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Forrás: http://sandersdesigns.com/community/woodlawn-storyville/ [2018. 04. 10.]
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A KÖNYVTÁRAK SZEREPE AZ OLVASÓVÁ 
NEVELÉS MEGALAPOZÁSÁBAN1

HUSZTI ÁGNES2

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

ÁGNES HUSZTI: THE ROLE OF THE LIBRARIES 
IN THE FOUNDATION OF READING ENGAGEMENT

This study aims to show how libraries can contribute to the early literacy in childhood. 
The paper reviews the relevant literature, introducing important concepts of early 
literacy in order to place the study in context. It investigates the required conditions for 
babies and toddlers to support pre-reading skills. It also analyses how libraries can 
encourage the ability of this very young target group for early speech development and 
literacy skills, as this is the stepping stone to the pleasure of reading. The study is based 
on the guidelines of International Federation of Library Associations, which is 
supported by international practices. By showing the process of becoming a reader is 
based on the above mentioned guidelines. Firstly, I would like to introduce the target 
group and the mission of the children’s library and then show how libraries with their 
resources and services can support the success of lifelong literacy for the referred target 
group.

A ’70-es, ’80-as években indultak azok a mozgalmak, amelyek a gyermekek korai 
nevelését tűzték ki célul, és mára sok országban az oktatásügy fontos stratégiai 
céljává vált a kisgyermekek olvasóvá nevelésének előkészítése. Ebben a törekvésben 
kapnak óriási szerepet a könyvtárak, melyek oktatási rendszeren kívüli intézmény-
ként már a kezdetek kezdetén megszólíthatják a kisgyermekeket és hozzátartozóikat, 
és elláthatják őket azzal a szükséges ismerettel és anyaggal, ami hozzájárul a kisba-
bák és gyermekek nyelvi fejlődéséhez. A könyvtárak szerte a világban vállalkoztak 
erre a feladatra, és megteremtették a körülményeket, hogy fogadják és neveljék 
ezeket az apró látogatókat, hogy felnővén a könyvek és szövegek világa barátságos és 
felfedezésre váró területet jelentsen számukra.

1 A tanulmány részlet Huszti Ágnesnek az Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK Könyvtár- és Infor-
mációtudományi Intézetében készített és sikeresen megvédett diplomamunkájából.

2 Huszti Ágnes informatikus könyvtáros, magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár
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Az IFLA (International Federation of Librarian Associations and Institutions) 
szakértői csoportja 2006–2007-es projektje keretében összefoglalta a babák és 
kisgyermekek könyvtári szolgálatának irányelveit (A babák és kisgyermekek könyv-
tári szolgálatának irányelvei – Guideline for Library Services to Babies and Toddlers). 
Azért is kaphatott külön figyelmet ez a korosztály, mert nyilvánvalóvá vált és 
fókuszba került a korai évek szerepe az olvasóvá nevelés folyamatában – a korai 
pozitív tapasztalatok ugyanis megalapozzák az egész életen át tartó érdeklődést a 
könyvek iránt. Országonként eltér a könyvtárak közösségi szerepvállalása – ettől 
függően vesznek részt a különböző nemzetek könyvtárai is az olvasásnépszerűsítés 
szolgálatában. Az IFLA irányelvei nagy hangsúlyt helyeznek a 3 éves kor alattiak – 
babák és kisgyermekek – igényeinek kiszolgálására, különösen a speciális igényű 
(például a kétnyelvű vagy fogyatékkal élő) gyermekek ellátására. 

A tanulmányban azt vizsgálom, hogyan gazdagítja a könyvtár a literációs nevelés 
folyamatát szolgáltatásaival, tárgyi és személyi feltételeivel, milyen foglalkozásokat, 
eszközöket kínálhat a legfiatalabb látogatók számára. Vizsgálatom kiindulási alapja 
azok a nemzetközi irányelvek, melyeket a nemzetközi gyakorlat formált. Azt 
tekintem át, hogy a kisgyermekek ellátásában milyen elvárásokat támaszt a köz-
könyvtárak felé a világ könyvtárügyét képviselő nemzetközi szakmai szövetség, az 
IFLA. A szövetség három dokumentumának – A közkönyvtári szolgálat: Az IFLA és 
az UNESCO fejlesztési irányelvei,3 A babák és kisgyermekek könyvtári szolgálatának 
irányelvei (Guidelines for Library Services to Babies and Toddlers),4 A gyermekkönyv-
tári szolgálat irányelvei (Guidelines for Children’s Library Services)5 – ajánlásait 
követve veszem számba, hogyan tud az olvasóvá nevelés megalapozásában hatéko-
nyan részt vállalni a könyvtár. Az útmutatók fogják meghatározni dolgozatom 
irányvonalát, melyet igyekszem kiegészíteni nemzetközi és magyar példákkal, illetve 
az olvasás-előkészítésre vonatkozó szakirodalom egy részének bemutatásával. 
Terjedelmi okokból nem vizsgáltam a speciális nevelési igényű kisgyermekeknek 
nyújtandó könyvtári szolgáltatásokat.

GYERMEKKÖNYVTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK

Az utóbbi évtizedben a babák és kisgyermekek is szívesen látott tagjaivá váltak a 
könyvtárak többségének. Ennek alapján került a nemzetközi könyvtári szövetség 
figyelmének középpontjába ez a csoport is, és vált igénnyé a feltételek megfogalma-
zása. Az irányelvek alapján a célcsoport tagjai mégsem csak ők egyedül: fontos 

3 A közkönyvtári szolgálat: Az IFLA és az UNESCO fejlesztési irányelvei. Forrás: https://ki.oszk.hu/
sites/default/files/dokumentumtar/ifla_kozkonyvtariszolgalat_iranyelvei.pdf [2018. 02. 25.]

4 Guidelines for Library Services to Babies and Toddlers Forrás: https://www.ifla.org/files/assets/hq/
publications/professional-report/100.pdf [2018. 02. 25.]

5 Guidelines for Children’s Library Services Forrás: https://www.ifla.org/files/assets/libraries-for-
children-and-ya/publications/guidelines-for-childrens-libraries-services-en.pdf [2018. 02. 25.]
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megjegyezni, hogy az útmutató a gyermeket és kísérőjét együtt, egységben láttatja. 
A gyermek szükségleteinek kiszolgálásával együtt mindig az őt kísérő személy – 
szülő, nagyszülő, családtagok, hivatalos gondviselő, nevelő, egészségügyi dolgozó – 
igényeinek kielégítését is hangsúlyozza.6

A gyermekek a könyvtári szolgáltatások, eszközök és anyagok elérésében kísérő-
jükre vannak utalva, ők tanítják meg nekik ezek használatát, és kísérik figyelemmel 
a könyvtárban zajló tevékenységeiket. Éppen ezért fontos tudatosítani a gyermekek-
hez tartozó személyekben, mi a szerepe a kicsik életében a könyveknek és a könyv-
tárnak. A kísérő szülő, rokon, gondozó szemléletét is formálhatja a könyvtár a 
gyermekek olvasóvá neveléséről szóló előadásokkal, ismeretterjesztő kiadványokkal 
és foglalkozásokkal.7

CSALÁDI KÖRNYEZET

A gyermekek nyelvi fejlődése az első években főként a családi élet kontextusában 
zajlik. A családi környezet tehát az, ami leginkább meghatározza az óvodába lépő 
gyermekek nyelvi készségeinek fejlettségét, a világról szerzett tapasztalatát, tudását. 
A társadalmi, kulturális és gazdasági hátrányok már korán, óvodás korban egyen-
lőtlen helyzetet teremtenek a tanulás területén, és így később a társadalmi érvénye-
sülés folyamatában is.

„A szegénység – írja Péterfi Rita az olvasásfejlesztés nemzetközi tapasztalatait 
elemző tanulmányában – nem csupán a jövedelmek alacsony voltát vagy hiányát 
jelenti, hanem különböző javaktól való megfosztottságot is: tehát az anyagi hiányok 
mellett gazdasági, társadalmi, politikai, kulturális javaktól való megfosztottságot is 
jelent. S ez felnőttre és gyerekre egyaránt érvényes. Az olvasás kapcsán éppen ezért 
szükséges a családról mint egységről, a szülőről és a gyerekről való együttes gondol-
kodás.”8

A gyermekek írásbeliséggel kapcsolatos viselkedése, tudása összefüggést mutat a 
család szociokulturális és literációs jellemzőivel. Szinger Veronika kutatása, mely 
óvodások literációs ismereteit vizsgálta a családi háttérjellemzők összefüggésében, 
ezt a nagycsoportos gyerekek esetében is igazolta. A gyermekek írásbeli kommuni-
kációja (melyet a nyelvi tudatosságuk, írásbeliséggel kapcsolatos ismereteik, vizuális 
kommunikációs szokásaik és írás-olvasás eseményeik gyakorisága alapján határo-
zott meg) pozitív korrelációt mutatott többek között a szülők iskolai végzettségével, 

6 Guidelines for Library Services to Babies and Toddlers 5–6. p. Forrás: https://www.ifla.org/files/assets/
hq/publications/professional-report/100.pdf [2018. 02. 25.]

7 Uo.
8 Péterfi Rita: Az olvasásfejlesztés nemzetközi tapasztalatai. Könyv és Nevelés, 14. évf. 2012. 1. sz. 12–26. 

p. Forrás:http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/az_olvasasfejlesztes_
nemzetkozi_tapasztalatai [2018. 01. 11.]
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a könyvtárhasználattal, mesemondással, meseolvasással, az otthoni könyvek és 
gyermekkönyvek számával és a szülők olvasással szembeni pozitív attitűdjével.9

Csík Tibor PISA- és PIRLS-eredményeken alapuló vizsgálatai10 is igazolták, hogy a 
szülőknek kiemelkedő szerepe van az olvasás megalapozásában, előkészítésében. 
A PIRLS-adatok összevetéséből kiderült, hogy a magyar gyermekek esetében 
meghatározó módon befolyásolja az olvasási kedvet a szülők iskoláskor előtti 
olvasásra ösztönző nevelői tevékenysége. A korrelációk vizsgálata rávilágított arra is, 
hogy a szövegértés eredményességét befolyásolja a szülők olvasási szokása és az 
otthoni könyvek száma is.11 A két PISA-eredmény (2009-es és 2012-es) is egyértel-
műen igazolta, hogy a családi könyvtár nagysága összefüggést mutat a diákok 
eredményességével.12 Az otthoni gazdag literációs környezet tehát mérhető módon 
támogatja a gyermekek írásbeliséggel kapcsolatos ismereteinek gyarapodását.

A szülői háttér szerepét felismerve a nemzetközi gyakorlatban az olvasásfejlesztési 
és olvasóvá nevelési programok a családokat (gyermekeket, szülőket, nagyszülőket, 
rokonokat) is megcélozták. Ezek a családi írás- és olvasásfejlesztő kezdeményezések 
(family literacy) egyrészt a gyenge olvasási- és íráskészséggel rendelkező felnőttek-
nek nyújtanak segítséget, másrészt közös olvasási programokat kínálnak szülőknek 
és gyermekeknek.13 Egyszerre segítik a szülőt nyelvi, kulturális hátrányai leküzdésé-
ben, és próbálják olvasásra ösztönző magatartásra nevelni. Amellett, hogy a szülők 
literációs szokásait igyekeznek alakítani (írásra, olvasásra késztetik őket), annak a 
nagyon fontos tapasztalatnak az átadását tűzték ki célul, hogy a gyermek fejlődését 
már a kezdetektől alapjaiban meghatározza a vele való kommunikáció minősége és 
mennyisége.

9 Szinger Veronika: Kisgyermekkori írás-olvasás esemény. Indirekt találkozás az írásbeliséggel iskolás-
kor előtt. Pécs, 2008. Forrás: http://pea.lib.pte.hu/bitstream/handle/pea/15476/szinger-veronika-tezis-
hun-2009.pdf?sequence=2&isAllowed=y[2018. 04. 05.]

10 Csík Tibor: A könyvtárak befolyása a tanulók teljesítményére – Az oktatás és a könyvtárak az OECD 
PISA 2009-es és 2012-es felmérésében. In: Könyvtárak a tudomány és a felsőoktatás szolgálatá-
ban. Tanulmányok. Szerk. Buzási Éva, G. Szabó Sára, Kiss Gábor, Kaposvár, Kaposvári Egyetem 
Egyetemi Könyvtár, 2016. 86–108. p Forrás: http://lib.ke.hu/emimg/konferencia/Konyvtarak_
Tanulmanyok_2016_BELIV_P001-144_NYOMDA.pdf [2018. 04. 05.] 

 Csík Tibor: Az olvasási készség összefüggése a könyv- és könyvtárhasználattal a 2011-es PIRLS-
vizsgálatban. In: Médiatudatosság az oktatásban. Konferenciakötet. Szerk. Nagy-Király Vivien, Buda-
pest, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 2013. 87–94. p. Forrás: http://mek.oszk.hu/13500/13534/13534.
pdf [2018. 04. 05.]

11 Uo. 93. p.
12 Csík Tibor: A könyvtárak befolyása a tanulók teljesítményére – Az oktatás és a könyvtárak az OECD 

PISA 2009-es és 2012-es felmérésében. In: Könyvtárak a tudomány és a felsőoktatás szolgálatában. 
Tanulmányok. szerk. Buzási Éva, G. Szabó Sára, Kiss Gábor, Kaposvár, Kaposvári Egyetem Egyetemi 
Könyvtár, 2016. 97. p. Forrás: http://lib.ke.hu/emimg/konferencia/Konyvtarak_Tanulmanyok_2016_
BELIV_P001-144_NYOMDA.pdf [2018. 04. 05.]

13 Brooks, Greg: A családi írás és olvasás szerepe Európában és Európán kívül. A témával kapcso-
latos kutatások áttekintése. Könyvtári Figyelő, 56. évf. 2010. 3. sz. 468. p. Forrás: http://epa.oszk.
hu/00100/00143/00076/pdf/EPA00143_Konyvtari_Figyelo_2010_3_466-473.pdf [2018. 01. 25.]
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CSALÁDI ÍRÁS-OLVASÁS TEVÉKENYSÉGEK ÖSZTÖNZÉSE, 
OLVASÁSNÉPSZERŰSÍTŐ MOZGALMAK

A gyermek korai literációs nevelésében nagyrészt a szülő játszik szerepet. A családi 
írás- és olvasásfejlesztő programok azért is váltak népszerűvé, mert ezek hátterében 
az a feltételezés állt, hogy a gyenge írás- és olvasási készségekkel rendelkező szülők 
gyermekeinek nagy eséllyel lesznek hasonló problémáik ezen a téren. Bár a kutatá-
sok statisztikailag laza összefüggést mutattak a gyenge készségekkel rendelkező 
szülők és gyermekek problémái között, mégis belátható, hogy a szülők olvasási 
szokásainak formálásával javulnak a gyermek tanulási és életesélyei is.14 Ezek a 
mozgalmak a család fogalmát igen tágan értelmezik, és nem pusztán a magcsaládot, 
hanem a tágabb családi környezetet (nagyszülőket, rokonokat, nevelőket) is igyekez-
nek megszólítani, és írásra, olvasásra bátorítani. 15

Az első családi literációs tevékenységet ösztönző programok Izraelben, az 
Egyesült Államokban és Angliában jelentek meg a ’70-es és ’80-as években.16 
Hatékonyságuk miatt hamar népszerűek lettek ezek a mozgalmak, és elterjedtek 
szerte a világon. Jelentőségüket mutatja, hogy sokat állami támogatással működtet-
nek. Ezek nem kampányszerűen futó projektek, hanem általában többéves, folyama-
tos promóciós tevékenységeket jelentenek, melyek célja, hogy a családon belüli írás 
és olvasás presztízsét növeljék.17

Kiváló példája a családi literációs programoknak a PEFaL (Parent Empowerment 
through Family Literacy – a szülők felkészítése a családi írás- és olvasásfejlesztés 
révén) nevű nagyszabású kezdeményezés, melyhez több ország (Dél-Afrika, Kanada, 
Nagy-Britannia, Németország, Nepál, Törökország, Uganda, Új-Zéland, USA, Málta 
és részlegesen Anglia, Belgium, Litvánia, Olaszország, Románia) is csatlakozott, és 
melyhez kvantitatív és kvalitatív mérések és vizsgálatok is kapcsolódtak.

A felsorolt országok közül kiemelhető Törökország, mely családi olvasás- és 
írásfejlesztő programját 1985-ben indította, elsőként a világon. Mára kb. 70 ezerre 
rúg azok száma, akik ezekben a programokban részt vesznek. A projektekhez 
kapcsolódó, hosszú időszakot átölelő követéses vizsgálatok tapasztalatai azt mutat-
ják, hogy a programban részt vevők továbbtanulási esélyei javultak, és pozitív 
hozadéka volt még a programnak a családon belüli konfliktusok békésebb megol-
dása is (csökkent a gyermekbántalmazások száma).18

14 Uo.
15 Uo.
16 Thomas, Adele: FamilyLiteracy in Canada. Profiles of EffectivePractices. Ontario, Soleil,1998. 7. p. 

Forrás: http://en.copian.ca/library/research/family/famlit/liteng.pdf [2018. 02. 15.]
17 Béres Judit: „Azért olvasok, hogy éljek”. Az olvasásnépszerűsítéstől az irodalomterápiáig. Pécs, Kronosz, 

2017. 28. p.
18 Péterfi Rita: Az olvasásfejlesztés nemzetközi tapasztalatai. Könyv és Nevelés, 14. évf. 2012. 1. sz. 12–26. 

p. Forrás: http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/az_olvasasfejlesztes_
nemzetkozi_tapasztalatai [2018. 01. 11.]
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A családi írás- és olvasásfejlesztés hatékony példájának bizonyult a Kristin 
Wardetzky által vezetett németországi meseóra-projekt, melyhez a könyvtárak is 
csatlakoztak. Németországban magas a migrációs háttérrel rendelkező lakosok 
száma, és a bevándorlók jelentős része küzd nyelvi problémákkal. Az ilyen hátrányos 
helyzetű iskoláskorú tanulók számára szervezett berlini projektnek az az alapötlete, 
hogy a gyermekeket visszavezetik az ún. szóbeliség fázisába, abba a legintenzívebb 
tanulási szakaszba, amikor még a hallott szavakon keresztül épülnek ismereteik. 
Erre az időszakra tehető azoknak a komplex gondolati folyamatoknak a kialakulása, 
melyek alapjaiban meghatározzák majd az olvasott és hallott szövegek befogadásá-
nak eredményességét.

Ezeken a meseórákon a történeteket képzett színészek mondják el a német nyelv 
költői változatát használva. A megértést segítik a nonverbális jelzések: a mozgás, a 
mimika és a testbeszéd. A mese hallgatását, a befogadás fázisát a felidézési szakasz 
követi, melyben a gyermekek elmondják és eljátsszák a hallott történetet, végül az 
utolsó fázisban új, saját történetet alkotnak a hallott mese alapján. Ebben a produk-
tív szakaszban gyakran használják a japán papírszínházat, a kamishibait a történe-
tek megjelenítéséhez.19

A Kristin Wardetzky által vezetett projekt keretében óvodáskorú gyermekek 
számára is rendeztek meseórákat, majd – hogy hatékonyabbá tegyék a gyermekek 

19 Uo.

1. kép:  Szülők és gyermekek a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár foglalkozásán  
(forrás: http://www.bacstudastar.hu/pillanatkepek, 2018. 04. 10.)
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nyelvtanulását – később az anyákat is bevonták a programba. Az ilyen és ehhez 
hasonló projekteknek köszönhetően a német könyvtárakban akkora a migráns 
könyvtárhasználók aránya, mint részesedésük a lakosságéból.20

A gyermek első tanára a szülő, aki megtanítható arra, hogyan fejlessze gyermeke 
képességeit. Ez az alapgondolata azoknak a mozgalmaknak, melyek a családi 
könyves környezet és tevékenységek támogatását szolgálják tanácsokkal, könyvek-
kel, módszerekkel. Ilyen az 1969-ben Izraelben létrehozott HIPPY (Home 
Instructions for Parents of Preschool Youngsters, azaz otthoni tanítás az iskoláskorú-
nál fiatalabb gyermekek szüleinek)21 program, mely mára nemzetközi mozgalommá 
nőtt. Célja, hogy minden támogatást megadjon a szülő számára gyermeke megfelelő 
nyelvi, literációs neveléséhez a foglalkoztató csomagoktól a munkafüzeteken át a 
szükséges tárgyi eszközökig. A program a kulturális és nyelvi kisebbségben élő 
óvodáskorú gyermekek szüleit célozta, és tanulássegítő szerepén kívül a társadalmi 
integráció előmozdítását is szolgálta.

A nagy múltú brit Book Trust könyvadományozó és olvasmánytanácsadó 
program is példaértékű kezdeményezés. A családokat célzó mozgalmak közt 
elsőként hívta fel a szülők figyelmét arra, hogy már babakorban fontos a könyvekkel 
való ismerkedés, mely a későbbi élményszerző olvasás (reading for pleasure) megala-
pozója. A legfiatalabb (0–5 éves) gyermekek és családjaik számára indult 1992-ben a 
Book Trust, a Birmingham Library Services (Birmingham Könyvtári Szolgáltatás) és 
egyéb oktatási és egészségügyi intézmények közreműködésével a Bookstart (Könyv-
start) program, mely nyolc év alatt nemzetközi kezdeményezéssé vált. Ez az állami 
támogatást is élvező projekt komoly eredményeket ért el a gyermekek nyelvi készsé-
geinek kialakításában és későbbi tanulmányi sikereit illetően. A hatásmérések és 
visszajelzések egyértelműen kimutatták a programban részt vevő gyermekek 
átlagnál magasabb nyelvi tudatosságát, analizáló képességét, és igazolták azt is, hogy 
a projektben résztvevők könnyebben tanultak írni és olvasni az iskolában.22

A könyvtárak jelentős szerepet játszhatnak ebben a programban. Az első ingyenes 
kezdő könyvcsomag (Bookstart Baby Pack – Könyvstart Babacsomag) szülőkhöz 
való eljuttatásával bekapcsolódhatnak a családok életébe, és így eredményesen 
támogathatják a tanulás élethosszig tartó folyamatába lépő kisgyermeket és család-
ját. Gyakran a könyvtárak szolgálnak a Bookstart-programok helyszínéül (pl. 
Bookstart-hét rendezvényei keretében), és a programban részt vevő könyvtárak havi, 
esetleg heti rendszerességgel is tartanak foglalkozásokat a legkisebbek és szüleik 
számára. Ezek általában zenés-rímes (’rhymetimes’) programok vagy a közös olvasás 
élményét nyújtó ún. ’storytimes’ foglalkozások. A Bookstart mozgalom nagy 
hangsúlyt fektet a hátrányos helyzetű, alacsony szocioökonómiai státuszú családok 

20 Uo.
21 Béres Judit: „Azért olvasok, hogy éljek”. Az olvasásnépszerűsítéstől az irodalomterápiáig. Pécs, Kronosz 

Kiadó, 2017. 18. p.
22 Uo. 31–33. p.
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(például Bookstart Corner) és a fogyatékkal élő gyermekek felkarolására is (ilyen 
például a vakok és gyengénlátók számára készített csomag, a Bookshine).23

A Bookstart programhoz kapcsolódó követéses vizsgálatok eredményeinek 
hatására világszerte elterjedtek és nemzetközi hálózattá alakultak ezek az olvasást 
népszerűsítő mozgalmak, illetve hasonló kezdeményezések indultak számos 
országban: ilyen az amerikai Reach Out and Read, a németországi Lesestart (Olva-
sásstart) és a Buchstart Hamburg (Könyvstart Hamburg), az olasz Nati per leggere 
(Olvasásra születni), a holland Boekstart (Könyvstart) és az ausztrál Better 
Begginings (Jobb kezdet) projekt. Az amerikai Reach Out and Read program nem 
könyvtári kezdeményezésű projekt, de partneri kapcsolatot ápol könyvtárakkal, 
melynek keretében kölcsönösen segítik egymást az olvasásért folytatott küzdelem-
ben promóciókkal, szakmai segítségnyújtással, dokumentumok biztosításával.24

A Nati per leggere mozgalom létrehozásában az Olasz Könyvtári Egyesület 
(Associazione Italiana Biblioteche) is részt vett. A szociális, egészségügyi és 
oktatási szektor dolgozóit is bevonó kezdeményezés célja, hogy egyenlő esélyeket 
teremtsen a gyermekek számára az olvasóvá válás útján. Ez a gyermek hatéves koráig 
tartó program széleskörű tevékenységet jelent: a szülőknek nyújt szakmai segítséget 
a gyermekek literációs nevelésében, biztosítja a kicsik számára a szükséges anyagok-
hoz való ingyenes hozzáférést, különböző programokat, rendezvényeket kínál a 
családok számára, és könyvek ajánlásával segít eligazodni a gyermekkönyvek gazdag 
választékában. Az önkéntesek toborzása, mely bevonja a társadalom szélesebb 
rétegét is az olvasás folyamatába, igazi közösségi eseménnyé teszi a mozgalom 
rendezvényeit. Az önkéntesek lelkes beszámolóiból kiderül, hogy olyan élményt 
jelent ez a munka, mely során megtapasztalhatják azt, amit a mozgalom is hirdet, 
hogy az olvasás a szeretet gesztusa.25

2000-ben megalakult az EU Read konzorcium, mely a nemzeti olvasásnépszerű-
sítő mozgalmakat fogja össze Európában. A tizenhárom ország részvételével 
működő munkacsoportnak az a feladata, hogy a tapasztalatok cseréjével és új 
stratégiák kidolgozásával segítse az olvasásnépszerűsítés ügyét az európai régióban. 
Hasonló céllal alakult az All of Europe Reads to Kids (Egész Európa olvas a gyerme-
keknek) nevű projekt is, mely a kisgyermekes családokat célzó olvasásnépszerűsítő 
kezdeményezéseket fogja össze, és a nemzeti programok tapasztalatcseréjének közös 
fóruma kíván lenni.26 A könyvtárak szerte Európában kapcsolódnak az EU Read 
változatos programjaihoz és egyéb civil kezdeményezésekhez is, hogy támogassák az 
olvasás közös ügyét.

23 Uo. 25–35. p.
24 Reach Out and Read and Libraries: Best Practicies Forrás: http://www.mdaap.org/ROR_Library_

Partnership_Best_Practices.pdf [2018. 02. 18.]
25 Forrás a mozgalom honlapja: http://www.natiperleggere.it/ [2018. 02. 05.]
26 Béres Judit: „Azért olvasok, hogy éljek”. Az olvasásnépszerűsítéstől az irodalomterápiáig. Pécs, Kronosz 

Kiadó, 2017. 35. p.
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Egyik magyar vonatkozású példája a népszerűsítő kezdeményezéseknek a Magyar 
Olvasástársaság által elindított Olvasó-társ mozgalom, melynek célja, hogy a 
hátrányos helyzetű gyermekek számára adjon lehetőséget betűgazdag környezet 
megismerésére. Nem tanító, hanem olvasásra nevelő törekvés ez, mely mesélések és 
felolvasások alkalmával igyekszik megteremteni gyermekek és könyvek között a 
kapcsolatot, és elérni, hogy a könyvtárak világa barátságos és hívogató közeggé 
váljon számukra, mely képes pótolni az otthoni könyves környezet hiányát. A prog-
ram 2010-ben indult, és három területen igyekezett kiszolgálni a gyermekek 
literációs igényét: az SOS Falu lakóinak, hátrányos helyzetű, főleg roma családok 
kiskorú tagjai számára, valamint a tartósan kórházi ápolásra szoruló gyermekek 
részére olvastak önkéntesek meséket, történeteket. A kezdeményezéshez kapcsolód-
hat bárki, aki szívén viseli ezeknek a nehéz helyzetű gyermekeknek a sorsát, aki 
hajlandó tenni azért, hogy javítson körülményeiken, és szeretne társukká válni az 
egyenlő esélyekért vívott küzdelemben.27

Fontos megemlíteni még a magyar olvasásnépszerűsítő kezdeményezések között 
az Informatikai és Könyvtári Szövetség indítványozására megvalósuló Babaolvasó 
és Kölyökolvasó programokat. A szövetség szervezésében évente rendezik meg a 
Babaolvasó szakmai napot, melyet legutóbb 2018 májusában tartottak Tatabányán. 
A szakmai napok célja, hogy minél több könyvtár csatlakozzon a Babaolvasó 
kezdeményezéshez, és váljon alkalmassá arra, hogy kiszolgálja a babák és szüleik 
igényeit is.

Hosszan lehetne még sorolni az olvasásra ösztönző mozgalmakat, mivel sok 
országban megjelentek valamilyen formában, és ezzel egy időben a könyvtárak 
szolgáltatásai is bővültek, hiszen valamilyen módon mindig kapcsolódtak ezekhez a 
kezdeményezésekhez. Feltűntek a foglalkozások sorában azok a programok, melyeket 
kifejezetten a kisgyermekes családok számára rendeztek. A könyvtár azért is válha-
tott ideális helyszínévé ezeknek a kezdeményezéseknek, mert egy olyan nem formális 
oktatási színtér, ahol egyszerre lehet a szülő és a gyermek olvasási, literációs szokásait 
úgy alakítani, hogy minden feltétel adott érdeklődésük felkeltésére és kielégítésére. 

A KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK CÉLJA A BABÁKKAL ÉS 
KISGYERMEKEKKEL

A fő kérdés, hogyan tudja a legkisebbek számára teljesíteni a könyvtár azt az 
alapvető küldetését, hogy szabad hozzáférést biztosít a tudáshoz és az információ-
hoz? Milyen kihívásoknak kell eleget tennie, hogy ezek az apró látogatók hozzáfér-
hessenek azokhoz az információkhoz, melyek fejlődésük teljes kibontakoztatásához 
szükségesek?

27 A HUNRA honlapján az Olvasó-Társ mozgalomról: Forrás: http://www.hunra.hu/rolunk/olvaso-
tars/794-ajanlasok-az-olvaso-tarsak-szamara [2018. 03. 24.]
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A Guidelines for Library Services to Babies and Toddlers című javaslatgyűjtemény 
hangsúlyozza, hogy a gyermekkönyvtári szolgáltatást is olyan fontosnak kell 
tekinteni, mint a felnőttekét – a kisgyermekek információs szükségleteinek kielégí-
tése pedig lényegesen eltér a felnőttekétől, hiszen mások az információszerző 
módszereik. Az említett IFLA-dokumentum csak a szolgáltatás alapszempontjait 
fekteti le, meghatározza az irányt és a célt, melynek elérésében az erre épülő terjedel-
mes szakirodalom nyújt segítséget.

Az IFLA irányelvek szerint a szolgáltatások egyik általános célja, hogy a babák és 
kisgyermekek beszédfejlődését ösztönözzék, és fejlesszék a nyelvi képességeiket.28 
„A gyermekkönyvtáraknak ki kell szolgálnia a babák és kisgyermekek szükségleteit 
az írást és olvasást megalapozó képességek kialakításához.”29 A továbbiakban ezeket 
a szükségleteket vizsgálom, és azokat a tevékenységeket veszem számba, melyek a 
gyermekek nyelvi, literációs fejlődését segítik, hiszen ezek az előkészítői a sikeres 
olvasástanulásnak.

Tevékenységek a könyvtárban
Az IFLA irányelvei szerint a könyvtáraknak a gyermekek felderítő, szenzoros és 
literációs szükségleteit is ki kell szolgálnia, és a beszédet, hallgatást, olvasást és egyéb 
olvasásra előkészítő folyamatokat szükséges ösztönöznie. Az irányelvek között 
nagyon általános megfogalmazásban utalást találunk arra is, hogy a zene, a gyerek-
dalok, ringatók megléte a könyvtárban szintén kívánatos feltétel.30

Az Every Child Ready to Read mozgalom, mely a Public Library Association (Köz-
könyvtári Szövetség) és az Association for Library Service to Children (Gyermek-
könyvtári Szövetség) szervezetek közös projektje, öt alapvető tevékenységet emel ki, 
melyek segítik a gyermekek korai olvasóvá nevelését: a beszédet, az éneklést, az 
olvasást, az írást és a játékot. Ezeket a szülővel közös tevékenységekként igyekszik 
ösztönözni a kezdeményezés, mely kiadványokkal, videókkal, különböző propagan-
dákkal hívja fel a figyelmet a gyermekek szükségleteire.

Dr. Susan Neuman és Dr. Donna Celano, a korai fejlesztés kutatói a mozgalom 
keretében létrehoztak egy könyvtárosok számára készített promóciós csomagot, 
hogy segítsék a szülők oktatását.31 (Az Every Child Ready to Read program és a 
módszer gyakorlati eszköztára megtalálható a mozgalom honlapján.)32 A cél a 
tanulás öt elemét tekintve, hogy a szülők részt vegyenek a gyermekek tevékenységei-
ben és cselekvésre ösztönözzék őket, hiszen a szülővel létrejött interakciók során 
vonódik be legjobban a kisgyermek a tanulás folyamatába. A következőkben a Power 

28 Guidelines for Library Services to Babies and Toddlers 5. p. https://archive.ifla.org/VII/d3/pub/
Profrep100.pdf [2018. 01. 15.]

29 Uo. 6. p.
30 Uo. 6. p.
31 Stoltz, Dorothy – Conner, Marisa – Bradberry, James: The power of play. Designing early learning 

spaces. Chicago, American Library Association, 2015. 39–40. p.
32 Every Child Ready to Read mozgalom honlapja: http://everychildreadytoread.ning.com/ [2018. 01. 30.]
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of Play (A játék hatalma) című könyv útmutatása alapján veszem sorra, hogyan 
szolgálhatja a könyvtári környezet ezeket a tevékenységeket.

A beszéd ösztönzése a szülővel való párbeszéd megteremtésében valósul meg 
legjobban. A könyvtár minél bővebb kínálatát nyújtja a játékoknak, annál inkább 
szélesíti a gyermek és felnőtt közti párbeszéd kontextusát (például főzés, farm élete 
stb. témában kínál kirakót, könyvet, eszközöket), és minél változatosabb témájú 
anyagokkal rendelkezik, annál jobban képes növelni a gyermekek szókincsét, és 
gazdagítani ismereteiket.33

Az éneklés gyakori eleme a könyvtári foglalkozásoknak. A Power of Play című 
könyv szerzője arra bátorítja a könyvtárosokat, hogy helyezzenek el olyan tárgyakat 
és eszközöket, melyek a szülőkben is felidézik a régi mondókák és dalok emlékeit, és 
ösztönzik őket a közös éneklésre. Ha a zaj nem zavarja a többi olvasót (és ez sokszor 
olyan szempont, ami akadályt állíthat a foglalkozások elé), elhelyezhetnek CD-leját-
szót vagy egyéb zenei eszközöket a gyermekek és felnőttek számára. Fontos, hogy a 
könyvtár által kínált zenei anyagok (mondókák, CD-k, csörgők, hangszerek) 
elérhetőek legyenek és lehetőséget adjanak szülőnek és gyermeknek egyaránt a 
választásra. Az élményt fokozhatja, ha a dalokhoz és mondókákhoz illő jelmezek, 
bábok és egyéb eszközök is rendelkezésre állnak, és a kicsik el is játszhatják azt, 
amiről énekelnek.34

Fontos, hogy a kisgyermekek, babák a könyvtárban is minél többfajta és többféle 
témájú könyvvel találkozzanak, lapozgassák, nézegessék, olvassanak nekik belőle. 
Ebben a környezetben, ha elérhető közelségbe helyezik őket, találkozhatnak azzal a 
széles kínálattal, mely felkelti és kielégíti folyton változó érdeklődésüket. A kicsik a 
megkedvelt történeteket szeretik eljátszani, visszamondani, átértelmezni. Ebben a 
re/produktív folyamatban segíthetik a gyermekeket azok a bábok, játékok, jelmezek, 
melyek kapcsolódnak a könyvek témájához (pl. vonatokról szóló könyvek közelében 
játékvonat, főzésről szóló mellett kiskonyha vagy a Három kismalac című mese 
bábjai a könyvhöz stb.). Azáltal, hogy megjelenítik, eljátsszák az elolvasott történetet, 
bevonódnak a cselekménybe, és aktív részeseivé válnak az olvasás eseményének.35

Az írás tevékenysége számos módon ösztönözhető a könyvtári játéktérben. 
Az írni még nem tudó gyermekek finommotoros mozgásának fejlődése alapozza 
meg a későbbi íráskészséget. A kisgyermekek kéz- és ujjkoordinációját segítik azok a 
babák számára készített játékok, melyek összenyomhatóak, sípolnak, zörögnek, 
csörögnek. A totyogók és óvodás korúak számára pedig megfelelnek erre a célra a 
kirakók és formakeresők.36

Ha a könyvtári környezet alkalmas rá, érdemes beszerezni táblát és krétát a 
színezéshez és rajzoláshoz. A rajzeszközök biztosítása segíti az íráshoz szükséges 

33 Stoltz, Dorothy – Conner, Marisa – Bradberry, James: The power of play. Designing early learning 
spaces. Chicago, American Library Association, 2015. 40–43. p.

34 Uo. 44. p.
35 Uo. 45–48. p.
36 Uo. 48–50. p.
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készségek fejlesztését, és arra ösztönzi a gyermekeket, hogy otthon is rajzoljanak. 
A betűkkel való ismerkedést támogatja a mágnesfalra tehető alfabetikus szimbólu-
mokkal való játék. Ezek is az olvasásra felkészítő környezet fontos kellékei, ahogy a 
nyomtatványok, fotók és különböző jelek is, melyek a szimbolikus gondolkodást 
szolgálják. Megfelel bármilyen eszköz, ami rávezeti a gyermekeket, hogy szimbólu-
mok leírásával közvetítsék gondolataikat. (Még saját szimbólumrendszer kitalálására 
is lehet ösztönözni őket.)37

JÁTÉKTÉR A KÖNYVTÁRBAN

A játszva tanulás módszere a gyermek kíváncsiságára épít, megmozgatja képzeletét, 
kreativitásra sarkallja, miközben oldja a belső feszültségeket. A játék vidám, öröm-
teli légkörét igyekeznek megteremteni a könyvtárak azáltal, hogy olyan tereket 
hoznak létre, melyek alkalmasak a játékra, és olyan eszközöket biztosítanak, melyek 
beindítják a gyermekek és szüleik képzeletét. A játékban rejlő lehetőségek némileg 
ellentéteseknek tűnhetnek azzal, amit a hagyomány szerint a könyvtárakban 
megszokott tevékenységekről gondolunk. Az a tér, ahol játszó gyermekek vannak, 
megtelik élettel, zajjal, nyüzsgéssel, és nem mindig kerülnek benne helyére a dolgok. 

37 Uo. 48–50. p.

2. kép: Babahancurka (forrás: http://www.bacstudastar.hu/pillanatkepek, 2018. 04. 10.)
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Mégis, azok a könyvtárak, melyek létrehoztak ilyen játékra és tanulásra alkalmas 
környezetet, és így elkötelezték magukat amellett, hogy teret biztosítanak a legkiseb-
bek számára is, vállalva az ezzel járó nehézségeket, jelentősen megnövelték látoga-
tóik számát és elégedettségét.

A könyvtári játéktér nyomtatott szövegekben gazdag környezet: a benne elhelye-
zett játékok célja az, hogy a könyvekben szereplő információkat szemléltessék, 
párhuzamba állítsák a bennük található ismereteket a gyakorlati tevékenységekkel. 
A bontakozó írásbeliség folyamatát gazdagíthatja azzal a könyvtár, hogy különböző 
tartalmú és célú szövegeket kínál, melyekhez megteremti a velük rokon környezet 
kontextusát.

A literációs nevelés széleskörű ismeretszerzést jelent.38 Többek között annak 
megtapasztalását, hogy az írásnak és a szövegek világának milyen szerepe van 
életünkben, hogy az írás és olvasás összefügg a nyelvvel, az élőszóval. A hétköznapi 
élet színtereit megjelenítő könyvtári környezet képes igazán megmutatni azt, hogyan 
szövi át mindennapjainkat a betűk világa, hogyan segítenek eligazodni ezek a 
szimbólumok az élet különböző területén, és megértetni a gyermekekkel, hogy a 
könyvek mennyi jónak: ismeretnek, tudásnak és élménynek a forrásai.

A Baltimore Megyei Könyvtárban (Baltimore County Public Library) található 
egy játszó- és tanulóközpont, egy kisgyermekek méretére tervezett miniváros 
(Storyville), mely 0–5 éves korig szolgálja a csöppségek korai literációs fejlesztését és 
tanulását. A hétköznapi élet színtereit felvonultató játéktérben található babakert, 
kikötő, erdő, pékség, posta, bábszínház, az otthont, a háztartást bemutató kuckó, 
építkezési terület és természetesen könyvtár. Minden területen elhelyeztek megfelelő 
témájú könyveket a gyermekek számára, és a szülőknek is, hogy segítsék őket annak 
megértésében, hogyan fejleszthetik gyermekeiket ezek a játékok (pl. nyelvi fejlődést, 
matematikai gondolkodást, szociális és fizikai képességeket stb.). A korai olvasást 
előkészítő eszközökhöz például leírást találhatunk arról, mi a tevékenység neve, 
hogyan kell játszani a gyermekkel ezt a feladatot, milyen literációs készséget fejleszt 
a játék, és az ehhez szükséges anyagok listájáról. A cél, hogy önkiszolgáló jellegűen 
működjön a tanulóközpont, és a szülőt mint a gyermek első tanárát, felvilágosítsa a 
tevékenységek hasznáról, tudatosságra nevelje és szélesítse nevelésre vonatkozó 
ismereteit. Ez a minden gyermek képzeletét megmozgató miniváros azt a célt 
szolgálja, hogy az élethosszig tartó tanulás első hívó, csalogató állomása legyen, és a 
lehető legkorábban elkötelezze látogatóit a könyvtár szeretetére.39

Egy másik példaértékű kezdeményezés a michigani West Bloomfieldi Városi 
Könyvtárban (West Bloomfield Township Library) működő tanuló és játszóközpont, 
melynek kitalálója és megalkotója, Clara Boher számtalan díjat nyert a korai 
fejlesztés támogatásáért. A Middle Country Könyvtár (Middle Country Public 

38 Ennek részletes leírása megtalálható: Juhász Valéria: A literációs tudatosság kialakulása az olvasásta-
nulás előtt. Könyv, könyvtár, könyvtáros, 26. évf. 2017. 12. sz. 38–45. p.

39 A Baltimore Megyei Könyvtár honlapjáról: http://www.bcpl.info/kids-teens-parents-teachers/birth-
to-five-about-storyville [2018. 02. 10.]
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Library), mely 1979 óta szervez szülő-gyermek foglalkozásokat, ösztönzőjévé vált 
sok amerikai könyvtárnak. A benne létrehozott interaktív korai fejlesztő központ 
programjaival és módszereivel 1996-ban nemzetközi kezdeményezéssé vált Family 
Place Libraries néven, hogy szerte Amerikában segítse a könyvtárakat a családbarát 
környezet megteremtésében, és támogassa módszerekkel, tapasztalatokkal és 
kutatáson alapuló ismeretekkel a korai literációs nevelés folyamatát.

Gyűjtemény
A nemzetközi irányelvek szerint olyan könyvtári környezetet kell biztosítani a 
babák, kisgyermekek és családjuk, hozzátartozóik részére, melyben rendelkezésre 
állnak számukra megfelelő játékok, könyvek, multimédia és egyéb források40 – 
„olyan nyomtatott irodalomban gazdag környezetet kell teremteni, amely az olvasás 
és a könyvek szeretetére sarkallja őket.” Ez az olvasás felé vezető út első állomása.41

A babák és kisgyermekek számára létrehozott gyűjteménynek olyan anyagokat 
kell tartalmaznia, amelyek jó minőségűek, életkornak megfelelőek és biztonságosak. 
A képeskönyvek különösen fontosak ennek a korcsoportnak, mivel sokféle módon 
fejlesztik őket, és emellett élvezetes közös élményt nyújtanak felnőttnek és gyermek-
nek egyaránt. A hagyományos képes- és keménylapos könyveken kívül a különböző 
anyagú, rajzokkal díszített, tapintható könyvek is fontos elemei a gyűjteménynek, 
mely ideális esetben kiegészül a fogyatékkal élő gyermekek számára készült példá-
nyokkal (pl. Braille-írással szedett művekkel) is.42

JÁTÉKOK A KÖNYVTÁRBAN

Az amerikai könyvtári gyakorlatban – melyre különösen jellemző, hogy legfonto-
sabb feladatának a közösség szolgálatát tekinti – a játékok lényeges elemét jelentik a 
gyermekek számára kialakított gyűjteményeknek. A könyvtárak szerte Amerikában 
kínálnak játékokat kölcsönzésre és használatra a legkisebb látogatók részére is. 
Ezekben a gyűjteményekben az újszülött kortól 5 éves korig használható játékok 
vannak túlsúlyban, de az iskola-előkészítő évfolyamba járók és a kisiskolások 
igényeit is igyekeznek kiszolgálni. Sokféle típusú anyagok lehetnek ezek az általáno-
san használt alapjátékoktól a különleges és egyedi darabokig, mint például: építő-
kocka, beleértve a LEGO-t, fa építőkockát; bábuk, babák, társasjátékok, hintajátékok, 
szerepjáték kellékei, elektromos játékok, LeapPad tabletek, hangszerek stb.43Az egyik 

40 Guidelines for Library Services to Babies and Toddlers 5. p. https://archive.ifla.org/VII/d3/pub/
Profrep100.pdf [2018. 01. 15.]

41 Uo. 5. p.
42 Uo. 7. p.
43 Bastiansen, Carly – Wharton, Jennifer: Getting Ready for Play! Children & Libraries 13. (2015) 4. 

14–15. https://journals.ala.org/index.php/cal/article/view/5838/7351 [2018. 02. 12.]
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legjobban kiépített és legnagyobb gyűjtemény a marylandi Harford Megyei Könyv-
tárban (Harford County Public Library) található. Az 1975-ben elsőként alapított 
játékgyűjtemény mára több mint ezer darabbal segíti a korai literációs nevelést.44

Az Amerikai Egyesült Államok Játékkönyvtári Egyesületét (USA Toy Library 
Association) 1985-ben hozták létre azzal a céllal, hogy támogassa a játékkönyvtárak 
kialakítását és fenntartását információkkal, oktatási anyagokkal, konferenciák 
szervezésével, és hogy hangsúlyozza a játék szerepét a gyermekek korai fejlődésé-
ben.45 Nemzetközi kezdeményezésre 1990-ben megalakult Torinóban a Nemzetközi 
Játékkönyvtári Szövetség (International Toy Library Association) is, mely nyolc 
országot összefogó hálózatként támogatja a játékkölcsönző programokat.

GYERMEKFOGLALKOZÁSOK A KÖNYVTÁRBAN

Az iskoláskor előtti időszak fontos szerepét felismerték tehát a könyvtárak, és a 
könyvtárlátogatás szokását elkezdték a legfiatalabbakban is kialakítani. A legtöbb 
könyvtár kínál valamilyen programot kisgyermekek és/vagy babák részére. A babák 
számára tartott foglalkozásokban kevés a narratív elem, inkább a zene és a nyelv 
zeneisége kap hangsúlyt, tehát a dalok, mondókák, ringatók, ölbéli játékok vannak 
túlsúlyban. A ritmikus mozgás és a tánc, mely a babák esetében a szülővel való 
közös játékot jelenti, lényeges elemei ezeknek a programoknak. 

Minél nagyobb korú gyermekek számára készül a foglalkozás, annál több 
narratív elem kerülhet bele, hogy az óvodáskorra eljussanak a mesélésig (storytime), 
melynek sokféle formája létezik. Amíg a kisgyermekek nem tudják anyanyelvüket, a 
jelentésteremtő nonverbális elemek és a beszédszituáció kapnak hangsúlyt, és 
értelmezik az elmondottakat. Ezek kerülnek előtérbe a legkisebbeknek szánt órákon, 
melyeken a könyvtárban rendelkezésre álló eszközök (papír- vagy bábszínház, 
játékok, jelmezek) is segíthetik a megértést.

A legfiatalabbaknak szóló foglalkozások kapcsán számos hazai jó gyakorlat is 
említhető. Ilyen a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár Babahancurka 
elnevezésű foglalkozássorozata. A programot vezető, óvónői végzettséggel is 
rendelkező könyvtáros olyan izgalmas, élményekkel teli mondókás, versikés, 
gyermekdalos térré varázsolja a gyermekkönyvtár világát, melyben a szülők és 
gyermekeik szívesen kapcsolódnak be a közös játékba. A hangszerek megszólaltatá-
sával, énekkel és tánccal színesített tevékenységek mindenkit részvételre ösztönöz-
nek. Az a légkör, melyet ezek a foglalkozások teremtenek, varázslatossá, hívogatóvá 
alakítják a könyvtárt, amit szívesen látogatnak a picik, és ahova visszavágynak. 
Emellett megismerik azt a szövegvilágot, melyet a hagyomány teremtett, és amely 
foglalata annak a népi bölcsességnek, világismeretnek, melynek értelmét sejteti a 

44 Uo. 15. p.
45 Uo. 16. p.
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nyelv, a zene, a tánc és a mozgás. Hogy mitől több ez, mint egy hagyományos 
mondókás foglalkozás? Attól a könyvekben gazdag környezettől, mely a gyermekek 
és az írásbeliség bontakozó kapcsolatát erősíti: a kicsik számára elérhető polcra 
helyezett könyvkínálattól, mely lapozgatásra csábít, és azoknak az elhivatott szak-
embereknek a jelenlététől, akik a gyermekeket vezetik ezen az úton, bevonva 
szülőket, nagyszülőket és tanárokat az olvasóvá nevelés folyamatába.

Ezek a babafoglalkozások természetesen a szülőknek is szólnak, hiszen ez az az 
időszak, amikor az ember szívesen idézi fel és éli át újra gyermekkora szép emlékeit 
– és nemcsak felidézi, hanem egyszerre osztozik is bennük kisgyermekével, és 
gyarapítja az ő élményeit is. 

FOGLALKOZÁSOK A SZÜLŐK SZÁMÁRA

A nemzetközi irányelvek46 szerint ki kell alakítani a szülőkben és a hozzátartozók-
ban azt a tudatosságot, mely a gyermek nevelésében szem előtt tartja az olvasás, 
mesélés gyakorlatát. De nem pusztán a nevelő szemléletének formálása szükséges, 
hanem annak megtanítása is, hogy a könyvtárban a megfelelő anyagokat és forráso-
kat a szülő, kísérő hogyan használja. A könyvtár és a könyvtáros szerepe tehát az is, 
hogy összekötő, támogató legyen azok számára, akik nevelik, gondozzák, tanítják a 
gyermekeket.

A szülők képzésére a rangosabb könyvtárak vállalkoznak valamilyen formában, 
hiszen ezzel a leendő olvasók számát gyarapíthatják. Ezek nagyrészt tájékoztató 
jellegű előadások, melyek segítenek a szülőnek abban, hogy sikeresen nevelje 
olvasóvá gyermekét. Sokféle foglalkozás létezik, mely különbözőképpen támogatja 
az írott szövegekkel való ismerkedés folyamatát. 

Az amerikai és kanadai könyvtári programok sorába például bekerültek a 
szülőket hangos olvasásra képző műhelyek és az önkéntes felolvasókat hangos 
olvasásra felkészítő kurzusok is. Hogy az olvasáshoz kapcsolódó, szülőknek, szak-
embereknek szánt tanfolyamok sora milyen hosszú, azt néhány magyar példával 
szeretném szemléltetni. Találunk diszlexia-megelőző, diszlexiás gyermekeket segítő, 
szülőknek szóló foglalkozásokat például Kecskeméten, a már említett megyei könyv-
tárban, ahogy bábvarró, játékkészítő programokat is, melyek a szülő kreativitásának 
ösztönzésével színesítik a mesék befogadását.

Nagyon fontos magyar projekt volt a Szülők akadémiája című nyíregyházi 
előadássorozat, melyet a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár kifejezetten 
roma családoknak szervezett. Ennek keretében tájékoztatták a szülőket arról, milyen 
fontos gyermekeik életében, hogy gazdag szókinccsel és jó olvasási készséggel 
rendelkezzenek, és hogy ennek kibontakoztatását hogyan segítheti a család. A soro-

46 Guidelines for Library Services to Babies and Toddlers 5 p. https://archive.ifla.org/VII/d3/pub/
Profrep100.pdf [2018. 01. 15.]
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zat helyszíne a város cigánytelepének szociális és kulturális központja volt. Ez a 
2010-ben induló, pályázati támogatással működő projekt ösztönző példájává vált 
más könyvtáraknak is.47

Ennek a programnak a sikerén felbuzdulva hozta létre Péterfi Rita a Szülői 
értekezlet az olvasásról című előadássorozatát, mely a Pest Megyei Könyvtár szerve-
zésében indult Szentendrén, majd országos programsorozattá nőtte ki magát. 
Az előadások az olvasásról és a könyvekről szóltak: a szülői kommunikáció szerepé-
ről, a mondókázás, éneklés fontosságáról, arról, hogy mit, hogyan, mikor érdemes 
olvasni a gyermeknek, az olvasási-szövegértési vizsgálatok eredményéről, tehát a 
mindennapokban használható, olvasásra vonatkozó információkkal kívánt szol-
gálni. Két nagy témakör ismertetésével indultak az első előadások (melyek témáját 
később a hallgatóság igénye és összetétele is formálta): az egyik a várandósság 
kezdetétől az óvodáskor végéig mutatta be a szülő szerepét az olvasásra nevelésben, 
a másik az iskolába kerüléstől az általános iskola végéig. Bár az előadásokat alapve-
tően hátrányos helyzetű szülőknek szánták, érdeklődtek nagy számmal óvodapeda-
gógusok, tanárok, nagyszülők is. Így vált országos méretű programmá ez a rendez-
vény, mely sok új ismeretet közvetített nemcsak a szülők, hanem a szakemberek 
számára is.48

Végül álljon itt egy utolsó, nagyon izgalmas példa a szülők olvasásra nevelésére, 
mely a Pécsi Tudományegyetem tanárának, Béres Juditnak a vezetésével indult 
2012-ben a Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont Csorba Győző 
Könyvtárának szervezésében. Ezt a biblioterápiás foglalkozást babaváró szülőknek 
(anyáknak és hangsúlyosan apáknak is) szánták, hogy felkészítse őket kisgyermekük 
érkezésére és a rájuk váró örömökre és nehézségekre. A hétalkalmas sorozat tapasz-
talatai (melynek leírását megtaláljuk Béres Judit „Azért olvasok, hogy éljek” című 
könyvében) sokat segítettek a résztvevőknek, hogy megérjenek a szülővé válásra. 
A közös hangos olvasás és a szövegekhez kapcsolt gondolatok megosztása olyan 
élményt nyújtott a kismamák és kispapák számára, melynek hatására képessé váltak 
belső erőforrásaikat meglelni, és megtapasztalni az egymásra találás örömét. 
A résztvevők beszámolójából kiderül az is, hogy a biblioterápiás munka „nemcsak az 
egyént gazdagítja, hanem a család egészét is építi”, és hatására nagy eséllyel hagyo-
mányozódik tovább a hangos közös olvasás élménye.49

A szülőknek és gyermekeknek szánt könyvtári programok haszna nyilvánvaló, a 
bemutatott példák és a mozgalmak eredményei önmagukért beszélnek. A hasznos, 

47 Fehér Miklós: Könyvtárak az olvasókért, a közösségekért. Könyvtári jó gyakorlatok, avagy mit 
tehetnek és tesznek a könyvtárak az olvasókért, a közösségfejlesztésért. Budapest, Könyvtári Intézet 
Kutatási és Szervezetfejlesztési Osztály, 2014. Forrás: http://www.ki.oszk.hu/sites/default/files/
dokumentumtar/konyvtarak_az_olvasokert_kozossegekert.pdf[2018. 02. 11.] és Magyar Elektronikus 
Repozitórium és Lelőhely Adatbázisból: http://www.merla.hu/projekt-bemutatasa?changeTheme=true 
[2018. 02. 11.]

48 Péterfi Rita: Szülői értekezlet az olvasásról. Könyv, könyvtár, könyvtáros, 24. évf. 2015. 4. sz. 32–37. p. 
Forrás: http://epa.oszk.hu/01300/01367/00266/pdf/EPA01367_3K_2015_04_32-37.pdf[2018.03.25.]

49 Béres Judit: „Azért olvasok, hogy éljek”. Az olvasásnépszerűsítéstől az irodalomterápiáig. Pécs, Kronosz 
Kiadó, 2017. 181–210. p.
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tartalmas és olvasásra nevelő foglalkozások megszervezése önmagában mégsem 
elegendő. Nemcsak az a cél, hogy a már amúgy is könyvtárba járó és olvasó szülő 
gyermekét bevonják a programokba a könyvtárak. El kell érni azokat is, akik 
szüleinek életében az írásbeliség nem kap nagy szerepet, hiszen ők szorulnak rá 
igazán, hogy a szakemberek kézen fogják őket, és közelebb vigyék a könyvek színes, 
gazdag világához. A hátrányos helyzetűek eléréséhez azonban a könyvtár önmagá-
ban nem elég: együttműködés szükséges.

PARTNERI KAPCSOLATOK ÉS REKLÁMTEVÉKENYSÉGEK

Szerte a világon komoly promóciós tevékenységet folytatnak a könyvtárak, hogy 
népszerűsítsék az olvasás ügyét. Ez is fontos eleme az olvasóvá nevelés folyamatának. 
„A legtöbb ember számára a könyvtár nem az első hely, ahova elmegy. Ahhoz, hogy 
mindenki hozzájusson a babák és kisgyermekek számára szükséges [fejlesztő, 
olvasásra nevelő, információs] anyagokhoz, a könyvtáraknak kell közelebb kerülnie 
a közösségben élő emberekhez.”50 – olvashatjuk az IFLA-javaslatok között. Hogy a 
könyvtár lépjen közelebb a közösség tagjaihoz, szüksége van partnerekre, akikkel 
közösen támogatják egymás jó ügyeit.

Amerikában a partneri hálózat kiépítése nagyon jól működik az oktatási és 
egészségügyi intézményekkel, központokkal és azok dolgozóival. A korábban leírt 
családi literációs nevelést célzó mozgalmak kapcsán látható volt, hogy Nyugat-
Európa országaiban is összefonódnak ezek a törekvések a védőnői, egészségügyi 
hálózatokkal, hiszen ezek azok a pontok, ahol az oktatási rendszerbe még be nem 
lépő gyermekek elérhetővé válnak, és ahol mentális fejlődésüket is nyomon követik 
és segítik.

A könyvtáraknak a reklámtevékenységet a közösségi élet azon területein kell 
végezniük, ahol a célcsoport leggyakrabban megfordul. Az IFLA által javasolt 
helyszínek a gyakorlatban bevált színterei a propagandának: várótermek, családi 
oktatási központok, óvodák, művelődési házak. Ezeken a pontokon helyezhetik el a 
könyvtárak információs anyagaikat: posztereket, programajánlót, programfüzetet, a 
különböző olvasómozgalmak reklámjait, hogy minél szélesebb körben népszerűsít-
hessék az olvasás fontosságát.

Példaként álljon itt az amerikai Association for Library Service to Children 
(Gyermekkönyvtári Szövetség), mely 2015-ben ingyenesen hozzáférhetővé tett a 
könyvtárak számára digitális formában promóciós célú posztereket, hogy tudato-
sítsa a szülőben, milyen fontos a kisbabáknak a beszéd, az olvasás, az éneklés és a 

50 Guidelines for Library Services to Babies and Toddlers 6 p. Forrás: https://archive.ifla.org/VII/d3/pub/
Profrep100.pdf [2018. 02. 15.]
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játék.51 A könyvtárak, csatlakozva ehhez a kezdeményezéshez, kinyomtatták és 
elhelyezték saját épületeikben és partnereik (üzletek, egészségügyi intézmények, 
bevásárlóközpontok) területén a posztereket. A reklámanyagok rövid üzenete 
(Babies Need Words Every Day – A babáknak minden nap kellenek szavak) és a 
rajtuk található mondókák a kisgyermekek nyelvi környezetének gazdagítását 
célozták a közösség minél több tagjához eljutva.

A sikeres kooperáció egyik magyar példája a már említett kecskeméti könyvtár 
kiterjedt kapcsolatrendszere, melyen keresztül mindenkit igyekeznek elérni: az 
újdonsült szülők már a szülés utáni pár napban a kórházban megkapják azt a 
csomagot, mely a könyvtárba és olvasásra hívja őket, majd később a védőnőkön 
keresztül is képesek megszólítani a legkisebbek hozzátartozóit. A kecskeméti 
könyvtár partnerkapcsolati hálózatának kiválóságát jelzi az is, hogy a gyermek-
könyvtári szolgáltatás elérését még a börtön falai között is biztosítják a legkisebbek 
számára, akik a jogszabályok szerint elítélt szüleikkel lakhatnak életük első évében. 
Havonta egyszer két könyvtáros foglalkozást tart a kis börtönlakóknak és anyuká-
juknak, akiket az ingerszegény környezetben próbálnak játékra, mozgásra, mondó-
kázásra ösztönözni.

A Kalocsai Kulturális Központ könyvtára is korán bekapcsolódik a gyermekek 
életébe. A védőnőkön keresztül eljuttatott babaváró csomag és a könyvtári regisztrá-
cióra biztató űrlap egy lépés a kismamák és babák felé, hogy megismerjék a könyvtár 
programjait, és becsalogassák őket a kulturális központba. A babáknak és mamák-
nak szánt programokat kiváló szakembergárda irányítja: könyvtáros, gyógypedagó-
gus, pszichológus, pszichoterapeuta, pszichopedagógus, védőnő, gyermekorvos, 
dietetikus, népi játszóházi foglalkozásvezető, bábjátszó és a Bóbita Bábszínház 
társulata. A foglalkozások során a szakemberek felmérik a gyermekek érzelmi és 
értelmi képességeit, mozgásukat, meghatározzák a fejlesztési célokat, és megtanítják 
a szülőknek azokat a feladatokat, játékokat, melyekkel fejleszthetik gyermekük 
képességeit. Miközben a szülőt tájékoztatják nevelési módszerekről és tanácsokkal 
látják el, addig a gyerekekkel könyvtárosok foglalkoznak, mesékkel, bábokkal, 
fejlesztő játékokkal színesítve a könyvtárban eltöltött időt.52 Ez a program és a 
korábban említett szolgáltatások csak néhány kiragadott szemléltető példa a sok 
közül, mely a magyar könyvtári gyakorlatban él és hasznosul, ahogy szerte a világon 
is összefonódnak hasonló célok a szervezetek és intézmények gyümölcsöző kapcso-
latrendszerében.

51 Babies Need Words Every Day program leírása az ALA (American Library Association) honlapján: 
http://www.ala.org/alsc/babiesneedwords

52 Könyvtári jó gyakorlatok: avagy mit tehetnek és tesznek a könyvtárak az olvasókért, a közösség fej-
lesztéséért. Budapest, Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézet Kutatási és Szervezetfejlesztési 
Osztály, 2014. Forrás:http://www.ki.oszk.hu/sites/default/files/dokumentumtar/konyvtari_jo_gyakor-
latok_avagy_mit_teszne_a_konyvtarak.pdf [2018.02.11.]
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ZÁRSZÓ

Mikor érdemes elkezdeni az olvasóvá nevelést? „A gyermek születése előtti kilence-
dik hónapban, de még jobb, ha már az anya születésénél elkezdődik.”53 – olvashatjuk 
Gombos Péterrel, a Magyar Olvasástársaság alelnökével készült interjúban a választ 
a kérdésre. Az a lélektani-fizikai közelség, mely a korai életszakaszban a kisdednek 
az anyával, a szülőkkel való kapcsolatát jellemzi, a gyermek teljes fejlődésére kihat. 
Ebben a szoros egységben, összetartozásban a szülő és gyermek együtt fejlődik, 
formálódik. Ez a nagyon korai, termékeny időszak, melyben megalapozódik a 
kisgyermek viselkedése és világhoz való viszonya, alkalmas arra, hogy kialakuljon a 
könyvekkel, írott szövegekkel való személyes, baráti kapcsolat is.

Ezekben a formális oktatás hatókörén kívül eső kezdeti években a könyvtár 
válhat közvetítővé szülő, gyermek és könyvek között, és segíthet kialakítani azokat a 
szokásokat, melyek a mindennapi tevékenységek közé emelik az olvasás, felolvasás 
közös eseményét. A könyvtár kulturális közszolgáltató intézményként jelentősen 
javíthatja a kisgyermekek esélyeit képességeik kibontakoztatására azzal, hogy 
biztosítja a nyelvi és érzelmi fejlődésükhöz szükséges feltételeket, programokat. 
Ennek tudatában szerte a világon és hazánkban is bekerültek a szolgáltatások 
célközönségének tagjai közé a babák és kisgyermekek.

Az olvasóvá nevelés hosszú folyamat, melynek „főbb pillérei a család, ahol a 
megalapozás, előkészítés történik, az iskola, ahol elkezdődik a készségek kialakítása, 
a könyvtár pedig az érdeklődés folyamatos fenntartásának és elmélyítésének 
színtere.”54 A könyvtárhoz való viszony mindenképp jelzi e folyamat sikerét – ez 
PISA-eredmények vizsgálatából55 is kiderült. Érdemes tehát ezt a jó kapcsolatot 
mielőbb megteremteni. „A könyvtárak önmagukban nem oldják meg az olvasóvá 
nevelés feladatait, de az olvasóvá nevelés könyvtárak nélkül elképzelhetetlen.”56

53 Gősi Lilla: Olvasóvá nevelés. „A mesélésnek döntő jelentősége van”. Új Köznevelés, 72. évf. 2016. 1. sz. 
26–27. p Forrás: http://folyoiratok.ofi.hu/uj-kozneveles/olvasova-neveles [2018. 04. 10.]

54 Bartalus Boglárka – Fucskár Erika: Könyvterek és könyvtárak. Babaolvasók és óvodások könyvtári 
„szokásai” Szentendrén, a Pest Megyei Könyvtárban. Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 26. évf. 2017. 3. sz. 
39. p.

55 Csík Tibor: A könyvtárak befolyása a tanulók teljesítményére – Az oktatás és a könyvtárak az OECD 
PISA 2009-es és 2012-es felmérésében. In: Könyvtárak a tudomány és a felsőoktatás szolgálatá-
ban. Tanulmányok. szerk. Buzási Éva, G. Szabó Sára, Kiss Gábor, Kaposvár, Kaposvári Egyetem 
Egyetemi Könyvtár, 2016. 86–108. p. Forrás: http://lib.ke.hu/emimg/konferencia/Konyvtarak_
Tanulmanyok_2016_BELIV_P001-144_NYOMDA.pdf [2018. 04. 05.]

56 Bocsák Veronika – Benkő Zsuzsanna – Hölgyesi Györgyi: Olvass nekem! Kalauz szülőknek, óvónőknek, 
tanítóknak a gyermekkönyvek útvesztőjében. Budapest, Trezor, 1995. 69. p.
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AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR SZEREPE 
AZ ÉRTŐ OLVASÁS ELSAJÁTÍTÁSÁBAN

HOCK ZSUZSANNA1

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

ZSUZSANNA HOCK: THE ROLE OF THE SCHOOL LIBRARY 
IN SUPPORTING THE ACQUISITION OF READING 
COMPREHENSION SKILLS

The national outcomes of the PISA 2015 assessment not only urged actors of national 
reading research, library science and educational politics to rethink methods of 
teaching reading, but also anticipate a shift in interdisciplinary methodology. The 
IFLA School Library Guidelines support the significance of school libraries in improv-
ing reading comprehension skills. The author investigates possibilities of implementing 
these guidelines in the context of improving reading skills. One of her everyday best 
practices is used to introduce a possible form of library lesson, the technique of 
comprehensive use of informations. 

A PISA 2015 hazai vonatkozású eredményei az értő olvasás tekintetében nemcsak 
újragondolásra késztették a hazai olvasáskutatás, könyvtártudomány, oktatáspolitika 
szereplőit, hanem interdiszciplináris módszertani változást is előrevetítenek. Az isko-
lai könyvtárak szerepe az értő olvasás fejlesztésében egyértelmű. Ezt igyekszik alátá-
masztani az IFLA iskolai könyvtári normativ dokumentumai, amelyek gyakorlati 
megvalósulásának lehetőségeit az értő olvasás fejlesztésének szempontjából vizsgálja a 
szerző. A könyvtárhasználati órák lehetséges formáját, az információk értelmező 
felhasználásának technikáját egy a mindennapokból vett saját gyakorlattal 
mutatja be.

Az Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) a 2015-ben 
lezajlott Programme for International Student Assessment (PISA) felmérés eredmé-
nyeit feldolgozó öt kötetét2 2016 vége és 2017 vége között, folyamatosan publikálta. 

1 Hock Zsuzsanna, könyvtárostanár, mestertanár. Veres Pálné Gimnázium, Budapest.
2 http://www.oecd.org/pisa/
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A magyar összefoglaló3 az Oktatási Hivatal kiadásában 2016-ban látott napvilágot. 
A 2017-es évet meghatározta a PISA 2015-ről szóló diskurzus: a mérési eljárásól, a 
magyar diákok elérte eredményekről, illetve ezek okairól és a lehetséges megoldási 
lehetőségekről. 

Többen megfogalmazták,4 hogy a PISA mérés célját az OECD mint megrendelő 
lényegesen befolyásolja. A szervezet számára ugyanis elsődleges szempont az olyan 
munkavállalók kiképzése, akik a mindennapokban az írott szövegeket nemcsak 
megértik, hanem felhasználják és reflektív módon újraértelmezik, hasznosítják. 
Ugyanezt a szemléletet követi az EFOP 3.1.2.16-2016 keretében kidolgozott Digitális-
alapú iskolafejlesztési módszert megalapozó háttértanulmány-kötet.5 Mielőtt néhány 
módszertani lehetőségről szólnánk, szükséges – a választott metódus indokolásául 
– a jogi környezet és a PISA-mérések összefüggéseit a könyvtárhasználati ismeretek 
oktatása szempontjából számba venni. 

JOGSZABÁLYOK

A jogszabályi háttér tanulmányozásakor jól felismerhetők a könyvtárhasználati 
ismeretek és az értő olvasás kapcsolódási lehetőségei. Ez nyilvánvalóan összefüggés-
ben van a megelőző PISA-felmérések eredményeivel, továbbá a korábbi vizsgálatok 
iskolai könyvtárakkal és a könyvtárhasználattal kapcsolatos kérdéseivel. A kiinduló-
pontnak mindenképpen az Országos Kompetenciamérést tekintjük, illetve a 
lebonyolítása során alkalamzott feladatokat és azok feldolgozását.6 

A 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 3. számú melléklete pontosítja a szövegértés 
mérését, definiálva annak lényegét is. E szerint az értő olvasás olyan tevékenység, 
amelynek kihatása van a mindennapi életre. Az Országos Kompetenciamérés 
szövegértési feladatai közé ezért kerül – a jogszabály szerint – ismeretterjesztő 
szöveg, elbeszélés, újságcikk, táblázat, tehát amik értelmező, információkereső, 

3 Ostorics László – Szalay Balázs – Szepesi Ildikó – Vadász Csaba (2016): Programme for International 
Student Assessment. PISA 2015. Összefoglaló jelentés. Oktatási Hivatal. Budapest https://www.oktatas.
hu/pub_bin/dload/kozoktatas/nemzetkozi_meresek/pisa/PISA2015_osszefoglalo_jelentes.pdf

4 Magyar Olvasástársaság műhelykonferenciája kerekasztal-beszélgetésének jegyzőkönyve: http://www.
hunra.hu/images/A_PISA_2015_eredm%C3%A9nyei_%C3%A9s_tennival%C3%B3ink.pdf (2017. 
november 12.)

5 Hülber László (szerk. 2017): Digitális-alapú iskolafejlesztési módszert megalapozó háttérta-
nulmány-kötet. https://goo.gl/QFi9hG; https://www.researchgate.net/profile/Anita_Lanszki/
publication/322398152_A_Digitalis_Allampolgarsag_ujraertelmezett_kompetenciamodellje/
links/5a576afd45851547b1c0ef1a/A-Digitalis-Allampolgarsag-ujraertelmezett-kompetenciamodellje.
pdf [2017.12.05.] 

6 2011.évi CXC.tv. a Köznevelésről 80.§(1) 
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reflektív feladatokhoz kapcsolódhatnak.7 A mindennapi élet, a szöveg- és feladattí-
pusok egyértelműen a könyvtárostanárok számára is fontos iránymutatást 
jelentenek. 

A köznevelés szabályozója, a Nemzeti Alaptanterv 19958 (Nat) óta tartalmazza a 
könyvtárhasználati ismereteket. Az elnevezés ugyan könyvtári informatikára 
módosult, de vajon a tartalom változott-e olyan mértékben, amit az Országos 
Kompetenciamérés, a PISA-mérés eredményei megkövetelnének?9 A Nat informa-
tika műveltségi terület követelményeiben a jól egymásra épülő könyvtár-informati-
kai tartalom megvalósítása nem nélkülözheti – a könyvtárhasználati ismeretekhez 
kapcsolódóan szereplő – a könyvtár adta információs bázis használatát. A könyvtár-
használati ismeretek, vagy könyvtár-informatika lényege ugyanis épp az alkalmazá-
son, a használaton van.

Ha összevetjük a Nat 199510 és a Nat 2012 preambulumában a kiemelt fejlesztési 
területek között szereplő Tanulás tanítása kompetenciaterületet – szembetűnő a 
változás a két dokumentum között. Míg 1995-ben kifejezetten a könyvtár, vagyis a 
könyvtárostanár feladatait sorolja a fejezet, addig 2012-ben ezt sokkal inkább 
tantárgyközi feladatként határozták meg. A 2012. évi Nat bevezetője11 tantárgyközi 
feladatként fogalmazza meg a tanítás tanulásának követelményét. E dokumentum 
már nem csak a könyvtár (értsd könyvtár-informatika) feladataként említik a 
tanulás folyamatához köthető készségeket, amelyeket a 1995-ben kiadott Nat még 
egyértelműen könyvtárostanári hivatáshoz rendelt, s ennek szellemében fejtett ki 
részletesen. Itt sokkal nagyobb hangsúlyt kapnak a gyakorlatorientált, az egész 
életen át tartó tanulást szolgáló ismeretek, s főként a megtapasztaltak újraalkalma-
zási lehetőségének felismerése és alkalmazása A változtatás egyértelműen a gyakor-
latorientált könyvtár-informatikai ismeretátadást helyezi előtérbe. Ezt bizonyítja az 
is, hogy az információrögzítéshez – amely értelmezésünk szerint nemcsak mechani-
kus adatrögzítést jelent – a dokumentum szorosan hozzákapcsolja azok újraalkal-
mazását, s ezzel a könyvtári információszerzés oktatásának kiemelt jelentőségű 
elemévé válik a gyakorlat-központúság. Mindezen módosításokat nyilvánvaló, hogy 
a korábbi méréseredmények lényegesen befolyásolták, s elemzésük a fejlesztési célok 
korrekcióját tette szükségessé.

7 „Az OKM szövegértési tesztjeiben szereplő szövegértési műveletek:
 – a szöveg információinak azonosítása, visszakeresése;
 – a szövegben lévő logikai és tartalmi kapcsolatok, összefüggések felismerése;
 –  a szöveg egészének, egy részének vagy konkrét tartalmi elemeinek, továbbá stiláris jellemzőinek és a 

szöveg üzenetének értelmezése.”ld. 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 3. számú melléklete
8 Csík Tibor: Könyvtár és oktatás – a könyvtárak oktatási tevékenysége. In: Valóságos Könyvtár – 

Könyvtári Valóság III. 2017.november 27–28 konferencia absztrakt kötet. http://lis.elte.hu/vkkv3/
abstracts.html#10 (2017.12.01.) 

9 Nat 2012 http://ofi.hu/sites/default/files/attachments/mk_nat_20121.pdf (2017.12.11.29.)
10 Nat 1995 http://www.nefmi.gov.hu/letolt/kozokt/nat_070926.pdf (2017.11. 28)
11 Nat 2012 http://ofi.hu/sites/default/files/attachments/mk_nat_20121.pdf (2017.12.11.29.) 10644.p
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Az értő olvasás fejlesztése – mint a tanulás tanításának egyik alapfeltétele – így 
jogszabályi szinten is az iskolai könyvtár egyik meghatározó feladatává vált. Ezt 
erősíti, hogy a Nat kompetenciaterületei közé bekerült a digitális kompetencia, 
amely a következő készségeken, tevékenységeken alapul: információ felismerése, 
visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje; továbbá 
kommunikáció és hálózati együttműködés az interneten keresztül.”12 Ennek több 
eleme jól elsajátítható a könyvtárhasználati órák keretében vagy nonformális oktatás 
révén, annál is inkább, mert a digitális kompetencia fejlesztése éppúgy tantárgyközi 
feladat, mint a könyvtárhasználati ismeretek gyakoroltatása.

A 2016-ban megjelent Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája (DOS) az 
informatika tantárgy kompetenciáinak újragondolását javasolja. A fő tartalmi 
elemek a következő témák köré épüljenek: […] digitális eszközök kezelése, informá-
cióbiztonság, alapvető platformok kezelése, felelősségteljes személyes jelenlét a 
virtuális térben […]13

IFLA ISKOLAI KÖNYVTÁRI ÚTMUTATÓJA14 AZ ÉRTŐ 
OLVASÁS ISKOLAI KÖNYVTÁRI FEJLESZTÉSÉNEK TÜKRÉBEN 

A 2016-ban magyarul megjelent útmutató felsorolja a könyvtár (könyvtárostanár) 
oktatási alaptevékenységeit. Az iskolai könyvtár sokszínű feladatrendszerét defini-
álva, az iskolai könyvtárat mint az oktatás helyét határozza meg, ami kiemelkedő 
jelentőségű.

Az értő olvasás fejlesztése a könyvtárhasználati órákon leginkább a szellemi 
munka technikájának elsajátítása során lehetséges. Ezek az alkalmak lehetőséget 
teremtenek az információkezelési technikák használaton alapuló megismeréséhez, 
amely során a tanulók információs forrásokat önállóan dolgoznak fel, s önmaguk 
számára formálják azokat használható információvá, ismeretté. Eközben úgy 
sajátítanak el ismereteket, s ismernek fel összefüggéseket, hogy ebben a tanárnak 
csak facilitátor szerepe van. 

Ha a Nat 2012 könyvtár-informatika elvárásait (könyvtártípusok, dokumentum-
típusok stb.) nem a hagyományos módon oktatjuk, hanem diákjaink kutatásaiból 
vonjuk le közösen a következtetéseket, hatékonyabb eredményt érhetünk el. A kuta-
tásalapú tanulás és az információs műveltség fejlesztése15 sokkal eredményesebbn 
valósul meg ily módon. Természetesen az életkor, az előzetes ismeretek befolyásolják 

12 Nat 2012 http://ofi.hu/sites/default/files/attachments/mk_nat_20121.pdf (2017.12.11.29.) 10654.p 
13 DOS (2016): Magyarország Digitális Oktatási Stratégia. http://www.kormany.hu/download/0/cc/

d0000/MDO.pdf (2017.12.05.)
14 IFLA Iskolai könyvtári útmutató. Javított , 2. kiadás Az IFLA Iskolai Könyvtári Szekciójának Állandó 

Bizottsága. 2016. https://www.ifla.org/files/assets/school-libraries-resource-centers/publications/ifla-
school-library-guidelines-hu.pdf ( 2017.11.20.) 7.p.

15 Uo. 19.p.
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módszerünk alkalmazását. Sajnos, a középiskolába érkező diákok könyvtárhaszná-
lati ismereteinek bemeneti mérése egyre gyengébb eredményt mutat. Ez is azt 
igazolja, hogy már az általános iskola felső tagozatán fontos lenne a módszertani 
váltás: a könyvtárhasználati ismeretek keretében az ismeretközlő oktatás helyett a 
gyakorlati tapasztalaton alapuló ismeretszerzés folyamatának alkalmazása. 

A bemeneti mérések természetesen egyfajta „tárgyi tudásról” adnak képet, de a 
tanulónak ábrákat, szöveges dokumentumokat is értelmeznie kell, s ezek segítségé-
vel számot adni könyvtár-informatikai ismereteikről. A tantervi előismeretek (1–8.
évfolyam) teszik lehetővé a középiskolában az önálló ismeretszerzés folyamatán 
keresztül az értő olvasás fejlesztését. Ha az előismeretek szűkösek (alapvető könyv-
tári fogalmak, rendszerszintű ismeretek), akkor az információszerzés nehézkessé 
válik, és szinte lehetetlen lesz annak folyamatán keresztül átadni a kívánt könyvtár-
informatikai tudást. Ha tanulóink nem tudják, milyen információs forráshoz 
fordulhatnak egy-egy esemény, személy konkrét megismerése során, akkor sajnos a 
hatékony információszerzés érdekében pótolni kell az előismeretet valamilyen 
mértékben. Nem elég például bemutatni a lexikon sajátosságait, kézbe kell venni a 
köteteit, s valamilyen konkrét céllal használni is kell azokat. A mérési eredmények 
alapján tehát célszerű fejlesztési stratégiát összeállítani az éves tantervek kidolgozá-
sánál.

Ahogy már 2011-ben Csík Tibor16 fogalmaz: „Az információs társadalom az 
iskolai könyvtáraktól is megköveteli, hogy megújítsák képzési tevékenységüket. 
Nem arról van szó, hogy egyszerűen csak bővíteni kell a hagyományos tartalmon: a 
dokumentumtípusok bemutatása, a könyvtárhasználati ismeretek, a könyvtári 
rendszer szolgáltatásainak igénybevétele stb. Az oktató könyvtár paradigmájában a 
könyvtár tudástár, olyan információs kapu, amely biztosítja a különböző eszmék és 
információk megismerését, valamint az információs társadalom technológiáinak 
használatát. A képzési tevékenység középpontjában az információs műveltség 
átadása áll, ami történhet könyvtári foglalkozások, rendezvények tartásával, más 
tantárgyak oktatásának támogatásával, természetesen teret adva az informális 
tanulásnak. Az információs műveltség kialakításánál azon van a hangsúly, hogy a 
diák képes legyen a hatékony és eredményes információszerzésre, a források értéke-
lésére, továbbá a pontos, kreatív információhasználatra és kommunikálásra. 
Az iskolai könyvtár kiemelt feladatai közé tartozik az olvasásfejlesztés, az önálló 
választás és véleményalkotás bátorítása, s így a kulturális tudatosság kialakulásának 
támogatása, valamint a szabadidős tevékenységek segítése: programokkal, helyszín, 
információs háttér stb. biztosításával. Mindez hozzájárul azon kompetenciák 
megszerzéséhez, amelyek nélkülözhetetlenek az önálló ismeretszerzésben, az egész 
életen át tartó tanulásban.”

Az IFLA útmutató V. fejezete kifejezetten a könyvtárban folyó tevékenységek 
csoportosításával foglalkozik, két nagy egységre bontva az iskolai könyvtár oktatási 

16 Csík Tibor (2011): Digitális bennszülöttek és az olvasás. Új Pedagógiai Szemle, 61. 10. 30–47.p.
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szerepét. Az élményszerző olvasás mellett az információhasználat iskolai könyvtári 
lehetőségeit veszi számba. 

„Egy másik vitatott terminológiai terület az információhasználathoz kapcsolódik. 
Ezeket a tevékenységeket valaha „könyvtárhasználati oktatásnak” (hogyan kell 
használni a könyvtár szövegeit és rendszerét) és „használóképzésnek” (minden olyan 
eszköz, mely segít a használónak megérteni a könyvtárat és szolgáltatásait) hívták. 
Manapság azonban inkább „információs műveltségnek” vagy kutatásnak (inquiry) 
hívják. Ami valaha az információhasználat kimondottan könyvtárhoz kötődő 
oktatása volt, igen megváltozott az évek alatt egészen a forrásokra alapozott megkö-
zelítéstől (1960-as és 70-es évek), az útkereső megközelítésen át (1980-as évek) a 
folyamatalapú megközelítésig (az 1990-es évektől). A folyamatalapú megközelítés 
problémamegoldási nézőpontból gondolkodik az információról és az információ-
használatról. Ez a megközelítés nem tagadja meg a korábbi megközelítéseket, mint 
például az eszközökről, forrásokról és keresési stratégiákról megszerzett tudást, de 
azt hangsúlyozza, hogy ezt a tudást legjobban kutakodás, gondolkodás és probléma-
megoldás tanulása során lehet elsajátítani.”17

Az értő olvasás fejlesztésének az iskolai könyvtár éppen a folyamatalapú kutatás 
révén válik kulcsszereplőjévé. A kutatás, gondolkodás, problémamegoldás hármasa, 
a könyvtárban kapott kérdések, feladatok megoldása jelentheti az „újszerű” oktatási 
modellt a könyvtárhasználati ismeretek tekintetében. A tanuló érdekeltté válik az 
információszerzésben, hiszen önállóan döntheti el azokat a technikákat, amelyek 
leghatékonyabban segítik a kapott kérdés megválaszolásában, az adott feladat 
megoldása során. Miközben információ után kutat – természetesen számítva a 
szakszerű könyvtárostanári segítségre – különböző forrásokat kell értő módon 
olvasnia, s eldöntenie, hogy melyik fontos és kevésbé fontos, vagy egyáltalán nem 
releváns a számára. A munka során értő, szövegértelmező olvasásra van szükség. 

Egyetlen ilyen jellegű munka esetén nem várható hatékony eredmény valamennyi 
diák esetében, ezért interdiszciplináris feladat az értő olvasás fejlesztése. Ha nem is 
várható nagy léptékű fejlődés a minimális könyvtárhasználati óraszám alatt, de a 
folyamat útjára indul. Az újszerű tanulási módszer kapcsán a tanulók lehetőséget 
kapnak különböző típusú szövegek megismerésére. A kézikönyvek mellett az 
időszaki kiadványokon át egészen az internet adta lehetőségekig terjed egy-egy 
folyamatalapú információkeresés és információhasználat, amelynek eredményeként 
megvalósul az önálló tanulás, az új információk beépítése a meglévő ismeretekbe, új 
készségek elsajátítása. 

A középiskolában a képlet tehát épp fordítottja a megszokottnak: nem a könyvtári 
fogalom és eszközrendszer oktatása az elsődleges – bár ezek ismerete elengedhetet-
len –, hanem mindezeknek mint eszközrendszernek, tapasztalaton alapuló megis-
merése. A tanulókkal az önálló munka sikerét, a kutatás örömét is érzékeltethetjük. 
És természetesen kudarcait is, amelyből azonban kiutat kell mutatnunk számukra. 
Ez az a pont, ahol az értő olvasás szintje is mérhetővé, folyamatosan fejleszthetővé 

17 IFLA 2016. 41.p.
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válik a könyvtárhasználati ismeretek keretében is. Egy csoportnyi diák esetében 
nagyon fontos, hogy a könyvtárostanár a teljesítményekből arra is következtessen, 
hogy kik azok, akiknek a szöveg(ek) értelmezése is gondot jelentett. Számukra 
mindenképpen segítséget kell nyújtani, hiszen a kutatáson alapuló problémamegol-
dás, az algoritmikus gondolkodás fejlesztéséhez az értő olvasás készsége is hozzátar-
tozik. A feladatok kiválasztása minden esetben a könyvtárostanár felelőssége. Csak 
az általunk már „bejárt”, kipróbált problémamegoldó felvetés teljesítése várható el a 
folyamatalapú megközelítés módszerével.

KUTATÁSALAPÚ TANÍTÁS MODELLJE18

„A kutatásalapú tanulás oktatási modelljei magukba foglalják a kutatás és élethosz-
szig tartó tanulás alapvető készségeit: tervezés, források felderítése és összegyűjtése, 
válogatás, feldolgozás, bemutatás, megosztás és értékelés. A folyamatalapú oktatási 
modellek elősegítik az önszabályozó tanulási készségeket (azaz metakogníciót) és az 
együttműködési készséget is.” 

A kutatásalapú tanulás során a tanulók információkat gyűjtenek egy adott 
témával kapcsolatban. Ezeket az információkat fogalmazzák újra a saját céljaiknak 
megfelelően. A feladat megoldása közben nemcsak egy témával kapcsolatos kutatás-
ban szereznek jártasságot, de egy világos kutatási modellt élnek meg. Munkájuk 
során megtanulják etikusan alkalmazni a felhasznált információkat.

ÉRTŐ OLVASÁS FEJLESZTÉSE A GYAKORLATBAN

Egyértelmű tehát, hogy a könyvtár-informatika keretében az értő olvasás fejlesztése 
erőteljesen kapcsolódik a könyvtárhasználati ismeretek problémamegoldó, folyamat-
alapú tanításához, tanulásához. A Veres Pálné Gimnázium könyvtárostanáraként 
mindenképpen szándékomban állt, hogy kihasználjam a tanulók életkori sajátossá-
gából adódó kíváncsiságát is. Fontos volt számomra, hogy a kutatás során a megis-
merés örömén túl a közösséghez tartozás jelentőségét is érezhessék munkájuk 
végeztével.

A megvalósítás keretét helyi tantervünk informatikában és magyar nyelvben 
elhelyezett könyvtárhasználati órái adták. Az informatikaórákból négy a könyvtár-
ban, főként egyéni kutatással, forráshasználattal telt, amelyhez minden esetben 
otthoni feladat kapcsolódott. Két órát töltöttünk adatbázisok használatával az 
informatikateremben, de ennek is nagyobb része az önálló kutatás folytatására 
szolgált az internet adta lehetőségekkel. 

18 IFLA 2016. 45.p.
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Az internetes források használata több szempontból is megkívánta az értő 
olvasást. A különböző webfelületeken való tájékozódáshoz az értő olvasás, értelme-
zés elengedhetetlen. Ahogy a közelmúltban megjelent a digitális-alapú iskolafejlesz-
téssel foglalkozó háttértanulmány19 a digitális írástudás lehetőségeit és a PISA 2015 
eredményeivel való összefüggéseket tárgyalva megállapítja: az értő olvasás készség-
szintű ismerete nélkül a legkorszerűbb oktatástechnikai eszközökkel sem érhető el 
hatékony tanulási-tanítási folyamat. 

A könyvtárhasználati ismeretek oktatása főként informális és nonformális 
tanítási–tanulási folyamat, amelyben a tanuló minél szabadabban, kötetlenebb 
formában önmaga vonja le a különböző forrásoknak, a speciális információszerzési 
algoritmusnak sajátosságait. A nonformális jellegből fakadóan a könyvtárostanár 
inkább társ, segítő, ha úgy tetszik facilitátor e folyamatban. Ezt nem elég egyszer 
végiggondolni, ezt folyamatosan szem előtt kell tartani minden könyvtárhasználati 
tanterv elkészítésénél. 

Ezért tartom fontosnak, hogy az önálló internethasználat mellett a gyakorlat 
oldaláról közelítve, megtanítsuk diákjainknak az internet adta lehetőségeket úgy, 
hogy maguk értékeljék a kapott találati halmazt. A tanulóknak képessé kell válniuk 
egy-egy téma kapcsán (kulcsszóra keresés) arra, hogy ne csupán gyors kattintások-
kal, de pontos olvasással találják meg a számukra legfontosabb dokumentumokat a 
könyvtári adatbázisban.20 Hiszen ezek között is válogatni kellett a saját kutatásuk-
nak megfelelően. Így használták az iskolai könyvtár adatbázisát, amelyből tárgysza-
vas kereséssel újabb forrásokat leltek kutatási témájukhoz. Ezeket már önállóan 
keresték meg a könyvtár gyűjteményében. Magasabb szintű keresést jelent az EPA, 
MOKKA, DIA oldalak használata a kutatás folyamatában. Lényeges, az értő olvasás 
fejlesztéséhez hozzátartozik a megfelelő információs bázisok kiválasztásának 
képessége is. Ennek fejlesztése szintén valamennyi tantárgy számára kiemelt feladat. 
Legtöbben a Wikipédia szócikkeit ismerték, a kapott információk elemző kritikai 
értékelése, közös megbeszélése mindenképpen fontos feladat volt.

A könyvtárhasználati ismeretek elsajátítása – az alacsony óraszám miatt is – min-
dig szükségessé teszi az otthoni továbbgondolást. A házi feladatok kettős célt szolgál-
tak, az egyéni kutatások tisztázását, valamint olyan tanulságok megállapítását, 
amelyek segítségével egy-egy felhasznált forrástípus használati értékét összegezték a 
tanulók. Pl. A választott személyekről lexikonokban (általános és szaklexikon) az 
órán kutattak. Házi feladat viszont annak összegzése, hogy munkájuk szempontjá-
ból milyen különbségek vannak a használat és az alkalmazhatóság szempontjából. 
Az enciklopédia hagyományos formáját a kutatás kapcsán ismerték meg, de otthoni 
feladatként tájékozódtak a Wikipédiában. Az egyénileg levont tanulságokat közösen 
összegeztük a következő alkalommal. Az órák így kettős szerepet töltöttek be: 
kutatás és a tapasztaltak elméleti összegzése.

19 Hülber László (szerk. 2017) (2017. 12. 05. )
20 Sipos Anna Magdolna – Varga Katalin – Egervári Dóra: Net! Mindenekfelett? 2015. http://mek.oszk.

hu/14700/14787/html/index.html (2017. 11. 28.)
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A Veres Pálné Gimnázium alapításának közelgő 150 éves évfordulójához kötve 
kerestek információkat a tanulók a 130, 120, 100, 50, 25 évvel ezelőtti világtörténeti, 
hazai és iskolai eseményekről. Egy-egy évet a diákok háromfős csoportja dolgozott 
föl. A diákok maguk választottak az időszak eseményei, személyiségei közül. 
Megtervezték, hogy mi érdekli őket az adott évből, majd ehhez fogalmaztak meg 
olyan kérdéseket, amelyek számukra érdekesek voltak. Természetesen a kérdések 
megfogalmazása sokuk számára még nehéz volt, hiszen ilyen feladatot először 
kaptak. Tanulmányaik során inkább őket kérdezték, vagy a kapott kérdésre nekik 
kellett választ találniuk. Az általános ismerettől jutott el minden diák az egyedi, 
számukra fontos információkig. A kutatási szakaszban – egy-egy tanórán –használ-
hattak kézikönyveket, időszaki kiadványokat, s mód volt az internetes keresésre is, a 
megadott webfelületeken. Használhattak elektronikus adatbázisokat, valamint a 
Wikipédia is helyet kapott az információgyűjtésben.

A kutatás során a kérdésekre választ adó forrásokat kerestek a kézikönyvtár és az 
adatbázisunk segítségével. Az információgyűjtés szakaszában meg kellett állapítani 
a hivatkozáshoz szükséges adatokat (sajnos, többen csak most tanulták ezt meg), és 
alkalmazni kellett lejegyzésükhöz szükséges formai szabályokat. A kapott informá-
ciókat válogatták, majd feldolgozták lapbook formában úgy, hogy egy kész munka a 
három aspektust (Európa – Magyarország – Veres Pálné Gimnázium történései, 
személyei) összefoglalta.

Így először hármasával egymásnak ismertették saját kutatásuk eredményét, majd 
a három kutató bemutatta a csoport többi tagjának a kutatási eredményeket. 
A tanulók társaikat egy előzőleg megbeszélt szempontrendszer segítségével értékel-
ték, amelyhez tanári összegző értékelés kapcsolódott. Az elkészült munkákat, 
amelyek egy kutatási folyamat eredményei voltak, kiállításon mutatták be az iskola 
központi terében, az aulában. 

A könyvtár-informatika mindössze 10 óra évfolyamonként. A módszer alkalma-
zásával hatékonyabban tudtuk előkészíteni a könyvtári információhordozók 
használatán alapuló szakórákat, s módszereket adtunk a szövegek értő ol vasá-
sához is.
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LEGYEN VICCES! LEGYEN VICCES?  
HUMOR A KORTÁRS GYEREKIRODALOMBAN

LOVÁSZ ANDREA1

„ – Mindössze három dolog kelt olykor aggodalmat bennem – mondta 
egy borús délutánon Kicsibácsi Imikémnek, a felhúzhatós bádognyúl-
nak. – Az Irgalmatlan Csontmorzsoló, egy mindent elsöprő tengeri 
szökőár, valamint az, hogy egy napon tévedésből királlyá választanak. 
Az első nem létezik, a második ugyan létezik, de mifelénk semmi 
esélye nincs, hogy megtörténjen, a harmadik pedig, ugyebár, a hozzám 
hasonlókkal még véletlenül sem fordulhat elő. Úgyhogy, ami engem 
illet, egyelőre jól alakulnak a dolgok.”

Dániel András: Kicsibácsi és Kicsinéni (meg az Imikém) visszatér 
(bár el se ment)2

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

ANDREA LOVÁSZ: BE FUNNY! BE FUNNY? 
HUMOR IN CONTEMPORARY CHILDREN’S LITERATURE 

Accounting the different forms, levels and functions of humor while keeping in mind 
that in contemporary children’s literature there are layers of age groups, genres and 
themes, and avoiding logical defects stemming from generalizations proves to be a 
problematic task. Besides all of this a few questions could be raised relevant in the 
domestic theory of children's literature.

The normative exclamation indicated in the title, as well as the immediate ques-
tioning of said exclamation is primary historical inasmuch as investigating the 
possibilities of humor in children’s literature in correlation to the appearance of 
children’s literature as a separate concept. 

Secondary the title draws attention to the problems of the concrete manifestation of 
humor. In this lighting it focuses on the anomalies coming from the co-dependency of 
writers’ intention and publishers’ marketing. 

As a premise a generalization could be accepted that is domestic education still 
views this branch of literature as a tool. Pedagogy never needed these illustrative texts 
to be humorous. To this day teaching in an entertaining way has a theoretical base in 

1 Lovász Andrea gyerekirodalom-kutató, kritikus, Szentendre
2 Dániel András (2015): Kicsibácsi és Kicsinéni (meg az Imikém) visszatér (bár el se ment). [Budapest], 

Pagony cop.
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which humor and games have an important role. When it comes to the relation 
between pedagogy and humor, playfulness should dominate as a (new) kind of 
pedagogical approach where humor serves as a ground for social games. In this context 
the humor of children’s literature could also be a ground for games – this requires a 
certain partner relationship for sure. So real humor in children’s literature, not viewed 
as a pedagogical tool, can only appear where the text does not serve merely as a 
teaching instrument but also as a free, social playground.

The strong, definite alteration in humor starts where children’s literature grows 
independent from pedagogy and an anti-authoritarian children’s literature appears. 
This mainly means irony, caricature and parody-like representation of adult 
characters.

As a conclusion of the stated above humor in children’s literature becoming an actu-
ality is a multilevel process. Looking at the adult-child, author-reader matrix the 
function of humor in children’s literature can be outlined with the following: The role 
of humor in children’s literature is to accommodate to the different age groups and to 
find a form that keeps the children in their nature childish. 

On the other hand humor is a way to make children’s literature more serious. After 
all forms of this humor come from adult literature. These being absurd, grotesque, 
ironic or satiric, require mature interpretation skills from the reader.

Considering the differences and connections between age groups and genres there is 
one way to theoretically categorize the different forms of humor: 1. Language humor 
based on misheard or misinterpreted elements mainly appearing in children’s poetry. 
2. Child activity humor meaning the humor of young characters’ actions. 3. The humor 
of other adventurous actions clearly following cabaret joke schemes. This is the field of 
liberated fun in children’s literature where the emphasis is on the common game 
between author and reader, where they laugh together on a third party. 4. Adolescence 
humor is completely different. Mainly because this teen humor is (self) ironic, satiric 
and in this way the author’s criticism towards society can come unconcealed.

Ha megkérdezzük bármelyik (legalább szándékában olvasni szerető) gyereket, 
milyen könyvet olvasna szívesen, szinte biztos, hogy azt a választ kapjuk: valami 
izgalmasat és/vagy vicceset. Humor és gyerekirodalom aktuális korrelációja axioma-
tikusnak tetszik, pedig közel sem ilyen egyértelmű a viszonyuk. A kortárs gyerekiro-
dalom korosztályos, műfaji, tematikai irányú rétegződéseit szem előtt tartva még 
problémásabb a humor különböző formáinak, szintjeinek, funkcióinak számbavé-
tele, annál is inkább, mert az általánosításból adódó logikai defektusokat elkerülni 
valódi kihívás. Mindemellett talán megfogalmazható néhány olyan orientatív 
kérdésfelvetés, amely a továbbiakban a gyerekirodalom hazai elméletében reveláns 
lehet. A címben jelzett normatív funkciójú felkiáltás, illetve annak azonnali megkér-
dőjelezése sokkal inkább történeti vonatkozású, amennyiben a gyerekirodalom 
fogalmi elkülönböződésének idejéhez viszonyítva vizsgálja a humor gyerekirodalmi 
lehetőségeit, emellett pedig a humor manifesztálódásának minőségi problémáira 
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hívja fel a figyelmet, ennyiben pedig a szerzői intenció és a könyvkiadói marketing 
kölcsönös dependenciájából adódó visszásságokra fókuszál.

A humor mint olyan funkciójáról számos folklorisztikai, pszichológiai, filozófiai 
elmélet született, s ezek közül jónéhány a köztudatban is sikeresen rögzült – köszön-
hetően az éppen aktuális társadalmi, tudományos divatoknak. Az, hogy a humor 
felszabadító erejű, talán éppen a legáltalánosabban ismert elméleti summázat, 
mindazon immanens, intuitív tudással, hogy a pszichológiai megközelítés szerint a 
humor alapvetően a játékhoz kötődik, akár úgy, hogy a fölös energiák levezetésének 
egyik formájaként vagy védekezési mechanizmusként aposztrofáljuk, akár úgy, hogy 
kognitív szempontból vagy fejlődéslélektanilag különböző fokozati módosulásokkal 
inkongruenitásnak címkézzük. A humor szociálpszichológiai vonatkozásai éppen 
úgy ismertek: a csoportidentitás, a társas kapcsolatok kialakításában, megerősítésé-
ben működtetjük. 

Filozófiai szempontból a humor az inkongruenitással függ össze, hiszen az ember 
és a világ különbözőségének, az ember világba-vetettségének, a világ-ember viszony 
diszkrepanciájának eredményeképpen, azaz pontosabban egyfajta világértelmezési 
stratégiaként közelíthető meg – az irodalmi/gyerekirodalmi szövegek – mint 
egy-egy világértelmezési kísérlet – ennek a törekvésnek a módosult formái.

A néprajzban ellenrítusként, deszakralizáló funkcióval működő humor, tréfálko-
zás szoros kapcsolatot mutat – már csak történeti, pontosabban irodalomtörténeti 
vonatkozásai miatt – a humoros irodalmi szövegek funkciójával, azaz a korlátozá-
sok, tabuk alóli felszabadítás valójában e kommunikációs forma sine qua non-ja.

A kultúra különböző terrénumaival való kapcsolatban tehát az irodalom humora 
nem válaszható le önmagában, csupán talán a teoretikus megközelítés igényével: 
annak az inkongruenciában megnyilvánuló világteremtéshez és szabadsághoz 
éppoly erősen köze van, ahogy az előzőek manifesztálódásához szükséges társa-
dalmi, egyéni kreativitásnak (nem feledve, hogy a humor mindig egyfajta perspektí-
vaváltás eredménye).

Szűkebb viszonyítási körben és máig meghatározó genézisét tekintve a gyerekiro-
dalom a pedagógiával mutat megkérdőjelezhetetlen korrelációt, hiszen a gyerekiro-
dalom mint mára teoretikusan szuverén irodalmi, művészeti ággá alakult kifejezés-
forma a tankönyvekből, tanszövegekből fejlődött ki. A gyerekirodalom narratívája 
sem mentes az ideológiától, hiszen a pedagógiával való szimbiózisa alapvetően 
határozta meg nemcsak a gyerekeknek szánt irodalom beszédmódját, hanem 
hosszú-hosszú ideig a fogalom kialakításában, a kánonképzésben is kizárólagos 
szerepe volt. Eszerint csak az tekinthető gyerekirodalomnak, ami tanít is valamire; a 
jó a gyerekirodalom arról ismerszik meg, hogy jó dologra hatékonyan tanít; érté-
kessé pedig kizárólag akkor minősíthető egy gyerekirodalmi mű, ha annak jól 
megfogalmazható, tiszta, világos üzenete van. Az, hogy aktuálisan milyen a nevelés 
és irodalom viszonya gyerekirodalmon belül, nem képezi e dolgozat tárgyát, 
pontosabban csak annyira, hogy a regnáló pedagógiai irányzatok éppen hogyan 
viszonyulnak a gyerekirodalomhoz. Premisszaként talán elfogadható az az általáno-
sítás, miszerint a hazai oktatási rendszer alapvetően még mindig eszközként tekint 
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az irodalomra, s nem úgy, mint az egyik művészeti irányú műveltségterület „megta-
nításának” alanyára, hanem olvasástechnikai, etikai, szociális, történelmi, politikai 
stb. tartalmak közvetítő eszközére. A pedagógiának imígyen soha nem fűződött 
hozzá érdeke, hogy a szemléltető eszközként funkcionáló szövegek humorosak 
legyenek, hiszen önmagukban értéktelennek minősíttettek, csak hordozóként 
funkcionálnak. Nagyon sokáig a humor még a figyelem felkeltésének és megtartásá-
nak szempontjából sem volt fontos, míg aztán (természetesen) megszületett az a 
felismerés, miszerint a humoros szövegek motiváló funkcióval bírnak. Ma is létezik 
a szórakoztatva tanítás erős teoretikus bázisa,3 melyben a humornak, játéknak 
kiemelt szerepe van – nem feledve, hogy a cél maga egészen más, a humor csupán (az 
egyik lehetséges) eszköz a figyelem fenntartására vagy a megtanítandók elérésére. 
Holott, ha pedagógia és humor viszonyáról van szó, akkor elsődleges, hogy a 
játékosság domináljon, egyfajta (új) pedagógiai szemléletként, amelyben a humor a 
társasjáték tere. Ebben a kontextusban a gyerekirodalmi humor értelemszerűen 
maga is egy a lehetséges szabad játékterek közül – annyi bizonyos, hogy partneri 
viszony szükséges hozzá. Ezért sem honosodott meg hosszú évszázadokig a pedagó-
giában, pedagógiai gyerekszövegekben, korai gyerekirodalmi szövegekben a humor, 
hiszen az autoriter nevelés sosem társakra, partnerekre épül, hanem irányítóra és 
irányítottakra (éppen úgy, ahogyan a történelemben, politikában a totalitáriánus 
berendezkedésű rendszerek féltek, félnek a humortól). A humor társadalmi vonatko-
zása itt találkozik a pszichológiai értelmezéssel: a humor mindig lázadás, mindig a 
szabály megszegése, valami, ami nem illeszkedik az ideológiába – azért veszélyes, 
mert ellenőrizhetetlen.

Ilyetén valódi, nem pedagógiai módszerként értelmezett gyerekirodalmi humor 
csak ott és akkor jelenhet meg, ahol a társas interakcióként (is) aposztrofált iroda-
lomban partnerek vesznek részt, azaz a szöveg nem csupán eszköz egy tanítási 
folyamatban, hanem lehetőség a szabad és közös játékra. Először a gyerekirodalom 
mint a pedagógiától függetlenedett irodalmi műfaj szuverenitásától, ezen belül 
pregnánsabban az antiautoriter gyerekirodalom megjelenésétől beszélhetünk a 
humor erős, határozott módosulásáról. Az alapvetően az iróniára, karikírozásra, a 
felnőttek paródiaszerű ábrázolására építkező antiautoriter gyerekirodalom (vö. 
Harisnyás Pippi, Juharfalvi Emil, A kis Nicolas) ezért honosodott meg elég későn 
Magyarországon (elsősorban Janikovszky Éva munkásságával), mert ehhez a 
pedagógiai szemléletnek kellett megváltoznia. Ezzel egyidejűleg a pedagógiai 
funkciótól felszabadult szövegek úgy reflektáltak saját függetlenedésükre, hogy a 
humor (szó szerint) felszabadító erejével példázták azt: a humor a pedagógiai 

3 Eklatáns és egyben elrettentő példája ennek – Nényei Pál (2015): Az irodalom visszavág 1. Léda tojá-
saitól az Aranyszamárig. [Budapest], Tilos az Á Könyvek; Nényei Pál (2017): Az irodalom visszavág 
1.A Pardicsomkerttől a Pokol kapuijáig. [Budapest], Tilos az Á Könyvek – könyvsorozata, melyben a 
középiskolai irodalomtanításnak semmilyen szemléleti változása nem valósul meg, éppen ellenkező-
leg, a már megkövesedett (és több szinten működésképtelennek bizonyuló) irodalomtörténet-oktatást 
betonozza be, csupán jópofának vélt sztorikkal, szlenggel, humorosnak szánt beszólásokkal, párbeszé-
dekkel igyekszik azt eladni.
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tartalom elleni lázadás formájaként kapott erős támogatottságot. Kiegészült mindez 
azzal a társadalmi, szociális mozgással, mely a gyerek(ség) helyzetének változásával 
járt: a gyerekszerep megváltozásával, egyáltalán a gyerekség társadalmi státuszának 
felértékelődésével egyidejűleg kaphatott egyre nagyobb teret a humor a gyerekiroda-
lomban – mintegy a felnőttek (ön)karikírozásaként. A gyermek ezáltal a nyelvi 
kultúrának, a kulturális párbeszédnek, a társas kommunikációnak is egyenrangú 
tagjává vált, ezzel együtt pedig az irodalom – mint az egyik lehetséges társadalmi 
interakció – teljes jogú résztvevője lett. A humor változása e vonatkozásban úgy 
érhető tetten, hogy a célközönséghez igazodva felértékelődött annak irodalmon 
belüli szerepe, hiszen a humor adekvát receptálása a nyelvi kultúrához tartozás 
fokmérőjévé válhatott.

A fentiek értelmében és mintegy eredményeképpen a gyerekirodalmi humor 
aktuális állapota több szinten megvalósuló folyamatként definiálható – értelemsze-
rűen ezek a szintek nem kronológiai egymásutániságban értelmezhetők, hanem 
többszörös rétegződésben és különféle kombinációkban érhetők tetten.

A gyerekirodalmi humor elsősorban (kulturális, kommunikációs, társadalmi) 
párbeszédre való felszólításként értelmeződik, hiszen közös kommunikációra 
szólítja fel a szerző az olvasót: „együtt nevetünk” – és itt a hangsúly a nevető 
közösség létrejöttén van. Ez értelemszerűen, a már említett, partneri viszonyban 
valósulhat meg – ezért kellett hozzá a társadalom gyerekképének megváltozása, a 
gyerekirodalom pedagógiától való függetlenedése és a gyerekirodalmon belüli 
(ideológiamentes, antiautoriter, tabutörő) szemléletváltás is. 

Másodsorban ezzel együtt a szerző mintegy beavatottá teszi az olvasót, cinkossá-
got vállal vele úgy, hogy vagy önmagát minősíti vissza gyerekké (legalábbis potenci-
álisan), vagy éppen ellenkezőleg, a „bandázás” gesztusával szándékozik felnőttesí-
teni saját olvasóközönségét, s e kétirányúságnak megfelelő formájú és szintű humort 
működtet az adott szövegben. 

Harmadrészt nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy a gyerekirodalmat szinte 
kizárólag felnőttek írják, és – az irodalom egészére jellemző – az autoreflexió 
felerősödésével a gyerekirodalmi művekben valójában a szerző önmagán nevet. 
Ehhez a „produkcióhoz” pedig nem annyira nevető partnerre, hanem értő közön-
ségre van szüksége, tehát a gyerekirodalmi mű maga nem a gyerekek humoráról 
szól, nem interakcióban jelentkezik, hanem intellektuális munka eredménye. 
Folyamatában persze a humor dekódolása szintén eredményezhet partneri viszonyt, 
ismételten csak ráerősítve a gyerekirodalom egészének felnőttesedési, komolyodási 
tendenciájára. 

Negyedsorban felvetődhet a kérdés, hogy a gyerekközpontú humor esetében 
ténylegesen kivel lép szövetségre az olvasó (gyerek): a (felnőtt) szerzővel, akivel 
együtt, közösen nevetik ki a mulatságossá vált – szó szerint vagy nyelvi értelemben 
– csetlő-botló irodalmi alakot, vagy éppen hogy a „szenvedő”, kortárs gyerekkel érez 
együtt. E kérdésfelvetés különlegessége abban van, hogy az irodalom mint fikció 
mindkét alternatívát egyszerre képes működtetni, hiszen a fikció védőfunkciója azt 
jelenti, hogy az olvasónak nem kell részt vennie nemhogy a cselekményben, de még 
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csak a döntésben sem, állást sem kell foglalnia, a kívülállósága menedék is. Ezért a 
(felnőtt) szerzővel és a (kortárs) főhőssel az olvasó egyidejűleg tud együtt nevetni.

Mindezek együttes hozadéka, hogy hiteltelenné válhat az a fajta gyerekirodalmi 
humor, amit kizárólag a gyerekkorú olvasó tart humorosnak, mert a szerző részéről 
álságos gesztusként értelmezhető. Ugyanis nem partneri viszonyt tételez az olvasójá-
val, hanem fentről, leereszkedően, kizárólag azt a szintű humort működteti, amit az 
adott korosztályhoz illőnek talál: a humort tehát ő csupán (megint csak) eszközként 
használja (valamiféle tartalom közvetítésére vagy éppen a célközönség megnyeré-
sére), ráadásul ezzel retardálja, saját szintjéhez rögzíti az olvasóit. A felnőtt olvasó-
ban is kelthet visszatetszést az ilyenfajta humor, és nemcsak azért, mert az nem 
adekvát számára, hanem azért is, mert a gyerekolvasók lenézését érezni benne. 

Ám hasonlóképpen értelmezhetetlen az az írói gesztus is, amelyik a szövegekben 
kizárólag felnőttek számára érthető humorral operál (intertextuális utalások, 
politikai, történelmi allegóriák stb.), ugyanis ez esetben egyértelműen arról van szó, 
hogy a humort a kirekesztés eszközéül használva kizárja a kommunikációból a 
gyereket, mi több, lenézve közönségét egyenesen képtelennek tartja a gyerekkorú 
olvasót a kommunikációban való részvételre, hiszen megelőlegezi részéről a 
nemtudást, nemértést. Irodalomelméleti értelemben a gyerekolvasók életkori 
intellektuális képességeit és műveltségbeli hiányosságait ignoráló, a többi felnőttre 
„kikacsintó” humoros szövegrészek az egész mű legitimitását kérdőjelezhetik meg, 
hiszen nem tekinthető gyerekirodalomnak az az alkotás, amelyik saját potenciális 
olvasótáborát nem veszi komolyan, nem tartja tiszteletben.

Tagadhatatlan, hogy nemcsak a humor vonatkozásában, hanem a gyerekirodalom 
bármely területén problémát okoz az a megkerülhetetlen kettősség, hogy a története-
ket felnőttek írják gyerekeknek. A korosztályos diszkrepanciák pedig talán sehol 
nem annyira erősek, mint éppen a humor tekintetében. A humorhoz való viszo-
nyunk nemcsak társadalmilag, kulturálisan vagy koronként változik, hanem 
életkorhoz is kötött: fejlődéslélektanilag jól meghatározható, hogy melyik életkorban 
melyik szintű humort kedveljük, s az is, hogy minél idősebbek vagyunk, annál 
inkább a konzervatívabb humort preferáljuk (természetesen nem feledve a humor 
különböző fajtái iránti fogékonyságban jelentkező, esetenként hatalmas eltéréseket). 
A humor amúgy is minden esetben értelmezési kérdés, adott esetben lehetőség, csak 
akkor működik, ha a (közlő) szerző és a (befogadó) olvasó is humorosként értelmezi. 
A gyerekirodalmi humor kapcsán is csak olyan normatív értékű kijelentést lehet 
tenni, amelyik mátrixszerűen figyelembe veszi a szerző-olvasó és felnőtt-gyerek 
viszonypárokat: tehát az az igazán minőségi gyerekirodalmi humor, függetlenül 
annak szintjétől vagy fajtájától, amelyik mindegyikük számára humoros. 

Míg a másfél évesek azon nevetnek, ha valaki nem rendeltetésszerűen használja a 
tárgyakat,4 később már szándékosan nevezik félre a különböző tényeket vagy a 

4 „Mibe töröljük/ a kezünk, ha zsíros,/ mert ebédre pizza volt,/ hambi, vagy gyros?// Függönybe?/ 
Macskába?/ Ing gallérjába?/ A hajunkba?/ Nem, nem, hanem// szalvétába.” (Varró Dániel−Agócs Írisz 
(2013): Nem, nem, hanem. Manó Könyvek, 8−9. o.)
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történéseket,5 a három-négyévesek pedig már fogalmi szinten képesek működtetni 
az inkongruitást, azaz a tárgyak több tulajdonságát is képesek félrenevezni. A több-
szörös jelentések szakasza azt jelenti, hogy a hétévesek már képesek humorosnak 
ítélni a kétértelmű szavakat, többszörös jelentéseket,6 felismerik a logikai egységeket 
és a logikai töréseket is.7

A kérdés az, a humornak milyen sajátos funkciói vannak a gyerekirodalomban, 
a fentiekben említett, kultúraterületenként különböző meghatározottságait nem 
feledve, illetve azokat integrálva. Egyáltalán van-e bármilyen kultúraterületi 
vonatkozása, irodalomműfaji sajátossága; más-e egyáltalán, s ha igen, miben más, 
mint a pszichológia, pedagógia, filozófia és a felnőttirodalom humora; vannak-e a 
fentiekben vázoltakon kívül még plusz „feladatai”, azaz erősebb vagy gyengébb 
meglétének a motivációs bázisa.

A felnőtt-gyerek, szerző-olvasó mátrix figyelembevételével a gyerekirodalomban 
a humor funkciója a következőkben körvonalazható. Egyrészt a „gyerek” megkülön-
böztető előtag létéből adódóan az a szerepe, hogy de facto elkülönítse az irodalom 
többi szegmensétől, a gyerekirodalom és a humoros szöveg között fogalmi azonossá-
got tételezve – már ha elfogadjuk, hogy a gyerekirodalomnak a humor az egyik 
differentia specifica-ja, akkor értelemszerűen adódik ez a kitétel (nem feledve, hogy a 
tételmondat megfordítva érvényét veszti, tehát nem minden szöveg gyerekirodalom, 
ami humoros). Ám legalább ilyen evidens az a feltevés, miszerint a gyerekirodalom-
ban a humornak az a szerepe, hogy mindegyik korosztály számára megtalálva a 
számára adekvát humorformát, a gyereket mint olyant a maga gyerekségében 
megőrizze, megtartsa. Hiszen hozzá alkalmazkodva, vele együtt nevet szövegeken, 
függetlenül attól, hogy járulékosan a humornak milyen pszichológiai, filozófiai 
funkciója fejt ki épp hatást. 

Másrészt a gyerekirodalmi humornak olyan minőség-transzformációja lép 
működésebe a kortárs gyerekirodalmi művekben, amelynek funkciója nem annyira 

5 „…kiugrik a bokorból a méregér, és azt kiabálja a kölköknek:
− Ti meg mit csináltok, tekergők?
A gyerekek mondják, hogy mit. Meg, hogy csak hintázni jöttek ki a napra.
− Háde a hinta nem hintázásra való. hanem arra, hogy fánkot süssenek vele a konyhás nénik!
A gyerekek ezt nem értik, a méregér meg fortyog. […] elrobog, keresztül árkon-bokron, alig győz 
kitérni előle a villamos.
− Villamoson utazni, mi? – kiabálja a méregér. – Háde a villamossal krumplit kell kapálni!” 
Adamik Zsolt (2015): Bibedombi szörnyhatározó. Cerkabella Kiadó, 56−57. o.

6 Lásd Kertész Erzsi: Állat KávéZoo kötetének (Cerkabella, 2016) „beszédes” fejezetcímeit: Hús vagy 
rizsa? (Az antilopok addig rizsáznak a tigrisnek, míg rábeszélik, hogy a vegetáriánusnak lenni 
menő), Tor potrohhal (a fekete özvegy férje halotti torát kívánja a barátnőivel megtartani), A boldog 
ara (menyasszony arapapagáj), Futóhomok Rt. (struccok vállalatvezetési stratégiája), Császármorzsa 
(oroszlánkölyök), Aki fenn költ (az előkelősködő kolibri), Majomparádé (a majmok szétverik a kávézó 
berendezését).

7 „…a világ leggonoszabb meséje egy fiúról szól, aki verembe esett, de hazaszaladt egy toronydaruért, 
és azzal kihúzta magát, de sajnos fennakadt a daru horgán. Még jó, hogy volt a zsebében egy zacskó 
keksz, abból lépcsőt szerkesztett, és lecsámpázott a magasból, csak sajnos beleesett egy tóba, de a 
hajszálaiból tutajt ácsolt, és csodásan megmenekült.” 
Ijjas Tamás−Lackfi János (2017): A világ leggonoszabb meséi. Móra Kiadó, 25. o.
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a gyerekségben való konzerválás, hanem ellenkezőleg, a humor a gyerekirodalom 
komolyításának eszköze. Hiszen a kortárs gyerekirodalomban olyan humorformák 
jelentek meg, amelyek a felnőttirodalomból kerültek át (abszurd, groteszk, irónia, 
szatíra), illetve felnőttszintű értelmezési kompetenciák mozgósítását követelik meg 
az olvasójuktól. Ez utóbbi a gyerekirodalom általános felnőttesedésének egyenes 
irányú, közvetlen hozadéka, ez pedig nem értelmezhető a társadalom egészében 
lejátszódó szemléleti és etikai értékmodifikációtól függetlenül. Azaz a posztmodern 
és a poszt-posztmodern értékpluralizmusához, globalizációjához, a felerősödő 
egszintenciálfilozófiákhoz az adekvát viszonyulási forma a humor lehet. A fogalmi 
hálóval teljes egészében soha le nem képezhető világ és az ember viszonyának 
abszurditásához hozzáadódik az értékek állandósuló fluktuációjának köszönhető, 
értékválságból eredő ironikus távolságtartás mint végső soron lehetséges ontológiai, 
etikai paradigma. Korosztályfüggően mindez úgy rétegződik, hogy amennyire a 
kisgyerekeknél a komikum a világ megismerésének, berendezésének, a világ megélé-
sének egyik fontos eszköze lehet, éppen annyira (a gyerekirodalmon belül) a 
kamaszoknak szóló szövegekben pregnánsan manifesztálódó abszurd humor a világ 
megértésének lehetőségét kínálhatja, még akkor is (sőt, igazából akkor), ha az 
abszurd a világ működésére való rákérdezés maga a lételméleti kérdőjel.

A funkcióban manifesztálódó korosztályos – szerző és olvasó, illetve olvasóréte-
gek közötti – különbségek megléte önmagában is poétikai erejű, hiszen a humor 
forrása éppen úgy lehet a kétféle humor közti ingadozás, a kétféle humor egymásnak 
feszülése, illetve az ebből adódó (kínos vagy vicces) szituációk: amit humorosnak 
tart egy gyerek, azon egy felnőtt megbotránkozik,8 és amit humorosnak tart egy 
felnőtt, az teljes értetlenségbe ütközik a gyerekeknél.9 A megrekedő kommunikáció 
vagy akció önmagában is lehet humoros, függetlenül annak propozicionális tartal-
mától – már ha erre reflektál is adott szöveg, azaz az értelmezésekben jelentkező 
különbségekre ráerősítve önnön játékra hívását, ha úgy tetszik, paródiajellegét 
helyezi előtérbe. 

Az életkoronkénti és a műfajspecifikus differenciálódási hálókat és kapcsolódási 
pontokat is figyelembe véve lehetséges lenne egyféle, elméleti katalogizálása a 
különböző humorformáknak, ám ennek motivációja, az azonosításon és a potenciá-
lis további elméleti kidolgozáson túl valójában az lehetne, hogy normatív funkciót 
tulajdonítva annak, a gyerekirodalom gyakorlatában segítsen, az elsődleges (gyerek)
olvasók mellett a gyerekirodalommal foglalkozó (felnőtt) közvetítők – szülők, 
pedagógusok, könyvtárosok stb. – tájékozódását irányítsa. 

A gyerekmonológokban, műfajilag elsősorban a gyerekversekben megnyilvánuló 
humor többnyire a gyerek félrehallásain, félreértelmezésein alapul. A helyesírási 

8 „Szép állat a krokodil, / minden este bekakil. / Bekakil, bepisil, / szép állat a krokodil.” 
Varró Dániel (2016): Badar állathatározó. In: Parti Medve. Cerkabella, 7. o.

9 „a cinkével már mengyelejev/ sem tudott mit kezdeni.” 
Németh Zoltán (2007): A cinke. In: Állati nyelvek, állati versek. Kalligram Kiadó, 42. o.
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vétségek humora10 éppen úgy részét képezi, ahogyan a különböző humorosnak 
tartott szóalkotási módok: a konkrét és az elvont jelentésének egymással szembeni 
kijátszása,11 a szavak azonos alakúsága (legyen ez szótári vagy kiejtésbeli),12 szóve-
gyülés vagy vicces szószármaztatás,13 rétegnyelvek.14 A nyelvi regiszterek eddig 
(legalábbis a gyerekirodalomban) nem látott, hihetetlenül sokrétű játékán túlmu-
tatva figyelemre méltó az a társadalomszemléleti változás, amit ez a fajta humor 
tükröz. A gyermeki defektusok ábrázolásából adódó humor ugyanis csak akkor 
értelmeződhet viccesenek egy gyerek esetében, ha az képes saját korosztályának 
hiányosságain nevetni, ez pedig csak akkor működhet, ha a (felnőtt) szerzővel 
egyenrangúnak tudja magát – ezzel mintegy negálja saját korosztályos besorolását. 
Az irodalom, a humor megértésének beavatási szerepe kerül előtérbe – megerősítve a 
gyerekmonológok humorának másik sajátosságával, ami a felnőttek nemtudásából15 
vagy a felnőttvilág furcsaságainak, fonákságainak16 rögzítéséből ered. Természetesen 
nem feledve azt, hogy az, aki gyermeki módon „bájosakat”, vicceseket hall és 
magyaráz félre, az végső soron nem egy másik gyerek, hanem egy gyereket imitáló 
felnőtt. A gyerekségről, gyereknyelvről, gyermeki világlátásról levő egyéni tudását, 
tapasztalatait és az összes sztereotípiákat egyidejűleg mozgósítja – tehát ő, a szerző is 
negálja saját korosztályos besorolását, hiszen saját felnőttségét karikírozza ki, és 
gyerekként is igyekszik gondolkozni és megszólalni. Ebben a humorformában tehát 
adott a gyerek, aki felnőttként értelmezi a humort, és a maga cinkos játékosságát, 
nyitottságát hozza az interakcióba, meg a felnőtt, aki gyerekként is műveli a humort, 
és a maga tudását, empátiáját teszi hozzá. A humor éppen ebben a fluktuációban 

10 „így kell szavalni: // vanegyki söcsimne veSamu/ odavisz szavanér teanyu //apai séni/ smindennagy 
néni/ családun xerete talapu.” 
Kukorelly Endre (2005): Van1kis. In: Samunadrág. Kalligram Kiadó, 10. o.

11 „Juj, de ideges vagyok!/ Juj, de begurultam!/ De hová gurul be, aki ideges?/ Honnan kell magam kipisz-
kálni?” 
Schein Gábor (2014): Ideges. In: Márciusban jaguárok? Móra Kiadó, 31. o. 

12 „Énekelünk,/ s ha jó időt szeretnénk,/ akkor mondjuk az óvó-/ néninek, hogy süssük ki a napocskát.” 
Fekete Vince (2008): Bartók Vackor. In: Piros autó lábnyomai a hóban. Erdélyi Híradó, 40. o.

13 „Pénzt tárolnak pénztárban,/ szótárban szavakat,/ kőtárban köveket,/ kantárban kanokat. // Van 
margarin meg teavaj/ meg még zsebtolvaj is./ Zsebtollból készítik, ugye?/ Igaz ez, vagy hamis? // Van 
konyhasó, tengerisó/ meg zöldborsó, bizony./ Zöld bort önts rá egy pohárral,/ akkor nagyon finom. // 
Van póni, hátas, arab mén,/ a vadló él vadon…/ Meg aztán ott van a padló:/ egy ló ül a padon.” 
Lackfi János (2016): Kész átverés. In. Robban az iskola. Móra Kiadó, 60. o.

14 «„Egy rongyot emelek” fakadt/ kacajra ő, és egy szakadt/ Gatyát betett középre (ó, jaj!)/ De szólt a 
Főítész: „Na, hogy/ Bebizonyítsam, jobb vagyok,/ Én még megtoldom öt rugóval.”/ S az asztal közepére 
szórt/ Négy óra- és egy ágyrugót.» 
Varró Dániel (2003): Túl a Maszat-hegyen. Magvető Kiadó, 12. o.

15 „ Kaptam rózsaszínű teherkamiont,/ kesztyűt madzaggal, mócártkuglit, rucit./ Rucikat./ Ruhát, na, 
ruha, érthető?!, ru és ha, vili?!/ És pléjsztésönt./ Jézus, nem tuggya, mi a pléjsztésön, atyám!/ Nem 
tudod, mi a pléjsztésön, de ha azt se tudod, akkor mit tucc?!” 
Kukorelly Endre (2005): Kaptamró. In: Samunadrág. Kalligram Kiadó, 32. o.

16 „Amikor a mamám sminkel,/ nem szereti, ha zavarják./ Belehajol a tükörbe,/ összefirkálja az arcát.” 
Tóth Krisztina (2013): Marci a fürdőszobában. In: A londoni mackók. Csimota Kiadó, 57. o.
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realizálódik, azaz ezen permanens felnőtt–gyerek látásmód és nyelvvilág egymásba 
játszása legalább annyira a humor forrása, mint annak tartalma.

A gyerekakciók, azaz a gyerekfőszereplők által végrehajtott akciók humorát 
legalább ennyire meghatározza a felnőtt-gyerek mátrix, hiszen a változás ez előzőek-
hez képest csak annyi, hogy a humor a verbalitás szintjéről áttevődik a cselekvések 
szintjére – nem feledve persze azt, hogy ez mind leírva zajlik, és a leírás mikéntje, a 
szövegkontextus, a szövegstruktúra, a mondatformálás, a szóhasználat is hozzájárul 
a humor létrejöttéhez. Bár ezek a gyermeki csetlések-botlások,17 melléfogások,18 
sajátos ok-okozati viszonyok,19 túlexponált cselekvések20 önmagukban is humorosak 
(lásd a fentebb említett szabálysértést, tabutörést), ezekben a cselekvésben rejlő 
humor a gegek humora: csattanóra, meglepetésre épít. Ami többletet jelenthet a 
kizárólag közvetett beszédben rejlő humorhoz képest, az a játékjelleg felerősödése, 
hiszen a mozgás, a cselekvés, a tevés-vevés sokkal konkrétabb, könnyebben értel-
mezhető, általánosan ismerősebb egy gyereknek, mint a nyelvi, gondolati síkon zajló 
történések, ezért velük az azonosulás, így a humor humorként történő értelmezése 
sokkal egyszerűbb: a norma szerinti és a normaszegő viselkedés megkülönbözteté-
sén kívül olyan nagyon sok mindenre nincs is szükség hozzá. (Feltéve, ha jól megírt 

17 „ – Azt mind hozni akarod? – képedt el Döme. – De hát mik azok?
– Csak a legszükségesebb dolgok – jelentette ki szigorúan Ludmilla. – Például jegyzetfüzet,  
barátságdetektor, esernyő, kulacs, egy csomag cukor, ha valakit le kell kenyerezni, és sportcipő, ha  
menekülni kell, mert az irodai cipőm arra nem alkalmas.
Ludmilla megmutatta a rózsaszín balerinacipőjét.
– Értem – mondta Döme szórakozottan. – És tényleg fogunk menekülni is?
– Csak ha nagyon muszáj. Egyébként vállaljuk a harcot.”
Kertész Erzsi (2017): Ludmilla megoldja. Pagony Kiadó, 25. o.

18 „A pink szín kikeverése elég sokáig tartott, mert néha lila lett, máskor szürkés, de Arika végül megta-
lálta a megfelelő árnyalatot. Ennél pinkebb már nem is lehetett volna.
Utána pedig gyorsan és pontosan dolgozott. Egy vastag ecsetet választott, hogy egyenletes legyen a fe-
dés. Meg így jobban is haladt. És mire elkészült a vacsora, a lakás összes radiátora pinkben pompázott, 
és a mosógép is, úgy nagyjából. A műanyag csipeszekkel pedig nem sokat bajlódott, kikevert egy kis 
pinket egy vödörben, felengedte vízzel, és beledobta az összes csipeszt, amit csak talált. 
Úgy tervezte, majd vacsora után felcsipeszeli őket a ruhaszárító kötélre, száradni. Addig biztos maguk-
ba szívják a festéket.” 
Kertész Erzsi (2017): Göröngyös Úti Iskola, Lássatok csodát! Cerkabella Kiadó, 20. o.

19 „– Itt van velem a festékem!
– És – nézett rá csodálkozva a hazardőr ezredes.
– Azzal szépen bepöttyözzük.
– És? – nézett rá csodálkozva Haén Cica.
– És akkor nem lesz bolhás – jelentett ki Zöldség Anna.
Úgy is lett. Zöldség Anna iziben szép vörös pöttyöket festett Milkó hátára, hasára, lábaira, sőt még a  
fejére és a fülére is, és csodák csodája, tényleg eltűntek róla a bolhák.” 
Szijj Ferenc (2008): Zöldség Anna és a beszélő póniló. Pagony Kiadó, 19. o.

20 „Tündérbodár tudta, hogy valamit tenniük kell, hogy a nagybeszédű, de aranyos nénit legalább egy 
levélhullásnyi időre elhallgattassák. Hirtelen nem jutott jobb az eszébe, fejjel előreborult a zöldbabfő-
zelékbe.
Tinó néni abban a pillanatban elhallgatott.” 
Domonyi Rita (2013): Tündérbodár. Csimota Kiadó, 23. o.
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szöveggel van dolga az olvasónak, ahol a szereplők és a körülmények beazonosítása 
nem ütközik akadályba az interpretáció során.)

Az egyéb kalandos akciók humora egyértelműen a kabarétréfák sémáját követi: 
az, hogy tetszőleges korú emberek, állatok, meselények művelnek kacagtató(an 
vicces vagy kínos) cselekvéseket,21 mentesíti a gyerekolvasót a hangsúlyozott, 
közvetlen azonosulás érzelmi munkája alól, hiszen csak annyiban érintett, amennyi-
ben olvasója a fikciónak, de semmilyen rokonságot, hasonlóságot nem mutat adott 
szereplővel. Ráadásul az olvasó omnipotenciáját és biztonságérzetét jelentősen 
megerősíti az a felismerés, hogy valódi hősök is csetlenek-botlanak, számukra is 
fordítva, balul sülhetnek el a dolgok. Közvetlen érintettség hiányában zavartalan a 
gyerekolvasó humorértelmezése, ahogyan a (felnőtt) szerzőé is – hiszen egyikük sem 
implikált benne. Sőt, a játékjelleg hangsúlyozódik igazán, a felszabadult örömködés 
terepe ez a gyerekirodalomban, ahol a hangsúly szerző és olvasó közös játékán van: 
ők együtt nevetnek valaki vagy valami harmadik félen. A gyerek és a felnőtt csapat-
játéka a polgárpukkasztó megbotránkoztatásban a leginkább felszabadult: az altesti 
humortól kezdődően22 az önmagát generáló nevetésen keresztül, a kigúnyolásig23 sok 

21 „Fölébredt a teremőr. Odalépett hozzájuk.
– Mi történik itt, kérem? Mi történik? Ki ez a két állat?
Akkor a jegyszedő is odaszaladt:
– Jegyet sem vettek, csak úgy besétáltak. Azonnal ki kell őket dobni!
– Micsoda? – hördült föl a teremőr. – Kérem! Hívom az őrséget.
Csoda látta, hogy most ki akarják őket dobni, és megdühödött, mert már nagyon kíváncsi volt a  
múzeumban látható régi dolgokra. Fenyegetőleg azt mondta az őrnek:
– Vigyázzon, mert ha még egyet szól, a barátom leharapja a fülét!
Kószának ekkor büfögődött föl a torkából az a szörnyű rossz viaszfül, amit az előbb leharapott. Kissé  
kidülledt a szeme, megforgatta a pofájában a viaszfület, majd szörnyű prüszkölés közepette kiköpte a  
márványpadlóra.
– Pfff.
– Jesszum Pepi! – sikoltott föl az őr. – Valakinek már leharapta a fülét! – Aztán hanyatt esett, és 
elájult.” Czigány Zoltán (2007): Csoda és Kósza. Pagony, 22. o.

22 „A kisasszony kíváncsian nézte, amint Mirkó egy magas széket tol a szócső alá. Egy meglehetősen 
nehéznek tűnő zsámolyt kínlódott fel a székre, majd felmászott a tetejére. A támlába kapaszkodva ug-
rándozott rajta kicsit, vajon stabilan áll-e, majd talán csak megszokásból körbenézett, és sunyin letolta 
a nadrágját.
Mégis mit művel ez a gyerek? Szaffi lélegzetét visszafojtva figyelt.
Mirkó lábujjhegyre állt, és továbbra is heherészve odatolta a fenekét az egyik kiálló szócsőhöz.
A kisasszony a kezébe temette az arcát. Úgy érezte valami végleg összetört benne. A világ soha nem 
lesz olyan, mint eddig volt.
Hát ezzel múlatja az időt.
A fiú belefingott a csőbe. Utána gyorsan a nyíláshoz tapasztotta a fülét, és kiválóan mulatott a tréfán, 
ahogy az egyébként emberes rottyantás visszhangot vet.” 
Lakatos István (2014): Óraverzum. Tisztítótűz. Magvető Kiadó, 56–57. o.

23 „a nap végén, a sötétben az öt apród tragédiáját már nem tudták érzelmileg kezelni. Lehet, hogy kettőét 
még tudták volna, de az öt az már sok volt! És hogy világosban mennyivel másképp működik a vers. 
Például a bolt előtt, amikor fáklya helyett mustár és kalács van a kezemben.” 
Domonyi Rita (2013): Tündérbodár. Csimota Kiadó, 85. o.
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minden belefér – különösen akkor sikeres, ha a „görbe tükör”24 a szerző saját, valódi 
hangja, azaz őszinte a képmutató, bemerevedett, dogmatikus felnőttársadalom elleni 
kritikája,25 nem pedig csak a gyerekségnek tett engedmény, azaz nemcsak a gyerekek 
(felnőttek által képzelt) lázadásának irodalmi megformálása. Ebben a sorban pedig a 
gyerekirodalmi abszurd a legszabadabb játék,26 hiszen ez a fajta humor nemcsak a 
világot neveti ki, hanem a szerzői ént is: az autoreflexiónak az önirónia is implicit 
része.

Bár a humornak megkérdőjelezhetetlen sajátossága, hogy genézisét és működését 
tekintve elválaszthatatlan a kreativitástól, talán ennek sehol nincs akkor jelentősége, 
mint a humornak ezen a szintjén, a szerző és az olvasó közös, felszabadult játékában. 
Hiszen itt érhető tetten a nyelvi humornak is egy olyan minősége, ami egészen 
különleges; különleges, mert (optimális esetben) hiányzik belőle a felnőtt többlettu-
dásából potenciálisan adódó egyszerűsítés, lekezelés vagy tanító szándék (még ha 
rejtett is), ehelyett az ötlet, a nyelv kreatív,27 mutatványba illő szabad játéka kerül 
előtérbe,28 vagyis magát a nyelvben való lubickolást ünnepli.

24 «Indulás előtt Dália még gyorsan fellapozta a Várúrnőmimikai gyakorlatok-at, és áttekintette a kifeje-
ző pillantásokról szóló fejezetet. Ezen kívül memorizált néhány létfontosságú társalgási fordulatot, úgy 
mint:
„Ah, hiszen Ön udvarol nekem!”, vagy például
„Oh, kérem, Ön hízeleg!”, meg azt is, hogy
„Eh, hagyjon már békén, legyen szíves!”
Persze ez utóbbit nem Tivadarnak szánja, csak ki tudja, hátha más lovagok is lesznek ott, akikkel az 
etikett előírásainak megfelelően kell majd csevegnie.» 
Kertész Erzsi (2014): Dalia és Dália. Cerkabella Kiadó, 23. o.

25 „Máj némi iz Miszter Phéntek, így hívnak, ezt már mondtham egyszer. Szüleim kivándoroltak 
Amerikhába, de én gyakran hazajárok. Láttam a shúlyemelőversenyüket, és csak gratulálni thudok. 
Kongratjulésünsz. […] Biznisz vagy nem biznisz, ezek csak szavak, ne vesszünk rajtuk össze. Ez olyan 
khérdéjs, mintha ön egy hegy thetején állna, én meg odalenn a völgyben. Maga szerint éjn vagyok 
lenn, éjnszerintem viszont maga van fhenn. Ha mindkhetten khitartunk az álláspontunk mellett, sose 
thudunk megegyezni. Ha viszont a thengerszinthez mérjük, khonkrétan meg tudjuk határozni mind-
kettőnk helyzetéjt. Andösztend?” 
Lackfi János (2011): Kövér Lajos színre lép. General Press Kiadó, 48. o.

26 „HÚSVÉT  
Kicsibácsinak van egy piros színű, HULLAPELYHES KARÁCSONYT! feliratú műanyag golyóstol-
la, amit még évekkel korábban lőtt egy céllövöldében. Igazából egy színváltós elemlámpát nézett ki 
magának, arra célzott, de aztán valahogy a golyóstoll hurkapálcáját találta el, ez lett a nyereménye. Ott 
tartja a cipzáros tolltartójában, az összerágcsált végű grafitceruza, a kétszínű radír meg a gyöngyház 
utánzatú töltőtoll mellett, és nem használja soha, évente mindig csak egyszer: húsvétkor. Ilyenkor 
nagy somolyogva előveszi a tolltartóból, és ezzel írja meg a nyuszis és barkás képeslapokat az összes 
rokonának, meg a barátainak is. Közben néha-néha abbahagyja az írást, ránéz a piros golyóstollra, és 
jókat kuncog magában. Így rosszalkodik.” 
Dániel András (2013): Kicsibácsi és Kicsinéni (meg az Imikém). Pagony Kiadó, 32. o.

27 „[a világ leggonoszabb meséje] a cirmos cicáról szól, akinek ott látszik a bajuszán, hogy ég a háza ideki, 
és török gyerek megvágta, sós kútba tette, onnan is kivette, aztán odament lakni, ahol már nem volt se 
füle, se farka.” (Ijjas Tamás−Lackfi János (2017): A világ leggonoszabb meséi. Móra Kiadó, 21. o.)

28 „– De örülnék most egy jó erős feketének! – kiáltotta kimerülten Lopez.
– Fekete párduc jó lesz? Épp ott jön egy! Jó erősnek látszik – mutatta készségesen Antika, a másik  
antilop.”
Kertész Erzsi (2016): Állat KávéZoo. Cerkabella Kiadó, 5. o.
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Ennek értelemszerűen feltétele, hogy a társasjátékban (közel azonos) ismeret-
anyaggal rendelkező felek vegyenek részt29 – akár lehet ezért is üdvözölni a globali-
zációt: ahogyan a klasszikus meseanyag tudása30 legalábbis alapfeltétel a gyerekiro-
dalom feltétel nélküli ilyetén élvezetéhez,31 úgy a popkulturális elemek ismerete 
nélkül is csak nagyon redukált szövegértéshez/humorértéshez juthatunk.32

A rugalmas nyelvhasználatában rejlő kreativitás, a nyelv újrateremtésének 
korosztályfüggő játéka esetenként azzal a veszéllyel fenyeget, hogy öncélúvá válik: a 
szerző egy-egy újabb poén, geg kedvéért feladhatja a szerkezeti, stiláris következetes-
séget. A logika, illetve a nyelvi koherencia ellenében is, bármi áron működtetett 
humor azonban csak annyira szerzői, amennyire kiadói intenció – engedtessék meg, 
sok esetben – csupán a vélt olvasói elvárásokra épít. A célközönségnek legalább 

29 „Volt a magyaroknak egy különleges madara is, ő volt a Gurulmadár. Különleges madár volt ez, 
ugyanis lehetett gurigatni. Sőt, leginkább gurigatni kellett.
Mert szegény nem tudott repülni. Nem volt ideje megtanulni. Éppen beiratkozott volna egy uráli  
repülésiskolába, amikor ripszropsz el kellett indulni az Őshazából. Így aztán a Honfoglaláskor maguk  
előtt gurigatták a magyarok!
Hó, hő, gurul!
Hó, hő, gurul!
A betyárját, veselkedj neki, Árpád!
Toljad te is, Álmos!
Ne lustálkodj, Elemér!
Nyomjad már, a rézfánfütyülőjét, szentem, galambom, a betyárját, Pista bátyám!
Hó, hő, gurul!
Hó, hő, gurul!
Nem borul, nem gurul!
Hogy a görcs álljon bele, nem moccan, cövek! Cövek!
Ajajaj, kirelejzum, de nagyon pogány!
− Árpád vezér! Árpád vezér! − kiáltoztak rémülten a magyarok, mert a Gurulmadaruk beszorult a  
Vereckei-szorosba!
− Nem tudunk továbbmenni, nem tudunk honfoglalni, nem tudunk kalandozni! Hú, nem tudjuk 
Európát végigrabolgatni! – kiáltoztak a magyarok kétségbeesetten.
Aztán addig lökdösték, addig csiklandozták, mígnem a Gurulmadár hatalmas sóhajtással átpréselte  
magát a keskeny Vereckei-szoroson, és büszkén begurult a Kárpát-medencébe!
Hurrá! Hurrá!
Gurulmadár! Gurulmadár!”
Darvasi László (2013): A Háromemeletes Mesekönyv. Magvető Kiadó, 79−80. o.

30 „ Futottak megint a tengerhez, beledobták a halacskát, s fordultak is vissza.
– És mi lesz a három kív… – akarta kérdezni repülés közben a halacska, de elmerült.”
Szijj Ferenc (2001): Szuromberek királyfi. Jelenkor, 5. o.

31 „a világ leggonoszabb meséje Piroskáról szól, aki bort és kalácsot visz a nagyinak, és találkozik a far-
kassal, aki elsírja magát, és Piroska nyakába borul, és azt mondja, hogy ne haragudj, te drága kislány, 
én aljasul meg akartalak enni téged is, a nagymamádat is, de most már képtelen lennék, és jó útra 
térek. Erre Piroska is elpityeredett, hogy hát ő ilyen édes-aranyos, ótvar büdös egy farkast még nem 
látott életében. Erre a bokorból előjön zokogva a vadász, hogy ő le akarta lőni a farkast, de úgy megha-
tódott, hogy ezentúl vegetáriánus lesz, és a puskáját is kidobja.” 
Ijjas Tamás−Lackfi János (2017): A világ leggonoszabb meséi. Móra Kiadó, 21. o.

32 „Kerek vagyok s füttyögök,/ Tartályomban fényrögök./ Titkokat őrzök, színt és illatot,/ Meghackelem 
a Halálcsillagot,/ Hírt viszek és hírt hozok,/ Postagalamb vagyok és robot.” 
Balázs Imre József (2015): R2–D2. In: Álomfarsang. Koinónia Kiadó, 52. o.
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olyan fokú lenézése érezhető benne, mint amilyen az annak kigúnyolásával születő 
humor: így is, úgy is „hülyének nézi” a saját olvasóját. 

A kamaszoknak szóló irodalom humora egészen más: a kisebbeknek szóló 
„rosszalkodásban,” polgárpukkasztásban megnyilvánuló kritikai hangja a szerzőnek 
itt leplezetlenül szólalhat meg, hiszen a kamaszok priori kritikus gondolkodásának 
az irónia, önirónia, szatíra az egyik legadekvátabb megszólalási formája, a kinevette-
tés a butaság, az álságosság leleplezésére szolgál: a kamaszirodalom humora igazából 
a szerző kíméletlen társadalomkritikája. Az egzisztenciális (felnőtté válás, kapcsolat-
teremtés, generációs különbségek stb.) és társadalmi (oktatás, egyenlőtlenségek, 
igazságtalanságok, értékpreferenciák stb.) fonákságok megvilágítása kiegészül a 
lehető legszélesebb spektrumú nyelvi regisztereken történő megszólalással: a 
neologizmusok használata legalább annyira korosztályspecifikus, mint a mindenféle 
rétegnyelvek, kommunikációs csatornák használata (illetve azok imitálása). A szó-
párbajokra,33 riposztokra, „beszólásokra”34 építkező (nyelvi) világépítkezésnek 
magától értetődő módon része mindenféle asszociációs, intertextuális játék; ezek 
utalásmezőinek, relációinak felfejtése a humor másik fontos forrása lehet. Annyiban 
különbözik a fiatalabbaknak szánt humortól, hogy ez esetben egyértelműen felnőtt-
nek, azaz felnőtt tájékozottsággal, műveltséggel, olvasottsággal felvértezettnek 
gondolja olvasóját, illetve előszeretettel használja a kamaszok számára népszerű 
műfajok, a fantasy, a sci-fi, virtuális világok motívumait, toposzait – ezek irodalmi 
alkalmazása, illetve alkalmazásuk esetlegessége annál viccesebb, minél nehezebben 
dekódolható. A könnyű olvasói sikerre törekvő „lazaság” többnyire ugyanis 
kontraproduktív, a célkorosztály megnyerése annak kritikai érzékenysége miatt is 
sokkal nagyobb kihívás. Általánosságban is elmondható: az intellektuális, bármi-
lyen szintű, de értelmi erőfeszítést (vagy legalább annak látszatát) igénylő humor az, 
amelyik számíthat az olvasók szimpátiájára, hiszen ez a fajta humor tekinti partner-
nek, nem pedig tanítandó ostobának vagy megnyerendő vásárlónak az olvasót. 

33 „Patak: – A WC-ről írok.
Tina: – Miért nem lepődöm meg a húgom fekalomániáján? 
Patak: – Zsiga folyamatosan flörtöl velem.
Tina: – És mit szól ehhez Ő? És mit szólsz ehhez te?
Patak: – Össze vagyok zavarodva. Tipikus szépfiú, akire minden csaj bukik. És aki minden csajt felszed.
Tina: – Hát a minden csaj igencsak szűkös halmazába te is pont beleesel.
Patak: – Szupergonosz vagy. Folyt. köv.” 
Finy Petra (2016): Úszósuli. A nagy álom. Cerkabella Kiadó, 85. o.

34 „...változatosabb a nemi élete, mint egy Michelin-csillagos étterem menüje.” 45. o.
„Oké, nem lehet mindenkinek fotoshopolt hasa, de ez azért már az esztétikai horror körébe tartozott. 
[…] Mint amikor anyám pizzatésztát keltet, esküszöm.” 61. o.
„...olyan gyorsan eltűnt a teremből, hogy egy napfény elől menekülő vámpírnak is becsületére vált 
volna.” 122. o.
Mészöly Ágnes (2014): Darwin-játszma., Móra Kiadó
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AZ ATHENAEUM KIADÓ GYERMEK- 
ÉS IFJÚSÁGI KÖNYVEI A KÉT 
VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN

POGÁNY GYÖRGY1

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

GYÖRGY POGÁNY: THE BOOKS FOR CHILDREN AND YOUNG 
PEOPLE OF THE ATHENAEUM PUBLISHING HOUSE BETWEEN 
THE WORD WARS I AND II

The Athenaeum was not only the oldest, but the most productive one of the Hungarian 
publishing houses in the years 1918–1939. Its books for children and young people 
played a relative little role in the activity of the firm, only a few percent of all titles 
were for them, but the majority of these publications were really valuable belles-lettres. 
Benedek Elek was one of the most important authors between the writers of books for 
children, his collections of tales and novels for young people were always printed and 
reprinted. But also the novels for young girls were popular and a great number of them 
were published. The adventure stories of Karl May were often printed, and he was a 
fashionable representative of the literature of foreign countries. In addition to belles-
lettres the Athenaeum published a lot of books in popular science. Besides history and 
humanities the most educational books were about the individual disciplines of 
natural science. The Athenaeum was a significant agent in the process to make 
children and young people to read and to be a real consumer of books.

Az Athenaeum nemcsak az egyik legrégebbi, de a legtöbb könyvet is megjelentető 
vállalat volt a két világháború közötti években. Gyermek- és ifjúsági könyvei viszony-
lag másodrendűek voltak a „felnőtteknek” szánt kötetek mellett, mennyiségileg csak 
néhány százalékát tették ki összes kiadványának, minőségileg azonban a kiadott 
könyvek túlnyomó többsége irodalmilag értékes mű volt. A legkisebbeknek szánt 
leporellók szerzői mellett a gyermekkönyvek írói között meghatározó volt Benedek 
Elek személye, mesegyűjteményeit, ifjúsági regényeit folyamatosan piacon tartotta a 
kiadó. Az Athenaeum kiadványai között nagy számban jelentek meg a maguk 
korában nagyon kedvelt lányregények. Az egyetemes ifjúsági irodalom képviselői közül 

1 Pogány György, nyugalmazott könyvtárigazgató, Budapest
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a német Karl Maynak volt kiemelt szerepe, kalandregényeit rendszeresen megjelen-
tette a vállalat. Szépirodalmi művek mellett rendszeresen adott ki ifjúsági ismeretter-
jesztő könyveket is. Ezek sorában a történelmi és társadalomtudományi munkáknál 
nagyobb számban láttak napvilágot a természettudományok egy-egy területét 
ismertető művek. A kiadó gyermek- és ifjúsági regényei révén fontos szerepet játszott a 
fiatalok olvasóvá nevelésében.

Az Athenaeum Kiadó – teljes és hivatalos nevén Athenaeum Irodalmi és Nyomdai 
Részvénytársaság – a kiegyezéstől a második világháború után bekövetkezett 
államosításáig a könyvszakma egyik legnagyobb és legjelentősebb hazai vállalkozása 
volt. Néhány nagy kiadói és nyomdai cég – az Athenaeum mellett elsősorban a 
Franklin, a Révai Testvérek, a Singer és Wolfner, a Szent István Társulat, a Pallas 
– jelentette meg a korszak könyveinek tekintélyes részét; az Athenaeum egymaga 
mintegy 10 %-át tette közzé a megjelent hazai kiadványoknak.2 A többi nagyvállalat 
együtt kb. 20 %-kal részesült, míg a fennmaradó mintegy 70 %-ot kb. 100 kisebb cég 
jelentette meg. A mennyiségen túl a nagy kiadók jegyezték az irodalmilag értékes 
művek túlnyomó részét is; bár elsősorban üzleti nyereségre törekedtek, a pénzügyi-
leg sikeres könyvek mellett figyeltek a kulturális és esztétikai szempontokra is. 
Tudatos értékválasztásukat egyes vállalatok névválasztása is jelképezte: Athenaeum, 
Franklin, Pallas, Szent István Társulat. A meghatározó vállalatok a kiadói részleg 
mellett többnyire nyomdával és terjesztői apparátussal is rendelkeztek.

Az Athenaeum nemcsak az egyik legnagyobb cég volt, hanem a legrégebbi 
vállalkozások közé tartozott. 1841 óta működött id. Emich Gusztáv vállalkozásaként, 
amely kezdetben könyvkereskedés és könyvkiadó volt, azonban az önkényuralom 
időszakában, 1852-ben nyomdát is szerzett.3 A tulajdonos 1868-ban szervezte át 
vállalatát, létrehozva a részvénytársaságot. Az Athenaeum a kor többi kiadójához 
hasonlóan nem szűkítette le kiadási politikáját, vagyis minden műfajú kiadványt, 
így ifjúsági műveket és tankönyveket is megjelentetett. Ugyanakkor a gyermekeknek 
és az ifjúságnak szánt könyvek némileg másodlagos jelentőségűek voltak a felnőtt 
korosztálynak szóló irodalom mellett. A két világháború közötti években például 
többnyire évi tíz-tizenkét kötetet adtak ki a fiataloknak. Ezt a mennyiséget a 
gyermek- és ifjúsági könyvek száma csak ritkán haladta meg, ugyanakkor voltak 
olyan évek, amikor csupán két ifjúsági kötetet tettek közzé (1931-ben és 1932-ben). 
Fontos megemlíteni azt is, hogy az Athenaeum teljes kiadványainak száma ezekben 
az esztendőkben meghaladta az évi kétszáz címet. A cég gyermek- és ifjúsági 
könyvein túl egyébként rendszeresen bocsátott közre tankönyveket, ezekkel a 
kiadványokkal azonban nem foglalkozunk.

2 Kiss István (1980): Az Athenaeum Könyvkiadó története és szerepe a magyar könyvkiadásban. Akadé-
miai Kiadó, Budapest. 102. p.

3 Sennowitz Adolf (1898): Emich Gusztáv: 1814–1869. Athenaeum, Budapest. Letöltés: http://mek.oszk.
hu/10000/10084 (2017. július 24.)
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Az Athenaeum volt az egyik kezdeményezője annak az alkalmi kiadói társulás-
nak, amely 1902-ben az NIKIB (Népiskolai Ifjúsági Könyvtárakat Szervező Bizott-
ság) megalakulása után vállalta, hogy az iskolai könyvtárakat könyvekkel látja el.4 
A két világháború közötti korszakban egy másik hasonló vállalkozást is elindított 
„közös kockázatra és közös haszonra gyermek-képeskönyvek, ifjúsági iratok” megje-
lentetésére.5 A társulásnak az Athenaeum mellett a Franklin Társulat, a Magyar 
Földrajzi Intézet, a Grafikai Intézet, a Rigler-cég és a Tolnai Világlapja volt tagja.

Az Athenaeum a két világháború között rendszeresen hirdetett pályázatokat új 
magyar szerzők felfedezésére. Több alkalommal ifjúsági könyvek szerzői is a 
jutalmazottak között voltak, így Róna Emmy: Álomország című képeskönyvét (1932), 
Szabó Lőrinc – Janovits István: Csinnadratta címen megjelent leporellóját (1932), 
Benedek Kata – Fehér Lídia: Versek és képek a kicsikéknek megnevezésű képesköny-
vét (1932), Komlós Aladár: Római kalandját (1933), Benes Klára: Picu a vurstliban 
című regényét (1933) és Palotai Boristól a Péterkét (1933) tüntették ki.6

Az Athenaeum kiadói osztálya néhány főből állt, legjelentősebb lektora Sárközi 
György (1899–1945) író, műfordító, szerkesztő volt, mellette egy időben Fodor József 
(1898–1973) költő, Bókay János (1892–1961) író, Possonyi László (1903–1987) író 
véleményezte a kéziratokat. Az 1930-as években rövid ideig az ifjúsági könyvekkel 
külön részleg foglalkozott Baloghy Mária irányításával.7

GYERMEKKÖNYVEK

Gyermekkönyvnek a továbbiakban a kisgyermekeknek, tíz éves korig szánt kiadvá-
nyokat tekintjük. Ebbe a csoportba tartoznak tehát az egészen kicsiknek készült 
leporellók, a még nem önálló olvasásra, hanem felolvasásra megjelentetett mese-
könyvek, illetve a már olvasni tudó kisiskolások könyvei. Jellegzetessége ezeknek a 
kiadványoknak, hogy a szöveg mellett kiemelten nagy szerepe van az illusztrációnak 
is. Az Athenaeum igyekezett gyermek- és ifjúsági könyveit gondos kiállításban 

4 Pogány György (2014): A Lampel Róbert (Wodianer F. és Fiai) Könyvkiadó és az oktatásügy a XIX-XX. 
század fordulóján. Könyv és Nevelés, 16. 4. 65–66. p.
Szabó László (1918): Athenaeum: Ötven év egy irodalmi és nyomdai társulat életéből. Athenaeum, 
Budapest. 138. p.
Kiss István i.m., 39. p.
Bánáti Ágnes – Sándor Dénes (1968): A százesztendős Athenaeum 1868–1968. Akadémiai Kiadó, 
Budapest. 100. p.

5 Bánáti Ágnes – Sándor Dénes, i.m. 100. p.
6 Kiss István, i.m. 91. p.
7 Kiss István, i.m. 83. p.

Baloghy Mária (1895–1970 körül) középiskolai tanári végzettséget szerzett, pedagógiai szakíró, mű-
fordító és ifjúsági könyvek szerzője volt, ugyanakkor a mai értelemben vett szociális munkás hivatás 
egyik első képviselőjeként tartja számon a szakirodalom: Hirdi Henriett Éva (2015): 120 éve született 
Baloghy Mária, a hazai gyárgondozónői képzés alapítója. Nővér, 28. 1. 35–39. p. Letöltés: http://www.
elitmed.hu/ (2017. július 24.)
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megjelentetni, a kor több neves rajzolója, grafikusa készítette az illusztrációkat, így 
többek között Jaschik Álmos vagy Fáy Dezső.

Leporellók
A legkisebbeknek szánt leporellókat rendszeresen jelentetett meg az Athenaeum. 
Íróinak megállapítása néha nem könnyű feladat, ugyanis a nyomtatványokon 
szerzőként gyakran csupán keresztnév szerepel, például „Vilma néni”, „Gyuri bácsi”. 
Az Országos Széchényi Könyvtár katalógusában Gyuri bácsi feloldása Lőrinczy 
György (1860–1941) író, újságíró. Lehetséges, ugyanakkor Sárközi Mátyás édesapjá-
ról írt monográfiájában8 a családi emlékek és legendárium alapján azt írja, hogy 
Sárközi György könnyedén és nagy leleménnyel kovácsolt rímeket. Amikor valami-
lyen extra jövedelemre volt szüksége, „az Athenaeum Kiadóban gyors haditanácsot 
tartott a házigrafikussal és napok alatt összehoztak egy-egy kisgyermekeknek szóló 
leporellót vagy képeskönyvet.” Az OSZK katalógusában a Sárközi Mátyás által 
említett művek szerző megjelölése nélkül találhatók, így a Földön-vízen-levegőben és 
a Kutya, macska, szamaracska. (A kötet címe helyesen Kutya, macska, lovacska.) 
A Babaváros című kötet szövege az író hagyatékában maradt fenn és 1955-ben 
jelentette meg a Móra Kiadó. Sárközi Mátyás szerint „Ha a könyvecske a sietségben 
középfinomra sikeredett, akkor szerzőként „Gyuri bácsi” állt a címlapon. Ha vállal-
ható volt a tartalom, akkor Sárközi György.” Gyuri bácsi, illetve Lőrinczy György 
személyéhez összesen öt leporelló kapcsolódik a nemzeti könyvtár katalógusában: 
Állatok víg világa (1927), Házi állatok (1934), Kalandos repülés (1934), Gyerekek 
örömei (1934), Tessék besétálni! (1934). Lehetséges, hogy a köteteket nem ő, hanem 
Sárközi György írta; a kérdés eldöntése további kutatást igényel.

„Vilma néni” feltehetően Lintnerné Fittler Vilmával9 azonos, és nem Jakab 
Mihályné Karácsony Vilmával, aki inkább háztartási kötetek szerzője volt. „Vilma 
nénit” három leporelló szerzőjeként jegyzi a bibliográfia: Csacsi, boci, nyuszi meg a 
többiek (1942), Cica, boci, nyuszi (1944), Gyermek élet – vidám élet (1944). A roppant 
termékeny és szinte minden ifjúsági műfajban alkotó Roboz Andor10 szerencsére 
teljes nevét feltüntette könyvein, tőle több leporellót adott ki a vállalat: Kedves 
pajtásaink (1926), Ez a hajó Zeppelin gróf világhíres léghajója (1930), Gyi, lovacskám 
(1930), Mulatságos állatok (1926), Tarka-barka állatkert (1926), Anna, Panna és a 
többiek (193?), Állatvilág (193?) Róna Emmy Álomország című díjnyertes munkája 
1933-ban jelent meg.

Sárközi György mellett még egy igazi költő is a leporellók szerzői közé került: 
Szabó Lőrinc11 Csinnadratta című verse Janovits István rajzaival 1933-ban jelent meg, 
és az előző évben elnyerte a kiadó irodalmi pályázatának 500 pengős első díját. 

8 Sárközi Mátyás (2017): Mi erősebb: a dal vagy az orkán? Sárközi György életpályája. Kortárs Kiadó, 
Budapest. 134–136. p.

9 Lintnerné Fittler Vilma (1890–?) óvónő, gyermekkönyvek szerzője.
10 Roboz Andor (1869–1944) tanár, író, újságíró. Főleg ifjúsági művei voltak népszerűek. 
11 Szabó Lőrinc (1900–1957) költő, műfordító.
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Zilahi Sebes Margit (?–?) Kicsi Mackó kalandja című képeskönyvét a közelmúltban 
ismét kiadták, először 1944-ben látott napvilágot. Bókay János kötete Rézi néni 
1922-ben hagyta el a sajtót. A történet két rosszcsont gyerekről szól, akik gonosz 
módon megtréfálják nagynénjüket, Rézi nénit. „Matyi bácsi” (?–?) verseivel és Byssz 
Róbert grafikus rajzaival 1934-ben tette közzé a kiadó az Utazzunk! című leporellót. 
Fehér Lidia verseivel és Benedek Kató rajzaival 1933-ban került a kicsinyekhez a 
Versek és képek kicsikéknek címmel megjelent jutalmazott kiadvány.

Baloghy Mária vezette egy időben az Athenaeum Kiadó ifjúsági részlegét, a 
sokoldalú szerzőtől három gyermekkönyvet adott ki a kiadó: Benedek Kató illusztrá-
cióival látott napvilágot A baba első képeskönyve és A baba második képeskönyve 
1935-ben, illetve ugyanebben az évben tette közzé az általa szerkesztett, viszonylag 
terjedelmes, 152 oldal hosszúságú Babakönyv című munkát, amely – ahogyan a 
kötetről írt ismertetőjében Török Sophie megfogalmazta – „pedagógiai elveinek 
megfelelően egyfajta kismamaképző, főzőcskével, bútortervvel, szabásmintával, baba 
és állatkészítési tanfolyammal s százféle ötletes ügyeskedéssel. Mindez egy kislány-tör-
ténet keretében, egészen élethű s angyalian naiv stílusban, ahogy kicsi lányokkal 
beszélni kell, s lehetséges. A mesét és verseket B. Radó Lili írta, a bababútorok, s ruhák 
terveit Undi Rózsa, a rajzokat Benedek Kata készítette. Ha gyermek volnék, magam is 
rögtön leülnék e könyv receptjei szerint játszani”.12

Néhány leporelló külföldi munka magyarítása volt. Az Erdei iskola című kötet 
1943-ban jelent meg, és két német szerző, Adolf Holst13 és Else Wenz-Vietor munkája. 
Munro Leaf14 írta a Ferdinánd, a bika című képeskönyvet, amelynek főhőse, egy 
békés bika, Ferdinánd nem hajlandó magát felizgatni a bikaviadalon, inkább bölcsen 
tűnődik egy fa alatt. A kedves kötet maradandó népszerűségét bizonyítja, hogy 
rajzfilm is készült belőle. 

Magyar klasszikus mesék és népmesék
A magyar klasszikus mesék csoportjának, illetve a kiadó gyermekkönyveinek 
meghatározó személyisége Benedek Elek15 volt. Alapvető gyűjteménye, a Magyar 
mese- és mondavilág öt kötetét 1894–1896-ban tette közzé először az Athenaeum, 
majd időről időre újra megjelentette – a két világháború között 1922-ben –, igaz, 
ezúttal áttördelve, tíz tomusban. Ez a mű volt az alapja Benedek Elek mesegyűjtemé-
nyeinek, amelyeket folyamatosan piacon tartott a kiadó. A kötetek többnyire 
sorozatban, Az Athenaeum mese-könyvtára részeként jelentek meg. (Állatmesék; 
Bohókás mesék; Csodavilág; A honfoglalás mondái; Kalandos mesék; Magyar 
mesekönyv; Mesék és mondák Mátyás királyról; Benedek Elek meséskönyve; Mondák 
és legendák; Óriások és törpék; Székelyföldi mondák és mesék; A tatárjárás mondái; 

12 Török Sophie (1935): Ifjúsági irodalom. Nyugat, 12. Letöltés: http://epa.oszk.
hu/00000/00022/00599/18948.htm. (2017. július 24.)

13 Holst, Adolf (1867–1945) német pedagógus, ifjúsági író.
14 Leaf, Munro (1905–1976) amerikai ifjúsági író, illusztrátor.
15 Benedek Elek (1859–1929) író, a magyar gyermekirodalom klasszikusa.
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Tündérmesék; Vidám mesék). Benedek Elek mellett Gyulai Pál16 és Pósa Lajos17 
meséit is megjelentette a kiadó, előbbitől 1923-ban az Apróbb gyermekmesék és 
1944-ben a Gyermekmesék látott napvilágot, utóbbi szerzőtől pedig 1925-ben Pósa 
bácsi meséi címmel tettek közzé egy válogatást. Újabban gyűjtött népmeséket is 
kiadott a vállalat. Berde Mária18 1941-ben bocsátotta közre Az árva királyfi. Eredeti 
székely népmesék című, illetve alcímű kötetét. A gyűjtemény keletkezéséről az 
előszóból értesülhetett az olvasó, eszerint a marosvásárhelyi Kemény Zsigmond 
Társaság még a trianoni döntés előtt adott megbízást több gyűjtőnek mesék felkuta-
tására. Az anyag akkor nem jelent meg, irattárba került, majd a román uralom alatt 
füzetes formában, igénytelen kiadásban láttak napvilágot a mesék, amelyek csak a 
második bécsi döntés után jöhettek ki méltó köntösben. A Fáy Dezső illusztrációival 
kiadott kötet egy új sorozat – Magyar tájak mesekincse – első tagjaként került piacra, 
a tomus egyébként unicus maradt. Hasonló jellegű volt Ferenczy László Marcella19 
kötete; ő 1936-ban a Székelyföldön gyűjtötte a kiadványban közreadott mesék 
zömét, más részüket egy Juli néni nevű mesemondó után jegyezte le. A könyv 
1939-ben jelent meg Teleki Ralph illusztrációival Székely népmesék címmel.

A világirodalom klasszikus meséi és népmesegyűjteményei
Az Athenaeum folyamatosan piacon tartotta a magyar mellett a világirodalom 
meghatározó mesegyűjteményeit is. Andersen20 meséit két alkalommal tette közzé, 
1922-ben és 1924-ben, Az ezeregyéjszaka legszebb meséi címmel 1933-ban jelentetett 
meg válogatást. Grimm-mesék21 két alkalommal láttak napvilágot, 1922-ben és 
1943-ban. Wilhelm Hauff22 felnőttek számára is olvasmányos meséit két alkalommal 
adta ki a kiadó: 1924-ben Mesék, 1926-ban pedig Regék és elbeszélések címmel.

A vállalat a világirodalom legszebb meséiből több válogatást tett közzé, Benedek 
Elek jelentősége ezen a területen is megkerülhetetlen. Az író öt kötetben jelentette 
meg a világ legszebb meséit közreadó válogatását (Arany mesekönyv, 1924; Ezüst 
mesekönyv, 1928; Kék mesekönyv, 1921; Rózsaszín mesekönyv, 1940; Piros mesekönyv, 
1930). Kunos Ignác23 több gyűjteményét jelentette meg az Athenaeum: Mesék a 
rózsák szigetéről. Török népmesék, 1922 (A kötet 1923-ban Adakále mesekertje 
címmel jelent meg), Boszporuszi tündérvilág: Sztambuli török népmesék, 1923; 
Nippon ország naposkertje: Japán népmesék. Toyama Koichi elmondása után írta 

16 Gyulai Pál (1826–1909) költő, író, irodalomtörténész, kritikus.
17 Pósa Lajos (1850–1914) író, dalszerző, a magyar gyermekirodalom egyik megteremtője.
18 Berde Mária (1889–1949) tanári végzettséget szerzett, író, költő, műfordító.
19 Ferenczy László Marcella (1903–1940) ifjúsági író, szerkesztő.
20 Andersen, Hans Christian (1805–1875) dán költő, író, a világirodalom egyik legnagyobb meseírója.
21 Grimm, Jacob (1785–1863) és Grimm, Wilhelm (1786–1859) német folkloristák, nyelvészek. Népmese-

gyűjtésük a világirodalom egyik legjelentősebb összeállítása, kedveltségében csak Andersen műveivel 
lehet összemérni.

22 Hauff, Wilhelm (1802–1827) német író, meseíró a romantika fontos alakja. 
23 Kunos Ignác (1860–1945) orientalista, turkológus, egyetemi tanár, az MTA levelező tagja.
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Kunos Ignác, 1923. A finn gyermek-és ifjúsági irodalom nagy személyisége, Anni 
Swan24 mesegyűjtését 1925-ben hozta ki a vállalat: Mesék az ezertó országából. 

Műmesék, meseregények
Az Athenaeum nagy számban adott ki kortárs hazai és külföldi szerzők tollából 
meséket, meseregényeket. Karl Ewald25 erősen didaktikus jellegű könyve a természet 
különféle jelenségeit ismertette meg mese formájában a kis olvasókkal: Ewald 
Károly: Állatok, kövek, virágok. Kis mesék. 1922. A kiadó jelentette meg az angol 
Milne klasszikus meseregényét, a Micimackót, Karinthy Frigyes fordításában: Alan 
Alexander Milne26 Micimackó, 1935; Micimackó kuckója, 1936. A kötet kedveltségé-
hez Karinthy nagyszerű fordításán túl hozzájárult Ernest H. Shepard eredeti illuszt-
rációinak átvétele.

Kortárs magyar szerzők meséit, meseregényeit szintén nagy számban jelentette 
meg az Athenaeum. P. Ábrahám Ernő27 írása Mesekert címmel 1944-ben jelent meg, 
az Alba Nevis álnéven publikáló Unger Ilona28 Harminc pompás mese címmel adta 
közre apróságoknak szánt történeteit, először 1925-ben, majd 1930-ban. Altay 
Margit29 gyermekek házi előadásában bemutatható színdarabokat publikált 1925-
ben Gyermek-színdarabok címmel. Babatündér és egyéb meséket a meghatározhatat-
lan Ilonka néni jegyezte 1926-ban. 

A szerzők között találjuk Babits Mihályt30 is, Aranygaras: Mesék című, illetve 
alcímű kötete az író 1915 és 1923 között keletkezett hét írását tartalmazza. A sokol-
dalú Baloghy Mária is publikált a műfajban, gyűjteménye, a Magyar mesék 1933-ban 
került a könyvesboltokba. 

Faylné Hentaller Mária31 Kis mesekönyv című kötetét 1925-ben adta ki a kiadó. 
Jánosi György32 négy tomusát tette közzé az Athenaeum: A holdak szigete: Mesék, 
1944; A láthatatlan szélmalom: Mesék, 1937; Liplop Pali: Mesék, 1939; Seholsincs 
ország, 1935, utóbbi 1937-ben Finnországban is megjelent. Meselámpa címmel 

24 Swan, Anni (1875–1958) finn írónő, mesegyűjtő, a finn gyermekirodalom klasszikusa és egyik megte-
remtője.

25 Ewald, Karl (1856–1908) dán író.
26 Milne, Alan Alexander (1882–1956) angol író. Igazi elismertséget gyerekkönyveivel, mindenekelőtt a 

Micimackóval szerzett.
27 Ábrahám Ernő, P. (1882–1945) író, újságíró, műfordító.
28 Unger Ilona (1886–?) írónő, Alba Nevis álnéven publikált. Az 1920-as években az Amerikai Egyesült 

Államokba költözött.
29 Altay Margit (1881–1972) ifjúsági író, szerkesztő, műfordító. (Egy időskori, Fedor Ágnesnak adott 

interjúban, Magyar Nemzet, 1971. I. 4. árulta el pontos születési évét, az 1881-et, egyes forrásokban 
ugyanis fiatalabbként szerepel.) 

30 Babits Mihály (1883–1941) költő, író, a XX. századi magyar irodalom egyik klasszikusa.
31 Faylné Hentaller Mária (1850 vagy 1856–1927) a maga korában népszerű ifjúsági író volt, főleg lányre-

gényeit kedvelték az olvasók.
32 Jánosi György (1889–1966) református lelkész, író, ifjúsági könyvei és meséi a két világháború közötti 

időszakban kedveltek voltak. 
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Magda néni és Vilma néni, vagyis Jászainé Holczer Magda33 és Lintnerné Fittler 
Vilma tették közzé 1940-ben kisgyerekeknek szánt meséiket és verseiket. Kelemen 
Andor34 Hol volt, hol nem volt című kötete 1925-ben került az olvasók kezébe. Kövér 
Ilma35 Gyermekmesék: Jó fiúk és leányok számára címmel, illetve alcímmel írott 
kötete 1926-ban látott napvilágot. Lintnerné Fittler Vilma kedves írása, a Mese Marci 
vándorlása 1943-ban jelent meg. Az óvónő végzettségű szerző az egyes mesék után 
fogalmi képes magyarázatokat közölt.

Az első világháborúban hősi halált halt Mendelényi Béla36 A csodaduda és egyéb 
mesék című kötetét először 1905-ben jelentette meg az Athenaeum, majd 1931-ben 
újra kiadta. A sokoldalú és tragikus sorsú Paulini Béla37 – 1945 januárjában vagy a 
szovjetek gyilkolták meg, vagy feleségével együtt a szovjetek kegyetlenkedése miatt 
öngyilkos lett – néhány gyermekkönyvet is publikált: az egyik, a Madárkocsi 
1938-ban az Athenaeum kiadásában jelent meg. Roboz Andorné38 Mesekincstár című 
kötetét 1926-ban tette közzé a kiadó. 

IMAKÖNYVEK

Az Athenaeum szerény számban gondozott hitéleti kiadványokat, közülük néhány 
imakönyvet kifejezetten az ifjúságnak szánták. Mindhárom kiadvány a római katoli-
kus felekezetűeknek készült. Filó Károly39 Tiétek a Mennyország: Katolikus gyerme-
kek imádságoskönyve 1925-ben jelent meg, Halász Pál40 Mária gyermeke: Imádságos-
könyv katholikus magyar leányok számára 1925-ben látott napvilágot és Szentimrey 
Pál (?–?) Jézus közelében: Elmélkedések és imák a szentáldozáshoz a férfi ifjúság 
részére című kötete 1927-ban került a hívek kezébe.

ISMERETTERJESZTŐ KÖNYVEK

A vállalat nagy számban jegyzett ismeretterjesztő könyveket, ezek egy része kifeje-
zetten a fiatal korosztály számára íródott. A továbbiakban csak azokat a könyveket 
ismertetjük bővebben, amelyek egyértelműen ifjúsági kiadványok voltak, vagyis 

33 Jászayné Holczer Magda (1890-?) Székesfehérváron volt óvónő, számos mesekönyvet adott közre.
34 Kelemen Andor (1895? –1930) író, lapszerkesztő.
35 Kövér Ilma (1862–1928) gyermek- és ifjúsági író.
36 Mendelényi Béla (1875–1915) jogász, színműíró, de ifjúsági munkákat is publikált.
37 Paulini Béla (1881–1945) író, újságíró, illusztrátor, folklorista.
38 Roboz Andorné szül. Braun Irma (1890–?) író, műfordító, Roboz Andor író felesége.
39 Filó Károly (1876–1935) r. k. hitoktató, plébános.
40 Halász Pál (1890–1958) r.k. hitoktató, plébános.
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mellőzzük pl. a nagyon jelentős és természetesen a középiskolák végzős diákjai által 
is jól használható művelődéstörténeti sorozatban, Az európai kultúra története 
címűben 1938–1942 között megjelent köteteket. Itt is megemlítjük, hogy az Athe-
naeum – a többi kiadóhoz hasonlóan – nagy számban adott ki tankönyveket és 
iskolai segédkönyveket, de ezek ismertetését mellőzzük áttekintésünkben.

Zilahi Dezső41 Amicus Juventutis álnéven több alkalommal jelentette meg 
Pályamutató című és A pályaválasztás előtt álló magyar ifjúság kalauza alcímű 
kötetét. A bibliográfiák szerinti utolsó, ötödik kiadása 1920-ban látott napvilágot. 
A jól használható segédlet áttekintette a hazai iskolarendszert, majd ezt követően 
betűrendben a különböző foglalkozásokat mutatta be, külön kitérve a képesítési 
követelményekre és a várható jövedelmi viszonyokra. A korábbi kiadásokhoz képest 
újdonság volt, hogy a megváltozott viszonyok miatt a gazdasági, ipari, kereskedelmi 
pályákat hangsúlyosabban tárgyalta, a hivatalnokiakról viszont lebeszélte a pályavá-
lasztás előtt álló ifjakat (vagy még inkább a szülőket). 

Sajátságos és nehezen értelmezhető, hogy az ifjúságnak szánt történelmi, művelő-
déstörténeti kötet mindössze néhány jelent meg. Lehetséges, hogy az az elgondolás 
vezette a kiadót, hogy a középiskolás diákok olvashatják a felnőtteknek szánt 
munkákat. Mindenesetre technikai vagy természettudományi tárgyú tomus 
nagyobb számban látott napvilágot.

A néhány könyv között látjuk Benedek Elek számtalan kiadásban közreadott 
Hazánk története című munkáját, amely a korszakban, 1927-ben jelent meg, és 
olvasmányos népszerű összefoglalása volt a magyar történelemnek. Csudáky 
Bertalan42 Múlt és jelen címmel 1920-ban tette közzé kisebb művelődéstörténeti 
írásait. Takáts György (?–?) a görög mitológiát foglalta össze Csodaszép történetek a 
görög regevilágból serdülő fiúknak és leányoknak című kötetében, amely 1928-ban 
került az érdeklődők kezébe.

A többi ismeretterjesztő könyv technikai, illetve természettudományi volt. Apor 
Dezső43 és Nagy Béla44 közös munkája a Híres feltalálók: Az akarat és a tudás hősei 
című kötetek. Először 1915-ben adta ki az Athenaeum, második, átdolgozott kiadása 
1927-ben látott napvilágot. Élvezetes stílusban mutatta be a két szerző a technika 
nagy személyiségeinek munkásságát. Apor Dezső és Nagy Béla egy másik munkája 
is több kiadásban látott napvilágot, a Hogyan készül? A papíros, a ceruza, a modern 
technika és az ipar vívmányai című kötet először 1913-ban, majd 1922-ben és 
1928-ban hagyta el a sajtót.

A kiadó Természethistória címmel 1925-ben sorozatot indított, azonban csak egy 
kötete készült el a figyelemreméltó vállalkozásnak: A biológia magyar úttörői. 

41 Zilahi Dezső (1873–?) újságíró.
42 Csudáky Bertalan (1870–1932 után, 1932-ig a budapesti II. kerületi Főgimnáziumban tanított) közép-

iskolai tanár, földrajzi és néprajzi ismeretterjesztő művek írója.
43 Apor Dezső (1883–1941) tanár, újságíró, ismeretterjesztő munkákat írt.
44 Nagy Béla (1883–?) író, újságíró, ismeretterjesztő művek írója.
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A tomus szerkesztői, Méhes Gyula45 és Karl János46 voltak. A kötet részletes, ugyan-
akkor olvasmányos tudománytörténeti portrékban adott számot a hazai biológusok-
ról, illetve azokról a régi magyar tudósokról, akiknek munkássága kötődött a 
biológiához, így többek között Apáczai Csere Jánosról vagy Brassai Sámuelról.

Csűrös Zoltán47 ugyan vegyész volt, azonban 1936-ban a gyerekeknek szánt 
ismeretterjesztő munkájában a természettudományok matematikai alapjaival 
ismertette meg ifjú olvasóit: A számok csodavilága. Az angol Michael Faraday48 
A gyertya természetrajza: Hat felolvasás az ifjúság számára című, illetve alcímű 
munkája 1921-ben jelent meg. (1920-ban más címmel adta ki a kiadó: Mire tanít a 
gyertya lángja?)

A Rádió már az 1930-as években elkezdte ifjúsági ismeretterjesztő műsorainak 
sugárzását. Kilián Zoltán49 szerkesztette kötetté a műsorok anyagát: Kilián Zoltán 
sokat tudó könyve: Zoltán bácsi beszélgetései a Rádió gyermekművészeivel, 1941. 
A kiadványban négy nagy téma – sport és játék, gépek meg gyerekek, a kis termé-
szettudósok és bélyeggyűjtés gyerekeknek – köré csoportosítva találhatók a 
tudnivalók.

Baloghy Mária sok műfajban publikált, 1940-ben az ő szerkesztésében jelent meg 
a Lányok könyve című gyűjtemény, amely a kamaszlányok számára összegezte a 
legfontosabb tudnivalókat. A kötet egyik írása, Az én könyvtáram Nyíreő Éva50 
tollából egyébként a könyvgyűjtés és könyvrendezés alapjaival ismertette meg 
olvasóit. A könyv célközönsége jól érzékelhetően a középosztálybeli lányok voltak, 
az egyik fejezet ugyanis a cseléddel, a „Marival” való viselkedést tárgyalja.

Méhes Gyula volt a szerzője a Kémiai kísérletek: Vezető a serdültebb tanulóifjúság 
számára a kémiai kísérletek végrehajtásában című, illetve alcímű kötetnek, amely 
1932-ben került a könyvesboltokba, majd 1941-ben az Officina Kiadó is közreadta. 
Hasonló célú és jellegű munka volt Mende Jenő51 munkája, az 1931-ben megjelent 
A kezdő fizikus. 

Sajátságos könyvet publikált a Némethy Ferenc (?–?) – ifj. Gaal Mózes52 szerzőpá-
ros. A csodák útjain: Mesék a természet világából című, illetve alcímű könyv 1929-
ben jelent meg. Főhőse Laci, a tanulni nem, olvasni viszont szerető kiskamasz egy 
különös utazás után Mindentudó országába kerül. Az öreg bölcs izgalmas kalando-
kat ígér a fiúnak, méghozzá a Természet megismerését. Laci kalandos vándorútra 

45 Méhes Gyula (1881–1959) zoológus, paleontológus, egyetemi magántanár. 1905-től 1940-ig a budapesti 
Madách Imre Gimnázium tanára volt. Szak- és ismeretterjesztő művek szerzője. 

46 Karl János (1891–1956) piarista szerzetes, tanár, szakíró.
47 Csűrös Zoltán (1901–1979) vegyész, az MTA tagja.
48 Faraday, Michael (1891–1867) angol fizikus, a természettudományok történetének egyik legnagyobb 

alakja.
49 Kilián Zoltán (1888–1962) író, szerkesztő, a Magyar Rádió munkatársa.
50 Nyireő Éva (1885–1965) tanár, író, műfordító, 1919–1949 között a Fővárosi Pedagógiai Könyvtár veze-

tője.
51 Mende Jenő (1883–1944) középiskolai tanár, ismeretterjesztő művek írója.
52 Gaal Mózes, ifj. (1894–1929) író, dramaturg, főleg ifjúsági műveket írt.
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indul Mindentudóval és felfedezi a Földet és a rajta kialakult életformákat. Az utazás 
végére Laci megkomolyodik, komolyan tanulni kezd és felnőttként híres tudós lesz.

Skultéty László53 1921-ben Hasznos ügyességek gyűjteménye az ifjúság használa-
tára címmel négy füzetet bocsátott közre, melyekben különböző mesterségek 
alapjait ismertette meg fiatal olvasóival. Elsőként a Lombfűrészet látott napvilágot, 
ezt követte a Könyvkötészet és papírdíszmunkák, a harmadik darab a Szépfaragás 
vagy vésőmunka volt, és az utolsó, negyedik füzet az Esztergályozás címet viselte. 

SZÉPIRODALOM

Az Athenaeum szépirodalmi ifjúsági könyvei változatos képet mutatnak. Az alábbi 
– kétségtelenül vitatható, mert egyes művek más csoportba is besorolhatók lennének 
– tematikai bontásban célszerű áttekinteni a kiadványokat: Versek; Lányregények; 
Klasszikus ifjúsági irodalom; Kalandregények; Kortárs magyar ifjúsági szerzők 
könyvei; Kortárs egyetemes ifjúsági regények; Állat- és vadásztörténetek.

Versek
A két világháború közötti korszakban az Athenaeum adta ki a Nyugat nagy nemze-
dékéhez tartozó írók, költők (Ady, Babits, Kosztolányi, Móricz stb.) könyveit. Szerény 
mértékben ugyan, de a gyermekeknek és az ifjúságnak szánt kiadványok között is 
lehet találkozni velük. A néhány verseskötet egyike Ady: az Ady-versek: Magyaráza-
tos kiadás az ifjúság számára. Közrebocsátotta Párkányi Norbert.54 A kötet sajtó alá 
rendezője az antológia bevezetésében pedagógiai szükséggel indokolta válogatását, 
melynek célja nem az Ady-kultusz erősítése, hanem az, hogy helyes elrendezéssel és 
gondos válogatással hű képet adjon költészetéről. A verseket a szerkesztő tíz cso-
portba sorolta és a szűk terjedelem adta korlátok ellenére – mindössze 128 oldalt tett 
ki a tomus – alapvetően megbízhatóan mutatta be Ady életművét.

A maga korában népszerű Endrődi Sándor55 több kötetét is megjelentette az 
Athenaeum. Játszi órák címmel gyermekverseit tette közzé 1921-ben. A Kuruc nóták 
1700–1720 volt Endrődi legnépszerűbb könyve, számtalan kiadásban jelent meg és 
komoly hatása volt a századelő magyar irodalmára; többek között Ady kuruc 
verseire is hatottak költeményei. A kiadó új edícióban 1928-ban tette közzé a kis 
tomust. Endrődi a teljes magyar költészetről antológiát állított össze, ennek külön 
ifjúsági változata is készült: A magyar költészet kis kincsesháza. Új ifjúsági kiadás. 
Az ifj. Bókay János által átdolgozott és kibővített kötet 1927-ben látott napvilágot.

53 Skultéty László (1865–1937) tanító, háziipari felügyelő. 
54 Párkányi Mihály Norbert (1879–?), középiskolai tanár, ciszterci szerzetes.
55 Endrődi Sándor (1850–1920) költő, író, irodalomtörténész.
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Lányregények
A prózai művek összehasonlíthatatlanul nagyobb számban jelentek meg. Közülük is 
gazdag kínálatot nyújtottak olvasóiknak, a kamasz lányoknak a lányregények. 
A műfajba sorolható írások néhány alapvető sémát variálnak; főhőse az olvasóval 
azonos életkorú fiatal lány, aki különböző fejlődési helyzetekbe és konfliktusokba 
kerül, melyek során végül megtanulja a társadalom által helyesnek ítélt viselkedési 
mintákat. A regények végére minden jóra fordul: a szükséges megpróbáltatásokat 
(kényszerű nevelőnőség, háztartási robot stb.) kiálló fiatal leány elnyeri megérdemelt 
jutalmát, a házasságot. Az idillbe torkolló lányregények további sajátossága a 
didaktikusság és az érzelgős moralizálás.56

A lányregények külön alcsoportját képezik a történeti témát feldolgozók. Ezek 
erősen tanító jellegűek voltak, illetve egyértelműen érződik a köteteken, hogy az 
erkölcsi példaadás volt az egyik alapvető céljuk. Baloghné Hajós Terézia57 Kisasszo-
nyok – nagyasszonyok című kötete 1940-ben jelent meg, és a magyar történelem hős 
nagyasszonyainak – Zrínyi Dorica, Poppel Éva, Lorántfy Zsuzsanna és Károlyi Klára 
– leányéveit mutatta be olvasóinak. A szerzőnő másik kötete az 1930-as években 
látott napvilágot (közelebbi dátuma nem határozható meg): Mohács angyala: 
Kanizsai Dorottya életregénye. Dánielné Lengyel Laura58 a francia történelem egyik 
fontos női szereplőjének életét írta meg 1925-ben. Rolandné: Regény a francia 
forradalom idejéből. Sz. Solymos Bea59 1943-ban kiadott regényében Teleki Blanka 
életútját állította példaképül a magyar leányok elé: Kufsteini rózsák: Gróf Teleki 
Blanka élete. A lányoknak írt történelmi regények – ha nem is képviseltek különö-
sebb irodalmi értéket – egyáltalán nem voltak botrányos könyvek. Mindezek az 
állítások nem állják meg a helyüket az alábbiakban röviden tárgyalt regényről. 
A szakirodalom egyöntetűen az értéktelen selejtirodalom reprezentánsának láttatja 
Magyar Gyula (?–?) : Erzsébet, a nemesszívű60 című, 1925-ben megjelent történelmi 
regényét.

A lányregények következő csoportja nem a régmúltban, hanem a jelenben 
játszódott. A műfaj főleg Németországban volt népszerű, közülük számos magyar 
fordításban is megjelent. Mindenesetre bizonyos mértékig hatottak a magyar női 
szerzők által írt lányregényekre is. Kétségtelen, hogy e műfaj írói főleg női szerzők 
voltak, ugyanakkor több férfi ifjúsági író is szívesen alkotott ezen könyvek népes 

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

57 Baloghné Hajós Terézia (1881–?) polgári iskolai tanárnő, biológiai ismeretterjesztő könyvek és ifjúsági 
regények írója.

58 Dánielné Lengyel Laura (1874–1954) író, újságíró, elsősorban lányregényei voltak népszerűek.
59 Solymos Bea, Sz. (1889–1974) festő, író, lapszerkesztő.
60 Komáromi Gabriella (1990): Elfelejtett irodalom: Fejezetek a XX. századi ifjúsági prózánk történetéből: 

1900–1944. Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest. 202. p.
Szabó Magda (2008): Erzsébet, a nemesszívű. In: Merszi, möszjő. Európa Kiadó, Budapest. (Digitális 
Irodalmi Akadémia) Letöltés: http://dia.pool.pim.hu/html/muvek/SZABO/szabo00012_kv.html. (2017. 
augusztus. 3.)
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olvasóközönségének. Benedek Elek volt a műfaj meghatározó személyisége, aki késő 
öregkoráig szorgalmasan írta lányolvasóknak szánt könyveit. Közülük jó néhányat 
az Athenaeum tett közzé. A Galambok című kötete Elbeszélések fiatal leányoknak 
műfaji megjelöléssel látott napvilágot, negyedik kiadása 1922-ben, a következő pedig 
1933-ban került az olvasók kezébe. A Katalin is több edícióban volt hozzáférhető; 
1933-ban tette közzé a kiadó az ötödiket. A kötet főhőse Szentpáli Katalin, egy 
elszegényedett nemesi származású lány, aki testvérei támogatója lesz és életét a 
munka és a lemondás határozza meg. Mint Benedek Elek megfogalmazta a regény 
bevezetésében: „Hadd álljon fényes példaképpen a fiatal leányok lelke előtt annak a 
nőnek az élete, ki a nehéz küzdelmekből, a súlyos gondokból mindig a legnagyobb 
részt vette el magának, a százszorosan megérdemelt örömökből a legkisebbet s ezt is 
rendesen másnak engedte át.” A Zsuzsika könyve – alcíme szerint Egy serdülő leány 
naplójából – egy 15 éves lány fiktív naplója, a lányregények egyik kedvelt és gyakori 
toposza. A könyv 1922-ben hagyta el a sajtót.

Kortárs hazai szerzőktől is szép számmal adott ki lányregényt az Athenaeum. 
Dánielné Lengyel Laura elsősorban lányregényei révén volt népszerű a maga korá-
ban. A Vera naplója több kiadásban jelent meg, az 1923-as immár a harmadik volt. 
Tizennégy éves főhőse neves festőművész lánya, a félárva kamaszlányt apja Pestre 
viteti nevelőotthonba, maga pedig újra megnősül, egy grófkisasszonyt vesz el, 
Tarnay Blankát azonban arisztokrata családja kitagadja a rangon aluli házasság 
miatt. Vera kisöccse, Szerémy Loránd születése után nem sokkal váratlanul meghal 
az apa, majd Blanka grófnő is. Vera édesapjától művészi érzéket örökölt és könyvil-
lusztrátorként keresi meg kis öccse és a maga kenyerét. De minden jóra fordul, mert 
felbukkan Tarnay Ákos, a fiatal és jóképű gróf, aki elítéli családja szívtelenségét és 
Verát oltár elé vezeti.

Faylné Hentaller Mária A Sződy lányok című regénye a szabadságharc bukása 
után játszódik, így részben történeti munkának is tekinthető. Azt a folyamatot 
ábrázolja a mű, hogy a bujdosó Sződy Demeter lányai a megpróbáltatások idején 
miként lesznek öntudatos, büszke magyar lányokká. Id. Gaal Mózes61 népszerű 
lányregénye, A legkisebb leány 1921-ben már 4. kiadásban jelent meg. A szerző másik 
kedvelt kötete a Nótás Katica volt, 1924-ben harmadik alkalommal tette közzé az 
Athenaeum.

Geöcze Anna62 többnyire cserkészregényeket írt, a Hogyan lett Viola cserkész 
1943-ban a Rozsnyainál látott napvilágot, a folytatásának tekinthető Viola első 
táborozása viszont 1944-ben az Athenaeumnál. Meglehetősen sematikus ábrázolása 
a kamaszlányok és a cserkészek életének. Komáromi Gabriella értékelése szerint a 
20-as, 30-as évek cserkészregénye semmivel se volt se jobb, se rosszabb mint az 50-es 
évek úttörőregénye.63 Roboz Andor termékeny, az Athenaeum egyik legtöbbet 

61 Gaal Mózes, id. (1863–1936) tankerületi főigazgató, ifjúsági író.
62 Geöcze Anna (1896–1970) polgári iskolai tanárnő, cserkészvezető, ifjúsági író.
63 Komáromi Gabriella: Elfelejtett irodalom, i.m. 46. p.
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foglalkoztatott szerzője volt, kislányoknak írt szentimentális története A babatün-
dér: Klárika iskolás évei címmel 1925-ben vehették kézbe az olvasók. 

A lányregény vitathatatlan hazai klasszikusa volt Tutsek Anna64, Cilike alakjának 
kiötlője, és hosszú időn keresztül a Magyar Lányok szerkesztője. Az Athenaeum a két 
világháború között két kötetét jelentette meg: 1924-ben Az élet iskoláját, 1928-ban 
pedig a Jázminvirágot. Közös mindkét regényben, hogy a két főhősnő a váratlan 
anyagi csapást, az elszegényedést emelt lélekkel viseli, és szívós kitartásuknak 
meglesz a jutalma, a boldog házasság.

Palotai Boris65 két lányregényének főhőse Balázs Julika. A Julika 1937-ben jelent 
meg, a folytatásának tekinthető Julika és az ötödik osztály pedig 1939-ben. Az első 
kötetben Julika édesapja elveszti mérnöki állását és a két kisgyerek mellett nevelőnői 
állást vállal. A talpraesett kamaszlány tevékeny közreműködésével minden jóra 
fordul, minden megoldódik. A folytatásában Julika osztálya új osztályfőnököt kap 
Lőrincz tanár úr személyében, és roppant nagy hatással van a diáklányokra, akik 
egyébként segítik egymást és egy árva kisfiút is támogatnak. A regény végén Lőrincz 
tanár úr elvállalja az árva kisfiú pótapaságát.

Zempléni P. Gyuláné66 két lányregényét adta ki az Athenaeum: 1926-ban az 
Idegenben, 1925-ben pedig A két árva látott napvilágot. Az előző kötet egyfajta 
fejlődési regény, a 15 éves Hertelendy Zsuzsika nem szeret tanulni, de okos és bölcs 
nagynénje hatására kiváló háziasszony lesz belőle, és pár év múlva a házasságban 
megtalálja hivatását. A két árva szentimentális történet volt A. Clément (?–?) 
nyomán, vagyis nem teljesen önálló munka.

A két árva című kötet tehát valójában inkább fordításnak tekinthető. Minden-
esetre az Athenaeum elég nagy számban nyomtatott ki külföldi szerzők tollából való 
lányregényeket. A megjelentek között akadtak a műfaj olyan klasszikus művei, mint 
Elisabeth Halden vagy Emmy Rhoden kötetei, de „modernebb” világképet közvetítő 
könyvek is napvilágot láttak. Utóbbiak közé tartozott Joy Francis67, Heten az intézet-
ben című regénye 1935-ben hagyta el a sajtót és egy lánynevelő intézetben játszódik. 
Az amerikai Jean Webster68 egyes regényei még ma is kedveltek az ifjú olvasók 
körében. A kismama 1938-ban jelent meg, s egy árvaházban játszódik. Formája 
levélregény, Sallie McBride misszilisei alapján halad előre a történet, melynek végén 
persze minden jóra fordul és Sallie élete is megoldódik. A norvég Barbara Ring69 
Petra című regényének főhőse egy megvakult lelkész lánya, aki nehéz helyzetében 
kénytelen kenyérkeresővé válni. A szentimentális történet a norvég hétköznapok 

64 Tutsek Anna (1865–1944) ifjúsági író, évtizedeken át szerkesztette a Magyar Lányok című lapot. A ha-
zai lányirodalom emblematikus képviselője, Cilike alakjának megteremtője.

65 Palotai Boris (1904–1983) ifjúsági író, Bacsó Péter filmrendező édesanyja, Komlós Aladár író, iroda-
lomtörténész sógornője.

66 Zempléni P. Gyuláné (1868–1943 után?) lányregények írója, műfordító. 
67 Francis, Joy (1883–1957) angol írónő.
68 Webster, Jean (1876–1916) amerikai író, Mark Twain unokahúga.
69 Ring, Barbara (1870–1955) norvég író.
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világával is megismerteti az olvasót. A német Martha Giese (?–?) A kis Kató című 
kötete „elbeszélés jó kis lánykák részére”. Elisabeth Halden70 regényei nagyon 
kedveltek voltak a kamaszlányok között, egyik kötete Lilly, Hedvig, Margit, Ilonka 
címmel 1925-ben jelent meg magyar fordításban. Emmy Rhoden71 volt a lányregé-
nyek egyik klasszikus szerzője, az általa teremtett – vagy inkább: újra felfedezett   – 
karakter később számtalan regényben bukkant fel. Makrancos Erzsike egész életét 
végigkísérte a regényfolyam, melynek egyes részeit egyébként nem Rhoden, hanem 
más írónő írta: Makrancos Erzsike, 1922; Makrancos Erzsike mátkasága, 1930; A kis 
makrancos házassága, 1923; (a kötet szerzője Elza Wildhagen volt), Makrancos Erzsi 
mint nagymama, 1929 (Susa la Chapelle-Roobol írta). 

Klasszikus ifjúsági irodalom
A klasszikus ifjúsági regények egyik jellemzője, hogy nem kötődnek szorosan a fiú 
vagy lány olvasókhoz, mindkét nemű ifjúságnak kedvencei lehetnek és közöttük 
szép számmal találhatók ma is rendszeresen kiadott könyvek. Az amerikai Harriet 
Beecher Stowe72 híres könyve, a Tamás bácsi kunyhója vagy néger élet az amerikai 
rabszolgatartó államokban címmel 1925-ben jelent meg. Igaz, hogy a Híres könyvek 
sorozatban látott napvilágot és nem az ifjúságnak átdolgozott változat volt, így 
inkább felnőtt kiadásnak tekinthető az edíció, de a XX. században már elsősorban 
mégis ifjúsági olvasmány volt a regény.

Az angol Frances Hodgson Burnett73 könyvei viszont vitathatatlanul ifjúsági 
művek voltak. A kis lord a korszakban két alkalommal (1921, 1933) is piacra került. 
A szentimentális történet főhőse a hétéves, amerikai Cedric Errol, szegény, özvegy 
édesanyjának és egész környezetének kényeztetett kedvence, vígan éli a maga 
gyerekéletét. Ám egy szép napon nem várt fordulatot vesz az élete: angliai, sosem 
látott nagyapja, Dorincourt grófja mint egyetlen örökösét magához veszi. Az önző, 
rideg nagyurat első látásra leveszi a lábáról a bájos kisfiú. A gróf féltékenyen meg-
próbálja elválasztani imádott anyjától a gyereket, azonban a regény sok bonyodalom 
után a három ember egymásra találásával ér véget. 

Az írónő másik örökbecsű műve A titkos kert. Mary Lennox, 10 éves kislány, aki 
Indiában született gazdag, angol családban. Szülei halála után kerül Angliába 
nagybátyjához, Archibald Cravenhez. Eleinte Mary önző, savanyú, gyűlöli a nagy 
házat és a benne élő embereket, de mindenekelőtt a nagy lápot, amely a kastély 
mellett terül el. Lassan azonban megismeri a kastélyt és a kertet, s kezd megváltozni. 
Egyik este Mary sírást hall. Követi a zajt, és meglepetésére egy vele egykorú kisfiút 
talál, aki egy eldugott szobában él. Felfedezik, hogy unokatestvérek, ugyanis Mary 
nagybátyja fiáról van szó. Anyukája akkor halt meg, amikor még kisbaba volt, és 

70 Halden, Elisabeth (írói név, eredeti neve Agnes Breitzmann) (1841–1916) német író.
71 Rhoden, Emmy (1829–1885) német író, a lányregények egyik klasszikus szerzője.
72 Beecher Stowe, Harriet (1811–1896) amerikai író.
73 Burnett, Francis Hodgson (1849–1924) angol író.
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most gerincproblémáktól szenved. Fokozatosan minden titok kiderül és jóra fordul a 
szereplők sorsa.

Mindkét regénynek van modern kiadása is.
Cervantes74 Don Quijotéjának erősen átdolgozott, lerövidített ifjúsági edícióját 

1926-ban jelentette meg a kiadó. Egy időben népszerű volt a kamaszolvasók körében 
is a francia Alphonse Daudet75 könyve, a humoros Tarasconi Tartarin rendkívüli 
kalandjai, amely 1925-ben jelent meg. Több nemzedék érzelmeire hatott az olasz 
Edmondo de Amicis76 örökbecsű írása, A szív. A naplószerű érzelmes történet a 
korszakban több kiadásban, 1921-ben, 1922-ben és 1927-ben látott napvilágot.

 Defoe77 Robinsonjának felnőtt kiadását és ifjúsági átdolgozását is kiadta az 
Athenaeum, az előbbi 1922-ben jelent meg: Robinson Crusoe yorki tengerész élete és 
meglepő kalandjai, utóbbi pedig Robinson Crusoe címmel, „gyermekek számára” 
Radó Vilmos átdolgozásában 1933-ban. 

A francia Octave Feuillet78 elsősorban drámaíróként volt ismert, de erősen morali-
záló regényei is népszerűek voltak. Egy szegény ifjú története című regénye sok 
kiadásban és több fordításban került az ifjú olvasók kezébe, az Athenaeum 1924-ben 
tette közzé. Anatole France79 ifjúságnak írt Gyöngyike című rövidebb írása 1922-es 
impresszumú.

Nemcsak France képviselte a Nobel-díjas írókat, Kipling80 és Selma Legerlöf81 is 
elnyerte a kitüntetést. Kiplingtől Történetek az őserdőből címmel A dzsungel könyve 
rövidített kiadását jelentette meg a vállalat 1928-ban. Lagerlöftől két kötetet is 
jegyzett a kiadó, 1937-ben a Csodálatos utazás: Nils Holgersson útja a vadludakkal, 
1936-ban és 1943-ban pedig gyerekkori visszaemlékezései, az Amikor én kislány 
voltam került az olvasók kezébe. 

Az angol Florence Montgomery82 híres regényét, a Gyermekszív rejtelmeit három 
kiadásban és két fordításban jelentette meg a vállalat. Először 1921-ben Rauschmann 
Cecil régi, még XIX. századi magyarításában adta ki, majd Baloghy Mária ültette át 
újra a regényt 1935-ben, amely 1944-ben is napvilágot látott. Az egy testvérpár 
érzelmes történetét elmesélő könyv még ma is népszerű, 1990-ben új kiadásban is 
olvasható volt.

74 Cervantes Saavedra, Miguel de (1547–1616) spanyol író, a világirodalom egyik legnagyobb hatású 
alkotója.

75 Daudet, Alphonse (1840–1897) francia író.
76 De Amicis, Edmondo (1846–1908) olasz író.
77 Defoe, Daniel (1660–1731) angol író.
78 Feuillet, Octave (1821–1890) francia író.
79 France, Anatole (1844–1924) francia író, 1921-ben megkapta az irodalmi Nobel-díjat.
80 Kipling, Rudyard (1865–1936) angol író. 1907-ben kapta meg az irodalmi Nobel-díjat.
81 Lagerlöf, Selma (1858–1940) svéd író, 1909-ben ítélték neki az irodalmi Nobel-díjat.
82 Montgomery, Florence (1843–1923) angol regényíró.
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A Münchhausen báró vidám kalandjai szárazon és vízen című köteten az eredeti 
mű írójának, August Gottfried Bürgernek83 a neve nem is szerepelt. Az Athenaeum 
három alkalommal tette közzé: 1921-ben, 1922-ben és 1933-ban. Az 1933-as edíció 
egyfajta rejtett sorozatban jelent meg, a 80 lapos, igénytelen kiállítású kötettel 
azonos volt a Grimm-mesékből készült válogatás, Coopertől84 a Bőrharisnya, Swift-
től85 a Gulliver utazásai a törpék országában és egy szemelvény Az ezeregyéjszaka 
legszebb meséiből.

Az Athenaeum sok kiadásban hozta Mark Twain86 klasszikus ifjúsági regényeit. 
A Tamás úrfi kalandjai 1922-ben és 1933-ban, a Tamás úrfi léghajón 1920-ban és 
1935-ben, a Tamás úrfi mint detektív 1920-ban, 1922-ben és 1935-ben jelent meg, a 
Huckleberry Finn kalandjai pedig 1921-ben. A kiadó megpróbálta a kis olvasók 
észrevételeit, megjegyzéseit megismerni, a könyv végén néhány nyomtatott lapon 
lehetőséget adott a reflexiók beküldésére. A kötet fordítója, Rákosi Jenő egyébként az 
angol neveket magyaros formában adta meg: Tom Szójjer, Mark Tvén, Hakkelberry 
Finn stb. Az előszóban azzal indokolta megoldását, hogy „ez a nemzeti önérzet 
kérdése”. 

Kalandregények

Magyar szerzők kalandregényei
A kalandregény, vagy más néven kalandirodalom az irodalmi műfajok nagy múltú, 
egészen az ókorig visszanyúló típusa. A kalandregények sajátossága, hogy központi 
témájuk az emberi cselekvések nyomán bekövetkező, a külső körülmények szokat-
lan, váratlan és veszélyes változása, a főhőst érő kihívás. Valamilyen mértékben 
morális kérdéseket is feszeget, a Jó és a Rossz küzdelmét. Népszerűségét a fordulatos 
cselekmény, az izgalmas történet adja. Az idők során a „magas” irodalom felől 
fokozatosan a populáris irányba mozdult el, aminek egyik jele, hogy a romantika 
idején született és egykor „felnőtteknek” íródott művek a XX. században ifjúsági 
olvasmánnyá váltak. A népszerű műfajnak számtalan altípusa alakult ki: bűnügyi-, 
indián-, kalóz-, vadásztörténetek, történelmi elbeszélések, robinzonádok stb. 
A kalandregények XX. századi olvasói elsősorban a kamaszfiúk, bár természetesen 
bizonyos típusai, például a bűnügyi vagy detektívregények népes felnőtt olvasótá-
bort vonzanak, és az indiánregények kedveltek a lányok körében is.

Az Athenaeum gondozásában megjelentetett, magyar szerzők által írt kalandre-
gények száma nem volt túl magas. Egy részüket Donászy Ferenc87 írta. A szerző a 
maga korában hallatlanul népszerű volt, annak ellenére, hogy irodalmi kismester-
nek tekinthető, semmiképpen sem jelentős alkotónak. Elsősorban történeti regénye-

83 Bürger, August Gottfried (1747–1794) német költő, író.
84 Cooper, James Fenimore (1789–1850) amerikai író.
85 Swift, Jonathan (1667–1745) angol (ír) szatirikus író.
86 Mark Twain (eredeti neve Samuel Langhorne Clemens, 1835–1910) amerikai író.
87 Donászy Ferenc (1864–1923) ifjúsági író.
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ket írt, de publikált egzotikus helyeken játszódó vadásztörténeteket is.88 Az Athe-
naeum a két világháború között is piacon tartotta egyes regényeit, a Rejtélyek a 
történelemből 1929-ben, a Miklós vitéz: Történeti elbeszélés a Hunyadiak korából 
szintén 1929-ben, a Tholdi Miklós: Regényes korrajz Nagy Lajos korából pedig 
1928-ban jelent meg sokadik kiadásban. Bár nem kifejezetten kalandregény, itt 
említjük meg Dánielné Lengyel Laura történelmi munkáját: Rákóczi fejedelem a 
Napkirály udvarában, 1929.

Népszerűek voltak az utazási könyvek, illetve a robinzonádok is. Radó Vilmos 89 
írta a Gróf Benyovszky Móric élete és kalandjai című kötetet Benyovszky feljegyzései 
után, új kiadása 1933-as évszámú. Radó másik munkája az Újváry Miklós, a magyar 
Robinson volt. A kötet tulajdonképpen Szekér Joachim ciszterci szerzetes 1808-ban és 
1809-ben napvilágot látott kétkötetes Magyar Robinson90 című regényének átdolgo-
zott, rövidített és nyelvileg korszerűsített változata. A „Magyar Robinson” állítólag 
1686-ban született és hajmeresztő kalandok után kerül haza hű társával, Miskeivel 
együtt. Seress Imre91 is feldolgozta a Robinson-témát, ő egy Fiuméban hallott 
esetként meséli el kamaszhősei kalandjait: A magyar Robinsonok 1924-ben vagy 
1925-ben jelent meg.

Treller Ferenc (?–?) regénye Az indiánok réme hamisítatlan vadnyugati történet, 
mely először 1905-ben látott napvilágot, majd 1925-ben újra megjelentette az 
Athenaeum.

Külföldi szerzők kalandregényei
A lexikonokban nem található Treller Ferenc regénye átvezet a külföldi szerzők 
kalandregényeihez. Ennek a csoportnak legtöbbet megjelentetett szerzője a német 
Karl May92 – vagy magyaros formában May Károly – volt. A magyarországi kiadók 
közül elsősorban az Athenaeum adta ki műveit, a két világháború közötti korszak-
ban csaknem húsz könyvét. A szerző indiántörténetei mellett az arab világban és 
Ázsiában játszódó regényeit is megjelentette, többnyire a May Károly úti kalandjai 
elnevezésű sorozat tagjaként. (Bagdadtól Sztambulig, A datolya honából, A csendes 
óceánon, Az Ezüst-tó kincse, A fekete táltos, A félelmetes, Az inka öröksége, A Kordil-
lerákban, A medvevadász, A miztékák kincse, Az olajkirály, A rabszolgakaraván, 
A Rio de la Plata mentén, A sárgaképű ember, A sivatag úrnője, A Szkipetárok földjén, 
A vad Kurdisztánon át, Winnetou). A regények rendszerint több kiadásban is piacra 
kerültek, és egyes köteteknek akadt olcsóbb változata is.

88 Irodalomtörténeti értékelése: Komáromi Gabriella, Elfelejtett irodalom, i.m. 237–238. p.
89 Radó Vilmos (1847–1919) tanár, ifjúsági író.
90 Szekér Joachim könyvéről Lukácsy Sándor (1987): Magyar Robinson. In: Magyar Robinson és egyéb 

irodalmi ritkaságok. RTV Minerva, Budapest. 109–114. p.
Szepesi Attila (2004): Magyar Robinson. In: Az elsüllyedt várkastély: Barangolás a magyar múltban 
Pázmány Pétertől Hamvas Béláig. Helikon Kiadó, Budapest. 201–202. p.

91 Seress Imre (1860–1938) újságíró, lapszerkesztő, ifjúsági író. 
92 May, Karl (1842–1912) német író, indiánregényeivel lett világhírű.
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A többi kalandregény közül Eginhard von Barfus93 könyve, Az elefántok földjén 3. 
kiadásban 1926-ban jelent meg. A regény alcíme szerint Egy magyar fiú élményei 
Afrikában, Kemény György átdolgozásának köszönhetően lett a főhős Martos Pál, a 
magyar kamaszfiú, aki kereskedőtanoncként került az afrikai német gyarmatra, 
Kamerunba. Az Athenaeum által kiadott többi kalandregény szerzője angol, 
amerikai vagy francia volt.

Az angol szerzők közül John Buchan94 Fekete Császár című regénye 1922-es 
impresszumú. Frederick Marryat95 robinzonádja, a Rüsztig Zsigmond, a brémai 
kormányos: Új Robinson címmel számtalan korábbi kiadás után 1925-ben is napvilá-
got látott magyar fordításban. Robert Louis Stevenson96 A kincses szigete 1920-ban 
jelent meg.

Az amerikai szerzők közül Cooper néhány könyvét is kiadta az Athenaeum: 
Az utolsó mohikán 1925-ben, a Bőrharisnya 1933-ban, Francis Robert Goulding97 
izgalmas regénye, A floridai kalandhősök pedig 1926-ban került az olvasók kezébe. 
Jack London98 műveit az Athenaeum jelentette meg, a népszerű szerző néhány 
kötetéből ifjúsági kiadást is készített a kiadó: Jeromos és Mihály: Két csodakutya 
története (1928); A vadon szava (1925).

Dumas99 egyik kevésbé ismert regénye volt az 1939-ben kiadott Pamfil kapitány, 
amely fordulatos és helyenként groteszk elemeket is tartalmazó mű. A dán Erik 
Michael Hansen (?–?) volt a szerzője az 1923-ban közrebocsátott izgalmas kalandre-
génynek, Az aranyfolyó országának.

Kortárs magyar ifjúsági szerzők könyvei
Az Athenaeum által jegyzett ifjúsági könyvek következő csoportjába a kortárs 
szerzők művei tartoznak. Jellemzője ezeknek a regényeknek a jelenidejűség, vagyis 
többnyire az olvasó jelenében játszódnak a történetek, és értelemszerűen tükröződik 
a könyvekben a jelen megannyi problémája, kihívása.

Benes Klára100 Picu a vurstliban című regénye 1933-ban jelent meg, és egyike volt 
a kiadó pályázatán díjazott könyveknek. A történet főhősei kiskamaszok, és szépen 
manifesztálódik a regényben a fennálló társadalmi ellentét is: a gyerekek különböző 
társadalmi és vagyoni háttérrel vesznek részt a cselekményben, a kötet végére 
azonban minden jóra fordul.

93 Barfus, Eginhard von (1825–1909) német kalandregényíró, művei a német gyarmatokon játszódnak.
94 Buchan, John (1875–1940) angol (skót) író. 1935-től Kanada kormányzója volt. Regényeiben az afrikai 

angol gyarmatokon átélt élményeiből merített.
95 Marryat, Frederick (1792–1848) angol regényíró, eredetileg tengerésztiszt volt.
96 Stevenson, Robert Louis (1850–1894) angol (skót) regényíró, kalandregényei még ma is kedveltek.
97 Goulding, Francis Robert (1810–1881) amerikai író mint lelkész kezdett kalandregényeket írni.
98 London, Jack (1876–1916) amerikai író.
99 Dumas, Alexander (1802–1870) francia regényíró, könyvei még ma is nagyon kedveltek.
100 Benes Klára (Benes Imréné Léderer Klára) (1890–1944?) újságíró, író.
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Az indiánromantika jegyében íródtak Borvendég Deszkáss Sándor101 könyvei. 
A Békepipa : Kézikönyv a nyári indiántábori élethez 1941-ben, a Hét fekete hold 1944-
ben, A Szikláshegyek varázslója: Magyar ifjúból indián főnök pedig 1940-ban jelent 
meg. Utóbbi kötetet az OPKM 2005-ben reprint kiadásban tette közzé.

Faludi Kálmán102 Leszek úr című, 1938-ban kiadott regényének főhőse Tomka 
Laci, aki amikor kisgyerekként megkérdezik tőle: mi lesz ha felnő, azt válaszolja: 
Leszek úr. Ez lesz a gúnyneve és paraszti származása ellenére eljut az érettségiig. 
Azonban nem találja helyét, külföldre megy, súlyos baleset éri, elkerül Dél-Ameri-
kába, ahol magyarokkal találkozik. Számtalan kaland után a brazíliai honfitársaival 
együtt hazatér és végül megtalálja helyét a világban. 

Id. Gaal Mózes regénye, A három kenyeres számos kiadásban került az olvasók-
hoz, először 1904-ben jelent meg, a két világháború között pedig 1922-ben tette 
közzé a kiadó. A három jó barát – Gáspár, Menyhért, Boldizsár – felnőtté válását és 
sikeres pályafutását elmesélő könyv a háború előtti Magyarország lehetőségekkel teli 
világát is bemutatja. Karinthy Frigyes103 halhatatlan írása, a Tanár úr kérem első 
alkalommal 1937-ben került az ifjú olvasók kezébe.

Kertész Mihály Miksa104A csodálatos sárkány című regényében (1929) a gimnazis-
ták és a polgári iskolai diákok közötti ellenségeskedésről ír egy csodálatos papírsár-
kány feleresztése kapcsán. A nyílt háborúskodásban a gimnazisták ugyan legyőzik a 
polgáristákat, de a pompás sárkány is megsemmisül. Komlós Aladár105 Római 
kaland: A Curiatius szövetség hőstettei című, illetve alcímű regénye 1933-ban a kiadó 
által jutalmazott egyik kötet volt. A tudós szerző ókori kamaszhősei a nagy tetteken 
fellelkesülve belekeverednek egy összeesküvésbe, és amíg tisztázódik helyzetük, 
kiábrándulnak naiv illúzióikból és megismerik a való életet. 

Trianon megkerülhetetlen volt a korszakban, néhány ifjúsági regényben is felvető-
dött az elszakított területek kérdése. Kosáryné Réz Lola106 Hazafelé című, 1920-ban 
publikált kötetében selmecbányai diákok próbálnak szülőföldjükre menni a meg-
szállt városból. A regény egyik első feldolgozása volt a trianoni döntés következmé-
nyeinek. Roboz Andor N.E.M.O.: Regény a diákéletből című, 1923-ban megjelent 
művének diákhősei hirdetik meg a félig titkos N.E.M.O, vagyis Nagy, Erős Magyar-
ország mozgalmat, melynek célja az elszakított területek visszaszerzése. Palotai 
Boris Kassai diákok című kötete 1940-ben került az olvasókhoz. A regény a Rákóczi-
emlékmű avatása körüli bonyodalommal indul, a csehszlovák hatóságok államelle-
nes szervezkedés miatt őrizetbe veszik a negyedik osztályos gimnazista Ferit, majd a 

101 Borvendég Deszkáss Sándor (1913–1988) az 1930-as években az indiánok életét tanulmányozta, a 
sosonok tiszteletbeli törzsfőnökké választották. Fehér Szarvas néven írta indiánkönyveit, amelyek 
nagy hatással voltak a korabeli cserkészmozgalomra. 

102 Faludi Kálmán (1886–1941) színész, író.
103 Karinthy Frigyes (1887–1938) író.
104 Kertész Mihály Miksa (1888–1945) jogász, ifjúsági író.
105 Komlós Aladár (1892–1980) író, irodalomtörténész.
106 Kosáryné Réz Lola (1892–1984) író.
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tüntetésekben az egyik diák halálosan megsebesül. A regény az első bécsi döntéssel 
és a magyar csapatok kassai bevonulásával fejeződik be. 

Palotai Boris Péter: Egy szegény kisdiák regénye című írása 1934-ben hagyta el a 
sajtót, és ez a kötet is a kiadó által meghirdetett ifjúsági regénypályázat egyik 
nyertese volt. A főhős, Péter szegény fiú, Lili viszont gazdag lány, aki megpróbál neki 
segíteni. Végül jóra fordulnak a dolgok, Péter megállja helyét a tanulásban és apja is 
el tud helyezkedni.

Két élő klasszikus szerző ifjúsági könyvét is gondozta az Athenaeum. Móricz 
Zsigmond107 volt az egyik legfontosabb szerzője a kiadónak, életműszerződést 
kötöttek vele és könyveit számtalan kiadásban jelentették meg. A Légy jó 
mindhaláligból az Athenaeum óhajának megfelelően készült külön ifjúsági kiadás, 
amely egyébként nem nyerte el az író tetszését. Az átdolgozást Roboz Andor készí-
tette és Pólya Tibortól rendeltek hozzá illusztrációkat. Az olvasók sem lelkesedtek a 
meghúzott, rövidített változatért, míg a csonkítatlan szöveg számtalan edícióban 
látott napvilágot, az ifjúsági kiadás az 1922-est követően 1926-ban, 1929-ben és 
1944-ben jelent meg.108 Krúdy Gyula109 ifjúságinak tekintett elbeszéléseiből A víg 
ember bús meséi címmel 1925-ben került forgalomba egy válogatás.

Kubáss Marianna (?–?) Vakáció a Balaton fenekén címmel részben fantasztikus 
regényt írt. Főhőse, Laci a gimnázium ötödik osztályába járó kamaszfiú nagybátyja, 
az I. világháborúban tengeralattjáró kapitányként szolgáló Bernát bácsi révén 
különleges nyári élményben részesül: búvárfelszerelésben fedezi fel a Balatont és 
számtalan kalandot él át. Szegedi Boris110 1936-ban megjelent vidám könyve egy 
kínai kópé kalandjait meséli el: Fur-Fa-Rag-Ta kínai ezermester kópéságai. 

Kortárs egyetemes ifjúsági regények
Hazai szerzők könyvei mellett számos külföldi kortárs szerző művét is kiadta az 
Athenaeum. Közülük néhány azóta már-már klasszikussá vált. A német Erich 
Kästner111 Emil meg a három ikergyerek című regénye folytatása a híres Emil és a 
detektíveknek; a két művet a szereplők azonos személyén túl az újabb izgalmas 
nyomozás kapcsolja össze.

Az angol Arthur Ransome112 az összesen tizenkét részből álló regényfolyamának, 
a kalandos Fecskék és fruskák sorozat első két részét 1936-ban, illetve 1937-ben 
jelentette meg az Athenaeum: Fecskék és fruskák, Fecskék és fruskák a felfedezők 
címmel. A két világháború közötti időszakban, Angliában és Skóciában játszódó 
regények hősei kamaszok, akik főleg vitorlázással töltik a nyári szünidőt.

107 Móricz Zsigmond (1879–1942) író.
108 Móricz Virág (1979): Apám regénye. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest. 239–240. p.
109 Krúdy Gyula (1878–1933) író.
110 Szegedi Boris (1895–1967) író, Nagy Lajos író felesége.
111 Kästner, Erich (1899–1974) német ifjúsági író.
112 Ransome, Arthur (1884–1967) angol író.
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A svéd Bengt Berg113 Ne hagyd magad, Ulle! című regénye New Yorkban játszódik 
bevándorlók között. Ulle kiválóan fut és elkerül Afrikába. Szudánban egy gazdag 
milliomos inasaként számtalan kalandot él át. A szintén svéd Gustaf af Geijerstam114, 
Fiaim: Könyv a nyárról kicsinyek és nagyok részére című regénye egy egymásra 
nagyon hasonlító testvérpárral ismerteti meg olvasóját. Hans Dominik115 ifjúsági 
regénye, A rikkancskirály 1935-ben jelent meg. 

ÁLLAT- ÉS VADÁSZTÖRTÉNETEK

Az Athenaeum néhány népszerű állat- és vadásztörténetet is jegyzett. Bársony 
István116 híres könyve, az Erdőn–mezőn eredetileg felnőtteknek íródott, de készült a 
könyvből ifjúsági változat is. Az 1922-es edíciót a felnőtteknek szánták. Az amerikai 
Christopher Morley117 Pamacska címmel egy macska történetét írta meg, Székely 
Mátyás (?–?) írása pedig egy róka kalandjait meséli el: Trapp, a róka (1943).

Az Athenaeum mint kiadó elsősorban a felnőtt irodalom gondozója volt, gyer-
mek- és ifjúsági kiadványai nem tartoztak fő profiljába. Ennek ellenére a mindkét 
nembeli kiskamasz és kamasz olvasóknak szánt könyvei – kevés kivételt leszámítva 
– irodalmi és esztétikai értéket képviseltek, és ezáltal jelentős tényezője volt a két 
világháború közötti korszakban a fiatal generáció olvasóvá válásában. 

113 Berg, Bengt (1885–1967) svéd ornitológus, író.
114 Geijerstam, Gustaf af (1858–1909) svéd író.
115 Dominik, Hans (1872–1945) német író.
116 Bársony István (1855–1928) író, főleg vadásztörténetei voltak nagyon népszerűek.
117 Morley, Christopher (1890–1957) amerikai író.
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ÉSZAK-DUNÁNTÚL 
NEVELÉSTUDOMÁNYI MŰHELYEI I. 
A felsőoktatási intézmények neveléstudományi 
műhelyei könyvkiadása (2008–2017)

TÖLGYESI JÓZSEF1

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

JÓZSEF TÖLGYESI: EDUCATIONAL WORKSHOPS OF 
NORTHERN-TRANSDANUBIA I.  
Book publication of the educational workshops of the higher 
education institutions (2008–2017)

In Hungary the scientific book publishing of the region Northern-Transdanubia has a 
long and significant past. In the 1990s the content of the book publishing related to 
pedagogy and education is rearranged and higher education and textbook publishing 
(city of Celldömölk) became better and better emphasized. The publication of the 
professional literature of education has become decisive in the centers of the higher 
education institutions: Szombathely, Székesfehérvár, Veszprém, Esztergom, Sopron, 
Győr. In terms of content are the in the higher education institutions written works 
and other supporting materials (monographies, essays, bibliographies, theses) the most 
remarkable, but the other ones published for a scientific event or an anniversary or to 
institutional history were also popular.

Magyarországon az észak-dunántúli tájegység tudományos könyvkiadása nagy múltra 
tekinthet vissza. A pedagógiához és az oktatásügyhöz kapcsolódó könyvkiadás az 
1990-es években tartalmilag átrendeződött, s egyre inkább a felsőoktatáshoz és a 
tankönyvek (Celldömölk) megjelentetéséhez kötődött. A neveléstudományi szakiroda-
lom kiadása meghatározóvá vált a felsőoktatási intézményi központokban: Szombat-
hely, Székesfehérvár, Veszprém, Esztergom, Sopron, Győr. Tartalom szempontjából a 
felsőoktatási intézményekben készült tudományos munkák és az oktatást támogató 
kiadványok (monográfiák, tanulmánykötetek, bibliográfiák, disszertációk stb.) a 
legjelentősebbek, de a tudományos rendezvényekhez, az intézménytörténethez és az 
évfordulókra megjelentetett művek is népszerűek voltak.

1 Tölgyesi József, Dr. univ. főiskolai docens, rektori tanácsadó Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár.
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A hazai pedagógiatörténetben a 18. századtól kezdődően mindig aktuális, kardinális 
feladat volt az, hogy milyen intézmény, szervezet legyen a kiadója az elméleti jellegű 
szakmai-tudományos műveknek és azoknak, amelyek a praxishoz az oktatás 
(az iskoláztatás) teljes vertikumát lefedő tankönyveket biztosítják.

A szabályozások sorában (ha csak két fontos törvényt emelünk ki a 18. és a 19. 
századból), különösen nagy hatású volt a Ratio Educationis (1777) és az 1868. évi 38. 
törvény. Bár a nem ezek hatásaként készült neveléstudományi és tankönyvkiadások 
is jelentősek voltak, azonban az állami (társadalom- és oktatáspolitikai célú) szándék 
és akarat mindig egyértelművé tették azt, hogy az elméleti alapokra támaszkodó 
tankönyvek (és kézkönyvek, útmutatók, segédletek stb.) megalkotásában, kiadásában 
tartalmi és módszertani szempontból szükség van egy közös minimum meghatáro-
zására, betartására. 

Bár 1945-ig a különböző iskolafenntartók által indukált tankönyvkiadás igen 
széles spektrumú volt, azonban a didaktikai és módszertani szempontú behatárolt-
ság mégis számos ponton egységességet eredményezett. Gondoljunk csak az ábécés, 
vagy a történelem, a természetrajz, a számtan-matematika stb. könyvekre: az ezekből 
történt megtanultság – ha a város-vidék iskoláztatása dichotómiáját csak az eltérő 
életviszonyokra vezetjük vissza – színvonala kiegyenlítettnek látszik. E relációban az 
iskoláztatásban részt vevők aránya azonban jelentős különbséget mutat.2 

A hazai kiadású neveléstudományi könyvek provenienciája evolúciós folyamaton 
ment keresztül. A 18. századtól – néhány kivételtől eltekintve – a reformkorig az 
elméleti és módszertani pedagógiai könyvek (főképpen német nyelvűek köréből 
történt) fordítások vagy adaptációk voltak. A hazai szerzős művek folyamatos 
térhódítása a 19. század második felétől lett intenzív, és ekkortól alakult-formálódott 
az önálló magyar neveléstudomány.3

A 20. században a harmincas évekre bár a neveléstudósaink4 figyelembe vették, s 
részben még felhasználták a külföldi elméleti és módszertani neveléstudományi 
eredményeket, koncepciókat, főképpen német, angolszász, frankofón, olasz forrá-
sokból, de már joggal tarthatjuk európai színvonalúnak a magyar elméleti pedagó-

2 1920-ban az analfabéták aránya 15% volt, ez 1930-ra 7%-ra csökkent. A népiskolai oktatásban nagy 
arányban maradtak ki tanyákon, pusztákon, kisközségekben, a nagyvárosok peremén élő szegény 
gyermekek. Ezt a problémát fogalmazta meg Klebelsberg Kunó 1925-ben az országgyűlés költségvetési 
vitájában, majd könyvében is. Ebben erről ez olvasható: „…nagy nehézséget okoz népiskolaügyünk 
kellő megszervezésének az is, hogy minálunk aránylag kevés a 3, 4, 5, 6000 lelket számláló, népes, 
gazdaságilag teherbíró község, amely képes lenne elemi iskoláját jól benépesíteni és fenntartani. (Kle-
belsberg, 1927. 350. o.)

3 Csak néhány, konkrét utalás nélkül: Lubrich Ágost neveléstörténeti munkái, Eötvös József, Molnár 
Aladár könyvei, Nagy László korai munkái, Gönczy Pál, Csengeri János, Csengeri Antal, Kőrösi Hen-
rik, Kiss Áron, Kármán Mór, Trefort Ágoston stb. művei, illetve munkássága.

4 Többek között Imre Sándor, Weszely Ödön, Prohászka Lajos, Fináczy Ernő, Karácsony Sándor, 
Schneller István munkásságára utalunk. 



NEVELÉSTUDOMÁNY, OKTATÁSÜGY 75

giatudományt. Ez természetesen a tankönyvszerzők tartalmi és módszerbeli 
nézőpontjait is pozitívan változtatta meg.5 

1948-tól viszont a pártállami meghatározottságú, szovjet orientációjú pedagógi-
ára alapozott pedagógiánk (elmélete és praxisa) totális fordulatot vett. Ez a progresz-
szív polgári neveléstudomány teljes ellehetetlenítéséhez, a korábbi, közel egy 
évszázadon át szervesen fejlődött nemzeti (és keresztény-keresztyén) alapú nevelés-
tudomány teljes kiiktatásához vezetett. 

Az 1956 elején fordulatnak vélt pedagógiai tanácskozás eredményei6 megvalósít-
hatatlanok lettek: ismét pártállami, de a szovjet ortodox pedagógiától bizonyos 
távolságot tartó, és mind erőteljesebben lett mód arra, hogy a szocialista „társorszá-
gok” és a nyugati neveléstudomány eredményeire is figyelő elméleti és gyakorlati 
pedagógiánk jelentős hazai innovációkat is magában fogadjon.7 Az 1961-es oktatási 
törvény8 még a túlszabályozottságával, az 1985-ös9 viszont már a szubszidiaritást is 
figyelembe véve foglalta keretbe a lehetséges és elvárt eredményeket, főképpen a 
praxispedagógia outputja (a kimenő teljesítmény) minőségét, és az iskolával kapcso-
latban teret ad a környező lokális társadalom szegmenseinek. Ami viszont a törvény 
által megengedő pluralizmusára vezethető vissza: nem rendelkezett a tankönyvek-
ről, amelyek ekkora már de facto a többszereplős kiadók érdekkörébe kerültek.10

A köznevelési tankönyvpiac állami monopóliuma következményeként szűnt meg 
a közelmúltban például az egyik legnagyobb kiadó, a Celldömölkön működött 
Apáczai, amely milliószámra készítette a közoktatás számára a tankönyveket, 
kézikönyveket, munkafüzeteket, mintatanmeneteket, és jelentős számban adott ki 
más jellegű könyveket, pedagógiai folyóiratokat is. 

A rendszerváltást követő társadalmi mozgások az oktatáspolitika alakulására is 
jelentős hatást gyakoroltak. Ennek egyik vetülete lett a hektikusnak, gyakorinak 
nevezhető 1990. évi 28., majd az 1993. évi 76. tv. gyors (1995., 1996., 1999., 2000., 
2002. évi) módosításai.

Olyan alternatív- és reformpedagógiai koncepciók retro-beemelései és hazai új 
innovációk jelentek meg, amelyek nem csakhogy tartalmukban szélesítették ki a 
hazai neveléstudomány (és ennek könyvkiadási) portfólióját, hanem olyan „tan-
könyv-robbanásnak” lehettünk tanúi, amelyek túlmutattak még a polgári kor 

5 Ebben jelentős szerepe volt a mindenkori Országos Közoktatási Tanácsnak, a Tankönyvbizottságnak, 
amelyekben neveléstudósaink is tagok voltak, és iránymutatásukkal hatottak a tankönyvkiadásra. 
Ebben fontos szerepük volt a pedagógiai folyóiratoknak is. 

6 Balatonfüredi Pedagógus Konferencia, 1956. október 1–6. Pedagógiai Tudományos Intézet, 1957. 
7 Többek között Gáspár László, Zsolnai József, Meixner Ildikó, Bábosik István, Petrikás Árpád, 

Romankovics András stb. 
8 Az 1961. évi III. tv. a Magyar Népköztársaság oktatási rendszeréről.
9 Az 1985. évi I. törvény az oktatásról. E kettőt és a későbbieket ld. Szüdi, 1994.
10 Csak néhány, e korban és a későbbiekben piacon lévők: Tankönyvkiadó/Nemzeti Tankönyvkiadó, 

Educatio/Edukáció, OKKER, Mozaik, Apáczai, Osiris, Akadémiai, Keraban, Magvető, OOK, Műszaki, 
Romi-Suli stb., és az OPKM a két világháború közötti neveléstudományi könyvek reprintkiadásaival, 
amellyel jelentősen segítette a korábbi polgári-nemzeti pedagógia reaktiválódását.



76 NEVELÉSTUDOMÁNY, OKTATÁSÜGY

időszaka szinte mértéktelenül elaprózódott tankönyvkiadásán is. Ennek hátterében 
vállalkozói/piaci érdekek húzódtak meg. Az egyes kiadók az óvodapedagógusok, a 
tanítók, a tanárok, a főiskolai és az egyetemi oktatók számára a tanulók/hallgatók 
tankönyveihez (és az ezekhez kapcsolódó kiadványaikhoz) igyekeztek, ha nem is 
neveléstudomány elméleti alapozású, de legalább szakmailag hiteles kézikönyveket, 
útmutatókat stb. megjelentetni – mintegy deklarálva a tan- és a szakmai-tudomá-
nyos könyveik kettős kötődésében megjelenő pedagógiai értéket és szakmai szabad-
ságot.

Az utóbbi évtizedekben a különböző neveléstudományi műhelyek (egyetemek, 
főiskolák és ezek alrendszerei: intézetek, tanszékek, kutatóközpontjaik stb.) könyvki-
adásában számos közös és eltérő jellemző állapítható meg. A „tudomány szabad-
sága” révén számos olyan mű, sorozat jelent és jelenik meg, amelyek bár kompaktak, 
például a felsőoktatási törvényekben megfogalmazott célokkal, azonban a felsőokta-
tás intézményi autonómiája megengedően alkalmazható abban, hogy milyen 
neveléstudomány-elméleti alapú az oktatás, és ennek következményeként a könyvek 
koncepcionális irányultsága, tartalma.11 A törvényalkotásoknak ez a sorozata nehéz 
feladat elé állította a neveléstudományi könyvek szerzőit, a lektorokat és a kiadókat 
is. Ennek a hektikusságnak egyik következménye az, hogy a főiskolák és az egyete-
mek a saját portfóliójukon (akkreditáción átesett programjukon) belül ennek 
megfelelően dolgoztak/dolgoztattak ki önmaguk számára szakkönyveket, tudomá-
nyos igényű tankönyveket, és szerveztek olyan konferenciákat, amelyeknek a témái 
(tartalmuk) adaptálhatók voltak a képzési rendjükhöz, vagy bennük/velük a távlati 
szakmai-tudományos céljaikat vetítették ki és ezeket monitoroztatták.

Ugyanekkor a pedagógusképzésük során figyelemmel kellett lenniük a közokta-
tási törvények (alap- és módosítások) olyan előírásaira, amelyeket pl. a tantervekben 
határoztak meg, mert a hallgatók számára ezeket majd a gyakorlatban kell megvaló-
sítaniuk, tehát a praxis jellegű képzésüket erre (is) kell alapozni azzal, hogy a 
hivatalos, államilag engedélyezett tankönyvekből kell majd tanítaniuk. Vagyis: az 
elméleti képzésükhöz szükséges neveléstudományi munkákat is ennek szellemében 
kell közvetíteniük.12 

11 A hazai felsőoktatás történetében még nem volt olyan korszak, amikor annyira sűrű volt a rá vonat-
kozó törvényalkotás (alap- és módosító, kiegészítő törvények együtt): 1993. évi 80., 1999. évi 52., majd 
folytatódott a törvénykezési „sorozat”: 2004, 2005, 2009, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.

12 „A magyar társadalom hosszú távú fejlődésének alapját szolgáló köznevelés eredményessége a fel-
növekvő nemzedék sikerességének záloga. A művelődéshez való jog Alaptörvényben meghatározott 
érvényesülése érdekében a köznevelésben alkalmazott tantervekhez kapcsolódó pedagógiai céloknak 
és feladatoknak a magas színvonalú, valamennyi tanuló számára biztosított tankönyvek útján, állami 
felelősségvállalás alapján kell megvalósulnia.” (A 2013. évi 232. törvény és a kapcsolódó 501/2013. XII. 
29. Kormányrendelet Preambuluma részlete.)
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A pedagógusképzéshez kapcsolódó neveléstudományi könyvészeti anyagot a 
képző intézmények alapvetően a képzési céljaik szerint jelentetik meg.13 Számos 
intézmény kooperációban ad közre könyveket, olyanokat, amelyekkel nem csak 
deklarálják az együttműködést, hanem a speciális jelleg miatt is (pl. konferenciakö-
teteket). Számos példa van arra, hogy nem felsőoktatási intézménnyel közösen 
adnak közre olyan munkákat, amelyek más képző intézmények (pl. a felsőoktatásin 
túl a közoktatásiak) is igénylik. 

Tudomány- és publikációetikai szempontból sem közömbös, hogy egy adott 
művet az oktató/tudományos munkatárs a saját intézményében jelenteti meg, vagy 
külső kiadót bíz meg ezzel. Ugyanis az ún. belső kiadványokban tudományos (PhD 
és akadémiai doktori fokozat szerzése) céllal az idézettség tudománymetriai szem-
pontból nem számolható be impaktfaktorként. Ezért számos neveléstudományi mű 
ún.. külső kiadóknál jelenik meg, és ez nagymértékben gyengíti a felsőoktatási 
intézmények könyvkiadási mérlegét (intenzitását).14 Arra is van példa, hogy az 
intézmények kölcsönösen jelentetik meg az oktatóik munkáját. Ennek hátterében 
lehet szakmai-tudományos együttműködési szerződés, óraadás vállalásával „fede-
zett” stb. kiadási gyakorlat, vagy amikor mindkét intézmény ugyanazt a művet 
használja fel a képzésben.

Az utóbbi évek egyetem-átrendeződései paradox helyzetet is teremtettek a 
könyveik kiadásában, ugyanis egy-egy vagy több kar ide-oda csatolásával (pl. 
Nyugat-magyarországi Egyetem-ELTE, Széchenyi István Egyetem-Apáczai Csere 
János Kar stb.) a publikáló oktatók szembesülhettek azzal, hogy a korábbi köteteik 
saját intézményi kiadásúnak tekinthetők a munkáltatójuk új megnevezése alapján.15 

A főiskolai és egyetemi kutatóközpontok olyan tudományos szerveződések, 
amelyek többnyire külső pénzügyi forrásokból végeznek el a pályázatokban megje-
lölt feladatokat.16 Az utóbbi évtizedben szinte általános gyakorlattá vált, hogy a 
kvalifikált munkakörökben meghirdetett álláspályázatoknál feltételként jelölik meg 
a kutatási pályázatok elnyerésében történő munkavégzést.17 A külső pályázatok 
mellett az intézményieknek is jelentős szerepük van a kutatómunkában, s ezek 
eredményeként a tudományos művek elkészítésében, megjelentetésében. Számos 
egyetem konzorciumban vállal kutatómunkákat, mert a humán erőforrás koncent-

13 Például az óvodapedagógus képzésben az általános óvodapedagógiai ismereteken túl meg kell 
ismertetni a hallgatókat az alternatív és reformpedagógiákkal (Waldorf, Montessori, Rogers, Zsolnai, 
Meixner, 4H stb.), a nemzetiségi óvodapedagógus képzésben az adott nemzetiségi nyelv szakmai köny-
vei ismeretanyagával, és a tanító- és tanárképzésben ugyanez a követendő eljárás. 

14 E szempont miatt közkedvelt pl. az Eötvös József Kiadó és a Nemzeti Tankönyvkiadó.
15 Ilyen mértékű, a 2010-es években néhány év alatt megvalósított főiskola- és egyetemátrendeződés még 

soha nem volt a hazai felsőoktatás történetében.
16 TÁMOP, OTKA, MTA Lendület, Széchenyi 2020, Data Sciences, Integrated European stb.
17 Ilyen pl. a (volt) Nyugat-magyarországi Egyetemen 2016-ban elfogadott Szervezeti és Működési Sza-

bályzata II. része (Foglalkoztatási követelmények rendje) megfogalmazásában: a pályázó „…törekedjen 
tudományos kutatási pályázatok elnyerésére”. 
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rációjának nem csak a pályázat elnyerésében van döntő szerepe, hanem a kutató-
munka eredményességében is.

Ez utóbbiak alapján természetes, hogy többszerzős/többszerkesztős könyvek 
jelennek meg, amelyek tudományetikai szempontú megközelítésben nem egyszer 
kétségeket támasztanak abban, hogy a megjelöltek milyen mértékben és tudományos 
tartalommal járultak hozzá a közös munkához.18 Ezért a tudományos szféra elit 
tagjai önálló művekkel jelentkeznek a kiadóknál, sőt, ezek felkérésére készítenek 
olyan könyveket, amelyek a tudományos kvalitásuk mellett (a kiadó szándéka, 
elvárása szerint) piacképesek is.

Ez érhető tetten abban, hogy a tudományoskönyv-piac nem csak intézményi, 
hanem jelentős állami, magán stb. kiadói területen is megjelenik, s nem kevés 
számban tartathatjuk számon azt, hogy a hazai tudományos élet könyvproduktumai 
külföldi kiadóknál is jelen vannak.19

Az észak-dunántúli neveléstudományi műhelyek körébe e vizsgálatunkban a 
térség felsőoktatási intézményeit vontuk be. Besorolásukat, megnevezésüket nehezí-
tik (a már korábban említett) nemzetpolitikai, felsőoktatás-politikai szándékú 
törvények alapján történt intézményrészi átszervezések (összevonások, széttagolá-
sok), az új intézménymegnevezések, a térségben működő campusaik ide-oda-elcsa-
tolása stb.,20 természetesen, ennek járulékaként újabb és újabb munkahely-meg ne ve-
zé sekkel. 

A vizsgálódásba bevont felsőoktatási intézmények/intézményegységek (a 2018. 
májusban érvényes megnevezésük alapján):

1. ELTE Savaria Egyetemi Központ, Szombathely21 (Pedagógusképző Kar)
2. Kodolányi János Főiskola22 (Székesfehérvári Oktatási Központ))
3.  Pannon Egyetem, Veszprém23 (Modern Filológiai és Társadalomtudományi 

Kar)

18 Az egyik ilyen tipikus közlési eljárás, amikor hallgató/oktató, PhD-jelölt/PhD-mentor közösen publi-
kálnak kötetet (tanulmányt, tartanak konferencia-előadást stb.).

19 Japánban pl. a Kodály-módszer elméleti és praxis könyvei, külföldi magyar nyelvterületen a Zsol-
nai-könyvek, Meixner Ildikó tan- és kézikönyvei, a (már megszűnt) Apáczai Kiadó módszertani, az 
Akadémiai Kiadó idegen nyelvekre fordított neveléstudományi könyvei stb. 

20 Ezek „eredményeként”, mintegy anakronizmusként mondta egy egyetemi középvezető, hogy egy 
évtizede ugyanabban tanszéki szobában van, de már öt különböző tanszéki, intézeti, kari és egyetemi 
intézménymegnevezésű munkahelyen dolgozott/dolgozik.

21 A Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Karon belül intézetek, ezeken belül tanszékek működnek.
22 2017. január 31-ig az alapítása (1992) óta Székesfehérvár volt a főiskola székhelye. Az új székhelymeg-

nevezés szervezési, gazdasági okokból Orosháza lett. Campusai: Budapest, Orosháza, Székesfehérvár.
23 2006. március 1. előtt Veszprémi Egyetem néven működött. Pedagógusképző és kutató egysége: 1990-

től Tanárképző Kar, majd Bölcsészettudományi Kar, és 2007 óta Modern Filológiai és Társadalomtu-
dományi Kar.
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4.  Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Piliscsaba24 (Bölcsészettudományi Kar, 
Esztergom)

5. Soproni Egyetem25 (Benedek Elek Kar)
6. Széchényi István Egyetem, Győr26 (Apáczai Csere János Kar)

E felsőoktatási intézmények neveléstudományi könyvkiadásai (könyvészeti 
adatai) keresőforrásai: könyvtáruk katalógusai, honlapjuk, könyvpályázati adatlap-
jaik, kutatási beszámolóik, és igénybe vettük a könyvtáraikban a személyes tájékozó-
dási lehetőséget is.

Elővételezésként megállapítható, hogy mindegyik intézmény(rész) jelentős számú 
tudományos és praxispedagógiai könyveket jelentet meg, amelyekhez (néhány 
helyen) folyóirat-kiadás és rendszeresen, folyamatosan verbális programok: konfe-
renciák, workshopok, ankétok stb. is tartoznak.

A könyvkiadásban e munkánkban csak a print alapúakat vettük számba, nem is 
teljes körűen (ez meghaladná e vizsgálódás kereteit), és nem térünk ki az elektroni-
kus felületeken megjelentekre (amelyek egy része a printek replikái)27. Mintavétel-
ként az adott intézményre, intézményrészre (szakmai-tudományos profiljára) 
legjellemzőbb műveket mutatjuk be, mint amelyek reprezentánsai annak az oktató 
és kutató munkának, amelyet az intézményi portfóliójukban (különböző megneve-
zések alatt) fogalmaztak meg. 

Az intézmények a saját könyvkiadásuk mellett az alábbi lehetőségeket is felhasz-
nálják:

 ■ hivatásos könyvkiadókkal,
 ■ társintézményekkel,
 ■ külföldi partnerekkel,
 ■ más portfólió-tartalmú intézményekkel,
 ■ magánkiadásban jelentetnek meg műveket.

A könyvek jellemzői (formájuk és tartalmuk szerint):
 ■ önálló neveléselméleti mű,
 ■ tanulmánykötet,

24 Vizsgálódásunkhoz az egyetem Esztergomban működő (többek között óvodapedagógus-, tanító- és 
tanárképzéssel is foglalkozó) Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara a releváns intézményrész. 
1989-től Vitéz János Főiskola, 2008-tól Vitéz János Kar volt a megnevezése.

25 Új egyetemként alakult meg korábbi előzmények (Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdészeti és Fa-
ipari Egyetem) alapján 2017. február 1-én. Neveléstudományi szempontból a Benedek Elek Pedagógiai 
Kar Neveléstudományi és Pszichológiai Intézetben, valamint a Humántudományi Kutatóközpontban 
készülnek elméleti és a pedagógiai gyakorlatot segítő könyvek.

26 Témánk szempontjából az egyetem Apáczai Kara releváns, amely korábban a Nyugat-magyarországi 
Egyetem karaként működött, ezt megelőzően önálló főiskola volt. 

27 Egyre gyakoribb, hogy a szűkös pénzügyi lehetőségek miatt tan- és kézikönyveket, tanulmány- és kon-
ferenciaköteteket is csak elektronikus felületen terjesztenek – szabad felhasználással. (A kivétel kevés, 
ugyanis a szerzőknek érdeke a saját munkáikra történő hivatkozás a tudományos teljesítményük egyik 
fokmérőjeként.)
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 ■ konferenciakötet,
 ■ bibliográfia,
 ■ tiszteletkötet jubiláns személy számára,
 ■ intézménytörténet (jelentősebb évfordulóra),
 ■ évkönyv, 
 ■ dokumentumkötet,
 ■ album, 
 ■ PhD- és MTA-doktori disszertáció.

A könyvkiadás/könyvmegjelenések nem csak az intézmény, hanem a szerzők 
tudományos teljesítményének is értékmérői, amelyek természetesen akkor jelentenek 
valódi értéket, ha ezeket a hallgatók (BA, MA, PhD), a szerzők intézményi és mások 
oktatói, kutatói felhasználják.28 Ami ebben hátráltató tényező: a tiszteletpéldányok 
szűkössége, ami miatt számos társ- és más intézményhez (levéltárak, nagyobb 
kutatóhelyi könyvtárak stb.) nem tudnak küldeni példányt/példányokat. Új jelenség, 
hogy a főiskolák, egyetemek tartalomfüggően küldenek tiszteletpéldányt olyan 
országosan ismert szakpolitikusoknak, akik közvetve vagy közvetlenül befolyással 
lehetnek oktatáspolitikai döntésekre.

A szaktudományos könyvek példányszáma igen tág határok közötti. Többek 
között függ a megjelentetés pénzügyi lehetőségétől, a várható kereslettől (a vásárlási 
szándékoktól, mint lehetséges opciótól), korlátozott, ha a mű speciális témájú, ha a 
felhasználása szűk körre terjed(het) ki, vagy ha több éven át a könyvpiacon 
tartható.29 

A felsőoktatási körben készített tudományos (vagy ilyen jellegű) könyvek megje-
lentetésénél is mérvadó az elavulási idő, s ehhez igazítják a példányszámot. Termé-
szetesen ez ellentmond a tudományetikai szempontoknak, mert számos könyvet 
még évtizeden túl is nemcsak érdemes, hanem szükséges is kézbe venni, különösen 
akkor, ha monográfia jellegű, távlatos tudományos koncepciót jelenít meg, vagy 
értékhordozó retrospektív mű (aktuális bevezetővel, értelmező tanulmánnyal) stb.

A könyvek világa a felsőoktatásban is éppen olyan gazdag és színes választékú, 
mint a civil szférának készülők. A kettő között nyilvánvalóan van átfedés (lásd az 
utóbbiaknál a tudománynépszerűsítő műveket, a lexikonokat, életrajzokat stb.), ez 
megkönnyíti az olvasók számára az egyikből a másikba átvezető felhasználói úton 

28 Erre vonatkozóan nincs egységes, elfogadott mérési eljárás, a print kiadványoknál inkább a könyv-
tári/könyvtárközi kölcsönzések nyújthatnak némi eligazítást. (Azonban nem mérhető ez így, amikor 
az adott könyv saját tulajdonná válik és így hasznosul, de ugyanez a helyzet az intézményen belüli 
felhasználás során is, mert egy kölcsönzés számos felhasználási alkalmat jelenthet.)

29 Ez utóbbi esetben a felhasználók számára a mű, a benne tárolt tudományos ismeretek frissessége egyik 
fontos jelzője a kiadás éve. A piacon tartás érdekében azonban egyre több kiadó azoknál a köteteknél, 
amelyeket úgy ítél meg, hogy azokra középtávon (kb. 3-5 év) még kereslet mutatkozhat, évszám nélkül 
jelentetik meg, ezért a látszólagos/vélt „elavultsági idő” kiterjeszthető több évre, ami miatt lehetséges a 
nagyobb példányszámban történő elkészítésük.. (Már csaknem kizárólagos a kiadóknál a reprezentatív 
kivitelű művészeti, turisztikai, fotóalbum kiadásának ilyen megoldása. A könyvajándékot a megaján-
dékozott így bármikor aktuális kiadásúnak vélheti/tarthatja.) 



NEVELÉSTUDOMÁNY, OKTATÁSÜGY 81

történő „barangolást”, a nem hivatásos kutatók számára a tájékozódást, a primer 
jellegű tájékozódást. (Ezért is találhatók meg a szakmai-tudományos könyvek közül 
sok a közforgalmú könyvesboltokban.)

Az alábbiakban az észak-dunántúli felsőoktatási intézmények/részegységek 
(többnyire) tudományos igénnyel 2008–2017 között (az utóbbi egy évtized alatt) 
készült könyveit reprezentatív mintavétellel vesszük sorra, a tartalomra utalva 
kiemelve a kiadói szándékok főbb jellemzőit. 

1. ELTE SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT, SZOMBATHELY

Az intézmény tradicionális pedagógusképző intézmény, amely számos más karral is 
rendelkezik. Különösen az utóbbi két évben ment át olyan jelentős szervezeti 
változáson, amely megnövelte a térségben betöltött képző, szakmai-tudományos 
szerepét. A pedagógusképző kar tanszékein készülnek a legjelentősebb neveléstudo-
mányos munkák, de a többi, a különböző szakképzéshez kapcsolódók is készítői az 
ilyen műveknek. A korábbi intézményi kiadójuk a Nyugat-magyarországi Egyetem 
Kiadó volt, a jelenlegi a Savaria University Press.

Három, jól elkülöníthető szerzői/kiadói irányultságuk: a pedagógusképzés 
(múltja, jelene, jövője), az irodalomtanítás problémái és az oktatásban folyó moder-
nizációs törekvések.30 

30 A vizsgált művek: 

a) Molnár Béla (szerk. 2012): A tanítóképzés múltja, jelene I-II. Tanulmánykötet. Nyugat-magyarorszá-
gi Egyetem Kiadó, Szombathely  
N. Tóth Ágnes (szerk., a 2011. évi kiadás utánnyomása é. n.): Változó professzió, változó tanárképzés. 
Savaria University Press, Szombathely  
N. Tóth Ágnes (2015): A pedagógia adósságai. Savaria University Press, Szombathely  
Kispálné Horváth Éva (szerk. 2015): Módszertani irányok a pedagógusképzés fejlesztésében Nyugat-
Dunántúlon, és Uő (szerk. 2015): Tanulmányok a pedagógusképzés 21. századi fejlesztéséhez. Nyugat-
magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató központ, Szombathely. 

b) Finta Gábor – Fűzfa Balázs (szerk. 2012): Az irodalomtanítás innovációja. Savaria University Press, 
Szombathely  
Bodrogi Ferenc Máté – Finta Gábor (szerk. 2013): Mi az oka, hogy Magyarországban az irodalomta-
nítás modernsége lábra nem tud kapni? Savaria University Press, Szombathely  
Bodrogi Ferenc Máté – Czimer Györgyi – Fűzfa Balázs – Szakály Szilvia (2016): Élményközpontú 
irodalomtanítás. Savaria University Press, Szombathely.

c) N. Tóth Ágnes – Simon Katalin (szerk. 2013): Új tartalmi elemek a modern oktatásban. (New 
content elements in modern education.) Projektzáró konferencia. Savaria University Press, Szom-
bathely  
N. Tóth Ágnes (szerk. 2011): Teaching Motor Activities at Italian Infant Schools Based on the Natio-
nal Guidelines of the Ministry of Education 2007. Savaria University Press, Szombathely  
Langerné Buchwald Judit (2017): Ingázó diákok, avagy tanulási célú ingázás az osztrák-magyar határ 
mentén. PhD-disszertáció. Fakultás Kiadó, Budapest  
Balogh Imre (szerk. 2010): Digitális pedagógiai tapasztalatok a Savaria Egyetemi Központban. Nyu-
gat-magyarországi Egyetem Kiadó, Sopron. 
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A pedagógusképzés két idődimenziója (múlt, jelen) történéseit fogja egybe az a 
tanulmánykötet, amely két konferencia előadásait tartalmazza, középpontban a 
helyi tanítóképzését, és tágabb horizontra kivetítve az ország más intézeteiben/
intézményeiben végzett tanítóképzést. Meglepő, hogy mennyien foglalkoznak e két 
időszak képzéstörténetével. Ez arra utal, hogy a tanítóképzés-történetnek még 
számos olyan területe van, amely feltárásra, bemutatásra vár.

További négy kötet szerzői/szerzője foglalkozik/foglalkoznak azzal, hogy a 
tanár- (és általában a pedagógus-)képzésben hogyan változott a professzió, és milyen 
fejlődési/fejlesztési trendek alapján kell jelen lennünk a globalizálódó világ jelenségei 
közepette. Több olyan irányzat (pl. pragmatista-konstruktivista, inkluzív pedagógia 
stb.) jelenléte színezi a hazai nevelési gyakorlatot, amelyek módosítják a pedagógus 
szerepét. A „pedagógia mint adósság, vagy ennek adósságai” különös múltbeli 
problémákat vet fel, amelyeket a jelenben és a jövőben kell megoldani. Ugyanerre a 
problémahalmazra reflektál az a mű, amely a pedagógusképzés a 21. századi fejlesz-
téséhez ad lehetséges válaszokat. Ennek kapcsán aligha kerülhető meg az, hogy a 
képzésben olyan új oktatásmetodikai eljárások kapjanak primátust, amelyek által 
kompetensebb hallgatók állhassanak majd az iskolák katedrájára.

Szombathely az irodalomtanítás-módszertan egyik központja. „A mindenkori 
iskola és a most iskolája” dichotómiája kapcsán olvasható a kötetben, hogy „A min-
denkori iskola nagy dilemmája, hogy egyrészt a korábbi korok és a jelen értékeiből 
mit és mennyit kell tovább adni a jövő generációjának…” A tanulmánykötet címe, 
Az irodalomtanítás innovációja, jól kifejezi a kötet mondandóját, az irodalom-prog-
ramcsomagok implementációja szükségességét. Egy másik kötet az irodalomoktatás 
modernségének hiányait vázolja fel és ajánl módszertani eljárásokat a leendő 
tanárok képzéséhez. Az egyik megoldás: élményközpontú irodalomtanítás, amely 
növelheti a tanulói kreativitást, produktivitást, és hozzájárulhat a kultúrakezelés 
diszpozíciójához.

Egy 2013-as projektzáró konferencia előadásai rezüméjét tartalmazza az a kötet, 
amely a modern oktatás új tartalmi elemeit vázolja fel. Ehhez társul a digitális 
pedagógiai tapasztalatokat összegző könyv, amely számos szerző tanulmánya 
rezümészerű összefoglalóit tartalmazza. Végül egy különleges kötet, amely olasz 
pedagógusok óvodapedagógiai témájú írásait tartalmazza angol nyelven. Ez arra 
utal, hogy a helyi képzésben nemzetközi nevelés- és szervezés-módszertani tapaszta-
latokat is felhasználnak. 

2. KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA 
(SZÉKESFEHÉRVÁRI OKTATÁSI KÖZPONT)

A főiskolának nincs saját kiadója, de a kötetek egy része impresszumában kiadóként 
szerepel az intézmény neve. Számos könyvét az Eötvös József Kiadó jelentette meg. 
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Fontos tanulmány- és évfordulós műveket jelentettek meg, és ezek kitüntetetten a 
felnőttképzéssel kapcsolatosak. A szerzők a főiskola oktatói.31 

A könyvek egy részére az jellemző, hogy a főiskolai oktatás keretein kívüliek, 
főképpen a tanulmánykötetek (amelyek előzményei konferencia-előadások voltak.) 
A kötetek egy részének jellemzője, hogy a szerzők munkájuk oktatási tartalma 
mellett nemzetközi térre is kitekintenek, és ezzel szélesebb szakmai-tudományos 
körben hasznosulhatnak. 

A kötetek egyik része európai dimenziójú, amelyekben a kontinens oktatási 
rendszerei bemutatása szerepel, másokban olyan narratívák, diskurzusok találhatók, 
amelyek a kontinens kultúrája helyzetét, fejlődési trendjét és az ezekkel összefüggő 
problémákat tárják fel. Ez utóbbiak a főiskolával közös Budapest Fórum rendezvény-
sorozathoz (Régiók Európája: Az integrált Európa narratívái és diskurzusai; Globá-
lis, regionális és helyi kultúra az Európai Unióban) kapcsolódnak. 

A főiskolán a korábbi években jelentős volt (ma már mérsékelt arányú) a felnőttkép-
zés. Az ezt segítő könyvek előzményeként tartható jelentős műnek Az iskola szocializá-
ciós funkciói című tanulmánykötetet, amelyre alapozva készülhettek el a felnőtt- és 
időskori tanulással, ennek színtereivel, az andragógia számos feladatával foglalkozó 
kiadványok. Az alapítványi főiskola (mint egyetlen ilyen működtetésű a régióban), e 
könyvei szintén széles körben használhatók fel, ugyanis a hazai felsőoktatási intézmé-
nyek – ha különböző fáziseltolódásokkal is –, de jól reagáltak arra a társadalmi 
szükségszerűségre, hogy nincs befejezett oktatás, az élethossz végéig építkezni kell a 
tudományok (főképpen ennek praxis jellegű) ismeretanyagaiból. E könyvek alapmű-
vek, mert ezek alapján kibonthatók azok a részletes curriculumok, amelyek speciális 
csoportok számára célzottan közvetíthetnek hasznosítható tudástartalmakat. 

A főiskola vezetése az oktatói megbecsülésének egy különleges – bár hazai 
viszonyok között már régóta, de a közelmúltban viszonylag kevés jelét mutató – gya-
korlatát alkalmazza azzal, hogy jelentős évfordulójukon tiszteletükre konferenciát 

31 a)  Torgyik Judit (szerk. 2009): Oktatási rendszerek Európában. Krónika Nova Kiadó, Budapest  
Glavanovics Andrea – Szele Bálint (szerk. 2009): Közép-Európa: transzfer és dialógus. A Budapest 
Fórum nemzetközi konferenciája. Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár  
Glavanovics Andrea – Szele Bálint (szerk. 2010): Európai kultúra, narratívák, diskurzusok. A Buda-
pest Fórum tanulmánykötete. Székesfehérvár. 

b) Bábosik István – Torgyik Judit (szerk. 2009): Az iskola szocializációs funkciói. Eötvös József Könyv-
kiadó, Budapest  
Torgyik Judit (2012): A tanulás színterei felnőtt- és időskorban. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest  
Mócz Dóra (2013): Az andragógia elmélet, története, társadalmi funkciói, gyakorlata. Eötvös József 
Könyvkiadó, Budapest. 

c) Tölgyesi József (szerk. 2016): Egy példaadó tanári és kutatói életút. Konferencia Füle Sándor tisztele-
tére 90. születésnapja alkalmából. Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár. 
Tölgyesi József (szerk. 2010): A modern pedagógia új dimenziói. Konferencia Bábosik István profesz-
szor 70. születésnapja tiszteletére. Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár. 
Tölgyesi József (szerk. 2013): A magyar pedagógia expanzív attitűdjei. Konferencia Réthy Endréné 70. 
születésnapja tiszteletére. Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár. 
Tölgyesi József (szerk. 2010): Bábosik István professzor neveléstudományi munkássága. Kodolányi 
János Főiskola, Székesfehérvár.
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szervez, és az ott elhangzott előadásokat kötetekben jelenteti meg. Elkezdték a 
jelentősebb publikációs munkát végző oktatóik (bio)bibliográfiája megjelentetését is. 

3. PANNON EGYETEM, VESZPRÉM  
(MODERN FILOLÓGIAI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR)

Az egyetemen (korábban: Veszprémi Egyetem), 1991-ben kezdődött meg a tanárkép-
zés, és ettől az évtől számítható a neveléstudományos kutatómunka kibontakozása 
és az ilyen jellegű könyvek megjelentetése. Az intézménynek van kiadói műhelye, 
amely a könyvtárral közös egységben működik. Az ország egyetemei között a 
legnagyobb kiadványozással foglalkozók között van, amely képzési portfóliója 
valamennyi területén jelentet meg könyveket. (Természetesen, ezek többsége 
tankönyv, de mellettük elméleti munkák, konferenciakötetek, évfordulós és emlék-
könyvek szintén megtalálhatók.) A neveléstudományi könyvek szerzői forráshelye 
korábban a Tanárképző Kar, majd a Bölcsészettudományi Kar volt, napjainkban 
pedig a Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar. Az egyetemen belül, de 
külön kutatói, oktatói és (csak a megnevezésében) a közelmúltban Pápán működött 
egy intézeti egység (Pedagógiai Oktató- és Kutatóközpont), amely széles körű 
kutatásokra alapozva igen intenzív publikációs munkát végzett. Az egyetemi 
neveléstudományi kiadványokból néhány jelentősebb, reprezentatív mintának 
tekinthetőt mutatunk be.32 (Mindegyiket az egyetem jelentette meg, ezért a kiadót a 
lábjegyzetben nem jelöljük.)

32 a)  Horváth H. Attila (2008): Lelkiismeret és iskola. Veszprém  
Óhidy Andrea (2009): Élethosszig tartó tanulás az Európai Unióban. Pápa  
Óhidy Andrea – Edward Terhart – Zsolnai József (szerk. 2008): Tanárkép és tanárképzés. Pápa  
Zsolnai József (2010): Bevezetés a pedagógiai gondolkodásba. Pápa  
Zsolnai József (2010): A pedagógia új rendszere címszavakban. Pápa  
Zsolnai József (2010): Egy gyakorlatközeli pedagógia. Pápa  
Kiss Éva (szerk. 2015): Az olvasás, a szövegértés és az internet pedagógiai tartalékainak feltárása. Pápa. 

b) Valamennyi kötet az egyetem által Pápán működtetett Pedagógiai Oktató- és Kutatóközpontban 
készült PhD-értekezés:  
Bognárné Kocsis Judit (2010): Karácsony Sándor pedagógiai modellje és recepciója a református 
felsőoktatásban  
Györe Géza (2010): Könyvtárostanár-képzés Magyarországon  
Langerné Buchwald Éva (2010): A reformpedagógiai iskolakoncepciók és az alternatív iskolák elterje-
désének korlátai és lehetőségei a közoktatásban  
Molnár Melinda (2010): A pedagógiai iróniának mint a pedagógiai hatalom kifejeződésének modellezése  
Thun Éva (2012): A pedagógusnők identitástudata. 

c) Sántha Kálmán (2011): Abdukció a kvalitatív kutatásban. Eötvös József Kiadó, Budapest  
Sántha Kálmán (2013): Multikódolt adatok kvalitatív elemzése. Eötvös József Kiadó, Budapest  
Sántha Kálmán (2015): Trianguláció a pedagógiai kutatásban. Eötvös József Kiadó, Budapest. 

d) Paksi László et al. (szerk. 2013): A pedagógia útjain. Köszöntő kötet a 60 éves Zsolnai Józsefné Mátyá-
si Mária tiszteletére. Veszprém  
Géczi János – Tölgyesi József (szerk. 2016): Neveléstudomány, sors, idő. A 90 éves Orosz Sándor 
köszöntése. Veszprém. 
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A pszichológia és a pedagógia kapcsolata megjelenítésében különleges mű az, 
amely a lelkiismeret és az iskola kapcsolata összefüggéseit elemzi egy kutatás 
felmérései alapján. „Ez a könyv arra keresi a választ, hogy mit jelent napjainkban a 
lelkiismeret, hol, miben mutatkozik meg a jelenléte” – írja a szerző a kötet bevezető-
jében. Tanulságos, valóban egyedülálló kötet e két foglom kontextusa bemutatásával. 
A további kötetek a tanulás-tanár-tanárkép fogalmak mentén, az utóbbiak, az ún. 
Zsolnai-pedagógia körében készültek. Ezek nem csak a hazai neveléstudományi 
fogalomrendszert újították meg, hanem olyan diszciplínákat és közelebbi 
interdiszciplínákat vonnak be a pedagógia, a neveléstudomány értelmezési tartomá-
nyába, amelyek ezek holisztikus megközelítését adják az oktatók, a kutatók és a 
gyakorló pedagógusok munkájához. Ennek kiterjesztő hatása volt az élethosszig 
tartó tanulásra is (amelyet ők is európai dimenzióban vizsgáltak), mert definiálni 
kellett ennek a tudományterületnek a fokozatosan szélesedő, számában is gyarapodó 
fogalmi készletét, az ezzel megjeleníthető pedagógiai, neveléstudományi nézetrend-
szert. Erre utalva írta Zsolnai József: „Ha ugyanis egy gyakorlatközeli pedagógia 
nem kötelezi el magát a kultúra teljes rendszerének a közvetítésére, szükségképpen 
korlátozza magát az értékvilág teljességre való orientálásában is.” Mindhárom 
Zsolnai-mű (a sok más, általa jegyzett könyv mellett) azt bizonyítja, hogy a nevelés-
tudományi kutatásoknak olyan dimenziókat kell megnyitniuk, amelyek által nem 
csak értelmezhető lesz korunk globális kultúrája, hanem új tudományközi gondol-
kodási struktúrák alakíthatók ki.. (A Zsolnai-pedagógia körében számos praxis 
jellegű könyv is készült, amelyeket a környező országok magyarlakta területein is 
használtak az iskolákban, természetesen az elméleti munkák támogatásával.)

Az egyetemen jelentős kutatás-módszertani munkákon dolgozik Sántha Kálmán 
(aki még a Kodolányi főiskolán kezdte meg ez irányú kutatásait). Mindegyik 
könyvét Budapesten jelentette meg. Ezek olyan nemzetközi kitekintésű és új, általa 
fejlesztett neveléstudományi kutatási eljárásokat mutatnak, be, amelyek megújítói e 
tudományterület (és a tágabb tudományterületei) módszertanának. 

Az egyetem nem csak tudományos, hanem presztízs értékét is erősítette az, hogy 
a neveléstudományi témájú PhD-dolgozatokat kötetsorozatban jelentették meg, ezzel 
is ösztönözve az új oktató/kutató generációt. Két olyan tanulmánykötetet is megje-
lentettek, amelyet oktatóik kerek évfordulójára a tiszteletükre készítettek.

 4. PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM, PILISCSABA 
(BTK, ESZTERGOM)

A nagy hagyományú, egykori katolikus közép-, majd felsőfokú, és a Vitéz János 
nevét felvett tanítóképző 2008-ban a piliscsabai egyetem bölcsészettudományi kara 
lett jelentősen kibővített képzési portfólióval. Kevés számú (önálló) kiadványaik 
elsősorban a pedagógusképzéshez kapcsolódnak, más kötetekben a kar oktatói 
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szerzőként jegyeznek tanulmányokat.33 Könyveiket (kevés kivétellel) a Szent István 
Társulat, Budapest jelenteti meg.

Az 1635-ben Nagyszombaton alapított egyetem 375. évfordulója alkalmából 
jubileumi ünnepséget és konferencia-sorozatot rendezett az egyetem. Ez utóbbi 
előadásaiból állították össze a reprezentatív, értékes tartalmú neveléstörténeti 
kötetet. „A világnézettel rendelkező, gondolkodó értelmiségi ember nem maradhat 
meg szakjának korlátai között, hanem felteszi magának az élet nagy kérdéseit. 
Az egyetemen belül így a különböző tudományok párbeszéde nemcsak lehetséges, 
hanem szükséges is” – olvasható, mintegy indoklásul és történeti tanulságként is, 
hogy a nevelésben és az oktatásban mi a szerepe az egyetemnek A kötet kiemelke-
dően sikeres intézmény- (tágabban véve: nemzeti nevelés-)történeti mű.

Az esztergomiak sikeres kötetsorozatot indítottak, amelynek kulcsszava a 
forrásközpont. A pedagógusképzéssel foglalkozó tanulmányok első kötetének két 
nagy témaköre van. (Számítástechnika, pedagógiaelmélet.) A számítástechnikai 
anyaghoz számos ábra tartozik, amelyek segítik, s részben értelmezik a szövegrésze-
ket. A német nyelvű oktatáshoz kapcsolódik a Didaktische Grammatik, amely a 
hallgatók nyelvi képzésének egyik kulcskötete. (Ez tulajdonképpen feladat-példatár.) 

A kar oktatói, kutatói jelentős munkát végeznek a tudományok közötti határok 
pedagógiai célú „lebontásában”. A Tudomány a határokon át című tanulmányköte-
tük azért jelentős, mert túlmutat a neveléstudományi kutatás belterjességén, és 
kitekintést ad olyan, más területekből beemelhető kutatási eredményekbe és tudás-
tartalmakba, amelyek erősíthetik a pedagógia validitását. „…A tudomány határta-
lansága azt is jelenti, hogy nem szükséges megmaradni kinek-kinek a saját szakterü-
lete szigorún vett korlátai között, hanem kívánatos segítségül hívni és beépíteni más 
tudományterületek és tudományágak eredményeit, amivel nagyban gazdagítja a 
sajátját.’”34A „határtalanságot” azzal is kifejezték, hogy a nagy múltú tanítóképző 
karnak ma már széles körű képzési kínálata van. 

A főiskolai kar egyetemi karrá szervezése nem csak a pedagógiai kutatómunkájuk 
kiszélesítését, hanem a könyvkiadásuk jelentős számú emelését is eredményezte.

33 Maczák Ibolya (szerk. 2010): Jubileumi emlékkönyv Pázmány Péter egyetemalapításának 375. évfordu-
lója tiszteletére. Pázmány Péter Katolikus Egyetem  
Kozma Gábor szerkesztette sorozat Pedagógusképzési tanulmányok (Esztergomi Forrásközpont 
Sorozat)  
Márta Juhász – Márta Müller (2011): Didaktische Grammatik mit ausgewahlten Übungen  
Homor Lajos (szerk. 2013): Tudomány a határokon át. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János 
Kar, Esztergom. 

34 Fodor György: Előszó, 7. o. (részlet)
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5. SOPRONI EGYETEM (BENEDEK ELEK KAR)

Szintén régi hagyományokra alapokon modernizálódott a soproni óvóképzés. 
Szervezeti átalakulásaik („betagolódásaik”) során azonban a Benedek Elek megne-
vezésük etalonná vált, és ezt a Soproni Egyetem karaként is meg tudták őrizni.

A szervezeti átalakulásaik közepette is jelentős tudományos és praxis jellegű 
kutatómunkát végeztek, s ezt napjainkban is sikeresen végzik. Ennek eredményeként 
a karnak jelentős a publikációs aktivitása. (Kötetsorozatok, egyedi könyvek, biblio-
gráfiák stb.)35 

Műhelymunkáik eredményei természetesen az óvodapedagógia körében kerültek 
kiadásra. A bk-könyvek címükben is azt jelzik, hogy a kar oktatói széles tartalmi 
körben mutatják be azokat az eredményeiket, amelyek nem csak elméleti, hanem 
gyakorlati értelemben is segíthetik oktatótársaikat, s főképpen a hallgatókat. 
Közöttük néhány olyan is található, amely túlmutat az óvodapedagógia konvencio-
nális témáin, és napjaink társadalmi problémái megoldásában is segíthet, pl. a 
toleranciára nevelésben. 

E kötetek nem csak alapos elméleti megalapozottságukkal váltak jelentős 
művekké, hanem azoknak a praxistartalmaknak, módszertani eljárásoknak az 
ismertetésével is, amelyekkel az óvodapedagógusok jól felkészíthetők a hivatásukra. 
Kulcsmondatokként tekinthetünk a nevelésről vallott nézeteikkel kapcsolatban az 1. 
kötet e soraiban: „Nincsenek, nem lehetnek olyan egyének, csoportok, akik/amelyek 
alacsonyabb rendűek, ezért kevesebb joggal rendelkeznek azért, mert az adott 
társadalomban kisebbségben vannak. A tolerancia egyúttal egyfajta tanulási 
folyamat…” (9. o.) Az is mutatja a képzés eredményességét, hogy a hallgatók tanul-
mányokban írták meg a keresztény értékek alapján történő segítés, nevelés gyakorla-
tát. (Ld. a tanulmánykötetet.) Az oktatók szintén tanulmánykötetben adták közre 
tudományos munkáik válogatott részét, és ebben feltárul az a nevelési-oktatási-
képzési gyakorlatuk, amely által elméleti ismeretekkel is megalapozott óvodapeda-
gógusok állhatnak majd munkába. „A tanulmányok és a kutatási vázlatok arról 
adnak bizonyosságot, hogy oktatóink a tudományterületek igen széles spektrumá-
ban készítettek, készítenek kvalitatív és kvantitatív elméleti és módszertani összefog-

35 Pl. a Benedek Könyvek (bk) sorozat, amelyeket még a korábbi szerveződésük alapján a Nyugat-ma-
gyarországi Egyetem Kiadó jelentetett meg:  
Varga Szabolcs (2009): Toleranciára nevelés  
Jávorszky Edit (2009): Fejlődéspszichológia  
Bucsy Gellértné (2010): Testnevelés a bölcsődében  
Zsubrits Attila (2011): A gyermekkor kötődései  
Gödéné Török Ildikó (2012): Nyelvi és irodalmi nevelés gyermekkorban  
Závoti Józsefné (szerk. 2010): „Amit a legkisebbekkel tesztek, azt énvelem teszitek.” Keresztény értékek 
a segítő, nevelő szakemberek képzésében a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai 
Karon. (Tanulmánykötet.) Sopron  
Bodnár Gabriella (2016): Humántudományok – innováció – diverzitás. Válogatás a Nyugat-magyaror-
szági Egyetem Benedek Pedagógiai Kar oktatóinak tudományos munkáiból. Tanulmánykötet. Nyugat-
magyarországi Egyetem Kiadó, h. n. 
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lalókat.” – olvasható az Előszóban. (E kötetben német és angol nyelvű tanulmányok 
is helyet kaptak.) 

6. SZÉCHÉNYI ISTVÁN EGYETEM, GYŐR (APÁCZAI KAR)

Az Apáczai Kar szintén régi tanítóképzős alapokon fejlődött/alakult át, és lett a 
sokáig önálló intézményből először a Nyugat-magyarországi, majd a Széchenyi 
Egyetem kara. Minden korban jelentős volt a főképpen az észak-dunántúli várme-
gyék/megyék tanítókkal és tanítónőkkel történő ellátásában. Napjainkban a képzési 
portfóliójukban számos más képzési tartalom is szerepel. 

Korábban és jelenleg is az oktatóik a képzéshez szükséges elméleti jellegű tan-
könyvek, jegyzetek mellett módszertaniak sokaságát jelentették meg, és természete-
sen az új képzésekhez kapcsolódóak is nagy számban állnak a hallgatók rendelkezé-
sére. (Pl. a környezetpedagógia köréből.) Oktatóik több könyve nem az egyetem vagy 
a kar kiadásában jelent meg. 

A neveléstudományos és a tankönyvek kiadása különösen intenzív volt a főiskolai 
évek alatt, de arányuk a más képzési formák kiadványai miatt szűkebb mutatókkal 
rendelkezik.36 A könyvek egy részét nem az egyetem/kar adta ki, hanem különböző 
kiadóknál jelentek meg. (Ez utóbbi megoldás a könyveik szélesebb körű terjesztését 
tette/teszi lehetővé.)

 Széles körű szakmai-tudományos intézményi kapcsolatokkal rendelkeznek, és ez 
a könyvkiadásukban is eredményesen hasznosul. (Pl. a szlovákiai Selye János 
Egyetemen kiadott munkák.) A helyi tanítóképzés múltját több reprezentatív 
kötetben jelentették meg, és az országban itt van az egyik fontos bázisa a környezeti 
nevelés, az erdőpedagógia oktatásának. Az Apáczai-füzetek sorozatban különböző 
pedagógiai témájú könyveket adtak közre, s az évenként megrendezett Apáczai-
napokon megtartott konferenciák előadásai külön tanulmánykötetekben jelentek 
meg. A nemzetközi kapcsolataikat tükrözi (többek között) a 2011-ben megjelent 
Globális kihívások… című könyvük. Igen erőteljes a művészeti és a sport témájú 
kiadványozásuk.

36 Jelentettek meg művészeti, sport (ezeket magánkiadásban is), erdőpedagógiai stb. témájú könyveket, és 
igen intenzív a neveléstörténet tartalmú könyvek írása. 
Reprezentatív válogatás a könyveik közül:  
Kovátsné Németh Mária (2008): Győri tanítóképzés. Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere 
János Kar, Győr  
Kovátsné Németh Mária (2010): Az erdőpedagógiától a környezetpedagógiáig. Comenius, Pécs  
Kovátsné Németh Mária (2013): Kultúra és nevelés. Selye János Egyetem, Komarno  
Kövecsesné Gősi Viktória (2015): A környezeti nevelés gyakorlata az erdei iskolában. Hazánk Kiadó, Győr  
Kováts-Németh Mária (szerk. 2011): Globális problémák – alternatív megoldások határon innen és 
határon túl. Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, Győr  
Ihász Ferenc – Rikk János (szerk. 2010): Egészségfejlesztés. Szerzői kiadás, h. n.  
Szakály Zsolt (2014., 3. kiadás): Sportedzés. Elmélet és gyakorlat. Szerzői kiadás, Győr 
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A kar többszöri ide-oda csatolása azonban nem változtatott azon, hogy az 
oktatóik, a kutatóik példaértékű tudományos teljesítményt nyújtanak a könyvki-
adásban is. 

Az észak-dunántúli felsőoktatási intézmények neveléstudományi „könyvtermése” 
jelentősen hozzájárul a hazai pedagógiai tudományosság fejlődéséhez, és azzal, hogy 
szerzőik itthoni és külföldi kiadói/szerzői kooperációval is jelen vannak, és a 
munkáikkal a nemzetközi színtérre is kiléptek, a magyar pedagógiatudomány 
részesei.

Természetesnek tartható, hogy az oktatóik, kutatóik neveléstudományi munkás-
sága jelentős részben az intézményükben folyó képzéshez kapcsolódik: könyveikben 
ennek elméleti és gyakorlati oldalát egyaránt megjelenítik. Bár eltérő mértékben, de 
mindegyik intézmény törekszik arra is, hogy a legkiválóbb hallgatókat ösztönözzék 
a kutató- és publikációs munkára, és ezzel hozzájáruljanak az oktatói/kutatói 
szakember-utánpótláshoz. Észak-Dunántúlon számos nem felsőoktatási intézmény 
munkatársai (vagy külsősök) is végeznek neveléstudományi kutatásokat és jelentet-
nek meg ilyen körből könyveket. Ez azonban egy másik írás témája lehet.
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MUNKÁSGIMNÁZIUMOK

MAYER JÓZSEF1

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

JÓZSEF MAYER: THE WORKER’S GRAMMAR SCHOOL

The aim of the study is to give insight – despite the scarce resources – in the life of 
workers’ grammar schools operated outside the school system in the fist two decades of 
the twentieth century.

This field has not been processed comprehensively in course of the educational 
researches. 

Now we try to expand our knowledge about this type of training by processing the 
press releases and the remained notifications. This experiment has lessons valid even 
now, which are reflected in the discussions about the acknowledgement of knowledge 
items gained from formal – non-formal, formal-informal learning forms.

Key words: free teaching-free education, adult education

A tanulmány célja, hogy a szűkös források ellenére betekintést nyújtson a huszadik 
század első két évtizedében az iskolarendszeren kívül működtetett munkásgimnáziu-
mok életébe. Ez a terület átfogó módon nem került még feldolgozásra a neveléstudo-
mányi kutatások során. Most arra teszünk kísérletet, hogy a sajtóanyagok és a 
megmaradt értesítők feldolgozásával bővítsük ismereteinket erről a képzéstípusról. 
Ennek a kísérletnek vannak máig ható tanulságai, olyanok, amelyek vissza – visszakö-
szönnek a formális – non-formális –informális tanulási formák között megszerzett 
tudáselemek elismeréséről szóló vitákban.

Kulcskifejezések: szabad tanítás – szabad művelődés, felnőttoktatás

BEVEZETÉS

A 19. század utolsó harmadában, majd ezt követően az új évszázad első évtizedében 
a korabeli neveléstudományban érintett szakemberek közül egyre többeknek fordult 
az érdeklődése a társadalom kevéssé képzett felnőtt korcsoportjaival kapcsolatos 

1 Mayer József, kutató-elemző, Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest
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oktatási/képzési lehetőségek felé. Nemcsak emberbaráti törekvésekről volt szó, 
hanem egyfajta gazdasági szükségszerűségről is, hiszen – Európa-szerte korábban 
– Magyarországon megkésetten, de teret nyert az ipari kapitalizmus, amely – szem-
ben az agrárius társadalmakkal – egyre több és több képzett (munkás)szakemberre 
tartott igényt.

A korabeli társadalmakban – és ebbe a nyugat-európai országokat is bele kell 
érteni – a társadalom túlnyomó része számára csekély lehetőség nyílt arra, hogy 
kihasználhassa az iskolarendszer nyújtotta lehetőségeket, azt, amit a tudás megszer-
zése és ettől nem elválasztható módon a társadalmi felemelkedés jelentett (volna) 
számukra. 

Mivel az iskolarendszerek többsége nem volt felkészülve a tömegek hosszan tartó 
oktatására, a rövid idejű képzésben részesültek számára a tudás- és műveltséghiány 
pótlására egyéb megoldásokat kellett keresni.

Erre adtak lehetőséget az iskolarendszeren kívül megszervezett képzések, amelyek 
alkalmazkodva a korra jellemző rendkívül hosszú napi munkaidőhöz, többnyire a 
vasárnapokon vagy éppen az esti órákban kerültek megszervezésre.

A munkásgimnáziumok kérdése különösebben nem keltette fel a kutatók érdeklő-
dését. Ezt mi sem jellemzi jobban, mint az a tény, hogy a pedagógiai lexikonok 
önálló szócikként nem jelenítik meg ezt a képzési formát. A témáról a legtöbbet 
Felkai László tanulmányából lehet megtudni, aki az Uránia2 működése kapcsán 
említi ezt a képzési formát.3 

A FORRÁSOK

Nem tekinthető véletlennek, hogy az említések száma a munkásgimnáziumokról 
1910 után jelentősen emelkedik. Egyre ismertebbé váltak a korabeli Magyarországon 
is azok a – többnyire angliai és németországi – törekvések, amelyek szabadegyete-
mek és ismereterjesztő társaságok létrehozására irányultak. A már említett Uránia 
törekvése hasonló volt, hogy ti. a szabadtanítási formák térnyerését kihasználva 
olyan formáció(ka)t hozzon létre, amely közvetlenül képes megszólítani az iskolákból 
kirekesztett tömegeket. Ezek egyikét nevezték el munkásgimnáziumnak.4

2 Lásd ehhez: http://uj.apertura.hu/2016/tel/Erdei Liia:-Multimediumok-eroviszonyai-a-
szazadfordulon-az-urania-tudomanyos-szinhaz-ismeretterjeszto-eloadasai/ [2018. 02. 25.]

3 Felkai László: Az Uránia Magyar Tudományos egyesület első évtizedei. In: Maróti Andor – Rubovszky 
Kálmán – Sári Mihály (szerk. 1998): A magyar felnőttoktatás története. Magyar Művelődési Intézet – 
KLTE Művelődéstudományi és Felnőttnevelési Tanszéke – Jászberényi tanítóképző Főiskola Köz-
művelődési és Felnőttnevelési Tanszék – Német Népfőiskolai Szövetség nemzetközi Együttműködési 
Intézete Budapest, 123. o.

4 Az elnevezés mai szemmel nézve nem mondható túl szerencsésnek. Azért nem, mert mint látni fogjuk, 
ez a formáció működését illetően nyomokban sem emlékeztetett a korabeli gimnáziumok működésére. 
A fogalom továbbélése is problémákat jelentett, mert 1945 után, amikor a dolgozók iskolái megjelen-
tek, sokan ezzel a korábbi formációval azonosították ezt a valóban újnak mondható intézménytípust.
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A cél az, hogy a források alapján képet alkothassunk ennek az oktatási formának 
a működéséről, a programokban szerepet vállaló oktatókról és „tanulókról”, vala-
mint az alkalmazott módszerekről és a feldolgozott témákról.

a. Internet
Az interneten többnyire helytörténeti indíttatású írások utalnak erre a szervező-
désre, az alapvető adatok mellett néhány további, a működésre jellemző tényt is 
közölve. Nézzünk ezekből néhány típust!

Pápán 1910 áprilisában megalakult a Nemzeti Munkapárt helyi szervezete. 
Szeptember 1-re elkészült a vasútállomás új épülete. Szeptemberben iratkozott be 
az elemi iskolába az első cigánylány, Kolompár Mária. Szeptemberben a Bánóczy-
majorban megnyilt az elemi iskola. Októberben megalakult a Magyar Asszonyok 
Nemzeti Szövetsége (MANSZ) pápai csoportja. November 14-én dr. Kapossy 
Lucián vezetésével hathónapos tanfolyami rendszerben megkezdte működését a 
munkásgimnázium.5

A fenti szöveg egyértelművé teszi, hogy a „munkásgimnázium” iskolarendszeren 
kívüli szerveződés, és ami fontos, utal az időtartamára is. A programot irányító 
Kapossy Lucián (Lovasberény, 1849. október 19. – Pápa, 1927. október 9.) magas 
képzettségű tanár, szerzetes volt. 

Az 1910-től kezdve Kovács Pál jogakadémiai tanár irányításával működő mun-
kás-gimnáziumban a legalább négy elemit elvégzettek tanulhattak. A tanfolyam-
szerű oktatás október közepén tartott. Az 1912/12-as tanévet 87 hallgató fejezte be 
sikerrel. Az előadásokat gyorsírók rögzítették, majd sokszorosították, tudható a 
Magyar Alföld 1912. február 18.-i számából. Tekintélyes tanárok, közéleti férfiak 
(az említett Kovács Pál, dr. Pataky Zoltán, Hajdú József és mások) vállalták a 
magyar nyelvtan, földrajz, egészségtan, történelem és könyvvitel tudományának 
oktatását. A Magyar Alföld című hetilap majd minden számában beszámolt 
egy-egy kulturális rendezvényről, csiholt érdeklődést a soron következőkre. 1911. 
december 3-án elismeréssel írtak Kacsóh Pongrác fizikai tárgyú felolvasásáról.6

A következő idézetből az is kiderül, hogy – valószínűleg több helyütt is – belépési 
kritériumot alkalmaztak, ebben az esetben az elemi iskola négy osztályában szerzett 
végzettséget kellett felmutatni. Erre azért volt szükség, mert feltételezték, hogy a 
végezettek tudnak írni és olvasni.

5 Pápa http://papa.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=3594&Itemid=575 [2018. 02. 25.]
6 Kecskemét http://www.titbkkm.microsystem.hu/titkonyv/titbook.html#LinkTarget_16247 [2018. 02. 25.]

Heltai Nándor (2002): „Felnyitni a szaktudományok kincses házának kapuit” (Ismeretek és ismeretter-
jesztés Kecskeméten) TIT Bács-Kiskun megyei Egyesülete, Kecskemét, 25–26. o.



94 NEVELÉSTUDOMÁNY, OKTATÁSÜGY

Rendkívül korszerű megoldásnak tűnt az előadások rögzítése és sokszorosítása, 
amely – vélhetőleg – azt is lehetővé tette, hogy azok is megismerhessék az elhangzot-
takat, akik nem voltak az előadások személyes résztvevői. Fontos adalék, hogy arról 
is kapunk információkat, hogy melyek voltak azok a tudás és műveltségterületek, 
amelyek témái előadásra kerültek. Azt, hogy megemlítik a tanfolyamot sikerrel 
befejezők számát, utal arra, hogy a szerveztek vizsgát vagy ahhoz hasonló, a tanulók 
megszerzett tudását „mérő” programot.

Mindezen negatív jelenségek ellenére az élet megy tovább Abrudbányán7. 1908-
ban ún. Munkás-gimnázium indul a Szabadlíceum keretében, melynek első 
felvonása azon év novemberében indult és 1909 márciusában zárult, mely 
időszakban 5 előadó és 2 gépkezelő 49 vetítettképes előadást tartott 2473 hallgató 
előtt a történelem, földrajz, egészségtan, ipartörténet és nemzetgazdaságtan 
szakkörökben, míg a Szabadlíceumban megtartott 12 előadást 1732 hallgató 
követte és tapsolta meg. 1911-től pedig a régi dalárdából, a műkedvelő egyesüle-
tekből és a Munkás-gimnáziumból alakult Abrudbányai Közművelődési Egyesü-
let vette át és irányította 1918-ig a Szabadlíceum működtetését. Mert volt aki 
mindezeket megszervezze, hiszen 1900–1910 között 588 katolikust, 422 reformá-
tust és 127 unitáriust rögzített a népszámlálás Abrudbányán. Mindezekhez képest 
manapság mintegy 20 római katolikus, 40 református és állítólag 3 unitárius 
szerepel egyházi nyilvántartásban.8

Abrudbányán tehát már 1908-ban megszervezték a munkásgimnáziumot, amely 
szervezetileg nem volt önálló. Úgy tűnik, hogy a szóban forgó tanfolyam 5 hónapos 
lehetett. Ami különösen érdekessé tette az előadásokat, az vetített képes megoldás 
volt, amely a korban az oktatás területén legkorszerűbb módszertani megoldást 
jelentette.

b. A korabeli sajtó
Azokon a településeken, ahol munkásgimnázium nyílt, szinte bizonyos, hogy az 
eseményről a helyi lapok tájékoztatták az olvasókat. A cikkek szerzői egyrészt arról 
értekeznek, hogy miért is fontos a munkások/iparos segédek művelésének elősegí-
tése, másrészt pedig igyekeznek megfogalmazni, hogy e cél érdekében mit tesz és mit 
tehet az új közművelődési intézmény.

Egerben az Eger9 című helyi lap arról ad hírt, hogy a fő-reáliskola dísztermében 
nyitották meg a képzést, természetesen az esti órákban. A tanulók az iparos-segédek 
közül kerültek ki, és az is megtudható volt, hogy többségük még nem szolgálta le a 
katona idejét. A képzés célját a cikk szerzője így fogalmazta meg:

7 A cikk első felében az 1848/1849-es eseményekre céloz a szerző: Ifj. Győrfi Dénes: Abrudbánya magyar 
művelődési múltjából, Művelődés LIX.2006.X.

8 http://www.muvelodes.ro/index.php/Cikk?id=259 Lásd: 6. sz. jegyzet. [2018. 02. 25.]
9 Eger Hetilap, 1911. X.28. (3.) Munkásgimnázium
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Az a célja a munkásgimnáziumnak, hogy az iparos-segédek tudásának fokozásá-
val az ipar értekét és jelentőségét velük megismertesse s annak fejlesztésére, 
előbbre vitelére, fokozza munkakedvüket. Nem az a cél, hogy az iparost a meg-
szerzett tudás révén más irányú működésre csábítsa, hanem hogy az iparos 
munkáját, tudása révén, eredményesebbé, intenzívebbé tegye.

Egy másik település lapjában10 1910-ben a névvel nem jelölt cikk szerzője fontos-
nak tartja, hogy olyan ismereteket közvetítsenek a résztvevők számára, amelyek a 
gyakorlatban hasznosíthatók.

A munkásgimnázium csak akkor fog fennkölt hivatásának megfelelni, ha 
kizárólag a gyakorlati élet számára dolgozik.

A szerző megjegyzése arra utalt, hogy felfogása szerint az ifjúság számára 
fenntartott gimnáziumokban „Túlhalmozzák a fiatalságot olyan ismeretekkel, 
melyek kétségtelenül tágítják ugyan látókörét, de melyek túlnyomóan nagyobb 
részét az életben nem használhatja. A pedagógia e megrögzött irányát nem szabad a 
munkásgimnáziumokra átvinni. Szigorúan selejtezni kell ott a tananyagot…”. 
E megjegyzés napjaink felnőttoktatása számára is fontos üzenet közvetít, mert arra 
hívja fel a figyelmet, hogy azonos cél elérése érdekében is lehet többféle tartalmak és 
módszerek alkalmazásával is eredményt elérni.11 A kortársak számára azonban 
ennek az érvényesítése nem volt könnyű. Ennek az egyik oka az volt, hogy azoknál 
az embereknél, akik szerepet vállaltak a munkások oktatásában, minden 
jószándékuk ellenére többnyire hiányzott a „szakmaiság”. Többségük a korabeli 
iskolarendszer többnyire középfokú intézményeiben tanított, és ez meghatározta azt 
a módszertani együttest, amelyet az oktatás során képesek voltak alkalmazni. 

Így tehát nem véletlen, hogy képzések elindulását követően megjelentek az első 
kritikus hangok is. Hegedűs István egy 1914 decemberében megtartott előadásában12 
arról szólt, hogy a munkásgimnázium „szervi bajban” szenved és nem életképes. 
Okfejtése a ma szemszögéből nézve is egyfajta andragógiai alapvetésként érté-
kelhető. 

Az ő interpretációjában a munkásgimnázium megszervezésének az volt a célja, 
hogy a jelentkezők polgári iskolai bizonyítványokhoz jussanak, amely lehetővé tette 

10 Szinérváralja, 1910. X.25. (1) Munkásgimnáziumok. Érdekes, hogy ezt a cikket a Nagybánya című lap 
szó szerint átvette, és 1910. X. 27-én közölte.

11 Érdemes utalni arra a vitára, amely az iskolarendszerű felnőttoktatás számára készülő kerettantervek 
tervezését kísérte. A fő problémát az jelentette, hogy lehet-e a felnőttek számára érettségit nyújtani ab-
ban az esetben, ha az egyes tantárgyak tartalmi elemei eltérnek attól, amit a tanulók nappali tagozaton 
tanulnak. Lásd ehhez: Módszertani stratégiák I-V. 2002–2005.Bp. OKI (Szerkesztette: Mayer József)

12 Forrás: http://misc.bibl.u-szeged.hu/9325/1/mp_1915_2090_009-020.pdf [2018. 02. 25.] Az idézetek 
Hegedűs István: A szabadoktatás lényege és módszere (Felolvasás a Magyar Paedagógiai Társaságban 
1914. december 19–én.) szövegéből valók, 9–20.o. Meg kell jegyezni, hogy Hegedűs István (Kolozsvár, 
1848. szept. 7. – Orosháza, 1925. dec. 31.): irodalomtörténész, műfordító, egyetemi tanár, az MTA tagja 
volt.
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volna számukra azt, hogy akár állami alkalmazottá vagy alacsonyabb beosztású 
hivatalnokokká léphessenek előre. A probléma hasonlatos volt ahhoz, amit manap-
ság is tapasztalunk. A szervezők a polgári iskola négy éves tanyagát három tanfo-
lyam programjába igyekeztek sűríteni, de nem ez, hanem a heti 7 vagy 9 órás képzési 
időtartam jelentette a fő problémát Hegedűs számára.

A tanfolyamok – érvelt tovább – nem alkalmasak arra, hogy ott iskolai módsze-
rekkel oktassanak, hiszen a felnőttek életkora és élettapasztalata más megoldásokat 
igényel. „Sorra vehetném az egyes tárgyakat a polgári iskola tanítási anyagából: a 
felnőttnek mindig más kell, mint a gyermeknek.”13 –fogalmazza meg konklúzióját. 
Magyarul amellett érvel, hogy nem csak módszertani, hanem tartalmi tekintetben is 
mást kell tanítani a felnőtt korú tanulóknak.

Időközben lezajlottak az Országos Szabadoktatási Tanács kiküldöttjeinek a 
látogatásai a munkásgimnáziumokban, és úgy tűnik, hogy sok esetben kedvezőtle-
nek voltak a tapasztalatok. Hegedűs a konkrét problémákat nem említi, de azokra 
reflektálva arra hívja fel a figyelmet, hogy „…nem a polgári iskola tanító anyagának 
egységes tanmenetét tartja szem előtt, hanem minden egyes hallgatónak egyénileg 
megnyilatkozó szükségletét elégíti ki, ha alkalmat ad az elemi ismeretek pótlására, 
de ez ismereteket azonnal belekapcsolja az érettebb lélek gondolatvilágába.” Máskép-
pen fogalmazva arról beszél, amit a ma nyelvén fogalmazva egyéni tanulási útvona-
laknak nevezhetünk. A cél tehát az, hogy nem egy minimalizált polgári iskolai 
tananyagot kell közvetíteni, hanem egyrészt a tanulók érdeklődését felkelteni a 
művelődés iránt, másrészt pedig a tanfolyam időtartama alatt megalapozni azt a 
tudást, amely a tanuló által választott terület tanulmányozásához elengedhetetlenül 
szükséges.

A felszólalásból nem bontakozott ki vita. Az viszont kétségtelen, hogy az alapkér-
dések már ekkor felmerültek, amelyekre előbb vagy utóbb a felnőttekkel foglalkozó 
intézményeknek reagálniuk kellett. A kulcs abban rejlett, hogy az iskoláztatásból 
kirekesztettek számára elfogadható-e a műveltség és tudás bővítése úgy, hogy arról a 
tanulók nem rendelkeznek megfelelő igazolványokkal/igazolásokkal. Nyilvánvalóvá 
válhatott a tanulók előtt, hogy a „tudás hatalom” közkeletű mondásnak igazából 
csak akkor van számukra értelme, ha a tudást az állam is elismeri. Ez a felfogás 
pedig a tanulási szándékot más irányba tereli.14

c. Az értesítők
A következő forráscsoportot az iskolai értesítők jelentik. A munkásgimnáziumok 
által kiadott értesítőkből nem sok marad fenn, ezért ezeket különösen értékes 
forrásoknak kell tartanunk. A rendelkezésre álló anyag alapján rövid esettanulmá-
nyokkal mutatjuk be egy-egy munkásgimnázium belső világát.

13 Itt és a következő idézeteknél: Id. mű: 7–12. o.
14 Ez így is lesz, igaz, majdnem három évtizeddel később. A megoldást az jelenti, hogy az iskolarendszer 

felsőbb szintjeit is megnyitják azok előtt, akik felnőtt korban igyekeznek pótolni iskolázottsági/mű-
veltség és tudásbéli hiányosságaikat. Lásd erről: a gazdasági középiskolákról szóló 1938. XIII. törvényt.
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C.1. Veszprém
Veszprémben 1910 októberében újra megszervezték a munkásgimnáziumot. Ennek 
az évnek a dokumentációját a fennmaradt értesítőben találjuk meg.15

A „tanévet” 22 hétre tervezték, amely így 1911. március végén fejeződött be. A 22 
tanítási héten általában 4 vetítőképes előadást16 tartottak hetente. A szemléltetésnek 
nagy jelentőséget tulajdonítottak. Miközben a képeket vetítették, az „előadó” 
felolvasta a tananyagot. Bár arról nincsen közvetlen információ, hogy volt-e a 
tanárok és a tanulók között valamiféle kommunikáció, feltehető, hogy az előadások 
végén volt lehetőségük a tanulóknak kérdéseket feltenni.

A vetítéssel kísért előadások mellett ún. szabadelőadásokat is tartottak, az első 
félévben hármat, a második félévben kettőt. Az előadásokat, amelyekből a „tanév” 
során 113 darabot tartottak, összességében 2215 fő látogatta. Ez azonban nem jelenti 
azt, hogy mindenki minden előadást meghallgatott. A „gimnáziumnak” ebben a 
tanévben 47 beírt hallgatója volt, viszont 245 fő látogatta a különböző előadásokat. 
A különbséget alapvetően az jelentette, hogy a beírt hallgatóknak a tanév végén 
vizsgát kellett tenniük, bár ennek sem a formájáról, sem pedig a tartalmáról nem 
rendelkezünk ismeretekkel.

A munkásgimnázium pedagógus-karát 7 fő alkotta, akik közül öten rendelkeztek 
pedagógus képesítéssel, 2-2 fő elemi iskola tanító, illetve felsőkereskedelmi iskolai 
tanár volt, 1 fő pedig segéd-tanfelügyelő. Az ún. szakmai tárgyakat a városi mérnök 
és a vármegyei főorvos tartotta. 

A tantárgyi szerkezet a következő módon épült fel:
 ■ A vetített képes előadások és a felolvasások az alábbi tantárgyak módszertanát 
alkották:
1. A magyar nemzet története
2. Magyarország földrajza
3. Világtörténelem
4. Felfedezések és utazások – földrajz
5. Ipar
6. Gazdaság
7. Egészségtan

15 OPKM É/1788 Jelentés a veszprémi Munkásgimnázium 1910–1911. évi működéséről Közzéteszi: 
Krisch Jenő
Ugyanakkor erről az eseményről készült utólagos információ i. Lásd: V. Fodor Zsuzsa (1990): Munkás-
gimnázium Veszprémben. Múzeumi Diárium, Veszprém (E közlemény azonban nem önálló munka, 
hanem az értesítő bevezető részének az „újraközlése”. 36–38. o.
In: https://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_VESZ_Md_03/?query=munk%C3%A1sgimn%C3
%A1zium&pg=39&layout=s [2018. 02. 25.]

16 „A fotótechnika fejlődésének következtében már a 19–20. század fordulóján könnyű és gyors sokszo-
rosítást tett lehetővé a meglévő negatívról történő kontaktmásolások készítése. A „képínség" mellett 
remek üzleti bevétellel is kecsegtetett a tömeges képelőállítás.” http://www.urania-nf.hu/vetitett-kepes-
eloadasok [2018. 02. 25.] (szerző nélkül.)
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A rendszeres előadások mellett egy-egy érdekesebb témát is meghallgathattak az 
érdeklődők, így pl. egy alkalommal a vulkánok működéséről.

 ■ A szabadelőadások három tárgykörben hangzottak el:
1. Magyar irálytan, különös tekintettel a polgári ügyiratokra17

2. Számtan
3. Könyvvitel

A nagy érdeklődés ellenére a szervezők nem voltak elégedettek. Úgy találták, 
hogy egyrészt a „városi intelligencia” nem érdeklődik megfelelőképpen a programok 
iránt, de az is gondot jelentett, hogy farsang idején a tanoncok és a munkásfiatalok 
inkább a tánciskolákat és a mulatságokat látogatták.

C.2. Debrecen
Debrecenben más volt a helyzet. A rendelkezésre álló dokumentáció18 szerint ez volt 
a munkásgimnázium második éve. A problémát a szervezők számára az okozta, 
hogy az előző tanévben egyre kevesebben járta az előadásokra, úgy tűnik, hogy 
azért, mert azokat a segédek és tanoncok nem találták a maguk számára 
hasznosnak.

Bár a gimnázium szervezőbizottságának tagjai igyekeztek azzal érvelni, hogy a 
szakma megtanulását követően sem célszerű abbahagyni a tanulást, az önképzést, ez 
az érintetteket ez különösebben nem hatotta meg.

Ezzel magyarázható, hogy erre a tanévre csak 24 fő iratkozott be. A vezetőség 
viszont levonta a tanulságot az előző év tapasztalataiból, és felajánlotta, hogy az éves 
anyagból a beiratkozott tanulók vizsgát tehetnek a polgári iskola követelményei 
szerint. Erre 10 fő jelentkezett. A VKM –től megkérték erre az engedélyt, amit meg 
is kaptak.

Az előadások a huzavona miatt csak november közepén kezdődtek el és a követ-
kező év áprilisában fejeződtek be. A tanév alatt 103 előadást szerveztek, amelyet 
meglepő módon 3250 fő látogatott, illetve hallgatott meg. Az előadások anyagát 
nyomtatott füzetekben is megjelentették, ezekből 1600 darab fogyott el, a többit 
szétosztották a munkásszervezetek és az üzemek dolgozói között.

A tanári kar összetétele hasonló volt, mint Veszprémben. 3 fő reáliskolai tanár 
mellett 2 fő érkezett az egyik helyi főgimnáziumból, és bekapcsolódott az oktatásba 
1 fő orvos, s végül egy „külső munkatárs”, a gazdasági akadémia tanárának az 
alkalmazására is sor került.

17 A statisztika rész készítése kapcsán a jelentést készítő sajnálattal állapította meg, hogy ennek a tan-
tárgynak volt a legkisebb sikere. Másképpen szólva a helyesírás és a nyelvtani témák nem érdekelték a 
hallgatóságot, mert mindössze 3 fő jelent meg ezen a programon.

18 OPKM, E/912, 1909/1910 (Közzétette: Zalai János dr.)
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Az oktatás tartalmát hozzáigazították az igényekhez a következő szerkezetben:

1. táblázat: Tantárgyi szerkezet a debreceni munkásgimnáziumban

Tantárgy neve Óraszám

Magyar nyelv és irodalom 28

A magyar nemzet története és világtörténelem 15

Földrajz 18

Mennyiségtan 16

Mértan és rajz 16

Egészségtan 7

Mezőgazdaság 2

Összes óraszám 108

Látható tehát, hogy ebben az esetben a polgári iskola tananyaga jelentős mértékű 
szerkesztésen esett át annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló idő alatt az 
elsajátíthatóvá váljon. Nem derül ki, hogy az órákon kívül a vizsgára jelentkezettek 
milyen támogatást kaptak annak érdekében, hogy eredményesebben tudjanak arra 
felkészülni.

Az irodalom tantárgy óraszámának a zömét a Toldi tanulmányozása tette ki. 
Arany művén kívül egy-egy órában foglalkoztak Petőfi, Vörösmarty, Csokonai 
költészetével, valamint Zrínyi és Katona József munkásságával.

A matematika programban az alapműveletek gyakoroltatása mellett a tört és 
tizedes számok használata, a százalékszámítás, valamint a hármasszabály megis-
mertetése volt a cél.

Debrecenben fennmaradtak a tanulói adatok is, mert ezeket részletesen rögzítették.
A beiratkozott 24 tanuló mindegyike férfi volt, közülük 20 református, 3 római 

katolikus és 1 fő izraelita vallású volt.
Foglalkozásuk szerint többségüket a szociológiai értelemben munkásnak és 

kisiparosnak kell tartanunk, de voltak kötöttük olyanok is, akik valószínűleg nem 
fizikai munkát végeztek. Azt látjuk, hogy többségük fizika munkával járó szakmate-
vékenységet folytatott, ám voltak (lehettek?) köztük olyanok is, akik komolyabb 
iskolai végzettséget nem követelő admisztratív jellegű tevékenységet folytattak. Bár a 
szervezett munkások többsége bojkottálta az oktatást, néhányan azért beiratkoztak 
közülük is.
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2. táblázat: A munkásgimnázium hallgatóinak foglalkozási szerkezete (fő)

A foglalkozás jellege Szakmaterület Fő

Fizikai munkát igénylő szakma 
(kisiparosok)

Cipőfelsőrész-készítő 2

Asztalos 2

Lakatos 2

Cipész 2

Pintér (bodnár) 1

Molnár 1

Kovács 1

Csizmadia 1

Szabósegéd 1

Üzemi/vállalati/gyári tevékenység MÁV-munkás 1

MÁV-lakatos 1

MÁV-kovács 1

Pályamunkás 1

Kocsifényező 1

Dohánygyári munkás 1

Szellemi tevékenységet (is) igénylő 
foglalkozás

Dohánygyári alkalmazott 1

Főiskolai alkalmazott 1

Vásári pénztáros 1

Eljáró 2

Forrás: OPKM. E/912, 14–15.o.

Az életkori megoszlás azért érdekes, mert a hallgatók negyede vagy elmúlt 30 
éves, vagy ezt az életkort közelítette. A legfiatalabbak az 1890 után születettek voltak, 
ők még nem érték el huszadik életévüket.

A két legfiatalabb szakmájuk szerint bodnár és lakatos volt. Ők azok közé 
tartoztak, akik – majd látni fogjuk – dicsérettel fejezték be a tanfolyamot.
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1. ábra: A hallgatók életkori megoszlása (fő)
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Forrás: OPKM. E/912, 14–15.o.

A hallgatók többsége Debrecenben vagy a megyében született. A többiek esetében 
arról lehet szó, hogy időközben beköltöztek a városba, vagy a munkavégzés, vagy 
pedig családi okok (pl. házasság) miatt.

3. táblázat: A tanulók születési helye (fő)

Település Fő

Hajdú-Bihar megye

Debrecen 15

Hajdúszoboszló 2

Balmazújváros 2

Hajdúnánás 1

Földes 1

Szolnok megye

Törökszentmiklós 1

Pest megye

Kóka 1

Máramaros megye

Rónaszék 1

Összesen 24

Forrás: OPKM. E/912, 14–15.o.
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A tanulók értékelésére is sor került, bár ennek a módszerét nem ismerjük. Úgy 
tűnik, hogy három kategóriát alkalmaztak, az alábbiak szerint:

4. táblázat: A beiratkozott tanulók értékelése (db)

Minősítés db

Igen szorgalmas 9

Szorgalmas 4

Nem minősített 10

Nem értékelhető, mert kimaradt 1

Forrás: OPKM. E/912, 14–15.o.

Nem tévedünk nagyot, ha azt gondoljuk, hogy azok törekedtek leginkább a tan-
anyag elsajátításában, akik a tanfolyam befejezését követően vizsgára is jelent keztek.

Kedvezőnek tekinthető az is, hogy 24 főből mindössze egy hallgató volt az, aki 
azért nem volt értékelhető, mert a tanfolyam időtartama alatt elhagyta a programot. 
Döntésének az okát azonban nem ismerjük.

C.3. Nagybecskerek
Torontál vármegyében, Nagybecskereken 1908-ban indult el a munkásgimnázium első 
évfolyama.19 A szervezés elsősorban Knyaskó Lajosnak, az állami felsőkereskedelmi 
iskola igazgatójának volt köszönhető. Az értesítőben, amelynek szövegét ő fogalmazta, 
tevékenységét szociális kultúrpolitikai célokkal magyarázta, mondván, hogy ha az 
iskolarendszer nem tud huzamosabb időn keresztül nagyobb tömegek oktatásáról 
gondoskodni, akkor ezt a tevékenységet az iskolán kívüli oktatásnak kell elvégezni.

A munkásgimnázium célját itt az általános műveltség terjesztésében és elmélyíté-
sében jelölték meg, tehát eleve nem gondolkodtak abban, hogy a hallgatók az itt 
szerzett tudásuk elismertetésére közvetlenül kapcsolódhassanak az iskolarendszerű 
oktatáshoz.

Nehéz megítélni, hogy ez jó döntés volt-e vagy sem. Annyi bizonyos, hogy amikor 
1908 novemberében megindult az oktatás, 70 fő jelentkezett a kurzusra, végül, a 
következő év április végén fejeződött be. A jelentős számú lemorzsolódás több ok 
miatt is bekövetkezhetett. Az egyik ok talán abban keresendő, hogy a tanítás 
időpontjának a megválasztása nem volt túl kedvező, hiszen szerdán és péntek este 
20.00–22.00 óra között voltak az órák/előadások. Itt is több esetben állóképes 
vetítéssel színesítették a tananyagot. De az is elképzelhető, hogy a 6 hónapon át tartó 
90 órás sorozat meghaladta a jelentkezők tűrő- és teherbíró-képességét, különösen 
amiatt, hogy a végén „csak” látogatási bizonyítványt kaptak. Ezt 33 főnek ünnepé-
lyes körülmények között osztották ki.

19 Torontálvármegye Magyar Közművelődési Egyesület I. évfolyam, 1908–1909 OPKM, E/913
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A képzésben 9 fő vett rész, 3 személy a felsőkereskedelmi iskolából, 2-2 fő a 
főgimnáziumból és a polgári iskolából, valamint előadott a város főjegyzője a 
törvényszéki orvos is.

A tantárgyi struktúra a vizsgált programok közül itt bizonyult a leggazdagabb-
nak, ami az alapcél ismeretében ez nem tekinthető véletlennek. 

5. táblázat: A nagybecskereki munkásgimnázium tantárgyi szerkezete

Tantárgy neve Óraszám

Magyar irodalom 10

Gazdasági földleírás 15

Fizika alapelvei 15

Nemzetgazdaságtan 10

Elektrotechnika 10

Gazdasági vegytan 10

Művészet-történet 6

Egészségtan 6

Történelem 10

Összes óraszám 92*

*  Az eltérések az eredeti szöveg (90 óra) és a tantárgyi óraszámok különbségéből adódik (92 óra), 
valószínűleg sajtóhiba. (M.J.)

Forrás: OPKM, E/913 28–32. o.

Nemcsak a tantárgyak száma, hanem a tartalma is komoly igényeket fejezett ki. 
Magyarból 18 életmű megismerését tűzték ki célul, és nemcsak a lírikusokkal, 
drámaírókkal, valamint az epikai művek szerzőivel foglalkoztak, hanem beemelték a 
programba Széchenyi, Kossuth és Deák személyét is, mert a műveken keresztül a 
politikai szónoklás és politikai irodalom alkotásait is meg szerették volna ismertetni.

Nemzetgazdaságból szociológiai és demográfiai kérdések kerültek tárgyalásra. 
Ami érdekes, hogy történelemből nem a hagyományos módon felosztott magyar 
történelem került bemutatásra, hanem a „közgazdasági és közművelődési állapo-
tok”-kal foglalkoztak korszakok szerint.

A módszer minden esetben a „lényegkiemelés” volt, amelyet lehetőség szerint 
igyekeztek szemléltetéssel kísérni.

A látogatási bizonyítványt kapott hallgatók közül csak 3 főnek volt a magyar az 
anyanyelve, 17 főnek német és 13 főnek pedig szerb. Ezen a vidéken természetesnek 
tekintették a „többnyelvűséget” –legalábbis a nem magyarok esetében – így az 
előadások magyar nyelven történő megtartása nem okozott problémát.

Ami a hallgatók életkorát illeti, a legfiatalabb résztvevő 17 éves volt – a 17–20 éves 
korcsoportba 18 fő tartozott – de a legidősebb hallgató sem lépte túl a 42. életévet. 
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A 16 iparos mellett a 14 kereskedő és a 3 hivatali alkalmazott részvétele azt jelezte, 
hogy a szervezők és a foglalkozásokat vezetők vélhetőleg egy megfelelő előképzettség-
gel rendelkező csoporttal találkoztak, és ez lehet a másik magyarázata annak, hogy az 
egyes tantárgyak tartalmi elemei közé „nehezebb témákat” is bátran beiktattak.

ÖSSZEGZÉS

A 20. század első évtizedének a végére nagyjából 64 munkásgimnázium működött. 
A források alapján háromnak kíséreltük meg a belső világát, működését rekonstru-
álni.

Látható volt, hogy a szervezők minden esetben a „városi intelligencia” soraiból 
kerültek ki, akik fontosnak tartották, hogy a társadalom kevésbé képzett rétegei 
számára lehetővé tegyék a szakmai ismereteken túlmutató műveltségi elemek 
megszerzését. 

Feladatuk nem volt könnyű. Egyrészt azért nem, mert minden esetben kiderült, 
hogy a „kurzusok” működtetése csak komoly adományok révén vált lehetővé. 
A források biztosításában a magánemberek mellett korabeli vállalatok, esetenként 
alapítványok vagy maga a város is szerepet vállalt.

Ugyanakkor azt sem szabad elfelejteni, hogy a szabadoktatás, mint oktatási forma 
e korban nem volt teljesen egyértelműen elfogadott oktatási tevékenység, hiszen 
ennek egyértelműen „liberális-színezete” volt. Éppen ezek voltak azok az évek, 
amikor újra megerősödtek az „újkonzervatív” ideológiák, s ezért az sem tekinthető 
véletlennek, hogy több területen éppen ezekben az években történik meg a konzer-
vatív erők és a polgári radikálisok összecsapása. 20

Nem tekinthető véletlennek ebben a légkörben az sem, hogy a tanfolyamokra 
csak férfiak iratkoztak be. A nőket nem tiltották ettől, de a jelzett foglalkozások 
többségét nem ők végezték. Ezzel szemben lehet valószínűsíteni, hogy az előadások 
látogatói között sok esetben előfordulhattak hölgyek, nagyon sok esetben akár a 
középosztály soraiból is.

A nagy dilemma szervezők és résztvevők számára egyaránt a „hasznosság” 
kérdése volt. A művelt középosztályhoz tartozók esetében logikusnak tűnt az, hogy 
érdemes önmagában a „műveltség megszerzéséért” részt venni a programon, hiszen 
egyébként erre más lehetőség alig-alig kínálkozott.

A tanfolyam résztvevői ezt némiképpen másképp látták. Sokan közülük felismer-
ték, hogy az „iskoláztatás”, a műveltség megszerzése a társadalmi felemelkedés egyik 
lehetséges útja, amelynek nélkülözhetetlen elemét a műveltség, a tudás dokumentá-
lása, az államilag elismert bizonyítvány jelentheti. 

20 Lásd ehhez: Szabó Miklós (1989): Új vonások a századforduló magyar konzervatív politikai gondol-
kodásában [1973] In: Szabó Miklós (1989): Politikai kultúra Magyarországon 1896–1986. Medvetánc 
Könyvek – Atlantis Program. Budapest  
Uő: Középosztály és újkonzervativizmus. Harc a politikai katolicizmus jobbszárnya és a polgári 
radikalizmus között. [1974]. In: Szabó Miklós (1989): Politikai kultúra Magyarországon 1896–1986. 
Medvetánc Könyvek – Atlantis Program. Budapest
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TIZENÉVES LENGYEL 
KISEBBSÉGI FORDÍTÓK

CELICHOWSKI JERZY1

BEVEZETŐ

Tizenévesek egy csoportja lefordította magyarra Anna Onichimowska2 Dziesięć 
stron świata című lengyel ifjúsági művét. A kötet A világ tíz égtája címmel a Typotex 
Kiadó jelentette meg az áprilisi Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválra.3 

Ezt a nem mindennapi projektet a lengyel nagykövetség mellett működő, lengyel 
iskolába járó, lengyel–magyar kétnyelvű fiatalokkal valósítottuk meg. Az alábbi 
cikkben bemutatom a projekt megszületéséhez vezető utat, magát a projekt megvaló-
sítását és az ebből levonható tapasztalatokat.

ISKOLÁNK, A PETŐFI SÁNDOR LENGYEL ISKOLA4

A Lengyel Követség mellett működő iskola a lengyel oktatási rendszer része. A taní-
tás a lengyel tanterv szerint zajlik. Az oktatás kiegészítő jellegű, a tanulók az 
iskolában hetente egy délutánt töltenek, lengyel irodalmat és történelmet tanulnak. 
Az intezménybe összesen kb. százan járnak a tizenkét évfolyamon (a tanulók 7–19 
évesek), itt egy nagyon kis iskoláról van tehát szó.

Az iskola célja elvileg az, hogy felkészítse a diákjait a lengyelországi oktatásba 
való bekapcsolódásra. A tanulók fele kétnyelvű és egyúttal két kultúrájú is, de nem 
tervezik, hogy belátható időn belül Lengyelországba visszatérjenek, annál is inkább, 
mert Magyarországon születtek. 

1 Celichowski Jerzy a Fiatal Fordítók projekt koordinatora.
2 Anna Onichimowska (1952*) lengyel író, költő, a gyermek- és ifjúsági irodalom nemzetközileg 

elismert alkotója, aki 2014 óta Svédországban él. A felsőfokú tanulmányait a Varsói Egyetemen 
(Uniwersytet Warszawski) végezte, diplomamunkájában Janusz Korczak regényeit dolgozta föl, 
1995–2003 között részt vett az YBBY lengyel szervezetésének vezetésében. (Forrás a Wikipedia 
szócikke: https://pl.wikipedia.org/wiki/Anna_Onichimowska [2018. 08. 25.]). Weboldala: http://www.
annaonichimowska.art.pl

3 Onichimowska, Anna (2018): A világ tíz égtája. Typotex, Budapest.
4 A Petõfi Sándor Lengyel Iskola a Lengyelország nagykövetség mellett mûködik Beata Mondovics veze-

tésével.
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A KIHÍVÁS

A lengyel tanterv kevésbé igazodik a magyaroszági tanulók kettős kulturális 
kötődéséhez, kisebbségi helyzetéhez. A lengyelek számára pedig a történelem 
folyamán megszokott volt, hogy nem a saját hazájukban élve, az idegen környezet-
ben is ápolják, fejlesszék kultúrájukat. 

A tanterv tiszta lengyel perspektívát kínál. A magyar, többségi iskola, ahova 
járnak, ugyanakkor hasonló, de tiszta magyar jellegű. Így a lengyel–magyar fiatalok-
nak egyszer lengyelként, egyszer magyarként kell viselkedniük.

Fontos, hogy ez az iskola nem kötelező. Akire még vonatkozik a tankötelezettség, 
ezt a magyar, illetve brit vagy amerikai iskolában teljesíti. A lengyel iskolát bármikor 
abba lehet hagyni. Az egyébként is leterhelt gyerekeknek a lengyel tanulására 
fordított heti egy délután abból az idejéből vesz el, amelyet más dolgokra fordíthat-
nának. Nem mindig könnyű nekik megérteni, miért is jó, hogy ide járnak. 

A lengyelországi iskolákkal összehasonlítva itt más a tét: miközben ott – jobb 
vagy rosszabb – végzettség a cél, itt arról van szó, hogy a lengyel gyökerekkel 
rendelkező fiatalok fejlesszék és továbbvigyék a lengyel nyelvet, kultúrát, és ne csak a 
többségi kultúrára hagyatkozzanak, feladva lengyel indentitásukat.

Ez fontos kihívást jelent a tanároknak, szülőknek és természetesen a tanulóknak 
egyaránt. Kérdés, mit lehet ebben a helyzetben tenni, hogy az adott kereteken belül 
maradva olyan iskolát teremtsenek, ahová a tanulók szívesen járnak (mert nem 
kötelező nekik), s az ott töltött időt hasznosnak érzzék, és a kettős, lengyel–magyar 
identitásukat sem kell megtagadniuk. 

A PROJEKT ÖTLETE

Iskolánkban a fenti céloknak megfelelően gyakran szervezünk kiegészítő projekteket 
(az iskola jellegéből és méretéből fakadóan a tanárok és a szülők gyakran dolgoznak 
együtt az iskola működtetésén). Látogatnak minket lengyel írók, szervezünk 
színházi műhelygyakarolatot, magyarországi és külföldi lengyel vontatkozású 
utakat stb. 

A fordítási projekt ebbe a trendbe illeszkedik, azzal a különbséggel, hogy most 
megpróbáltunk a résztvevők kettős identitásra építeni. 

A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA

A lefordítandó könyvet lengyelországi könyvtárosokkal és tanárokkal konzultálva 
választottuk ki. Anna Onichimowska Dziesięć stron świata című könyvének Len-
gyelországban már négy kiadása volt, és igen népszerű. A kötetben olvasható tíz 
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történet tizenévesekről mesél, akik, habár különböző országokban élnek, hasonló 
helyzetekbe kerülnek: az életük első önálló döntéseit kell meghozniuk. Ezekkel az 
élethelyzetekkel a szintén tizenéves fordítóink könnyen azonosultak. Maga a szöveg 
nem hosszú, nyelvileg nem jelent túl nagy kihívást a kezdő fordítóknak sem. A kötet 
tíz elbeszélése, természetes módon adta a fordítandó szöveg részekre osztását, 
lehetővé téve a csoportos munkát. 

A diákok toborzása a vártnál jobban sikerült. Tíz fiatal fordító jelentkezését 
reméltük, ehelyett tizenöten akartak részt venni a projektben. Érdemes megemlíteni, 
hogy tizenöt–tizennyolc éveseknek hirdettük a projektet, és majdnem minden ilyen 
korú diák jelentkezett az iskolából. A projekthez meghívtunk egy hivatásos fordító-
nőt, akinek az volt a dolga, hogy tartson bevezetést fordításról a fiataloknak, aztán 
javítsa és kommentelje a munkájukat és végül szerkessze a szöveg végleges verzióját. 
Dr. Pászt Patrícia vállalta ezt a feladatot, aki maga is lengyel–magyar háttérrű, s ez 
segített közös nyelvet találni a fiatal fordítókkal.

A fordítói oktatás után szétosztottuk a szövegeket, és elkezdődött a munka. Ekkor 
2016 decembere volt. Az eredeti terv szerint mindenkinek pár oldalt kellett lefordíta-
nia havonta, hogy a tanév végére elkészüljenek a könyvvel. De természetesen nem 
sikerült tartani a szigorú ütemezést. Hogy behozzuk a lemaradást, két alkalommal 
szerveztünk úgynevezett Fordítók Éjszakáját. Egy ilyen esemény keretében, péntek 
este találkoztunk a résztvevőkkel az iskolában, ahol zene és pizza mellett fordították 
a szövegeiket. Időnként kérdeztek egymástól valamit, de amúgy elég volt nekik egy 
térben dolgozni a többiekkel. 

Még májusban küldtünk a diákok magyar irodalom tanárainak egy levelet, 
amiben értesítettük őket a projektről. A levél nagyon jó fogadtatásban részesült, volt 
eset, amikor azt egész osztály előtt olvasták fel.

A tizenöt fiatal koordinációja nem volt egyszerű feladat. Idővel kiderült, hogy a 
Messenger jelenti a leghatékonyabb kommunikációs platformot. Az e-mail, de még a 
Facebook-csoport sem működött ennyire hatékonyan. A kapcsolattartás különösen 
fontos volt, mivel az idő nagy részében mindenki önállóan dolgozott. 

Végül is, mindezen nehézségek ellenére, a szöveg a terv szerint elkészült a tanév 
végére. Nagyon fontos, hogy közben egyik résztvevő sem morzsolódott le. Íme a 
fiatal fordítók névsora: Bedyński Tomek, Bedyński Zosia, Celichowski Emil, El Nagar 
Módi, Haraszti Dániel, Kalinowski Virág, Keresztessy Márk, Mondovics Lujzi, Mónus 
Ida, Skrodzka Sandra, Skrodzki Andrzej, Skrodzki Marko, Sokołowska Kasia, Somlói 
Kinga, Szczerba Karina.

Szerkesztés után beadtuk a szöveget a közben megjelentetést vállaló Typotex 
Kiadóhoz. Ők elkezdték a könyv technikai előkészítését, mi pedig nekiálltunk az 
írónő budapesti látogatásának megszervezéséhez.

A könyvet Budapesten, az áprilisi Könyvfesztivál keretében mutattuk be. A ren-
dezvényen a szerző, Anna Onichimowska és a fiatal fordítók részvételével beszélgetés 
zajlott le, melyet Pászt Patrícia moderált. A könyvbemutató alkalmat adott arra, 
hogy mindazok eljöjjenek, akinek közük volt a projekhez. A bemutató lett a projekt 
csúcsa és egyben az elvégzett kemény munka eredményének megünneplése is. 
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A fiatalok kétnyelvűsége ellenére az irodalmi fordítás kiemelkedő teljesítménynek 
számít. 

A projekt legutolsó eleme a Gyerek- és Ifjúsági Irodalom Fesztiválon5 való 
részvétel volt, amelyre júliusban a lengyelországi Rabkában került sor. Ott a fiatal 
fordítók részt vettek egy fordítási workshopon, amelyet a projekthez kapcsolódóan 
szerveztek. 

A projekt fontos része volt a finanszírozás. Támogatást kaptunk a budapesti 
Lengyel Intézettől, négy lengyel kisebbségi önkörmányzattól és a lengyel külügymi-
nisztériumtól is. A kiadó közvetlenül a lengyel Könyv Intézettől kapott adományt, 
amely a lengyel nyelvről való fordításokat támogatja. 

KÖVETKEZTÉTESEK

A projekt nyilván hatással volt a fiatalokra. Az, hogy ennyien jelentkeztek, és hogy 
közülük senki sem morzsolódott le, pedig a részvétel sok munkával járt, arra utal, 
hogy elég vonzó volt számukra, amit a projekt kínált. 

Úgy tűnik, fontos volt számukra az a kapcsolat, amit a projekt a magyar és a 
lengyel világuk között hozott létre. A résztvevők meggyőződhettek arról, hogy nem 
volt hiábavaló a lengyeltanulásba fektetett idő és energia, mert kézzelfogható tudást 
és készségeket szereztek meg.

Nem lehetett mellékes a projekt „felnőtt” jellege: a fordítást nem egy jeggyel 
értékelték, hanem egy igazi könyvvel, amit majd könyvesboltokban is meg lehet 
vásárolni. Valószínűleg nem igazán vannak még tisztában annak jelentőségével, mit 
is jelent az önéletrajzban egy nyomtatásban megjelent könyv fordítójának lenni – ők 
ezt mát 16–17 évesen elérték. 

A másik következtetés az, hogy az ilyen jellegű projekt univerzális: bármilyen 
országban, bármilyen kisebbséggel és bármilyen nyelvekkel megszervezhető. 
A metodológiája alkalmas arra, hogy más körülmények között is alapja legyen egy 
projektnek. 

Reméljük, hogy hasonló projektet szervezhetünk majd újra az iskolánkban – és 
hogy mások máshol ugyanezt szintén megtehetik. 

5 A lengyelországi gyerek- és ifjúsági irodalom fesztivált ez idén negyedik alkalommal szervezték meg. 
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HELYÜNK, HELYZETÜNK, JÖVŐNK
Beszámoló a Könyvtárostanárok Egyesületének 
Őszi Szakmai Napjáról

NAGYNÉ FALUCSKAI ANNA1

A Könyvtárostanárok Egyesülete 2017. november 7-én a Zsinati Hivatal dísztermé-
ben tartotta hagyományos Őszi Szakmai Napját. A „Helyünk, helyzetünk, jövőnk: 
Az IFLA Iskolai könyvtári útmutató magyarországi adaptációja” címmel megrende-
zett összejövetelt a NKA, az OPKM, a Könyvtárellátó, a Modern Iskola, a Móra, a 
Napkút és a Csimota Kiadó támogatta.

A szakmai napra érkezőket már a belépéskor meglepetés ajándék várta, amit a 
KELLO munkatársa, Gönczi László adott át. Ezen túlmenően is válogathattunk 
ajándék kiadványokból, melyeket iskoláinkba visszatérve nagy örömmel fogadtak 
kollégáink.

A regisztráció és az ajándékok átvétele után a szakmai nap kezdetéig sem telt 
tétlen várakozással az idő, mert Dömsödy Andrea online játékra hívta a jelenlévőket 
a bit.ly/IFLAkir (https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=107542e7fc99) 
weboldalra. A játékon kívül ezzel egy, a gyakorlati munkánkban is jól használható 
puzzle készítő alkalmazást ismerhettünk meg.

A szakmai napot Simon Krisztina elnök köszöntője nyitotta meg, majd sor került 
az Iskolai Könyvtári Világhónap alkalmából meghirdetett „Kultúrák találkozása” 
című diákpályázatok értékelésére, az eredményhirdetésre és a díjátadásra. A zsűri 
elmondta, hogy a pályamunkák értékelésekor a tartalmi megfelelést, a formai 
megvalósítást és az ötletességet egyaránt figyelembe vették. E szempontoknak 
megfelelően a beérkezett 9 pályamű közül a 3 legjobbnak ítélt pályamunkát díjazták.

1. helyezett lett a „Könyvtárogató című társasjáték és tűzzománc képek” elnevezésű 
pályázatával a szegedi Rókusi Általános Iskola csapata. A diákok segítője/felkészítője 
Nagy Viola, az SZTE könyvtárpedagógia-rajz MA szakos hallgatója, aki gyakorlatát 
tölti az iskolában Németh Szilvia könyvtárostanár szakmai vezetésével. A rendkívül 
ötletes játék bővebben megismerhető a következő linkre kattintva:
http://rokusikonyvtar.blogspot.hu/2017/10/kulturak-avagy-diakok-talalkozasa.html

2. helyezést ért el „Külföldről jöttünk…” című pályázatával a gyulai Implom József 
Általános Iskola szakköre. A szakkört Somogyi Zoltánné Kónya Ildikó 

1 Nagyné Falucskai Anna könyvtárostanár, informatikatanár Gerlai Általános Iskola, Békéscsaba
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könyvtárostanár vezeti. A pályázatra készült tabló és a hozzá kapcsolódó képek 
megtekinthetők a következő linken: http://implom.hu/implom/?page_id=60

3. helyezett lett „Kultúrák az iskolai könyvtárban” című pályázatával a kadarkúti 
Jálics Ernő Általános Iskola. A pályázat két alkotást tartalmazott: egy verset, 
melynek szerzője Fehérvári Dzsesszika, és egy logót, melynek készítője Tóth Tamara. 
Felkészítő tanáruk Pandur Emese könyvtárostanár. Az alkotások megtekinthetők a 
következő linken:
http://jalicskonyvtar.webnode.hu/palyazatok/kulturak-talalkozasa-az-iskolai-
konyvtarban/

Az őszi szakmai nap egyben jubileumi rendezvény is volt, a Könyvtárostanárok 
Egyesülete önállóságának 20. évfordulóját ünnepelte. Ebből az alkalomból Balogh 
Mihály „KTE történetírója”, az MKE Könyvtárostanárok Szervezetének egykori 
elnöke emlékezett vissza a 20 évvel ezelőtti eseményekre, az önállósodásra, arra, 
honnan is indultunk 20 évvel ezelőtt. A jubileum alkalmából köszöntöttük a 
jelenlévő egykori egyesületi elnököket is.

A felemelő pillanatok után a KTE éves közgyűlése következett. 
A közgyűlést követően a szakmai nap programjába bekapcsolódott a Modern 

Iskola online magazin is, amely élőben közvetített a KTE emlékérmek átadásáról. 
(A közvetítés visszanézhető itt: http://moderniskola.hu/2017/11/eloben-kozvetites-
konyvtarostanarok-egyesuletenek-oszi-szakmai-napjarol/) 

A KTE emlékérem kuratóriumának javaslata alapján a Könyvtárostanárok 
Egyesülete 2017-ben az alábbi kollégákat tüntette ki: 

 ■ Életműdíj: dr. Berkó Gyuláné
 ■ A könyvtárostanári hivatásért: Savanya Ildikó
 ■ Az egyesületért: Szlávikné Cséfalvay Krisztina

A díjazottak laudációi itt érhetők el: http://www.ktep.hu/emlekerem2017
A szakmai nap a továbbiakban gyakorlati ismereteket, tapasztalatokat, jó gyakor-

latokat bemutató előadások sorával folytatódott (az előadások anyagai elérhetők a 
KTE honlapjáról: http://www.ktep.hu/OSZN2017).

Pandur Emese és Simon Krisztina az iskolai testvérkönyvtári programot mutatta 
be. A programot 2017 áprilisában hirdették meg, és célja, hogy minél szélesebb körű 
összefogás alakuljon ki az iskolai könyvtárak között. Jelenleg 28 könyvtár kapcsoló-
dik be a programba, de a résztvevők körét szeretnék tovább bővíteni, így 2018 
májusában ismét meg fogják hirdetni a programot, remélve, hogy határon túli 
iskolai könyvtárakat is sikerül bevonni az együttműködésbe.

2017. augusztus 19. és 25. között Wroclawban rendezték a 83. IFLA Információs és 
Könyvtári Világkongresszust, melyen egyesületünkből Dömsödy Andrea, Pataki 
Mariann és Kámán Veronika vett részt. Az ott szerzett élményeikről, tapasztalataik-
ról igen érzékletes és érdekes bemutatót tartottak. Pataki Mariann külföldi jó 
gyakorlatokat ismertetett, melyek ma még talán idegenek számunkra – pl. a 
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photovoice vagy az ethno-mapping –, de adaptálásuk sok érdekes tapasztalathoz 
juttathat bennünket.

Az egyesület „Magyarországi helyzetkép és jó gyakorlatok” címmel pályázatot 
hirdetett iskolai könyvtári munkaközösségeknek az IFLA Iskolai könyvtári útmu-
tató 2. kiadásának hazai adaptálásához kapcsolódóan. A pályázat célja, hogy 
elkészüljön az útmutató magyarországi kiegészítése, mely bemutatja a magyaror-
szági helyzetképet, illetve összegyűjti a magyarországi jó gyakorlatokat és megoldási 
javaslatokat. A pályázatra 4 munkaközösség jelentkezett. A Csepeli 
könyvtárostanárok munkaközössége, a CSMKE iskolai szekciója, a Kecskemét és 
környéki könyvtárostanárok szakmai munkacsoportja és a Kispesti 
könyvtárostanárok munkaközössége. A szakmai napon mind a négy munkaközös-
ség bemutatkozott és vezetőik beszámoltak arról, hogyan haladnak az adaptálási 
munkával. 

A szakmai nap utolsó előadásaként interaktív könyvbemutatóra került sor. Cs. 
Bogyó Katalin és Dömsödy Andrea szerkesztésében megjelent a Kis KTE könyvek 
sorozat 9. darabja, melynek címe: Könyvtárhasználati ötlettár – játékos feladatok. 
A könyvet az egyesület minden tagja térítésmentesen megkapta. Ez a könyv a maga 
nemében különleges és hiánypótló munka. Nem egyszerűen feladatgyűjtemény, 
hiszen a feladatok leírásán kívül rendkívül sokféle módon segíti azok felhasználását. 
Egy-egy feladatnál a megszokottakon kívül (cél, évfolyam, témakör, fogalmak) olyan 
„különleges” szempontokat is megjelöltek a szerzők/szerkesztők, mint pl. a feladat 
időigénye, vagy az, hogy azonnal bevethető-e. Az egyes feladatokhoz reflexió, 
használati útmutató és szerkesztői üzenetek is kapcsolódnak. A kötetet nagyon 
alapos mutatók zárják, melyek minden szempont szerint visszakereshetővé teszik a 
feladatokat, nemcsak ebben a kötetben, hanem a Kis KTE sorozat olyan korábbi 
darabjaiban is, melyek foglalkozástervezetek részeiként tartalmaznak feladatokat. 
A könyvet Cs. Bogyó Katalin mutatta be, aki a könyvhasználathoz kapcsolódó 
kvízjátékkal segítette a kötet minél alaposabb megismerését, a különleges mutatók 
használatának elsajátítását. Ezt követően pedig Dömsödy Andrea vezetésével a 
gyakorlatban is kipróbáltuk a „Könyvtári győzködő” játékos feladatot. A könyvről 
ismertetés olvasható az egyesület honlapján (http://www.ktep.hu/KKK9).

A könyv bemutatása után már csak a nap zárására és a búcsúzásra maradt idő. 
Nagyon tartalmas együttlétet tudhattunk magunk mögött, ami ünnepi pillanatokat, 
élményeket és gyakorlati munkát egyaránt tartalmazott. Köszönet érte minden 
szervezőnek, előadónak és résztvevőnek.





Tevékenységek a könyvtárban
Forrás: https://www.slj.com/2013/08/standards/early-learning/design-to-learn-by-
dynamic-early-learning-spaces-in-public-libraries/ [2018. 04. 10.]

Baltimore Megyei Könyvtár – Baltimore County Public Library, Maryland (USA)
Forrás: http://sandersdesigns.com/community/woodlawn-storyville/ [2018. 04. 10.]

Építési terület a könyvtárban
Forrás: http://sandersdesigns.com/community/woodlawn-storyville/ [2018. 04. 10.]

A képek Huszti Ágnes A könyvtárak szerepe az olvasóvá nevelés megalapozásában 
című tanulmányához kapcsolódnak (7–26. oldal).

A képek Huszti Ágnes A könyvtárak szerepe az olvasóvá nevelés megalapozásában 
című tanulmányához kapcsolódnak (7–26. oldal).

Storyville boltja
Forrás: http://
beentheredonethatwithkids.
blogspot.hu/2015/01/storyville-
woodlawn-md.html [2018. 04. 10.]
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