveltség megszerzéséhez a történe-
lem, földrajz, egészségtan, neveléstan, magyar nyelvtan, helyesírás, olvasásmegértés, 
fogalmazás, elemi számtan, állat- és növénytan, a háztartás vezetéséhez szükséges 
elemi fizikai és kémiai ismeretek, kézimunka tantárgyak tanítása volt a polgári 
leányiskolák feladata.

8 i. m. Gyulay Béla, 23–29., 112–125.
 Kereszty Orsolya (cop. 2010): Nőnevelés és nemzetépítés Magyarországon 1867–1918. Novum Eco, [Sop-

ron] 15–17.p.; 33.
9 Neményi Imre (1891): Az eltévesztett irány. In: Neményi Imre (szerk.): Az ujpesti kir. állami polgári 

leány-iskola nyolczadik értesítője az 1890–91. iskola-évről. Kaczander és Fuchs, Ujpest, 5–7.
10 i. m. Kereszty Orsolya, 74.
 A közoktatásügy Magyarországon. Bp. VKM., 1908. 44.
 Keményfy K. Dániel (1909): A polgári leányiskolák reformja s nőnevelésünk. Esztergom, 6.



NEVELÉSTUDOMÁNY, OKTATÁSÜGY 117

Neményi Imre egyetértett leányok konzervatív elvek szerinti nevelésével. 
Az anyák szerepére külön felhívta a figyelmet. A nevelőnők alkalmazását nem 
tartotta szerencsésnek. Úgy vélte, hogy a gyermekek nevelése az anyák feladata, nekik 
kell példát mutatni lányaiknak. Ők képesek jól felkészíteni leányaikat a házasságra és 
az abban betöltött szerepükre. Az édesanyáknak kell megismertetniük lányaikkal az 
alapvető erkölcsi elveket, a magatartásbeli és gyakorlati ismereteket. Nem tartotta 
követendő példának a leányok túlterhelését különórákkal, ehelyett a komoly mun-
kára, egyszerűségre, szerénységre, mértékletességre, illedelmességre, önuralomra, 
alázatosságra és istenfélelemre kell a hangsúlyt fektetni. Az anyák dolga a leányok 
egészséges testi fejlődésének biztosítása is. Károsnak tartotta mind a túlterhelést, 
mind a divat diktálta fűző viselését. „A nemzetnek sorsa a nők” foglalta össze elveit.11

Mindezek az elképzelések még a XIX. század első felében elfogadott nőnevelési 
elveket tükrözik. A reformkorban megjelent írásokban megtalálhatjuk azokat a 
nézeteket, amelyek az iskolai és a családi nevelés párhuzamosságát hangsúlyozzák. 
Előtérbe helyezik az anyák szerepét a nevelőintézetekkel szemben. Az anyák felada-
tául tűzik ki a leányok erkölcsi és vallási nevelését, valamint olvasmányaik felügyele-
tét.12 Mindenkor a háztartás vezetése, a gyermeknevelés és a betegápolás elsajátítása 
a legfontosabb feladat.13 

Az 1887-ben kiadott új polgári leányiskolai tantervet14 Neményi erősen bírálta. 
Véleménye szerint az oktatásban nem lehet sikerrel alkalmazni az új tantervet, mert 
azt valószínűleg nem gyakorlati szakemberek alkották meg. Legalább egy évnyi 
próbaidőt szeretett volna a bevezetése előtt, mialatt a pedagógusok kipróbálhatják és 
a hibáira fény derülhetett volna.15 

Nem tartotta jónak az óraszám növelését a polgári iskola első és második évfolya-
mán. Az egyes tantárgyak esetében részletesen kitért az általa vélt hibákra a tananyag 
tartalma, beosztása és az alkalmazandó tankönyv tekintetében is. Véleményében 
határozottan megjelenik az általa is képviselt nézet a leányok „természetes hivatásra” 
felkészítésének fontosságáról. A becsületes, szilárd erkölcsű középosztálybeli anya és 
kiváló háziasszony nevelésében oda kell figyelni minden egyes tantárgyra. 

Az új tananyagbeosztás miatt nem látta biztosítottnak a leányok megfelelő fizikai 
és szellemi fejlődését. A leányok esetében az óraszámok akár 1/5-ének elhagyását is 
támogatta volna a tananyag könnyebb elsajátítása érdekében.16

A katolikus hittan tantárgynál mind a magoltatást, mind a tankönyv által 
közvetített intoleráns nézeteket elutasította. Meggyőződése szerint a más felekezetek, 

11 Neményi Imre: Néhány őszinte szó anyákhoz lyányaikról. 4–22.
12 i. m. Gyulay Béla, 74–94.
13 Fehér Katalin (2006): „Neveljünk polgárokat!” Nyilvánosság és nevelés a reformkorban. OPKM, Buda-

pest, 158–162.
14 A vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministernek 28,999. számú rendelete, az állami felsőbb leányiskolák 

szervezete tárgyában. Letöltés: https://library.hungaricana.hu/hu/view/OGYK_RT₁887/?pg=1919&layo
ut=s&query=polg%C3%A1ri%20iskola (2017. októbert 15.)

15 Neményi Imre (1891): A polgári leányiskolák fogyatkozásai. Budapest., 6–15.
16 Neményi Imre (1890): Gyermekeink érdekében. 9–14.
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így a protestánsok nézeteit, valamint a történelemben betöltött szerepüket nem 
megfelelően tárgyalja. Az újpesti leányiskola 1890/91. tanévi értesítőjében megtalál-
ható, hogy Répássy János: Katolikus egyháztörténelem: A szentlélek eljövetelétől 
korunkig című tankönyvét használták ebben az időben.17 A tankönyv Luther 
Mártont és tanait negatív színben tünteti fel, minden reformált vallás híveit erősza-
kos, rosszindulatú embereknek tünteti fel. 18

Mivel igazgatósága alatt folyamatosan tanított (német nyelvtant az I-IV. évfolya-
mon, magyar nyelvet, irodalomtörténetet, költészetet és verstant a III. és IV. évfolya-
mon; világtörténelmet a II. évfolyamon; és a magyarok történetét a IV. évfolyamon), 
ezeknek a tantárgyaknak a tananyagával kapcsolatban javaslatokat fogalmazott meg.19 

Kritikusan szemlélte a magyar nyelv és irodalom tantárgy tantervét. Sem a magas 
óraszámot, sem a tananyag elrendezését nem tartotta szerencsésnek. A verstan 
tanítására úgy vélte, hogy kevés hangsúlyt fektetnek a tantervben. Gyakorlati tapaszta-
latai azt mutatták, hogy az egyes verslábak gyakoroltatása nagyon sok időt vesz 
igénybe. De nem csak elemzett és bírált, hanem a magyar nyelv és irodalom tantár-
gyakhoz Neményi Imre több tankönyvet írt is a későbbiekben. Apponyi minisztersége 
idején a magyar nyelvi rendelet előkészítésében is aktívan részt vállalt.20 

A német nyelv tanításának esetében elképzelhetetlennek tartotta, hogy négy év 
alatt a leányok ugyanannyit tudjanak elsajátítani, mint a fiúk nyolc év alatt. Történe-
lemből a leányok esetében az alkotmánytan részletes tanítását fölöslegesnek ítélte. 

17 Neményi Imre (szerk. 1891): Az ujpesti kir. állami polgári leány-iskola 8. értesitője az 1890/91. iskolai 
évről. Kaczander és Fuchs ny.

18 „Luther Márton (…) egy makacs, heves természetű, örökké tétovázó egyén, kit nem a hivatás szózata 
indított szerzetesi életre, hanem inkább azon idegrázó hatás, mely őt egy sétán izgatá föl, midőn mel-
lette egy barátját a villám agyonütötte vala.” Répássy János: Katolikus egyháztörténelem: A szentlélek 
eljövetelétől korunkig A középtanodák, tanítóképezdék, polgári és felsőbb népiskolák használatára. 
Eger, 1886. 49.

19 Neményi Imre (szerk. 1888): Az ujpesti kir. állami leány polgári iskola 5. értesitője az 1887/88. tanévről. 
Schwarcz ny. 90.

 Neményi Imre (szerk. 1889): Az ujpesti kir. állami leány polgári iskola 6. értesitője az 1888/89. tanévről. 
Kaczander és Fuchs ny. 85, [2].

 Neményi Imre (szerk. 1890): Az ujpesti kir. állami leány polgári iskola 7. értesitője az 1889/90. tanévről. 
Kaczander és Fuchs ny. 74, [1].

 Neményi Imre (szerk. 1891): Az ujpesti kir. állami polgári leány-iskola 8. értesitője az 1890/91. iskolai 
évről. Kaczander és Fuchs ny. 72, [1].

 Neményi Imre (szerk. 1892): Az ujpesti kir. állami polgári leány-iskola 9. értesitője az 1891/92. iskolai 
évről. Kaczander és Fuchs ny. 90, [1].

 Neményi Imre (szerk. 1893): Az ujpesti kir. állami polgári leány-iskola 10. értesitője az 1892/93. iskolai 
évről. Kaczander és Fuchs ny. 53, [2].

20 Neményi Imre (1896): Szerkesztés-, irály és költészettan: Polgári és felsőbb leányiskolák, valamint polgá-
ri fiú-iskolák III. és IV. osztályainak használatára. Lampel, Budapest.

 Neményi Imre (1910): Stilisztika, verstan és retorika a polgári leányiskolák III. osztálya számára. 
Lampel, Budapest.

 Neményi Imre (1896): Magyar szerkezet-, irály- és költészettan, melyet a fiú- és leány polgári iskolák III. 
és IV. osztályainak részére, valamint a középtanodai tanuló ifjúság használatára. Lampel, Budapest.

 Neményi Imre (1910): Poétika és irodalomtörténet a polgári leányiskolák IV. osztálya számára. Lampel, 
Budapest.

 Neményi Imre (1886): Magyar alak- és mondattan a gymnasiumi, polgári és reáliskolai tanuló ifjúság 
használatára. Lampel, Budapest.
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Felfogása szerint „a férfira nézve legyen a hazai történelem és alkotmánytan a 
hazaszeretet evangéliuma; a nőre pedig a hazai történelem és a nemzeti irodalom.”21 
Elképzelhetetlennek tartotta, hogy a leányokat az alkotmány és a politika érdekelje, s 
annak gyakorlati hasznát vegyék, vagy akár, hogy nőként politikusi pályára lépjenek.

A számtan és mértan minimális anyagát épp elegendőnek tartotta. A gazdaságtan 
esetében inkább azt támogatta volna, ha azt nem tankönyvből, hanem a mindenna-
pokban, az otthonukban sajátítanák el az édesanyjuktól.

A kézimunkát ezekkel szemben kiemelten fontosnak ítélte meg. A tananyagot, és 
az ahhoz rendelt óraszámot kevesellte. Tapasztalatai szerint számos esetben a 
leányok kénytelen voltak otthon az édesanyjukkal befejeztetni egy-egy munkadara-
bot az alacsony óraszám miatt. Ez azonban már csalásnak minősül, és nem válik 
hasznára az erkölcsi fejlődésnek.22 

Az általa vezetett újpesti állami polgári leányiskola értesítőjében már az 1887/88-
as tanévben arról írt, hogy újjá kívánja szervezni a kézimunka-tanfolyamot. Erre a 
1892/1893-as tanévben került csak sor. A női kézimunka-tanfolyamokat a polgári 
leányiskolát végzett tanulók látogathatták, és céljuk a keresetképesség növelése, 
egyfajta szakmai képzés biztosítása volt.23 

A XX. század első évtizedében megjelentek olyan nézetek a sajtóban, hogy a 
polgári leányiskolák vagy a későbbiekben megalakított háztartási, kereskedelmi 
vagy kézimunka-tanfolyamokon szerzett ismeretek kenyérkereseti lehetőséget 
biztosíthatnának a nőknek.24 Az oktatásügyben hosszú ideig megrekedt az a nézet, 
hogy bármilyen szakképesítés megszerzése és a munkába állás egy nő számára nem 
javasolt. Kizárólag indokolt esetben fogadták el, nagyon szűkös anyagi helyzet vagy 
más kényszerítő körülmény hatására. A nők munkába állásával csökkent a férfiak-
nak fenntartott álláshelyek száma. Ez akadályozta a férfiak egzisztenciateremtését és 
családalapítását.25 Elfogadottak csupán azok a szakmák maradtak, melyek a nők 
eddig is elláttak, vagy amelyek női mivoltukból adódnak (tanítónő, nevelőnő, 
felolvasó, ápoló, szülésznő, gazdasszony stb.).26 

Neményi Imre az iskolai könyvtár szerepét kiemelten fontosnak tartotta, igazga-
tósága idején erőteljesen fejlesztette az újpesti polgári leányiskola ifjúsági és tanári 
könyvtárát egyaránt. Az ifjúsági könyvtár gyarapodása az 1887/88-as és a 1992/93-as 
tanév között 356 kötetről 667 kötetre nőtt, a tanári könyvtáré 294 kötetről 476 
kötetre emelkedett. A szegényebb tanulók részére jótékonysági előadásokat szerve-

21 Neményi Imre (1891): A polgári leányiskolák fogyatkozásai. Budapest, 29.
22 Neményi Imre (1891): A polgári leányiskolák fogyatkozásai. Budapest, 9–33. 
23 Lásd fenn az ujpesti leány polgári iskola értesítőit.
 A közoktatásügy Magyarországon. Bp. VKM., 1908. 45.
24 i. m. Fehér Katalin, 2006.
25 i. m. Gyulay Béla, 38–44.
 Keményfy K. Dániel (1909): A polgári leányiskolák reformja s nőnevelésünk. Buzárovits ny., Esztergom, 

9–12.
26 i. m. Gyulay Béla, 50–51.
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zett, melynek bevételéből tankönyveket vásároltak. Bővítette az iskola épületét. 
Bevezette az osztálynapló használatát.27

Az egészségtan tantárgy hatékonyságát azáltal kívánta fejleszteni, hogy annak 
tanítására egy orvost kért fel. Bevezette iskolájában a szombat délelőtti tanítást. 
A kézimunka tantervén túl kidolgoztatta a háztartás-gazdaságtan és a gyakorlati 
konyhakertek létesítésének tantervét is.28

A leányiskola igazgatósági feladatait 1893-ben bár befejezte, de a nőnevelés 
ügyének továbbra is elkötelezett híve maradt. 1922-től az Országos Nőképző 
Egyesület alelnöke lett; 1925-től a Veres Pálné Gimnázium kurátora,29 valamint a 
Baár-Madas leánynevelő-intézet igazgatótanácsának elnöki tisztét is ellátta 1941-ig.

Az egészség- és háztartástan szerepéről, valamint a női feladatokról vallott 
nézeteit azonban Neményi Imre idővel korrigálta, és az 1902-ben megjelent írásában 
már elismerte a nők közvélemény-formáló szerepét. Úgy vélte, hogy ekkorra már a 
törvények előtt majdnem mindenben egyenlők voltak a nők a férfiakkal. 20. század 
elejének magyar társadalmát pedig szabadelvűnek tekintette. A középiskolák, 
későbbiekben egyetemek kapui is megnyíltak a nők előtt 1895-ben Wlassics Gyula 
miniszter jóvoltából. 1901-től pedig az Országos Nőképző Egyesület által fenntartott 
Wlassics-kollégium is a női hallgatók rendelkezésére állt. Ettől az időponttól 
kezdődően az egyetemi továbbtanuláshoz szükséges érettségi vizsgát a fiúgimnáziu-
mokban tették le a leányok magántanulóként. 1896-ben nyílt meg az első önálló 
leánygimnázium. A Veres Pálné alapította gimnázium a nők számára a fiúkéval 
azonos színvonalú oktatást kívánt biztosítani, ugyanakkor még nagy figyelmet fordí-
tottak a lányok „természetes” női hivatására is.30

Neményi azonban attól továbbra is ódzkodott, hogy a nők előtt a tudományos 
pályák teljesen megnyíljanak. Kizárólag a legkiválóbbaknak tette volna ezt lehetővé. 
Trefort Ágoston miniszter 1881-ben tett javaslatot arra, hogy a tanítói mellett más 
pályákat is elérhetővé kellene tenni a nők számára az iparban, a kereskedelemben, de 
akár a közigazgatás egyes területein is.31

Neményi Imre 1902-ben úgy vélte, hogy túl nagy számban tesznek érettségi vizsgát 
a leányok (évente 60–80 fő ebben az időben). Az érettségi vizsga csupán a felsőfokú 
tanulmányokhoz elengedhetetlen. 1900-ban az érettségizett leányok 39,49%-a tanító-
nőképzőben tanult tovább. A nők számára továbbra is a hivatásoknak csak egy szűk 
körét tartotta elfogadhatónak (óvónő, tanítónő, postamesternő, távírdász).32 Elsősor-
ban a nők egészségét és teherbíró képességét akarta kevés megpróbáltatásnak kitenni. 

27 Lásd fenn az ujpesti leány polgári iskola értesítőit.
28 Deák Gyula (1933): Az ujpesti I. sz. m. kir. állami polgári leányiskola története 1883–1933. Újpest, 8., 37.
29 Az Országos Nőképző-egyesület Budapesti Veres Pálné Leánygimnáziumának értesítője az 1930–1931. 

iskolai évről. Bp., 1931. 8.
30 i. m. Kereszty Orsolya, 19., 79., 119.
 Pukánszky Béla (2006): A nőnevelés évezredei. Gondolat, Budapest, 116–131.
31 Szívós Andrea (2000): Adalékok a magyarországi nőnevelés és női művelődés történetéhez (1850–1888). 

In Kéri Katalin (szerk.): Ezerszínű Világ: Dolgozatok a neveléstörténet köréből. PTE TKI, Pécs, 133–146.
32 i. m. Kereszty Orsolya, 124.
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Szerinte esetenként az alsóbb fokú oktatás is megterhelő lehet a számukra. Tartászavar 
és más egészségügyi panaszok származhatnak a sok ülés miatt. A nem elegendő alvás 
és a felelésnél tapasztalt izgalom sem tesz jót a leányoknak.33 

A Neményi képviselte konzervatív leánynevelési elvek mellett léteztek olyanok, mint 
Veres Pálné, akik a fiúk és a leányok nevelése között nem tettek különbséget. Karacs 
Teréz modern nevelési elveket valló iskolákat szeretett volna látni.34 De Gerando 
Antonia író és pedagógus a XIX. sz. végén úgy vélekedett, hogy egy nő akkor tudja 
tökéletesen teljesíteni honpolgári kötelességét, ha a férfiakkal azonos képzettséggel 
rendelkezik. A leányok is képesek az összes tantárgy tananyagát elsajátítani. Az élő 
nyelvek elsajátítását és a testmozgást kiemelten támogatta. Mindezt egy emberszerető 
és gyermekközpontú iskolában képzelte el megvalósítani.35

Mivel a statisztikai adatok azt mutatták 1900-ban, hogy a polgári leányiskolát 
végzettek 39,49%-a tanítónőképző intézetekben tanult tovább, 50%-uk pedig semmi-
lyen további tanulmányt nem folytatott, mindez az oktatásirányítást megerősítette 
abban, hogy a polgári leányiskolai tanterv megfelelő, betölti a feladatát. A problémák 
akkor kezdődtek, amikor – különösen 1910 után, az I. világháború idején – egyre nőtt 
az állást vállaló nők száma. Hamar világossá vált, hogy a polgári leány- és a felsőbb 
leányiskola tanterve erre az élethelyzetre nem készíti fel a fiatal leányokat. Azonban a 
kormányzat csak lassan reagált erre a helyzetre. Az 1913-ban megjelent új tantervja-
vaslat a polgári leányiskolák kereskedelmi és gazdasági irányban fejlesztette volna 
tovább az V-VI. évfolyamon elvégzendő tanfolyamokkal.36

TANFELÜGYELŐSÉG

A polgári leányiskola vezetését követően 1893-ban Csanád (Csongrád) megyei 
tanfelügyelővé nevezték ki.37 Erről az időszakról kevés forrás áll rendelkezésre 
Neményi munkájáról. A makói helytörténeti kutatások azonban megemlítik, hogy a 
megye több településén is járva, javaslatot tett az oktatási intézmények fejlesztésére, 
a problémák megoldására. 

Az ő kezdeményezésére 1894 telén községi gazdasági ismétlőiskola létesült fiúk 
részére a vasárnapi iskolák helyett a városban. Több beadványt készített a makói 

33 Neményi Imre (1902): A nő-kérdés a multban és a jelenben. Budapest, 48–51.
34 i. m. Fehér Katalin, 164.
35 Ambrus Attiláné Kéri Katalin (1996): A modern leánynevelés útjain. (Főhajtás De Gerando Antonia 

előtt). Embernevelés, 52. 2. sz. 11–17.
36 i. m. Kereszty Orsolya, 122–124., 131–143.
37 i. m. Mácsay Károly, 205–208.
 i. m. Lukács György, 145.
 i. m. Deák Gyula, 331–332.
 i. m. Magyar zsidó lexikon. Budapest, 1929. 41.
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polgári leányiskola ügyében, ahol kevés volt a pedagógus. Négy alkalommal is hiába 
kezdeményezte az újabb tanári állások létesítését a hatóságoknál 1894-ben.38 

Egyik fő feladata a megyében az iskolák államosítási folyamatának ellenőrizése és 
javaslatok kidolgozása volt.39 1895-ben a Csanád megyei közigazgatási és törvényha-
tósági bizottsággal együtt országos mozgalmat indított a népoktatás államosítása 
érdekében. Ennek hatására az országgyűlés 1896-ban napirendre tűzte a kérdést, 
amely élénk vitát váltott ki.40

PEDAGÓGUSKÉPZÉS ÉS OKTATÁSPOLITIKA

Neményi Imre oktatáspolitikai karrierjét többek között a tanfelügyelőség idején nagy 
port kavaró államosítási mozgalomnak köszönhette. A Vallás- és Közoktatásügyi 
Minisztériumba 1896-ban Wlassics Gyula minisztersége (1895–1903) idején került, és 
töltött be később különböző tisztségeket bejárva a hivatali ranglétra fokait. 1900-ban 
miniszteri titkárrá nevezték ki. 1902-ben megjelent az Ifjusági könyvtárak és ifjusági 
olvasmányok a nevelés szolgálatában című műve, amely jelentős szerepet játszott 
abban, hogy a XIX-XX. század fordulóján európai minták alapján a magyarországi 
népiskolákban ifjúsági könyvtárak létesüljenek. Művében részletesen bemutatja a 
könyvtárak megszervezésének, működtetésének elméleti és gyakorlati kérdéseit.41

Berzeviczy Albert miniszter (1903–1905) 1904-ben a VKM II. és VI/c ügyosztályá-
nak vezetőjének nevezte ki miniszteri osztálytanácsosi rangban. A II. ügyosztály a 
nem katolikus egyházi ügyekkel, a VI/c a tanárképzés ügyeivel foglalkozott.42 

1904-ben kinevezése alkalmából a következőket mondta: „A nemzetek kultúrájá-
nak fokmérője a népoktatás, a népoktatás súlypontja pedig a tanítóképzés minősége. 
Amilyenek a tanítóképzők, olyanokká lesznek a tanítók; amilyenek a tanítók, 
olyanok lesznek a népiskolák és olyanokká fogják nevelni a nemzet jövő reményeit, a 
gondjaikra bízott tanulóifjúságot.”43 Egész munkásságát végigkísérte az az elv, hogy 
a tanítóképzés ügye csak a népiskola és a tanítóképző-intézeti tanárképzés ügyével 
együtt tárgyalható.

38 Tóth Ferenc (2002): Oktatás. In. Makó története 1849-től 1920-ig. Makó. Letöltés: http://www.sulinet.
hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/Mako_monografia_sorozat/index_5.htm (2017. 08. 24.)

39 Az iskolák államosítása. Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, 1895. 6. sz. 95.
 A népiskolák államosítása. Békés, 1895. 2.sz. 2.
40 Neményi Imre (1903): Állami népoktatás. Budapest, 5.
41 Neményi Imre (1902): Ifjusági könyvtárak és ifjusági olvasmányok a nevelés szolgálatában. Lampel, 

Budapest.
 Goda Beatrix (2000): Ifjúsági könyvtárak, ifjúsági olvasmányok, nevelés: (törekvések a századfordulón) 

Könyv és Nevelés, 2. 3. sz. 132–137.
 Goda Beatrix (2001): Az iskolai könyvtárak helyzete a századfordulón. Könyv és Nevelés, 3. 4. sz. 78–81.
42 Welker Ottó (1984): A Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium szervezete, ügybeosztása és vezető tisztvi-

selői 1848; 1867–1918. Budapest, 99–100.
43 i. m. Mácsay Károly, 205–208.
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Berzeviczy Albert hivatali ideje alatt elrendelte a polgári iskolák fejlesztését és a 
népiskolai törvény felülvizsgálatát. A tanítóképzésben tervezte, hogy a nem magyar 
tanítási nyelvű tanítóképzőkben a magyar nyelvet az állami képzőkkel azonos 
óraszámban tanítsák, a tanítói szakvizsgát csak magyar nyelven lehessen letenni.44

Neményi az 1903-as a tanítóképzők kísérleti tantervének kidolgoztatója volt, 
melyet 1911-ig folyamatosan elküldött kipróbálásra a pedagógusokhoz. A tanterv 
mellett megszületett a vizsgálati szabályzat és a rendtartás is. A kísérleti tanterv az 
1868. évi népiskolai törvény elveit követte. Meg kívánta őrizni a tanítóképző intéze-
tek egységességét.45 A képző intézményeket szakiskoláknak tekintették, melyek 
népiskolai tanítókat képeznek. A műveltségi, a pedagógiai és gyakorlati tárgyak 
egyenlő súlyt kaptak.

Lukács György miniszter (1905–1906) alatt folytatódott a középfokú oktatás, a 
polgári, a felsőkereskedelmi és a felsőbb leányiskola fejlesztése. A magyar nyelv 
tanítása érdekében Neményi Imre Lukács György miniszterrel együtt kidolgozója 
volt az 1907-ben törvényerőre emelt magyar nyelvi rendeleteknek. 

1905-ben új népiskolai tanterv született, mely hatással volt a tanítóképzők 
fejlődésére is. Az általa továbbra is vezetett VI/c ügyosztály feladatköre az Országos 
Tanszermúzeum és Pedagógiai Könyvtár felügyeletével bővült.46

1906-ban miniszteri rendelet született a tanítóképző-intézeti tanárok képzéséről 
és képesítéséről. Sok évvel később Neményi halálakor a Magyar Tanítóképzés 
hasábjain az őt méltatók Neményi Imre elévülhetetlen érdemének tekintették a 
tanítóképző-intézeti tanárképzés megszervezését Magyarországon.47 A rendelet a 
képzés céljának a filozófiai és pedagógiai ismeretek, valamint egy adott szakterület 
mélyebb elsajátítását jelölte meg. A képzés két éves volt. Létrejött az Apponyi-kollé-
gium, mely a tanárképzés önálló szerve lett. A 1920-as évek végéig a képzés itt folyt. 
Később az intézetet Szegedre helyezték, a képzési idő egy évre csökkent.48

Apponyi Albert minisztersége (1906–1910) idején a Neményi Imre által vezetett 
VI/b ügyosztály továbbra is a tanítóképzés ügyeivel foglalkozott (tanítóképző 
intézeti tanárképzés, polgári iskolai tanító- és tanárképzés, elemi tanító- és tanító-
nőképzés, óvóképző intézetek, Erzsébet Nőiskola), az Országos Tanszermúzeum, 
tanfolyamok és ösztöndíjak, valamint minden pedagógiai kérdés.49 Az 1907-ben 
megszületett az ún. Lex Apponnyi, mely foglalkozott többek között a tanítóképzéssel, 

44 Mann Miklós (2005): Magyar oktatási miniszterek, 1848–2002. Önkonet, Budapest, 51–52.
45 Németh András (1990): A magyar tanítóképzés története (1775–1975). Zsámbék, 44.
 Gombos Norbert (2011): A közép- és felsőfokú tanítóképzés fejlődése Magyarországon − a korabeli 

központi tantervek tükrében. SZIE GTK Pályatervezési és Tanárképző Intézet, Gödöllő, 26.
46 i. m. Welker Ottó, 101.
 i. m. Mann Miklós, 54–56.
 i. m. Mácsay Károly, 205–208. 
 i. m. Lukács György, 145. 
 i. m. Deák Gyula, 331–332.
47 i. m. Mácsay Károly, 205–208.
48 i. m. Németh András, 56–58.
49 i. m. Welker Ottó, 109.
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az állami, a községi és a felekezeti tanítók helyzetének rendezésével, illetményük 
besorolásával. A törvény hangsúlyozta a tanítók államtól való függőségét.50.

Zichy János miniszter (1910–1913) a népiskolák, a középiskolák mellett a tanítók 
bérezésével és a kereskedelmi szakoktatással foglalkozott51. A VI/b ügyosztály 
feladatköre lényegileg változatlan maradt Neményi Imre vezetésével a Zichy-éra 
alatt.52 

1911-ben megjelent a tanító- és tanítónőképző intézmények új tanterve és utasí-
tása, amely teljesen tükrözte Neményi Imre későbbiekben is megfogalmazott elveit a 
pedagógusképzéssel kapcsolatban. Az intézetek szakképző jellege, a leendő tanítók 
műveltségének fejlesztése és a gyakorló tanítás jelentőségének hangsúlyozása 
jellemezte. A tantárgyakat az alapoktól kezdték tanítani, sok volt az ismétlés, ebből 
következően nem volt lehetőség annyi ismeret elsajátítására, mint a középiskolák-
ban. A közismereti tárgyak ugyanolyan hangsúlyt kaptak, mint a pedagógiai 
stúdiumok és a tanítási gyakorlat.53 

Jakovich Béla miniszter (1913–1917) 1915-ben elrendelte a nemzetiségi nyelvek 
tanítását a tanítóképzőkben. Elkészíttette és kiadta az állami tanító- és tanítónő-
képző-intézetek és gyakorló elemi iskolák tanmeneteit.54 

Ebben az időben Neményi két ügyosztályért is felelős volt. A már eddig is vezetett 
VI/b ügyosztály mellett változatlan feladatkörrel, a VI/a ügyosztályt is vezette, 
amely a polgári iskolák és a szakképzés ügyeivel foglalkozott.55

Apponyi Albert második minisztersége (1917–1918) idején Neményi Imre 
államtitkári kinevezést kapott. Az ügyosztályok átszervezése után Neményi a 
tanárképzés ügyeit tartotta meg.56 

Neményi Imre államtitkársága idején a magyarországi tanítóképzés jelentősen 
fejlődött. Az intézetek szakiskolai jellegének megfelelő épületeket emeltetett. Nagy 
hangsúlyt fektetett a természettudományi, a lélektani és a pedagógiai tárgyak 
oktatására. Fejlesztette a már meglévő tanszereket és az intézetek könyvtári anyagát. 
Kiemelkedő fontosságúnak tartotta a tanítóképzés összekapcsolását a gyakorlóisko-
lai és az ismétlőiskolai tanítással. Egyes képző intézmények az 1881-es bővítés után 
is Neményi egységesítő munkájának megszervezésekor még három évfolyammal 
működtek. Sok intézetben nem volt gyakorlóiskola, és nem folyt gyakorlati képzés. 
A hallgatók önállóan próbáltak szerencsét az osztott népiskola valamelyik osztályá-
ban. Sok képzőben egyes tárgyakat nem tanítottak, pl. testnevelést vagy gazdaság-
tant. Neményi Imre érdeme, hogy ezt az állapotot megszüntette, megteremtve az 

50 i. m. Mann Miklós, 58.
 i. m. Gombos Norbert, 29.
51 i. m. Mann Miklós, 60–61.
52 i. m. Welker Ottó, 115–116.
53 i. m. Németh András, 45–47.
 i. m. Gombos Norbert, 28–29.
54 i. m. Mann Miklós, 63.
55 i. m. Welker Ottó, 139–142.
56 i. m. Welker Ottó, 156–160.
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egységes ellenőrzést. Megszervezte a tanítóképzők szakfelügyeletét, melyből később 
létrejött a Tanítóképző-intézetek Királyi Főigazgatósága.

1917-ben még vezércikkben méltatták Neményi Imre érdemeit, melyeket a 
magyarországi tanítóképzés megreformálásakor végzett. Saját korát megelőző, a 
fejlett világ legmodernebb képzési rendszerének nevezték az általa kidolgozottat, 
beleértve az újonnan bevezetett élettani és lélektani ismeretek, valamint a kísérleti 
alapokra helyezett pedagógiai tárgyak oktatását is. Egy évvel később, 1918-ban 
azonban már nem az az ünnepelt szaktekintély, aki eddig volt. A megélénkülő 
vitákban szembe került a baloldali nézeteket való, a tanítóképzés államosításának 
ügyét képviselőkkel. 

Sajtókampány indult ellene, majd a budapesti Kertész utcai felső kereskedelmi 
iskola tanárai kezdeményezték leváltását. Ennek előzménye a Mester utcai női 
felsőkereskedelmi iskola 1917. decemberi indítványa volt. Az indítvány kezdemé-
nyezte, hogy a főváros felsőkereskedelmi iskoláiban szüntessék meg a hitoktatást. 
Csernoch János hercegprímás azonnali tiltakozásának adott hangot és a minisztéri-
umhoz fordult. Neményi Imre államtitkár válaszában elszigetelt esetnek nevezte a 
Mester utcai iskola kezdeményezését, és az iskolai hitoktatást jelentésekre hivat-
kozva megfelelőnek tartotta.57 1918-tól fokozatosan szembekerült a tanítóképzés 
államosítását támogatókkal, így Imre Sándorral, Gönczy Jenővel. Ennek hatására a 
sajtókampány indult ellene, melynek végső állomása a leváltásáért indított mozga-
lom lett. A mozgalmat a VII. kerületi Kertész utcai felső kereskedelmi iskola tanárai 
indították.58 1919-ben már a „régi kor képviselőjének” titulálják, aki nem tűr 
ellenvéleményt munkatársaitól.59

Ezzel egy időben nemzetközi elismertséget szerzett. 1917-ben a neves német 
pedagógus és oktatáspolitikus, Richard Hermann Seyfert Magyarországon járva 
elismerően írt a német Pädagogische Blätter hasábjain Neményi Imre tanárképzést 
megújító terveiről. Seyfert 1919-től először a szász oktatási minisztériumban 
Neményi Imrével megegyező posztot töltött be: feladata a szászországi tanárképzés 
felügyelete volt. Pár hónap múlva kinevezték oktatási miniszternek, mely tisztet 
kormánya bukásáig, 1920-ig látta el. Ezt követően is az oktatási minisztériumban 
dolgozott, tervei alapján létrejött Drezdában a felsőfokú tanárképzés, majd 1923-tól 
a tervezett intézet igazgatójának nevezték ki. A szász tanárképzést Seyfert teljesen új 
alapokra helyezte. Seyfert és Neményi is azt az elvet vallotta, hogy a tanárképző-
intézeti tanárok képzésének alapjául a mindenkori népiskolaügyet kell tekinteni. 
Az elemi iskolai tanár feladata rendkívül fontos. Épp ezért a tanítóképzőkben tanító 
tanárokat alaposan meg kell válogatni, tőlük függ a majdani tanítók személyisége. 

57 Donáth Péter (2008): A magyar művelődés és a tanítóképzés történetéből 1868–1958. Trezor Kiadó, 
Budapest, 245–247.

58 i. m. Donáth Péter, 200–201.
59 Donáth Péter (2008): A magyar művelődés és a tanítóképzés történetéből 1868–1958. Trezor Kiadó, 

Budapest, 200–201.
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Ha megfelelő személyek képzik a jövő pedagógusait, akkor annak belső problémái 
tökéletesen meg fognak oldódni.60

Neményi a Tanácsköztársaság kikiáltásakor, alig 58 évesen lemondott minden 
állami tisztségéről. Úgy érezte, hogy számára elfogadhatatlan politikai berendezke-
dés valósult meg az országban. Politikai meggyőződése teljes mértékben ellentétes 
volt a kialakulóban lévő új renddel. A Lukács György egykori miniszter elnökletével 
megalakult Magyar Királyság Pártjának ügyvezetője lett, melynek célja az I. világhá-
borút követően a monarchikus eszme ébrentartása. A párt egyik elnöke Prohászka 
Ottokár püspök volt, s tagjai magukat legitimistának vallották.61 

A Tanácsköztársaság bukását követően nem vállalt közhivatalt. Annak ellenére 
sem, hogy egy körözött kormánylistán mint leendő népjóléti miniszter szerepelt. 
Neményi tollából a elkövetkező években több szakkönyv, tankönyv, valamint 
számtalan cikk született. Gróf Apponyi Albert és Apáczai Csere János munkásságá-
ról tanulmányokat, monográfiát jelentetett meg. Cikkeiben foglalkozott gyakorlati 
pedagógiai problémákkal (pl. analfabetizmus leküzdésével, a vallás-erkölcsi nevelés-
sel, népfőiskolák szerepével stb.), a tanfelügyeleti rendszer kiépítésével is.

1920-ban hiányolta a nemzeti jelleget a magyar oktatásügyből. A Tanácsköztársa-
ság meg nem valósult tanügyi reformját internacionalistának tartotta. A teljes 
államosításra vonatkozó terveket elutasította. A már 1919 előtt is a pedagógusok 
körében terjedő baloldali eszméket károsnak ítélte. Úgy vélte, nemzetközi példákból 
kiindulva, hogy az analfabetizmus megszűnésének előfeltétele Magyarországon is a 
jólét és a tandíjmentesség lehetne. A tanítóképzés fejlesztése, átalakítása, a hazai 
viszonyokhoz való igazítása folyamatosan foglalkoztatta.62

A Bethlen-kormány idején már újra pozitív kép jelent meg róla a sajtóban. 
1926-ban az alábbiakat olvashatták: „Az új tanügyi közigazgatásnak teljes szerveze-
tét még nem ismerjük. Kétségtelen, hogy legalább elméletben előnyei is lehetnek. 
Egyet féltek azonban e reformtól és ez a tanítóképzés egysége. Tanítóképzőink egysé-
ges működése egészen új keletű eredmény, sokkal újabb, mint ahogyan ezt általában 
még a mi körünkben is hiszik. Ez az eredmény a maga egészében dr. Neményi Imre 
államtitkár nevéhez fűződik.

Dr. Neményi Imre oly időben vált ki a minisztériumból, amikor a mi egyesüle-
tünk életében tespedés állott be, egyesületünk szinte haldoklott és csak most 

60 „Herr Staats-secretär Dr Neményi vertritt den Standpunkt, dass in der Ausbildung der zukünftigen 
Seminarlehrer der Angel aller Volksbindungsfragen zu suchen ist, da die innere Ausgestaltung der 
Seminare und damit die Bildung der Volksschullehrer, deren Aufgabe ausserordentlich wichtig ist, 
abhängt von der Persönlichkeiten, die am Seminar wirken. Nur durch sorgfältigste Auslöse soll 
der Seminarlehrerstand zusammengesetzt werden, dann werden auch die innern Fragen in der 
Lehrerbildung sich am vollkommensten lösen lassen.” idézi Neményi Imre (1935): A magyar taní-
tóképzés és tartozékai. írásában Hermann Richard Seyfert: Zu Besuch in Ungarn címmel 1917-ben a 
Pädagogische Blätter hasábjain megjelent írását.

 Hans Glöckel, Ulrike Goldmann [et al.](1993): Bedeutende Schulpädagogen: Werdegang – Werk – 
Wirkung auf die Schule von heute. Bad Heilbrunn/Obb. Klinkhardt, 110–111.

 Neményi Imre (1935): A magyar tanítóképzés, és tartozékai. Magyar Tanítóképző, 48. 285. 
61 Napi hírek. 1922. febr. 24. 2.
62 Neményi Imre (1920): Nemzeti culturánk jövő útjai. Franklin, Budapest, 4–5., 18–20., 30–31.
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kezdünk eszmélni, mi volt a tanítóképzők életében dr. Neményi Imre. Megmondha-
tom egy szóval: mindenünk volt. Mindent, amink van, neki köszönhetjük. S legkivá-
lóbb egyéni tulajdonságokkal felruházott utódjainak tulajdonképen (sic) a legna-
gyobb erőfeszítéssel legfeljebb azt sikerül számunkra megmenteni, amit ő nekünk 
megszerzett. A tanítóképzés kifejlesztése terén van azonban neki olyan rendkivüli 
(sic) érdeme is, melyről még senki érdemlegesen meg nem emlékezett és ez a 
tanítóképzés már érintett egységessége. Ha megrajzolnám egészen híven azokat az 
állapotokat, melyekben a tanítóképzőket a szakfelügyelet megszervezése idején, tehát 
15 évvel ezelőtt találtuk, sokan önök közül hitetlenül ráznák fejüket és azt monda-
nák: ez nem is lehet igaz. Pedig való igaz.” 63

1926-ban a Magyar Tanítóképzés hasábjain méltatják a tanítóképzés ügyében 
végzett munkáját. Elévülhetetlen érdemei között sorolják fel az oktatásszervezés és 
-fejlesztés terén végzett munkáját.64 

Jóakaratú, megértő embernek tartották, sokan sokat köszönhettek neki.65 Becsü-
letességét jól mutatja, hogy azok a szegényebb sorsú szülők, akiknek a leányát egy 
befolyásosabb család gyermekével szemben hátrány érte a felvételinél, hozzá fordul-
tak panaszukkal. Benne látták a kultuszminiszter hatalmának kompenzálását, és 
tőle várták a döntések igazságosabbá tételét.66 Munkásságát többször is magas állami 
kitüntetésekkel ismerték el, megkapta a Ferenc József-rend középkeresztjét (1912), a 
Lipót-rend lovagkeresztjét, a II. oszt. Vaskorona-rendet és a I. oszt. polgári hadiér-
demkeresztet.67

A hivatali munka befejezése után is aktívan figyelemmel kísérte a magyar 
tanítóképzés és az oktatásügy változásait. A Bethlen-kormány és minisztere, 
Klebelsberg Kunó is több ízben is számítottak szakértelmére. A miniszter 1927-ben 
kinevezte az Országos Kereskedelmi és Iparoktatási Tanács iparoktatási és kereske-
delmi oktatási szakosztályba mint nyugalmazott államtitkárt.

1928-ban további feladatot szántak Neményinek. Felkérték, hogy véleményezze a 
tankötelezettség felső korhatárának emeléséről szóló tervezetet. Álláspontját 
összegezve olvasható A magyar tanítóképzés és tartozékai címmel 1935-ben megje-
lent írásában.68 Tanulmányában pályafutása végén mintegy összegzésképpen 
felvázolta elgondolását a közoktatás, a tanítóképzés és a tanárképzés vonatkozásá-
ban, reagálva az 1920–1930-as években a pedagógusképzés átalakítására irányuló 
elképzelésekre, a szaksajtóban folyt vitákra. 

A tankötelezettség kérdését komplexen szemlélve a népiskola és a tanító- és 
tanárképzés együttes problémájának tekintette. A népiskola esetében elviekben 
támogatta a tankötelezettség korhatárának tizenkettőről tizennégy évre való 

63 Wagner János (1926): Reformkérdések. Magyar Tanítóképző, 40. 66–67.
64 Mészáros Jenő (1926): Neményi Imre ünneplése. Magyar Tanítóképző, 40. 5–6.sz. 91–92.
65 i. m. Giczi Zsolt, 52.
66 A képezdékbe való felvételekről. Nemzeti Népművelés, 1907. augusztus, 3–4.
67 Mészáros Jenő (1926): Neményi Imre ünneplése. Magyar Tanítóképző, 40. 5–6.sz. 91–92.
68 Neményi Imre (1935): A magyar tanítóképzés és tartozékai. Budapest, 32.
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felemelését, ugyanakkor ennek kivitelezését korainak tartotta. Indokai között 
szerepel a népszámlálási adatokból levonva az analfabéták magas aránya, mely 
Budapesten a hat éven felüli lakosság 12.7%-át tette ki. Továbbá az ország népiskolá-
inak mintegy 10%-ban még a kötelező hat osztály sem működött ebben az időben 
(7000 népiskolából 774-ben). Ezek közül 3178 népiskola teljesen osztatlan, 3074 csak 
részben osztott, és csak 623 volt teljesen osztott. 

A tankötelezettségi kor felemelése együtt járt volna a 7000 népiskola esetében 
legalább 14000 új tanító alkalmazásával, továbbá 14000 tanteremnek és szaktanter-
mek felépítésével és berendezésével. Továbbá esetlegesen gazdasági, ipari és kereske-
delmi továbbképző tanfolyamok létesítésével. Mindezen beruházások pénzügyi 
terhei meghaladták volna a költségvetés lehetőségeit. 

Neményi véleménye szerint a népiskola felsőbb osztályainak már volt működő 
alternatívája, a polgári iskolák rendszere. Hibának tartotta, hogy az 1927-es XII. 
törvénycikk a hatosztályos polgári fiúiskolát négyosztályosra csökkentette. Úgy vélte 
nem a népiskolák hetedik és a nyolcadik évfolyamának felállítására van szükség, 
hanem a meglévők fejlesztése lenne szükséges. Ez együtt járna a tanítóképzés 
fejlesztésével is, amely kizárólag egy párhuzamos elméleti és gyakorlati képzéssel 
lenne hatékony. Az ezekben az elképzelése szerint hat évfolyamos tanítóképző-inté-
zetekben jeles diplomát szerzők, jelentkezhetnének a négyéves tanítóképző-intézeti 
tanári képzésre. 

Az elkötelezetten konzervatív, polgári, nemzeti elveket valló, ugyanakkor 
királypárti szakember a karrierje során minden területen maradandót alkotott. 
Nevelési és politikai elveihez mindvégig ragaszkodott, melynek következtében a 
Tanácsköztársaság idején hivatalát kénytelen volt elhagyni. Munkáját a lelkesedés, 
az ügybuzgalom, az érdekképviselet, a hazaszeretet, a királypártiság és az elvhűség 
jellemezte. 

Élete végéig aktív szerepet vállalt az oktatásügy fejlesztésében, a pedagógusok 
helyzetének javításában publikált cikkei, tanulmányai, bizottságokban betöltött 
szerepei segítségével. 

Végakaratában a Nagykőrösi Tanítóképzőre hagyta könyvtárát. Az adománya 
révén a tanítóképző a II. világháború után újjá tudta szervezni a teljesen megsemmi-
sült szakkönyvtárát.69 Dr. Neményi Imre a Kerepesi temetőben nyugszik.

69 i. m. Donáth Péter, 605.



KITEKINTÉS 129

ISKOLAI KÖNYVTÁRAK HÓNAPJA: 
OKTÓBER – VILÁGHÓNAPI 
PROGRAMOK A BUDAI NAGY ANTAL 
GIMNÁZIUMBAN

SZAKMÁRI KLÁRA1

A könyvtár-pedagógiai munkámban fontosnak tartom, hogy minden hónapban 
legyen valamilyen külön esemény, program a könyvtárban, ami felkelti a tanulók 
figyelmét. Szeptember elején az új osztályok egy osztályfőnöki órán megismerked-
nek a könyvtár tereivel és alapvető szolgáltatásaival, megtörténik a beiratkozás, és az 
első látogatás során már többen kölcsönöznek is. Szeptember végén kerül sor a 
Népmese napjára, amikor kiállítással készülök és mesékkel segítem a kollégákat, 
hogy az adott napon és órában minden osztályban elhangozzék egy mese. Már 
augusztusban, a tervezéskor bekerülnek a világhónapi rendezvények a munka- és 
ütemtervbe. Figyelemmel kísérem az International Association of School 
Librarianship (IASL) honlapját: mi az idei téma, mi hogyan tudunk kapcsolódni 
ehhez, milyen ötletek merülnek fel? Az idei szlogen: „Az iskolai könyvtár kultúrákat 
kapcsol össze.” Október elsején kiteszem az IASL plakátját több helyre, a könyvtár 
facebook oldalán felhívom a világhónap indulására a figyelmet. Dokumentum-
összeállítást, ajánlót készítek az adott év szlogenjének megfelelően. A világhónap 
kiemelt, nemzetközileg szervezett programja a könyvjelző csereprogram, melybe 
megindulása óta minden évben részt veszünk. (https://iasl-online.wildapricot.org/
Bookmark-Exchange-2017) Így évek óta hagyomány, hogy az új osztályok közül a 
jelentkező-vállalkozó osztályfőnökkel egyeztetve jelentkezünk, majd kapunk 
partneriskolákat. Olyan népszerű lett a dolog, hogy az idén már minden új osztály 
diákja készített könyvjelzőt! Egyben ez az első kézműves foglakozásuk a könyvtár-
ban, amikor a gyerekek papírmárványozással elkészítenek 2-3 könyvjelzőt. Az egyi-
ket a cserepartner kapja, a másikat pedig a diák megtartja magának, használatba 
veszi. Így észrevétlenül újabb kötődés alakul ki a könyvtárral. Az idén Horvátország-
ból, Litvániából, Portugáliából, Romániából, Szlovéniából kaptuk a cserepartnere-
ket, de voltunk már kapcsolatban izraeli, spanyol, német iskolákkal is. A festés 
közben van mód beszélgetésre, a könyvtárban való böngészésre, olvasásra, felfede-
zésre – máris otthonosabban mozognak a könyvtárban! A hónap elején pedig 
megindul a várva-várt „csúcsprogram”, a könyvtári éjszaka előkészítése. 

1 Szakmári Klára, könyvtárostanár, Budai Nagy Antal Gimnázium, Budapest
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A KÖNYVTÁRI ÉJSZAKÁRÓL

Negyedik alkalommal rendeztük meg gimnáziumunkban a könyvtári éjszakát. 
Amikor először megszerveztem, még nem gondoltam, hogy ilyen sikere lesz!

Több célt is kitűzünk: 
 ■ a bejövő új osztályok diákjainak közösségépítés,
 ■ a könyvtár és az olvasás népszerűsítése,
 ■ a könyvtár mint „jó hely”, mint információs és közösségi központ bemutatása,
 ■ játékos formában új ismeretek szerzése, 
 ■ közösségi és személyes kapcsolatok erősítése,
 ■ megmutatkozási lehetőség a diákoknak,
 ■ az együttlét és a közös cselekvés örömének megtapasztalása,
 ■ az iskola PR-tevékenységének erősítése. (Ez azért is érdekes, mert voltak olyan 
diákok, akik azért döntöttek iskolánk mellett, mert látták a honlapon ezt a 
programot is!)

A megszerzett tapasztalatokkal az évek során egyre profibban tudom megszer-
vezni az éjszakát – de szeretném hangsúlyozni, hogy ezt csak a kollégák és az 
iskolavezetés támogatásával tudom véghezvinni. Már a tanév tervezésekor bekerül a 
könyvtár munkatervi javaslataiba és a kibővített iskolavezetési értekezleten döntés 
születik az időpontról is, mely kapcsolódik októberhez – az iskolai könyvtári 
világhónaphoz. Az első alkalommal még nem volt központi téma, csak sokféle 
programot és tevékenységet kínáltunk. Tanulságos volt, hogy még a szabad prog-
ramnál is kellenek keretek, mert 40–50 diák esetén kitörhet az anarchia… Olyan 
nagy siker volt, hogy még a ballagáson is emlegették ezt az estét, az ott megesett 
kalandokat, a (nem)alvást a polcok között. Azóta mindig van valamilyen központi 
téma, ami köré felfűzöm a programokat. Megkérem a diákokat, javasoljanak ők is, és 
én is keresek ötleteket. Nagy segítséget jelentett a Szegedi Tudományegyetem 
Klebelsberg Könyvtár honlapja, ahol sok éjszaka programja olvasható és a kvízek 
egy része letölthető. Könyvtárostanár kollégák beszámolói, honlapjai is inspirációt 
adhatnak. A beérkezett diákjavaslatokat kiegészítem az én ötleteimmel, majd 
általában öt témát teszek fel szavazásra a potenciális résztvevőknek. Tehát a diákok 
választanak, a legtöbb szavazatot kapó témát valósítjuk meg: így volt már boszorká-
nyos éjszaka és Harry Potter-éjszaka. Az idén a nyomozás és a krimi „aratott”. 
Áttekintem a könyvtári állományt a téma szempontjából,; sok-sok résztémára ötlete 
merül fel, és a közreműködő kollégák is javasolnak vagy választanak az ötletek 
közül. Számíthatok a DÖK vezető tanárra, az érintett osztályok osztályfőnökeire, az 
igazgató helyettesre, érdeklődő, lelkes szakos kollégákra, sőt a büfésre és a szülőkre 
is! Az „állomások” programját vagy maga dolgozza ki a kolléga, vagy én készítem 
elő, összeállítom a mini forgatókönyvet, kvízt, beszerzem-összeállítom a kellékeket 
és átadom a munkatársnak. Menet közben is jönnek a jó ötletek, újabb szempontok, 
játékok. Közben az osztályfőnökök segítenek eljuttatni a szülőkhöz a jelentkezési 
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lapot, hiszen a szülőnek tudnia kell (és jóvá is kell hagynia), hogy gyermeke az estét 
és az éjszakát a könyvtárban tölti. Nagy a tülekedés, hogy ki jöhet el, mivel a létszám 
sajnos korlátozott, de eddig még mindenki befért, úgy, hogy a könyvtár mellé újabb 
termek és folyosórészek nyíltak meg. Mindig részletes forgatókönyvet készítek, 
aminek vannak állandó elemei:

 ■ Idővonal: hol, mikor, mi történik? 
 ■ Programvonal: mi a téma, mire van hozzá szükség, mit kell venni, mit kell 
elkérni, előkészíteni, megbeszélni, ki a felelős? 

 ■ Beszerzendő – beviendő – megszerzendő dolgok listája, a kiadások kalkulációja. 
(A költségeket az iskola alapítványa állja és szülők is hozzájárulnak sütemény-
nyel, lekvárral és mézzel.)

Előző napokban, illetve kora délután a könyvtár átrendezése, minden kellék 
előkészítése, bevásárlás, pékhez szaladás, meglepetésfalatok elkészítése… majd a 
gyülekezés, a meglepetésfalatkák kínálása (pl. bosziszem vagy varázspók), aztán 
megnyitó, fanfárok. Állandó, nagyon népszerű programpont a könyvdominó 
megépítése az iskola bejáratától a könyvtárig, majd eldöntése, és a könyvek össze-
gyűjtése egy oldalsó folyosóra… (másnap rendezés és visszapakolás tesiórás fiúk-
kal…, nekem is kemény edzés). Mindig nagyon élvezik a résztvevők a közös vacso-
rát, ebből is látszik, hogy sok családban nincsenek közös étkezések. Ebben a 
diákönkormányzatos segítők és a büfés oroszlánrészt vállal! Ezt követően megala-
kulnak a csapatok, nevet húznak vagy választanak és elindul a forgószínpad! 
Minden csapat szerezhet pontokat, van lehetőség egyéni elfoglaltságokra: olvasásra, 
netezésre, filmnézésre, böngészésére, könyvek örökbe fogadására, könyvajánló 
írására, könyvszelfikre és mindenféle mókára is. Mindig van teaház, ahová a szülők 
küldenek be süteményeket.

Az idei állomások:
 ■ Fegyverek fizikája, egy-két lőfegyver testközelből (lőszer nélkül!), mit mutat a 
mikroszkóp, a DNS, a biológiai nyomok?

 ■ Mérgező növények: növényfelismerés, beazonosítás, melyik része mérgező, 
hogyan, miért?

 ■ Híres bűnesetek, hírhedt bűnözők, híres bűnüldöző szervezetek és börtönök a 
valóságban és az irodalomban

 ■ Nyomozás szavak után a Definity játékkal és szótárakkal
 ■ A krimi műfaji sajátosságai, híres szerzők és szereplők, a mai krimi
 ■ Krimi barkochba
 ■ Nyomozókutyák és híres kutyák, szerepük a bűnüldözésben és az élet egyéb 
területein

 ■ Rabosító fotó és ujjlenyomat készítése
 ■ Teaház
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Mindezt nagyon interaktívan, a diákok tudására, élményeire, információk 
keresésére és megosztására, igazi csapatmunkára alapozva – jókedvűen, bizonyos 
mértékig kötetlenül.

Az idén elmaradt az akadályverseny a könyvszállító kocsival, mivel már nagyon 
közeledett az éjfél, de összesítettük a pontokat és eredményhirdetésre került sor: 
„csokieső” hullott. Ezután a helyfoglalás, a matracok elhelyezése a polcok között, a 
raktárban és az olvasóteremben, illetve a kis tornateremben (a nagy létszám miatt 
nem fértünk el a könyvtárban!!!), gyors fogmosás és cicamosdás, majd esti „rém-
mese”. Fél egyre sikerült mindenkinek megtalálni a matracát, a tanerők kidőltek, de 
a diákok nem… a történteket fedje éji homály! Másnap reggel ébresztő, gyors 
tisztálkodás az öltözőkben, személyes holmik összepakolása, majd közös reggeli 
után – sajnos – be kellett menni tanórákra. A részt vevő diákoknak aznap felmenté-
sük volt felelésből és dolgozatírásból, de némelyek órai aktivitása is minimális volt, 
szerencsére a kollégák megértőnek bizonyultak. Nagyon jól éreztük magunkat, sok 
diák megköszönte a szervezést. Remélem, örök élmény marad számukra ez az este és 
pozitív érzésekkel kapcsolódnak a könyvtárhoz! Eddigi tapasztalataim szerint a 
résztvevők többsége általában a későbbi években többet jön a könyvtárba, aktív 
használóvá válik.
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TÓTHNÉ KÖRNYEI MÁRTA (1949–2018)

CSÍK TIBOR1

Amikor a tudósokra gondolunk, hajlamosak vagyunk csak a nagy felfedezőkre, a 
korszakos jelentőségű eredményeket elérőkre gondolni. Pedig a tudományok 
műveléséhez nélkülözhetetlen azon tudós szakemberek munkája is, akik az új 
paradigmák kidolgozásában vesznek részt, a gyakorlati megvalósítás útjait kutatják 
fel és a felsőfokú képzésben, a tudományos fórumokon adják át a legújabb ismerete-
ket. A magyar könyvtártudomány megújításában, az információtudományi para-
digma meghonosításában ilyen szerepe volt Környei Mártának. 

Környei Márta az Eötvös Loránd Tudományegyetemen (ELTE) végezte el az 
orosz-könyvtár szakot, diplomamunkáját a katalogizálás témaköréből írta. Tanárai 
nemcsak szorgalmára és műveltségére figyeltek föl, hanem tudása alapján alkalmas-
nak tartották arra, hogy oktatóként is részt vegyen a könyvtárosképzésben. Az 1970-
es évek második felében, amikor bekapcsolódott az egyetemi oktatásba már mutat-
koztak a hazai könyvtári rendszer modernizálásának eredményei. A műszaki és 
természettudományok területén a dokumentációhoz és a referáláshoz kapcsolódó 
kutatásoknak, fejlesztéseknek politikai támogatottsága is volt. A fejlesztések tudo-
mányos hátterét az ELTE Könyvtártudományi Tanszéke mellett az Országos 
Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központja és az Országos 
Műszaki Információs Központ és Könyvtár biztosította. Környei Márta számos 
olyan ismeretkör oktatásába kapcsolódott be, amelynek még nem vagy alig voltak 
hazai előzményei, tehát a nemzetközi szakirodalom alapján neki kellett kidolgoznia 
a képzés tartalmát és módszereit (pl. tudománymetria). Visszatekintve az előadások 
és szemináriumok tematikájának kialakítására, nem a nehézségekre emlékezett, 
hanem hogy igazi szellemi kihívást jelentett, és hogy milyen új ismeretekkel gyara-
podott általa.

A tudományos érdeklődése a könyvtári osztályozás és az információkereső 
nyelvek elmélete felé fordult. A magyar könyvtárosképzésben ez az ismeretkör a 
szovjet-orosz Jevgenyij Ivanovics Samurin (1889–1962) korszakos művén2 nyugodott, 
mely bemutatta a könyvtári-bibliográfiai osztályozás fejlődéstörténetét a kezdetektől 
a XX. század közepéig. A kétkötetes monográfia egyrészt a teljesség igényével, 
részletekbe menően tárgyalta az osztályozásokat és feltárta a filozófiai hátterüket, 
másrészt értékelte is azok társadalmi szerepét a marxista-leninista társadalomelmé-
let felfogása szerint. A kurzus gyakorlati részének középpontjában az Egyetemes 

1 Csík Tibor PhD, főkönyvtáros, Eszterházy Károly Egyetem OFI Országos Pedagógiai Könyvtár és 
Múzeum, Budapest

2 Samurin, Evgenij I. (1977): Geschichte der bibliothekarisch-bibliographischen Klassifikation. München, 
Verlag Dokumentation. I-II.
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Tizedes Osztályozás (ETO) felépítésének és alkalmazásának elsajátítása állt. E 
stúdium tekintetében is alapvető változást hozott a gépi információkeresés 
(information retrieval) technológiájának és az információkereső nyelvek elméletének 
megjelenése. A filozófiai alapú, az ismeretek társadalmi elérhetőségét középpontba 
állító felfogás mellett ugyanis egyre nagyobb teret nyert a tartalmi reprezentálás 
matematikai-logikai modellezhetősége és a visszakeresés hatékonyságának mérése. 
A könyvtárakban folyó tartalmi feltárás elméletének és gyakorlatának megújítását 
tehát nem lehetett elkerülni. Ebben a megújításban, a magyar könyvtártudományi 
képzés továbbfejlesztésében Környei Márta úttörő szerepet vállalt. Arra törekedett, 
hogy az egyetemi oktatás számára meghatározza azokat az alapokat, melyből a 
történeti kutatások felé éppúgy vezet út, mint tezaurusztechnológia, vagy az automa-
tikus osztályozás-indexelés tanulmányozásához. Messzemenőkig osztotta Horváth 
Tibor (1935–2011) elképzelését: a tudományt szolgálni csak tudományos eszközökkel 
és módszerekkel lehet. Ezen elv mentén egységbe foglalta a szigorú tudományos 
felépítést és a gyakorlati megvalósításhoz szükséges ismeretek, készségek átadását. 
Az elért eredményeinek egyik vetületét mutatja a főiskolásoknak készített, a könyv-
tári osztályozásról szóló összefoglalója.3 

Környei Márta nemcsak az egyetemi, hanem több főiskolai képzésben is részt 
vett. Talán a leghosszabban az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskolán (Eger) 
oktatott. Akiket tanított, megerősíthetik, hogy az óráit mindig jól építette fel, 
magyarázatai alaposak és legendásan logikusak voltak. Arra törekedett, hogy a 
hallgatók jól értsék a tananyagot, ezért szívesen vette a hozzászólásokat, akár az 
ellentétes véleményeket is. Azok közé a tanárok közé tartozott, akik nagy súlyt 
helyeztek az érvelésre és az ellenmondások feloldására, de tudott nemet is mondani a 
helytelen fölvetésekre. Leginkább a bölcsészek körében volt szokás, hogy az egyéni 
felfogás hangoztatásával vagy kritikai észrevételekkel bizonyítsák kreativitásukat. És 
persze a sajátos „látásmód” bemutatásával nem egy szakon el lehetett terelni a 
vizsgáztató figyelmét a tárgyi tudás hiányosságairól. A jól bevált gyakorlattal – ter-
mészetesen – voltak, akik az ő tantárgyainál is próbálkoztak. Ha hibás volt a 
deszkriptorok közötti reláció vagy a téma nem a megfelelő helyére került az ETO 
tudományrendszerében, akkor jöhetett az „eltérő megközelítés”. Az általában 
hosszúra nyúló magyarázatot Környei Márta nagy türelemmel hallgatta végig, majd 
egy-két mondattal válaszolt. Válaszai egyszerűek voltak, de mindig a kérdés lényegét 
ragadták meg. Olyan meggyőző és logikus tudott lenni, hogy a bevett gyakorlat 
ellenére kevesen hoztak föl további érveket, mintegy megbeszélve a tanárral a 
problémát.

Környei Márta nemcsak tudós szakember volt, hanem a gyakorlatba is át tudta 
ültetni ismereteit, ahogy ezt számos fejlesztésben, projektben való részvétele bizo-
nyítja. Közreműködött a Közlekedéstudományi Intézet tezauruszának elkészítésé-

3 Környei Márta (1990): Könyvtári osztályozás. Tanárképző főiskolák. Egységes jegyzet. Budapest, Tan-
könyvkiadó
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ben, a Medicor News című folyóirat permutált indexének4 összeállításában. 
Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (OPKM) is bevonta 1985-ben a 
pedagógiai tárgyszójegyzék5 fejlesztési munkálataiba. Már az OPKM munkatársa-
ként vett részt az iskolai könyvtárak számára készülő tárgyszójegyzék6 kidolgozásá-
ban. A magyar általános tárgyszójegyzék7 kialakításának ügye mellé is odaállt, de 
az, abban a formában, sajnos, nem valósulhatott meg. A pedagógiai kutatást tárgyaló 
kézikönyvben8 az amerikai szakirodalmi adatbázis, az Education Resources 
Information Center (ERIC) példáján összefoglalta a bibliográfiai adatbázisok 
legfontosabb ismérveit, a számítógépes keresés menetét, és bemutatta az OPKM 
szakirodalmi adatbázisát.

Az ELTE Könyvtártudományi Tanszékéről 1986-ban került az OPKM-be, 
1987-től a könyvtári főosztály vezetője, 1992-től főigazgató-helyettes. A hazai 
könyvtárak közül elsők között, az OPKM-ben indult meg a könyvtárgépesítés, még 
az 1980-as évek második felében. A Horváth Tibor dolgozta ki az országos pedagó-
giai információs rendszer9 tervét, amely az oktatás – mint stratégiai ágazat – infor-
mációellátását volt hivatva számítógépes hálózat segítségével megoldani. Ugyancsak 
ő kezdeményezte – már mint az intézmény főigazgató-helyettese – a Preserved 
Context Index System (PRECIS) nevű számítógépes indexelési eljárás bevezetését. 
A pedagógiai információs rendszer tervei – melyekhez hasonló az elmúlt harminc 
évben sem született hazánkban – mintaként szolgálhattak volna más ágazatok 
információgazdálkodásának is. Környei Márta e rendszer kiépítéshez szükséges 
kutatásokat, fejlesztéseket koordinálta és a könyvtári innovációt irányította (pl. a 
számítógépes adatbázis kialakítását, az indexelés magyarítását, a pedagógiai 
tárgyszójegyzék10 folyamatos revízióját). A fejlesztések eredményeként 1988 végén 
indult el a könyvtárban a számítógépes feldolgozás, mely magában foglalta a 
könyvtári katalogizálást és a magyar neveléstudományi bibliográfia rekordjainak 
elkészítését. Az országos pedagógiai információs rendszert, sajnos, a történelem 
elsodorta. A könyvtár adatbázisai (OPAC, Pedagógiai Adatbázis, Pedagógiai 
Tárgyszójegyzék stb.) máig az akkor kialakított elvek alapján épülnek. S úgy alakult 
a helyzet, hogy az intézmény azóta is a munkatársai fejlesztette könyvtári szoftvere-
ket használ, nem vásárolt külföldi integrált könyvtári rendszert. A könyvtár a 

4 Medicor News Index 1968–1982. Szerk. Csaba Gabriella, Horváth Tibor és Környei Márta. Készült az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem Könyvtártudományi Tanszékén. Budapest, 1983. Egyetemi Ny.

5 Pedagógiai tárgyszavak az országos pedagógiai információs rendszer számára. Budapest, Országos 
Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. 1988.

6 Dán Krisztina (szerk.) – Ládi László (összeáll.) – Környei Márta (összeáll.) (1996): Tárgyszójegyzék 
iskolai könyvtárak részére. Budapest, FPI. 

7 Környei Márta (1992): A magyar nyelvű általános tárgyszójegyzék munkálatai. Tudományos és Műsza-
ki Tájékoztatás. 39. 10. sz. 455–456.

8 Falus Iván (szerk. 1993): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Budapest, Keraban
9 Horváth Tibor (1988): A pedagógiai információs rendszer. In: Az Országos Pedagógiai Könyvtár és 

Múzeum évkönyve [szerk. Balázs Mihály]. Budapest, OPKM. 45–51.
10 Magyar Pedagógiai Tárgyszójegyzék. Budapest, Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, 1997. és az 

újabb kiadások



136 KITEKINTÉS

vezetése alatt valóban oktató intézménnyé vált a neveléstudományi tájékoztatás 
területén. Bekapcsolódott az ELTE pedagógiai képzésébe, számos felsőoktatási intéz-
mény hallagatóinak tartott foglalkozásokat a könyvtárhasználattól, a tájékoztató és 
kutatás-módszertani foglalkozásokon át egészen az adatbázisokban való keresést 
bemutató kurzusokig (pl. ERIC, PsycINFO, AV Online). Az OPKM folyóiratának, a 
Könyv és Nevelésnek az 1999-es újraindítását támogatta, s ezzel sikerült teljessé 
tenni az országos tudományos szakkönyvtár tevékenységét. 

Környei Márta nemcsak elsőrangú szakember, hanem a szó legnemesebb értelmé-
ben emberséges és kiváló vezető volt. Ösztönözte a munkatársakat, hogy tanuljanak, 
képezzék magukat, magasabb szintű diplomát szerezzenek. A tudományos témák 
iránt érdeklődőknek lehetőséget biztosított a kutatásra, az oktatási és fejlesztési 
felkéréseket feltétel nélkül támogatta. Felfogása szerint ugyanis mindez csak növeli 
az intézmény elismertségét és rangját. Határozott vezető volt, de a munkatársak 
ügyeit nagy beleérző-képességgel intézte, és vállalta a döntéseit, még akkor is, ha 
azokra a körülmények kényszerítették. Nem szerette, ha személye bármilyen 
vonatkozásban előtérbe került. Még segítséget is úgy adott, hogy az érintettek csak 
később ismerték föl, kinek is tartoznak hálával. Az országos szakkönyvtárak 
lehetőségeinek szűkítését valamennyi szakmai és fenntartói fórumon próbálta 
lassítani, s óriási erőfeszítéseket tett, hogy kivédje az OPKM-et érintő negatív 
hatásokat.

Akik ismerték, tudják, milyen remek embert vesztettünk! Őrizzük meg legjobb 
emlékezetünkben!



Neményi Imre (1862–1942)

A kép Goda Beatrix Egy elfeledett konzervatív 
reformer. Neményi Imre pedagógiai nézetei 
című tanulmányához kapcsolódik.

Tóthné Környei Márta (1949–2018) munkásságát Csík Tibor méltatja.
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Pécseli Király Imre Isagoges Rhetoricae libri duo [...] 1612-ben megjelent, 
a komáromi iskola számára írt könyvének címoldala.
A művet Adamikné Jászó Anna tanulmánya mutatja be.
A képért köszönetet mondunk az Országos Széchényi Könyvtárnak.


