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E-könyv irányelv európai könyvtárak számára

Jogunk van az e-olvasáshoz

Az EBLIDA állásfoglalása az e-könyvekről az európai könyvtárak számára

A digitális korszak ma probléma és lehetőség egyszerre a társadalom számára. Az internet révén 
új és innovatív módszerek állnak rendelkezésre a tartalom szolgáltatásához, létrehozásához 
és terjesztéséhez – olyan új módszerek, amelyek értéket teremtenek, és hozzájárulnak ahhoz, 
hogy létrejöjjön a jól képzett, tudásalapú európai társadalom, ami versenyképesség és a haladás 
előfeltétele is egyben.

Ugyanakkor a jelenlegi helyzetet bizonytalanság jellemzi. A fogyasztóknak, mielőtt legálisan 
online megvásárolnak egy e-könyvet, alá kell írniuk egy tízoldalas megállapodást, amely a 
licencfeltételeket tartalmazza; a fogyasztói szervezetek perelik az e-könyvek kiadóit; az e- 
könyvek kiadói viszont megtagadják, hogy az e-könyveket könyvtárak vásárolhassák meg – és 
emiatt számos lehetőség elvész!

Egy aktuális, modern szerzői jogi keretrendszerre van szükségünk! Ez megszüntetné a 
bizonytalanságot, és a szerzők és más jogtulajdonosok számára hatékony elismerést és díjazást 
biztosítana. Ezáltal is bővülne a felhasználók hozzáférése az e-könyvekhez, és lehetővé válna 
számukra – mégpedig jogtiszta körülmények között –, hogy élvezzék és hasznosítsák a könyvtárak 
által kínált e-könyvek tartalmát.

Az európai polgároknak joguk van elektronikusan olvasni! Ezzel a jogukkal a könyvtárak 
révén élhetnek. A könyvtárakat tehát fel kell jogosítani az e-könyvek kölcsönzésére. Az európai 
polgárok számára a könyvtárak garantálják a szabad hozzáférést a tartalomhoz, információhoz 
és a kultúrához, de a jelenlegi jogi környezet miatt a digitális korszak könyvtárai nem tudják 
teljesíteni ezeket az alapvető szolgáltatásokat a társadalom számára, különösen, ami az e-könyvek 
szolgáltatását illeti.

[...]

Az EBLIDA ezért most felkéri az Európai Bizottságot, hogy teremtse meg azt a világos szerzői 
jogi keretrendszert, amelynek révén a könyvtárak beszerezhetik és kölcsönözhetik az e-könyveket, 
miközben a szerzők és más jogtulajdonosok megfelelő díjazásban részesülnek. Az aktuális szerzői 
jogi keretrendszernek lehetővé kell tennie – csakúgy, mint a nyomtatott könyvek esetében –, hogy 
a könyvtárak továbbra is nyújthassák szolgáltatásaikat valamennyi európai polgár számára.

Jóváhagyta EBLIDA Végrehajtó Bizottsága és E-könyvekkel foglalkozó munkacsoportja.  
Hága, 2013. június 13.

http://www.eblida.org/News/The-right-to-e-read_hu.pdf


Petri Ágnes a KTE emlékérem – Életműdíj  
2015-ös kitüntetettje.

Dr. Juhászné Belle Zsuzsa a KTE emlékérem 
– A könyvtárostanári hivatásért díj 2015-ös 
kitüntetettje.

Pozsa Réka a KTE emlékérem – Az év ígéretes 
könyvtárostanára díj 2015-ös kitüntetettje.

A KTE emlékérem – Az egyesületért díjat Bondor Erika posztumusz kapta.  
Az elismerést családja (testvére, lánya, szülei) vették át.



XVIII. évfolyam
2016/2.



Szerkesztőbizottság: 
Adamikné Jászó Anna, Dán Krisztina, Fischerné Dárdai Ágnes,
Golnhofer Erzsébet, Kelemen Elemér, Nádasi András
Főszerkesztő:
Csík Tibor
Alapító szerkesztő:
Jáki László
Olvasószerkesztők:
Gyimesné Szekeres Ágnes, Konkoly Edit
Layout tervek: 
Salt Communications Kft.

Megrendelés: 
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Kiadói és Kommunikációs Igazgatóság
Levélcím: 1143 Budapest, Szobránc u. 6-8.
Hirmondó Ágnes Telefon: (06) 1 235-7200/117-es mellék E-mail: kiado@ofi.hu
Előfizetési díj 1 évre 2000 Ft plusz postaköltség, egy lapszám ára: 500 Ft. 

Szerkesztőség: 
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
1089 Budapest, Könyves Kálmán krt. 40. 
Telefon: (06) 1 323 5508
E-mail: ken@opkm.hu
Internet: eken.opkm.hu

Felelős kiadó: 
az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
főigazgatója, Kaposi József

Megjelenik évente négyszer
Terjesztés: Magyar Posta Zrt. és Könyvtárellátó Nonprofit Kft.
Egyes számok megvásárolhatók az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeumban

Nyomda: 
Komáromi Nyomda és Kiadó Kft. (2900 Komárom, Igmándi u. 1.)
Terjedelem: 7,5 ív
Készült: 225 példányban
ISSN 0454-3475 

Pedagógiai Könyvtár 
és Múzeum | Budapest

Könyv és Nevelés
Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet folyóirata



E SZÁMUNK SZERZŐI

ADAMIKNÉ JÁSZÓ ANNA | egyetemi tanár, prof. emerita, Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Kar Mai Magyar Nyelv Tanszék, Budapest

ARATÓ LÁSZLÓ | vezetőtanár, ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló 
Gimnázium, elnök, Magyartanárok Egyesülete, Budapest

BÁLINT ENDRE | informatikai csoportvezető, Budapest Környéki Törvényszék, a Magyar 
Írószövetség tagja, Budapest

GRÁBERNÉ BŐSZE KLÁRA | nyugalmazott könyvtáros, Országos Pedagógiai Könyvtár és 
Múzeum, Budapest

HERMANN RÓBERT | MTA doktora, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnokának 
tudományos helyettese, egyetemi tanár, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest

HOCK ZSUZSANNA | könyvtárostanár, mesterpedagógus, Veres Pálné Gimnázium, Budapest

H. TÓTH ISTVÁN | docens, főigazgató-helyettes, a neveléstudomány kandidátusa, alkalmazott 
nyelvész, Kecskeméti Tanítóképző Főiskola, korábban számos külföldi egyetem vendégtanára, 
Kecskemét

PALLOS ZSUZSANNA | könyvtáros, OFI Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Budapest

POGÁNY GYÖRGY | nyugalmazott könyvtárigazgató, Budapest

VAJDA BARNABÁS | docens, Selye János Egyetem Történelem Tanszék, Észak-Komárom, 
Szlovákia



Felhívjuk Tisztelt Olvasóink figyelmét, hogy a Könyv és Nevelés interneten a nyomdai úton 
előállított változat megjelenése után 60 nap elteltével válik hozzáférhetővé (eken.opkm.hu).

A tartalomjegyzékben az   piktogram azt jelzi, hogy az adott írás interneten,
a http://www.eken.opkm.hu/ oldalon jelenik meg.

TARTALOMJEGYZÉK

OLVASÁSPEDAGÓGIA

7 | Olvasásmotiváció, e-könyv az iskolában, a közkönyvtárban és az e-könyv-kereskedelem. 
Friss tapasztalatok az Egyesült Királyságban / Pallos Zsuzsanna

IFJÚSÁGI IRODALOM

23 | Védőbeszéd a ponyvairodalom mellett / Arató László
35 | Rupp Kornél tanári pályája és a Tanulók Lapja létrehozása / Gráberné Bősze Klára
51 | Az Egyetemi Nyomda ifjúsági kiadványai a két világháború közötti években 

/ Pogány György

TANKÖNYV, TANESZKÖZ

71 | Az 1848-1849. év forradalom és szabadságharc képe a középiskolai tankönyvekben 
a Kádár-korszaktól 2014-ig / Hermann Róbert

91 | A szlovákiai középiskolai tankönyvek magyarságképe / Vajda Barnabás

HÍREK, KITEKINTÉS

107 | Jancsó Benedek Szavalókönyve / Adamikné Jászó Anna
113 | A velünk élő Jókai-életmű retorikai szempontokból / H Tóth István
121 | Egyletek és olvasókörök Vásárhelyen / Hock Zsuzsanna
124 | Könyvtárostanárok Egyesülete közleménye: 2015-ben KTE-emlékérmet kaptak

 | Az igazság harmadik pillanata. A Nemecsek név eredete és Molnár Ferenc nyughelye / 
Bálint Endre



TABLE OF CONTENTS

PEDAGOGY OF READING

7 | Reading motivation, ebooks in schools, in public libraries and e-commerce: 
Recent experiences in the UK / Zsuzsanna Pallos

YOUTH LITERATURE

23 | An apologia for pulp fiction / László Arató
35 | Kornél Rupp's teaching profession and his founding of the journal titled Tanulók Lapja 

(Student Journal) / Klára Bősze Gráber
51 | Editions for young people of the Egyetemi Nyomda (Hungarian University Press) 

between the World Wars / György Pogány

TEXTBOOK/TEACHING AID

71 | Conceptions of the 1848/1849 Revolution and War of Independence in high school 
textbooks from the Kádár Era to 2014 / Róbert Hermann

91 | Conceptions of Hungarians in Slovakian high school textbooks / Barnabás Vajda

OUTLOOK/NEWS

107 | Benedek Jancsó’s poetry book / Anna Jászó Adamik
113 | The still alive tradition of Jókai’s oeuvre from rhetoric viewpoints / István H Tóth
121 | Societies and book clubs in Vásárhely / Zsuzsanna Hock
124 | Announcement of the Association of Teacher Librarians: They received 

a commemorative medal in 2015
 | Third moment of truth. The origin of the name Nemecsek and Ferenc Molnár’s resting 

place / Endre Bálint



INHALTSVERZEICHNISS

LESEPÄDAGOGIK

7 | Lesemotivation, Ebooks in der Schule, in der öffentlichen Bibliothek und der 
Buchhandel. Neuere Erfahrungen in Groβbritannien. / Zsuzsanna Pallos

KINDERLITERATUR

23 | Apologie für die Kolportageliteratur / László Arató
35 | Klára Bősze Gráber: Kornél Rupps Lehrberuf und die Gründung der Zeitschrift 

„Tanulók Lapja” (Schülerzeitung) / Klára Bősze Gráber
51 | Die Jugendausgaben der Universitätsdruckerei zwischen den beiden Weltkriegen 

/ György Pogány

LEHRBUCH-LEHRMITTEL

71 | Das Bild der Märzrevolution und Freiheitskamp des Jahres 1848/1849 
in Schulbüchern für die Sekundarstufe von der Kádár-Ära bis 2014 
/ Róbert Hermann

91 | Das Bild des Ungarntums in den gegenwärtigen slowakischen Lehrbüchern 
für Geschichte. / Barnabás Vajda

NACHRICHTEN

107 | Benedek Jancsós Deklamationsbuch / Anna Jászó Adamik
113 | Mór Jókai und die lebendige Tradition seines Lebenswerkes von rhetorischen 

Standpunkt aus / István H Tóth
121 | Vereine und Lesekreise in Vásárhely / Zsuzsanna Hock
124 | Mitteilunger des Verbandes der Lehrerbibliothekare: Sie haben Erinnerungsmedaille 

erhaltet worden  in 2015.
 | Der dritte Moment der Wahrheit. Die Herkunft der Name Nemecsek und Ferenc Molnárs 

letzte Ruhestätte / Endre Bálint



OLVASÁSPEDAGÓGIA 7

OLVASÁSMOTIVÁCIÓ, E-KÖNYV 
AZ ISKOLÁBAN, A KÖZKÖNYVTÁRBAN 
ÉS AZ E-KÖNYV-KERESKEDELEM 
Friss tapasztalatok az Egyesült Királyságban 

PALLOS ZSUZSANNA1

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁS

Friss kutatási eredmények igazolják, hogy azok a gyerekek, akik szívesen és gyakran 
olvasnak, nemcsak az iskolában teljesítenek jobban, hanem későbbi pályájuk során is 
általában sikeresebbek, mint az olvasni kevésbé szerető társaik. Ugyanakkor az is 
közismert, hogy a mai gyerekek előnyben részesítik a technológiát és szívesebben 
olvasnak elektronikus eszközön az iskolában és a szabadidejükben egyaránt. A Natio-
nal Literacy Trust azt kutatja, milyen hatással van mindez a gyerekek és a serdülők 
(8-16 év) olvasási szokásaira, készségeire és motivációjára, és hogyan lehetne mindezt 
az olvasás népszerűsítésében és a műveltség emelésében hasznosítani. 2014-ben tehát 
az RM Books cég közreműködésével azt vizsgálták, hogyan hat az e-könyv olvasása a 
gyerekek és fiatal felnőttek (8-16 év) olvasási készségeire és motivációjára. A felmérés 
eredményei szerint az elektronikus olvasást kedvelők száma a projekt alatt szignifi-
kánsan nőtt. Ezért megvizsgáltuk, milyen az oktatási e-könyvek piaca és milyen 
formában veszik meg, illetve szolgáltatják ezeket a köteteket az iskoláknak és a 
közkönyvtáraknak az Egyesült Királyságban. Egyúttal arra is kitértünk, milyen 
(globális) problémák merülnek fel a jelenlegi, megváltozott viszonyok közt.

ZSUZSANNA PALLOS: READING MOTIVATION, EBOOKS 
IN SCHOOLS, IN PUBLIC LIBRARIES AND E-COMMERCE: 
RECENT EXPERIENCES IN THE UK

Research shows, that children and young people who enjoy reading and do it often, 
usually perform better academically. At the same time it is also well known, that most 
of the children and young people prefer technology and read on devices frequently in 
and out of school. Recognising this, the National Literacy Trust wanted to explore how 

1 Pallos Zsuzsanna doktorandusz, könyvtáros, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár, 
Budapest
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this might impact on children's literacy attitudes, in order to find ways to support 
literacy and promote reading in schools. So in 2014 with RM Books surveyed the 
impact of ebooks on pupils' reading skills and motivation. Results shows that reading 
enjoyment increased in particular with regard to reading using technology. So we take 
a look at where the educational e-book market stands today and how those titles are 
being purchased and used by school and public libraries in the UK and what (global) 
problems arises under current and changed conditions.

Friss kutatási eredmények igazolják, hogy a kedvtelésből végzett olvasás az egyik 
leghatékonyabb módja annak, hogy segítsünk a gyerekeknek kihozni magukból a 
lehető legjobbat. A kedvtelésből olvasó gyerekek nemcsak az értő olvasásban, hanem 
a matematikában is jobban haladtak, és későbbi pályájuk során is lényegesen többen 
töltöttek be közülük professzori vagy vezető menedzseri pozíciót, mint az olvasni 
kevésbé szerető társaik.2 A National Literacy Trust (NLT) szervezet célja, hogy 
segítse az Egyesült Királyság műveltségi szintjének emelését. A szervezet – felis-
merve az elektronikus eszközök (táblagépek, okos telefonok stb.) használatának 
elterjedtségét és központi szerepét a gyerekek, illetve a fiatal felnőttek (8-16 év) 
életében – most azt vizsgálta, milyen hatással van mindez a gyerekek és a serdülők 
olvasási szokásaira, készségeire és motivációjára.

2014-ben egy előzetes vizsgálatuk során már a résztvevők 88,6%-a, (több mint 
30.000 tanuló) válaszolta azt, hogy iskolán kívül szívesebben olvas elektronikus 
eszközön, míg 10-ből csak egy mondta, hogy csak papírformátumot olvas.3 Az elekt-
ronikus szövegek szabadidős olvasásának ez a népszerűsége a fiatalok körében több 
kérdést is felvet, például azt is, hogy nem lehetne-e vele népszerűsíteni az olvasást 
iskolai környezetben is, persze az iskolai költségvetést és a megfelelő iskolai személy-
zet létszámát stb. is figyelembe véve. A kérdés megválaszolására a 2014/15. tanévben 
az NLT az RM Books segítségével nagyszabású vizsgálatba kezdett,4 és több mint 
250 jelentkező iskolának hozzáférést biztosított az RM Books e-book-platformjához5 

2 Kirsch, Irwin et al.: Reading for change: Performance and engagement across countries. OECD (2002, 2009) 
https://www.oecd.org/edu/school/programmeforinternationalstudentassessmentpisa/33690904.pdf

 Sullivan, A. – Brown, M. (2013) Social inequalities in cognitive scores at age 16. The role 
of reading. London. Institute of Education. http://www.cls.ioe.ac.uk/shared/get-file.
ashx?itemtype=document&id=1719

3 Clark, Christina (2015): Children’s and Young People’s Reading in 2014. Findings from the 2014 National 
Literacy Trust’s annual survey. London. National Literacy Trust.

4 Picton, Irene and Clark Christina (2015): The impact of ebooks on the reading motivation and reading 
skills of children and young people. A study of schools using RM Books. Final report. London. National 
Literacy Trust.

5 Az RM Books piacvezető az e-könyv-szolgáltatók területén és az első olyan e-könyv-platform, melyet 
kifejezetten az iskolák számára terveztek. További előnyei, a kedvező ár, a CMS rendszer és hogy 
online (bármely internetalapú eszközzel) és offline (táblagépen, okostelefonon, applikációval vagy 
IOS-en) is egyaránt olvashatók. Használatuk ingyenes és nem igényel előzetes beruházásokat. Nagyon 
jó minőségű, a tantervi előírásoknak is megfelelő olvasmányokat kínálnak. A könyveket bérelni is 
lehet, rugalmas időszakokra, egyedi, költségkímélő megoldással.

https://www.oecd.org/edu/school/programmeforinternationalstudentassessmentpisa/33690904.pdf
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szerte az Egyesült Királyságban. A részt vevő iskolákat megkérték, hogy a művelt-
ségi célkitűzésiekkel és a rendelkezésre álló forrásaikkal (hardver, munkaerő-kapa-
citás és költségvetés) összhangban tervezzék meg a saját projektjüket. Ettől a 
módszertől azt várták, hogy a lehető legtöbb és legváltozatosabb információt 
szerezzék meg a tanulók e-könyv-olvasási szokásairól. Az intézményeket ellátták a 
kutatáshoz szükséges eszközökkel, hogy tanulmányozhassák és nyomon követhessék 
a gyerekek olvasásbiztonságát, a szövegértésük szintjének változását a projekt 
kezdetén, folyamán és végén. A gyerekek és a serdülők (8–16 év) ezreit kérdezték, mit 
gondolnak a könyvekről és az olvasásról. Sajnos az első pár hónapban az iskolák 
jelentős hányadának – technikai problémák (hardver, szoftver, wifi) vagy munkaerő-
hiány miatt – vissza kellett lépnie. De még így is több mint 70 részletes projekttervet 
és több mint 1.000 projekt előtt tanulmányozott tanuló felvett adatát fogadták el.6 
Később, hasonló okok miatt újabb iskoláknak kellett visszalépniük. Ennek ellenére 
elegendő volt az iskolák száma ahhoz, hogy a több mint 800 tanulótól megfelelő 
mennyiségű adatot nyerjenek. A projekt végén egy tanárokból és tanulókból 
válogatott fókuszcsoport révén további minőségi információkat gyűjthettek, 
lehetővé téve ezáltal az eredmények mélyebb elemzését. 

A vizsgálatban részt vevő iskolák különböztek a tanulók összetételében és a 
csoportok nagyságában is. Volt 9, de 196 gyerekből álló csoport is, és egy fókuszcso-
porthoz átlag 35 gyerek tartozott. A projektek időtartama is 2 és 8 hónap között 
szóródott, az átlagos időtartam 4,2 hónap volt. A legtöbb iskola azonban projektjé-
ben egy specifikus tanulócsoportot állított középpontba, úgymint az olvasást 
kevésbé szerető és bizonytalanul olvasó tanulók, esetleg hátrányos helyzetű (sze-
gény) diákok, de előfordult nagyon magabiztosan olvasó és olvasni szerető tanuló-
csoport is. Mások viszont osztályokban vagy évfolyamokban gondolkodtak. Megint 
mások arra voltak kíváncsiak, hogy a képernyőről való olvasás lehetősége növeli-e 
az olvasási motivációt, illetve hogy az online/offline olvasási lehetőségek biztosítása 
növeli-e az olvasási kedvet azoknál a tanulóknál, akik otthon vagy az iskolában a 
nyomtatott könyvhöz csak nehezen és ritkán jutnak hozzá. Bár a legtöbb iskola az 
olvasási szint emelését jelölte meg fő célkitűzésének, a prioritások közt leggyakrab-
ban az olvasás megszerettetése és az olvasás gyakoriságának növelése állt.7 

A felmérés során a diákokat arról is megkérdezték, mit szeretnek az eszközeiken 
olvasni. A weblapok vitték a prímet (84,2%), de csak kissé előzték meg a közösségi 
médiumokat (83,8%). Bár sokan közülük szívesen olvasnak regényeket, ismeretter-
jesztő anyagokat vagy akár híreket is elektronikusan. Durván, a harmaduk válaszolta 
azt, hogy regényeket ilyen formában olvasnak: 39,8% táblagépen, 34,3% számítógépen 
és 30,6% okostelefonon. Az e-könyvek olvasása 2010–2014 közt megháromszorozó-
dott (5,6%>15,35%), a gyerekek és a serdülők által olvasott regények és ismeretter-
jesztő művek többsége (57,1%) mégis papíralapú maradt. Ugyanez vonatkozik a maga-
zinokra is. Bár a hírlapoknál ez a minta megfordul, 26,2% olvassa a híreket papíron és 

6 Picton and Clark, 2015. 10.o.
7 Uo.
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34,1% elektronikusan.8 Azt is vizsgálták, hogy milyen hatással vannak az e-könyvek 
az olvasásértésre és visszaemlékezésre (recall). Nagy érdeklődés mutatkozik az 
olvasás különböző típusai iránt is – mint például hyper, skim (böngésző/átfutó) és 
deep (mély, belemerülő) olvasás, függetlenül a szöveg hordozójától. 

A legfontosabb megállapítások a következők:9

 ■ Az átlagosnál jobb volt a diákok olvasási előmenetele a projekt időszakában (8 
hónap). A fiúk szignifikánsan nagyobb fejlődést értek el (8,4 % havi átlag) a 
vizsgálat folyamán, mint a lányok (7,2% havi átlag).

 ■ A gyakran olvasó tanulók közül azok, akik RM-könyveket olvastak a gyakoribb 
olvasás céljából, jobban haladtak, mint a többiek.

 ■ A kedvtelésből olvasók számaránya is szignifikánsan növekedett a projekttevé-
kenységek során, különösen az elektronikus olvasás terén. A projekt indulása 
előtt a tanulók 59,4%-a szeretett meglehetősen vagy nagyon olvasni. Ez az arány 
a projekt végére 64,1%-ra emelkedett. Az olvasást elektronikus eszközön a 
projekt kezdetén 68,1% kedvelte, mely arány a projekt végére 74,3%-ra emelke-
dett. A napi olvasók száma is megnőtt. 

 ■ A projekt végén kétszer annyi tanuló vélte az olvasást menőnek, mint az elején, 
és többen nyilatkoztak úgy, hogy előre örülnek az osztálytermi olvasásóráknak. 
Megfeleződött azoknak a számaránya is, akik nehéznek találják az olvasást, és a 
projekt végére azoknak az aránya is jelentősen csökkent, akik korábban nem 
találtak eléggé érdekes olvasnivalót (37%>19,7%).

 ■ Attitűdbeli pozitív változás elsősorban a fiúkra volt jellemző. A projekt során 
11%-kal növekedett azoknak a fiúknak a száma, akik szívesen olvastak valamely 
elektronikus eszközön. A naponta elektronikusan olvasók száma 25%-kal, míg 
azoknak a száma, akik elektronikusan legalább egy órát vagy annál is hosszab-
ban olvastak 22%-kal emelkedett. A lányok a hosszabb szövegeket továbbra is 
inkább papíron szeretik olvasni. 

 ■ Az olvasás öröme azoknál a fiúknál nőtt különösen, akik a legkevésbé szerettek 
olvasni a projekt elején. Érdekes eredmény, hogy míg az elektronikus olvasást 
előnyben részesítők aránya 49,2%-ról 64,2%-ra emelkedett, addig a papíron 
történő olvasást kedvelők számaránya viszont négyszeresére nőtt (10%-ról 
40%-ra)!

 ■ A tanulók jó része (45,2%) előnyben részesítette a technológia használatát, 
ugyanakkor a legtöbbjüknek mindegy volt a hordozó. A nyomtatott könyvet 
csak kevéssel több mint a negyedük (27,8%) szerette jobban, ugyanakkor 5-ből 
egynek (21,2%) mindegy volt, hogy milyen formában (nyomtatott vagy elektro-
nikus szöveget) olvasnak. 

 ■ A tanárok nagy része (84,6%) szerint az e-könyv-projekt jelentősen növelte a 
tanulók olvasásszeretetét és motivációját, 10-ből 7-en gondolták úgy, hogy az 
olvasási készségük is jobb lett. 

8 Picton and Clark, 2015. 10.o.
9 Uo. 5-6. és 11-13.o.
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The more I read, the better I become

I look forward to reading time in class

Reading is cool

I prefer watching TV to reading

I cannot �nd things to read that insterest me

I only read when I have to

My parnts don’t care whether or not I read

Reading is more for girls than boys

I would be ambarrassed if my friends saw me read

I �nd reading di�cult

84,1%

57,6%

51,8%

48,7%

31,3%

30,0%

26,7%

11,8%

15,3% Pre-project

Post-project
14,8%

87,1%

66,6%

65,9%

40,5%

19,7%

25,1%

24,2%

10,9%

10,7%

6,8%

1. ábra Az olvasásbeállítódás eredményei a projekt előtt és után10 

Az eredmények láttán felvetődik a kérdés, miért szeretnek ennyire digitálisan 
olvasni? Megválaszolására számos fókuszcsoportot képeztek, ami lehetővé tette, 
hogy a gyerekekkel folytatott beszélgetések során mélyebben elemezhessék a 
projekteredményeket és jobban megérthessék az olvasással kapcsolatos attitűdjeiket 
és betekintést nyerhessenek abba is, hogy befolyásolja-e a formátum az olvasási 
motivációt. Megkérdezték, hogy mit szeretnek, illetve nem szeretnek a papíron és a 
képernyőn való olvasásban. Néhány tipikus és reprezentatív válasz:11 

1.) Mit szeretsz benne?

PAPÍRALAPÚ DIGITÁLIS 

– Megérintheted, kezedbe foghatod, könnyebben 
lapozgathatsz benne, hogy visszakeress egy részt vagy 
egy fejezetet (ha nem tudod hányadik oldalon van). 
Képernyőn nehezebb megtalálni, hol tartottál.
– Könnyebben magad elé képzelheted a cselekményt 
vizuálisan, ha papírt érintesz.
– Így inkább érzed úgy, hogy a történések részese vagy.
– Szeretem a könyvek illatát.
– Nagyobb teljesítménynek érzem, ha nyomtatott 
könyvet olvasok.

– Kicsit unalmas papíron olvasni, 
mert csak azt lehet csinálni, ha 
táblagépen olvasok, közben akár 
sms-ezhetek is valakivel. 
– A nyomtatott könyvet mindig 
cipelni kell magaddal, míg az iPad 
könnyű. Mióta megkaptam, sokkal 
szívesebben olvasok azon.

10 Picton and Clark, 2015. 13.o.
11 Picton and Clark, 2015. 14.o.
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2. Van ezen kívül valami különös előnye is ennek a formátumnak?

PAPÍRALAPÚ DIGITÁLIS

– Nincs szükséged wifire vagy bármilyen 
digitális eszközre, papíron bármikor olvas-
hatsz.
– A nyomtatott könyvnél, például egy hosszú 
utazás alatt, nem számít, hogy nincs wifi ott, 
ahol vagy, netán lemerült az eszközöd vagy az 
elemed, vagy éppen véletlenül nincs nálad 
tartalék.
– Éjszaka sokkal kényelmesebb nyomtatott 
könyvet olvasni.
– A szememnek jobb a papír.
– A nyomtatott könyv jobban kikapcsol.

– Változtathatom a betű méretét – nem 
szeretem a kisbetűs könyveket, és ez az oka 
annak is, hogy kevés könyvet olvasok.
– Ha olvasási gondjaid vannak zoomolhatsz is.
– A nyomtatottban meghatározott a látvány, 
csak szó szó hátán, míg az elektronikusban 
úgy változtatod, görgeted a szöveget, ahogy 
neked tetszik.
– A világító képernyő könnyebbé teszi az 
olvasást.
– Megváltoztathatod a háttér színét.
– A képernyőn csak begépeled a jelszavadat és 
nem kell menned sehova.
– Sötét helyen is tudsz olvasni, visszaveheted 
vagy éppen fokozhatod a fényerőt, és máris 
olvashatsz. 

3. Mi az, amit nem szeretsz benne, amiért kevésbé választanád ezt a formátumot?

PAPÍRALAPÚ DIGITÁLIS

– Unalmas, nem tudom miért, de úgy tűnik, 
hogy csak húzza a kezemet.
– Nem tudok koncentrálni, ha nyomtatott 
könyvet olvasok, néha a szavak keresztbe 
állnak vagy összemosódnak.
– Túl sok szó van egy oldalon, és túl hosszú is, 
csak belezavarodsz.

– A táblagépnél esetleg várnod kell arra, míg 
feltöltődik, és az bizony időbe telik, nem tudsz 
rögtön olvasni.
– Az e-könyvnél be kell gépelni a jelszavadat.
– Nagyon nem bírom, mikor könyvolvasás 
közben egyszerre csak kiírják, hogy lejárt az 
időd (your session has run out).

Mindazonáltal sok tanulónak teljesen mindegy volt, hogy milyen formában – nyom-
tatott vagy elektronikus – olvas. A következő megjegyzést, akár tipikusnak is 
tekinthetjük: „Teljesen mindegy, amíg olyat olvasok, ami érdekel.”12

Néhány téma, például a szem megerőltetése és a koncentrálási képtelenség 
váltották ki a legnagyobb vitát a fókuszcsoport tanulói közt. Többen említették, 
hogyha sokáig olvasnak képernyőn, könnyezni kezd a szemük vagy fájni a fejük, 
esetleg fárasztóbbnak, kimerítőnek érezték azt. A telefonokon és táblagépeken 
található sok app is megosztotta a társaságot. Némelyek kifejezetten élvezték, 
hogyha az olvasást megunva, rögtön átkapcsolhattak például valami játékra, 
másokat viszont zavart, mondván csak elvonja a figyelmüket stb. Előtérbe kerültek a 
számítógépes játékok és a közösségi média is. Fontos dologra világít rá a következő 

12 Picton and Clark, 2015. 15.o.
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megjegyzés: „Az én korosztályom szereti használni az internetet, így sokan közü-
lünk nem szeretnek nyomtatott könyvet olvasni, hiszen nincs köze az internethez. 
[…] Az e-könyveket jobban szeretjük, hiszen jobban hasonlítanak ahhoz.”13 

A felmérés tanulságait összegezve megállapítható, hogy a technológia előnyeként 
a fókuszcsoportban gyakran olyan praktikus szempontokat említettek, mint a 
betűméret és az egy oldalon olvasható szavak számának, vagy épp a képernyő 
fényerejének, háttérszínének változtathatósága. Hátrányként jelölték meg ugyanak-
kor a technológiafüggőséget, tehát, hogy mindig szükség van még valamire (wifi, 
hardver, elem vagy jelszó). A többosztatúság egyaránt jelentett előnyt és hátrányt is: 
többen említették, milyen klassz, hogy az online szótárban rögtön utánanézhetett a 
szónak, amit nem értettek. Mások viszont azt emelték ki, hogy miközben telefonon 
vagy táblagépen olvastak, többször futottak be értesítések a közösségi médiából, ami 
elvonta a figyelmüket, és ezután már kevésbé tértek vissza az olvasáshoz. A fentiek-
kel összhangban a papíralapú könyv nagy előnye az állandó rendelkezésre állás, nem 
kell hozzá semmi, könnyebben megtalálják, hol tartottak, és hogy könnyebben 
beleélték magukat a történetbe; hátránya viszont, hogy a képe rögzített, nem 
változtatható. A legfontosabb talán az, hogy az e-könyv-projekt keretében mindenki 
egyértelműen pozitívan állt hozzá a választható formátummal kínált plusz olvasási 
lehetőségekhez. És ez, néhány hátrányos helyzetű iskolai könyvtárban vagy család-
ban szinte egyedüli megoldást jelentett az olvasási lehetőség növelésére.14 

Használjunk e-könyveket az iskolában? A vita tovább gyűrűzik, érvek és ellenér-
vek jelennek meg újra és újra kiadói és oktató körökben. A legtöbben azonban 
egyetértenek azzal, hogy az e-könyvek,  legalábbis a belátható jövőn belül, biztos 
fennmaradnak. Ez az, ami a technológiai fejlődés korában biztosan megjósolható. 
Egyre több tanuló egyre több e-könyvhöz fér hozzá. Célszerű tehát megvizsgálni, 
milyen az oktatási e-könyvek piaca és milyen formában veszik meg, illetve szolgál-
tatják ezeket a köteteket az iskoláknak és a közkönyvtáraknak napjainkban az 
Egyesült Királyságban.

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁRAK ÉS AZ E-KERESKEDEM

A kiadók kimaradnak az iskolai e-könyvek kereskedelméből, mert hiányzik az az 
üzleti modell, illetve platform, amely alapján az iskolák kölcsönözhető e-könyveket 
vásárolhatnának. „A kihívást itt az jelenti, hogy több címről is elérhetők legyenek az 
e-könyvek és a licencük is rugalmas legyen. [Az iskolák] sok-sok kereskedelemben 
kapható e-könyvet vennének meg a könyvtáraik számára és több az iskolában 
használható Kindle olvasót is beszereznének a gyerekeknek, de az egy könyv egy 
olvasó modell számukra nem megfelelő. A Rising Stars [könyvek, oktatási források 

13 Ua. 16.o.
14 Picton and Clark, 2015. 29.o.
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és szoftverek kiadója] számos olyan kiadóval dolgozik együtt, amelyek többszörös 
licenccel árulják az iskoláknak az e-könyveiket. A digitális fejlődés az osztálytermi 
tanítást is átrajzolta az általános iskolákban, ahol a tankönyvek korszaka egyre 
inkább leáldozóban. A Rising Star ezenkívül számos új programmal és tanulási 
segédlettel jelent meg a piacon, amelyeket már 650 iskolában alkalmaznak.” – nyilat-
kozta Andrea Carr a Rising Stars ügyvezető igazgatója.15 Steve Berrieman, a Brown 
Books for Students könyvtári ellátó cég marketing és IT menedzsere is megerősí-
tette, hogy hatalmas az iskolák igénye az e-könyvek iránt, de ez az érdeklődés inkább 
az iskolai könyvtárosoké, mint a tanároké.16 A Brown cég megállapodott a kiadók-
kal, hogy az iskolák megvásárolta e-könyvek elérhetővé válnak az intézmény 
virtuális tanulási környezetében, és többször is ki lehet kölcsönözni azokat, az áruk 
pedig az e-könyvek átalányárával lesz összevethető. A könyvek számítógépen, 
mobilon egyaránt olvashatók lesznek, sőt e-könyv-olvasóra is letölthetik. Mivel az 
e-kereskedelmet saját szerverükről bonyolítják, ezáltal a cég saját maga szabályoz-
hatja, hogyan nézhetik majd a megvásárolt könyveket. – tette hozzá Berrieman.17 

Miles Stevens-Hoare, a Raintree könyvtárellátó menedzser igazgatója szerint a 
Brown kezdeményezése megadhatja a „kezdőrúgást” az iskolai e-könyvek piacának. 
„Az iskolák folyamatosan érdeklődnek, hogy a könyveink elérhetők-e elektronikus 
formában is, de használatuk számukra továbbra is kihívást jelent. Úgy érzik, be kéne 
építeniük az osztálytermi munkába és az iskolai könyvtárakba is, de nem tudják 
hogyan.” – folytatta a menedzser igazgató.18 Egy másik vélemény szerint, (nevének 
elhallgatását kérő pedagógiai kiadó), az iskolai e-olvasó-eszközök hiánya tartotta 
eddig vissza a piacot. Szóvivőjük állítása szerint az iskola virtuális tanulói környezete 
kész platformot kínál az e-tankönyvekhez, mivel ezek előfizetéssel értékesíthetők, és a 
tanárok is, a tanulók is csak online módon olvashatják azokat. Az Apple közben 
megpróbálja uralni az e-tankönyvek piacát, a saját „magánkiadói” és tankönyvi 
alkalmazásaival. A szerzők a cég applikációival készített e-könyveiket azonban csak 
az Apple intelligens könyváruházain (Apple's iBookstore) keresztül értékesíthetik.19

KÖZKÖNYVTÁRAK – E-KÖNYVEK

A brit kiadók egyesülete (Publisher's Association) 2 városi és 2 vidéki könyvtárral 
(Vivacity Peterborough, Newcastle, Royal Borough of Windsor and Maidenhead 
(londoni külváros) és Derbyshiree) együttműködve 2014-ben azt vizsgálta, hogy 

15 Horn, Caroline (2012): Publishers 'missing out' on school e-book sale. The Booksellers. July 12, 2012. 
http://www.thebookseller.com/news/publishers-missing-out-school-e-book-sales

16 Horn, Caroline (2012): Schools' e-book enquiries 'through the roof '. The Booksellers. February 20, 2012. 
http://www.thebookseller.com/news/schools-e-book-enquiries-through-roof

17 Uo.
18 Uo.
19 Uo.
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milyen hatással vannak a közkönyvtári e-kölcsönzések a szerzőkre, a kiadókra és 
más könyvtári szolgáltatásokra, köztük a hagyományos kölcsönzésekre. Az eredmé-
nyek alapján tervezik kidolgozni a valamennyi érdekelt fél számára megfelelő és 
fenntartható modellt.20

A vizsgálatot a British Library Trust szponzorálta (£40.000), ami lehetővé tette a 
részt vevő könyvtáraknak, hogy egy olyan 893 címet tartalmazó speciális katalógus-
ból is kölcsönözhessenek, amely címek többsége különben nem volt elérhető szá-
mukra. A műveknek ez a száma nagynak mondható, hiszen a brit e-könyv-piac 
sokkal „vérszegényebb”, mint az amerikai.21 Az eredmények mindenhol az e-köl-
csönzések számának szignifikáns növekedését mutatták, és a kölcsönzések nagy 
részét a vizsgálat keretében felajánlott könyvek letöltése képezte. A hosszabb 
kölcsönzési időtartam (21 nap), több cím kölcsönzését hozta magával, és több 
olvasónak kellett előjegyzést kérnie. Az e-kölcsönzések számának növekedése 
ugyanakkor nem járt a nyomtatott könyvek kölcsönzésének csökkenésével. A kez-
deti eredmények azt sugallták, hogy az e-könyvet kölcsönzők egyúttal vásárlók is 
lesznek, például Derbyshire-ban az első monitoring időszakban 464 e-könyvet 
kölcsönöztek ki, és ezekből kb. 20-t meg is vettek az olvasók.22

Janene Cox, a Főkönyvtárosok Társaságának elnöke (Society of Chief Librarians 
– SCL) megállapítása szerint az olvasók nagy része azért vette meg a könyvet, mert 
nem tudta elolvasni azokat a lejárat határideje előtt.23 „Mindkét fél számára előnyös 
volna, ha a kiadók és a könyvtárak együttműködve, partnerkapcsolatban dolgozná-
nak. Hiszen így több embert (és ezáltal nagyobb vásárlóerőt) nyernének meg az 
olvasásnak. A kiadóknak a könyvtárakkal együttműködve annyi könyvet kéne 
elérhetővé tenniük, amennyi csak lehetséges. A vizsgálat egyik legkevésbé nyilván-
való célkitűzése az volt, hogy megmutassa a kiadóknak, hogy ők is profitálhatnak az 
e-könyvek kölcsönzéséből. Nem tudom, így lesz-e, de ez egy olyan álláspont, amit 
érdemes bizonyítani. Az SCL úgy véli, a Nyilvános Kölcsönzési Jognak (Public 
Lending Right) az e-könyveket is tartalmaznia kellene és nem csak azokat, amiket 
könyvtárak kölcsönöznek.”– tette hozzá Cox.24 A vizsgálatot és eredményeit élénk 
érdeklődés és vita kísérte.

20 Pilot study on remote e-lending. The Publishers Association. Policy and News. 5 June, 2015. http://www.
publishers.org.uk/policy-and-news/news-releases/2015/pilot-study-on-remote-e-lending/

 A weboldalról letölthető a vizsgálatról készült jelentés.
21 Hoffelder, Nate (2014): An incomplete report flawed pilot program suggests library ebook loans don't 

drive sales. The Digital Reader. 24 Nov, 2014. http://the-digital-reader.com/2014/11/24/incomplete-
report-flawed-pilot-program-suggests-library-ebook-loans-dont-drive-sales/

22 Hoffelder, Nate (2014): UK library ebook pilot shows library loans drive sales. The Digital Reader. 
13 April, 2014. http://the-digital-reader.com/2014/04/13/uk-library-ebook-pilot-shows-library-loans-
drive-sales/ 

23 Uo.
24 Uo.
 James, Anna (2014): E-lending trial leads to click-trough sales. The Bookseller. 11 April, 2014. http://

www.thebookseller.com/news/e-lending-trial-leads-click-through-sales

http://www.publishers.org.uk/policy-and-news/news-releases/2015/pilot-study-on-remote-e-lending/
http://www.publishers.org.uk/policy-and-news/news-releases/2015/pilot-study-on-remote-e-lending/
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Tim Godfray, a Könyvkereskedők Társaságának (Bookselleres Association) 
vezérigazgatója egyetértett azzal, hogy a könyvesboltoknak, a könyvkiadóknak és a 
könyvtáraknak együtt kellene működni, hogy a közös irányítással ki tudják kerülni 
az e-könyvek kölcsönzésének negatív hatásait. „A könyvesboltok és a könyvtárak 
egyaránt fontosak a közösségi élet számára, és sok közös vonásuk is van. Ha együtt-
működnek, közösen biztosíthatják, hogy egyikük se járjon majd rosszul az e-köny-
vek fejlődése során.” – fűzte hozzá.25 Godfray egy olyan „fair” e-kölcsönzési rendsze-
rért lobbizik, amelyben megfelelő a felügyelet és a helyi ellenőrzés. Mert ahogy 
máskor is kifejtette távoli e-kölcsönzés komoly aggodalomra adhat okot. Korábbi 
felmérések ugyanis kimutatták, hogy az e-könyvet kölcsönzők 39%-a már sokkal 
kevésbé tartja valószínűnek, hogy könyvesboltba menjen, 37%-uk azt, hogy nyomta-
tott könyvet vegyen, míg 31% már e-könyvet sem vásárolna.26 A Penguin Random 
House (PRH) kiadó egy éven át fogja vizsgálja az e-kölcsönzés hatásait, kölcsönöz-
hetővé téve a könyvtárlátogatók számára a kiadó teljes e-könyv-állományát [bár az 
általa megadott feltételekkel!], hogy a könyvtárak megtarthassák jelentőségüket 
(stay relevant) és lépést tudjanak tartani a digitális váltással (keep pace with digital 
change). Godfray elégedett a PRH kínálta licencfeltételekkel, amelyek szerint a 
könyvtárak csak három hónappal a megjelenés után szerezhetik majd be az e-köny-
veket ingyenes kölcsönzésre, a művek csak EPUB formátumban tölthetők le, és 
egyszerre csak egy olvasó kölcsönözheti, a licencet pedig évente meg kell újítani.27 

A Simon & Schuster cégnek más a felfogása:28 a teljes e-book-kínálatát (mintegy 
14.000 kötet) elérhetővé tette az Egyesült Királyság valamennyi könyvtára számára 
e-kölcsönzésre. Hasonló programot futtat az Egyesült Államokban, Kanadában, 
Ausztráliában és Új Zélandon is, s ennek köszönhetően e-könyvei világszerte 
elérhetők, beleértve a nyílt piaci területeket is. A könyvtár minden egyes megvásá-
rolt művet a vásárlás dátumától számított egy éven belül korlátlan alkalommal 
adhatja kölcsön. Egy könyve azonban egyszerre csak egy személynél lehet kölcsön, 
legfeljebb 21 napra. A cég összes régi és új könyve egyaránt elérhető és jogosult a 
programra, még az új könyvek is megjelenésükkel egy időben! Ian Chapman a cég 
vezérigazgatója így nyilatkozott erről: „A könyvtárak az oktatást és a művelődést 
támogató alapvető kulturális intézmények, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a 
szerzők eljuthassanak az olvasókhoz, és ez a kezdeményezés kifejezése elkötelezett-
ségünknek az általuk játszott fontos szerep iránt.”29 Hat hónap elteltével azt tapasz-

25 Cowdray, Katherine (2015): 'Assurances' for booksellers in wake of PRH e-lending trial. The Bokkseller. 
8 Dec, 2015. http://www.thebookseller.com/news/assurances-booksellers-wake-prh-e-lending-roll-
out-318281

26 Uo.
27 Uo.
28 Campbell, Lisa (2014): S&S UK permits library e-lending for all titles. The Bokkseller. 22 Dec, 2014. 

http://www.thebookseller.com/news/ss-uk-permits-library-e-lending-all-titles
29 Uo.
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talták, hogy a könyvtárak távoli e-kölcsönzéseinek száma szignifikánsan nőtt, a 
könyvek eladása viszont nem.30

A Publisher's Association vizsgálatát lezáró tanulmány szerint sem bizonyítható 
egyértelműen, hogy az e-könyvek kölcsönzésének vásárlásösztönző hatása is van.31 
Nate Hoffelder könyvtáros és blogger szerint ennek oka valószínűleg az, hogy a 
felmérés túl kicsi volt, továbbá nem úgy állították össze, hogy ténylegesen mérni 
lehessen vele, hat-e egymásra a kölcsönzés és a vétel, és ha igen, hogyan.32 Jóllehet 
megkérdezték az olvasókat, hogyan befolyásolná vásárlói szokásaikat a nagyobb 
választék a kölcsönözhető e-könyvekből, de számos más, fontos, a vásárlói szokáso-
kat jobban megvilágító kérdés viszont kimaradt a tanulmányból. A záró tanulmány 
megállapításának gyakorlatilag az az egy kétségbevonhatatlan tény volt alapja, hogy 
csak igen kevesen éltek a kölcsönzött könyvek megvásárlásának felkínált lehetőségé-
vel. Fontos tudni, hogy a nyilvánosság számára hozzáférhető információkból 
hiányzott, mely áruházak weboldalán vásárolhatók meg a vizsgálatban elérhető 
könyvek, és azt sem említették, hogy nem kínáltak fel más, az olvasói és vásárlói 
igényeknek esetleg jobban megfelelő vásárlási lehetőségeket. – tette hozzá Nate 
Hoffelder.33 „Utánanéztem a felkínált katalógusból pár tucat könyvcímnek, és 
egyedül csak a Kobo kínált kiskereskedelmi vásárlási lehetőséget, miközben a címek 
felénél egyáltalán nem volt vásárlási lehetőség. Bár tudom, hogy néhány olvasó 
kifejezetten szereti a Kobo céget, ugyanakkor az is széles körben ismert, hogy a 
Kindle áruházak uralják a brit e-könyv-piac háromnegyedét. Még ha ez nincs is 
teljesen így, a felmérésnek ez a része tökéletes időpocsékolás, tengernyi pénzt 
dobtunk ki az ablakon. Ugyanis ha nem kínálunk fel olyan kiskereskedelmi opció-
kat, amilyent az olvasóink szeretnének, akkor gyakorlatilag nem kínáltunk semmit. 
És ez már csak azért is kínos, mivel a koncepciót, hogy könyvtári weblapokon 
keresztül ösztönözzük a kereskedelmet, valóban érdemes lenne megvizsgálni. De, 
sajnos még nem láttam ennek az ötletnek érvényes tesztelését. Az OverDrive sem 
használható a briteknél úgy, mint az Egyesült Államokban. Az én helyi könyvtáram-
ban, például a Simon & Schuster cég öt címe közül háromra csak a kiskereskedelmi 
vétel lehetőségét ajánlotta fel, és azokat is olyan oldalon, amiről még csak nem is 
hallottam – folytatta a könyvtáros blogger.34 Majd a következő megállapításokkal 
zárta elemzését: „Míg az Egyesült Államokban gyakran panaszkodnak amiatt, hogy 

30 Uo.
31 The Society of Chief Librarians and the Publishers Association report on the remote e-book lending 

pilots. Leading & Managing Public Libraries, The Publisher Association. http://www.swrls.org.uk/
assets/files/Misc/E-lending_pilot_report.pdf Lásd még a 20. hivatkozást!

32 Hoffelder, Nate (2015): New report on UK library ebook pilot says nothing that is new or useful. 
The Digital Reader, 6 June, 2015. http://the-digital-reader.com/2015/06/06/new-report-on-uk-library-
ebook-pilot-says-nothing-that-is-new-or-useful/

33 Uo.
34 Hoffelder, Nate (2014): An incomplete report on a flawed pilot program suggests that library 

e-book loans don't drive sales. The Digital Reader 24 November, 2014. http://the-digital-reader.
com/2014/11/24/incomplete-report-flawed-pilot-program-suggests-library-ebook-loans-dont-drive-
sales/

http://www.swrls.org.uk/assets/files/Misc/E-lending_pilot_report.pdf
http://www.swrls.org.uk/assets/files/Misc/E-lending_pilot_report.pdf
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a legtöbb kiadó magas árat számít fel a lejáró e-könyvek után, a helyzet itt még 
sokkal rosszabb.”35 Az e-könyvek helyzete az Egyesült Királyságban az USA 2011-
2012-es állapotához hasonlítható, amikor a Penguin megjelent a piacon és a Simon 
& Schuster, illetve a Macmillan épp csak elkezdte árusítani az e-könyveket a 
könyvtáraknak – összegzi a helyzetet Nate Hoffelder.36

A nagy tekintélyű könytárosszervezet, a The Chartered Institute of Library and 
Information Professionals (CILIP) is összefoglalta álláspontját az e-kölcsönzéssel 
kapcsoltban. A szervezet elnöke, Barbara Brand szavai szerint: „A könyvtáraknak 
alapvető szerepe van abban, hogy mindenkinek lehetősége legyen az olvasásra, 
informálódásra, művelődésre nyomtatott vagy elektronikus formában egyaránt. 
Szükségünk van a digitális kor követelményeinek is megfelelő szerzői jogi szabályo-
zásra és a szerzőknek és a kiadóknak is méltányos díjazást biztosít. Már van pozitív 
előrehaladás különböző felmérések révén az e-kölcsönzések számának gyarapítá-
sára, de még mindig nem használjuk ki az e-könyvekben rejlő előnyöket – fejleszteni 
az alapvető olvasási készségeket, minél több ember érdeklődését felkelteni az 
olvasás iránt, és ezáltal egy jól képzett, tájékozott, hálózati társadalmat (connected 
society) építeni. A könyvtáraknak ugyanolyan törvényes joggal kellene rendelkez-
niük az e-könyvek kölcsönzésére, mint a nyomtatott könyvek (physical books) 
esetében.”37 A Shelf Free – brit könyvtári e-könyvekkel foglalkozó érdekvédelmi 
szervezet – szerint csak 3 főbb kiadó (HarperCollins, Random House és a Hachette) 
ad el e-könyveket a brit könyvtáraknak. Ugyanakkor az e-könyvek 85%-a 2013 
februárjában nem volt elérhető a közkönyvtárakban. 2012-ben a legtöbbet kölcsön-
zött 50 felnőttregényéből csak 7 volt e-formátumban kölcsönözhető, és ezeknek a 
választéka is attól függött, hogy milyen céggel állt a könyvtár üzleti kapcsolatban. 
Egy beszállítótól csak két cím volt elérhető. „A CILIP támogatja az e-olvasáshoz való 
jogokért folyó európai kampányt, amely az Európai Unió közkönyvtárai számára 
törvényes jogokat kér, hogy az e-könyveket megvásárolva kölcsönözhessék is azokat, 
s ez legyen része a felülvizsgált európai szerzői jogi keretnek, amelyről jelenleg is 
folynak a konzultációk az EU-ban.38 

Már ebből a pár hozzászólásból is látható, hogy az óhajtott együttműködés, 
érdekegyeztetés megoldása, kivitelezése korántsem lesz egyszerű feladat. Nemcsak 

35 Uo.
36 Hoffelder, Nate: UK library ebook pilot shows library loans drive sales. The Digital Reader 13 April, 

2014. http://the-digital-reader.com/2014/04/13/uk-library-ebook-pilot-shows-library-loans-drive-
sales/ 

37 Strict limits on library ebook lending must end. The Chartered Institute of Library & Information 
Professionals 6 March 2014. http://www.cilip.org.uk/news/strict-limits-library-ebook-lending-must-
end

38 Uo.
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azért mert az e-könyvek39 más sajátosságokkal bírnak és ezért másképp kell kezelni 
őket, mint a hagyományos dokumentumokat, hanem elsősorban azért, mert más 
filozófia és más érdekek mozgatják a feleket. Jóval többről van  tehát szó, mint 
egyszerű technikai kérdésekről vagy szolgáltatói modellekről. Valójában a könyvtá-
rak társadalmi szerepvállalásáról és arról a jogról van szó, hogy a könyvtárak 
mindenki számára ingyen biztosíthassák az információt. A nonprofit könyvtárak 
egyensúlyozó szerepe nélkül a kereskedelmi szektor fogja majd az árpolitika révén 
meghatározni, hogy ki és milyen információhoz juthat hozzá. Elképzelhető tehát, 
hogy az e-könyvek (sőt széleskörű elterjedésük révén a könyvek) kölcsönzése a nem 
is olyan távoli jövőben már korántsem lesz ingyenes, még ha jelképes lesz is az 
összeg. Ugyanakkor a kiadóknak és a terjesztőknek is esélyt kell adni, hogy profitra 
tehessenek szert. Természetesen több fontos könyvtári szervezet (EBLIDA,40 IFLA,41 
NAPLE42) is felfigyelt és reagált a disszonáns és a könyvtárak számára aggasztó 
helyzetre.

Az IFLA 2012-ben egy független tanácsadó szervezetet kért fel, hogy készítsen 
egy gondolatébresztő tanulmányt az e-kölcsönzés és a digitális tartalmak könyvtári 
nyilvános szolgáltatásának jövőbeni lehetőségeiről,43 mely a következő konklúzióra 
jutott: „[...] a licencmodellek nem feltétlenül vagy szükségszerűen becsülik le a 
könyvtárak mint közszolgáltatók szerepét a digitális tartalomszolgáltatásban. Mi 
több, ha megfelelően implementálják őket, jól eső rugalmasságot és széles választé-
kot tapasztalhatunk az árstruktúrákban és a lehetőségekben. Egy olyan környezet-
ben, ahol a hozzáférés valamennyi digitális tartalomhoz biztosított és a címek is 
rögzítve vannak, a könyvtárnak nem feltétlenül szükséges biztosítani a tulajdonjogot 
a tartalomra.”44 Ez azonban ideális helyzetben működik, a valóságban ez a licenc 
számos hátránnyal is járhat. Ha például a könyvtár nem rendelkezik tulajdonjoggal 
az adott dokumentum fölött, azt a címet a jogtulajdonos bármikor visszavonhatja, 
vagy eltávolíthatja a digitális terjesztést végző adatbázisból indoklás nélkül. Ugyan-

39 Az e-könyvek kérdéskörének áttekintésére lásd:
 Kerekes Pál – Kiszl Péter – Takács Dániel (2013): E-könyvészet. A digitális könyvkultúra alapvonásai.: 

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Könyvtár- és Információtudományi 
Intézet, Budapest.

 Csík Tibor (2014): Elektronikus könyv és könyvkultúra. Könyv és Nevelés. 16. 3. 109-112. o. http://
olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/elektronikus_konyv_es_konyvkultura

40 The right to e-read – An e-book policy for libraries in Europe. EBLIDA. 13 June, 2013. http://www.
eblida.org/about-eblida/the-right-to-read-task-force-on-e-books.html

41 Background paper on e-lending (2012) Last update 28 June, 2013. – IFLA Principles for library 
e-lending. 16 September, 2014. és IFLA Statement on public lending right Updated to include ebooks. 1 
February, 2016. http://www.ifla.org/publications/background-paper-on-e-lending-2012

42 Public library e-lending models research project in NAPLE (National Authorities on Public Libraries in 
Europe) Blog https://napleblog.files.wordpress.com/2014/06/140526-public-library-e-lending-models-
concept-paper-dmv4.pdf

43 The thinkpiece „Libraries, e-lending and the future of public access to digital Content”. Prepared by Civic 
Agenda. November 2012. http://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/e-lending/thinkpiece-on-libraries-
elending.pdf

44 Uo.
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akkor hiányzik a könyvtárak számára fontos kontroll lehetősége is, melynek révén 
garantálni tudják a semlegességet és az ingyenes és korlátlan hozzáférést az informá-
cióhoz. A semlegesség és a társadalmi felelősségvállalás a könyvtárak alapvető 
értékei. A könyvtárak mindig kiegyensúlyozott gyűjteményt próbálnak építeni, 
amelyben az olvasók kötöttségektől mentesen kereshetnek, hogy szabadon fogal-
mazhassák meg álláspontjukat. Ahhoz, hogy a könyvtárak ezt biztosítani tudják, 
szükségük van arra, hogy kézben tarthassák, tehát maguk építhessék és ellenőriz-
hessék állományukat. A jelenlegi licencmodellek azonban nem feltétlenül tükrözik 
ezeket az értékeket. A szolgáltató által követelt DRM (Digital Rights Management) 
kényszere teljesen ellentétes a könyvtári szellemmel és a könyvtárosi etikával. 
A könyvtárak nemcsak gyűjtemények, hanem szolgáltatók, segítők is. Információ-
szolgáltatás közben értéktöbbletet teremtenek, melyek elsősorban saját, és a többi 
könyvtárak gyűjteményén, illetve más forrásokon alapul. Ehhez szükségük van arra, 
hogy másolhassák, összegyűjthessék, tömöríthessék vagy formálhassák a nyilvános-
ságra hozott dokumentumot vagy információt.45

Természetesen a kiadóknak és a terjesztőknek is esélyt kell adni, hogy profitot 
termeljenek és nem szabad elfelejtkezni a szerzőkről sem. Az EBLIDA szerint 
megoldást a szerzői jog e-könyvekre is vonatkozó újragondolása jelentené, melyben a 
szerzői jogi keretek egyértelmű szabályozásával lehetőségek adnának a könyvtárak-
nak e-könyvek beszerzésére és ingyenes szolgáltatására, ugyanakkor a szerzők, 
kiadók, terjesztők és más jogtulajdonosok megfelelő díjazásban részesülnének.46 
Kiegészítésképpen IFLA-tagok ezt még egy nemzeti és nemzetközi szintű kampány-
akcióval egészítenék ki: legyen joga könyvtáraknak,47 hogy bármikor saját tulajdonú 
e-könyveket vehessenek, amikor csak akarnak és a DRM elvárásainak is kompatibi-
lisnek kell lennie a hatékony olvasói használat feltételeivel. Az azonban megfonto-
landó, hogy valóban szükséges-e minden könyvtárnak tárolni az eredeti fájlokat, 
vagy esetleg hatékonyabb lenne, ha maga a könyvtári hálózat lenne a dokumentum 
tulajdonosa és ő rendelkezne a szétosztás jogával a tagkönyvtárak számára. 
Az árképzés modelljeit is meg kéne vitatni. Szükséges lenne állami forrásokat is 
igényelni az e-könyvek vásárlásához és kölcsönzéséhez. Ez kihívást jelentő de 
ígéretes útnak tűnik, és lehetővé tenné, hogy a könyvtárak megőrizzék alapvető 
etikai értékeiket a digitális hálózatok világában is, azaz ingyenes hozzáférést 
biztosítani az információhoz, megfelelve ezáltal demokrácia elveinek az információ, 
a tudás és az oktatás területén egyaránt. 

Törekedni kell tehát az együttműködésre, de fontos lenne minél alaposabban és 
szélesebb körben átgondolni a véleményeket, lehetőségeket. De semmiképpen sem 
szabad szem elől téveszteni a cikk elején ismertetett tanulmány (Picton és Clark, 

45 Colomb, Philippe – Rösch, Hermann – Vallotton Preisig, Amélie (2012): Thinkpiece „libraries, 
e-lending and the future of public access to digital content” Prepared by Civic Agenda and presented to 
IFLA in the Hague Nov. 2012. Comment from FAIFE-Perspective. 2.o. http://www.ifla.org/files/assets/
faife/publications/spotlights/2013/thinkpiece-on-libraries-elending-phc-hr-avp.pdf

46 Lásd a 40. hivatkozást! 
47 Lásd a 45. hivatkozást!
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2015.) eredményeit sem, miszerint az e-könyveket ingyenesen biztosító program 
keretében felére csökkent azoknak a tanulóknak a száma, akik nehéznek tartották az 
olvasást, és a tanárok közül 10-ből 7 gondolta úgy, hogy az olvasási készségeik is 
jobbak lettek, s végül néhány hátrányos helyzetű iskolai könyvtárnak és családnak 
ez jelentette az egyetlen megoldást az olvasási lehetőségek növelésére. Biztosítsuk 
tehát, hogy ne csak felmérések keretében juthassanak hozzá könyvekhez, olvasniva-
lóhoz. 
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VÉDŐBESZÉD 
A PONYVAIRODALOM MELLETT

ARATÓ LÁSZLÓ1

LÁSZLÓ ARATÓ: AN APOLOGIA FOR TRASH (POPULAR FICTION)

The article is a defence of teaching popular literature and popular youth literature. It starts 
with the analysis of the meaning of the hungarian word ”ponyva” (its meaning is some-
thing between trash and bestsellers) stating that high quality litearture has often been 
produced for the market and in its time fiction as such was a low genre, e.g. Voltaire was 
not proud of his Candide, but of his epics and targedies which are not read today. So the 
historical boundaries of high and low literature are not so solid. Later the article uses the 
theoretical argumets of Tibor Bárány, a young Hungarian philosopher that deny the value 
difference between high and popular literature, saying that there are masterpieces of 
popular literature and weak works of high literature. According to Bárány the differentia-
tion on he basis of the innovative character of high literature is also debatable as there are 
less innovative classics and more innovative bestseller as well. The inactive character of the 
reception of popular literature is also questioned by Bárány and others, e.g. German 
empirical studies. I do not agree with Barány in everything he says, but the self-satisfied 
condemnation of ”low literature” shoud take these arguments more seriously. The second 
half of the study speaks about the advatages, merits of teaching popular fiction. Saying 
that many reading competencies of narrative fiction can be developed by using popular 
literature. The students feel more at home with works which are nearer to their life-world. 
The goal of teaching lietrature is teaching to think and speak. The narrative patterns of 
bestsellers are like the patterns in rethorics. If we want to (re)turn to teaching a renewed 
trivia (grammar, logic, dialectics) as advised by Robert Scholes and Juliane Köster, qualitiy 
popular youth fiction is something we can realy on. In the second half of the study exam-
ples are given for more complex works of popular fiction like Hunger Games and the way 
they can be approached in school. According to Birgit Schlachter these works are products 
of a global multimedial culture with all its possible intertextual refernces that operate a 
new way of reception that should be taken into account if we want to develop our students 
reading desires and reading abilities and not excude the plesure of the text from school. Of 
course the potential of uderstanding ourselves by uderstanding the different, the alien can 
be developed only if we do not restrict ourselves to experiences of the present and the 
popular: the teaching of classics must go on.

1 Arató László vezetőtanár az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázi-
umban és a Magyartanárok Egyesületének elnöke, Budapest
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A cím provokatív és ezért pontatlan. Ráadásul lopott. Valójában a lektűr és a kortárs 
ifjúsági irodalom tanítása mellett szeretnék érvelni. 

Ma a lektűr és a ponyva helyett inkább populáris vagy szórakoztató irodalomról 
vagy bestsellerekről beszélünk. A németek szigorúbbak, ők a Trivialliteratur 
kifejezést használják, s mivel részben egy német szerző címét és gondolatait plagizá-
lom, fentebb azt a magyar fogalmat használtam, melynek kellően pejoratív a 
jelentése. A triviálisban, azaz a közhelyesben, az olcsóban, a ponyvára kirakottban 
jobban benne van a kemény értékítélet, amivel részben elméleti, részben pedagógiai 
szempontból vitázni kívánok. 

AZ IRODALOM MINT ÁRU

A ponyva fogalmában az árujelleg és az (esztétikai) olcsóság kap nyomatékot, de 
melyik könyv nem áru? Melyik könyv nem akar valamelyik olvasóközönség körében 
népszerű lenni? Tudjuk, Voltaire értekezéseivel, eposzával és drámáival szemben 
még szégyellte regényeit, hisz a regény a 18. századig alantas műfaj volt, amennyire 
volt; a klasszicista esztétika, poétika nem sorolta a valódi irodalom körébe. Mára 
mégis a Candide lett az iskolai klasszikus. Jókairól azt mondjuk, hogy a magyar 
polgári olvasóközönség megteremtője. Ehhez azonban bizony a piacra kellett 
termelnie, népszerű műfajokban kellett írnia. Kalandregényeket mindenekelőtt. Épp 
annak a Jókainak, akit az általános iskolai kánon reformját követelőktől (így e sorok 
szerzőjétől is) oly hevesen védenek az érték, a nemzeti hagyomány felkent védelme-
zői. Bizony történelmi regényei is a kor közérzületét kívánták kielégíteni, nem az 
emberlét vagy a nemzetlét radikális újragondolására ösztönöztek. Nem véletlen, 
hogy Németh László annak idején oly keményen ítélte el a „jókaizást”,2 ahogyan ma 
Márton László a „gárdonyizást”.3 Az sem véletlen, hogy Jókaira inkább az idősebb 
Dumas hatott, mint mondjuk Stendhal vagy Balzac. De mit beszélek, hisz Balzac is 
iparos volt, pénzért írt. Krúdy is piacra termelt. És Mikszáth? No és természetesen 
Shakespeare, a populáris irodalom – és a „magasirodalom” – legnagyobb mestere is. 
Petőfi is – részben – a példányszámra gyúrt, Margócsy Istvántól tudjuk, milyen 
zseniálisan mozgatta az irodalom, az irodalmi piac gépezetét.4 Természetesen nem 
azt állítom, hogy Jókai, Mikszáth vagy Petőfi, Balzac vagy Shakespeare ne lennének 
nagy írók, csak a populáris irodalom megvetőit emlékeztetném e szerzők tevékeny-
ségének „alantas” oldalára. Lehet, persze, a baloldali, marxizáló kultúrkritika – sok 
igazságot is tartalmazó – álláspontját képviselve azt mondani, hogy a polgárság 
progresszív korszakában még nem volt szakadás a magas és a populáris kultúra 

2 Németh László (1989): Kisebbségben. In: Németh László: Sorskérdések. Magvető és Szépirodalmi, 
Budapest. p. 434.

3 Márton László (1999): A kitaposott zsákutca, avagy történelem a történetekben. In: Az áhítatos ember-
gép., Jelenkor, 1999. p. 246.

4  Margócsy István (1999): Petőfi Sándor. Korona, Budapest. p. 48-74.
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között, de azután 1848, illetve 1871 után lett. A népbutító szórakoztatóipari termelés 
és a művészet között történetileg létrejött szakadás hangsúlyozásával azonban 
történetileg is pontatlanok lennénk, hisz korábban is létezett populáris és arisztokra-
tikus regiszter s ezek kölcsönhatása (!) az irodalmi kultúrában. Gondoljunk csak a 
legismertebb törzsanyag-esetekre, a Lúdas Matyira vagy a Tündérszép Ilonára. Vagy 
vessünk egy pillantást egy komoly kötelező olvasmányra: az Egri csillagok bizony a 
szó minden értelemben lektűr (szerintem jó, mások szerint rossz lektűr), csak az 
iskolai hagyomány és a nacionalista irodalomszemlélet avatta klasszikussá. Ha 
ugyanezt a könyvet nem egy magyar végvár védelméről írta volna egy szerző, aligha 
tekintenénk klasszikusnak vagy magasirodalomnak. (Érdemes ember- és történe-
lemszemléletét, mondjuk, a néhol mintaként kezelt Szigeti veszedelemével össze-
vetni…) Baj van hát a popularitás vagy a tömegkultúra kárhoztatásával. 

LEKTŰR ÉS MAGASIRODALOM MEGKÜLÖNBÖZTETÉSÉNEK 
ELMÉLETI KRITIKÁJA

Bárány Tibor kiválóan foglalja össze és rombolja szét a szépirodalom és a lektűr, a 
magasművészet és a tömegkultúra közötti megkülönböztetést, különösen annak 
értékkülönbségként való felfogását. Álláspontjával nem mindenben értek egyet, mert 
konzervatívabb, elitistább vagyok, de azért érdemes ismerni az ő meglehetősen erős 
érveit. Bárány vitatja az értékalapú megkülönböztetés elvét, mert „minden további 
nélkül el tudunk képzelni gyenge, tehát esztétikai értékkel nem rendelkező 
magasirodalmi műveket, valamit irodalmilag sikeres, tehát komoly esztétikai 
értékkel rendelkező populáris műveket; mi több, ismerünk is ilyeneket.”5 Bárány itt 
hangsúlyozottan irodalmi és nem piaci sikerről beszél. Ezután leszögezi, hogy a piaci 
siker, az olvasótáborok nagysága nem bizonyítéka az értéktelenségnek és fordítva. 
A produktumokat a forgalmazói termelői-terjesztői-fogyasztói intézményrendszer 
különbsége alapján is meg lehetne különböztetni, azonban ennek igen kicsi a 
magyarázóereje a termékek belső tulajdonságait illetően. A lektűr és a 
magasirodalom közötti megkülönböztetés másik érve a radikális poétikai újszerűség6 
szokott lenni. Ez a szemlélet „a kreativitást konvenciósértéssel, tehát a szabályköve-
tés elutasításával azonosítja.” Márpedig ez az azonosítás téves. […] Ha elismerjük is, 
hogy a konvenciók megváltoztatása esztétikai értéket generál […], ebből akkor sem 
különbözik, hogy az esztétikai érték mindig konvenciósértéssel jár együtt. A Radi-
kális Poétikai Újszerűség Elve tehát nem az esztétikai értékről, hanem a történeti 
jelentőségről szól.”7 A trubadúrlíra vagy a klasszicizmus képviselőinek 
magasirodalmisága aligha magyarázható a radikális poétikai újszerűség elvével. 

5 Bárány Tibor (2014): A művészet hétköznapjai. Műút Könyvek, Miskolc, p.43.
6 Uo. p. 46.
7 Uo. p. 47-48.
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Ahogyan Jurij Lotman az azonosság esztétikájáról írja: „[a] folklór, […] [a] közép-
kori művészet, a commedia dell’ arte, a klasszicizmus   – íme nem teljes listája 
azoknak a művészi rendszereknek, melyek a mű értékét nem a meghatározott 
szabályok megsértésén, hanem betartásán mérik.”8 Bárány a továbbiakban vitatja a 
„Nyelvközpontú Esztétizmus Elvét” és az „Aluldetermináltság Elvét.” Ez utóbbi az 
értelmezésnek a mű által kevésbé determinált voltát, az irodalmi alkotás nagyobb 
nyitottságát és sokjelentésű mivoltát jelenti, ami összefügg az újraolvashatóság 
elvével.9 Bárány azt állítja, hogy nem csupán a nyitott művek olvashatók újra 
(sokszor elolvasott krimik, vagy az én példám, a diákok által sokszor újraolvasott 
Harry Potter stb.), és hogy a populáris művek is többféle értelmezést engedhetnek 
meg, illetve vannak olyan klasszikus alkotások is, melyekre kevésbé jellemző a 
nyitottság, a sokértelműség. A fiatal filozófus-irodalmár végül csak az értékalapú 
megkülönböztetést veti el, bizonyos különbségtételt megenged, illetve javasol. 
A lektűr szűkebb és nem pejoratív definíciója nála így hangzik: „Lektűr = Olyan mű, 
amelynél a felidézett műfaji kódok alkalmazásának nincs további poétikai tétje.”10 
(Én azt hiszem, hogy ennek a definíciónak akarva-akaratlanul marad valami 
értékmegkülönböztető jellege, de Bárány ez ellen erőteljesen érvel. A vita lefolytatá-
sának azonban nem ez a helye.) A szerző egy későbbi tanulmányában11 meggyőzően 
vitatja, hogy a tömegkultúra alkotásai, szemben a magaskultúra alkotásaival, 
passzivitásra késztetnék a befogadót.12 Az olvasás ugyanis mindig aktív, világalkotó 
tevékenység, a magaskultúra alkotásai pedig nem mindig követelnek különösebb 
befogadói aktivitást. Társadalmi értelemben is igaz ez, a populáris kultúrának is 
vannak a fennálló értékrendet megkérdőjelező, szubverzív, lázadó termékei, és a 
magaskultúrába sorolt művek sem feltétlenül tagadják a fennállót. Az újabb tanul-
mány a korábbiban tárgyalt, a két műtípust, a két kultúrát megkülönböztető – jelzett 
és cáfolt – jegyeket, megkülönböztetési elveket kiegészíti az „episztemikus érték” 
fogalmával. Ez az érték azt jelenti, hogy az esztétikailag értékes, többnyire konvenci-
ósértő művek (és csak azok) valamilyen új ismeretet adnak a világról, vagy legalábbis 
új perspektívát nyitnak a világra. Csakhogy [a] „radikálisan konvenciósértő művek 
értelmezése során érzett (termékeny) zavar nem feltétlenül vezet el az ismereteink 
bővüléséhez, már csak azért sem, mert nem minden esetben ismeretszerzési céllal 
fogyasztunk műalkotásokat.”13 Persze az episztemikus érvvel élők inkább nem 
mennyiségileg új ismeretre, hanem arra gondolnak, hogy a magaskultúrába tartozó 
„művek speciális perspektívát nyitnak a körülöttünk lévő világra.” […] „Ezt termé-
szetesen minden további nélkül elfogadhatjuk – azzal a megszorítással, hogy a 
tömegkulturális alkotások is ezt teszik.” [Hiszen fikciók, azaz sajátosan rendezik, 

8 Lotman, J. M. (1973): Szöveg–Modell–Típus, Gondolat, Budapest, 1973, p. 213.
9 Bárány (2014) p. 50-53.
10 vö. p. 58.
11 Bárány (2014) p. 62-82.
12 Bárány (2014) p. 79-80.
13 Bárány (2014) p. 81.



IFJÚSÁGI IRODALOM 27

teremtik nyelvileg újjá az „ismert” világot. A. L.] „A műalkotások azon jellemzőjéről, 
hogy sajátos perspektívát nyújtanak a világra, valamint arról, hogy ezek a perspektí-
vák bizonyos olvasók számára ismerősek, más befogadók számára pedig újszerűek, 
anélkül is számot tudunk adni, hogy a műalkotások esztétikai értékét a műalkotások 
episztemikus értékére redukálnánk.”14 

Bárány tézisei természetesen vitathatók, de jelzik, hogy milyen gyenge lábakon áll 
a lektűr, a populáris kultúra elvi leértékelésének álláspontja. A szerző kulturális 
beidegződésekkel15 magyarázza az empirikusan példákkal cáfolható, elméletileg 
pedig nem kellően alátámasztott különbségtétel makacs fennmaradását. Igaza van, 
csak jómagam a kulturális beidegződéseknek nagyobb jelentőséget, sőt érvényt 
tulajdonítanék, mint az angolszász analitikus filozófia talaján álló Bárány. Lehet, 
hogy ezekben a beidegződésekben a szempontoknak olyan amalgámja, olyan 
számba nem vett, nem cáfolt tényezőkkel is ötvöződő, itt figyelmen kívül hagyott 
időindexekkel is erősített egyvelege működik, melynek súlya, érvényessége nagyobb, 
mint a nagy elmeéllel cáfolt külön összetevőké. Ennek ellenére a magabiztos és 
fennhéjázó lektűrellenesség ellenmérgéül talán érdemes volt az idézett tanulmányok 
érvanyagával legalább felszínesen megismerkedni. 

Az én ponyva melletti védőbeszédem érvrendszere sokkal gyakorlatiasabb, 
döntően pedagógiai szempontú, azonban nem nélkülözhette a korszerű művészetel-
méleti megalapozást. Előtte azonban még egy, a pedagógiai szempontokhoz köze-
lebb álló elméleti megközelítést is felidézek: Tallár Ferencét a nyolcvanas évekből. 
Tallár a kétfajta kultúra, irodalom között funkcionális különbséget állapít meg. 
Munkamegosztást lát az autonóm művészet és a tömegkultúra között, s úgy véli, 
hogy a tömegkultúra affirmatív, normamegerősítő, lényegileg konzervatív karaktere 
a társadalmi integrációnak és az egyén szocializációjának fontos funkcionális 
mozzanata, amely az intézményesült-stratégiai cselekvésmóddal függ össze, „míg az 
autonóm művészet mögött az autonóm személyiség, illetve a kommunikatív cselek-
vés struktúrái rejlenek.”16 Márpedig miért is ne foglalkozna az iskola, az irodalomta-
nítás a társadalmi integrációnak és az egyén szocializációjának e fontos eszközével? 
(A „nagy” művészet gyakran antiszociális, szubverzív, destruktív. Edmund Wilson 
amerikai kritikus méltán szörnyülködik azon, hogy egyes irodalmárok – közöttük ő 
is – az Iván Iljics halálával vagy Franz Kafka Átváltozásával rombolják le a tanítandó 
ifjaknak a társadalom normális és elviselhető jellegére vonatkozó, az életben oly 
hasznos elképzeléseit. De ne áltassuk magunkat, Petőfi Felhők-ciklusa, Arany 
nagykőrösi lírája, Vörösmarty Csongor és Tündéje az Éj monológjával a centrumá-
ban vagy Az emberek című verse, Ady költészetének egyik legértékesebb rétege, 
Móricz Isten háta mögött című regénye, József Attila kései versei stb. sem sokkal 
„konstruktívabb” alkotások.) Térjünk hát vissza az eredeti kérdésre.

14 Uo.
15 Bárány (2014) p. 43.
16 Tallár Ferenc (1988): Két tételben. Magvető, Budapest. p. 322.



28 IFJÚSÁGI IRODALOM

MIÉRT TANÍTSUNK PONYVÁT, LEKTŰRT? 
– TRIVIÁLIS ÉS TRIVIUM

Írásom lopott címe az egyik vezető német irodalomdidakta, Juliane Köster Védőbe-
széd a triviális mellett. Mit kell a némettanításban tanulni?17 című egyetemi búcsúbe-
szédéből származik. Ezt fordítottam a hazai szóhasználatnak megfelelően Védőbe-
széd a ponyva mellettnek. A professzor asszony a Triviale, Trivialliteratur szó 
etimológiájából indul ki, amit összeköt a középkori iskolai stúdium azonos szótövű 
triviumával. Mindkét szó a latin hármasút, trivium szóból ered. A trivium később a 
nyilvános út, a bárki számára járható út neve lett. A középfranciában ez alakult át  
kézenfekvővé, nyilvánvalóvá, evidenssé. Ekkor még miden pejorativitás nélkül. Csak 
évszázadokkal később vette föl a szó az olcsó, a színvonaltalan, a giccs jelentéstartal-
makat. Másfelől triviumnak a középkori iskola három alapvető tárgyának, a gram-
matikának, a dialektikának és a retorikának az együttesét nevezeték, melyre 
ráépültek a magasabb tudományok, a quadrivium, azaz az aritmetika, a geometria, a 
zene és az asztronómia négyese.18 Köster véleménye szerint a némettanításnak (azaz 
a nyelv- és irodalomtanításnak) ma is a triviumot kell tanítania, azaz gondolkodni és 
beszélni, érvelni és írni. A feladat a trivium megújítása. Egyébként ez az álláspontja 
Robert Scholes-nak, az irodalomtanítás legkiválóbb amerikai teoretikusának is, aki 
Az angol felemelkedése és bukása19 című könyvében azon töpreng, hogy mi a teen-
dője az angoltanításnak, irodalomtanításnak az internet korában, abban a korban, 
amelyben a hagyományos irodalomtanítás már elvesztette régi presztízsét.20 Köster a 
szót magát is használja, Scholes csak körülírja, hogy a – korszerűsített, némileg 
átértelmezett – triviumhoz való visszatéréssel valójában a kompetenciafejlesztéshez 
térünk vissza. Amúgy nem kell Németországba vagy az Egyesült Államokba és a 21. 
századba mennünk az irodalmi nevelés ilyen fölfogásáért. Hallgassuk csak Babitsot: 
„Gondolkodni és beszélni: nem lehetne rövidebben és mégis teljesebben megjelölni 
egész középiskolai tanításunk célját. Nem tanítunk mesterséget és nem képesítünk 
semmi mesterségre. Nem tanítunk ismereteket vagy a feledésnek. Nem tanítunk 
tudományt: a tudomány nem 10–18 éves gyermekeknek való. Aki tudományt akar 
tanulni, annak már nagyon jól kell gondolkodni tudnia. Művészetet sem tanítunk: 

17 Köster, Juliane (2012): Plädoyer fürs Triviale. Was im Deutschunterricht gelernt werden soll. 
Abschiedsvorlesung von Frau Prof. Dr. Juliane Köster am 3. Juli 2012 in der Aula der Universität Jena. 
http://www.didaktikdeutsch.de/data/_uploaded/vortraege/Abschiedsvorlesung.pdf

18 Köster (2012) p.3.
19 Scholes, Robert (1997): The rise and fall of english. Reconstructing english as a discipline. Yale Univer-

sity Press, 1997. p. 120.
20 Álláspontját később szkeptikusan átfogalmazta:
 Scholes, Robert (2011): English after the fall. From literature to textuality. University of Iowa Press, 
 A bukás utáni tantervről:
 Scholes, Robert (2010): The english curriculum after the Fall. Pedagogy, 10. 1. p. 229-240, doi: 

10.1215/15314200-2009-034
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azt nem lehet tanulni. Gondolkodni és beszélni tanítunk” – írja 1910-ben Irodalmi 
nevelés című cikkében.21

Köster éppen a lektűrök konvencionális jellegéből indul ki. Azt mondja, hogy a 
ponyvaregényekben ugyanúgy narrációs sémákkal találkozunk, mint ahogy a 
retorikában meggyőzési sémákkal, érvtípusokkal, felépítési variációkkal. Azaz a 
populáris irodalom éppen konvenciótiszteleténél fogva kiválóan alkalmas az elemi 
epikai formák, az alapvető műfogások, a sztenderd megoldások megtapasztalására, 
olvasásuk begyakorlására. A kompetencia pedig, tudjuk, átvihető, alkalmazható 
tudás, olyan tudás, ami más körülmények között is hasznosítható. A bestsellerekből 
megszerezhető, térelrendezésre, időszerkezetre, információadagolásra, késleltetésre, 
feszültségfokozásra, elbeszélői nézőpontra, archetípusokra vonatkozó tudás ilyen. 
Tudás és képesség együttese. Természetesen az összes irodalmi kompetencia 
fejlesztésére nem elégségesek a bestsellerek, de a hozzájuk kialakított reflexív, 
értelmezői viszony előkészíti a magasabb szintű irodalomértést.

Miért ne csak klasszikusokon, az idő által igazolt, közmegegyezés szerint értékes-
nek tartott, kanonikus műveken tanítsuk mindezeket az irodalmi ismereteket és 
kompetenciákat? Természetesen azért, mert sok lektűr és főleg sok ifjúsági regény 
éppen azért népszerű, mert a diákok könnyebben létesítenek személyes, azonosuláson 
alapuló kapcsolatot hőseikkel, mert úgy érzik, a bennük ábrázolt világhoz, a bennük 
szereplő alakokhoz több közük van, mint a klasszikus művek alakjaihoz és világához. 

„Az ifjúsági irodalom [young adult literature] többféle okból vonzó a kamaszolva-
sók számára. Olyan karakterekről szól, akikkel olyan kérdések mentén tudnak 
azonosulni, mint az életkor, a konfliktusok és a világérzékelés. A kortárs ifjúsági 
irodalom gyors tempójával22 fent tudja tartani a diákok érdeklődését egy gyors 
technikai társadalomban, ahol világuk a szó szoros értelmében villódzik előttük a 
televízión, a videojátékokon és a számítógépes képeken keresztül. Az ifjúsági 
irodalom növekvő számban foglal magában olyan műveket is, amelyek különböző 
etnikai és kulturális csoportokat reprezentálnak, s amelyek egy folyamatosan 
növekvő diverzitású társadalomra reflektálnak (Donelson & Nilsen).23 És megfor-
dítva: a kanonikus szövegek egy része számos akadályt állít a „mikrohullámú 
generáció” tagjai elé, nevezetesen olyanokat, amelyeket nehéz elolvasni és irreleván-
sak [vagy legalábbis annak látszanak – A. L.] a diákok élete és érdeklődése szem-
pontjából, s melyeknek a megfejtése a tanár segítségét igényeli. Az ifjúsági irodalom 
legyőzi ezeket az akadályokat. Ahogy egy tanár megjegyezte, azért >>emel a tan-
anyagba kortárs ifjúsági műveket is, mert a vonakodó olvasók ezeket a könyveket 

21 Babits Mihály (1910): Irodalmi nevelés. Egy tantárgy filozófiája a tanulók számára. (Fogarasi diákjaim-
nak az értesítőbe). http://www.n-p-m.hu/files/Babits_Irodalmi_neveles.pdf

 Vö. Babits Mihály (1910): Stilisztika és retorika a gimnáziumban. Egy tantárgy filozófiája tanulók 
számára. Nyugat, 3. http://epa.oszk.hu/00000/00022/00049/01290.htm

22 Már a Harry Potter sorozat is – számos műfajt szerencsésen ötvöző és az ismerős és az ismeretlen 
helyzeteket, világokat, hősöket,az izgalmat és a humort remekül elegyítő mivoltán kívül – ettől az 
akciófilmesen pörgő tempótól lett világsiker.

23 Donelson, Kenneth L. – Nilsen, Alleen Pace (2004): Literature for today's young adults. 7. kiad. Pearson/
Allyn and Bacon, Boston. p. 200.
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jobban élvezik, mint a klasszikus irodalmat. […] [E]zeknek a könyveknek az 
olvasása kényelmesebbé, otthonosabbá teszik az olvasás tevékenységét, s így remél-
hetőleg megtanulják majd a klasszikus irodalom élvezetét is<<.”24

AZ IRODALOMTANÍTÁS ÉS AZ OLVASÁS ÖRÖME

Ellenvetésként felmerülhet, hogy minek olyan irodalmat tanítani, amelynek befoga-
dása nem igényli a tanár segítségét. A kérdés mögött az olvasóvá nevelés és az 
irodalomtanítás ellentmondásai állanak.25 Az irodalomtanítást nálunk a régebbi 
irodalom, a klasszikusok és a líra túlsúlya, a tantervi kötöttség, a kronológia uralma 
és az – általában emléket sem hagyó irodalomtörténeti beágyazottságuk miatt – 
elszigetelt művek jellemzi, s a célja az irodalmi nevelés, ezen belül a műveltségközve-
títés. Az olvasást viszont inkább a kortárs, illetve 20. századi művek, a regényköz-
pontúság, a populáris irodalom, a szabad műválasztás, a személyes szükséglet, a 
divat hatása és a láncolvasás (sorozatolvasás vagy egy szerzőtől sok mű olvasása) 
jellemzi, s az olvasás öröme mint cél. Az irodalmi nevelés és az olvasási öröm 
konfliktusával a magyartanításnak számot kell vetnie.

Természetesen a konfliktus mögött komoly kérdések sora áll. Hartmut Eggert 
például nagy hatású írásában – amely épp a két fent említett komponens viszonyával 
foglalkozik – arra a következtetésre jutott, hogy az „irodalmi szocializációban 
egyszerre két normatív sor közvetítődik: az egyikben azok a műfajok vannak, 
amelyekben az olvasmány az olvasók személyes szükségleteit és az örömösszetevőket 
(Lustkomponenten) követi, s egy másik sor, amely a felépítendő esztétikai befogadási 
kompetenciát követ.”26 A magam részéről nem hiszek abban, hogy ez a két normatív 
sor az oktatás folyamatában nem léptethető egymással interakcióba. „Olvasási öröm 
nélkül megszilárdul az iskolai [típusú] olvasmányoktól való egész életre szóló 
idegenkedés, amely oly sok felnőtt olvasói életrajzát jellemzi.”27

Kérdés, hogy az irodalomtanításnak mennyiben célja egyáltalában az olvasóvá 
nevelés. Nem a deklarációk, hanem a gyakorlat szintjén. Jórészt a mai Magyaror-

24 Gibbons, Louel C. – Dail, Jennifer S. és Stallworth, Joyce B. (2006): Young adult literature in the 
english curriculum today. Classroom teachers speak Out. ALAN Review. Summer. p. 56. https://
scholar.lib.vt.edu/ejournals/ALAN/v33n3/gibbons.pdf

 https://resources.oncourse.iu.edu/access/content/user/mikuleck/Filemanager_Public_Files/L535/
Unit_5_Readings/English%20Curr%20and%20Standards.pdf

25 Vö. Arató László (2014): Olvasóvá nevelés és irodalomtanítás. In: Kié az olvasás? Szerk. Gombos Péter. 
Magyar Olvasástársaság, Budapest. 2014. p. 93-105.

26 Hartmut Eggert (1997): Literarische Bildung oder Leselust? Aufgaben des Literaturunterichts in der 
literarischen Sozialisation. Ein Vortrag. Lesezeichen. Mitteilungen des Lesezentrums der Pädagogischen 
Hochschule Heidelberg. Heft 1. 1997, p. 15-40. https://www.ph-heidelberg.de/fileadmin/user_upload/
deutsch/Lesezentrum_Archiv/Hefte_01-05/eggert.pdf

27 Pfeiffer, Joachim(2002): Romane und Erzählungen im Unterricht. In: Grundzüge der 
LiIteraturdidaktik. (Herausg.) Bogdal, Klau-Michael – Korte, Hermann. Deutscher Taschenbuch 
Verlag, München. 2002. p. 199. http://www.dtv.de/_pdf/blickinsbuch/30798.pdf?download=true

https://scholar.lib.vt.edu/ejournals/ALAN/v33n3/gibbons.pdf
https://scholar.lib.vt.edu/ejournals/ALAN/v33n3/gibbons.pdf
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szágra is érvényes John H. Bushman megállapítása: „Úgy tűnik nekem, hogy […] a 
tanárok célja egy tudásalapú tanterv végigvitele, s amikor befejezték ezt a tantervet, 
a diákok abbahagyják az olvasást. Nem látszik, hogy a tanárok törődnének azzal, 
hogy a diákok folytatják-e az olvasást vagy sem. Megtették, amit elvárnak tőlük 
(áthaladtak az irodalmi/kulturális örökségen), és az, hogy egész életükön át olvasó 
embereket neveljenek, nem része a tervnek.”28 Ezért is törődnek bele úgy hetedik 
osztály környékén a privát olvasmányok és a kötelezők közötti végleges szakadásba.29 
Természetesen bőven vannak kivételek, de aligha jelentenek elenyésző kisebbséget 
azok, akikre az iménti általánosítás érvényes. 

Ahhoz, hogy valaki egy életen át szenvedélyes olvasó legyen, sokat és hosszabb 
terjedelmű műveket is olvasnia kell. Az iskola azonban óvja a diákokat a túl sok 
olvasástól, a tanterv egyszerre kötött és megterhelő, ugyanakkor kerüli a túl sok – 
szabadon választható – olvasmányt, a túl sok, illetve a túl hosszú regényeket, hiszen 
így is folyton szidják a sajtóban a sok kötelező olvasmány miatt. Pedig „majdnem 
mindig és mindenütt, ahol gyerekek és fiatalok az olvasás lázába, örvényébe kerül-
tek, az mindig regényekhez (Karl May, Astrid Lindgren, Michael Ende […], a Harry 
Potter) kapcsolódott, mégpedig olyanokhoz, amelyek az irodalomtudományos 
kritika számára ponyvának (Trivialliteratur) számítottak.” Tudjuk, „nem a szöveg 
hosszúsága jelent a befogadás során nehézséget, hanem komplexitásának foka.”30 
Ebből az idézett mondatok szerzője, Joachim Pfeiffer nem azt a következtetést vonja 
le, hogy a komplex szövegek tanításához a lektűrtől nem vezet út, hanem ellenkező-
leg: a „felerősödő kutatási törekvések rámutattak, hogy a gyermek- és ifjúsági 
regényekben a felnőttregényekhez hasonlóan széles skálája figyelhető meg az 
egyszerű és a komplex formáknak: a személyes elbeszélés sem ritkaság már, találha-
tók napló- és levélformák, sokféle montázs- és kollázstechnika, melyek segítségével a 
dokumentarista részek is jól kidolgozhatók, szimultán technikák, mint a különböző 
síkokon folyó elbeszélés, nézőpontváltás, belső monológ stb.”31 „Új perspektívát 
nyitnak az úgynevezett posztmodern regények, amelyek a konvencionális elbeszélés-
mintát (valamiféle kronologikus-lineáris elbeszélés, auktoriális [mindentudó] 
elbeszélői magatartás stb.) rafinált, csak második pillantásra felismerhető intertextu-
alitás-struktúrával kötik össze.” Ez a „kettős kódolás segít feloldani azt az irodalom-
didaktikai dilemmát, hogy egyfelől olvasási kedv/öröm nélkül senki sem olvas végig 
hosszú regényeket, másfelől azonban az értelmezési munkára alapuló némettanítás-
nak az eszményét nem szívesen adnánk föl a tiszta élménydidaktika javára.”32

28 Bushman, John H. (1997): Young Adult Literature in the Classroom – Or Is It? English Journal. 86. 3. p. 
45-40.

29 Vö. Arató László (2013): Közös és kölcsönös között. Könyv és Nevelés, 15. 4. p. 89-90. http://olvasas.
opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/kozos_es_kolcsonos_kozott__uj_olvasmanyok_a_
felso_tagozaton

30 Pfeiffer (2002) p. 197.
31 Lásd erről Sachar, Louis: Stanley, a szerencse fia című regényéhez írt rövid elemzésemet és feladatsoro-

mat. Arató László (2013): Közös és kölcsönös között. Könyv és Nevelés, 15. 4. p.93-96.
32 Pfeiffer (2002) p. 199.
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Fontos indoka a népszerű olvasmányokkal való foglalkozásoknak, hogy e 
könyvek olvasói közösségeket teremtenek, illetve behozzák azokat az irodalomórára. 
A fan-klubok mozgósítása révén az irodalomóra bevonja az iskolai irodalmi életbe, 
az iskolán, a tanórán kívüli irodalmi életet. Erről a kérdésről szólva Melissa Page C. 
S. Lewist idézi és kommentálja. „C. S. Lewis ismert maximája: >>azért olvasunk, 
hogy tudjuk, nem vagyunk egyedül<<, jelen digitális korszakunk jelszava lehetne, 
korunké, melyben kultúránkat az információ azonnali és állandó megosztása és 
megerősítése jellemzi.”33

MÁR MEGINT AZ ÉHEZŐK VIADALA  
– IFJÚSÁGI REGÉNYEK MULTIMEDIÁLIS KONTEXTUSBAN

A tanításban remekül kamatoztatható ilyen ifjúsági regény Suzanne Collins Éhezők 
viadala című könyve. A regény iskolai feldolgozásáról egy korábbi dolgozatomban 
(Arató, 2013) már írtam néhány szót, most ezt – elsősorban Birgit Schlachter kiváló 
tanulmányának segítségével34 – némileg kiegészítem az intertextuális és befogadási 
összefüggések felvázolásával.

A legsikeresebb mai ifjúsági regények multimediális kontextusban születnek és 
működnek. A globális popkultúra a vonatkoztatási keretük. Globális médiakonszer-
nek által terjesztett média- és műfajötvözetek. Forgalmazásuk módja hatással van 
szerkezetükre és esztétikájukra.35 Globális érthetőségüket – és tanításban való 
hasznosíthatóságukat – univerzális témáknak köszönhetik: önkeresés, barátság, 
szerelem, család, halál. Az Éhezők viadala esetében különösen fontos univerzális 
téma a média hatása az emberek önképére, érzelmi kapcsolataira, viselkedésére, 
illetve a hatalmi viszonyok és a média viszonya. Mivel diákjaink ebben a szövegháló-
zatban élnek, olvasóvá nevelésükben is figyelembe kell venni ezt a hálózatot. 
Integrálnunk kell a magyartanításba ezeket a szövegeket, médiákat, kulturális 
gyakorlatokat a fiatalok életvilágával való nagy affinitásuk miatt – ha növelni 
akarjuk az ő affinitásukat akarjuk növelni az irodalomtanulás iránt.

A regény műfajötvözet, amely a klasszikus irodalom és a globális popkultúra 
tartályából is bőven merít. Keverednek benne a kamaszregény, a szerelmi regény, a 
sci-fi, a thriller, a mese, a kalandregény elemei, illetve különösen erős műfaji elem a 

33 Page, Melissa A. (2012): Adventures with Text and beyond. Popular Culture – The New Literacy 
Challenge for English Teachers. English Journal. 102. 2. p. 129. https://www.academia.edu/2153289/
Popular_Culture_The_New_Literacy_Challenge_for_English_Teachers

34 Schlachter, Birgit (2014): Twilight, Die Tribute von Panem & Co im Deutschunterricht? Zur 
didaktischen Relevanz der populären Jugendliteratur. Leseräume. 1. 1. http://xn--leserume-4za.de/
wp-content/uploads/2015/10/lr-2014-1-schlachter.pdf

35 Schlachter (2014) p. 3.

https://www.academia.edu/2153289/Popular_Culture_The_New_Literacy_Challenge_for_English_Teachers
https://www.academia.edu/2153289/Popular_Culture_The_New_Literacy_Challenge_for_English_Teachers
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negatív utópia vagy disztópia.36 Forrásai az irodalmi műfajokon kívül a komputerjá-
tékok, képregények, valóságshow-k, tévésorozatok is. Ez a sokforrásúság sokféle 
olvasatot, sokféle azonosulási mintát is kínál! Ezt a netes fórumok is bizonyítják.37 
Az intertextuális referenciáknak nagy a jelentéspotenciálja.

Néhány működésbe hozható vagy lendülő hipertextus, pretextus, áthallás: 
Koushun Takami: Battle Royale, Stephen King: A Hosszú Menetelés; hagyományos 
disztópiák, pl. George Orwell: 1984, William Golding: A Legyek Ura, Stephenie 
Meyer: Alkonyat; a Való Világ, Big Brother, az Éden Hotel és más valóságshowk 
eredeti változatai stb. 

Ezeknek az előképeknek egy része az úgynevezett magaskultúrából, más részük a 
globális populáris kultúrából származik. Az éhezők viadalában maga a hősnő, 
Katniss is intertextuális utalások sűrű fonadéka. Katniss (női) Theseus: önkéntes 
helyettesítő áldozat, aki egy közösségért valaki más helyett vállalja a biztosnak látszó 
halált, bemegy a Minotaurus barlangjába, itt a rettentő amfiteátrumba. Egyúttal a 
gladiátorregényben ő Spartacus, a lázadó gladiátor. Női Robin Hood, különös 
igazságtevő, a kiszolgáltatottak védelmezője, a hatalmasok elleni lázadás vezetője. 
A populáris kultúrából Katnissnak Lara Croft, az akcióhősnő a legfontosabb 
felidézett előképe. Ez egyúttal példa az új tömegkultúra médiaköziségére is: a 
regényhős a filmszereplőre hajaz, a filmszereplőt pedig egy számítógépes játékból 
emelték át a vetítővászonra. 

„Kicsoda is Katniss tulajdonképpen?” – teszi fel a kérdést Birgit Sclachter: 
„autonóm hősnő, idegenek által vezérelt komputerfigura, szereplő egy Reality-TV-
show-ban vagy csupán egy normális tinédzser? Aligha indulhatunk ki az alaknak 
valamiféle hihető pszichológiai változásából, sokkal inkább együttesen léteznek a 
felkínált jelentésszintek és ellentmondásos konglomerátumot alkotnak. A történet 
azonban, amely izgalmas eseményekre fut ki, az ellentmondások dacára vagy 
éppenséggel miattuk funkcionál. Egy Katniss-féle figura különböző jelentésszintjeivel 
sokféle olvasó számára kínál kapcsolódási, illetve azonosulási pontot. Ennek az 
elbeszélésnek a művészete éppen abban rejlik, hogy miképpen lehet ebbe a sokszintű 
konglomerátumba beleírni egy bizonyos lélektani dimenziót, s az ellentéteket, a 
szövegfelszínen jelentkező töréseket miképpen lehet elmosni a feszes cselekményve-
zetéssel és az egyértelmű cselekményszerkezettel (a jó győzelme, a világ megmenté-
se).38 

A hiedelmekkel ellentétben a lektűrre nem egyetlen tipikus befogadói hozzáállás 
jellemző. A kulturpesszimista, illetve kulturkritikai álláspont csupán a passzív, 

36 A „fehér disztópia” műfajáról, amelybe ez a regénytrilógia is tartozik, lásd Gombos Péter alapvető 
tanulmányát. Gombos Péter (2013): Kamaszlányok a világ megmentéséért – „fehér disztópiák”, avagy 
egy műfaj sikertörténete. In: Gombos Péter: Dobj el mindent… és olvass! Pont Kiadó, Budapest. 2013.

 Átfogóbb téma részeként: Gombos Péter – Hevérné Kanyó Andrea – Kiss Gábor (2015): A netgene-
ráció olvasási attitűdje. Új Pedagógiai Szemle. 1–2. http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/a-
netgeneracio-olvasasi-attitudje

37 Schlachter (2014) p. 4.
38  Schlachter (2014) p. 5.
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elfogadó befogadói magatartást ismeri, ezzel szemben Schlachter olyan esettanul-
mányra hivatkozik, amely a tömegkultúrának öt markánsan eltérő felhasználói 
típusát különbözteti meg. A lektűr tehát egyáltalán nem feltétlenül a fennálló 
elfogadására, a fogyasztói társadalomban való autonómiavesztő feloldódásra biztat. 
A frankfurti iskola tömegkultúra-ellenessége nem látszik igazolhatónak empirikus 
vizsgálatokkal. A német irodalomtanítás-elmélet elmúlt negyven évének meghatá-
rozó alakja, H. K. Spinner már 1976-os tanulmányában jelezte, hogy leáldozott 
annak a lektűrtanításnak, amely a lektűr leleplezését, az „igazi” művészet és a 
ponyva kritikai szembeállítását teszi meg céljául, és a populáris kultúrának mint a 
konzumtársadalom, a fogyasztói kapitalizmus szolgálójának kérlelhetetlen kritikáját 
gyakorolja.39 Az említett, a frankfurti iskolától eredeztethető hozzáállás nyilván 
kevéssé teremti meg azt a kölcsönösséget, ami a klasszikusok jobb szívvel, több 
kedvvel való befogadásához is segítséget nyújt.40

A regény rajongói oldalain komoly vitákat találhatunk például arról, hogy ki 
hogyan érez Katniss iránt, illetve a két fiú, Peeta és Gale közül kibe is szerelmes a 
hősnő, illetve helyesen választ-e. Valamint arról, hogy melyik a regény legbántóbb, 
illetve lemelengetőbb pontja. A regény ismerete nélkül együgyűnek tűnhetnek ezek 
a kérdések, de a válasz távolról sem olyan egyértelmű, mint a lányregények zömében. 
Órai disputa indítására igencsak alkalmasak.41 

Az irodalomtanításnak alighanem az idegen megismerése, illetve ezen keresztül 
az  önmegismerés a fő célja. Ahogy H. K. Spinner mondja, ebben áll az irodalom és 
az irodalomtanítás antropológiai jelentősége: a nézőpontváltás képességében. 
„Az életvilág pluralizálódásának és a nemzetközi mobilitásnak a tükrében az 
empátia és a nézőpontátvétel mindinkább alapvető nevelési céllá válik. […] Az iro-
dalomnak éppen ezáltal [a nézőpontváltás, az empátia, az idegen megértése által] 
van helye az életben, emiatt nem kivételes individuumok öntükrözése vagy az 
elefántcsonttoronyban folytatott üveggyöngyjáték csupán. […] Az irodalomtanítás 
legitimációs nehézségeihez vezet, ha az alapviszonyok megfordulnak, s ahelyett, 
hogy a szövegértés szolgálná az idegen megértését, az idegenmegértés lesz a szöveg-
értés szolgálója.”42

Az ifjúsági lektűr fontos lépés a nézőpontfelvétel gyakorlásához, az idegen 
megértéséhez, hiszen itt könnyű a lépés megtétele. Az idegenmegértés iskolája 
azonban természetesen túlvezet a közvetlenül és látványosan hozzánk hasonló 
idegennel való azonosuláson. S ebben már nélkülözhetetlenek a klasszikusok.

39 Spinner, Kaspar H. (2001): Kreativer Deutschunterricht. – Identität, Imagination, Kognition. 
Kallmeyersche Verlagsbuchhandlung, Seelze. p. 10.

40 Erről részletesebben: Arató László (2004): Manipulált (mini)kontextusok, avagy milyen szöveg-
világ is van a magyarórán? Iskolakultúra, 8. p. 67-72. http://epa.oszk.hu/00000/00011/00084/pdf/
iskolakultura_EPA00011_2004_08_067-072.pdf

 Megjelent a L’Harmattan Kiadó Laikus olvasás című kötetében is.
41 Vö. Schlachter (2014) p. 8.
42 Spinner (2001) p. 128.; p. 168-172.
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RUPP KORNÉL TANÁRI PÁLYÁJA 
ÉS A TANULÓK LAPJA LÉTREHOZÁSA

GRÁBERNÉ BŐSZE KLÁRA1

„Oly kevés az ünnep, hétköznapot élünk,
Pedig ünnepelni tud minden kebel.
S ünnep nélkül mily sivár volna éltünk,
Melynek a hétköznap sokszor oly teher.”

Rupp Kornél2

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

Rupp Kornél (1865–1900) a Budapesti Tudományegyetemen folytatta a tanulmányit 
1883-tól 1891-ig, bölcsészetet: magyar, német, latin, ógörög nyelvet és irodalmat, jogot 
és teológiát tanult. 1885-ben belépett a csornai premontrei rendbe, majd 1893-ban 
kilépett, s áttért a református vallásra, majd 1894-ben megnősült. A tanári pályáját 
1888 szeptemberében kezdte Szombathelyen, Keszthelyen egy évig tanított, azután 
újra Szombathelyen két tanévet. 1891-ben bölcsészetdoktori oklevelet, 1892-ben tanári 
diplomát szerzett. 1892-ben nagyobb külföldi utazásokat tett. Az 1894/95. tanévtől a 
budapesti református főgimnázium tanára haláláig, 1900-ig. 

1894-ben alapította a Tanulók Lapja című folyóiratot, melynek főszerkesztője és a 
vezércikkeinek, nagyon sok tanulmányának, elbeszélésének szerzője. A folyóirat 10-15 
éves fiataloknak szólt, s a célja az volt, hogy fejlessze őket a gondolataik kifejtésében és 
a témák önálló feldolgozásában, továbbá bővítse ismereteiket, csiszolja irodalmi 
ízlésüket. A lap számára írta Molnár Ferenc a Pál utcai fiúk című kisregényét, tanára, 
Rupp Kornél felkérésére. 

Tudományos munkássága is jelentős, fő kutatási témája Gyöngyösi István (1629–
1704) költészete volt, és számos történeti művet, tanulmányt, könyvismertetést írt az 
irodalomtudomány területén.

1 Gráberné Bősze Klára nyugalmazott könyvtáros, Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Buda-
pest

2 Rupp Kornél: Karácsonra. Tanulók Lapja 1895. 2. 49.
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KLÁRA BŐSZE GRÁBER: KORNÉL RUPP'S TEACHING 
PROFESSION AND THE FOUNDING OF THE TANULÓK LAPJA 
(STUDENT JOURNAL)

Kornél Rupp (1865-1900) continued his studies at the Budapest University (1883-1891), 
he was a student in the faculty of humanities, where he studied Hungarian, German, 
Latin and Ancient greek language and literature, law and theology. In 1885 he entered 
the Norbertine order in Csorna, then in 1893 he left it and became converted to 
Protestant faith, and a year later (1894) he is married. In September 1888 he begann to 
teach in Szombathely, then he continued in Keszthely, but after one year he returned 
to Szombathely again to teach for more two years. In 1891 he earned a PhD degree and 
in 1892 he took his teaching degree and has travelled a great deal abroad, too. The 
1894/95. school year he is already a teacher of the Protestant Main Gymnasium in 
Budapest until his death in 1900. 

In 1894 he established the periodical entitled Student Journal and served as an 
editor-in-chief and author of numerous leading articles, studies and short stories. The 
journal was adressed to young adults (years 10-15) and its aim was to develop them in 
expressing their thoughts and writing up topics by oneself as well as expand their 
knowledge and refine their taste in literature. For this journal wrote Ferenc Molnár his 
short novel “The Paul Street Boys” upon his teacher's Kornél Rupp request. 

His scholarship is also remarkable, his main research work is the poetry of István 
Gyöngyösi (1629-1704) but he wrote many historical novels, studies and bookreviews 
in the field of literary science.

Rupp Kornél dr. (1865–1900) bölcsész doktor, tanár, katolikus pap, író, irodalomtör-
ténész, református gimnáziumi tanár, folyóirat-alapító, szerkesztő. 2015-ben 
emlékeztünk a nagyszerű, tudós ember születésének 150., halálának 115. évforduló-
jára.

Ercsiben született 1865. május 25-én, két évvel a kiegyezés előtt. Ercsi községben,3 
ahol Eötvös József, Magyarország első oktatási minisztere nevelkedett és ahol el van 
temetve.4 Rupp Kornél édesapja Rupp Alajos községi jegyző, édesanyja Király 
Katalin. A római katolikus anyakönyv szerint Lajos Kálmán névre keresztelték. 
Elemi tanulmányait valószínűleg Ercsiben, középiskolai tanulmányait Pécsett 
végezte a ciszterci rend katolikus főgimnáziumában Rupp Lajos néven, az 1882/83. 
tanévben érettségizett jó eredménnyel. Természetesen nemcsak latint, hanem görög 
nyelvet is tanult. Tornából fel volt mentve. Tanárai közül csak kettőt említünk: a 
ciszterci Fábián Sebestyént, aki a görög nyelvre oktatta és az ugyancsak ciszterci 

3 Pest megyei község, 2000 óta város.
4 Ercsiben az Eötvös Kúriában ma az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Eötvös Múzeuma 

látható.
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Verbőczy Istvánt, aki a középiskolai tanáregyesületnek is tagja és a magyar és német 
nyelvet és irodalmat tanította.

A Budapesti Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán folytatta a tanulmá-
nyit 1883-tól 1891-ig, bölcsészetet: magyar, német, latin és görög nyelvet, jogot és 
teológiát tanult. 1885-ben belépett a csornai premontrei rendbe, majd 1893-ban 
kilépett és áttért a református vallásra. 1894-ben megnősült, felesége Egresy Mária. 

Tanári pályáját 1888 szeptemberében kezdte Szombathelyen, majd Keszthelyen 
tanított egy évig, azután újra Szombathelyen két tanévet. 1891-ben bölcsészetdoktori 
oklevelet, 1892-ben tanári diplomát szerzett. Ismerkedett a világgal, 1892-ben 
nagyobb külföldi utazásokat tett. 1893-tól budapesti tanár, az 1894/95. tanévtől a 
budapesti református főgimnázium tanára haláláig, 1900-ig. 

1894-ben alapította a Tanulók Lapja című folyóiratot, melynek főszerkesztője és a 
vezércikkeinek, nagyon sok tanulmányának, elbeszélésének szerzője. Sokat írt, főleg 
irodalomtörténeti műveket, cikkeket. Ilyen témájú könyvekről közölt könyvismerte-
téseket is különféle lapokban, tudományos folyóiratokban. 1900. június 25-én halt 
meg, valószínűleg tüdőbajban. Gaal Mózes, a jó barát, a munkatárs írta nekrológjá-
ban:5

„Hosszú, kínos szenvedéstől váltotta meg a halál. Rátette jéghideg kezét a homlo-
kára és azon elsimultak szépen a redők, aztán reá tette a gyöngéd dobogó szívre – s az 
nem dobogott többé.” Nagyon rövid, de igen eredményes 35 év állt mögötte. 

Ercsi református templomának falán emléktábla hirdeti a település neves szülött-
jének emlékét. Születésének 130 éves évfordulóján leplezte le az emléktáblát a község 
vezetése és lakói, a Református – ma Lónyai Gimnázium – tanárainak és tanulóinak 
részvételével.6

TANÁRI PÁLYÁJA

A szombathelyi királyi katholikus főgimnáziumban kezdett tanítani az 1888/89. tan-
évben mint premontrei szerzetes. Az iskola igazgatója Kőfalvy Vidor premontrei 
rendű kanonok, főgimnáziumi tanár, házfőnök, városi képviselő volt.7 Tanártársa 
többek között Burány Gergely szintén premontrei kanonok, latin-görög szakos 
tanár, a Vasmegyei Régészeti Egyesület titkára.8 Neki ajánlja az 1887. évben Szom-
bathelyen megjelent A modern költészet s az ujabb nemzedék című művét. Ebben az 
iskolai évben magyart és latint az I. osztálynak és német nyelvet a III. osztálynak 

5 Tanulók Lapja 1900. 7. 40. 625-626. p.
6 Juhász Róbert (1995): Tanulók Lapja. Ercsi Híradó. 1995. június. 18. p.
7 Kőfalvi Vidor Antal (Lócs, Sopron vm., 1838. júl.17. – Csorna, 1907. febr. 5. In: Magyar katolikus lexi-

kon. VII. köt. Főszerk. Diós István; szerk. Viczián János. Budapest. Szent István Társulat. 2002. 320. p.
8 Burány Gergely Imre (Esztergom, 1852. febr. 6. – Csorna,1929. aug. 16.) In: Magyar katolikus lexikon 

II. 1996. 117. p.
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tanított heti 17 órában. Már ekkor tagja a Szent István Társulatnak és a Philologiai 
Társaságnak. 

A következő, 1889/90. tanévben a keszthelyi katolikus gimnáziumba helyezték át, 
amely I–IV. osztályos gimnázium volt. Itt osztályfőnök a II. osztályban, helyettes 
tanárként magyart, latint, németet és szépírást tanít heti 18 órában, és az iskola 
tanácskozmányi jegyzője is. A gimnázium értesítője Rupp Kornél: A magyar 
Mária-hymnusok című programértekezését közli.9 

1891/92-ben ismét a szombathelyi főgimnázium tanára már mint Rupp Kornél 
bölcsészettudor és szakvizsgát tett főgymnasiumi tanár. Heti 19 órát tanított, 
magyart és latint a III. és IV. osztályban, és a IV. osztálynak – ahol 43 tanuló tanult 
– az osztályfőnöke volt. A tanítás mellett társadalmi munkát is végzett: a Berzsenyi-
szobor bizottságának titkára, a Kisfaludy Társaság alapító tagja. Az előző tanévben 
kiadott értesítő programértekezése: Kárpáti Kelemen: A szombathelyi kir. kath. 
főgymnázium történetének utolsó része. című tanulmányában megemlíti a tanárok, 
a „Csorna-premontrei kanonokok” között dr. Rupp Kornélt.

1891 szeptemberében ünnepelte az egész ország gróf Széchenyi István születésé-
nek 100. évfordulóját. A szombathelyi főgimnáziumban is tartottak megemlékezést, 
ahol a „lélekemelő szép ünnepély”-en az igazgató bevezető szavai után dr. Rupp 
Kornél tanár beszélt az ifjúságnak Széchenyi Istvánról, a legnagyobb magyarról. 
Beszédének mottóját a következőkben fogalmazta meg: „Míg lesz e honnak ifjúsága, 
Széchenyi István élni fog.” Beszédét a tanévi értesítő elején az I–VIII. oldalon 
találhatjuk, olvashatjuk.

Az 1892/93. tanévben magyar nyelvet és irodalmat tanított a IV. és V. osztályban, 
latint az V-ben és görög nyelvet „görög pótlót” az V. és VI. osztályban. Továbbra is 
osztályfőnök, az V. osztály létszáma 45 tanuló és egy magántanuló: Gömbös Gyula. 
Összesen heti 17 órát tanított, és a tanári könyvtár „őre” feladatot is ellátta. Az isko-
lán kívül a Szent István Társulat és a Philológiai Társaság, valamint a Kisfaludy 
Társaság tagja, továbbá a szombathelyi Berzsenyi-szobor bizottságának titkára. De 
publikál is, több tanulmányát közölte az Irodalomtörténeti Közlöny. 

Magánéletének változása miatt kezdte budapesti tanári pályáját az 1893/94. iskolai 
évben. A budapesti I. kerületi polgári és felsőbb leányiskolában tanít, a II. osztály 
főnöke (47 lány). Tanított magyar nyelvet a II., III. A. és B., a IV. A. és B. osztályban, 
történelmet a II. osztályban. Iskolán kívüli tevékenységéről a következőket olvashat-
juk róla az iskola értesítőjében: „Dr. Rupp Kornél a Tanulók Lapját szerkesztette (és 
főleg alapította, 1894. január 1-én jelent meg az első szám), apróbb értekezéseket, 
bírálatokat írt az Egyet. Philológiai Közlönybe, a Beöthy Zsolt által szerkesztett Iroda-
lomtörténetbe, egy tanulmányt írt Gyöngyösiről és Lisztius Lászlóról, felolvasást 
tartott a budai felolvasó-egyesületben az Idealizmusról, ünnepi beszédet a taninté-
zetben március 15-én.” A következő tanévi értesítőben „megvált iskolánktól” – „a 
bpi református főgimnázium tanárává választatván.” Közlik továbbá azt is, hogy 
Póra Ferenc igazgatóval sajtó alá rendezték az Irálytan a polgári és felsőbb leányisko-

9 A keszthelyi kir. kath. gymnasium értesítője 1889/90. 3-38. p.
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lák III. osztálya számára című munkát. (Az 1995/96. évi értesítőben olvasható, hogy 
a Magyar irálytan... még ez évben meg fog jelenni.)

Az 1894/95. tanévben a budapesti református főgimnázium tanára. Az előző 
tanév végén olyan sok tanuló jelentkezett a gimnáziumba, hogy a következő tanév-
ben két IV. osztályt kellett nyittatni. „... az osztály szaporodásával egy latin és 
magyar tanszék felállítására lévén szükség, erre dr. Rupp Kornél kéretett fel, ki az I. 
b. és a IV. b. osztályban, aztán a latint és a magyart tanította.”10 Óraadó tanárként 
működött, osztályfőnöke a IV. b. osztálynak. Heti 20 órában tanított, s osztályába 45 
tanuló járt, ebből egy magántanuló volt. A tanulók vallási megoszlása a következő: 
evangélikus 4, református 12, katholikus 17, izraelita 12. Az iskola igazgatója ekkor 
Vámossy Mihály, a tanártársai: Baráth Ferenc, Bélteky Albert, Dúzs Sándor, Fiók 
Károly dr., Kacziány Géza dr., Laky Dániel, Molnár Sándor, Szádeczky Gyula, dr. ifj. 
Szotyori Nagy Károly, stb. A tanév végén rendes tanárrá nevezi ki az iskola igazgató-
tanácsa.11

Az 1995/96. iskolai évben az I. b. 67 tanuló osztályfőnöke – abban az időben ilyen 
nagy létszámú osztályok is voltak, és az I. b. és a II. b. osztályban magyar és latin 
nyelvet tanít tanítványainak. Valószínűleg részt vett az ezredéves ünnepségeken, pl. 
a „korona-ünnepélyen”, amikor „a korona a királyi palotából átvitetett a Nagybol-
dogasszony templomába, vagy mint a nagy közönség nevezi, Mátyás templomába, 
hol ifjúságunk a tanári kar vezetése mellett ezer és ezer tanuló ifjuság között illő 
rendben szemlélte meg a kitett szent koronát.” olvashatjuk az az évi értesítőben. 
Az ifjúsági önképzőkör, melyet Molnár Sándor, magyar – latin szakos tanár vezetett, 
1896. február 14-én tartotta „Arany-ünnepély”-ét, amelyre 8 pályatételt tűztek ki. 
Ezek közül A régies alakú szólások és szólásmódok Arany János Toldi szerelmében 
címűre „dr. Rupp Kornél tanár ur, ki ez esztendőben is, ugy mint az előbbiekben, 
szeretetét, gondoskodását mindig kiterjesztette az önképző-körre” – várta a pálya-
műveket, de erre nem érkezett egy sem.

Az 1896/97. tanév az „ezredéves ünnepségek alkalmából” szeptember 28-án 
kezdődött tanévnyitó istentisztelettel. Ebben az évben továbbvitte tanítványait, tehát 
a II. b. és III. b. osztályban tanított magyart, valamint latint és német nyelvet a III. 
b-ben, összesen heti 24 órában. A III. b. osztály – 47 tanuló – osztályfőnöke. A II. b. 
osztályban „egy darab. cs. aranyat” tűzött ki annak a tanulónak, aki „egy kis 
magyar-latin szótárt megtanul”. A diákok közül hárman versenyeztek a jutalomért, 
melyet végül is Greiner Zsigmond nyert el, a másik két fiú, Csia Sándor és Hoffmann 
Nándor dicséretben részesült. Ebben a tanévben, az Arany-ünnepélyre újból kitűzte 
az előző évi témát, de úgy látszik nehéznek találták az önképzőkör tagjai a régies 
alakú szólásokat kikeresni a Toldi szerelméből, mert ez évben sem érkezett pályamű 
erről a témára.

10 Értesitő a budapesti református főgymnasiumról az 1894/95. tanévben. 4. p.
11 Szilágyi Erzsébet (2009): A Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégium története. 2. köt. Bp., 

Lónyay Utcai Ref. Gim. és Kollégium. 350 p.
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A következő tanévben, 1897/98-ban a IV. b. osztály főnöke, magyart és a latin 
nyelvet tanítja a II. a és a IV. b. osztályban, német nyelvet a III. b.-ben, összesen heti 
24 órája volt. A református főgimnázium ez évi értesítője felsorolja azt is, milyen 
egyesületeknek volt a tagja: az Országos Középiskolai Tanáregyesületnek, az Otthon 
Írók Körének (rendes tagja), a Protestáns Irodalmi Társaságnak (pártoló tagja), a 
Kisfaludy-társaságnak (alapító tagja). Az értesítő egy új, A tanárok irodalmi műkö-
dése című fejezetében Rupp öt önálló művel szerepel (Magyar írásbeli feladatok... ; 
Tanulmány a XVI. század vallás-irodalmából; Telegdi és Bornemissza; Gyöngyösi; 
Telegdi Miklós felelete), megemlítik továbbá a különféle folyóiratokban megjelent 
bírálatait (úm. a Protestáns Szemle, a Philológiai Közlöny és a Magyar Kritika); s 
végül azt, hogy „A Tanulók Lapját már 5 év óta szerkeszti.”

A tanévben igazgatóváltás történt, Vámossy Mihályt Molnár Sándor váltotta a 
fenntartó testület választása alapján. Molnár még ebben a tanévben megalapította az 
iskola ifjúsági könyvtárát. A könyvek kiválasztásánál figyelemmel volt több tanár 
javaslatára, s „arra a jegyzékre, melyet Rupp Kornél dr., a 'Tanulók Lapja' szerkesz-
tője 'Kötelező magánolvasmányok' címen kiadott.” A szegény tanulók könyvtára 
elnevezésű gyűjteményhez Molnár Sándor igazgató és Rupp Kornél dr. tanár „régóta 
gyűjtötték az anyagot”, és „adakoztak is e célra”. E tanévben Varga Bálint tanártárs 
kezelte a könyvtárat.

Az 1898/99. tanévben magyart és latin nyelvet tanított az I. a. és a III. a. osztály-
ban, s német nyelvet a III. b. osztályban, valamint a I. a. osztálynak volt az osztályfő-
nöke, összesen heti 24 órát tartott. Tagja volt az Országos Középiskolai Tanáregye-
sületnek, a budapesti Philológiai Társulatnak, az Otthon Írók Körének rendes 
tagként; pártoló tag a Protestáns Irodalmi Társaságban pártoló tag, s alapító tagja a 
Kisfaludy-társaságnak. Ahogy korábban, ebben az évben is adománnyal gyarapí-
totta a „szegény tanulók könyvtárát”. Nem kímélte magát és egészségét, ezért 
történhetett „betegsége miatt orvosi rendeletre a tanítástól való eltiltása, a mely ápril 
25-től junius 2-ig tartott” áll az értesítőben. 

Az 1899/1900. tanévben, illetve „az első évharmad felében” tanította a latin 
nyelvet a IV. a. osztályban és a magyar nyelvet a VI. osztályban, összesen heti 9 
órában. A tanév értesítőjében a következőket olvashatjuk: „Rupp Kornél dr. tanár úr 
kezdett nov. 9-től betegeskedni, mígnem súlyosodó baja miatt november 21-től 
egészen a tanév végéig kénytelen volt elmaradni, óráin a karácsonyi szünideig főleg 
tanártársai helyettesítették, ujévtől kezdve pedig latin nyelvi óráit [...] Kenessey 
Dezső óraadó tanár úr, magyar nyelvi óráit pedig a VI. osztályban Vöröss Sándor 
tanárjelölt úr vette át. Őszinte szívvel kivánjuk, hogy Rupp Kornél dr. betegeskedő 
tanártársunk a jövő tanévben teljesen felgyógyulva munkálkodhassék.” Az értesítő 
végén azonban már gyászjelentést találunk: „Ez évvégi értesitőnk elkészültével 
veszszük a lesujtó hírt, hogy kedves tanártársunk: dr. Rupp Kornél hosszú szenvedés 
után az Úrhoz tért meg pihenni.”

A református főgimnázium 1900/01. évi értesítője 77. oldalán beszámol az 
önképzőköri könyvtárról: „a jelen tanév folyamán ujra rendeztetett és lajstromozta-
tott”. A gyarapodásról szóló részben hosszú oldalakon át sorolják azokat a könyvcí-
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meket, melyeket „Néhai Rupp Kornél dr. könyvtárából„ a család ajándékaként 
kapott meg a könyvtár. Rövid élete – tanári pályája nagyon sokrétű, sokszínű, ahogy 
a fentiekből kitűnik, ugyanígy irodalmi érdeklődése is rendkívül szerteágazó volt.

SZOMBATHELYI ÉVEI – A BERZSENYI-SZOBOR

Már ifjú pap, illetve egyetemista korában elkezdett irodalomtörténettel foglalkozni. 
1887-ben jelent meg első könyve A modern költészet és az ujabb nemzedék címen, 
Szombathelyen. Művében korának valamennyi ifjú költőjéről, írójáról hosszabb-, 
rövidebb tanulmányt közöl. Többek között ismerteti Ábrányi Emil, Madách Aladár, 
Palágyi Lajos, Pósa Lajos, Reviczky Gyula, Torkos László és még sokan mások – 
munkásságát, irodalomtörténeti jelentőségét.

Tanári pályafutását is, mint fentebb láttuk, Szombathelyen kezdte. Az 1888/89. 
tanévben és az 1890/91–1891/92. iskolai években tanított a premontrei gimnázium-
ban. De a tanítás mellett a szombathelyi társadalmi életben is aktívan részt vett. 
1891-ben Szombathely előkelő közönsége elhatározta, hogy szobrot emelnek Berzse-
nyi Dániel születésének 100. évfordulójára. Balogh Gyula már 1876-ben indítvá-
nyozta ezt a Vasmegyei Lapokban. 1891-ben is ugyanő újra „kiadta a jelszót”, hogy 
Berzsenyi Dánielnek szobrot kellene emelni a megye székhelyén. Dr. Károlyi Antal 
alispán felhívást bocsátott ki és értekezletet hívott össze, amelyen megalakították a 
„Berzsenyi szoborbizottság”-ot, melynek elnöke dr. Károlyi Antal, alelnököke 
Eredics Ferenc és Kőfalvi Vidor, jegyzője pedig dr. Rupp Kornél. A bizottság 
elhatározta, hogy az egész megyét bevonja a szükséges pénzösszeg összegyűjtésébe. 
A jegyző, Rupp Kornél dr. tehát szétküldte a gyűjtőíveket.

Majd úgy döntöttek, hogy estélyeket, hangversenyeket rendeznek és ezek bevételét 
is a szoboralap javára fordítják. Rupp dr., az ifjú tanár belevetette magát a munkába. 
Mint a Vasvármegye Berzsenyinek című összeállításban olvashatjuk, a „tisztikar 
legfiatalabb tagja” egy új indítvánnyal állt elő. „Dr. Rupp Kornél a szoborbizottság 
ezen fáradhatatlan jegyzője” az 1892 végén felvetette „egy irodalmi és művészeti kör 
eszméjét, a mely terjeszti és ápolja a nemzeti művelődést és a magyar társas életet, 
mely gyülekező helye legyen a város és megye műértő és hazafias értelmiségének, 
továbbá megvalósítsa a Berzsenyi-szobor felállítására irányuló törekvéseket.” A kör 
meg is alakult, tisztikara: dr. Károlyi Antal elnök, Ederics Ferenc és dr. Dallos József 
főgimnáziumi tanár alelnökök, dr. Rupp Kornél titkár stb. „E kör megalakulásával, 
melynek alapszabályait a nm. m. kir. Belügyminisztérium1893. évi május hó 5-én 
36625/V. 10. sz. a. hagyta jóvá és 'Berzsenyi Kör'-nek neveztetett el, a szoborbizottság 
hatalmas támaszt nyert. A körnek egyik fontos czélja lévén a 'Berzsenyi szobor 
felállitására irányuló törekvések megvalósitása', czélja elérésére ugy választotta meg 
eszközeit, hogy a szobor költségeihez időnként tetemes összegekkel járulhatott. 
Irodalmi és művészeti előadásai, felolvasásai, társas mulatságai és ünnepélyei 
mindig bizonyos belépti díjakkal rendeztettek, amely díjak a szoboralapot gyarapí-
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tották. Az estélyeken felhangzott lelkesítő szózatok a körön kivül is megtették 
hatásukat. ... ” A város minden egyesülete gyűjtött a nemes célra. 

A Berzsenyi-szobor történetét rögzítő kiadvány így ír: „Az alap napról napra 
növekedett. A szobor-bizottság most már elhatározta, hogy egy fővárosi szobrászszal 
érintkezésbe fog lépni, hogy a szobor költségei iránt tájékozást nyerjen Beöthy Zsolt 
egyetemi tanár úr, a ki mozgalmunkat kezdettől élénk figyelemmel kisérte, a 
bizottság felkérésére Kiss György budapesti szobrászt ajánlotta, a ki 1893. november 
havában beküldte első munkáját, valamint a felállitandó szobor költségvetési 
tervezetét, ...”. A szoborbizottság Beöthy Zsolt, Stróbl Alajos és Alexander Bernát 
urakat kérte fel a bírálatra, akik Kiss György művét találták jónak.12 

A szoborleleplezés 1896. december 8-án volt. Meghívták – többek között – 
dr. Rupp Kornélt is, akinek életében még Szombathelyen gyökeres változás követke-
zett be: kilépett a csornai premontrei rendből, megnősült és Budapestre költözött. 
(Valószínűleg a szobor érdekében való fáradozása és a nyilván nagyon kellemes 
társasági élet, a mulatságok hozzájárultak papi hivatása elhagyásához, egy szép lány 
megkedveléséhez, a szerelemhez és a házassághoz.) Az ünnepség délelőtt 10 órakor 
kezdődött és délután egy órakor „társasebéd”-del folytatódott. Kiss György gyö-
nyörű Berzsenyi-szobra ma is Szombathely egyik ékessége.

Az Országos Széchenyi Könyvtár kézirattárában négy levél található Rupp 
Kornéltól. Ezek közül egyik dátum nélküli, de Rupp budapesti címével és szombat-
helyi életével nincs kapcsolatban. A másik három levelet Szombathelyről írta 
tanárának, Gyulai Pálnak. (A levelek Gyulai-hagyaték címen kerültek az OSZK 
levelestárába.) Mint a levelekből kiderül, tanára segítségét is igénybe vette a Berzse-
nyi-szobor felállításával kapcsolatban. Két ezzel kapcsolatos levelet az alábbiakban 
szó szerint idézek:

„Méltóságos Uram!

A mai postával küldöttem Méltóságod czimére öt forintot s alázattal kérem Méltósá-
godat legyen kegyes ez összeget, mint a Kisfaludy-Társaság alapító tagságával járó 100 
frt évi kamatját rendeltetési helyére juttatni s szives igérete szerint engem a Kisfaludy-
Társaság alapító tagjai közé való felvételre ajánlani vagy talán Beöthy Zsolt ő nagy-
sága által ajánltatni.

A mult vasárnap hivott egybe nálunk az alispán ur egy értekezletet, melyen 
elhatároztuk, hogy Berzsenyi Dánielnek Szombathelyen szobrot emelünk. A bizottság 
elnöke Dr. KárolyiAntal alispán, jegyzőjének engem választottak meg. Szóba került az 
is, hogy nem volna-e talán jó Berzsenyi munkáit kiadni, — a mit a megye, illetve a 
Berzsenyi szobor bizottság eszközölne, s megiratná a költő életrajzát is. Ha Méltósá-
god kegyes volna véleményt nyilvánitani a fölött, hogy érdemes munkát végeznénk-e 

12 Vasvármegye Berzsenyinek. Emléklap Berzsenyi Dániel szobrának leleplezése ünnepére. Szerk. Kőváry-
Kaffehr Béla. Szombathely, 1896.

 Beöthy Zsolt és Alexander Bernát a Veres Pálné Gimnázium tanárai is voltak. Kiss György műve – 
Veres Pálné szobra – az első női szobor Budapesten.
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az esetleg eddig kéziratban levő darabok s már megjelent költemények kiadásával s 
egy terjedelmesebb életrajz megírásával,végtelen hálára kötelezné le a megyét s a 
bizottságot, annál is inkább, mert akkor arra is számíthatnánk, hogy e vállalat egy 
pár forintot is hozna (megelégednénk 100-200 frt haszonnal) s így a Berzsenyi emlé-
kére felállítandó szobor tőkéje magából Berzsenyi munkáiból is nyerne támogatást. 

Vas megye levéltárában találtam egy, 1695-ből való néma játékot, melyet N. 
Szombatban adtak elő Eszterházy herczeg tiszteletére. A darab czime: Liderixus sine 
vindex pictatis, latin és magyar nyelven van irva, vannak benne allegorikus csoporto-
zatok is és vagy 100 ember szerepel benne, a mi eléggé mutatja, hogy nagyszabásu 
előadás volt. A tanulókon kívül növendékpapok s a cathedralis orgonistája, tenoristája 
s [...] is szerepelnek benne. NŐ szerep is fordul elő kettő: az egyik férfi ruhában, a 
másik azonban, a kit szintén férfi személyesít meg, női ruhában ; legalább a szerep 
nem olyan, hogy mint Lidericus anyja férfi ruhát ölthetne.

Most dolgozom rajta, s ha elkészülök vele, beküldöm a Philologiai Közlönynek ; de 
szeretném a Philologiai Társulat ülésén is felolvastatni, mert nincs arról tudomásom, 
hogy némajátékot birnánk e jezsuita drámák között.

Alázattal kérem Méltóságodat méltóztassék kegyes válaszra méltatni kérdéseimet, s 
engem a Kisfaludy-Társaság alapító tagjai közé felvétetni ki maradok Méltóságos 
Urnak hódoló tisztelettel hálás tanitványa 

Dr. Rupp Kornél  
főgymn. tanár

Szombathely, 1891. okt. 17.”

Gyulai Pál válaszát nem ismerjük, de bizonyára válaszolt, mert a második levél 
tartalmából erre lehet következtetni.

„Méltóságos Uram!

Méltóságod kegyessége által mély hálára kötelezve sietek az általam aláirt 
alapitólevelet visszaküldeni. Varasdy képviselő ur éppen nálunk időzik s mást e levél 
aláirásakor nem találván itthon, őt kértem fel egyik tanúnak. 

A Méltóságod által említett Berzsenyi leveleinek összeszedése érdemes munka volna 
– de kérdés, hogy akadna-e reá kiadó. Pusztán a leveleket nem adhatja ki a bizottság, 
arra nem is volna érdemes költenie, – s igy az író fárdsadsága kárba veszne. 

A gyüjtő ívek a napokban megjelennek, s küldünk azokból Méltóságodnak, az 
akademiá-nak s a Kisfaludy-Társaságnak. Ha e társaságokhoz folyamodnánk, azt 
hiszem némi segélyt,különösen az Akadémiától kapnánk is. Igen kérem Méltóságodat, 
legyen kegyes velem azt tudatni, hogy esetleg biztosan fordulhassunk az Akadémiához.

Hogy milyen szobrot állitunk Berzsenyinek, még nem tudjuk, mert a befolyandó 
összegtől tesszük függővé. Annyi bizonyos, hogy a bizottságnak ideája sincs arról, hogy 
pl. egy életnagyságú szobor mibe kerül. Némelyek olyan mellszoborról fantáziálnak, 
mint a Kisfaludyé a Museumkertben. Én azonban azt hiszem, hogy ha már állitunk, 
érdemeset, illetve életnagyságut állitsunk. Egy kis buzditás a tekintélyektől nem 
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ártana. Vas megye bár gentry de nem igen áldozni akaró közönségének. Azért ha pl. 
az Akadémia vagy Kisfaludy Társaság részéről csak szóbeli buzdítást tudnánk 
felmutatni, nagy hatást tudnánk vele elérni.

Örömmel fogom értesiteni Méltóságodat mindazon nevezetesebb mozzanatokról, 
melyek ez ügyben elő fognak fordulni, s esetleg az egyes ülések lefolyását a helybeli 
lapok megküldésével közlöm Méltóságoddal, ki is maradok kiváló tisztelettel Méltósá-
gos Urnak hálás tanitványa 

 dr. Rupp Kornél
Szombathely, 1891. okt. 23.”

A fenti levelekből is láthatjuk, hogy mindent megtett, minden kapcsolatát latba 
vetette a szent ügy érdekében. A harmadik, Szombathelyről írt (és az Országos 
Széchényi Könyvtárban található) levelében Arany János Toldijának fejtegetését 
küldi el, erről ír levelében, tanítási módszerét mutatja be – arra kérve, olvassa át és 
közölje véleményét. „Hálás szeretettel tanitványa s legkisebb szolgája Dr. Rupp 
Kornél főgymnasiumi tanár.” Szombathely, 1892. ápr. 4.”

De Szombathelyről később sem feledkezett el. Az általa szerkesztett Tanulók 
Lapja 1896. évi 3. évfolyamában a 833. oldalon a vezércikkben így ír: „Deczember 
8-án leplezték le Berzsenyi Dániel szobrát Szombathelyen. Egy század mult el, egy fél 
évszázadnak kellett eltünnie, hogy a nemzet megkoszoruzza egyik legnagyobb 
poetáját ...”. A 343. oldalon „A Szombathelyi polgári és felső kereskedelmi iskola 
május 9-iki millennáris ünnepélye” műsorát közli, ismerteti a beszédeket, szavalato-
kat. A 367. oldalon a szombathelyi királyi katolikus főgimnázium millenniumi 
ünnepélyének műsorát ismerteti. Az 540. oldalon pedig láthatjuk a Kiss György által 
készített Berzsenyi Dániel-szobor képét. 

IRODALOMTÖRTÉNÉSZI MUNKÁJA

Minden évben megjelentetett egy-két tanulmányt, főleg Gyöngyösi Istvánnal 
(1629–1704) foglalkozik. 1891-ben az Egyetemes Philológiai Közlönyben terjedelmes 
– 50 oldalas – tanulmányában, melynek címe Ovidius és Gyöngyösi ezt írja: „A sze-
relmes történetek két dalolóját állítom párhuzamba, kiket századok választanak 
ugyan el egymástól, de a kikben annyi a közös vonás ... oly sajátságosan találkozó 
erkölcsi felfogásu ...” stb. Sok versidézettel illusztrálja a két költő hasonlóságát.

Szinnyei József, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja mutatja be az 
Akadémia l7. ülésén 1896. május 4-én dr. Rupp Kornél „vendégnek” A krakkói 
töredékről írt tanulmányát, amelyet aztán az Akadémiai Értesítő 7. kötete 8. füzeté-
ben (1896.) meg is jelentetnek. (Fraknói Vilmos felfedezését tárgyalja dolgozatában.) 
Az tanulmány 1898-ban megjelent Tanulmányok a XVI. század vallásirodalmából 
című művében is szerepel.
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A Magyar irásbeli feladatok. Iskolai és magán használatra című könyve 1897-ben 
jelent meg. Ebben mint írja, „Kilencz évi tanárságom alatt gyüjtöttem e könyv 
anyagát a magam számára.” és „Hogy könyvem nagy szolgálatot tesz úgy tanártársa-
imnak, mint a tanulóifjúságnak, azt már előre hangoztatták kartársaim, a kikkel a 
könyv kiadásának eszméjét közöltem. ... kényesebb igények kielégitése czéljából az 
iskolai értesítőkben közölt feladatok czimeit is ... fölvettem ...”13

Az 1898-ban a Franklin kiadónál és a Régi magyar könyvtár hatodik köteteként 
megjelent Gyöngyösi István: A csalárt Cupidonak kegyetlenségét megismerő és annak 
mérges nyilait kerülő tiszta életnek geniussa című művét rendezte sajtó alá. Kardos 
Albert az Egyetemes Philologiai Közlönyben így ír a könyvről: „előkerült a Csalárd 
Cupidónak egy másik eredeti példánya, melyet a besztercebányai püspökség bars-
szentkereszti könyvtára őrzött ... ezen kézirat szerint rendezte sajtó alá a jelen 
kiadást dr. Rupp Kornél. ... A bevezetést egy kissé soványnak tartom és nem egészen 
világosnak.” Végül így fogalmaz: „a Csalárd Cupido uj kiadásának és megbizható 
szövegének örvendeznünk kell mindannyionknak a kik a régibb irodalommal 
foglalkozunk ; de szerettem volna, ha ez a kiadás nem adott volna alkalmat annyi 
kifogásra.” A könyvben 8 lapnyi bevezetést és 84 lap jegyzet található Rupp Kornél 
tollából.

A Magyar Könyvszemle 1897-dik évi évfolyamában14 a Ráday Könyvtárról ír. 
Tanulmányával fel akarta hívni a figyelmet erre a gazdag, ámde elhanyagolt könyv-
tárra. A református teológiai akadémia „híres könyvtára ... elhagyatva, gondozatla-
nul, majdnem használhatatlan állapotban áll, pedig mint 20-22 ezernyi kötetből álló 
gyüjteménye mutatja, egyike a nagyobbaknak és nevezetesebbeknek.” – írja. 
„Állandó könyvtárnok nincs”, aki feltárná, gondozná, kölcsönözné az állományt, 
hogy minél előbb nyilvános és hozzáférhető legyen. Kosáry Domokos: Bevezetés 
Magyarország történetének forrásaiba és irodalmába című művében hivatkozik Rupp 
K. értekezésére.

A Magyar Könyvszemle rendszeresen közölt „tárcát” a Magyar Nemzeti Múzeum 
könyvtárának (a mai Széchényi Könyvtár) „állapotáról” – és ebben felsorolták az 
ajándékozók nevét, akik az adott évben hozzájárultak a könyvtár gyarapításához. 
Többek között olvashatjuk dr. Rupp Kornél nevét is az ajándékozók között 1896, 
1897, 1898-ban is.

Ugyancsak a Magyar Könyvszemlében, 1895-ben jelenik meg több mint tízodalas 
tanulmánya Magyar Mária-himnuszok címen. A témáról már írt 1889-ben, a 
keszthelyi gimnázium értesítőjében, de újra feldolgozta. A bevezetőben ez olvasható: 
„Még egyetemi tanuló koromban buzdított Gyulai Pál, akkori tanárom, hogy 
dolgozzam fel a Mária-himnuszok irodalmát. Sok jóakarattal, tanácscsal, utasitással 
is ellátott. ... Az itt közölt himnuszokat a Szent-Benedek-rend pannonhalmi könyv-
tárában gyüjtöttem 1890-ben.”

13 Rupp Kornél (összeáll.) (1897): Magyar irásbeli feladatok. Iskolai és magán használatra. Horgos Antal 
bizománya, Budapest I., III. p.

14 Rupp Kornél (1897): A Ráday-könyvtár. Magyar Könyvszemle. 5. új folyam. 2. 173-180.p.
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Az 1898-ban kiadott Tanulmányok a XVI. század vallásirodalmából című 
könyvében jobbára már korábban, különféle folyóiratokban megjelent értekezéseit 
gyűjti egybe. A Kyrie eleison a Halotti Beszédben című tanulmánya itt jelenik meg 
először.

Pintér Jenő irodalomtörténész, tankerületi főigazgató A magyar irodalom 
története című nyolckötetes munkája 7. kötetében így ír Ruppról: „Különösen 
Gyöngyösi Istvánnal foglalkozott behatóan. (Forrásnyomozás, szövegkiadás-tanul-
mány.) Munkatársa volt Beöthy Zsolt képes irodalomtörténetének és Heinrich 
Gusztáv Régi Magyar Könyvtárának.”15 Sokat olvas és a megjelenő új könyvekről ír 
ismertetést, kritikát az Egyetemes Philológiai Közlönybe, az Irodalomtörténeti 
Közleményekbe, és más folyóiratokba. Költeményeket is írt, amit lexikonok is 
megemlítenek (pl. Pallas és az Új Idők Lexikona), a Tanulók Lapjában sok megtalál-
ható, olvasható is közülük. 

TANULÓK LAPJA

Legnagyobb vállalkozása a Tanulók Lapja című folyóirat megalapítása, szerkesztése 
volt. A (fiú)ifjúság részére megindított képes diáklapot a Franklin Társulat adta ki. 
Az előkészítési munkák után 1894. január 1-én jelent meg az I. évfolyam 1.első szám, 
melynek Az olvasóhoz című bevezető soraiban így fogalmaz: „E lapocska olvasói 
10–15 éves (fiu- és leány-) növendékek lesznek. Nekik készül e lap, hogy az iskolában 
nyert ismereteiket általa gyarapítsák, kibővitsék, fejleszszék. Nem annyira szórakoz-
tató és mulatságos, mint inkább hasznos közleményeket fognak benne találni, 
melyekből nem csak helyesen irni, gondolataikat megfelelően kifejezni tanulják meg, 
hanem azt is, hogyan kell az értelmi képességüknek s fejlettségüknek megfelelő 
témákat feldolgozni.” Tulajdonképen az egész bevezetést idézni kellene, annyira 
tömören, okosan, lelkesedéssel, szeretettel beszél terveiről. De terjedelmi okokból 
csak néhány részlet még:„ [...] e kis lap nemcsak az iskolai tanitás kiegészítő része 
akar lenni, hanem a tanuló otthoni működését is elősegiteni, megkönnyiteni 
törekszik. [...] Azért szabtuk oly csekélyre az előfizetési díjat, hogy minden tanuló-
nak, még a szerényebb anyagi körülmények közt élő szülők gyermekeinek is megsze-
rezhetővé tegyük [...]”.

Lapja már 1895-től a Budapest székesfőváros tanácsa, 1896-tól a Vallás- és 
közoktatási minisztérium által „ajánlott középiskolai ifjusági hetilap.” A munka 
olyan nagy volt, hogy hamarosan segítőtársakra volt szüksége, először Gaal Mózes 
pozsonyi főgimnáziumi tanár, ismert ifjúsági író lett „főmunkatárs” a lapnál, később 
Horváth Cyrill, Koltai Virgil tanárok is. Az első évfolyamban havi két szám jelent 
meg, a második évtől 1905-ig hetenként jutott el az előfizetőkhöz. A lap szerzői 
közül csak néhány nevet emelek ki: Benedek Elek, Gaal Mózes, Jókai Mór, Nyáry 

15 Pintér Jenő (1930-1941): A magyar irodalomtörténete. Tudományos rendszerezés. 1-8. köt. Magyar 
Irodalomtörténeti Társaság. Bp. 259.p.
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Pál, Ábrányi Emil, Beöthy Zsolt, Horváth Cyrill, Lévay József, Mikszáth Kálmán, 
Szitnyai Elek, Takács Menyhért, Torkos László, Gyulai Pál, és nagyon hosszan 
lehetne még sorolni.16 A rajzok készítői: Tornyai János, Benczúr Gyula, Feszty 
Árpád, Zichy Mihály stb. Tehát nagyon nívós lapot szerkesztett az ifjúságnak. 
Minden évben találhattak benne az olvasók valami különlegességet, például 1894-
ben Szotyori Nagy Károly Királyhimnuszának kottáját. A következő években Képes 
magyar történet volt a melléklet, 1898-ban a magyar diáknyelv, diákszólások stb. 
Természetesen neki is nagyon sok írása jelent meg a folyóiratban, szinte minden 
számban közölt valami fontosat az ifjúsággal. Pintér Jenő szerint a lap a „A magyar 
diákság egyik kedvelt ifjúsági közlönye.”17 És még egy érdekesség: Nemeskürty 
István Diák, írj magyar éneket című munkájában említi Molnár Ferenc Pál utcai fiúk 
regénye kapcsán, hogy az „megjelent folytatásokban a Tanulók Lapja 1905–1906-os 
évfolyamában.”18 De ez már Rupp Kornél halála után történt. Komáromi Gabriella 
Elfelejtett irodalom című művében idézi Molnár Ferencet, aki ezt írta erről: „1906-
ban írtam folytatásokban egy ifjúsági lap számára, amelyet volt tanárom, dr. Rupp 
Kornél szerkesztett.”19

A vezércikkeket rendszerint saját maga írta, közülük csak kettőt említünk: 
„Ifjúsági irodalmunk”; „A leánygimnázium”.20 Az első évfolyamtól kezdve folytatá-
sokban közölte Gaal Mózes hazafias regényeit és az általa fordított Verne-műveket is 
folytatásokban. Ezenkívül elbeszéléseket, tudományos értekezéseket, egy-egy híres, 
neves személy – tanár, író, tudós – életrajzát, munkásságát ismertette, arcképpel, pél-
dául „Gaal Mózes pozsonyi főgimnáziumi tanár”.21 Természettudományos híreket is 
közölt minden számban. És végül minden számban volt valami feladat, rejtvény. 
A „Vegyesek” rovatban a magyarországi középiskolák eseményeit, önképzőköri híreit 
közölte többek között.

Egy mának is szóló üzenet jelent meg az 1898. december 18-i számban: „A munka 
és becsület. Két dolog van, a mi az ember életét hivatásossá és hatásossá teszi: a 
munka és a becsület. Mert az életben mind a kettő nélkül is lehet boldogúlni. 
Vannak emberek, a kik nem munkákodnak, s életük müködése a zavarosban való 
halászásban áll. Vannak emberek, a kik csak látszólag dolgoznak, a kik – Rákosi 
Viktor szerint – úgy gruppirozzák a semmittevést, hogy az lázas tevékenységnek 
lássék. S ezek veszedelmes emberek, mert alattomosak, mások megrontására 
törekednek, mert legnagyobb ellenségei a tisztességes, komoly és eredményes 
munkásságnak, mivel érzik, hogy ők nem tudnak s ha tudnának is, nem akarnak 
becsületes munkások lenni. […] A munka az egyik erősségünk, a mely fölemel és 

16 Ld. Lakatos Éva (1972-2000): Magyar irodalmi folyóiratok. 31-34. köt. Petőfi Irodalmi Múzeum. Bp. – a 
Tanulók Lapja 2735-2739. p. az összes szerzőt felsorolja.

17 Pintér Jenő (1930-1941) 7. kötet 822. p.
18 Nemeskürty István (1983): Diák, írj magyar éneket. A magyar irodalom története 1945-ig. 2. köt. Gon-

dolat. Bp. 1983. 733. p. ; 2. köt. 2. kiad. 734. p.
19 Bp. Móra, 1990. 281. p.
20 Tanulók Lapja 1899. 7. 11. sz. ; 1896. 3. évf. 41. sz.
21 Tanulók Lapja 1895. 41. 677-678. p.
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megnyugvást ad, a másik pedig a becsület. E szót az elvek alapjáúl tekintjük. […] 
A kimondott szó erősen kötelez, még erősebben kötelez a jog és igazság elve. […] 
Emeljük magunk érdekei fölé a közjót, vagy annak az ügynek jólétét, a melynek 
szolgálatában állunk, mert több ember javával szemben háttérbe kell szorítanunk a 
magunk egyéni érdekeit. Ti ne azokat kövessétek, a kik már most könnyen és nem 
igaz úton akarnak boldogulni.” 

A tanítás, értekezések, bírálatok írása, a folyóirat-szerkesztés rengeteg munkát 
adtak Rupp Kornélnak. Az amúgy is gyenge szervezetét megtámadta a súlyos 
betegség, és a sok munka felőrölte erejét. A Tanulók Lapjában halálakor az ideiglenes 
szerkesztő Horváth Cyrill és Gaal Mózes főmunkatárs írt nekrológot: „Hosszú, 
kínos szenvedéstől váltotta meg a halál. [...] élénken emlékezem Rupp Kornéllal való 
első találkozásomra. A 'Tanulók Lapja' akkor még gyermekkorát érte. Dédelgetett, 
kedves, erőtlen gyermeke volt [...] Határtalan lelkesedéssel beszélt róla [...] Gyermeki 
lelkének minden szeretetével ragaszkodott az ő lapjához, s ahhoz az ifjúsághoz, 
melynek lelki vezetője volt. És mikor a nyugodtabb évek következtek volna, [...] 
mikor örvendhetett volna munkája eredményének a gyilkos kór megszállotta, 
életerejét sorvasztotta [...] Hűséges, jó felesége hányszor sírta el titokban fájó köny-
nyeit, midőn a nagy beteg mesélt az ő szép álmairól [...] Megváltás volt néki a halál. 
... A te útad, édes barátom, nagyon rövid volt, de nem boldogtalan. Szeretet őrködött 
feletted ... a Munka volt a mindennapi kenyered, s ez becsületet szerzett neked; 
vezére voltál a legnemesebb hadseregnek: a magyar ifjúságnak [...] Legyen áldott a te 
emlékezeted!” Ennél nagyobb szeretettel, tömörebben nem lehet írni, beszélni a 
„harmincöt éves, nagy tetterővel és bámulatos szorgalommal megáldott” Rupp 
Kornélról.

Ugyanilyen nagy szeretettel írt róla nekrológjában a gyerekkori barát, tanár 
kolléga Horváth Cyrill Rupp Kornél emlékezete című nekrológjában: „Régi, majd-
nem gyermekkori barátság fűzött hozzá. Mint tanuló ifjak együtt lelkesedtünk és 
szőttük a jövő ábrándjait; mint férfi vele örültem boldogságán, együtt dolgoztunk és 
elmélkedtünk az élet szerencsétlenségeiről. És el kellett őt veszítenem; és nem 
állhattam a végzet elé, hogy könyörüljön rajta. Meg volt írva, hogy lássam életének 
megdöbbentő tragikumát […]Ez a szív telve volt igaz, mélységes szeretettel, lángolás-
sal a szegények, a szűkölködők, az ifjúság iránt, telve önfeláldozó ragaszkodással 
barátaihoz és nagy ideális lelkesedéssel a jogért, az igazságosságért […].22

Temetése 1900. június 27-én volt a Farkasréti temetőben. A gyászolók között volt 
feleségén és két árváján kívül Szász Károly református püspök, aki „nem mint 
lelkipásztor, hanem mint az elhunyt régi jó barátja tartott remek beszédet a gyászoló 
családhoz, a melyben nagy fájdalmukat enyhíteni iparkodott.” Ott voltak régi jó 

22 Tanulók Lapja 1900. 7. évf. 41. sz. 641-643. p.
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barátai, tanártársai, tanítványai, író barátai. A halottat Haypál Benő budai ref. 
lelkész búcsúztatta és mondott imát a sírnál is.23 

A Tanulók Lapját, „kedves gyermekét” munkatársai – Gaal Mózes, Horváth 
Cyrill és Kőfalvy Vidor – tovább szerkesztették, s a folyóirat 1906. március 25-én 
jelent meg utoljára.

23 László Béla (1900): Rupp Kornél temetése. Tanulók Lapja. 7. évf. 41. sz. 654. p.
 Rupp arcképe megjelent a Tanulók Lapja 1900. július. 1-i számában és Barthos Kálmán A Budapesti 

Református Főgimnázium első félszázada (Bp. 1909.) című művében. 
 Írói álnevei: Faludy Kornél tanár (Tanulók Lapjában); R. K.; Rococo – ez utóbbit a Győri Közlönyben 

megjelent cikkeinél használta. ld. Gulyás Pál (1956): Magyar írói álnév lexikon. Bp. Akadémiai. 621. p.
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AZ EGYETEMI NYOMDA IFJÚSÁGI 
KIADVÁNYAI A KÉT VILÁGHÁBORÚ 
KÖZÖTTI ÉVEKBEN

POGÁNY GYÖRGY1

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

Az Egyetemi Nyomda a két világháború közötti időszakban az egyik legjelentősebb 
hazai könyvkiadói és nyomdai vállalattá fejlődött. Elsősorban tudományos munkákat 
és tankönyveket adott ki, de jelentősek voltak szépirodalmi könyvei is. Az Egyetemi 
Nyomda megszervezte a Könyvbarátok Szövetsége mozgalmat, lapot adott ki Diárium 
címmel, illetve az ifjúság olvasóvá nevelése céljából megindította a Könyvbarátok Kis 
Könyvei (később Könyvbarátok Ifjúsági Könyvei) című sorozatot, illetve egyedi 
köteteket is jelentetett meg a középiskolás korosztály számára. 1933–1944 között több 
mint ötven regényt adott ki, kivétel nélkül magyar szerzők műveit. További sajátosság, 
hogy nagyon kevés kivételtől eltekintve hazai környezetben játszódtak a kötetek. 
Az egyes könyvek illusztráltak voltak, gondos nyomdai kiállításúak, igényes kötéssel 
ellátva. A kiadott szépirodalmi munkák egyik célja a hazafias érzés és a konzervatív, 
vallásos világnézet erősítése volt, illetve ezekhez kapcsolódva a cserkészerények 
népszerűsítése. Ugyanakkor nemesen szórakoztató történet keretében igyekeztek 
ezeket a célokat elérni. Az Egyetemi Nyomda ifjúsági regényei – néhány kötetet 
leszámítva – fiúknak szóltak. A megjelentetett kötetek között voltak történelmi 
regények, mai témát feldolgozó írások, akadtak fantasztikus könyvek és számos 
ismeretterjesztő tomus is napvilágot látott. Az akkori korban, vagyis a két világhá-
ború közötti időszak fiataljai között játszódó regények hősei többnyire középosztály-
beli kamaszok voltak. Voltak művek, melyek felvetették a szociális kérdést is, s néhány 
könyv a munkásfiatalok kemény világát mutatta be. Ifjúsági könyveivel az Egyetemi 
Nyomda a fiatalok olvasóvá nevelésében a korszak egyik jelentős műhelyévé vált. 
Egyes könyvei a magyar ifjúsági irodalom klasszikus alkotásaivá váltak. 

1 Pogány György nyugalmazott könyvtárigazgató, Budapest
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GYÖRGY POGÁNY: THE JUVENILE LITERATURE BOOKS OF 
THE EGYETEMI NYOMDA (HUNGARIAN UNIVERSITY PRESS) 
BETWEEN THE I. AND II. WORLD WAR

The Egyetemi Nyomda (Hungarian University Press) was one of the most important 
presses and publishing houses of Hungary between 1920 and 1940. Its priority was the 
publishing of scientific and school books, but it had also a lot of belles-lettres 
publications. The press organized a book club called Könyvbarátok Szövetsége (Ligue 
of bibliophiles), edited a special journal with the title Diarium for them and 
established the series Könyvbarátok kis könyvei (Little books for bibliophiles) later 
Könyvbarátok ifjúsági könyvei (Juvenile books for bibliophiles) for teenager readers. 
Between 1933 and 1944 the press published more than 50 novels, all of them by 
Hungarian writers and in the most cases with Hungarian stories. The books were 
bibliophile editions with nice illustrations and bindings. The aim of the works was the 
developing of patriotism, Christian religiosity and conservative political views. Most of 
the books were rather for boys about the Hungarian history or they had contemporary 
or fantastic stories but some of them were popular scientific works. Some of the novels 
were about the Hungarian middle-class teenager boys of the years 1920–1940. 
Sometimes they treated social questions, they presented the life of the children or 
young people of the worker class. The publications of the Egyetemi Nyomda played an 
important role in the forming of the reading public, some of the works they published 
became real classics.

A nagy múltú Egyetemi Nyomda (Királyi Magyar Egyetemi Nyomda) hosszú 
történetének egyik legjelentősebb korszaka a két világháború közötti évek voltak. 
A kiegyezés körüli időkben a nyomda helyzete meglehetősen nehéz volt, felszerelése 
elavult, érezhetően nem bírta a versenyt az akkoriban megalakult, többnyire 
részvénytársasági formában működő nyomdai és kiadói vállalatokkal.

Az első világháború utáni művelődéspolitika gróf Klebelsberg Kunó elgondolása-
inak megfelelően azonban nagy szerepet szánt a nyomdának, és tudatosan fejlesz-
tette, korszerűsítette az officinát. 1923-ban megalakult a Tudományos Társulatok és 
Intézmények Országos Szövetsége mint a tudományos testületek közös érdek-képvi-
seleti és gazdasági szervezete. A grémium alapította meg a Tudományos Társulatok 
Sajtóvállalatát, amely egy kisebb nyomdát vásárolt, és ezzel a műhellyel társult 
1926-ban a Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. A fejlesztéseknek és az új szervezeti 
formának (egyetemi intézményként autonómiát kapott, anyagi eszközeivel maga 
rendelkezett, az elért haszonból finanszírozhatta a fontos, de kevésbé nyereséges 
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művek kiadását) köszönhetően rövid idő múlva az officina az egyik legjelentősebb 
hazai tipográfiai és kiadói vállalattá fejlődött.2

Az Egyetemi Nyomda elsősorban tudományos monográfiákat és tankönyveket 
jelentetett meg, kiadványai közül a legjelentősebb az ún. Hungarológiai sorozata volt, 
ebben jelent meg pl. a Hóman Bálint és Szekfű Gyula által írt Magyar Történet vagy a 
Magyarság Néprajza négy kötete, de figyelemreméltó volt az általa megjelentetett 
szépirodalom is. A nyomda kiadványai kitűntek igényes tipográfiai kiállításukkal, 
tiszta nyomásukkal, tetszetős, jól olvasható betűikkel és szedésükkel, valamint jó 
minőségű illusztrációikkal és gondos kötésükkel.

A könyvterjesztésben új formákat vezetett be, saját könyvesboltjában forgalmazta 
köteteit, illetve az olvasóközönséggel való eleven kapcsolattartás céljából megszer-
vezte a Könyvbarátok Szövetsége (később Magyar Könyvbarátok) elnevezésű mozgal-
mat. Ennek lényege az volt, hogy a tagok kedvezményesen juthattak a könyvekhez, 
és a vásárolt könyvekért szerzett pontokat fel lehetett használni újabb vásárlásoknál. 
A könyvbarátok létszáma dinamikusan nőtt, 1926-ban, az alakulás évében 780 tagja 
volt, 1937-ben már 8145, és 1941-ben köszöntötték a húszezredik tagot.3 A Magyar 
Könyvbarátok csakhamar egy hármas intézményrendszerből álló mozgalom lett. 
Elsőként a Könyvbarátok Nagy Könyvei szerveződött meg. A tagok kedvezményes 
áron juthattak hozzá húsz pengő előfizetési díj ellenében évi négy kötethez. Később 
megindult a könyvbarátok közötti érintkezést előmozdító Diárium című 
periodikum (címváltozata 1933 és 1939 között: Magyar Könyvbarátok Diáriuma). 
A lap első szerkesztője Czakó Elemér volt, 1934-től Máté Károly vette át tisztét, aki 
1940-től főszerkesztőként jegyezte a folyóiratot, majd megszervezték a Könyvbarátok 
Kis Könyvei sorozatot, illetve mozgalmat az ifjúság részére.

A továbbiakban erről lesz szó, vagyis figyelmen kívül maradnak a kisgyermekek-
nek kiadott mesekönyvek és egyéb, a tíz év alattiaknak íródott könyvek és füzetes 
kiadványok. A tanulmány tárgyát az Egyetemi Nyomda által 1933 után a középisko-
lás korosztálynak megjelentetett ifjúsági könyvek képezik. 

A DIÁRIUM ÉS AZ IFJÚSÁGI IRODALOM

Az Egyetemi Nyomda már az 1920-as években adott ki gyermek- és ifjúsági könyve-
ket. Az 1931-ben megindult Diárium szinte indulásától fogva figyelmet fordított a 
fiatalok olvasmányaira, a Könyvbarátok Kis Könyvei sorozat, illetve mozgalom 

2 Iványi Béla – Gárdonyi Albert (1927): A Királyi Magyar Egyetemi Nyomda története 1577–1927. Szerk. 
Czakó Elemér. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Bp. 167-172. p.

 Käfer István (1977): Az Egyetemi Nyomda négyszáz éve 1577–1977. Bp. Magyar Helikon, 193. p.
 Magyary Zoltán (1927): A Tudományos Társulatok és Intézmények Országos Szövetsége. In: A magyar 

tudománypolitika alapvetése. Szerk. Magyary Zoltán. Tudományos Társulatok és Intézmények Orszá-
gos Szövetsége, Bp. 513-521. p. 

3 Virág Rita (2004) A Magyar Könyvbarátok folyóirata, a Diárium. Magyar Könyvszemle, 120. 3. sz. 
259. p.
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megindítása végső soron a korábbi gyakorlatnak szervezettebb, magasabb szintre 
emelt folytatását jelentette. A lap arra törekedett, hogy értő olvasókat neveljen, 
vagyis felismerte, hogy felnőttként a rendszeres olvasás előfeltétele, hogy már 
gyermekkorban megkedveljék a könyveket, az irodalmat. A Diárium ifjúsági 
irodalommal foglalkozó írásai azonban nem a fiataloknak szóltak, elsődleges 
célközönségük a szülők és a nevelők voltak. A lap sok cikket, kritikát, könyvjegyzé-
ket publikált a témáról és számos olvasói levelet, észrevételt is közölt hozzávetőleg a 
második világháború kirobbanásáig; úgy 1940-től érezhetően ritkultak a kérdéskör-
rel foglalkozó közlemények. Az első ilyen jellegű írásban, Tellyesniczky Mária 
Fiatalok karácsonya című cikkében4 az újonnan megjelent gyermek- és ifjúsági 
könyveket ismertette életkor szerinti bontásban. Kapcsolódott a közleményhez az 
Ifjúsági irodalom című betűrendes jegyzék, mely elsősorban a szülők tájékozódását 
kívánta elősegíteni és az ajándékkönyvek kiválasztását próbálta megkönnyíteni.5

Már ekkoriban tervezték – a Könyvbarátok Szövetsége harmadik elemeként – a 
Könyvbarátok Kis Könyvei sorozat megindítását. A felnőtteknek szánt vállalkozás-
hoz hasonlóan ennek is előfizetőkből álló tagságot kívántak szervezni úgy, hogy a 
tagok jelentős kedvezménnyel vehették meg az egyes köteteket. A sorozat előkészíté-
sét szolgálta, hogy a Könyvbarátok Szövetsége 1932-ben pályázatot hirdetett 10–14 
éves gyermekeknek szánt könyvek írására. A felhívás szerint a legjobb munka díja 
akkoriban nagyon tekintélyes összeg, ötszáz pengő, a díjnyertes és a többi, kiadásra 
javasolt munka külön szerzői honorárium ellenében elsősorban a Könyvbarátok 
Szövetségének ajánlandó fel megjelentetésre. A pályamunkák beküldésének határ-
ideje 1932. május 15-e volt. A kiírás szerint a művek tárgya lehet a hazai föld, 
történelem, kultúra ismertetése szórakoztató és tanulságos módon, vagy lehet 
általában „regényszerű irodalmi alkotás – csak a modern magyar fiatalságot tanulsá-
gosan érdekelje.”6 Összesen nyolcvanöt pályamunka érkezett be, legnagyobb részük 
komoly és értékes irodalmi termék volt. „Átolvasásuk és osztályozásuk most van 
folyamatban. Legközelebbi számunkban már az eredményt is közölhetjük, miután a 
döntés július hó folyamán fog megtörténni.” A híradás közölte a nyolcvanöt pályázat 
címét és megjegyezte, hogy „ez a pályázat is már annak a jele, hogy a közeljövőben 
kész programmal jöhetünk a Könyvbarátok Kis Könyveit illetően.”7 Az ígért időpont-
ban kihirdették az eredményt, a nyertesek listáját a Diárium közölte 1932. évfolyama 
194–195. lapján. Az ötszáz pengős első díjat Velősy Elek gyömrői cserkésztiszt Miska 
című regénye nyerte el, és tudatták az olvasóval, hogy ezzel a kötettel indul a 
Könyvbarátok Kis Könyvei sorozat. További négy pályamunkát a bíráló bizottság 
megjelentetésre javasolt (ezek egyike, Szentgyörgyi Sándor Vihar Buda fölött című 
munkája meg is jelent), illetve további huszonöt kiemelkedő irodalmi értéket mutató 
alkotást is találtak, amelyeket „kedvezőbb gazdasági helyzetben,” némi átdolgozás 

4 Diárium, 2. 1932. 16-18. p.
5 Diárium, 2. 1932. 19-22. p.
6 Diárium, 2. 1932. 63. p.
7 Diárium, 2. 1932. 115. p. 
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után érdemes volna kiadni. A többi, külön nem említett pályamunkáról összefogla-
lóan megállapította a bizottság, hogy „A jó szándék és nemes törekvés szelleme 
hatotta át” a beküldött szövegeket. 

A Könyvbarátok Kis Könyvei első ismertetése a lap 1932. évfolyamának 160. 
oldalán kapott helyet. A sorozatot azoknak ajánlotta, „Akik fiatalok, vagy szívükben 
fiatalok tudtak maradni.” A szülők az egyes köteteket nyugodtan adhatják gyerme-
keik kezébe – tartalmazta az ismertetés –, azok ugyanis tanítanak, nemesítenek, 
előkészítenek az életre, megbecsültetik a múltat, cselekvő emberré fejlesztenek 
szórakoztató módon, ugyanakkor a felnőttek is haszonnal forgathatják a könyveket, 
mert új, frissítő élményeket kapnak olvasásukkal és jobban megértik a következő 
generáció lelki világát. Az előzetes ismertetés szerint az egyes kiadványok nem 
tartoznak a tömegáruhoz, külsejük szép, egyéni gondossággal készülnek és a „szülők 
megnyugodva, szinte láttatlanba megvehetik, mert a Könyvbarátok munkája teljes 
biztosítékot nyújt a világnézet, a hazaszeretet s az irodalmi érték tekintetében.” 
A tervek szerint évente négy kötet jelenik meg, éves előfizetési ára tíz pengő. 1937-
ben változtattak a juttatáson, attól kezdődően már évi öt kötet illette meg az előfize-
tőket.8 

A programadó gondolatok köszöntek vissza a Diáriumban megjelent, az ifjúsági 
irodalom kérdéseit boncolgató cikkekben és kritikákban is. A lap a Könyvbarátok 
Kis Könyvei kevés kivétellel valamennyi kötetét ismertette és sajtószemlét is közölt a 
társlapok sorozatról írt közleményeiről.9 Ezen túlmenően rendszeresen publikálta a 
szerkesztőség az olvasói észrevételeket, megjegyzéseket; ezekből válogatást állított 
össze külön csoportosítva a szülők, a nevelők és az ifjúság véleményét.10 A fiatalok és 
a könyv kapcsolatáról egyébként több jeles író is kifejtette gondolatát, így Kosztolá-
nyi Dezső11 és Móricz Zsigmond.12 Kosztolányi himnikus ihletettséggel tett hitet a 
könyv, az olvasás mellett, Móricz pedig leszögezte: az ún. gyermekirodalom jó része 
„rettenetes visszaélés” a gyermeki lélek ellen és a gyakran selejtes művekkel szemben 
a népmese fontosságára hívta fel a figyelmet. Figyelemreméltó kezdeményezés volt és 
jelentős forrásértéket képvisel, hogy 1934-ben közreadták a közélet jeleseinek 
véleményét az ifjúsági irodalomról, valamint arra is felkérték őket, hogy „számolja-
nak be ifjúkoruk sorsdöntő olvasmányélményeiről.”13 Az összeállításban különböző 
terjedelemben – volt, aki szinte önálló cikkben (Császár Elemér), más néhány sorban 
(Móricz Zsigmond) – írók, művészek, tudósok, politikusok adtak számot ifjúkori 

8 Diárium, 7. 1937. 151. p.
9 Könyvbarátok Kis Könyveiről. [Sajtószemle]. Diárium, 3.,1933. 62-67. p. 
10 Két esztendővel ezelőtt indították útnak a Magyar Könyvbarátok új kiadványsorozatukat. [Sajtószem-

le]. Diárium, 4. 1934. 157-159. p.
11 Kosztolányi Dezső (1933) Levél a könyvről. Diárium, 3. 1933. sz. 11-13. p. Az eredetileg a Literatúrában 

megjelent írás újraközlése. Kötetben legutóbb: Kosztolányi Dezső (2002) Nyelv és lélek. Bp. Osiris, 361-
363. p.

12 Móricz Zsigmond (1933): A gyermek és a könyv. Diárium, 3. 1933. 69-70. p. Az eredetileg a Pesti Nap-
lóban megjelent cikk újraközlése. Kötetben: Móricz Zsigmond (1978) Tanulmányok 1. Bp. Szépirodal-
mi, 1978. 692-696. p.

13 Tallózás. Diárium, 4. 1934. 199-204. p.
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olvasmányaikról. Az említetteken kívül megszólalt Balló Ede festőművész, Benedek 
Marcell irodalomtörténész, író, Harsányi Zsolt író, Hegedűs Lóránt gazdaságpoliti-
kus, író, Herczeg Ferenc író, Julier Ferenc katonatiszt, Koncz János főjegyző, Légrády 
Ottó nyomdatulajdonos, lapkiadó, Pintér Jenő irodalomtörténész, Ravasz László 
református püspök, Sipőcz Jenő polgármester, Szendy Károly alpolgármester, Tóth 
Tihamér r. k. püspök, egyházi író, Verebély Tibor orvos, egyetemi tanár, Zilahy Lajos 
író. 

A lapban közölt elvi jellegű cikkek kirajzolták azt a tematikát és értékrendet, 
amelyet a Könyvbarátok Kis Könyvei sorozatban napvilágot látott kötetek megvalósí-
tottak. Teleki Pál írásában14 azért üdvözölte a kiadó új vállalkozását, mert első kötete 
„a cserkész-gondolat megismertetését és terjesztését szolgálja.” Mint később látni 
fogjuk, a cserkész-erények, és főleg annak egyik legfőbb erkölcsi követelménye, 
miszerint méltónak kell lenni az „emberebb emberhez s a magyarabb magyarhoz” 
gondolat parancsához, szinte minden műben helyet kapott. Cserkészregények írását 
sürgette Voinovich Géza is,15 ugyanakkor kifejtette, hogy az ifjúságnak szánt 
irodalomnak nemcsak erkölcsi értékeket közvetítőnek és értelemfejlesztőnek kell 
lenni, hanem érdekesnek, a gyermeki figyelmet lekötőnek és szemléletesnek. Cikké-
ben utalt arra a tényre, hogy a mai, vagyis az 1930-as évek ifjúsága igényli a köny-
vekben a technikai találmányok jelenlétét, ezért az íróknak erre is tekintettel kell 
lenniük. A Diárium egyébként 1934-ben a 7–8. számot teljes egészében Pro Juventate 
címen az ifjúsági irodalomnak szentelte.

A kor pedagógiai elveinek megfelelően a szerkesztőség azt a felfogást vallotta, 
hogy a fiataloknak szánt olvasmányokat gondosan kell megválogatni, nem szabad a 
könyvek kiválasztását teljesen az ifjakra bízni, irányítani szükséges őket. A szülőket 
azzal nyugtatták, hogy a művek előzetes szelektálását elvégzi „pedagógusokból, 
írókból és szülőkből álló szerkesztőbizottságunk.”16 A lap ifjúsági irodalommal 
foglalkozó rovatát L. Ujváry Lajos17 gondozta, aki számos cikket publikált a kérdés-
ről a lapban. Egyik írásában18 a vázlatos történeti áttekintés után a jelenről megálla-
pította, hogy a világháború utáni évek visszaesést hoztak az ifjúsági irodalomban, új, 
biztató törekvések csak legújabban jelentkeztek, részben „a mese tárgyának megvá-
lasztásában, a természet világának tudományos megalapozottságú s mégis költői és 
naiv színezetű bemutatásában, részben történetünk újabb eseményeinek, főként a 

14 Könyvbarátok Kis Könyvei. Diárium, 2. 1932. 161-162. p. 
15 Az ifjúsági irodalomról. Diárium, 4. 1934. 169-170. p.
16 Diárium, 3. 1933. 9. p.
17 L. Ujváry Lajos, vitéz, (1896–1959), középiskolai tanár, kiadói lektor, műfordító, 1940–1945 között 

a kassai tankerület főigazgatója. Behatóan foglalkozott az ifjúság olvasásával, e témában írt fő műve 
1936-ban jelent meg A mai gyermek és a könyv címmel. A munkában öt iskola 2521 tanulójának kér-
dőíves válaszát dolgozta fel. Az ifjúság „olvasási láz”-át sok szempontból aggályosnak tartja, kutatási 
eredménye szerint egy-egy fiatal havi átlagban 7,6 kötetet olvas, de a diákok 19 %-a havonta szinte hi-
hetetlen mennyiségű, 30-40 könyvet. A felnőttek irányítása megszűnt, a létező könyvjegyzékek pedig 
nem tartanak lépést a korral. Ujváry sürgette az iskolai könyvtárak fejlesztését és hozzáértő könyvtá-
rosok alkalmazását. 

18 Ifjúsági irodalmunk múltja és jelene. Diárium, 5. 1935. 193-198. p.
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világháborúnak ifjúsági regényeink témakörébe vonásában, legkivált azonban a 
cserkészszellem térhódításában.” A szerző később az egyes kérdésköröket külön 
mutatta be.19 Önálló közleményben tárgyalta a felnőttek ábrázolását a gyermekköny-
vekben,20 egy következő cikkében ennek az ábrázolásmódnak a pedagógiai veszélye-
ire is felhívta a figyelmet,21 megállapítva, hogy amennyiben a felnőttek társadalma 
valóban annyira rossz, hibás, ahogyan gyakran az írók bemutatják, akkor a gyermek 
a felnőttektől semmit sem várhat, és a gonosz felnőtt „eszén túljárni, szándékait 
meghiúsítani, tervét keresztülhúzni nem bűn, hanem erény.”

Kenyeres Imre irodalomtörténész – a lap szerkesztője volt 1940-től – párbeszédes 
formában írt cikket az irodalmi nevelésről.22 A polémia két résztvevője közül Pál 
szülő, Péter pedig tanár, akik Ujváry Lajos munkája, A mai gyermek és a könyv 
kapcsán társalognak. A vita tárgya az a kérdés, hogy az ifjúsági irodalom elsősorban 
irodalom-e, vagy pedig a nevelés eszköze. A párbeszéd során kikristályosodik a 
felekben az irodalmi nevelés korszerű célja és formája (egyébként még ma is vállal-
ható a következtetés), vagyis míg a régi felfogás ráerőltette a tanulóra a tanár 
véleményét, a korszerű elv szerint nem helyes az ifjúság irodalmi élményének 
alakulásába normatív eszközökkel beavatkozni. Azokat a módokat kell megmutatni, 
amelyekkel kialakulhat a diákok kritikája. Az irodalmi nevelés „célja az, hogy az 
irodalmi szempontok megérlelődjenek az ifjúságban, s idővel, tanuló éveik után 
megtartsák nem gyöngülő érdeklődésüket az irodalom, az egyetlen kultúraemelő 
szellemi terület iránt. Hogy a rendszeres olvasással önmaguk növeljék és alakítsák ki 
saját, egyéni, de közösségi jelű irodalomszemléletüket.” Helyére kerül a tilalom 
kérdése is, eszerint nem abszolút értelmű tiltás kell, hanem az olvasott művek 
sorrendjének megállapítására van szükség: „Bizonyos sorrendet kell tartani az ifjúság 
olvasmányaiban, s a sorrend megállapítására, engedd meg, mégis csak pedagógiai 
szempontok szükségesek” – állítja Péter. A korszerű toleráns elveket valló tanár 
szerint még a ponyva is hasznos az irodalmi nevelés során, szükség van rájuk az ízlés 
formálásánál: „Meg lehet mutatni a detektívregényeket is: ’Kíváncsi vagyok, meglátjá-
tok-e ti is, milyen ostobaság?’ Efféle beköszöntővel” – avatja be az olvasót módszerébe. 

A Könyvbarátok Kis Könyvei csak magyar szerzők műveit tette közzé. Kétségtelen 
tény, hogy a külhoni ifjúsági irodalommal a lap is meglehetősen periférikusan 
foglalkozott. Ujváry Lajos írásában23 megállapította, hogy a befelé fordulás csak az 
utóbbi néhány évben kezd oldódni, ugyanakkor sok értéktelen, divatos könyvet 
jelentetnek meg a kiadók, ráadásul nem egy könyv fordítása erősen vitatható 
színvonalú. A magyar ifjúsági irodalom megerősödött, az átültetésekre már nem a 
fejlődés előmozdítása miatt van szükség, ezért a sürgető teendő a művészi értékű és 

19 A világháború az ifjúsági irodalomban. Diárium, 7. 1937. 16-18. p.
 A szociális nevelés könyvei. Diárium, 7. 1937. 53-54. p.
20 A nemzedékellentét gyermekkönyveink tükrében. Diárium, 8. 1938. 42-44. p.
21 A nemzedékellentét a pedagógia mérlegén. Diárium, 8. 1938. 80-81. p. 
22 Párbeszéd az irodalmi nevelésről. Diárium, 6. 1936. 129-133. p.
23 Külföldi gyermekkönyvek magyarul. Diárium, 7. 1937. 199-201. p.
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magyar nyelven még rendelkezésre nem álló remekművek megjelentetése, ez lehet a 
cél az idegen ifjúsági irodalom itthoni kiadásában. Néhány esetben a hazai szerzők 
külföldi témát írtak meg. Szentiványi Jenő, a népszerű író Lengyel sasfiókok című 
regényében Lwow 1918 novemberi ukrán ostromáról és a várost hősiesen védő 
diákokról írt. A kötet adta az apropót, hogy a lapban Sz. Csorba Tibor az ifjúsági 
munka történelmi hátterét tárgyaló lengyel könyvek bemutatására vállalkozzon.24

Weöres Sándor és Kenyeres Imre a periodikum 10. évfolyamában, 1940-ben 
(178. p.) felhívással fordult az olvasókhoz. Egy gyermekek írásaiból összeállított 
antológiát szándékoztak kiadni, ezért arra kérték a szülőket, tanítókat, tanárokat, 
kisdedóvókat, hogy neveltjeik írását juttassák el a szerkesztőségnek. Mint felhívá-
sukban írták, a kötet célja, hogy a gyűjtemény mind esztétikai, mind pszichológiai és 
pedagógiai tekintetben tanulságos és értékes legyen. Az antológia megjelenésének 
nincs nyoma, Weöres Sándor viszont cikkben ismertette a beérkezett verseket.25 
Több száz kéziratot küldtek a szerkesztőségbe, köztük sok érdekes és értékes is 
akadt. Különösen a versek között voltak szép darabok. Ezt követően a költő megálla-
pította, hogy a gyermeklíra „teljesen sajátos és egyedülálló, bár sok tekintetben 
hasonlít a primitív népek költészetére, az ősköltészetre.” Weöres a cikkben számos 
verset közölt; ennek később némileg kellemetlen utózöngéje lett. Kiderült, hogy az 
egyik gyerekversként publikált alkotás Ölbey Irén nyomtatásban is napvilágot látott 
költeménye, egy másik pedig Kodály egyik népdalgyűjteményéből származott.26 

Az Egyetemi Nyomda ifjúsági írói nemcsak írásban tartották a kapcsolatot 
olvasóikkal. 1942-ben például Érsekújváron a Pázmány Péter Gimnáziumban került 
sor ifjúsági irodalmi estre a Széchenyi Magyar Közművelődési Egyesület szervezésé-
ben. Az október 18-ai rendezvényen Máté Károly, a nyomda igazgatója, a Diárium 
főszerkesztője, Kenyeres Imre, a Diárium szerkesztője, valamint Orbán Dezső, 
Szegváry Mihály, Sztrókay Kálmán és Kalló Ferenc írók vettek részt, valamennyien a 
Könyvbarátok Kis Könyvei szerzői.

A KÖNYVBARÁTOK KIS KÖNYVEI SOROZAT

A Könyvbarátok Kis Könyvei első kötete 1933-ban látott napvilágot. Az előzetes 
ígéretekhez képest az egyes kötetek valóban igényes kivitelezésűek voltak, egészvá-
szon kötésben, tetszetős tipográfiával, jól olvasható szedéssel, A/5-ös formátumban 
jelentek meg, és valamennyi illusztrált volt. A kezdeti években a szennycímlap 
ajánlást tartalmazott, a Diáriumban már olvasható szöveget: „Azoknak, akik fiatalok 
s akik szívükben fiatalok maradtak.” A szennycímlap verzó oldalán két mottó volt 
olvasható. Az egyik a cserkészek egyik parancsolata, a Sík Sándor által megfogalma-

24 Lengyel sasfiókok. Diárium, 9. 1939. 41-43. p.
25 A gyermekek költészete. Diárium, 11. 1941. 2.119-122. p.
26 Weöres Sándor(1941) Nyilatkozat. Diárium, 11. 2. 180. p.
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zott követelmény: „Emberibb embert és magyarabb magyart!”, a másik pedig 
Herman Ottó üzenete és szintén a magyarságnak szánt erkölcsi követelményt 
fogalmazott meg: „Legyünk büszkék arra, akik voltunk s igyekezzünk különbek lenni 
annál, amik vagyunk!” A mottó néhány év után, a VI. évfolyam 1. kötetétől eltűnt a 
könyvekről.

1933 és 1936 között évente négy kötet jelent meg tíz pengős előfizetői áron. 
(A könyvek bolti ára 3,80 pengő volt, tehát az előfizető könyvbarátok mintegy ötven 
százalékos kedvezményben részesültek.) A vállalkozás sorozatjelzése az elnevezésből, 
a római számmal jelölt évfolyamból és a kötetjelzésből tevődött össze. 1937-ben az V. 
évfolyamból két kötet jelent meg, majd még ugyanabban az évben elindult a VI. 
évfolyam, amelytől évente öt kötet látott napvilágot. Az új sorozatjelzéssel egyébként 
megváltozott a periodicitás is, 1937-től szeptembertől júniusig tartott egy-egy 
évfolyam, vagyis a tanév rendjéhez igazodott. Sajátságos módon a könyvek impresz-
szumában nem volt olvasható a megjelenés éve, a szerkesztő neve viszont – igaz, 
eléggé következetlenül, de – szerepelt: Máté Károly27 volt a sorozat felelős szerkesztője. 
Az előfizetési díj változatlanul tíz pengő maradt, és évente öt kötetre voltak jogosultak 
a fiatal könyvbarátok. A VI., VII. és VIII. évfolyam öt-öt kötete után a sorozatban 
még kötetszámozás nélkül újabb öt mű került az olvasókhoz. 1941 és 1944 között új 
sorozatjelzéssel mint Könyvbarátok Ifjúsági Könyvei további hat munka látott 
napvilágot. A két, szervesen összetartozó sorozatban összesen 44 kötet jelent meg. 
Az Egyetemi Nyomda ezeken túl még néhány olyan ifjúsági könyvet is kiadott, amely 
beleillett volna valamelyik vállalkozásba, részben témája, részben pedig szerzője 
személye miatt, ugyanis az írótól már jelent meg munka. Az egyes könyvek egyszerre 
szóltak a leány- és fiúolvasóknak. Volt olyan olvasói levél, amely hiányolta a leányiro-
dalmat; a szerkesztőség válasza szerint kifejezetten leányolvasóknak készült Szondy 
György Testvérke naplója című könyve, ugyanakkor kifejtették, hogy helyesebbnek 
tartják, ha a fiúk és a leányok azonos olvasmányokból ismerik meg az egységes 
világot.28 Ugyanakkor kétségtelen tény, hogy a könyvek nagyobb része inkább kamasz 
fiúknak szólt, és többnyire az ő világukat is mutatta be.

A KÖNYVBARÁTOK KIS KÖNYVEI ÍRÓI

A sorozatban vagy azon kívül napvilágot látott könyvek kizárólag magyar szerzők 
művei voltak. További sajátosság, hogy csak kortárs szerzők – nagyon kevés kivételt 
leszámítva – első kiadású könyvei jelentek meg a vállalkozásban. Kijelenthető, 
miszerint az Egyetemi Nyomda és sorozata volt a két világháború közötti időszak 
hazai gyermek- és ifjúsági irodalmának egyik legfontosabb támogatója, valóságos 

27 Máté Károly (1896–1987) irodalom- és sajtótörténész, egyetemi magántanár, 1934-től 1949-ig az Egye-
temi Nyomda igazgatója. 1949 után a Tankönyvkiadó, majd a Kartográfiai Vállalat szerkesztője.

28 Diárium, 3. 1933. 61. p.
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műhelyről is beszélhetünk. A legtöbb könyvet publikáló szerző Orbán Dezső29 volt, a 
sorozatban öt kötete látott napvilágot, és további három ifjúsági munkáját is megje-
lentette az Egyetemi Nyomda. Tamás István30 három kötettel jelentkezett a sorozat-
ban. Szintén három könyve látott napvilágot a vállalkozásban Sztrókay Kálmánnak, 
azon kívül még egy könyvét adta ki az Egyetemi Nyomda; igaz, ő ismeretterjesztő 
munkákat publikált.31 Fábián Gyula 32 szintén három könyvvel volt jelen a kiadó 
kínálatában, míg Szegváry Mihály33 egy kötetet közölt a sorozatban és két további 
ifjúsági munkáját bocsátotta közre a tipográfia, akárcsak Kalló Ferencnek,34 bár az ő 
egyik ifjúsági könyve már 1946-ban jelent meg. Szentiványi Jenő35 két könyvét hozta 
ki az Egyetemi Nyomda, ezek egyike, A kőbaltás ember a sorozat egyik legnagyobb 
sikere volt, később is számos kiadásban látott napvilágot az ősemberek világát 
ábrázoló regény. Fertsek Ferenc36 néven egy hölgy, Fertsek Elza volt népszerű ifjúsági 
író a korszakban, tőle is két kötetet adott ki a nyomda.

A szerzők nagyobb részétől azonban mindössze egy ifjúsági kötetet közölt a 
sorozat. Féja Géza egy népmesei antológia szerkesztője volt,37 Kerekesházy József38 
életrajzi regényt tett közzé, Marssó József39 pedig egy sci-fi elemeket is tartalmazó 
hazafias munkát publikált. Szira Béla40 történelmi írása Bessenyei György és a bécsi 
testőrírók közé vezeti olvasóját; Velősy Elek41 Miska című cserkészregényével indult a 

29 Orbán Dezső (1882–1964), néhány kötetét Gyulai Ádám néven publikálta. Szinte minden műfajban 
alkotott, igazi népszerűséget azonban ifjúsági műveivel szerzett. 1945 után már nem jelent meg új 
könyve, néhány munkáját a rendszerváltás környékén ismét kiadták (Az ezüstflotta kincse, 1989, 
Móra, Delfin Könyvek; Szent István barbárjai, 1992. Libra.)

30 Tamás István (1904–1974) Pécs szerb kiürítése után 1921-ben baloldali nézetei miatt Jugoszláviába 
emigrált. Szabadkán lett újságíró, költő. Az 1930-as években hazatért Magyarországra, de 1939-ben az 
USA-ba távozott. Az 1930-as években népszerűek voltak regényei.

31 Sztrókay Kálmán (1886–1956) matematika-fizika szakos tanári oklevelet szerzett, a Földrengésvizsgáló 
Intézet munkatársa volt, de 1912-től kezdődően tudományos ismeretterjesztő művek publikálásából 
élt.

32 Fábián Gyula (1884–1955) a budapesti Képzőművészeti Főiskolán rajztanári oklevelet szerzett, Sárvá-
ron, majd Szombathelyen tanított. Számos ifjúsági regényt publikált.

33 Szegváry Mihály (?–?)
34 Kalló Ferenc (?–?) valószínűleg orvosi diplomát szerzett, író. 1974-ben még publikált a Vigíliában. 

Nem tévesztendő össze Kálló Ferenc mártírhalált halt tábori lelkész esperessel (1894–1944). 
35 Szentiványi Jenő (1909–1986) népszerű ifjúsági regények írója.
36 Fertsek Ferenc, eredeti neve Fertsek Elza (1889–1974) tanítónő volt, de iparművészként és ifjúsági 

íróként vált ismertté. 1945 után egy ideig gyermekkönyvtáros volt.
37 Féja Géza (1900–1978) író.
38 Kerekesházy József (1912–2003) író, történész. Jogot végzett, egy ideig bíró volt. 1963-ban kivándorolt 

Ausztriába. Számos életrajzi és történelmi regényt írt, ismeretterjesztő munkássága is jelentős volt.
39 Marssó József (1901–1990) író. Az Eötvös Collegium tagjaként magyar-német szakos tanári oklevelet 

szerzett, filozófiai témából doktorált. Nyíregyházán tanított 1958-ig, nyugállományba vonulásáig. 
1945 után elszórva jelentek meg írásai.

40 Szira Béla (1890–1961) író. Latin-történelem szakos tanár, a két világháború között népszerűek voltak 
ifjúsági regényei.

41 Velősy Elek (1899–?) a Pénzügyminisztérium tisztviselője és cserkészvezető volt. Számos közleménye 
jelent meg a cserkészetről.
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Könyvbarátok Kis Könyvei. Hankó Béla42 egyik ismeretterjesztő könyve a sorozat-
ban jelent meg, Szentgyörgyi Sándor43 történelmi regénye pedig Buda 1686-os 
visszafoglalása idején játszódik. Szondy György44 kötete azon kevés művek közé 
tartozott, amelyet elsősorban leányolvasóknak szánt a kiadó. Lambrecht Kálmán45 
egykori mestere, Herman Ottó népszerűsítő életrajzát tette közzé a sorozatban, 
Madarassy Lászlónak46 pedig a pásztorművészetről írt ismeretterjesztő könyvét adta 
ki az Egyetemi Nyomda, míg Méreiné Juhász Margit47 történelmi regénye a magyar 
honfoglalást megelőző időszakot dolgozta fel. Átányi István48 meglehetősen anti-
kommunista mondanivalójú írása a messzi északi tájakra, Finnországba vezette 
olvasóit, Faragó Ede49 világháborús regénye pedig azon jobboldali művek közé 
tartozik, melyeket 1946-ban felvettek a Fasiszta, szovjetellenes, antidemokratikus 
sajtótermékek 3. jegyzékére. Kalmár Gusztáv50 érdekes és olvasmányos könyve a 
tengeri csatákat mutatta be az olvasóknak, Somfay Margit51 történelmi regénye a 
török időkben játszódott. Honti Jenő52 jó stílusban mutatta be ismeretterjesztő 
könyvében a hazai és külföldi természeti jelenségeket. Buday Géza53 cserkészregényt 
közölt, Zubor István54 regényének illusztrációja sajátos: a fotózással is foglalkozó 
szerző fényképfelvételekkel kísérte erősen szociális mondandójú regényét; egy nőíró, 
Dénes Gizella55 pedig történelmi regények szerzőjeként volt kedvelt, egyik ifjúságnak 

42 Hankó Béla (1886–1959) zoológus, egyetemi tanár, 1927-től a tihanyi Biológiai Kutató Intézet igazgató-
ja. Főleg halbiológiai kutatásai voltak jelentősek és őt tekintik a hazai háziállat-történeti tudományte-
rület megteremtőjének. 1950-ben nyugdíjazták, 1957-ben kivándorolt Kanadába.

43 Szentgyörgyi Sándor (?– 1939?) sportújságíró, fordító, író.
44 Szondy György (1889–1961) középiskolai tanár, író. A gyermek- és ifjúsági irodalom történetével és 

elméletével is behatóan foglalkozott, számos publikációja jelent meg a kérdésről. A két világháború 
időszakban kedveltek voltak ifjúsági regényei.

45 Lambrecht Kálmán (1889–1936) paleontológus, főleg az ősmadarakkal foglalkozott, a Madártani 
Intézetben létrehozta Közép-Európa legnagyobb összehasonlító csonttani gyűjteményét. Tudományos 
pályafutása Herman Ottó mellett indult, akinek életrajzát megírta. Számos szak- és ismeretterjesztő 
könyv szerzője volt.

46 Madarassy László (1880–1943) etnográfus, a pásztorélet kutatója volt.
47 Méreiné Juhász Margit (1902–1965) író, költő. Középiskolai tanár volt Nyíregyházán, majd 1940–1944 

között Kolozsváron. Verseskötetet és regényt publikált. 1945 után az MTA Könyvtárának lett mun-
katársa, közreműködött a Mikszáth kritikai kiadás munkálataiban és több tanulmányt publikált az 
íróról.

48 Átányi István (1906– ?) finnugor nyelvész, műfordító, író.
49 Faragó Ede (1895–1973) katonatiszt, politikus, cserkészvezető, író. 1945 után internálták, majd kitele-

pítették Budapestről Jászkisérre, ott is hunyt el.
50 Kalmár Gusztáv (1892–1949) földrajzi szakíró, tanár, bencés szerzetes volt. Tankönyveket, ifjúsági 

ismeretterjesztő munkákat és regényeket írt.
51 Somfay Margit (1892–1965) újságíró, filmkritikus, író.
52 Honti Jenő (1897–1958) r. k. pap, természetrajz-földrajz szakos tanár. 
53 Buday Géza (1882–1954) középiskolai tanári oklevelet szerzett, rövid ideig Budapesten tanított, majd 

Makóra került és a Református Polgári Fiúiskola igazgatója lett. Pedagógiai cikkeket és ifjúsági köny-
veket írt.

54 Zubor István (1902–1968) újságíró, író, turisztikai, fényképészeti és ifjúsági könyvei jelentek meg.
55 Dénes Gizella (1900–1975) író számos történelmi és ifjúsági regényt írt.
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szánt és a múltban játszódó kötetét adta ki a Könyvbarátok. Kenyeres Imre56 népsze-
rűsítő irodalomtudományi munkát publikált, Fáth Imre57 regénye egy gimnáziumi 
osztály kalandjait meséli el. Kilián Zoltán58 ifjúsági történelmi munkát írt, Buzás 
Viktor59 kötetében a Hortobágy népeinek életét rajzolta meg. Ortutay Gyula60 
összefoglaló néprajzi munkája a későbbiekben bővítve, átdolgozva még számos 
alkalommal megjelent. Ujj Péter61 szintén erősen antikommunista regényének 
történetét a spanyol polgárháborúból merítette. Saád Ferenc62 hivatásos katonatiszt 
és katonai szakíró volt, az ifjúságnak szánt írása1943-ban látott napvilágot.

Áttekintve az írókat, összefoglalóan megállapítható, hogy közülük sokan tanár-
ként működtek, vagyis az ifjúságot jól ismerték, és ennek köszönhetően a fiatalok 
érdeklődését felkeltő stílusban írták műveiket. Igaz, a könyvek egy részén kétségtele-
nül érződik a direkt pedagógiai célkitűzés, helyenként erősen didaktikusra sikerült 
egy-egy munka. A szerzők egy másik csoportja hivatásos író volt, a maga korában 
népszerű gyermek- és ifjúsági könyvek szerzője, de többen „felnőtt” könyveket is 
publikáltak. Az ismeretterjesztő kötetek közreadói szakterületük elismert művelői, 
többnyire egyetemi oktatók, egyúttal a tudományos ismeretterjesztés elismert hazai 
úttörő művelői (Lambrecht Kálmán, Sztrókay Kálmán) voltak. A szépirodalmi 
munkák szerzőinek nagyobb része ma már elfeledett, közülük csak kevesen voltak 
jelen az 1945 utáni ifjúsági irodalomban, ami egyrészt jelzi, hogy munkáik világa, 
értékrendje erősen kötődött a két világháború közötti korszakhoz, másrészt pedig jól 
tükrözi azt a tényt, hogy az ifjúsági irodalom hamarabb válik túlhaladottá, gyorsab-
ban kerül ki a fiatalok érdeklődéséből, mint a „felnőtteknek” szánt.

AZ EGYETEMI NYOMDA IFJÚSÁGI KÖNYVEI

Ismeretterjesztő munkák
Az Egyetemi Nyomda vizsgált ötvenkét ifjúsági könyvének egy része ismeretter-
jesztő munka volt. Ebbe a csoportba tizenegy kötet tartozik. A legtöbbet – négy 
könyvet – Sztrókay Kálmán írt. Műveivel a természet megismertetése és megszeret-
tetése volt az elsődleges célja, különféle kísérleteket bemutató könyveivel és az 
egyszerűen elkészíthető eszközökkel élményszerűen kívánta a diákokhoz közel 
hozni a fizikát és a kémiát. A Száz kísérlet (megjelent 1941-ben) az elektromosság 
köréből mutatott be nem száz, hanem „csak” huszonegy érdekes eljárást. Folytatása 

56 Kenyeres Imre (1911–1962) irodalomtörténész, egyetemi tanársegéd, a Diárium szerkesztője volt.
57 Fáth Imre (1896–1944) jogot végzett, újságíró, író.
58 Kilián Zoltán (1888–1962) író, újságíró, a Magyar Rádió dramaturgja, 1945 után tanár volt.
59 Buzás Viktor (1881–1944?) gimnáziumi tanár volt Budapesten, ifjúsági íróként is működött. 
60 Ortutay Gyula (1910–1978) folklorista, egyetemi tanár, politikus.
61 Ujj Péter (?–?) életrajzi adatai ismeretlenek, a két világháború között néhány ifjúsági könyve jelent meg.
62 Saád Ferenc (1899–1989?) hivatásos katonatiszt volt.
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a Még száz kísérlet (1941), ez a kötet a haladóknak íródott és tizenöt elektrotechnikai 
esetet demonstrált. A Kémiai kísérletek (1942) a vegytan rejtelmeibe vezette be ifjú 
olvasóit könnyebb és nehezebb feladatok leírásával. Negyedik kötete a Barkácskönyv 
(1943) volt, ez a munka az ezermesterkedéshez kedvet érzőknek íródott, és az 
asztalos, valamint a bádogos munkák világába avatta be olvasóit. Sztrókay kötetei 
sikeresek voltak, akadt, amelyik több kiadásban jelent meg, sőt, egyes műveit még az 
1950-es években is kiadták. A Száz kísérlet megjelenése alkalmából egyébként az 
Egyetemi Nyomda pályázatot hirdetett a fiatal olvasók körében elektromos motor 
készítésére.63 

Hankó Béla munkája, a Vízen és vízparton (1933) az albán mocsárvidék élővilá-
gát, illetve a Kis-Balaton madarait és halait tárgyalta. Bár elsősorban a biológiai 
ismeretterjesztés céljából íródott a könyv, a szerző kitért a két terület néprajzára és 
földrajzára is. Ebbe a csoportba tartozik Honti Jenő kötete, a Kis séták a nagy 
természetben (1938). A paptanár szerző a nagyvilág és Magyarország állat-és 
növényvilágából villantott fel érdekességeket, külön kitérve a haszonnövények 
termesztésének gazdasági előnyeire is. Lambrecht Kálmán még 1920-ban írt 
Herman Ottó életrajzának átdolgozott, ifjúságnak szóló változatát két kiadásban 
tette közzé az Egyetemi Nyomda (1934, 1939).

Bizonyos értelemben kapcsolódott a Herman-biográfiához Ortutay Gyula Kis 
magyar néprajza (1940), hiszen a polihisztor tudós sok más szakterület mellett a 
magyar népi műveltség avatott kutatója volt. Ortutay elsősorban a fiatalságnak 
foglalta össze a magyar parasztságra vonatkozó tudnivalókat; célja az volt a kötettel, 
hogy a paraszti műveltségben meglévő humanitást, mély emberséget és a paraszti 
társadalomnak a nehéz élettel folytatott hősi küzdelmét minél hitelesebben ábrá-
zolja. A könyv tizenkét fejezettel, válogatott irodalomjegyzék kíséretében látott 
napvilágot. Néprajzi monográfia volt Madarassy László kötete, a Művészkedő 
magyar pásztorok (1935). A tudós szerző a Herman Ottó emlékének ajánlott könyv-
ben a népművészet egyik területén alkotó fafaragó pásztorokat mutatta be tizenkét 
portréban.

Kenyeres Imre Rejtelmes irodalom (1940) című írása az irodalomelmélet alapfo-
galmait ismertette meg olvasóival. Végső konklúziója az volt, hogy „aki kíváncsi az 
irodalomra, az vegyen könyvet a kezébe és olvasson. Rendszeresen, céltudatosan. 
Ennél többet senki sem mondhat az irodalomról.” (264. p.)

Kalmár Gusztáv élvezetes stílusú könyvében, a Lángoló tengerekben (1936) a 
világtörténelem nagy tengeri csatáit tárgyalta az ókortól az első világháborúig. 
A korból következően természetes volt, hogy külön alfejezetben, részletesen méltatta 
Horthy Miklós nevezetes tengeri csatáját az otrantói szorosban.

63 Diárium, 11. 1941. 2. 181. p.
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Szépirodalom – nem magyar témák és fantasztikus könyvek, 
mesegyűjtemény 
A többi kötet szépirodalom volt. A továbbiakban némileg önkényesen felállított 
tematikai csoportokban tekintjük át a könyveket, ugyanis kétségtelen, hogy egyes 
munkák más egységbe is kerülhettek volna. Mindenesetre a választott rendszerezés 
is megfelelő áttekintést ad a közreadott könyvekről.

Egy antológiát leszámítva valamennyi kötet regény volt, és nagyon kevés kivétel-
től (három kötettől) eltekintve magyar témájú. A három nem magyar vonatkozású 
írás egyike Szentiványi Jenő A kőbaltás embere (1937); igaz, némi hazai vonatkozása 
ennek az írásnak is van. Szentiványi egyetemi hallgató korában behatóan foglalko-
zott a Szeleta-barlangban előkerült ősember-leletekkel, ez az élmény inspirálta a 
népszerű munka írására. Egy másik nem magyar vonatkozású műnek is ő a szerzője, 
ez a Lengyel sasfiókok (1939?), amely Lengyelország első világháború utáni, ukránok-
kal vívott függetlenségi harcának állít emléket Lwow, az egykori Lemberg diákvédő-
inek megelevenítésével. A harmadik nem magyar vonatkozású regény Ujj Pétertől 
Az alkazári kadét (1939), amely a spanyol polgárháborúban a kommunisták ellen 
Toledo védelmekor hősiesen küzdő tisztiiskolásoknak, többnyire kamasz fiúknak 
állít emléket.

A kiadott könyvek túlnyomó többsége regény volt, mindössze egy népmesei 
antológia jelent meg Féja Géza szerkesztésében. A Mesélő falu. Eredeti mesék és 
mondák (1934) című, illetve alcímű kötet a népi gondolat jegyében keletkezett, és 
egyszerre szólt a gyermekekhez és a felnőttekhez. Féja a huszonnégy mesét a Magyar 
Népköltési Gyűjtemény köteteiből, valamint Horger Antal hétfalusi csángó gyűjtésé-
ből válogatta. Lehetőleg pontos szöveget adott közre, csak helyenként hajtott végre 
apróbb változtatásokat az olvashatóság kedvéért.  

A kiadó által megjelentetett könyvek elsöprő többségének kamasz fiúk a hősei, így 
a középiskolás korú olvasók könnyen azonosulhattak a szereplőkkel, akik nemzeti 
érzésűek és cserkészerényekkel rendelkeznek (akkor is, ha nem cserkészek között 
játszódik a mű). A kamasz szereplők fordulatos, izgalmas kalandokat élnek át és 
válnak jobb, becsületesebb emberré, „emberebb emberré és magyarabb magyarrá.” 
Egyes könyvekben az irodalmi értéket kétségtelenül elnyomja, másodlagossá teszi ez 
a pedagógiai szándék, a művek többségében azonban kellő arányban található a 
nevelési cél és a fordulatos történet, a mese.

A kötetek egy része a múlttal foglalkozik, történelmi munka, nagyobb részük 
azonban a saját korát ábrázolja. Három regény sorolható a fantasztikus könyvek 
közé; igaz, hogy a távoli jövőben csupán egy mű játszódik közülük. Orbán Dezső F. 
D.6438. (1939) című regényében a XXVI. században élő F. D.6438. nevű?, jelű? 
személy eleveníti fel a XXII. század történetét, méghozzá a rég elfelejtett könyvfor-
mában. Budapesten kezdődnek az események (a főváros akkori neve Székes és Fő), 
hőse a 16 esztendős Pálfai György (az ő leszármazottja F. D. 6438). A keletiek 
szörnyű tervet eszelnek ki a világhatalom megszerzésére, ezt hiúsítja meg Pálfai 
Gyuri és családja. A kirobbanó szörnyű háború elsöpri a technika kultuszát, és 
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helyette a természet értékeit megbecsülő nemzedékek élnek a Földön, ahol állandó-
sul a tavasz, köszönhetően annak, hogy a háború, az atomrobbantások következté-
ben a Föld tengelye öt fokkal egyenesebb lett. A kötet érdekessége, hogy az atom-
energia felhasználása békés és háborús célokra hangsúlyos szerepet kap – 1939-ben.

Marssó József Titokzatos alagút (1942) című regénye hazafias sci-fiként határoz-
ható meg. 1940 nyarán, a második bécsi döntés előtti izgatott hetekben zajlanak az 
események a magyar-román határon, ahol román diverzánsok akarják meghiúsítani 
a határon felállított Eötvös-inga mérését. Szőregi Pista, akkor érettségizett (még-
hozzá Romániában, vagyis kiválóan beszéli a nyelvet), a hazafias érzületű fiatal 
vállalkozik arra, hogy kideríti a románok tervét. Ezernyi kaland után Pista feltárja a 
román hadvezetés sátáni tervét: a hatalmas alagutat azért fúrják, hogy megváltoz-
tatva a geológiai viszonyokat, felélesszék az ősidők óta kihunyt vulkánokat és ezzel 
pusztítsák el a magyar Alföldet. Pista hősies küzdelme azonban meghiúsítja a román 
tervet, sőt a kirobbantott földrengés nem nyugati irányban, hanem kelet felé pusztít, 
és Bukarestet óriási károk érik. 

Fábián Gyula Különös háborúja (1935) nem is annyira sci-fi, inkább biológiai 
horrorként írható körül témája. Mártonvásáron – jól felismerhetően Szombathelyen 
– játszódik a regény. Gróf Szilvássy Kamill, a híres vadász Afrikából hazatérve egy 
csodálatos kaktuszt hoz ajándékba püspök nagybátyjának. A Trópusok Királynője 
nevű növénnyel azonban termeszek is bekerülnek az üvegházba, kezdetben ott 
pusztítanak, de csakhamar kirajzanak és ellepik a várost, óriási károkat okoznak 
azzal, hogy felfalnak mindent, ami fából készült. A város megpróbáltatásai során 
végül rájönnek, hogy a fenyegető veszély ellen a termeszek természetes ellenségét, a 
hangyákat kell bevetni. Irtózatos háború kezdődik a föld alatt a hangyák és a 
termeszek között, amelynek végén győznek az őshonos hangyák, megmentve a sokat 
szenvedett Mártonvásárt. A fordulatos történet mellett az olvasó megismerkedhet a 
termeszek és a hangyák életével is. A kötethez egyébként a természettudós 
Lambrecht Kálmán írt ajánló előszót.

Történelmi témák – az első világháború és a kisebbségi lét
A Könyvbarátok által megjelentetett könyvek egyik központi gondolata a hazafias 
érzés volt. Az első világháború és a trianoni döntés következménye, a kisebbségi 
magyar sors több könyvben is megjelent. Tamás István Szabadkai diákok (1933) 
című regénye és folytatása, a Citromgárda (1937) a magyar diákok küzdelmes életét 
ábrázolja a szerb hatalom igájában. Harmadik regénye, A szegedi pedellus (1934) a 
franciák által 1919-ben megszállt Szegeden játszódik, ahol talpraesett gimnazisták 
mentik meg a kémkedés hamis vádja miatt jogtalanul halálra ítélt, közkedvelt iskolai 
pedellust. Faragó Ede regénye, a Tarlótűz, tábortűz (1937) az első világháború, illetve 
az összeomlás időszakába visz vissza. A főhős, a súlyosan megsebesült tiszt, 
Galgóczy Gergely a konszolidáció után cserkészvezető lesz, célja pedig olyan ifjúság 
kinevelése, amely újjáépíti az országot. Saád Ferenc A nagyváradi hadapródok (1943) 
című könyve a hősiesen küzdő hadapródoknak állít emléket. A tanulmányaikat a 
világháború alatt megkezdő tisztiiskolások a románok ellen védik 1918 őszén a 
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várost, majd részt vesznek a kommunisták elleni küzdelmekben, és Szegeden 
csatlakoznak Horthyhoz és a nemzeti hadsereghez. A regény a budapesti bevonulás-
sal fejeződik be.

Történelmi munkák
Két kötet eseményei a múltban zajlanak, de nem tekinthetők valódi történelmi 
munkának mégsem, a múlt inkább csak a keretet adja az eseményeknek. Orbán 
Dezső Fiumei kalandja (1936) valamikor az első világháború előtti években történik. 
Három magyar fiú a hőse a regénynek, akik egy meghiúsult nyári szünidei adriai 
hajóút után a városban maradnak, azonban egy titokzatos herceg vendégeként mégis 
hajóra szállnak és bejárják az Adriát. Különös kalandok után megismerkednek és 
barátságot kötnek a herceg velük egykorú unokájával. A fiúk azután nem is utaznak 
haza, hanem Fiuméban folytatják tanulmányaikat, ahol találkoznak az olasz 
irredenta mozgalmakkal is. Buzás Viktor A magyar föld meséje (1940) cselekménye 
ugyan az 1850-es években játszódik, de a regény időtlen világot ábrázol: a Hortobá-
gyon élők kemény, megpróbáltatásokkal teli életét. A főszereplője, Balázs igazi népi 
hős, aki száz meg száz kaland, próba után érik felnőtté és találja meg helyét a 
világban. A számos apró néprajzi érdekességet is megörökítő regény szereplői 
helyenként Móricz alakjaira emlékeztetnek, Balázs viszont nem egy tulajdonságában 
Toldi Miklós tetteit idézi.   

Valódi történelmi regény tíz jelent meg. Közös jellemzői a könyveknek, hogy 
szerzőik többnyire históriai hűségre törekedtek, akad olyan munka, amely terjedel-
mes irodalomjegyzékkel támasztotta alá mondandóját. Fordulatos meseszövés, 
eleven jellemábrázolás, a jó és rossz küzdelme, az önfeláldozásra is képes hazaszere-
tet elengedhetetlen tartozéka volt ezeknek a regényeknek. Méreyné [Méreiné] 
Juhász Margit Meótiszi ének című írásában a honfoglalás előtti időszakot, a 
magyarság VI. századi kettéválásának körülményeit ábrázolta két testvér, az 
idősebb Ogurda és öccse, Mogyeri történetén keresztül. Ogurda Bizáncban megke-
resztelkedik, ám a pogányságot követők megölik. Mogyeri népével ekkor nyugatra 
indul, ők lesznek a honfoglaló magyarság ősei, Ogurda törzse viszont Keleten 
marad. A regény utolsó lapjain Julianus baráttal találkozunk, aki megtalálja 
Ogurda törzsének leszármazottait.

Orbán Dezső Szent István barbárjai (1937) az első magyar király uralkodása 
korában játszódik. A két nagyhatalom, a nyugati császárság és Bizánc szorításában 
élő Magyarországot a trónutódlás kérdése is megosztja, a regény azzal az elképzelt 
jelenettel fejeződik be, hogy István király a meggyilkolt Vászoly fiait, a három 
herceget megáldja Lengyelországba menekülésük előtt, mert felismeri, hogy közülük 
kerül majd ki egykor utóda.

Dénes Gizella regénye, Az ország katonája (1939) meglehetősen sok anakroniz-
mussal és a történelmi tények nagyvonalú kezelésével Guthi Országh Mihály nádor 
állítólagos gyermekkorát idézi fel. Az árva pécsi kiskamasz, amikor meghallja, hogy 
Mária királynőt ellenségei fogságba vetették, elindul, hogy kiszabadítsa az uralkodó-
nőt, mert érzi, tudja, hogy a Nagy Lajos halála utáni zavaros időkben minden 
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magyar kötelessége a ragaszkodás alkotmányos királyához. Számtalan kaland után 
találkozik Zsigmond királlyal, aki haddal megy hitvese kiszabadítására. Zsigmond, a 
Mihálynál nem sokkal idősebb fiatalember nemessé teszi a kis Guthi Mihályt, aki 
felnőttként Guthi Országh Mihály néven lesz alakítója a magyar történelemnek. 

Kilián Zoltán Mátyás király ifjú hadserege című regényének (1941) egyik főszerep-
lője a fiatal Werbőczi István, mellette felbukkannak katonának készülő társai, akik 
árva fiúkból szerveznek csapatot. A kötet széles tablóban mutatja be Mátyás udvarát, 
a csatákat és a kancellária életét. A XVI. századba, a Mohács utáni évekbe vezet 
Fábián Gyula Szilasy Bálint (1940) címmel publikált munkája. A regény első része 
egyébként már 1931-ben napvilágot látott Szilasy Bálint diáksága címmel. A könyv 
két főhőse a nemes Szilasy Bálint és tanulótársa, a jobbágyszármazású árva Fekete 
Péter. A két fiú 1541-ben, Buda eleste után együtt kerül diáknak Losoncra. Péter 
papnak készül, Bálint katona lesz. A két barát sorsa számtalan kalandot és próbát 
követően 1552 után ismét találkozik, amikor mindketten falujukba térnek vissza és 
együtt munkálkodnak a megmaradt magyarságért.

A török idők kedvelt téma volt. Somfay Margit A félhold árnyékában címmel 
(1937) a XVII. századi Erdélybe, II. Rákóczi György és Báthory Zsófia udvarába 
vezette olvasóját, Szentgyörgyi Sándor Vihar Buda fölött című regénye (1933) pedig 
Buda 1686-os visszavételét meséli el egy budai iparoscsalád sorsába ágyazva. 
Mindkét regény jól vegyíti a fikciós elemeket a történeti valósággal, a forrásokkal és 
végig izgalmas, fordulatos cselekménybe ágyazza hősei életét. Kerekesházy József 
A perzsa futára a török elleni nagy háború egyik diplomáciai epizódját mondja el 
kalandos történetbe fűzve: 1684-ben Abedik Péter Lipót császár és király megbízásá-
ból Perzsiába ment a közös törökellenes háború előkészítésére. Az érdekes regény 
ennek az izgalmas utazásnak históriáját meséli el.

Fábián Gyula Hej Rákóczi, Bercsényi, Bezerédj! című regénye (1936) a kis Szerda-
helyi László sorsán keresztül ábrázolja a Rákóczi-szabadságharc dunántúli, köze-
lebbről kőszegi történéseit. A szerző számtalan forrásmunka alapján írta meg a 
város históriáját és főhőse életét, amely bő évtizedet ölel fel. Szerdahelyi Laci pályáját 
kőszegi kisdiák korától követjük nyomon, addig, amíg az ifjú hadnagyot szerelme, 
Pammer Ágnes menti meg az árulás vádja és a vérpad alól. A szerelem ritka momen-
tum volt a Könyvbarátok által kiadott munkákban, ezért is figyelemreméltó Fábián 
Gyula könyve.

Szira Béla Bécsi tinta, magyar toll címmel Bessenyei György fiatalkorát írta meg 
(1941). Hangulatos jelenetekben írja le a szabolcsi ifjú életútját és a kezdeti bécsi 
éveket, amikor sok anekdotikus esemény ébreszti rá műveletlenségére, parlagi 
voltára. A lendületes regény Bessenyei magára találásával fejeződik be, amikor 
elhatározza, hogy tanulni, művelődni és írni fog: „Könyveket, könyveket a magyar-
nak! – Könyveket fogok írni!” – tudatosul benne küldetése.
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Az 1920-as, 30-as években játszódó regények – a gimnáziumi élet 
hétköznapjai
A 1930-as években játszódó könyvek száma összesen tizenöt. Ezek közül a legna-
gyobb csoportot a középiskolai életet ábrázoló, a kisebb-nagyobb konfliktusokat 
taglaló munkák alkotják. Mint szó volt róla, a Könyvbarátok elsősorban fiúknak 
íródott, illetve a szerkesztőség elvi okokból azt az álláspontot képviselte, hogy a 
fiúknak és lányoknak egységes irodalomból kell megismerni a világot. Ezért kifeje-
zetten lányoknak szóló kötet alig jelent meg, mindössze három olyan regény látott 
napvilágot, amely elsősorban a kamasz lányokat szólította meg. Orbán Dezső Az én 
földem (1937) című művének főhőse Rhédey Margit, akinek családja elszegényedik, 
de Margitka talpra áll és megtalálja helyét a világban. (A regény második kiadása 
1944-ben A diákkisasszony gazda lesz címen jelent meg.) Szondy György Testvérke 
naplója című regénye (1934) egy, a világháború után Hollandiába került magyar lány 
története, aki megismerkedik a holland élettel, a holland gyarmatok világával, majd 
megtalálja majdani férjét is az idegenben, de nem ő marad külföldön, hanem 
holland férje települ Magyarországra. Fertsek Ferenc [Elza] Bábu a polcon. Egy 
nyugdíjas baba emlékiratai (1939) című, illetve alcímű regényében a serdülő lányok 
világát ábrázolja nagy beleérzéssel, humorral sajátos mesélő, egy baba pozíciójából.

A többi regény elsősorban fiúknak íródott. Szegváry Mihály Kitört a diákháború 
(1942) címmel az V. A. és V. B. osztály ellentétét, háborúskodását meséli el. A klasz-
szikus diákverekedések helyett azonban egy titokzatos üzenet hatására nemes, 
többfordulós vetélkedőt kezd a két osztály. A fordulatos és izgalmas, számtalan 
humoros elemet is tartalmazó küzdelem végén derül ki, hogy az események titokza-
tos mozgatója két szülő volt, akik a két osztály ellentétét pozitív versennyé változtat-
ták. A népszerű író Baj van Karcsival (1943) című kötetében is a kamaszélet humo-
ros, vidám részét ábrázolta. Harmadik kötete, az 1940-ban kiadott Szekundairtó Rt. 
öt egyetemi hallgató és korrepetáltjaik derűs története. A vidám hangulatú regény 
végén az öt rossz tanuló, trehány gimnazistából szorgalmas, jól tanuló diák lesz. 
Orbán Dezső Gyulai Ádám néven két összetartozó regényt publikált. A mi pénzünk 
(1939) egy ösztönös pénzügyi zseni gimnazista históriája, aki bankot alapít és tisztes 
bevételhez juttatja osztálytársait. Folytatásának tekinthető a Diákbankárok (1943), 
ebben a kötetben a gimnazista bankárok egy javítóintézet vezetését veszik át és 
kacagtató kalandok során át állítják helyre a rendet az intézetben. Orbán Dezső 
Visóvölgyi vakációja (1940) a frissen visszatért Kárpátaljára kalauzolja olvasóját egy 
élményekkel teli vakáció elmesélésével.

A fentebb tárgyalt munkákban alig akadt olyan elem, amely az élet sötétebb 
oldalát is felvillantotta volna, a szereplők a középosztály tagjai, konszolidált körül-
mények között élnek. Akadtak azonban olyan regények is, amelyekben már helyet 
kapott a proletárok világa is. Fertsek Ferenc Pubi és a körülmények (1938) című 
regényének főhőse Lányi László, vagyis Pubi, az elkényeztetett úri fiú, akinek 
államtitkár az apja. Laci rosszul tanul, apja azzal fenyegeti, hogy inasnak adja. Laci 
ezt megelőzendő elszökik otthonról. Bolyongása során találkozik Janival, a pincérfi-
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úval, akivel előző nyáron kötött barátságot. Jani tüdőbeteg, de magára veszi Laci 
problémáját. Szüleit értesíti tervéről, hogy a tulajdonos előtt felfedve a helyzetet a 
szálloda éttermében szerez állást a fiúnak. Laci dolgozni kezd, fokozatosan megis-
meri a világot, találkozik a nyomorral, azzal például, hogy a nagybeteg Jani nem kap 
vajat – az csak a vendégeknek jár – és gyalázatos körülmények között lakik az 
elegáns szállodában. Haldokló barátja megmentése érdekében végül levelet ír 
apjának, aki el is helyezi egy szanatóriumban Janit, de már nem lehet rajta segíteni, 
meghal. Laci visszamegy szüleihez, de az egykori elkényeztetett fiú helyett a komoly, 
felelősségteljes diák áll előttünk. Laci találkozik Kemény Dezsővel, aki zsidó 
származású, és megdöbbenve értesül arról, hogy Dezső származása miatt esetleg 
nem mehet majd az orvosi egyetemre.

Fáth Imre regénye, a Forradalom a VI. B-ben (1940) egy diáktréfa következmé-
nyeivel foglalkozik. Mivel az osztály nem hajlandó elárulni a tettest, az osztályfőnök 
megfenyegeti a fiúkat, hogy mindenkinek lerontja a magatartásjegyét, és ezzel az 
addig tandíjmentesen tanulók elvesztik mentességüket. Hogy ezt elkerüljék, az 
osztály legjobb tanulója, Gyalog Béla magára vállalja a tettet, ez azonban nem tetszik 
riválisának, a szintén kitűnő tanuló Bagdi-Kováchnak. A fiúk két pártra szakadnak, 
egyre kezelhetetlenebbek lesznek, végül sikerül tisztázni az osztályban történt 
rejtélyes eseteket, és a diktátor hajlamú, erkölcstelen Valek bukásával helyreáll a 
béke. Az élet sötétebb oldala is megjelenik a regényben, a szegény sorsú fiúkat a 
gazdagabbak zsarolják, ugyanakkor Valek, aki szintén szegény, a gazdag Bagdi-
Kovách támogatását is megszerzi. A nemesi származására büszke Bagdi-Kovách a 
regény végén felismeri Valek aljasságát és kibékül riválisával, Gyalog Bélával.

Átányi István Északi hűsége (1935) részben Finnországban játszódik. A debreceni 
református gimnázium érettségi előtt álló osztályába új fiú, Varsányi Mihály érkezik, 
akinek édesanyja finn, édesapja pedig a helsinki magyar követség diplomatája. Misi 
a következő évben meghívja barátját, Halászy Karcsit Finnországba. A fiúk Német-
országon keresztül utaznak, ahol találkoznak a kommunisták mesterkedéseivel. 
(A történések az 1920-as években zajlanak.) Számos veszélyes kaland után megér-
keznek Finnországba, azonban Misi egy vízitúrán eltűnik. Karcsi azt gondolja, hogy 
a szovjetek ölték meg. A következő évben egy szovjet hajó fedélzetén utazik Helsin-
kibe, a kapitányban felismeri az egyik németországi kommunista ügynököt. Számos 
bonyodalom után tisztázódik, hogy Misit nem Moszkva ügynökei ölték meg, és egy 
veszélyes zuhatagban Karcsi életét is a szovjet kapitány menti meg. 

Az 1920-as, 30-as években játszódó regények – szociális kérdések 
és cserkészet
Mint láthattuk, a regények egy részében már helyet kapott a szociális kérdés. Három 
kötetnek ez a gondolat a központi eleme. Zubor István Mégis ötödikes leszek! (1938) 
című munkájának hőse a szegény fiú, Péter, akit varrónő édesanyja anyagiak 
hiányában nem tud beíratni a gimnázium ötödik osztályába. Munkát vállal, így 
kerül Lukáts úr, a kémikus műhelyébe, akinek megnyeri rokonszenvét. Közben 
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találkozik egyik gazdag osztálytársával, és a jómódú fiú felajánlja zsebpénzét a tandíj 
kifizetésére. Péter örül, hogy mégis gimnazista lehet, azonban édesanyja lehűti 
reményeit. Végül a megbetegedetett Lukáts úr helyett a műhelyben helytáll, elkészíti 
a különböző vegyi anyagokat, és az elégedett Lukáts úr lehetővé teszi, hogy beirat-
kozzon az ötödik osztályba. Péter küzdelmes sorsa a proletár létbe vezeti az olvasót. 
Hasonló világot mutat be Kalló Ferenc is két regényében. Az Itt a piros, hol a piros 
(1940) főhőse az asztalosinas Szalai Laci, aki meggondolatlanságból az itt a piros, hol 
a piros hazárdjátékon elveszti a rá bízott pénzt. Laci nem meri bevallani tettét, 
elszökik és börtönbe kerül, ahonnan ugyan mestere kihozza, de Laci elutasítja a 
segítő kezet. Rossz társaságba keveredik, és csak a keresztény munkásfiatalok 
segítségével tud kikerülni a bűn világából. Meghiúsít egy bűncselekményt és a 
kapott jutalomból visszafizeti az ellopott pénzt, s a regény végére minden jóra fordul. 
Mindenesetre Laci gondjai, világa teljesen más közeget mutatnak be, nem a megszo-
kott gimnazistaproblémával találkozik az olvasó. Kalló másik regénye, a Fiúk a 
bányában (1943) bányász fiatalok között játszódik. Hőse Bíró Marci, az árva fiú, aki 
Csiki Mihálynál nevelkedik. Csikiék becsületes munkásemberek, édes fiúk azonban 
züllött alak, Marci ellensége, aki ellopja a falu papja vezetésével Budapestre készülő 
fiúk pénzét, és megpróbálja eltenni láb alól tette tanúit, Bálintot és Marcit is. De 
lelepleződik, és ő pusztul el a bányában. Ez a regény is eleven alakokkal ábrázolja a 
bányászok életét és a középosztálybeli olvasó számára egy új világot mutat be.

A cserkészek közé két könyv vezeti az olvasót. Az első Velősy Elek Miska. A dia-
dalmas cserkészgondolat regénye (1933), amely a Könyvbarátok ifjúságnak szánt 
könyvei első kötete volt. A regény kétségtelenül a szociális tematikába is besorolható 
lenne, hiszen főhőse Miska, proletárfiú, nevelőapja részeges, brutális viceházmester. 
Miska a cserkészek között találja meg azt a közösséget, amelynek segítsége révén 
kiemelkedik sivár környezetéből és hasznos tagja lesz a társadalomnak. A másik 
kötet Buday Géza Krasznabecsi háborúja (1938) volt. A regény egy cserkészcsapat és 
„civil” fiúk ellentétét, háborúskodását meséli el fordulatos történet keretében. 
A cserkészek ugyan győznek, de fontosabb, hogy a regény végére elsimulnak az 
ellentétek.

Az Egyetemi Nyomda ifjúsági könyvei egyfajta missziót töltöttek be a két világhá-
ború közötti könyvkiadásban; az egyes kötetek népszerűek voltak, rendszeresen 
olvasták őket az akkori fiatalok. A sorozat köteteinek olvasottságát kétségtelenül 
elősegítette, hogy felkerültek az Országos Ifjúsági Irodalmi Tanács által az ifjúsági 
könyvtáraknak beszerzésre javasolt könyvek jegyzékére. Vitathatatlan tény, hogy ez 
a kedvező elbírálás nem elsősorban az egyes kötetek irodalmi, esztétikai értékeinek 
szólt – bár számos munka nem nélkülözte azokat sem –, hanem hazafias szellemé-
nek, többnyire konzervatív világnézetének, a vallásos értékek hangsúlyozásának, 
vagyis azoknak a szempontoknak, amelyek a kor oktatáspolitikáját is jellemezték. 
Néhány kötet, így A kőbaltás ember vagy Ortutay Kis magyar néprajza a magyar 
ifjúsági, illetve ismeretterjesztő irodalom klasszikusai közé tartozik. Az Egyetemi 
Nyomda ifjúsági könyvei mindenképpen méltók korhoz kötöttségük ellenére is az 
utókor figyelmére.
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AZ 1848–1849. ÉVI FORRADALOM 
ÉS SZABADSÁGHARC KÉPE 
A KÖZÉPISKOLAI TANKÖNYVEKBEN 
A KÁDÁR-KORSZAKTÓL 2014-IG

HERMANN RÓBERT1

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

Az 1848–1849. évi forradalom és szabadságharc a magyar történelemoktatás legfonto-
sabb témái közé tartozik. A tanulmány azt elemzi, hogy az 1966-tól 2014-ig tartó 
időszak középiskolai tankönyvei hogyan ábrázolják és értékelik a 1848–1849 magyar-
országi eseményeket. Az 1945 után kialakuló szocialista rendszer vezető ereje, a 
Magyar Kommunista Párt a forradalom örökösének tekintette magát, ezért a történe-
lemkönyvekbe is a kommunista ideológiának megfelelő kép került. Az 1956-os 
forradalom és szabadságharc után a rendszer már nem a forradalmi és szabadsághar-
cos hagyományokban kereste legitimációját. A 1960-as években – az alapkoncepció 
fenntartása mellett – szemléletváltás kezdődött a történettudományban, és a tanköny-
vek tartalma fokozatosan átalakult. A 80-as, 90-es években számos új és meghatározó 
tudományos eredmény látott napvilágot. A folyamat eredményeként az ezredforduló 
tankönyvei megítélésének elsődleges szempontjaivá a történelmi hitelesség és a 
történettudomány eredményeinek tükrözése válhatott. A tankönyvírók egyre inkább 
figyelnek a szakma új (vagy régebbi) eredményeire, s a terjedelmi keretek szorításában 
is igyekeznek ezekből minél többet megosztani a diákokkal.

RÓBERT HERMANN: CONCEPTIONS OF THE 1848/1849 
REVOLUTION AND WAR OF INDEPENDENCE IN HIGH 
SCHOOL TEXTBOOKS FROM THE KÁDÁR ERA TO 2014

The 1848/1849 Revolution and War of Independence is one of the most important 
topics of teaching of Hungarian history. In this study, it is analysed, how the events of 
the Hungarian revolution 1848/1849 are represented and evaluated in high school 
textbooks from the years 1966 to 2014. After 1945, the Hungarian Communist Party, 
the leading force of the developing socialist system considered itself as the heir of the 

1 Hermann Róbert az MTA doktora, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnokának tudományos 
helyettese, a Károli Gáspár Református Egyetem egyetemi tanára, Budapest
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revolution, so new pictures – in accordance with the communist ideology – were 
included in textbooks. But after the Revolution and the War of Independence in 1956 
the tradition of revolution and war of independence has no more acted as an agent of 
legitimation for the ruling system. In the 1960s – conserving the basic concept – atti-
tude began to change in history, and the texts of textbooks gradually transformed. In 
the 1980s and 1990s many new and determining scientific evidence came to light. As a 
result of this process, reflection of historical authenticity and the results of history has 
become the primary concern in evaluating of the textbooks of the millennium. 
Textbook authors pay more and more attention to new (or older) professional results 
and want to share them as much as possible by students in spite of the restricted 
content frames. 

Az 1945 után kialakuló rendszer valamennyi demokratikus (vagy magát demokrati-
kusnak valló) pártja 1848–49 örökösének vallotta magát, ám ezen az örökségen 
mindenki mást értett. A legerősebb külső bázissal, a szovjet állam és hadsereg 
támogatásával rendelkező Magyar Kommunista Párt leplezetlenül törekedett az 
1848–49-es örökség kisajátítására, ám ez a kisajátítás nem jelentette az egész örökség 
vállalását. A kommunista történelemszemlélet emblematikus figuráivá Kossuth, 
Petőfi és Táncsics váltak.2 E történelemszemlélet lényege abban foglalható össze, 
hogy 1848–49 forradalma és szabadságharca azért nem volt képes győzelmet aratni, 
mert a vezetés már 1848 áprilisában kicsúszott a forradalmi erők kezéből, s noha 
Kossuth révén 1848 szeptemberétől egy részük ismét a hatalom közelébe került, a 
legradikálisabbak, s ezért legtisztábban látók mindvégig kívül maradtak ezen a 
körön. E történelemszemlélet alapjait a szovjetunióbeli emigrációban a rendszer 
későbbi fő ideológusa, Révai József rakta le a magyar forradalomról írott tanulmá-
nyaiban. Révai szakított az események mind közjogi, mind hadtörténeti jellegű 
periodizációjával, s helyette egy csupán a belpolitikára, azon belül is az „osztály-
harcra” koncentráló korszakolást alkalmazott. E periodizáció részint a Szabó Ervin 
által felvázolt koncepció,3 részint pedig a történelmet az osztályharcok történetének 
tekintő marxista történelemszemlélet logikus következménye volt. Mindez az 
1930-as évektől kezdve kiegészült az osztályharc állandó éleződéséről szóló sztálini 
doktrínával, ez pedig 1945, majd 1948 után a belpolitikai harcokban is igen alkalmas 
történeti-ideológiai eszközzé vált.

Miután a magyar 1848–49-et nem az osztályharc folyamatossága és állandó élező-
dése jellemezte, Révai ezt az osztályharcot kénytelen volt a ténylegesen kialakulatlan 

2 Ennek 1918–1919-es előzményeire l. Vörös Boldizsár (1999): 1848–49 történelmi személyiségei – 1918–
19-ben. In: Emlékezet, kultusz, történelem. Tanulmányok az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc 
150. évfordulója alkalmából. Szerk. Hudi József és Tóth G. Péter. Laczkó Dezső Múzeum – VEAB. 
Veszprém. 45-50. p.

3 Szabó Ervin (1921): Társadalmi és pártharcok a 48-49-es magyar forradalomban. Bécs. Új kiadása: 
Szabó Ervin (1979): Társadalmi és pártharcok a 48-49-es magyar forradalomban. In: Szabó Ervin 
történeti írásai. Válogatta, sajtó alá rendezte és a bevezető tanulmányt írta Litván György. Történetírók 
Tára. Gondolat. Bp. 237-580. o.
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magyar pártrendszeren belüli pártharcok történetévé átalakítani. Ennek logikus 
következménye volt aztán, hogy Révainál a magyar nemesi radikálisok 1849 
március-áprilisi kiszorulása a hatalomból vált a szabadságharc hanyatlásának és 
bukásának kezdetévé, noha ez az időpont egybeesett a honvéd fősereg sikeres tavaszi 
hadjáratával. Ez a mulatságos korszakolás aztán egészen az 1980-as évekig tovább élt 
a magyar történeti összefoglalókban.4

1848–1849 története az 1948–1956 közötti időszakban egyértelműen politikai 
kérdés is volt. Az új rendszer 1848–1849 igazi örökösének és kiteljesítőjének vallotta 
magát. Kossuth Lajos lett Rákosi Mátyás történelmi előképe, aki 1848–1849-ben 
csupán egy komoly hibát követett el – nem számolt le kellő határozottsággal a belső 
ellenséggel – s így Rákosi Mátyásnak ebben kétségtelenül sikerült őt túlszárnyalnia. 
A korszak történelemszemlélete nem integratív, hanem kirekesztő szemléletű volt: 
csak azoknak jutott hely a dicsőségtáblán, akik kellő határozottsággal képviselték a 
forradalom ügyét. A Batthyány-kormányból így lett megalkuvó politikusok gyüleke-
zete, Széchenyiből reakciós, Görgeiből áruló, a tisztikar arctalan tömegéből a 
katonai ellenforradalom lehetséges bázisa, a nyugati hatalmakból a szabadságharc 
sírásói. Azt a kellemetlen tényt pedig, hogy a magyar szabadságharcot végül is az 
oroszok verték le, egy szemantikai bravúrral sikerült áthidalni: az oroszokból cáriak 
lettek, az orosz népnevet pedig meghagyták a magyar forradalommal rokonszenvező 
tucatnyi orosz demokratának.

A rendszer történelemszemléletét tükröző szintézis megalkotását az új történész-
nemzedék egyik tagja, Spira György vállalta magára. A kézirat első változata 1955-re 
készült el, ám a teljes szöveg csak 1959-ben látott napvilágot. A Révai-féle koncepciót 
tükröző, tényanyagát tekintve igen gazdag munka kettős mércével mér. Elvi szinten 
mindenben a radikálisoknak ad igazat, a gyakorlatot tekintve viszont Kossuth a 
mérce. A külpolitikai fejezetekben a tényleges helyzetet felvázolva, egy álomképhez 
mérte a magyar külpolitikai törekvéseket; ti. abból a fikcióból indult ki, hogy az 
európai forradalmak egymásra voltak utalva, s hogy a forradalmárok legjobbjai ezt 
tudták is. A nemzetiségi kérdés tárgyalásánál a fegyveres konfliktus létrejöttéért 
elsősorban a magyar politikusokat hibáztatja. A munka hivatkozásai közül csak a 
Marx-, Engels-, Lenin- és Mao-citátumok visszakereshetők, a többi egyáltalán nem. 
A szerző későbbi összefoglaló munkái – a nagy klasszikusok idézeteitől megfosztva 
– lényegében ugyanezt a képet tükrözik.5

Az 1956-os forradalom és szabadságharc után a rendszer – tanulva a történtekből 
– már nem a forradalmi és szabadságharcos hagyományokban kereste önnön 
legitimációját. Ennek köszönhetően csökkent a szakmára nehezedő ideológiai 

4 Révai József (1966): Marx és a magyar forradalom. 124-176. p.; Kossuth Lajos 325-268. p.; Magyar 
szabadság – világszabadság 189-234. p. In: Révai József: Válogatott történelmi írások. Bp. Kossuth, 
1966. I. k.

5 Spira György (1959): A magyar forradalom 1848–49-ben. Gondolat, Bp.
 Magyarország története III. Szerk. Mérei Gyula és Spira György et al. (1961) Tankönyvkiadó, Bp.
 Polgári forradalom (1848–1849). In: Kovács Endre (főszerk.), Katus László (szerk.) (1979): Magyaror-

szág története 1848–1890. Akadémiai, Bp. 6/1. kötet.
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nyomás is. Korábban „veszélyesnek” vagy „gyanúsnak” minősülő témák is a 
történeti kutatás látókörébe kerültek, noha az előző korszak támogatott történészei 
mindent megtettek pozícióik védelmére. A hatvanas években megjelent monográfiák 
többsége még az ő tolluk alól került ki. A különbség – amely azonban szakmai 
szempontból igen jelentősnek mondható – az volt, hogy immáron levéltári kutatások 
alapján, saját korábbi koncepciójukat többé-kevésbé módosítva írták meg azokat.6 
Az óvatos szemléletváltást, vagy inkább -módosulást jelezte az is, hogy a korszak 
első reprezentatív történeti összefoglalójában, a Molnár Erik főszerkesztésében 
megjelent kétkötetes Magyarország története I.7 kötetében a Varga János által írott 
1848–1849-es fejezet visszatért az 1948 előtti, a szabadságharc időszakát a fegyveres 
harc dinamikája és a közjogi helyzet által együttesen meghatározó periodizációhoz 
– azaz, a szabadságharc vereségének kezdetét nem a tavaszi ellentámadástól, hanem 
az orosz intervenciótól számította. Mindez nem járt persze együtt az előző korszak 
historiográfiai örökségének teljes felülvizsgálatával, amint azt pl. a Görgei szerepéről 
írottak is mutatják – de apró lépést jelentett a normalitás felé.

E korszakban több mint másfél évtizedig volt használatban Unger Mátyás 3. 
osztályos gimnáziumi történelemtankönyve, amelynek első kiadása 1966-ban jelent 
meg, s jelen sorok írója még azok közé tartozik, akik ebből a kötetből ismerkedtek 
meg az újkor, s azon belül 1848–1849 történetével.8 Unger Mátyás nem volt a korszak 
kutatója, egyetemi oktatóként a 16–18. századi magyar történelem kiváló, alapos és 
szigorú tanára volt. Történelem-módszertani ismeretei és tanítási gyakorlata 
egyértelműen alkalmassá tette őt arra, hogy egy általa alapkutatási szinten nem 
művelt korszakról tankönyvet írjon.

A tankönyv hat (ha az áprilisi törvényekről szóló forrásfeldolgozó, illetve az 
összefoglaló leckét is idevesszük, nyolc) fejezetben tárgyalja 1848–1849 történetét. 
Az első, A márciusi forradalom és vívmányai című fejezet az európai forradalmi 
hullámtól az áprilisi törvények szentesítéséig tekinti át az eseményeket, s nagyjából 
egyenlő terjedelemben tárgyalja a pozsonyi/bécsi és a pesti eseményeket. A márciusi 
ifjakon és Táncsicson kívül egyedül Kossuthot, illetve egy – Kossuth politikáját 
elismerő idézet erejéig – Széchenyit említi; Batthyány Lajos neve elő sem kerül. 
Megemlíti, hogy a jobbágyfelszabadító törvényeket már a királyi szentesítés előtt 
kihirdették, de nem említi, hogy ez Batthyány egyik első miniszterelnöki rendeletére 
történt így. Rendkívül alapos viszont az áprilisi törvényeket feldolgozó forráselemző 
lecke apparátusa.

A második fejezet A Batthyány-kormány kísérlete a forradalom konszolidálására 
címmel 1848 áprilisától július közepéig tekinti át az eseményeket. Ez pontosan 

6 Andics Erzsébet (1961): A Habsburgok és Romanovok szövetsége. Akadémiai, Bp.
 V. Waldapfel Eszter (1962): A független magyar külpolitika 1848–1849. Akadémiai, Bp.
 Andics Erzsébet (1968): 1848–1849. Tanulmányok. Kossuth, Bp.
 Spira György (1964): 1848 Széchenyije és Széchenyi 1848-a. Akadémiai, Bp.
7 Magyarország története. Szerk. Molnár Erik, Pamlényi Ervin, Székely György. Gondolat, Bp. 1964.
8 Unger Mátyás (1974): Történelem a gimnázium III. osztálya számára. 8. kiad. Tankönyvkiadó, Bp.; 14. 

kiadás. Tankönyvkiadó, Bp., 1980.



TANKÖNYV, TANESZKÖZ 75

summázza a kormány előtt álló feladatokat és nehézségeket, a kormány intézkedé-
seit, és hangsúlyosan szól a nemzetiségi törekvések jelentette problémákról. A kor-
mány érdemeként általánosságban említi a honvédség megszervezését (Batthyány 
Lajos ezzel kapcsolatos szerepe nem kap kellő súlyt), ugyanakkor sokkal hangsúlyo-
sabban szerepel Kossuth 1848. július 11-i megajánlási beszéde.

A kormány külpolitikája ebben a fejezetben nem, csupán a harmadik, Az ellenfor-
radalom nyílt fellépése. A szeptemberi fordulat című fejezetben kerül elő. Itt sem 
annyira a kormány akcióiról, sokkal inkább a külpolitikai mozgástérnek a párizsi 
munkásfelkelés, s a prágai felkelés, valamint az észak-itáliai forradalmi mozgalmak 
leverése következtében történt beszűküléséről van szó. A szöveg általánosságban 
említi, hogy „az erőviszonyok láttán a kormány nem zárkózott el jelentős politikai 
engedmények elől,” de az Udvar nem volt hajlandó tárgyalni. Megemlíti a kormány 
lemondását és a szeptember 11–12-i országgyűlési ülések forradalmi határozatait, de 
nincs szó Batthyány második miniszterelnökségéről és honvédelmi intézkedéseiről. 
Batthyány szerepének súlytalansága miatt aztán némileg érthetetlen lesz a megtor-
lást tárgyaló fejezetben az, hogy miért végezték ki „a lojális, együttműködést kereső 
miniszterelnököt.”(266. o.) A szövegből úgy tűnik, mintha a végrehajtó hatalom már 
szeptember közepén az új forradalmi kormány, az Országos Honvédelmi Bizott-
mány kezébe került volna. (Ennek jelentőségét a korszak egyik kedvenc Marx-idé-
zete is segít kiemelni a Dantonhoz és Carnot-hoz hasonló Kossuth Lajosról). Ezt 
követi Jellačić támadásának és kudarcának ismertetése, egészen az október 6-i bécsi 
forradalomig. Az előző korszak szellemét idézi az a megállapítás, hogy a Jellačićcsal 
szemben álló kis sereg fővezérei egymás után árulókká lettek, vagy, hogy „a dunán-
túli parasztok élénk gerilla- (partizán-)harcot folytattak.” (186. o.)

Az ellenforradalom decemberi koncentrált támadása című negyedik fejezet az 
október 6-i bécsi forradalomtól a kormányzat Debrecenbe költözéséig, illetve Erdély 
esetében 1849. márciusáig tekinti át az eseményeket. Kárhoztatja a magyar hadsereg 
Lajta-menti tétovázását 1848 októberében, s azt állítja, hogy Görgei decemberben 
„rideg katonai szempontok szerint döntött, s az ellenállás minden kísérlete nélkül 
három hét alatt feladta a Dunántúlt.” (189. o.)

Az ötödik, A magyar forradalom ellentámadása 1849 tavaszán című fejezet a 
főhadszíntéren 1849. február elejétől a tavaszi hajárat végéig, illetve a Függetlenségi 
Nyilatkozatig tárgyalja az eseményeket. A szöveg szerint Görgei – a korszak törté-
netírásában képviselt uralkodó álláspontnak megfelelően – „a középnemesség 
békepárti szárnyához közelített,”9 s noha a váci nyilatkozatban kimondta ragaszko-
dását az áprilisi törvényekhez, kivonta magát az OHB hatásköréből. „Hatalomvágya 
és hiúsága Kossuth ellenfelévé tette, a feltétlen megadásra azonban ő sem volt 
hajlandó.” (191. o.) Általánosságban említi Dembiński fővezérségét és a kápolnai 
vereséget, illetve azt, hogy a tisztikar megtagadta neki az engedelmességet; de a 
szövegből úgy tűnik, mintha Görgei már ekkortól a fősereg vezére lett volna. Pontos 

9 L. erre Varga János (1960) A Görgey-kérdéshez. Valóság. 3. 94-104. o.
 uő. (1964): Az áruló. Megjegyzések Németh László Görgey-drámájához. Történelmi Szemle. 3-4. 596-

614. o.
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a tavaszi hadjárat ismertetése, s a szerző azt is megemlíti, hogy a függetlenség 
kimondásával kapcsolatban Kossuth „a hadsereg vezetőitől nem kapott egészen 
egyértelmű biztatást.” (194. o.)

A szabadságharc leverése című hatodik fejezet elején a szerző megállapítja, hogy a 
Függetlenségi Nyilatkozat nem váltotta be Kossuth kül- és belpolitikai reményeit. 
Elismeri a Szemere-kormány tagjainak tiszta szándékát és hazafiságát, de a kormány 
politikáját alapvetően tévesnek tartja, hiszen az abból indult ki, hogy nincs már 
szükség rendkívüli intézkedésekre. Ilyen téves intézkedésként említi a kormánybiz-
tosságok és a vésztörvényszékek felszámolását, holott a kormánybiztosságokat csak 
az ellenségtől nem fenyegetett megyékben, s akkor is csupán három-négy hétre 
szüntették meg; a vésztörvényszékek helyébe pedig, az ítélkezési egyformaság 
érdekében egy központi vésztörvényszéket állítottak fel.

Súlyos hibának nevezi, hogy Komárom felmentése után Görgei nem üldözte a 
megvert ellenséget, s Buda bevételére fordult vissza, s Görgei felelősségének tudja be 
a Vág-menti vereségeket, amelyeket az alvezérek szenvedtek el, miközben „Görgei 
lapalapítási kísérlettel és politikai cselszövéssel töltötte az idejét.” (195. o.) A (cárinak 
keresztelt) orosz intervenció előtörténetének ismertetése után idézi Görgei emlékira-
tának azon passzusát, amely szerint nem politikai kérdésekkel, hanem az ellenség 
megverésével kellett volna foglalkoznia.

A nyári hadjáratot röviden ismerteti, s a sikertelen ellenállás okaként egyforma 
súllyal említi a dermesztő túlerőt és a bénítóan ható megoldatlan szociális helyzetet. 
Általánosságban szól az erőösszpontosítás szükségességéről, s Görgeinek tulajdo-
nítja ennek elmaradását, mondván, hogy az „keresztülhúzta az általa is elfogadott 
haditervet,” s csak július közepén indult el Komáromból. (196. o.) Az augusztus 9-i 
temesvári csatát döntő vereségnek nevezi, de nem szól Dembiński és Bem felelőssé-
géről.

A végnapok ismertetését követő apró betűs rész szerint „az ellenség megnyilatko-
zásai arról tanúskodnak, hogy az elkerülhetetlen vég más is lehetett volna.” Ismerteti 
I. Miklós augusztus eleji levelét Paszkevicshez, amelyben a hadműveletek gyors 
befejezését kéri tőle, nehogy a beálló rossz időben és a betegségek miatt elpusztuljon 
a sereg fele; illetve Paszkevicsnek a fegyverletételt követően Haynauhoz írott levelét, 
amelyben azt fejtegeti, hogy Görgei és tisztjei még hosszan elhúzhatták volna a 
háborút. Végül, Andics Erzsébet egy tanulmánya alapján azt állítja, hogy az osztrák 
kormány széles körű amnesztiatervezetének megvalósulását az oroszok előtti feltétel 
nélküli fegyverletétel akadályozta meg – holott az augusztus 17-én Bécsben kelt 
amnesztiatervezet négy nappal későbbi keltezésű, mint ahogy a fegyverletétel 
megtörtént, s Haynau legfeljebb augusztus 20. után kaphatta volna meg – addig 
viszont övé volt a teljhatalom.10

Az összefoglaló lecke hangsúlyozza, hogy 1848–1849-ben szorosan egybekapcso-
lódott a polgári átalakulás és a nemzeti függetlenség ügye, s hogy a forradalom 

10 Andics Erzsébet (1965): 1849 augusztus. Ismeretlen adalékok az 1848–49-es magyar forradalom és 
szabadságharc végnapjairól. Századok, 99. 3. 425-454. o.

 uő. (1968): 1848–1849. Tanulmányok. Kossuth, Bp. 361-402. o.
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történetét csak az európai összefüggésekbe ágyazva lehet megérteni. A forradalom 
és szabadságharc nemzetközi jellegét a honvédsereg külföld önkénteseivel, a bécsi 
forradalommal és az angol munkásság rokonszenvének megnyilvánulásaival, illetve 
a nagyhatalmak reakciós egységfrontjának fellépésével demonstrálja.

Az 1970-es évek közepétől a forradalom és szabadságharc történetírásában 
komoly fordulat következett be. Noha a nagy összefoglalókban, így a „tízkötetes” 
Magyarország története vonatkozó kötetében még mindig a régi szemlélet élt tovább, 
egymás után jelentek meg azok a monográfiák, amelyek a korábbiaknál sokkal 
objektívebben és nagyobb empátiával tárgyalták az 1848 tavaszi eseményeket, vagy 
méltatták a Batthyány-kormány hadseregszervező tevékenységét.11 Jelezte a megér-
tőbb szemlélet térnyerését a forradalom és szabadságharc 125. évfordulójára rende-
zett konferencia előadásait tartalmazó kötet is.12 Az évtized végén jelent meg Katona 
Tamás nagy forráskiadványa az aradi vértanúkról, amelyet több általa szerkesztett 
emlékirat- és dokumentumkiadás követett.13 Urbán Aladár nagymonográfiája 
gyökeresen újraértékelte Batthyány Lajos történeti szerepét.14 Bona Gábor életrajzi 
adattárai és a Magyarország hadtörténetében általa írott fejezet pedig a szabadság-
harc katonai történetének feldolgozását újította meg.15 Ezek az új kutatási eredmé-
nyek lehetővé tették a tankönyvek 1848–49-es fejezeteinek újraírását is.

A szemléletváltáshoz egy újabb történészgeneráció is hozzájárult. Ennek kinevelé-
sében fontos szerep jutott Szabad Györgynek, aki a magyar polgárosodás vizsgálata 
során foglalkozott 1848-49 történetével.16 Kossuthról szóló életrajza a pálya első 
teljességre törő, eszmetörténeti megközelítésű feldolgozása.17 A főleg az ő tanítványi 
köréből kikerülő fiatalok (Borsi-Kálmán Béla, Csorba László, Dénes Iván Zoltán 
Erdődy Gábor, Frank Tibor, Gergely András, Gerő András, Kovács István, 
Miskolczy Ambrus, Pajkossy Gábor, Veliky János) a magyar polgári átalakulás 
történetének egészét kívánták feldolgozni, s a forradalom és szabadságharc történe-
tét is e folyamat fontos, de a folyamat egészéből ki nem szakítható állomásának 
tekintették és tekintik.

Unger Mátyás tankönyvét az 1980–1981-es tanévtől egy új, a korábbinál jóval 
modernebb tördelésű és módszertanú tankönyv váltotta fel Závodszky Géza tollából. 
Már maga a címlap is elütött elődeitől azzal, hogy teljesen színes volt. A leckék 

11 Varga János (1971): A jobbágyfelszabadítás kivívása 1848-ban. Akadémiai, Bp.
 Urbán Aladár (1973): A nemzetőrség és honvédség szervezése 1848 nyarán. Akadémiai, Bp.
12 Spira György – Szűcs Jenő (szerk.) (1976): A negyvennyolcas forradalom kérdései. Akadémiai. Bp.
13 Katona Tamás (szerk.) (1979): Az aradi vértanúk. Szépirodalmi, Bp. I-II. k.
14 Urbán Aladár (1986): Batthyány Lajos miniszterelnöksége. Magvető, Bp. (Nemzet és emlékezet)
15 Bona Gábor (1983): Tábornokok és törzstisztek a szabadságharcban. Zrínyi, Bp. (Azóta még három, 

folyamatosan bővített és átdolgozott kiadása jelent meg, a legutóbbi 2015-ben.) Bona Gábor (1988): 
Kossuth Lajos kapitányai. Zrínyi, Bp.; Bona Gábor (1985): Szabadságharc 1848-49-ben. In: Magyaror-
szág hadtörténete. Főszerk. Liptai Ervin. Szerk. Borus József. Zrínyi, Bp. I. k. 449-549. o.

16 Szabad György (1986): Magyarország önálló államiságának kérdése a polgári átalakulás korában. Aka-
démia, Bp.

17 Szabad György (1977): Kossuth politikai pályája. Ismert és ismeretlen megnyilatkozásai tükrében. Kos-
suth. Magyar Helikon, Bp.
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szövegének tördelése kéthasábos, az egyik hasábban a törzsszöveget, a másikban a 
forrásszövegeket, az ezekhez kapcsolódó kiegészítő információkat és a leckék 
feldolgozását segítő kérdéseket tartalmazta. Emellett a fejezetek illusztráltsága is 
jelentősen megnőtt: pl. az 1848–1849. évi fejezeteken belül minden oldalra jutott 
legalább egy kép, térkép vagy más ábra. A könyv hosszabb ideig volt használatban, 
mint Unger Mátyásé, s így elmondható róla, hogy amiként az előbbi a konszolidált 
Kádár-korszak (1967–1980) több nemzedékének történelemképét határozta meg, az 
utóbbi a késő Kádár-kortól a rendszerváltás első évtizedéig meghatározó, azt 
követően pedig legalábbis fontos szerepet játszott a történelmi tudat formálásában.18

A kötet öt (pontosabban, ha az áprilisi törvényekkel kapcsolatos forrásfeldolgozó 
órát is ide vesszük, hat) fejezetben tárgyalja 1848–1849 történetét. A Forradalom! 
című Kossuth március 3-i felirati beszédétől a Batthyány-kormány hivatalba 
lépéséig, a Rend és béke? a Batthyány-kormány lemondásáig, a Harc, győzelem, 
visszavonulás Jellačić szeptember 11-i támadásától nagyjából 1849. február elejéig; 
A tetőpont című Bem erdélyi hadjáratától 1849. május végéig; A szabadságharc 
veresége című fejezet pedig az orosz intervenciótól az 1849. októberi kivégzésekig. 
A kronologizálás nem sikerült tökéletesen: Batthyány szeptember végéig tartó 
második miniszterelnöksége a Rend és béke? című fejezetben található, Jellačić 
szeptemberi támadása már a következőben; így viszont nem kap kellő hangsúlyt az a 
hihetetlen szervezőmunka, amit Batthyány szeptember 12–27. között végzett. 
Ugyanígy jelentős időbeli átfedés van a Harc, győzelem, visszavonulás és A tetőpont 
című fejezetek között: az előbbi a főhadszíntéren Guyon Richárd 1849. február 5-i 
branyiszkói áttörésével végződik, az utóbbi viszont Bem 1849. januári erdélyi fellépé-
sével kezdődik.

A kronologizálás tekintetében jelentős pozitívum, hogy – hasonlóan Unger 
Mátyás tankönyvéhez – nem a Révai-Spira-féle ideomán korszakolást követi. 
(Csupán Görgei fővezéri kinevezésének kapcsán van egy halvány utalás arra, hogy 
ez „már a forradalom politikai hanyatlásának jele volt.”) Ez is jelzi, hogy a szerző 
szemléletében nem tudott teljesen megszabadulni a korábbi időszak munkáitól.

Különösen szembeötlő ez Batthyány Lajos és Görgei Artúr esetében. Batthyány 
1848 tavaszán először akkor jelenik meg, amikor „– nem kevés latolgatás után – 
április elejére megalakította kormányát.” (125. o.) Holott a miniszterelnök már 
március 23-án bejelentette a kormánynévsort – a királyi megerősítés elhúzódása 
nem rajta múlott. Az úrbéri terhek és a papi tized eltörlése kapcsán a szerző feljegyzi, 
hogy azt a megyék „a királyi szentesítést meg sem várva,” azonnal kihirdették – de 
említetlenül marad, hogy erre a kinevezett miniszterelnök utasította őket az egyik 
első körlevelében. Nem kap kellő hangsúlyt Batthyány szerepe a nemzetőrség és a 
honvédség megszervezésénél – utóbbi általános alannyal és azzal a téves kommen-
tárral szerepel, hogy az első tíz honvédzászlóalj a magyar hadügyminisztérium alá 
tartozott (holott a nemzetőrséggel együtt az Országos Nemzetőrségi Haditanács 

18 Závodszky Géza (1986): Történelem a gimnázium III. osztálya számára. Az újkor története. 7. kiad. 
Tankönyvkiadó, Bp.
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irányította). Név szerint kiemeli viszont a szerző Kossuth július 11-i megajánlási 
beszédét, noha ennek az önálló hadsereg megteremtésére jóval csekélyebb hatása 
volt. A nemzetiségi törekvéseknél a paraszti osztálykövetelések szerepét hangsú-
lyozza – holott ez legfeljebb az erdélyi román mozgalom esetében volt meghatározó, 
a horvát és a szerb esetén nem. Szemrehányást tesz a pozsonyi törvényhozásnak 
amiatt, hogy az elhalasztotta „a szerb határőrkatonák nehéz helyzetének rendezését” 
– holott a Határőrvidékkel kapcsolatban mind az országgyűlésnek, mind a kor-
mánynak meg volt kötve a keze – a többi törvény szentesítésének fejében ugyanis a 
minisztereknek meg kellett esküdniük arra, hogy nem érintik a Határőrvidék 
belszerkezetét. Végül, bekerült a szövegbe az a soha senki által nem bizonyított – 
főleg Spira György által propagált – állítás, hogy Batthyány és Deák augusztus végén 
bécsi tárgyalásaik során lemondtak volna az önálló magyar pénz- és hadügyről.

Görgei esetében már maga az arcképe alatt olvasható jellemzés megadja az 
alaphangot. „A forradalmárnak hitt katonáról hamarosan kiderült, hogy a megegye-
zést kereső birtokosok nézeteit osztja. A polgári kormányzatot gyűlölte. Erélyével 
fékezhetetlen hatalomvágy párosult.” A párhuzamos oldalon pedig Perczel arcképe 
alatt olvashatjuk, hogy „Görgeit – elsőként – árulónak nevezte.”

Tényszerűen téves az az állítás, hogy Görgei harc nélkül vonult vissza Windisch-
Grätz támadása elől: a feldunai hadsereg csapatai 1848. december 14. és 1849. január 
3. között nyolc kisebb-nagyobb ütközetet vívtak – annyit, mint a felső-magyaror-
szági hadtest 1848. december 11. és 1849. január 23. között. Nem Görgei adta fel harc 
nélkül a fővárost, hanem a január 2-i haditanács döntött erről. Görgei felvidéki téli 
hadjáratáról csak annyit olvashatunk, hogy „a felvidéki hegyek között passzivitása 
miatt nehéz helyzetbe került” – holott január 11. és 27. között hadtestének csapatai 
hat ütközetet vívtak. A január 5-i váci kiáltványban a szerző szerint Görgei felajánl-
kozott az egyezkedésre – holott a kiáltvány negyedik pontja éppen az 1848-as 
alkotmány esetleges feladása ellen tiltakozott. A Dembiński elleni 1849. március 3-i 
tiszafüredi fellépésről a szerző azt írja, hogy „Görgei, maga mögött tudva a tisztikar 
többségét, Dembińskinek az engedelmességet megtagadta” – holott a fővezérnek 
valamennyi hadtestparancsnok és a teljes tisztikar mondta fel az engedelmességet 
– miután az nem volt hajlandó haditanácsot tartani a kápolnai kudarc után. A szö-
vegből nem derül ki, hogy a felsőfokon dicsért tavaszi hadjáratban Görgei volt a 
fővezér (pontosabban, úgy tűnik, mintha Kossuth már március elején neki adta 
volna át a fővezérséget). A Függetlenségi Nyilatkozat kapcsán – nyilván Görgeire 
utalva – egy apró betűs félmondatban a szerző így fogalmaz: „a hadsereg legfőbb 
vezetése már korábban alkupárti kézbe került.” Ehhez még hozzáteszi, hogy a 
győzelmeket „ezért is nem lehetett kiaknázni.” Ugyanakkor nem foglal állást abban 
a kérdésben, hogy hibás vagy helyes döntés volt-e Buda ostroma.

A nyári hadjáratnál arról értesülhetünk, hogy Görgei „hetekig várta az osztrák 
[béke]ajánlatot” – holott a Délvidékről megígért erősítések felvonulását várta. 
A szöveg az ő rovására írja a Vág-menti hadjárat kudarcát, majd szemrehányást tesz 
az erőösszpontosítás elmaradása miatt, amit az okozott, hogy Görgei kezéből „kicsú-
szott a kezdeményezés.” Ugyanakkor egyetlen szót sem olvashatunk Görgei komá-
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romi összpontosítási tervéről. Nyári felvidéki hadjáratát ugyan megdicséri, mond-
ván, hogy ügyesen manőverezett – az aradi összpontosítás elmaradását viszont 
Görgei és Dembiński együttes késésének tulajdonítja – holott Görgei legfeljebb 
egy-két napot késett – Dembińskinek viszont szándékában sem állt Aradra jönni. 
A fegyverletétel Görgei egyszemélyi döntésének eredményeként szerepel – holott az 
oroszok előtti fegyverletételről a hadsereg haditanácsa Görgei távollétében döntött. 
Végül, itt is előkerül az Andics-féle koncepció az elsietett fegyverletételről és az 
amnesztia-tervek elmaradásáról.

Némileg halványabbra sikeredett a szabadságharc hadtörténetének ismertetése. 
Időnként tényszerűen téves állításokkal is találkozhatunk: „Az önként jelentkezők 
annyian voltak, hogy hónapokig nem kellett sorozást elrendelni, és a létszám 
folyamatosan tízezrekkel haladta meg a rendelkezésre álló fegyverek számát.” (133. 
o.) A tanuló a 130. oldalon olvashatta, hogy Szemere Bertalan királyi szentesítés 
nélkül elrendelte az újoncozást (pontosabban, a királyi szentesítést nem igénylő 
újoncösszeírást), tehát joggal támadhatnak kételyei. Már csak azért is, mert (s ez a 
szövegben nem szerepel) szeptember 19-én Batthyány ügyvezető miniszterelnök a 
Ház határozata alapján már elrendelte az újoncozást. A fegyverhiány és az önkéntes-
ség között nincs összefüggés, a „tízezrek” kitétel pedig inkább tűnik szónoki 
túlzásnak, mint a tények indokolta megállapításnak. A korábbi korszak népi parti-
zánromantikája köszön vissza az olyan állításokban, hogy Bem „támaszkodott, sőt, 
számított a népfölkelésre;” hogy 1849 tavaszán Somogyban és Zalában „30.000 
paraszt fogott kaszát, nyársat, puskát” a megszállók ellen (jó, ha az egyharmada), s 
hogy „gerillák szabadították fel a bányavárosokat és a Szepességet” – itt egy „is” 
szócska maradt ki. Rosszul járt Szemere Bertalan és kormánya. A szerző fejükre 
olvasta, hogy „a békepárt kezére játszva, föloszlatták a rendőrséget, visszahívták a 
kormánybiztosokat, megszüntették a vésztörvényszékeket.” (139. o.) Holott, a 
rendőrséget csak átszervezték s betagolták a belügyminisztériumba (a másik két 
váddal kapcsolatban l. az Unger Mátyás tankönyvéről írottakat).

A rendszerváltás utáni kiadásokban az első változathoz képest jelentős változáso-
kon ment keresztül az 1848–49-es forradalmat tárgyaló fejezet.19 Kiegyensúlyozot-
tabbá és objektívebbé vált a Batthyány-kormány értékelése. Kellő teret kapott 
Batthyány hadseregszervező tevékenysége, s 1848. augusztus végén a szerző szerint a 
Batthyány-kormány az osztrák államadósság átvállalása (s nem a had- és pénzügyi 
tárca feladása) ügyében lett volna hajlandó engedményekre. Hiányérzetünk csak 
akkor támad, amikor Batthyány második miniszterelnökségéről érdemben egy szót 
sem olvashatunk, s helyette az Országos Honvédelmi Bizottmányt továbbra is 
„forradalmi végrehajtó hatalomként” dicséri a szerző. Görgei megítélésében 
továbbra is a negatív elemek dominálnak, de a képaláírásból kimaradt a polgári 
kormányzat gyűlöletére vonatkozó passzus; fővezéri kinevezése kapcsán „harcolni 
kész” személynek nevezi, s a nyári hadjáratnál – ha áttételesen is – értesülhetünk a 

19 Závodszky Géza (1993): Történelem a középiskolák III. osztálya számára. 14. kiad. Nemzeti Tankönyv-
kiadó, Bp.



TANKÖNYV, TANESZKÖZ 81

komáromi koncentráció tervéről. Ugyanakkor azt állítja, hogy Görgei nem engedel-
meskedett a szegedi összpontosítási tervnek – holott erről 1988-ban Katona Tamás 
bebizonyította, hogy tényszerűen téves állítás. Az aradi összpontosítás elmaradásá-
ban a szerző immár Dembińskinek tulajdonít súlyosabb felelősséget.

A 2001. évi kiadásnál a Batthyány Lajos és a Batthyány-kormány megítélése nem 
változott.20 Ismét módosult a Görgeit ábrázoló kép aláírása: „Az erélyes és tehetséges 
katona nem volt forradalmár, de szilárdan állt az áprilisi törvények által biztosított 
alkotmányosság mellett. A parancsnoksága alatt álló egységekből a visszavonulás 
közben szervezett ütőképes haderőt.” (144. o.) Perczel arcképe alá a következő szöveg 
került: „Görgeit vetélytársának tekintette és árulónak nevezte.” (153. o.) A váci 
nyilatkozat értékelésében hangsúlyozottan szerepel az 1848-as alkotmányhoz 
történő ragaszkodás, s kikerült az alkura való felkínálkozás. (145. o.) Tovább 
finomodott a nyári hadjárat ábrázolása: bekerült Görgei komáromi összpontosítási 
terve, s kikerült a Görgei komáromi engedetlenségéről szóló passzus. (153. o.)

A rendszerváltás/változás/változtatás kétségkívül valamennyi tantárgy közül 
talán a történelemtankönyvek tartalmára gyakorolta a legnagyobb hatást – és itt 
nemcsak a korábbi rendszer legitimitásának olyan sarokkövei mozdultak ki, mint 
1956 vagy általában az 1917–1919 utáni magyar és egyetemes történelem, hanem a 
korábbi korszakoknál is megszűnt a formációelv alapján történő korszakolás 
kényszere. Egyben megindult a tankönyvek pluralizálódása – az 1990-es évek 
közepétől felnövő nemzedékek (pontosabban, iskoláik és tanáraik) egyre több 
tankönyv közül választhattak.

Hozzáteendő, hogy az 1970–80-as években megindult szemléletváltás elsősorban 
a politikatörténetet érintette, az összefoglaló munkák hadtörténeti fejezetiben még 
sokáig kísértettek a régi beidegződések. A nyolcvanas évek végén, a kilencvenes évek 
elején lépett színre az az új hadtörténész-generáció, amely Urbán Aladár, Katona 
Tamás és Bona Gábor munkái által kijelölt irányban kezdte meg a szabadságharc 
hadtörténetének feldolgozását. Tagjainak többsége (Hajagos József, Kedves Gyula, 
Pelyach István, Zakar Péter és jelen sorok írója) Katona és Urbán tanítványa volt, de 
ide tartozik Molnár András, Csikány Tamás és ifj. Rabár Ferenc is. Ennek a generá-
ciónak az eredményei már a rendszerváltás utáni időszak tankönyveinek 48-képét 
formálták, nem utolsósorban a történelmi népszerűsítő folyóiratokban (főleg a 
Rubiconban) megjelent írásaiknak köszönhetően. 

1996-ban jelent meg Herber Attila, Martos Ida, Moss László és Tisza László 
tankönyve a hatosztályos gimnáziumok 5. osztálya számára.21 Kimondottan üdítő 
jelenség, hogy a kötet az európai és a magyar 1848-1849-es eseményeket közvetlenül 
egymás után tárgyalja, s magukra az európai eseményekre igen jelentős terjedelem 
jut. (Ez azóta sem jellemző, és ez nemcsak 1848-1849 esetében jelent problémát.) 
Egyben – Kosáry Domokos egy tanulmánya alapján – igyekszik tipologizálni és 

20 Závodszky Géza (2001): Történelem III. a középiskolák számára. Átdolgozott kiadás. Nemzedékek 
Tudása Tankönyvkiadó, Bp.

21 Herber Attila, Martos Ida, Moss László és Tisza László (1996): Történelem 5. 1789-től 1914-ig. Reálta-
noda Alapítvány, Bp.
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kronologizálni őket.22 Külön fejezetek foglalkoznak a francia, a német, az osztrák és 
az olasz forradalmakkal és ezek egymásra hatásával. (Apróság, de az itáliai várnégy-
szög egyik erődje nem Legnano, hanem Legnago, Windisch-Grätz herceg pedig nem 
Prága város katonai parancsnoka volt 1848 júniusában, hanem a prágai központú 
csehországi főhadparancsnokság vezénylő tábornoka.)

A magyar eseményeket két nagy fejezet mutatja be. A forradalom címűben a 
Kossuth-féle március 3-i felirati javaslattól nagyjából 1848. augusztus végéig, 
A szabadságharc című fejezet pedig az augusztus 31-i osztrák államirattól a szabad-
ságharc leveréséig tekinti át az eseményeket. Az előbbin belül külön alfejezet jut 
magának a forradalomnak, az áprilisi törvényeknek, a nemzetiségi mozgalmaknak 
és az első népképviseleti országgyűlésnek. Kissé elsikkad a Batthyány-kormány 
tevékenysége, ezen belül az önálló haderő megteremtésére tett sikeres erőfeszítések. 
A nemzetiségi mozgalmaknál a horvát követelések közül kimaradt a Magyar 
Tengermelléke, a Muraközre és Szlavóniára formált horvát igény. A szerbeknél 
érthetetlen az áprilisi törvények következtében elvesztett feudális kiváltságok 
emlegetése – hiszen ilyen kiváltságaik nem voltak. 

A szabadságharc kezdete című alfejezetben az 1848 őszi politikai és hadi esemé-
nyeket ismerteti a kötet, jobbára a főhadszíntérre koncentrálva. Az alfejezetben nem 
szerepel Batthyány második miniszterelnöki megbízatása és tevékenysége, viszont 
már szeptember 15-én előkerül az Országos Honvédelmi Bizottmány, holott 
megválasztását csak 21-én jelentették be, s Kossuth – a szöveggel ellentétben – nem 
szeptember közepétől, csak október 8-ától volt a testület elnöke. Lamberg Ferenc 
altábornagyot nem Magyarország teljhatalmú katonai biztosává nevezték ki, hanem 
a Magyarországon állomásozó valamennyi haderő főparancsnokává (a királyi biztosi 
kinevezését határozottan visszautasította.) Kimaradt a végleges szakításhoz vezető 
október 3-i uralkodói manifesztum, s enyhe túlzás a Görgei parancsnoksága alá 
kerülő feldunai hadseregnél a „kaszás, mezítlábas nemzetőrök” emlegetése; ezek 
ugyanis Schwechat után hazatértek.

A téli és a tavaszi hadjárat című alfejezet a 1849 januárjától Buda visszavételéig 
terjedő időszak eseményeit ismerteti. Korrektül mutatja be Görgei január 5-i váci 
nyilatkozatát, az alfejezet végén pedig irreálisnak minősíti azt a feltételezést, hogy 
1849 tavaszán reális lehetőség lett volna Bécs elfoglalására. Téves viszont az a 
feltételezés, hogy Görgei váci nyilatkozata vezetett volna Dembiński Magyaror-
szágra hívásához – valójában erre már korábban sor került. A Függetlenségi Nyilat-
kozat és következményei című alfejezetben a szerző határozottan cáfolja azt a 
feltételezést, hogy a függetlenség kimondása vezetett volna az orosz intervencióhoz. 
A szabadságharc bukása című alfejezet – meglehetősen röviden – az utolsó hónapok 
krónikáját nyújtja. A megtorlásról már a Magyarország 1849-67 című részben 
kapunk képet. 

22 Kosáry Domokos (1987): 1848: az európai forradalmak autonómiája. In: Kosáry Domokos: A történe-
lem veszedelmei. Írások Európáról és Magyarországról. Magvető, Bp., 1987. 256-278.
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1999-ben jelent meg Bihari Péternek, a Fazekas Mihály Gimnázium tanárának az 
1776-1870 közötti időszakot tárgyaló tankönyve.23 A korábbiakhoz képest viszonylag 
rövid időtartam lehetővé tette az egyes kérdések igen részletes tárgyalását. Magukat 
az európai forradalmakat is nagy terjedelemben ismerteti. Kiváló illusztrációs 
anyag, remek táblázatok egészítik ki a szerző mondanivalóját. 

A magyar 1848–1849. története alkotja a könyv hatodik fejezetét, Küzdelem a 
nemzeti önállóságért címmel. A felvezető szöveg leszögezi, hogy 1848 sok szempont-
ból a reformkor folytatása volt; hogy 1848-ban „törvényes forradalom” zajlott le, s 
hogy Magyarország a bécsi központi kormányzat aspirációi miatt nem kerülhette el 
a fegyveres küzdelmet, az orosz beavatkozás után pedig nem nyerhette meg azt. 
1848–1849 fő tanulsága az volt a magyar politikai elit számára, hogy nem állhat egy 
időben szemben Béccsel és a nemzetiségekkel, s valamelyik féllel meg kell egyeznie. 
(247. o.)

Magukat az eseményeket három nagy fejezetben tárgyalja. A törvényes forrada-
lom című, Deák István meghatározását átvevő fejezet a párizsi forradalom hírének 
megérkezésével és Kossuth március 3-i felirati beszédével indítja az események 
ismertetését, külön-külön alfejezet tárgyalja a pesti forradalmat, az áprilisi törvénye-
ket és a Batthyány-kormány tevékenységét 1848. június elejéig, s itt kapunk részletes 
portrét Batthyány Lajosról (bár a születési évszáma rosszul szerepel). Lényeges, hogy 
az áprilisi törvénye „hiányosságait” nem sietséggel vagy figyelmetlenséggel, hanem 
az erőviszonyok tisztázatlanságával magyarázza. Szintén kiemelendő, hogy kellő 
hangsúlyt kap a Batthyány-kormány hadseregszervező munkája, illetve a Magyaror-
szágon állomásozó cs. kir. haderő feletti rendelkezés biztosítása. Fontos továbbá 
annak bemutatása, hogy az önálló magyar állam politikai mozgásterét alapvetően a 
német egységmozgalom sikere vagy sikertelensége határozta meg. (253. o.) Ezt követi 
a nemzetiségi mozgalmak ismertetése nagyjából a nyár végéig, a Műhely rovatban a 
román, a szerb és a szlovák követeléseket tartalmazó forrásrészletek közreadásával. 
(Némileg zavaró, hogy a horvát mozgalmat azonosítja a Jellačić-féle udvarhű 
irányzattal; azaz, nem kapunk képet arról, hogy melyek voltak azok a horvát 
nemzeti követelések, amelyek miatt a horvát társadalom nagy része felsorakoztat-
ható volt a magyarokkal szemben.)

A következő fejezet A szabadságharc 1848-ban címmel a népképviseleti ország-
gyűlés 1848. július eleji összeülésétől a főváros 1849. januári elvesztéség tárgyalja az 
eseményeket. Az önvédelem szervezése című alfejezet a hadsereg-állítási törvény 
meghozatalát tárgyalja, a Szakítás és ellenszegülés című alfejezet pedig az itáliai 
háborúban aratott osztrák győzelemtől az augusztus 31-i osztrák államiratig és a 
magyar országgyűlés bécsi küldöttségének visszaérkezéséig mutatja be az eseménye-
ket. (A fejezetcímben van némi ellentmondás, hiszen magában a szövegben azt 
olvashatjuk, hogy a szakítás még nem történt meg. 258. o.) A harmadik alfejezet 
– A horvát betörés és a szeptember fordulat – Jellačić betörésétől és a kormány 
lemondásától a pákozdi csatáig, illetve az Országos Honvédelmi Bizottmány 

23 Bihari Péter (1999): Polgári társadalmak és nemzetállamok, 1776-1870. Raabe, Klett. Bp.
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hatalomra jutásáig terjedő időszakot tárgyalja. (Ez utóbbi itt is kicsit túl hamar kerül 
elő, s emiatt Batthyány második miniszterelnökségének a jelentősége itt is elsikkad.) 
A negyedik, immáron nem kronológikus, hanem tematikus fejezet a honvédsereget 
és vezetőit mutatja be, néhány pontatlansággal. (Görgei pl. a cs. kir. fősereg támadá-
sáig nem három, hanem csak másfél hónapon át kovácsolhatta hadsereggé katonáit; 
az 5. tüzérezred katonái nem voltak ott a horvát haderőben Pákozdnál; Aradon nem 
13, hanem 12 honvédtábornokot végeztek ki, ugyanis Lázár Vilmos csak ezredes 
volt, 260–261. o.) E fejezet után kapunk részletes portrét Görgei Artúrról. Az utolsó 
alfejezet a cs. kir. főerők decemberi támadását mutatja be, s röviden kitér a délvidéki 
és erdélyi polgárháborúra is. A fejezethez kapcsolódik a szabadságharc hadseregére 
vonatkozó forrásválogatás.

A harmadik, A szabadságharc 1849-ben című fejezet 1849. januárjától októberéig 
mutatja be az eseményeket. Egyetlen fejezetbe került az 1849. téli és tavaszi hadjárat, 
benne Bem portréjával. (Maga a tavaszi hadjárat összesen két mondatot kapott.) 
A Függetlenségi Nyilatkozat és a cári intervenció címmel 1849. április-májusának 
kül- és belpolitikai fejleményeiről olvashatunk, majd ezt követi A szabadságharc 
veresége című alfejezet, amelyben a szerző méltatja Görgei komáromi összpontosítási 
tervét, s megállapítja, hogy a temesvári vereségért elsősorban Dembińskit terheli a 
felelősség. Az utolsó alfejezet a megtorlást tárgyalja; itt legfeljebb azt jegyezhetjük 
meg, hogy ezt teljes egészében Haynauhoz köti, s nincs szó arról, hogy a megtorlás 
már Windisch-Grätz fővezérsége alatt megkezdődött. Végezetül a Műhely-ben az 
aradi vértanúkra vonatkozó forrásokból kapunk válogatást.

A kötet 1848-as fejezete alapvetően a nemzetközi környezetbe ágyazva tárgyalja a 
magyar eseményeket; a korábbiaknál jóval kiegyensúlyozottabb képet fest a Bat-
thyány-kormány tevékenységéről vagy Görgeiről. Ugyanakkor kronológiai szem-
pontból vitatható a Batthyány-kormány tevékenységének, vagy a téli hadjáratnak két 
fejezetben történő tárgyalása, s a harmadik fejezetben a politikatörténeti részek 
talán túlzottan nagy terjedelmet kaptak a hadtörténelmiekhez képest.

2009-ben jelent meg Száray Miklós 11. évfolyamosoknak szóló történelemtan-
könyve a Forrásközpontú történelem sorozatban. Ez három, igen tekintélyes fejezet-
ben tárgyalja a korszakot.24 A Törvényes forradalom és konszolidációs kísérlet című 
fejezet az utolsó rendi országgyűlés kezdetétől Kossuth július 11-i megajánlási 
beszédéig tekinti át az eseményeket. A jól tömörített, nagyjából másfél oldalnyi 
összefoglalót hét és fél oldalnyi forrásszöveg kíséri, azaz a tanulók komoly lehetősé-
get kapnak a korszak források alapján történő feldolgozására. Kiemeli Batthyány 
érdemét a honvédség megszervezésében, s azt a tényt, hogy a nemzetiségi mozgal-
mak intenzitását a jobbágyfelszabadítás mélysége, illetve a magyar kormány fennha-
tóságának tényleges érvényesíthetősége egyaránt befolyásolta.

A védelem megszervezése című második fejezet a nemzetiségi kérdés ismertetésé-
vel kezdődik, majd a szerb felkelés és a horvát támadás ismertetésével folytatódik, s 

24 Száray Miklós (2009): Történelem III. Középiskolák 11. évfolyam. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó. 
1. kiadás. Bp. (Forrásközpontú történelem).
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1849. február elejéig tekinti át az eseményeket. Kiemeli, hogy a tervezett Szerb 
Vajdaság területi állománya jelentős magyar-, német- és románlakta vidékeket is 
magában foglalt volna. Megemlíti Batthyány második miniszterelnökségét, de a 
miniszterelnök honvédelmi tevékenysége elsikkad az Országos Honvédelmi Bizott-
mány megalakítása mögött. Korrekt módon mutatja be a hadi eseményeket, s a 
decemberi hadjáratnál mind Kossuth, mind Görgei nézőpontját megismerteti az 
olvasóval. Ezt a, valamivel több, mint másfél oldalnyi fejezetet közel öt és fél oldalnyi 
forrásszöveg kíséri, a (hadi) eseményeket öt térkép segít megérteni.

Fényes győzelmek és tragikus vereség címmel Dembiński 1849. februári ellentáma-
dási kísérletétől a végnapokig tekinti át az eseményeket a harmadik fejezet. A kápol-
nai vereséget részben Dembiński hibájának tudja be, s ebből vezeti le a fővezér 
leváltására indított mozgalmat (amelynek támogatói közé tévesen Damjanichot is 
besorolja.) Ezt követi a tavaszi hadjárat és a Függetlenségi Nyilatkozat kimondásá-
nak ismertetése azzal, hogy ez utóbbi nem segített az ország külpolitikai helyzetén. 
Ezt követi a nemzetiségi kérdés megoldására tett kísérletek ismertetése. A nyári 
hadjárat leírásánál megemlíti Görgei komáromi és a kormányzat szegedi összponto-
sítási tervét. Az összpontosítás elmaradását Dembińskinek tulajdonítja. A fegyverle-
tételnél kiemeli, hogy Görgei az osztrákok által addig végrehajtott kivégzések miatt 
is döntött az oroszok előtti fegyverletétel mellett. A másfél oldalnyi törzsszöveget itt 
hat és fél oldalnyi forrásszöveg egészíti ki. A diák megismerkedhet a szabadságharc 
végnapjainak Kossuth és Görgei-féle interpretációjával, illetve egy jellegzetesen 
marxista történetírói állásponttal (Mód Aladár), továbbá jelen sorok írójának 
értékelésével is. Az önkényuralmi korszak első fejezetében a megtorlás ismertetésé-
nél itt is a 13 honvédtábornok kivégzése szerepel.

A tankönyv 10. évfolyam számára átdolgozott legújabb változata négy fejezetre 
bontja az eseményeket.25 A Törvényes forradalom és konszolidációs kísérlet című 
fejezet az utolsó rendi országgyűlés kezdetétől az áprilisi törvényekig, illetve az ezek 
által létrehozott új kormányzati rendszer bemutatásáig tekinti át az eseményeket, s 
külön alfejezetben mutatja be a jobbágyfelszabadítás eredményeit. A terjedelem kb. 
felét a törzsszöveg adja, a forrásszövegek száma jelentősen csökkent, ezért viszont 
kárpótolnak a rendszert értelmező ábrák, illetve a gazdag képanyag. 

A fegyveres harc kirobbanása, a védelem megszervezése című második fejezet a 
szerb felkelés ismertetésével kezdődik, s október 8-ával végződik, amikor az ország-
gyűlés az Országos Honvédelmi Bizottmányra ruházta a végrehajtó hatalmat. 
A nemzetiségi mozgalmaknál hangsúlyozza a Határőrvidék szerepét a katonai 
potenciál megteremtésében. A képek, ábrák, térképek és forrásszövegek arányos 
elosztása itt is komplex feldolgozást tesz lehetővé.

Az Önvédelmi harc és fényes diadal című harmadik fejezet az október 6-i bécsi 
forradalomtól a függetlenség kimondásáig, illetve a Szemere-kormány megalakulá-
sáig mutatja be az eseményeket. Apróság, de a Jellačić támadását bemutató térképen 
a Roth-hadoszlop útjának ábrázolása téves: egyrészt, csak Székesfehérvár alól fordult 

25 Száray Miklós (2014): Történelem 10. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó. 1. kiad. Bp.
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vissza dél felé, másrészt Ozorától aligha fordulhatott vissza, mert ott kapitulált. (234. 
o.) Ugyanígy téves a felvidéki hadjáratot ábrázoló térképen a hadmozdulatok 
bemutatása. (238. o.) 

Némileg zavaró, hogy a tavaszi hadjárat eseménytörténete átkerült a következő, 
Fényes győzelmek és a túlerő diadala című leckébe. Itt is vannak gondok az illusztrá-
ciókkal, a tápióbicskei huszárrohamnál Sebő Alajosból Szabó Alajos lett, az isaszegi 
csata térképe pedig nem észak-déli, hanem nyugat-keleti tájolású. (240. o.) Az isa-
szegi csata képén nem lehet megtalálni – a kapott feladatnak megfelelően – Damja-
nich tábornokot, az ott látható szakállas figura ugyanis Klapka György (241. o.). 
Kicsit leegyszerűsített a végnapok térképi ábrázolása: Görgei feldunai hadserege 
Tokajtól Nagyváradig nem egy, hanem két oszlopban haladt (244. o.) Az előző 
kiadáshoz képest tartalmilag jelentős változás nem történt, viszont a szerző néhány 
apró betűs szöveg beiktatásával segítette a hadi események jobb megértését.

Domokos Zsuzsa 2003-ban napvilágot látott 11. osztályos történelemtankönyve öt 
fejezetben mutatja be a forradalom és szabadságharc korát.26 Az első fejezet a pesti 
forradalmat – s szinte csak a pesti forradalmat – mutatja be, a pozsonyi országgyű-
lés, Kossuth felirati beszéde, a március 15-i országgyűlési küldöttség vagy Batthyány 
kinevezése nem kapott helyet a szövegben; vagy ha kapott, nem volt benne köszönet. 
A szöveg szerint Kossuth „a pesti tömegtüntetés hírétől ijedt hangulatot ügyesen 
kihasználva, a pestiek programját átvéve, elérte, hogy most valóban elfogadja a 
felsőtábla is, a király is követeléseit.” (268. o.) Ez tényszerűen téves, hiszen a 12 pont 
alapult Kossuth felirati javaslatán, s nem fordítva – a pestiek március 15-i program-
ját pedig március 15-én Pozsonyban aligha vehette át, s aligha gyakorolhatott vele 
nyomást a felsőtáblára. Az áprilisi törvényekre két mondat jut azzal a nem különben 
érdekes megállapítással, hogy közülük a legfontosabb a választójogi törvény lett 
volna – nem pedig a független felelős kormányról vagy az úrbéres viszonyok 
eltörléséről szóló cikkelyek.

A Támadás a törvényes magyar forradalom ellen című fejezet a Batthyány-kor-
mány hivatalba lépésétől az október 30-i schwechati vereségig mutatja be az esemé-
nyeket. A szöveg azonban mind itt, mind a későbbiekben annyira kaotikus, annyira 
tele van tévedésekkel és félreértésekkel, hogy szakemberként is nehéz értelmezni, 
mikor mire gondolt a szerző. Pl. azt írja, hogy 1848 tavaszán és nyarán a románok 
„az ortodox pópa és a nagyszebeni osztrák kapitány segítségével fegyveres szabad-
csapatokat hoztak létre.” (270. o.) Az ortodox pópa ezúttal Andrei Şaguna nagysze-
beni görögkeleti püspök – a nagyszebeni osztrák kapitány pedig Anton Puchner 
báró, altábornagy, a nagyszebeni főhadparancsnok. Ez nagyjából olyan, mintha 
Tomori Pált Mohácsnál „papnak és végvári vitéznek” neveznénk. Ugyanebben a 
fejezetben arról ír, hogy Kossuth „a népképviseleti országgyűlésen megszavaztatta, 
hogy 200 ezer újoncot állítsanak fel, majd az Alföldre indult toborzó körútra.” (270. 
o.) Igen ám, csakhogy a két esemény között közel két és fél hónap telt el (július 11. és 
szeptember 24.).

26 Domokos Zsuzsa (2003): Történelem a középiskolák 11. évfolyama számára. Korona, Bp.
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A harmadik fejezet A szabadságharc kezdete – leghíresebb csatáink 1848-ban 
címmel az Országos Honvédelmi Bizottmány kormányra kerülésétől Dembiński 
fővezéri kinevezéséig, a Kísérlet a független magyar állam megteremtésére című lecke 
Dembiński ellentámadási kísérletétől a tavaszi hadjárat végéig, pontosabban, a 
magyar-román megbékélés kísérletének kudarcáig tekinti át az eseményeket. 
Az utolsó fejezet I. Miklós cárnak az orosz intervenciót bejelentő kiáltványától 
Komárom kapitulációjáig tárgyalja a történteket. 

A vonatkozó fejezetek sajnos tele vannak kronológiai zavarokkal, téves tényleírá-
sokkal, össze nem tartozó események egymás mellé helyezésével és összefüggésbe 
állításával. (Pl. Bem sikeres téli hadjáratának örömét beárnyékolta Görgei váci 
nyilatkozata – noha az előbbi 1849. március második felében ért véget, az utóbbit 
pedig Görgei január 5-én adta ki.) A piski ütközetnél a szerző Kemény Farkast 
átkeresztelte Bethlen Farkasra, Komárom 1849. január és április közötti védelmét 
Klapka Györgynek tulajdonítja (holott Klapka csak május végétől volt az erődítmény 
kinevezett parancsnoka); Eftimie Murgu szerinte Táncsiccsal együtt szabadult ki a 
budai börtönből (holott Murgu a pesti Újépületben raboskodott, s csak 1848 
áprilisában szabadult.)

Ujvári Pál 2007-ben napvilágot látott 11. osztályos történelemtankönyve összesen 
két fejezetben tárgyalja 1848–1849 történetét.27 A márciusi forradalom című 8. fejezet 
a magyarországi pártalakulásoktól az első népképviseleti országgyűlésig tekinti át az 
eseményeket. 1848 tavaszán dátum szerint is kiemeli Batthyány Lajos miniszterel-
nöki megbízatását. Megemlíti, hogy a kormányalakítás után is kétséges volt, vajon a 
Magyarországon állomásozó cs. kir. csapatok „az uralkodónak vagy a Batthyány-
kormánynak fognak-e engedelmeskedni” (106. o.), de nem szól arról, hogy ezeket az 
uralkodó május 7-én a kormány alá rendelte. A 9., A magyar szabadságharc: a 
nemzet önvédelmi háborúja című fejezet nagyjából 1848 augusztusával indul, de 
dátum szerint először a pákozdi csatát említi. A honvédelem megszervezése című 
alfejezet elég kaotikusra sikeredett: előbb a Batthyány-kormány lemondását és az 
Országos Honvédelmi Bizottmány megalakulását említi (Batthyány második 
miniszterelnöksége itt is kimarad), téves dátummal szól az uralkodónak az ország-
gyűlést feloszlató rendeletéről, majd hirtelen visszaugrik 1848 májusára, az első tíz 
honvédzászlóalj megszervezésére (ismét Batthyány érdemeinek nevesítése nélkül). 
Ezt követi két mondatban az 1848 őszi és 1848–1849. téli hadjárat ismertetése (az 
október 6-i bécsi forradalom és a schwechati vereség említése nélkül), majd a tavaszi 
hadjárat zanzásított bemutatása. A függetlenség és a trónfosztás kimondása kapcsán 
hangsúlyozza, hogy azok semmilyen konkrét külpolitikai eredménnyel nem jártak. 
Sajnálatos módon bukásnak nevezi a szabadságharc utolsó szakaszát, általánosság-
ban szól a Kossuth–Görgei nézeteltérésről. A nyári hadjárat bemutatása az erőviszo-
nyok téves ismertetéséből (132.000 honvédet említ) és a világosi fegyverletételből áll. 
A túlzott tartalmi összevonás azért is érthetetlen, mert mindkét fejezet végén egy 
félig üres oldal található. 

27 Ujvári Pál (2008): Történelem a 11. évfolyam számára. Műszaki, 2. kiad. Bp.
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Czeglédi Sándornak a Református Pedagógiai Intézetben készült tankönyve 
először 2008-ban, majd javított kiadásban 2011-ben jelent meg.28 A kéthasábos 
tördelésű, gazdagon illusztrált kötet oldalain az egyik hasáb az események leírását 
tartalmazza, a másikon forrásszövegeket, illetve történészi véleményeket tanulmá-
nyozhat a diák. (Bár Gergely András történészi álláspontja alatt Pajkossy Gábor neve 
szerepel a 147. és a 157. oldalon.) A magyar és az egyetemes történeti eseményeket 
– ritka kivételként – szinkronban tárgyalja. Ezt már a vonatkozó fejezet címe is jelzi: 
1848–49 Európában és Magyarországon. Az első alfejezet Forradalmak 1848-ban 
Európában címmel országonként tekinti át az európai forradalmakat (Franciaország, 
Itália, Habsburg-birodalom és Németország). A Forradalom és törvényhozás című 2. 
alfejezet Kossuth március 3-i felirati beszédétől az áprilisi törvényekig tekinti át az 
eseményeket. A pozsonyi, bécsi és pesti eseményeket arányosan tárgyalja, nem 
értékeli túl, de nem is becsüli le a pesti mozgalom jelentőségét. Kossuth szerinte 
azért kapta a pénzügyminiszteri tárcát, „mert ezzel lehet a legkönnyebben meg-
bukni.” (138. o.)

A 3. alfejezet A Batthyány-kormány politikája 1848. április és augusztus között 
címmel kiegyensúlyozott képet ad az első kabinet működéséről. Főleg a nemzetiségi 
kérdés jelentette problémákkal foglalkozik. Batthyány honvédelmi politikája ismét 
általánosságban jelenik meg: „A kormány a nemzetőrség keretei között hozzákezdett 
a honvédség megszervezéséhez.” (144. o.) Ehhez képest valódi előrelépésnek tekinti 
Kossuth július 11-i beszédét. A 4., A szeptemberi fordulat és következményei című 
alfejezet az augusztus 31-i uralkodói leirattól az országgyűlés december 31-i határo-
zatáig tekinti át az eseményeket. A tankönyv – üdvös kivételként a többihez képest 
– kiemeli Batthyány szerepét a honvédelem 1848. szeptemberi szervezésben, s noha 
némileg „lebegteti” az Országos Honvédelmi Bizottmány ekkori szerepét és jelentő-
ségét, nem ezt tekinti döntő kormányzati tényezőnek a szeptemberi napokban. 
A pákozdi csatáról viszont egy olyan térképet közöl, amely nem felel meg a tények-
nek: a horvát felállítás tökéletesen téves, a csatamezőn szerepelteti a meg nem 
érkezett Hartlieb-hadosztályt, a horvát balszárnyat alkotó Kempen-hadosztályt a 
jobbszárnyra helyezi, a magyar jobbszárnyat pedig Pátkától nyugatra állítja fel, 
holott attól keletre foglalt állást. (147. o.)

A Megújulás (1849. január–május) című 5. alfejezet a téli és a tavaszi hadjárat 
eseményeit tekinti át. Korrekt módon ismerteti Görgei váci nyilatkozatát, sőt, a 
forrásszövegek között közli lényegi részét. Görgeiről és Bemről is – portréjuk mellett 
– remek életrajzi összefoglalót ad; Görgeinél azonban tévesen említi azt, hogy 
szeptember végén „kormánybiztosként felakasztatta gróf Zichy Ödönt,” ugyanis 
Görgei soha nem volt kormánybiztos; az ítéletet a Csepel-sziget parancsnokaként 
hozta. Pontos a hadi események ismertetése, illetve a debreceni politikai fejlemények 
összefoglalása. Görgei és Kossuth gödöllői, április 7-i találkozója kapcsán ismerteti 
mindkét fél verzióját azzal, hogy mindezek alapján nem lehet megállapítani, mi is 

28 Czeglédi Sándor (2011): Történelem III. Tankönyv középiskolák részére. 2., javított kiad. Református 
Pedagógiai Intézet, Bp.
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hangzott el közöttük a függetlenség és a trónfosztás kimondásával kapcsolatban. 
Buda ostromának célszerűségével kapcsolatban nem foglal állást, csak magát a tényt 
közli.

A szabadságharc leverése (1849. június–október) című 6. fejezet ismerteti Görgei 
komáromi és a kormány szegedi összpontosítási tervét, a nemzetiségek megbékélte-
tésére tett kísérleteket, illetve az utolsó harcokat és a fegyverletételt. A megtorlást 
ismertető bekezdésben tévesen 13 tábornok kivégzése szerepel. A 7., Összefoglalás 
című alfejezet ismét európai összefüggésekben tárgyalja a magyar eseményeket, s 
színes betétként a honvédsereg egyenruháiról és zászlóiról is közöl leírást. Hibái 
ellenére korrekt munka, amely nagy mértékben tükrözi az elmúlt évtizedek kutatási 
eredményeit. 

Végezetül meg kell említenünk a legújabb, ún. kísérleti 10. évfolyamos történe-
lemtankönyvet.29 Ez a korábban már bevált kéthasábos tördeléssel (törzsanyag – for-
rásszövegek) készült, igen gazdag, részben eleddig Magyarországon nem publikált 
illusztrációs anyaggal. Hasonlóan a Czeglédi Sándor-féle tankönyvhöz, ez is európai 
összefüggésben tárgyalja a magyar eseményeket. Az öt fejezet közül az első Az utolsó 
rendi országgyűlés és a népek tavasza Ausztriában címmel az 1844-es országgyűlés 
befejezésétől az 1847. évi rendi országgyűlésig tárgyalja a magyar eseményeket, majd 
ezt követi a Habsburg Birodalom forradalmi mozgalmainak ismertetése, egészen 
1849. augusztusáig. A második, Forradalom és alkotmányos átalakulás Magyarorszá-
gon 1848 márciusának és áprilisának eseményeit tárgyalja Kossuth felirati beszédétől 
az áprilisi törvényekig. A harmadik fejezet Az önvédelmi háború kibontakozása 
címmel áttekinti a Batthyány-kormány tevékenységét, illetve a szabadságharc első 
szakaszát az 1848. október 30-i schwechati vereségig. Hangsúlyosan szerepelnek a 
kormányzat katonai intézkedései és diplomáciai próbálkozásai, ugyanakkor 1848 
szeptemberénél továbbra is túlzott hangsúlyt kap az Országos Honvédelmi Bizott-
mány megalakulása, s jóval csekélyebbet Batthyány Lajosnak a honvédelmet 
szervező tevékenysége. A sikeres katonai ellenállás című negyedik fejezet a trónvál-
tozástól, illetve a téli hadjárat kezdetétől (Erdély esetében 1848 októberétől) a tavaszi 
hadjárat befejezéséig, illetve a Szemere-kormány megalakulásig tekinti át az esemé-
nyeket. (Ez egyébként az első olyan tankönyv, amely nem teremt közvetlen ok-oko-
zati összefüggést a kápolnai csata és az olmützi oktrojált alkotmány között).30

Végül az utolsó, A szabadságharc katonai veresége című fejezet az ország külpoli-
tikai elszigetelődésétől, az orosz intervenció elhatározásától a fegyverletételig tartó 
időszakot mutatja be. Külön alfejezet foglalkozik a nemzetiségekkel való megbékélés 
folyamatával, s igen összefogott az utolsó hadműveletek bemutatása is; legfeljebb azt 
kifogásolhatjuk, hogy a segesvári ütközetet nevezi az erdélyi hadjáratban elszenve-
dett végső vereségnek, holott ez csak augusztus 6-án, Nagycsűrnél következett be. 

29 Történelem. Tankönyv. 10. Tananyagfejlesztő: Borhegyi Péter. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Bp., 
2014.

30 Hermann Róbert (2011): Lázadó csordák – oktrojált alkotmány. Egy legenda története. Századok, 145. 
évf. 5. 1117-1145. o.
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Minden fejezethez egy Kitekintő című rész kapcsolódik. Itt olvashatunk a Habs-
burg Birodalom jövőjével kapcsolatos elképzelésekről, Táncsics politikai arculatáról, 
Széchenyi 1848-as pályaszakaszáról, a honvédsereg szervezéséről és összetételéről, a 
Görgei elleni vádakról – utóbbiról pl. Kossuth vidini levele és Vörösmarty Görgeit 
átkozó költeménye alapján.

A kötet 1848-as fejezetei alapvetően a történeti kutatás legújabb állapotát és 
ismereteit tükrözik, s tartózkodnak megcáfolt legendák vagy idejétmúlt nézetek 
felidézésétől. Batthyány, Kossuth, Görgei szerepének bemutatása pártatlannak és 
tényszerűnek mondható.

Áttekintve a tankönyvek 1848–1849-es fejezeteit, megállapítható, hogy a szerzők 
többségének komoly gondot jelentett a megfelelő kronologizálás és tagolás. Ezzel 
magyarázható, hogy a tankönyvek egy része a Batthyány-kormány tevékenységét 
(főleg, ha a miniszterelnök második megbízatását is idevesszük) két egymást követő 
leckében tárgyalja. Ugyanez figyelhető meg a hadi események bemutatásánál is: a téli 
hadjárat több esetben is kettéválik, az 1848–1849 fordulójáig tartó, illetve azt követő 
periódusra, és a „sikerorientált” szemlélet jegyében Bem egész erdélyi hadjárata 
átcsúszik a téli hadjárat második felére. Holott a magyar szabadságharc továbbfoly-
tatását éppen az tette lehetővé, hogy mindig volt olyan hadszíntér, ahol éppen a 
magyarok voltak előrenyomulóban, így az erőforrásokat a kritikus pontokra lehetett 
összpontosítani. (Más kérdés, hogy a tankönyvi fejezetek terjedelme, illetve az 
órakeret alkalmas-e ilyen finom összefüggések érzékeltetésére?) 

További problémát jelent, hogy a korszak politikatörténeti fordulópontjai nem 
feltétlenül esnek egybe a hadtörténeti csomópontokkal, azaz, bármelyik szempont 
következetes érvényesítése a másik szempont háttérbe szorításával jár együtt. Ha 
fejlődési ívet szeretnénk felvázolni, jól látható, hogy Batthyány és Görgei szerepének 
megítélése az elmúlt évtizedekben egyre objektívebbé vált, anélkül egyébként, hogy 
ezáltal Kossuth történeti érdemei háttérbe szorultak volna. Batthyány esetében 
azonban még további „finomításokra” lenne szükség. A nemzetiségi kérdés tárgyalá-
sánál lassan megszűnnek azok a „bűnbánó” megnyilvánulások, amelyek a magyar 
politikai elit felelősségének elsődlegességét hangsúlyozták e kérdés elmérgesedésé-
ben. Ugyanakkor még mindig kísértenek bizonyos régi beidegződések, amit főleg az 
Országos Honvédelmi Bizottmány megalakulásának bemutatása kapcsán figyelhe-
tünk meg.

Összességében azt láthatjuk, hogy a tankönyvírók egyre inkább figyelnek a 
szakma új (vagy régebbi) eredményeire, s a terjedelmi keretek szorításában is 
igyekeznek ezekből minél többet megosztani a diákokkal. 1848–1849 esetében az 
események hihetetlen sűrűsége és dinamikája az, ami alapvető problémát jelenthet 
mind a leírásnál, mind a feldolgozásnál. Az egy időben három-négy hadszíntéren 
folyó háború teljes bonyolultságának érzékeltetésére a tankönyvek nyilván nem 
alkalmasak – de nem is ez a feladatuk.
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A SZLOVÁKIAI KÖZÉPISKOLAI 
TANKÖNYVEK MAGYARSÁGKÉPE

VAJDA BARNABÁS1

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

BARNABÁS VAJDA: CONCEPTIONS OF HUNGARIANS IN 
SLOVAKIAN HIGH SCHOOL TEXTBOOKS

Present study makes a research into some Slovakian schoolbooks in order to survey how 
they deal with Hungary as a country and with Hungarians as a nation. The study 
analyses some 34 Slovakian schoolbooks, all recently published secondary schoolbooks, 
including schoolbooks for subjects such as History, Geography, Slovak language and 
literarure, Arts and culture, Maths, Civic education, Biology, Physics, and Chemistry. 
As a main conclusion, it can be stated that, in general terms, Slovakian secondary 
schoolbooks do not contain any specific Hungarian perspective, thus we can in fact 
speak of a lack of a Hungaraian perspective. If and when Slovak schoolbooks refer to 
Hungary or Hungarians, they do it either in a West European or in a global context, 
where the Hungarian aspect is only a minor part of a wider Westerner cultural and 
historical context. The lack of the Hungarian cultural and historical context is quite 
problematic in the Slovak literature and History schoolbooks. 

Key words: Slovakian secondary schoolbooks; Hungary and Hungarians; 
West European and global context; lack of Hungarian cultural and historical context.

A TANULMÁNY FŐ MEGÁLLAPÍTÁSAI

A szlovákiai gimnáziumi tankönyveknek általában véve nincs kifejezett ,,magyar-
ságképük”. Azonban egyes tantárgyak esetében (történelem, geográfia, szlovák 
irodalom) és egyes tananyagok, témák során (pl. a szlovákság története, a szlovák 
állam területének kialakulása és az ország népesség) jellemzően és rendszeresen 
felbukkannak a magyarok.

A vizsgált tankönyvek magyarságképébe beleértendő mind a Magyarországra 
mint államra, mind a magyarokra mint népre, nemzetre tett utalások. Ugyanakkor 

1 Vajda Barnabás PhD, docens, Selye János Egyetem Történelem Tanszék Észak-Komárom, Szlovákia 
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fontos leszögezni, hogy a vizsgált tankönyvek szám szerint a legtöbb utalást a 
szlovákiai magyarokra teszik.

A magyaroknak semmi esetre sincs hangsúlyos szomszédsági szerepük a szlovák 
tankönyvekben. Ellentétben a csehekkel vagy a lengyelekkel, akik rendszeresen 
kiemelt figyelmet kapnak a tankönyvi lapokon, Magyarország csak egy a szomszéd 
országok közül.

A VIZSGÁLATRÓL

A jelen tanulmány 34 különböző tankönyvkötet vizsgálatán alapul.2 A tankönyvek 
túlnyomó többsége a 2000–2015 közti másfél évtized termése, vagyis a legaktuáli-
sabb könyvek, és rendszerint egy-egy adott szerzői kollektíva által jegyzett tan-
könyvsorozatok. Típus tekintetében a nagyobb részük ún. tükörfordításos vagy 
mutációs tankönyv (a tipológiát lásd alább), ami azt jelenti, hogy bár én a magyar 
nyelvi verziójukat vizsgáltam, de a szövegük teljesen azonos vagy szinte teljesen 
azonos azon tankönyvekéivel, amelyeket a szlovákiai szlovák anyanyelvű tanulók 
használnak.

A kutatás során 10 különböző gimnáziumi tantárgy könyveit vizsgáltam: történe-
lem; geográfia; szlovák nyelv és irodalom; művészet és kultúra; matematika; polgári 
nevelés; biológia; fizika; kémia.3 Míg az első öt felsorolt tantárgyban viszonylag sok 
magyar jellegű utalás van, addig az utóbbi ötben gyakorlatilag nincsenek (tulajdon-
képpen érthető módon), ezért az utóbbiakról a továbbiakban nem lesz szó. Terje-
delmi okok miatt nem fogok foglalkozni a magyar nyelv és irodalom tankönyvekkel 
sem, amelyekről csupán azt állapítom meg, hogy ezek – mint speciálisan a szlovákiai 
magyar tanulók számra írt tankönyvek – nagymértékben a magyar kultúra ismert 
irodalmi vetületeit tartalmazzák, és nagyon hasonló irodalmi kánont tükröznek, 
mint egyes jelenlegi magyarországi tankönyvek. Ellenben tanulmányom utolsó 
harmadában bővebben elemzem a jelenleg legaktuálisabb szlovák történelemtan-
könyveket, amelyek az összes tankönyvnél több és (sajnos) problémásabb utalást 
tartalmaznak Magyarországra és a magyarokra.

2 Köszönetet mondok Morvay Katalin igazgatónak és Író Erzsébet igazgatóhelyettesnek, hogy egykori 
iskolámban és munkahelyemen, a pozsonyi Duna utcai Magyar Alapiskola és Gimnáziumban hozzá-
férhetővé tették számomra a tankönyveket.

3 Az alábbi lista a vizsgált tankönyvek felosztása aszerint, hogy mennyi magyar referenciát tartal-
maznak. Az első csoportot azok a könyvek alkotják, amelyek sok magyar referenciát tartalmaznak: 
Történelem (3 db könyv: 2011., 2013., 2014. évi kiadások); Geográfia (5 db könyv: 1994., 1994., 1995., 
2010., 2011. évi kiadások); Szlovák nyelv (4 db könyv: 2009., 2009., 2012., 2012. évi kiadások); Szlovák 
irodalom (3 db könyv: 2002., 2003., 2004. évi kiadások). A második csoport, amely könyvek némi 
magyar referenciát tartalmaznak: Művészet és kultúra (3 db könyv: 2009., 2010., 2012. évi kiadá-
sok); Matematika (4 db könyv: 2009., 2009., 2010., 2010. évi kiadások). A harmadik csoportba azok a 
könyvek tartoznak, amelyek egyáltalán nem tartalmaznak magyar referenciákat: Polgári nevelés (1 db 
könyv: 2011. évi kiadás); Biológia (5 db könyv: 2002., 2003., 2004., 2005., 2010. évi kiadások); Fizika (2 
db könyv: 2009., 2010. évi kiadások); Kémia (4 db könyv; 1996., 2006., 2007., 2008. évi kiadások).
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A SZLOVÁKIAI TANKÖNYVRENDSZERRŐL ÁLTALÁBAN

A Szlovák Köztársaság tankönyvszisztémájáról tudni kell, hogy az egy abszolút 
központosított rendszer. Lényegében az összes tankönyv: minden életkorban, minden 
iskolatípusban és minden iskolafenntartó esetében – központi állami megredelés 
alapján készül. Gyakorlatilag minden tantárgy és minden évfolyam számára csak 
egyetlen tankönyv készül. A könyvek központosított előrendelési rendszer alapján, egy 
központi raktárból kerülnek a konkrét iskolákba, amelyek a tanév elején kiosztják, év 
végén pedig visszaszedik azokat. A rendszer fontos eleme, hogy az összes tankönyv 
ingyen kerül a tanulókhoz, ami miatt viszont a tankönyvek Szlovákiában kereske-
delmi forgalomba szinte soha nem kerülnek. Korábban (2010 előtt) a tanulóknak 
kellett megvenniük egyes könyveket, jellemzően az idegennyelv-tankönyveket 
(német, angol stb.), mára azonban ezeket is az állami költségvetés állja.

A magán- és egyházi iskolák tankönyves rendje lényegében nem különbözik az 
állami iskoláékétól. A központi pályázatokon meghirdetett tankönyvírói vállalkozá-
sokba magáncégek (magán könyvkiadók) is beszállhatnak, azonban a folyamat végén 
Szlovákiában minden tankönyv egy 5 évre kiadott minisztériumi engedély birtoká-
ban kerülhet be az iskolarendszerbe. A megrendelő állam gyakorlatilag minden 
tantárgyból és minden évfolyam számára csak egyetlen tankönyvet készíttet. A hivata-
los érvelés szerint ez ,,költségvetési megfontolások miatt” történik, a valóságban 
azonban a központosított szlovák oktatási rendszer (az állam) egyáltalán nem 
kívánja, hogy alternatív tankönyvek szülessenek az állami rendszeren kívül, és ezt a 
célt az oktatási rendszer rigiditásával segíti elő, éri el. Azzal, hogy ennek a maximáli-
san centralizált rendszernek milyen következményei vannak a szlovákiai tankönyves, 
pedagógiai és módszertani kultúrára, ebben a tanulmányban nem foglalkozom.

A SZLOVÁKIAI TANKÖNYVEK ÁLTALÁNOS OSZTÁLYOZÁSA

A szlovákiai tankönyvek generálisan az alábbi kategóriákra oszthatók. 
A tankönyvek A típusa: Ezek a szlovák tanulók számára, szlovák szerzők által, 

szlovák nyelven írt tankönyvek. Az ország tanulóinak túlnyomó többsége, a szlovák 
tannyelvű iskolák, azaz az összes tanuló kb. 85%-a ilyen tankönyvekből tanul. Ide 
tartoznak egyes, bizonyos szakképzést biztosító iskolában használatos szlovák 
nyelvű tankönyvek is, amelyeket azért nem fordítanak le a Szlovákiában élő nemze-
tiségek nyelvére, mivel a szakképzés tárgyai (pl. közgazdaságtan, mechanika) olyan 
speciális területek, amelyeket a tanulók később valószínűleg szlovák nyelven fognak 
alkalmazni.

A tankönyvek B típusa: Ezek olyan, szlovák tanulók számára, szlovák szerzők 
által, szlovák nyelven írt tankönyvek, amelyeket a szlováktól eltérő nyelvekre is 
lefordítanak; a szlovákiai magyar tanulók esetében magyarra, más esetben romára 
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vagy ukránra. Ezek az ún. tükörfordításos tankönyvek, amelyeknek a szlovák és a 
nem szlovák változata oldalról oldalra, sorról sorra tökéletesen azonos. Ennek a 
tankönyvtípusnak az alfaja az ún. mutációs tankönyv, amelynek a nem szlovák 
nyelvű verziója nagyrészt azonos az eredeti szlovák tankönyv tartalmával, csak 
vannak benne még ún. nemzetiségek számára készült kiegészítések (szövegrészek, 
képek, feladatok stb.) is. Annak ellenére, hogy ezek a tükörfordításos vagy mutációs 
tankönyvek avégett tartalmaznak nemzetiségi kiegészítéseket, hogy – úgymond – 
jobban megfeleljenek az adott nemzetiségek kulturális igényeinek, hangsúlyozandó, 
hogy mind a tükörfordításos, mind a mutációs tankönyvek ugyanazon központi 
kurrikulumok alapján készülnek, mint a többségi szlovák tanulók tankönyvei. 
Tanulmányom jelentős részében ilyen tankönyveket elemzek.4

A tankönyvek C típusa: A harmadik csoportot az eleve nem szlovák tanulók 
számára írt tankönyvek alkotják, amelyekben az esetek jelentős részében kifejezetten 
a nemzetiségek számára készített tartalmak vannak, pl. magyar tanulóknak szánt 
szövegek, illusztrációk stb. Ezek a tankönyvek rendszerint speciális nemzetiségi 
kurrikulumok alapján íródnak, amelyeknek nincs, nem létezik szlovák megfelelőjük. 
Értelemszerűen ilyenek a szlovákiai magyar gimnáziumokban alkalmazott magyar 
irodalom és nyelvtan-tankönyvek – hiszen ilyen tantárgy a szlovák iskolákban nincs 
–, valamint a speciálisan a szlovákiai magyar tanulók számára készített szlovák 
nyelv, szlovák irodalom és szlovák nyelvi társalgás tankönyvek. Mivel ezeket a 
tankönyveket rendszerint szlovákiai magyar szakemberek írják – időnként szlovák 
szerzőkkel együtt, esetenként szlovák szaklektorok társaságában –, ezért belső 
fejlesztésű tankönyveknek nevezhetük őket. Ezeket a kiadványokat könnyű azonosí-
tani, mivel már a címlapjukon explicit módon megjelölik, hogy a könyv ,,a szlová-
kiai magyar tannyelvű iskolák számára” készült.

Elvétve és csökkenő számban, de léteznek más, speciálisan szlovákiai magyar 
tanulók számra írt tankönyvek is, például történelemből. Nagyon fontos megkötés 
viszont, hogy ezeknek a ,,nemzetiségi” tankönyveknek is a központi (állami, szlovák 
iskoláknak szánt) kurrikulumból kell kiindulniuk, vagy ha létezik a tantárgyhoz 
külön nemzetiségi kurrikulum – sajnos történelemből több kísérlet dacára sincs –, 
akkor azt kell követniük. Meg kell azonban jegyezni, hogy a 2010 utáni szlovák 
oktatási minisztérium igyekszik ezeket a belső fejlesztésű történelemtankönyveket 
kiszorítani a rendszerből.

Végül, mivel sok szlovákiai magyar pedagógus elégedetlen a szlovákiai tanköny-
vekkel – vagy azért, mert azok szerintük módszertanilag rosszak, vagy mert nem 
tükrözik a tanulók magyar kulturális identitását –, ezért Szlovákiában használatosak 
Magyarországról származó tankönyvek is. Ezek alkalmazását jelenleg nem tiltja 
törvény, habár ellentmondnak annak a fő szabálynak, hogy a szlovákiai iskolákban 
az oktatási minisztérium által jóváhagyott tankönyvek használatosak; a gyakorlat-

4 Ezek a tükörfordításos és mutációs tankönyvek egy sor speciális nyelvi és tartalmi problémát vetnek 
fel. Például a mutációs tankönyvek alapvető problémája, hogy a magyar vagy a más nemzetiségek 
érdekében beilleszett kiegészítő részek csak az érintett nemzetiség tankönyveiben találhatók meg, így 
viszont a többségi szlovák tanulók soha nem szembesülnek az ország kulturális sokszínűségével.
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ban ezt nem ellenőrzik. Arról, hogy hány iskolában, hány osztályban és milyen 
tantárgyakból használnak Szlovákiában magyarországi tankönyveket, nincsnek 
nyilvános adatok.

A SZLOVÁKIAI TANKÖNYVEKBEN ELŐFORDULÓ, 
NEM TÖRTÉNELMI JELLEGŰ MAGYAR REFERENCIÁK

A magyarokra tett tankönyvi utalások vizsgálatát ott kell kezdeni, hogy a szlovákiai 
tankönyvekben a más népekre tett hivatkozások egy szélesebb kontextusba ágyazód-
nak. Ez a szélesebb összefüggés az, hogy a tankönyvek következetesen igyekeznek a 
nyugat-európai kultúrához tartozóként láttatni Szlovákiát, és általában a világ összes 
jelenségét e szerint bemutatni. Ami azt jelenti, hogy ha a tankönyves hivatkozások 
túlnyúlnak a nemzeti kereteken és nem szlovák jellegű jelenségre akarnak utalni, 
akkor szinte kizárólag nyugat-erópai mintákat mutatnak. A nyugat-európai mérce 
jelenik meg a tudományokban, művészetekben, történelemben, irodalomban, 
politikai rendszereket illetően – vagyis mindenütt. A tankönyvek tehát a nyugati 
civilizációt tekintik példának és mércének. A magyar utalások, ha egyáltalán 
felbukkannak, csakis ennek a nagy civilizációs referenciának a kisebb részei.

MAGYARORSZÁG MINT SZLOVÁKIA SZOMSZÉDJA

Amennyiben a tankönyvekben az egyes országok tárgyalási sorrendje kifejez 
valamit, akkor érdekes megfigyelni, hogy a szlovákiai geográfia-tankönyvek a 
szomszédok közül elsőként mindig Csehországot mutatják be: ,,Csehország / Česko 
Szlovákia / Slovensko nagyon közeli szomszédja” (GEO-GI-2.-2010; 
GEO-GI-2.-1994), majd rendszerint másodikként Lengyelországot említik, amelynek 
,,gazdag történelmi hagyományai vannak”. (GEO-GI-2.-2010; GEO-GI-2.-1994) 
Az efféle szláv közösségtudat időnként nemcsak a (legfejlettebb?) északi, de a többi 
szláv nép vonatkozásában is megjelenik a tankönyvekben, mint pl. a Művészet és 
kultúra 3.-osoknak készült részében, ahol szövegesen és képben is megjelenítődik öt 
szláv állam nagyon hasonló zászlaja. (Művészet és kultúra-GI-3.-2012) 

Magyarország ezeken a ,,szomszédlistákon” néha a harmadik helyen szerepel, egy 
csoportban Ausztriával és Szlovéniával (GEO-GI-2.-2010). Gyakoribb viszont, hogy 
Magyarország az európai régiókat tárgyaló fejezetbe kerül, mint a ,,Közép-Európa” 
országainak egyike (GEO-GI-2.-1994), Csehország, Lengyelország, Németország, 
Ausztria és Svájc után (GEO-GI-2.-1994), esetleg a közép-európai kontextus egyik 
összehasonlítási elemeként. Egy táblázatban, pl. a tanulók azt látják, hogy hol és 
mennyiért lehet tankolni a ,,szomszédoknál”: a 2009-es adatok szerint Magyarorszá-
gon jóval olcsóbban, mint Szlovákiában. (Matematika-GI-1.-2009)
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Bárhol is van a sorban Magyarország, rendszerint keveset tud meg róla a szlovák 
tanuló. Egy helyen, például felbukkan Rubik Ernő kockája (Szlovák 
nyelv-GI-2.-2009), egy másik helyen a körmöcbányai aranydukát. 
(Matematika-GI-1.-2009) Egy 2010-ben kiadott geográfiából azt tudjuk meg, hogy 
,,Magyarország / Maďarsko a Föld / Zem leginkább síkvidéki szárazföldi országai 
közé tartozik” (GEO-GI-2.-2010), egy továbbiból pedig azt, hogy Magyarország Szlo-
vákia harmadik legfontosabb kereskedmi partnere. (GEO-GI-2.-1995)

Magyarország népesedési viszonyainak több tankönyv is külön figyelmet szentel. 
,,Problémát jelent az öregedő lakosság” – írja egy 2.-os gimnazista geográfia-tan-
könyv (GEO-GI-2.-2010), máshol pedig azt olvassuk, hogy ,,az utóbbi években 
Magyarországra jellemző a lakosság természetes csökkenése”. (GEO-GI-2.-1994) 
Többször külön említődik a roma lakosság: ,,A nemzeti kisebbségek közül legnépe-
sebb az ország keleti részén a roma kisebbség. Ha nem változnak meg a népesedési 
folyamatok, Magyarországon / Maďarsko egy évszázad múlva ez a kisebbség már 
többségbe kerülhet az országban.” (GEO-GI-2.-2010)

A SZLOVÁKIAI MAGYAROKRÓL

A szlovákiai tankönyvekben előforduló magyar utalások közül a leggyakoribbak a 
szlovákiai magyarokra tett utalások, akik leggyakrabban vagy mint az ország 
,,legnagyobb létszámú nemzeti kisebbsége” említődnek (GEO-GI-3.-2011), vagy mint 
puszta népszámlálási adat. (GEO-GI-1.-1994) Rendszerint a ,,szlovákiai régiók” 
kapcsán történik rájuk utalás mint ,,nemzetiségileg vegyesen lakott területekre” 
(GEO-GI-3.-2011), néha olyan módon, hogy ők azok, akik ,,a Dunaszerdahelyi és a 
Komáromi járásban számbelileg felülmúlják a szlovák lakosságot.” 
(GEO-GI-2.-1995) Bár általában a tankönyvek megbízható adatokat közölnek, a 
szlovákiai magyarság szempontjából lényeges pontatlanság vannak. Például egy 
1994-es tanköny vallási adatai között nincs feltüntetve a ,,református” kategória, 
amelybe kb. 100.000 főnyi, 85%-ban magyar nemetiségű szlovákiai lakos tartozik, 
akiket valószínűleg az ,,evangélikusok” közé soroltak be, akik viszont Szlovákiában 
jellemzően szlovák anyanyelvűek. (GEO-GI-1.-1994)

A két világháború közti időszak csehszlovákiai tankönyveiben nagyon gyakori 
jelenség volt, hogy a magyarra fordított tankönyvek a csehszlovák állam 
csehoszlovakista (a csehek és a szlovákok egységes) ideológiáját tükrözték, ezzel 
együtt igyekeztek a magyar tanulókban a jó állampolgár, a jó és együttműködő 
csehszlovákiai magyar nép képét erősíteni a tananyagok által. Ez a jelenség manapság 
ritka, bár nem ismeretlen. Példa rá az a szlovák nyelvi kommunikáció tankönyv, 
amely egy képzeletbeli szlovákiai magyar fiatal, egy bizonyos ,,Július Jankó” minta-
életrajza által sugallja a helyes együttműködés mintáját. ,,Július Jankó” (akinek a 
magyar neve Jankó Gyula volna, de ez a szövegben nem szerepel), aki a ,,sládkovi 
ovói magyar tannyelvű alapiskolába” jár, egy szlovák nyelven írt életrajzot nyújt be 
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egyetemi jelentkezése mellékleteként. Július Jankó mintaéletrajzát úgy is lehet 
értelmezni, hogy ő egy olyan ,,jó” állampolgár Sládkovi ovóról (Diószeg, magyar 
településneve sehol nem bukkan fel), aki a szlovák felsőoktatás részese szeretne lenni, 
ezért sem a saját, sem a lakhelye nevét nem írja le magyarul, sőt, egyáltalán nem jut 
eszébe az anyanyelvén kommunikálni a ,,hivatalokkal”. (Szlovák nyelv-GI-3.-2012)

A SZLOVÁKIAI TANKÖNYVEK VILÁGNÉZETE

A szlovákiai tankönyvek általános világnézetére vonatkozó szabály, hogy a tan-
könyvszerzők és -szerkesztők az összes tantárgyban igyekeznek a nemzeti, azaz a 
szlovák kontextust megjeleníteni, ám ha szükséges, akkor nem félnek nyitni a 
nyugat-európai vagy a globális témák felé sem. Ez figyelhető meg például a Művészet 
és kultúra című tankönyvben, amelyben több magyar vonatkozás, utalás is van. 
A nyugat-európai példák lépten-nyomon felbukkannak a tankönyvekben, mint a 20. 
század jeles alkotói és művészei, Vincent van Goghtól kezdve Arnold Schönbergen 
és Sigmund Freudon keresztül Edmund Husserlig, vagy a popzenészek sora Patrik 
Vrbovskýtól Janis Joplinig. (Művészet és kultúra-GI-3.-2012) Tökéletesen ugyanaz ez 
a minta, mint a történelemtankönyvekben, ahol az összes nem szlovák híresség 
gyakorlatilag a nyugat-európai államférfiakat, királyokat, hadvezéreket, gondolko-
dókat stb. idézi vagy mutatja be. Ennek a nyugatos vagy globális mintának egy sor 
konkrét példája szerepel a tankönyvekben: mint az afrikai gyerekek európai örökbe-
fogadása; a világ legkülönfélébb lakhatási viszonyai; a sportok közül a jóga és a 
vadvízi rafting (Szlovák nyelv-GI-1.-2009); a nemzetközi gasztrokultúra csemegéi, 
vagy az öltözködés támakörben a skót kilt. (Szlovák nyelv-GI-2.-2009)

Ami a magyar vonatkozásokat illeti: Az 1. osztályos Művészet és kultúra (2009) 
kötet New York és Budapest látképével kezdődik, ahol is ,,A művészet funkciója és 
értelme”, illetve a ,,felülnézet” fogalom illusztrálására használják a felhőkarcolók és a 
Duna mellett elterülő Parlament képét a szerkesztők. Az emlékművek fogalma 
kapcsán látjuk még Mária Terézia egykori pozsonyi szobrát, Fadrusz János alkotását, 
amelyet 1921-ben ledöntöttek. (Művészet és kultúra-GI-1.-2009) Az irodalom mint 
művészeti ág taglalásakor az időmértékes verselésre említik példaként Weöres 
Sándort, Vörösmarty Mihályt és Kölcsey Ferencet, miközben mindháromhoz 
egy-egy arckép és egy-egy szövegszemelvény is társul (Kereszt-árnykép; 
A Guttenberg-albumba; Huszt.)5 

5 Művészet és kultúra-GI-1.-2009: 206, 207, 209. Meg kell jegyeznem, lehetséges, hogy ez a három 
magyar író és műve csak a tankönyv magya nyelvű kiadásában található meg. Feltételezem, hogy a 
tankönyv szlovák tanulók számára szánt szlovák nyelvű verziójában más, valószínűleg szlovák jellegű 
példák vannak helyettük. A probléma ezzel a tankönyvtípussal tehát az, hogy az univerzális magyar 
értékekkel, vagy egyáltalán a magyar vonatkozásokkal csak a szlovákiai magyar tanulók találkoznak, a 
szlovák tanulók nem.
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A SZLOVÁKIAI TANKÖNYVEKBEN 
– A TÖRTÉNELEMTANKÖNYVEKEN KÍVÜL – ELŐFORDULÓ, 
MAGYAR TÖRTÉNELMI REFERENCIÁK

A szlovákiai tankönyvekben viszonylag sok történelmi referencia van a történelem-
tankönyveken kívül is, főleg a geográfia, a szlovák irodalom, az állampolgári ismere-
tek, alapiskolai szinten pedig a honismeret tantárgyban.

Egy-egy tankönyv – óvatosan bár, de – egyértleműen a Magyar Királyság része-
ként értelmezi és láttatja a szlovák nemzet történelmét; ilyen például a Szlovákia 
rövid története és a Pozsony, Szlovákia fővárosa című fejezet. (,,Stručná história 
Slovenska” és ,,Bratislava hlavné mesto Slovenska”, Szlovák nyelv-GI-3.-2012) Akad 
példa arra is, hogy magyar királyokat, államférfiakat említenek meg, igaz, szlovák 
helyesírással: ,,Štefan I.”(I. Szent István), Lajos Kossuth, ,,Matej Korvín”(Hunyadi 
Mátyás) (Szlovák nyelv-GI-1.-2009). Viszont sokkal gyakoribb és jellemzőbb, hogy a 
szlovák tankönyvekben elrejtve található meg a magyar múlt vagy meg sem jelenik. 
Ezt azt jelenti, hogy a szlovák személyiségek és események nincsenek magyar 
kontextusba ágyazva, abból ki vannak ragadva, vagy legalábbis az egykori magyar 
kontextus nincs hangsúlyozva. Tényként szövegezhető le, hogy időnkén a magyar 
történelem, illetve Magyarország egyfajta ellenségkép formájában bukkan fel, mint 
az ,,elnyomás” szimbóluma, főleg a 19. század végén és a 20. század elején. (Pl. 
Szlovák irodalom-GI-1.-2003; GEO-GI-2.-1995)

SZLOVÁKIA TERÜLETI KIALAKULÁSA

A magyarok mint a szlovák történelmi múlt része, rendszeres és külön toposz a 
geográfiában, mégpedig a Szlovákia területi kialakulása témakör kapcsán. Egy 2.-os 
gimnazista tankönyvben Szlovákia területének geográfiai fejlődése [sic] kapcsán a 
témakör legelején olvasunk a szlovákokról: ,,Samo birodalmáról”, a ,,Frank Biroda-
lomról”, a ,,Nyitrai fejedelemségről”, majd ezután a ,,magyar állam”-ról. 
(GEO-GI-2.-1995) Hasonlóan egy 2011-es, 3.-os gimnazistáknak szánt geográfia-
tankönyv szövegében találjuk ezt: ,,A 10. század folyamán ez a terület fokozatosan 
betagozódik az akkor alakuló történelmi Magyarországba / Uhorsko. A 11. század-
ban azonban még mindig egy speciális területi egységet – a nyitrai hercegséget – 
alkotott […] A vármegyék valószínűleg még nagy-moráviai eredetűek voltak […] 
A vármegyéket, később pedig a megyéket nem a lakosság nemzetisége alapján 
alakították ki.” (GEO-GI-3.-2011)

A séma itt tehát a következő: (1) Bármely történeti téma a szlovák nemzet szem-
pontjából kerül előtérbe. (2) A magyar történeti kontextus vagy a lehető legszűkebb 
terjedelemben, vagy csak nagyon elnagyolt és homályos módon jelenítődik meg. (3) 
Amennyiben felbukkan a magyar történelem – s nem csak a történelemtankönyvek-
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ben –, akkor az gyakran valamilyen szlovák sérelemhez kapcsolódik. A sérelmre a 
legjobb példa a csehszlovákiai magyarlakta területek 1938-as vissza- vagy elcsato-
lása, ami előszeretettel jelenítődik meg mint történelmi fájó pont, mind a történe-
lemtankönyvekben, mind azokon kívül. Az 1938-as sérelem egy 1995-ös geográfia-
tankönyvben szövegszerűen és térképen is megjelenítődik: ,,A határok mentén nagy 
területeket foglalt el Németország és Magyarország”, a térkép felirata pedig jelzi, 
hogy melyek a ,,Magyarország által megszállt területek”. (GEO-GI-2.-1995) Hat 
évvel később egy 2011-es geográfia-tankönyvben ugyanezt találjuk: ,,A mintegy 
11.000 négyzetkilométernyi déli és keleti területeket Magyarország / Maďarsko 
foglalta el.” (GEO-GI-3.-2011) A földrajzi tárgyú szlovák tankönyvek ugyanazt a 
történelmi sérelmi narratívát követik, mint a történelemtankönyvek, amelyek 
előszeretettel mutatják az 1938-as határváltozást, ugyanakkor szinte soha nem 
ábrázolják térképeken Csehszlovákia határainak 1918–1920 körüli kialakulását.

MAGYAROK A SZLOVÁK IRODALOMTANKÖNYVEKBEN

Az 1918 előtti szlovák nyelvű irodalom alapvetően a Magyar Királyság kontextusá-
ban létezett – ez a tény azonban nagyon érdekes módon tükröződik a szlovák 
irodalomtankönyvekben. Az érdekesség mivoltát úgy fogalmazhatjuk meg, hogy az 
alkalmazott nyelv, ahogy a szerzők írnak a szlovák irodalomról, elfedi, elmaszatolja, 
láthatatlanná teszi a korabeli magyar környezetet. Ennek a technikának a nyelvi 
alapú megvalósítási módozatairól fontos tudni, hogy az 1918 előtti Magyar Király-
ságra a szlovák nyelv egy érdekes kifejezést alkalmaz: Uhorsko – amit a legjobb 
értelmezés szerint ,,történelmi Magyarországnak” fordíthatunk. Ezt az Uhorsko-t 
használja nagyon-nagyon következetesen a szlovák (és a cseh) kultúrközeg, amivel 
nyelvi értelemben abszolút képesek elfedni a régebbi történeti korszakok magyar 
voltát. 6

Ilyen módon a 19. századi szlovák irodalom nagyjai – Ľudovít Štúr és kortársai 
– úgy jelennek meg a gimnáziumi tanulók előtt, hogy nem derül ki róluk, hogy ők a 
Magyar Királyságban éltek – ezt ugyan a szöveg nem tagadja, de nem is utal rá 
világosan. A másik nagyon sajátos nyelvi megoldás az, hogy a ,Slovensko” (Szlovákia 
– mint ország) megnevezést 1918 előtti korszakoknál is valamennyi tankönyv 
használja; következetesen, nagyon bátran, mindenféle különösebb részletezés nélkül, 

6 Az Uhorsko kifejezés körüli történetírásbeli és módszertani problémák sorára többen és többször 
felhívtuk már a figyelmet. Szlovák nyelven részletesen fogalkozott vele, pl. Kollai, István (editor, 2008): 
Rozštiepená minulosť. Kapitoly z histórie Slovákov a Maďarov. Nadácia Terra Recognita, Budapest.

 Jómagam pedig Zahorán Csabával együtt írtunk róla a szlovák nyilvánosság számára: Vajda, Barnabás 
–Zahorán, Csaba (2015): Uhorský kód. Kam zmizli Maďari? Časopis týždeň, 1.-2. týždeň, 5. januára 
2015, str. 50.

 Ez a vita annyira aktuális, hogy e tanulmány írásakor is új és újabb elemei bukkannak fel a közbeszéd-
ben, lásd pl. Magyar Nemzet Online 2015. április 20. írása, frissítve 2016. február 19-én: http://mno.
hu/hatarontul/itt-a-vege-a-szlovak-tortenelemhamisitasnak-1278968?oldal=1 (2016. 02. 20.)

http://mno.hu/hatarontul/itt-a-vege-a-szlovak-tortenelemhamisitasnak-1278968?oldal=1
http://mno.hu/hatarontul/itt-a-vege-a-szlovak-tortenelemhamisitasnak-1278968?oldal=1
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mint tényt. Ez a verbális alapú nemzetépítés köre azzal zárul, hogy a szlovák iroda-
lomtankönyvek szövegei gazdagon meg vannak tűzdelve szlovák nyelvű településne-
vekkel és konkrét évszámokkal, ami fokozza a kor bemutatásának látszólagos 
autentikusságát.

A művelt szlovák irodalmi nyelvet megteremtő Ľudovít Štúrról nagyon hosszan 
értekeznek a tankönyvek. (Pl. Szlovák irodalom-GI-1.-2003) Megtudjuk róla, hogy 
,,forradalmi nemzetébresztő” volt; hogy ,,Zay-Uhrovcon” született; hogy ,,Ráb”-ban 
tanult (a tankönyv valamiért Győr németes nevét adja meg); hogy ,,alelnöke volt a 
Cseh-Szlovák Baráti Társaságnak”; hogy ,,fellépett a magyarizálás ellen”, ezért 
,,retorziók érték”, mivel az ,,uhorský kormány nem akarta megvalósítani a szlovák 
nemzeti törekvéseket”. Ugyanez a magyar kontextusnélküliség jellemzi a számos 
pozitív kicsengésű magyar vonatkozással rendelkező, liptószentmiklósi születésű 
másik nagy romantikus költő, Janko Kráľ bemutatását. Kráľ a ,,bratislavai evangéli-
kus líceum tanítványa” volt, ,,végigutazta Slovenskot”, majd ,,jogászként működött 
Pešten”, ahol ráébredt, hogy ,,a magyar nép forradalmi vágyai megegyeznek a 
szlovák nép vágyaival”. (Szlovák irodalom-GI-1.-2003) Štúrral kapcsolatban a 
szlovák irodalomtankönyv szemelvénymelléklete ráadásul egy nagyon hatásos 
beszédet is tartalmaz, amelyet Štúr mint megyei követ a magyar országgyűlés előtt 
mondott el 1848. január 15-én. A szép ívű szónoklatban Štúr a magyarországi 
szlovák tannyelvű iskolák érdekében lép fel, és követeli ezen iskolák számára a 
szabad anyanyelvhasználat lehetőségét. A szlovák irodalomtakönyvben érthető 
módon szlovák nyelven közölt beszéd egyáltalán nem tartalmaz utalást arra, hogy a 
beszéd a magyar országgyűlés előtt, magyar nyelven hangzott el.

A magyar történelmi múlt teljes ignorálására – sőt, esetenként egyszerűen a múlt 
mint életdimenzió teljes figyelmen kívül hagyására – sajnos, rengeteg további példa 
van a szlovákiai tankönyvekben. Az egyik szlovák nyelvtankönyvben például 
rengeteg mindent megtudunk a pozsonyi Pálffy-család egyik kúriájáról, de azon 
kívül, hogy egy ,,ismert nemesi család”-ról van szó, semmiféle egyéb utalás nincs a 
család hovatartozására vagy mibenlétére. (Szlovák nyelv-GI-1.-2009) Az egyik 
matematika-tankönyv Robert Towson angol utazó Út Magyarországon át című 
útleírásából ragadja ki a ,,szlovák” részt, ti. azt a tényt, hogy Towson 1793. augusztus 
17-én megmászta a tátrai Lomnici-csúcsot (2634 m), amihez a könyv illusztrációként 
közli Towson és egy ,,magyar paraszt” képét. (Matematika-GI-2.-2009)

A legkirívóbb és a legjellemzőbb negatív példának tartom a Zay-Ugróci vár(rom) 
történetét az egyik szlovák nyelvtankönyvben. (Szlovák nyelv-GI-1.-2009) Itt 
ugyanaz a mellébeszélő technika évényesül, mint amire fentebb már rámutattam. 
A tanulók megtudják, hogy Ugróc, amelynek ,,első említése 1294-ből származik”, 
,,egyike Szlovákia azon várainak”, amely ,,a 13. század előtt épült”. A ,,14–15. 
században gótikus palotával egészítették ki”, amikor is ,,a tulajdonosaik a Ctiborok 
voltak”. A várrom képével illusztrált szövegdoboz így zárul: ,,Legközelebb az ugróci 
vár a szlovák nemzet felklése során írta be magát a történelembe...” Ez a tankönyv 
annyira ferde történelemszemléletű, hogy nemcsak a magyar, hanem a szlovák 
történelemmel szemben is maximálisan tiszteletlen, ugyanis nem említi meg, hogy a 
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vár alatti falu Ľudovít Štúr és Alexander Dubček szülőfaluja! Azt pedig egyenesen 
ennek a – szerintem nagyon helytelen – oktatatási módszernek tulajdonítom, hogy 
Ugróc község (szl. Uhrovec, Pozsony közelében) honlapján a tankönyvhöz hason-
lóan ugyanúgy egyetlen szó sem esik arról, hogy a falu vára egykor a Magyar 
Királyság északi részén állt, s hogy az egykoron Csák Máté és Luxemburgi Zsigmod 
tulajdonát is képezte.7 

A SZLOVÁKIAI TÖRTÉNELEMTANKÖNYVEKBEN 
ELŐFORDULÓ MAGYAR REFERENCIÁKRÓL, ILLETVE 
AZOK HIÁNYÁRÓL

Csehszlovákiában 1918 óta létező gyakorlat volt, hogy az állam az országban élő 
nem-szláv nemzetek számára olyan tankönyveket adott ki, amelyeket az ,,államal-
kotó nemzetek” szakemberei írtak, majd ezeket lefordították a ,,kisebbségek” 
számára, Csehszlovákiában német és magyar nyelvre. Ez a gyakorlat végighúzódott 
a két világháború közti időszakon, az egész kommunista korszak tankönyvkiadásán, 
és az 1993 óta létező Szlovák Köztársaságban is él. Sőt, sajnos, egyre inkább él.

Amíg ugyanis az 1990-es évek végétől már – az alap- és a középiskolák számára is 
– léteztek szlovákiai magyar történészek által írt ún. belső fejlesztésű történelemtan-
könyvek, ezeket a szlovák hatóságok 2010 óta igyekeznek visszaszorítani. Sajnos 2010 
után újra fokozódnak a szlovák állam részéről azok a törekvések, hogy a központosí-
tott tankönyvrendszerben a szlovákiai magyar iskolák tanulóihoz kizárólag szlovák 
szerzők által eredetileg szlovákul írt, majd szóról szóra magyarra fordított történe-
lemtankönyvek kerüljenek. Ennek a szándéknak az eredménye a jelenlegi, a szlová-
kiai gimnáziumok 1–3. évfolyamai számára írott tankönyvek, amelyeknek nagyon 
gyorsan elkészült a magyar tükörfodításuk.8 

Ezek a tükörfordításos és mutációs tankönyvek több speciális nyelvi és tartalmi 
problémát is felvetnek. Egyebek mellett figyelmet igényel a szakszerű magyar 
fordításuk, és külön didaktikai problématerület az a zavaros mód, ahogy a földrajzi 
neveket kezelik akár a leíró szövegekben, akár térképeken. Mivel a tükörfordításos és 
mutációs tankönyvek problémáját már többször felvetettem magyar-szlovák konfe-

7 http://www.uhrovec.sk/hrad-uhrovec.html (2016.01. 07.) 
8 Bada, Michal – Bocková, Anna  Krasnovský, Branislav  Lukačka, Ján  Tonková, Mária (2011): Dejepis. 

Pre 1. ročník gymnázií a stredných skôl. Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava.
 Bocková, Anna – Kačírek, Ľuboš – Kodajová, Daniela – Tonková, Mária (2013): Dejepis. Pre 2. ročník 

gymnázií a stredných skôl. Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava.
 Letz, Róbert – Tonková, Mária – Bocková, Anna (2014): Dejepis. Pre 3. ročník gymnázií a stredných 

skôl. Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava.
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renciákon, és írtam is róluk bőven, magyarul is, szlovákul is,9 ezért ezen részkérdé-
sek elemzésétől ebben a tanulmányban eltekintek. Az alábbiakban csak a legalapve-
tőbb, a szlovák történelemtankönyvekre vonatkozó érveket foglalom össze, amelyek 
közt az alapvető, koncepcionális megállapítások mellett tartalmi és didaktikai-mód-
szertani meglátások is találhatók.

A 2010 utáni szlovákiai tankönyvkészítés, illetve annak felügyelői szakítottak 
azzal a gyakorlattal, mely szerint a szlovákiai magyar közösség szakemberei (törté-
nészek, tanárok, tankönyvszerkesztők) készítenek szlovákiai magyar történelemtan-
könyveket. A szlovákiai magyar történelemtankönyv-írás, főleg 1989 után, magyar 
és szlovák szakemberek fejlesztő együttműködésén alapult. A mostani tükörfordított 
tankönyvek szembe mennek a szlovákiai magyar szakemberek közreműködésével 
készülő korszerű történelemtankönyvek koncepcionális igényével. Nyilvánvaló, 
hogy ha a szlovákiai történelemtankönyvek magyar közreműködéssel készülhetné-
nek, a magyarságképük sokkal pozitívabb volna.

A szakmai-tartalmi szempontból vizsgálva megállapítható, hogy magyaroknak 
készített tankönyvek tartalma és formája 99%-ban megegyezik az eredeti, szlovák 
történelemtankönyvekével, a vizuális szerkezet pedig 100%-osan tükrözi a szlovák 
eredeti szerkesztését. És bár tartalmi szempontból többnyire megfelelnek a gimnázi-
umok és középiskolák számára a könyv kiadásának pillanatában meghatározott 
állami művelődési program követelményeinek, megállapítható azonban, hogy a 
fordított tankönyvek a történelmi eseményeket, benne a magyar történelmet is szláv, 
illetve szlovák szempontból tárgyalja.

Itt csupán néhányat sorolok fel a rengeteg példa közül: Az 1. könyv VI. fejezetében 
(A középkori Magyar Királyság, 128–159. o.) a tankönyv az összes történeti ese-
ményt szláv, illetve szlovák szempontból értelmezi, a történeti események közül a 
szlávok illetve a szlovákok történelme hangsúlyos, miközben a könyvben aránytala-
nul kevés helyet kap a magyar történelem. Ez a jelenség a tankönyv összes didaktikai 
összetevőjében megnyilvánul, tehát a leíró szövegben (pl. 137–138. o., 148–149. o.), a 
forrásokban (Dubnicai krónika, 131. o., Nagyszombat privilégiuma, 137. o.), a 
térképeken (pl. 133. o., 140. o.) és a képanyagban is (pl. nyitrai vár, 129. o.). Ez a 
jelenség visszatérés az 1950-es évekbe, és merőben idegen a mai magyar történelem-
tankönyvek szemléletétől.

Ezek a tankönyvek a történeti jelenségeket leszűkítik a szlovák szempontból 
releváns eseményekre és földrajzi térre, ami ellentétben áll azzal, hogy a magyar 
közoktatás történelemtanítása kitekint az egész Kárpát-medencei magyar vonatko-

9 Pl. Vajda Barnabás – Deák Irén – Elek József (2013): Miért elfogadhatatlanok számunkra a szlovákból 
fordított történelemtankönyvek? Történelemtanítás. Online történelemdidaktikai folyóirat. (XLVIII.) 
Új folyam 4. 2. szám

 http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/07/vajda-barnabas-deak-iren-elek-jozsef-miert-
elfogadhatatlanok-szamunkra-a-szlovakbol-forditott-tortenelemtankonyvek-04-02-11/

 Czintula, Attila – Vajda, Barnabás (2012): K problematike tzv. prekladaných učebníc dejepisu. Eruditio 
– Educatio (7. roč.) 2012, č. 2, pp. 119–122

 Vajda, Barnabás – Zahorán, Csaba (2015): Uhorský kód: Kam zmizli Maďari? Časopis .týždeň, 1.-2. 
týždeň, 5. januára 2015, str. 50.

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/07/vajda-barnabas-deak-iren-elek-jozsef-miert-elfogadhatatlanok-szamunkra-a-szlovakbol-forditott-tortenelemtankonyvek-04-02-11/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/07/vajda-barnabas-deak-iren-elek-jozsef-miert-elfogadhatatlanok-szamunkra-a-szlovakbol-forditott-tortenelemtankonyvek-04-02-11/
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zású eseményekre és térségre. A szlovák szempontból relevánsra szűkítés elve oda 
vezet, hogy olyan témák hiányoznak a tankönyvből, amelyek hagyományosan 
minden magyar nyelvű történelemtankönyvben szerepelni szoktak. Néhány példa a 
hiányokra: a magyar őstörténet; Szent László és Könyves Kálmán uralkodása; a 
tatárjárás és az oligarchák időszaka; a Hunyadiak törökellenes küzdelmei; a Nándor-
fehérvár melletti jelentős diadal; a Jagellók kora; a történelmi mérföldkőnek számító 
mohácsi csata csak egy mondattal szerepel; hiányos a három részre szakadt ország 
története; nincs benne Erdély jellemzése, a török kor; Rákóczi szabadságharca 
mellékes, és az 1711 utáni időszak is hanyagul kezelt téma.

Az ún. tükörfordított tankönyvek elfogadhatatlanok nemcsak a szlovákiai 
magyar, hanem valószínűleg a magyarországi közösség számára is, mert a magyar 
tanulók ezekből a tankönyvekből nem ismerhetik meg őseik múltját. Ezek a könyvek 
azt sugallják, hogy az események csak a mai Szlovákia területén, csak szlovák 
személyiségek révén mentek végbe. Ezzel kapcsolatos, hogy sok esetben az elsődleges 
történeti források hiányoznak a tankönyvből, azokat másod-, illetve harmadrendű 
forrásokkal helyettesítették. A könyvek kizárólag szlovák szempontból vizsgálják az 
egyes témákat, sok esetben manipulált módon, így ezeket a könyveket még a szlovák 
tanulóknak sem javasoljuk, nemhogy a magyaroknak.

A Szlovák Köztársaság mai határainak berajzolását a 11. vagy 16. századi geográ-
fiai állapotot rögzítő térképekre súlyos szakmai hibának tartjuk. Ugyanennek a 
geográfiai leszűkítésnek többek között az az eredménye, mintha pl. a reformáció és 
az ellenreformáció csak a mai Szlovákia területén zajlott volna. Az is elfogadhatat-
lan, hogy ezekben a tankönyvekben 100%-ban szlovák nyelvű térképek szerepelnek. 
A szerkesztők egy az egyben, változtatás nélkül átemelték a szlovák nyelvű térképe-
ket a magyar nyelvű tankönyvbe, a néhány kivétel esetén a térképhez magyar nyelvű 
jelmagyarázatot illesztettek. Ez visszalépést jelent az 1950-es évekbe, mivel akkori-
ban volt ez az eljárás a csehszlovákiai, egyébként magyar nyelvű tankönyvekben. 
Ebben az értelemben a tárgyalt könyv kétnyelvű tankönyvnek számít, miközben 
semmilyen pedagógiai ok nem indokolja, hogy a térképeken a települések, folyók, 
közigazgatási egységek stb. szlovákul szerepeljenek. Megjegyzendő, hogy 1989 után a 
szlovák eredetiből fordított tankönyvekben mindig magyarra fordított térképek 
szerepeltek (l. az Orbis Pictus sorozatot).

Elfogadhatatlan továbbá, hogy a tankönyvek Olvassuk el, nézzük meg! című 
rovatában kizárólag szlovák nyelvű ajánlott szakirodalom szerepel. A szerkesztők 
egy az egyben, változtatás nélkül átemelték az eredeti szlovák tankönyvben közölt 
szlovák nyelvű ajánlott irodalmat a magyar nyelvű tankönyvbe. Teljességgel 
életszerűtlen, és semmilyen pedagógiai céllal nem indokolható, hogy ezek a könyvek 
a tanulóknak szlovák nyelvű irodalmat ajánljanak. A helyzetet súlyosbítja, hogy az 
ajánlott irodalom között szlovák történeti szakkönyvek és -folyóiratok szerepelnek, 
amelyeknek nemcsak beszerzése nehéz, hanem értő elolvasása is meghaladja az 
átlagos szlovák és magyar tanulók szándékát és képességét. 
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JANCSÓ BENEDEK SZAVALÓKÖNYVE
Szavalókönyv. Összeállította Dr. Jancsó Benedek, tanár. 
Gyulai István kiadása, Arad. 1884.

ADAMIKNÉ JÁSZÓ ANNA

Jancsó Benedek 1854-ben született a „végeken”, Gelencén (emléktáblája látható az 
erődtemplomban), 1930-ban halt meg Budapesten. „Publicista, történész, irodalom-
történész” – írja az Új magyar irodalmi lexikon. Térben és időben egyaránt nagy ívű 
pályát futott be: tevékenykedett a miniszterelnökségen, a kultuszminisztériumban 
is, az MTA levelező tagja volt. Sokoldalú tudós tanárként működött, ezt bizonyítja 
különleges Szavalókönyve is.

Érdekes szaval szavunk története. Mindenki előtt nyilvánvaló, hogy a szó főnév-
ből származik. „>Költeményt, verses drámai műből részletet< művészi igénnyel 
előad, v. előadni képes, rendsz. nyilvánosság előtt” – írja A magyar nyelv értelmező 
szótára. A szónak azonban tágabb volt a jelentése: eredetileg egyszerűen elmondás, 
szavakba öntés, nemcsak vers előadása (a TESZ, a történeti-etimológiai szótár 
szerint valószínűleg régóta megvolt a népnyelvben). A 19. századi retorikák tágabb, 
„a szónoki beszéd elszavalása” értelemben használják. – „Szavalásnak nevezzük a 
beszédben foglalt eszmék és érzések szóbeli előadását” – írja Szeberényi Lajos 
(Politikai szónoklattan, 1849, 149); „A szónoki beszéd elszavalása. Szavalásnak 
általában véve gondolataink s érzeményeink lehető legtökéletesebb élőszóbeli 
előadását nevezzük” – írja Szvorényi (Ékesszólástan, 1858, 175; első kiadása: 1851). 
Még Névy László is szavalásról ír: „A szavalás (declamatio) általában valamely 
műdarabnak, itt különösen a szónoki beszédnek művészi szabályokhoz alkalmazott 
elmondása (Rhetorika, 1895, 86; első kiadása: 1878). Góbi Imre a tantervi újítások 
utáni retorikájában már egyszerűen a szónoki beszéd előadásáról ír, nagyon röviden 
(Rhetorika, 1888, 28). Acsay Ferenc A prózai művek elmélete című vaskos retorikájá-
ban (1889) a függelékben ír „az élőszóbeli előadásról”, ezen belül a tanári beszédről, 
a szónoki, a színészi előadásról, a felolvasásról és a szavalásról, a költemények 
előadására értve a szavalás terminust. A szavalás jelentésszűkülése valamikor az 
1870-es, 1880-as évek táján következett be, Jancsó Benedek már egyértelműen a 
versmondásra érti.

Az 1884-ben megjelent Szavalókönyv tehát versmondó könyv, költemények 
előadásához ad tanácsokat. A könyv első része elméleti tájékoztatás (Bevezetés, 
5–50. o.), második része a Költemények közlése (53–223. o.), rövidebb-hosszabb 
elemzésekkel, tanácsokkal. Mind az elméleti bevezetés, mind a tanácsadás érdekes 
és tanulságos a mai olvasó számára is.
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Az elméleti bevezetés szorosan kapcsolódik az akkori, még alapos retorikai 
stúdiumokhoz. A retorikák invenció, diszpozíció, élokúció felépítése tartalmazza az 
érvelést, a szerkesztést és a stílust (a stilisztika a retorika része volt tehát, a 19. sz. 
folyamán vált ki belőle), ezt a három fejezetet egészítette ki a memória és a 
pronunciáció, azaz előadásmód. Azt is tudnunk kell, hogy a retorikák az évszázadok 
folyamán, különösen a reneszánsztól, összefonódtak a poétikával. Így a retorika 
meghatározása is bővült: a prózai műfajok elmélete lett, ezen az alapon a hazai 
retorikák is tárgyalják a történetírást, a regényt és a többi prózai művet. Az eötvösi 
reform (1868) után a komplex retorikai stúdium három évfolyamon kapott helyet: 
stilisztikát, retorikát és poétikát tanítottak a negyedik, az ötödik és a hatodik 
gimnáziumi osztályban (nem mindig ebben a sorrendben). Jancsó Benedek elméleti 
tájékoztatásának alapját a retorika képezi, vagy ha a korabeli tantervre gondolunk: a 
retorika, a stilisztika és a poétika.

1. Az első fejezetet meghatározással kezdi: „A közönséges beszédnek czélja a 
megértés. Mikor beszélünk, azt akarjuk elérni, hogy gondolatainkat, melyeket 
beszéd által fejezünk ki, azok, kikhez beszélünk, megértsék. Ha az érthetőségre való 
törekvés mellett, beszédünkkel másokat gyönyörködtetni, másokban a szép 
aesthetikai hatását is fel akarjuk kelteni, akkor a beszédünk a közönséges beszédtől 
eltérve, művészi beszéddé lesz. E művészi beszédet, mennyiben csak tisztán a külsőt, 
a hangzásban nyilatkozó formát vesszük tekintetbe, szavalásnak nevezzük.” Ez a 
meghatározás tágnak tűnik, de az utána következő gondolatmenet egyértelművé 
teszi, hogy a versmondásra gondol. Ezután a színjátszás a szavalás különbségeiről ír, 
a megjelenéséről, a testtartásáról, a tökéletes emlékezetbe vésésről, a szavaló hangjá-
ról; arról, hogy a szavalónak kötelessége jól beszélni a nyelvet. Az általános tanácso-
kat a részletek követik. 

2. A második fejezet a hangsúly kérdéseit tárgyalja. Az alapszabályt ma sem 
tanítjuk másképp: „az értelmi hangsúly mindig arra a szóra vagy mondatrészre esik, 
melyen a gondolati súly van.” Figyelmet kell fordítani a „rhythmusi hangsúlyra is. 
Hová, mely szótagokra essék e hangsúly, az függ az értelmi hangsúly beosztásától, az 
ütemek és a mérték nemétől a versben.” A ritmust érzékeltetni kell – megvalósulásá-
tól függően –, de nem szabad éneklésbe csapni, arra is ügyelni kell, hogy a rímeket 
ne emeljük ki „egyenlő erős és éles hangsúlyozással”. A hangsúly általános kérdései-
hez csatolja tehát a verstani ismereteket: alaposan ismerteti a magyar nemzeti 
versidom sajátosságait, majd az időmértékes verselésben használatos verslábakat és 
verssorokat. Tizenhét verslábat közöl, manapság jó, ha ötöt ismernek a diákok. 
A verslábak mellett szerepelteti a mnemotechnikát szolgáló példaszót, pl. az 
anapesztusz példaszava: lebegő (ezek Csokonai példaszavai). Mindenütt hoz példaso-
rokat is költőinktől. 

3. A harmadik fejezet átmenet a hangzás, vagyis a nyelvi forma és a tartalom 
között: a stílus kérdéseit tárgyalja, a figurákat (alakzatokat) és a trópusokat (szóképe-
ket). „A költészetben a gondolatok díszesebb kifejezésére szolgáló tropusok és 
figurák a szavalásban is igen lényeges szerepet játszanak, mert ezek korántsem 
mesterséges, csupán díszítési okokból származó valamik, hanem az embernek 
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mintegy vele született eszközei, melyekkel saját embertársaira egyenesen és 
közvetetlenül hat s ezért mentől közelebb áll valamely nép nyelve a természetes 
állapothoz, annál gazdagabb is ezekben. Ezek általában a gondolatok kifejezésének 
szebbé és hatásosabbá tevésére szolgálnak s azért a szavalással, illetőleg az előadással 
is ép oly benső kapcsolatban vannak, mint a költészettel” (26–27. o.). Ez nagyon 
lényeges megállapítás – mondhatjuk kognitív –, mivel arra mutat rá, hogy elemi, ősi 
nyelvi sajátosságról van szó, nem kitalált szabályrendszerről. Tárgyfestés alatt 
tárgyalja a hangfestést, kapcsolatban a ritmussal, majd a hasonlatot és a hyperbolát 
(görög: hüperbola, túlzás). A figurák (alakzatok) közül a szavalás szempontjából 
fontos a felkiáltás (exclamatio), a megszólítás (apostrophe), a kérdés (interrogatio), az 
utánvetés (subiectio, azaz olyan kérdés, amelyre azonnal megadjuk a választ, a 
Retorikai lexikonban áldialógus terminust alkottunk neki), az ismétlés (repetitio), a 
fokozás (climax), az ellentét (antithesis), a paradoxon. Ezenkívül felhívja a figyelmet 
a következő gondolatalakzatokra: megengedés (concessio), elmellőzés (praeteitio), 
visszavonás (retractio), félbeszakítás (aposipoesis), felfüggesztés (sustentatio). 
Felhívja a figyelmet az iróniára és fokozataira, a gúnyra és a szarkazmusra. Minde-
nütt kitűnő példákat ad, a félbeszakításra Tompának Levél egy kibújdosott barátom 
után című Kerényi Frigyeshez írt költeményéből:

Lelked mit érzett, hogy elhagyád a hont? 
Midőn úgy hagytad el, hogy soh’se lásd viszont? 
Nem állított meg a határnál valami….? 
Honszeretet…ha ezt ki tudnók mondani?

„A szavalónak nem szabad felednie, hogy ezek az alakzatok a figyelem és érdeklő-
dés felkeltésére szolgálnak. Ezt pedig a szünetek kellő megtartásával és a kezdő meg 
a végső szavak élezett hangsúlyozásával érheti el” (34. o.). 

4. A negyedik fejezet az érzelmekkel és az indulatokkal foglalkozik. „Miután a 
szavaló érzelmeket és indúlatokat fest hangjával, – szükséges, hogy tisztában legyen 
ezekkel az érzelmekkel és indúlatokkal; tudja, honnan származnak, mi különbség 
van köztök, mert csak ekkor tudja hangjával kellőképen festeni, és egymástól 
szabatosan megkülönböztetni” (35. o.). Érzelmek: bámulat, ijedtség, megbánás, 
irigység (árnyalatai: kicsinylés, szidalom, rágalmazás, ócsárlás); indulatok: féltékeny-
ség, félelem (árnyalatai: aggodalom, borzadás, irtózás, undorodás, iszonyat), öröm 
(mosoly, nevetés, kacaj, hahota), fájdalom (bú, gyász, keserv, emésztődés, gyötrelem, 
panasz, bánat, kedvetlenség, lehangoltság, bosszankodás, elkeseredés stb.), harag. 

Arisztotelész Rétorikájának második könyve foglalkozik az érzelmekkel, az 
érzelmekre jellemző magatartással, s azzal, hogyan kell az érzelmeket felkorbácsolni 
vagy lecsillapítani. Arisztotelész a haraggal kezdi bemutatását, minden bizonnyal 
azért, mert a szónok célja gyakran a lázítás, a harag felkorbácsolása, s a szegényeket 
gyakran lehet haragossá tenni, és szegények mindig bőséggel vannak. Jancsó 
Benedek a harag bemutatásával zárja le az érzelmek tárgyalását, s itt – mint minde-
nütt – érvényes tanácsokat is megfogalmaz:
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„A harag. Ez indúlatnak a bosszankodástól elkezdve fel egész az állatias 
dühöngésig számtalan neme van. A harag különböző árnyalatainak megkülön-
böztetése és felfogása mindig a szavaló lélektani ismereteitől s tapintatától függ. 
A harag nyelve sententiosus, szakgatott, hyperbolákkal teljes nyelv s e szerint a 
szavaló hangjának is az indúlatot visszatükröző gyors menetű, erős dörgő 
hangnak kell lenni. Arra kell a szavalónak törekedni, hogy hangjával az 
érzelmek fokozatos emelkedését és rohamosságát is kifejezze, azért kezdetben 
csak meleg, élénk és korlátok között mozgó hangot alkalmaz, mely aztán a 
dolog természeténél fogva, mind inkább fokozódik, úgy, hogy a legfelső fokon 
mennydörgésszerűen zúgjon. A visszafojtott harag hangja elnyomott, suttogó, 
de azért átható és szenvedélyes. A szavalónak azonban soha sem szabad magát 
színésznek képzelni, óvakodnia kell minden túlzástól, és dühöngéstől. Ez 
érzelem tolmácsolására segítségül hívhatja a gesticulatiot is; de ennek mérsé-
keltnek s a mellett természetesnek kell lennie” (41–42. o.). 

5. Az ötödik fejezet a poétikával foglalkozik, mivel „Szükséges továbbá, hogy a 
szavaló tisztában legyen azzal, hogy az elszavalandó költemény, melyik költői műfaj 
terméke, mert egy lyrai költeményt nem lehet akként szavalni, mint egy elbeszélő 
vagy tankölteményt” (42. o.).

A kül- és a belvilág költészetét különbözteti meg, aszerint, hogy a költő tárgyát a 
külső valóságból vagy belsejéből veszi. A belvilág költészetét megint két részre 
osztja, tanköltészetre és lyrai költészetre. A külvilág költészete leíró és elbeszélő 
lehet. A tiszta tanköltészet és a lyrai költészet között áll a gúnyköltészet, mely lehet 
enyelgő, tréfás vagy komoly, szarkasztikus, némileg visszafojtott. 

A lyrai költemények szavalására érvényes Horatius mondása: „Ha azt akarod, 
hogy sírjak, előbb sírnod kell magadnak”; vagy Cicero mondása: „A hallgató soha 
nem lángolna fel, ha lángoló nem volna maga a beszéd.” (Ezeket a tanácsokat 
minden retorika idézi.) A szavalónak „Úgy kell szavalnia, úgy kell festeni az érzel-
met, mintha saját költeményét szavalná, saját érzelmeit tolmácsolná. Túlzástól 
azonban óvakodnia kell, mert hogy milyen káros hatású a túlzás, azt leginkább azon 
szavalóknál tapasztaljuk, kik saját költeményöket szavalják. Ismeretes úgyanis 
általában az a tény, hogy a költők többnyire legrosszabb szavalóik költeményeiknek” 
(45. o.). Ezután a dal, az óda és az elégia szavalását tárgyalja részletesebben, majd az 
elbeszélő költészet és a leírások, végül a vegyes fajú elbeszélő költemények közül a 
románc és a ballada. A leírásokra példája Petőfinek az Egy gondolat bánt engemet 
kezdetű verse, szépen elemzi szavalásának ívét, hangulatváltásait.

Példatára tanulságos a ma számára, ezért ideírom a verscímeket. Vannak 
közöttük ma is tanított, klasszikus költemények, de vannak olyanok is, amelyek 
akkoriban népszerűek lehettek, de elfelejtődtek. Ezek az elfelejtett szerzők és versek 
tanúi az akkori közízlésnek, szavalták őket, ezért foglalkozik velük Jancsó Benedek 
(pl. Jakab Ödön a nép-nemzeti irányzat közismert képviselője volt, Tóth Kálmán 
dalszövegeit kedvelték, Ábrányi verseit rendszeresen szavalták a századvégen). 
A lista tehát a következő:
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„Petőfi: Honfidal, Vörösmarty: Szózat, Kölcsey: Himnusz, Arany: Rendületle-
nül, Szász Károly: Hazámhoz, Kriza János: Szózat, Kisfaludy Károly: Szülőföl-
dem szép határa, Beranger után Petőfi: Gyermekkori emlékek, Petőfi: Szülőföl-
demen, Eötvös József: Búcsú, Bajza: Isten hozzád, Stuart Mária Búcsúja, 
Beranger után Szász Károly, Lévai József: Mikes búja, Childe Harold búcsúja, 
Byron után Szász K., Vörösmarty: Élő szobor, Petőfi: A ledőlt szobor, Arany: 
Ráchel siralma, Tompa Mihály: A gólyához, Vajda János: A virrasztók, Petőfi: 
Távolból, E. Kovács Gyula: Itthon, Petőfi: Anyám tyúkja, Jakab Ödön: Apám 
sírján, Gr. Zichy Géza: Anyánk, Arany: Fiamnak, Gr. Zichy Géza: Egy asszony 
halt meg, Gyulai Pál: A vándor fiú, Vajda János: A vaáli erdőben, Endrődi 
Sándor: Contra silvas, Ábrányi Emil: A kálvária felé, Sárossy Gyula: Ingeborg, 
önszületése napján, Arany: Epilogus, A holló. Poe Edgár után Szász K., A lábas 
óra. Longfellow után Szász K., Tóth Kálmán: Előre, Petőfi: Nemzeti dal, Bartók 
Lajos: Kurucz bordal, Petőfi: Csatadal, Gyulai Pál: Hadnagy uram, Tóth 
Kálmán: Ki volt nagyobb? Arany: Mátyás anyja, Gyulai: Pókainé, Tóth 
Kálmán: Bánfiné átka, Petőfi: A király esküje, Tóth Kálmán: Losonczi özvegye, 
Arany: V. László, Garay János: Kont, Arany: Rozgonyiné, Zalár József: Zizim, 
Arany: Szondi két apródja, Csengey Gusztáv: A fogoly lengyel, Arany: 
A waleszi bárdok, Kiss József: Simon Judit, Arany: Ágnes asszony, Jakab Ödön: 
Tuba Lidi, Arany: Tetemre hívás, Kiss József: Ágota kisasszony, Tolnai Lajos: 
A mostoha leány, Pósa Lajos: Pataki Piroska, Tolnai Lajos: A szegény vándorló 
legényről.”

Jancsó Benedek nem csoportosította a verseket sem tematikus, sem műfaji szem-
pontból, mégis megállapíthatók tematikus és műfaji csoportok. Az első csoportot a 
szülőföldről, a hazáról szóló költemények alkotják, majd a szabadságharc leverése 
utáni hangulatot tükröző versek következnek, utána a családi versek, majd filozofi-
kus, gondolati költemények, harcias versek, végül a balladák. Műfaji szempontból: 
ódák, elégiák, allegorikus költemények, dalszerű versek, románcos és tragikus 
balladák (nagyjából a poétikai fejezet tárgyalását követik). A versek változatos hangu-
latot-érzelmeket fejeznek ki, változatos, sokféle előadást kívánnak. A hozzájuk fűzött 
tanácsok az érzelmek kifejezésére összpontosítanak, az érzelmi ívbe foglalja be a 
szerző a részletekre vonatkozó megjegyzéseit: vannak közöttük rövidek és többolda-
lasak, igazodva a költemény bonyolultságához. Kidomborodik a szerkezet, a hangu-
latváltások és a szünettartások helye. Ezek a tanácsok csak a legfontosabb megállapí-
tásokat tartalmazzák, kiegészíthetők, folytathatók. Tulajdonképpen miniesszék. 
Tompa Mihály A gólyához című verséhez a következő ajánlást fűzi:

„Az ötvenes évek honfi bánatának gyönyörű kitörése a költemény. A fájdalom 
érzelme át meg át van hatva az elkeseredés indúlatától és ez teszi e költeményt 
oly megragadóvá. A költő panaszának e kitörését a gólyához, e két hazájú 
madárhoz intézi, hiszen ez szerencsésebb, mint mi, mert nekünk a végzet csak 
egy hazát adott s az is elveszett.
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Az első versszak egyszerű elbeszélő előadást kíván. A második a fájdalom 
szelídebb, melancholicus érzelmét tükrözi vissza. A harmadik már az iszonyat 
egy bizonyos nemétől áthatott fájdalmat tolmácsol. A negyedikbe belevegyül a 
kétségbeesés reménytelen érzelme is, mely az ötödikben tetőpontját ott éri el, 
hol megemlíti, hogy nekünk csak egy hazánk volt s az is elveszett. A következő 
három versszakban a bujdosók emlékezete szelidíti fájdalmát s teszi érzelme 
lüktetését harmonikusabbá. A két utolsó versszak onnan kezdve „Beszéld el 
ah…hogy…gyalázat reánk” mindinkább elborúl; a fájdalom, szégyen, utálat és 
a megvetés érzelme foly össze megrázó erővel. E két versszak leginkább 
próbára teszi a szavaló képességeit, ezért rendkívül nagy tanúlmányt s alapos 
átértést követel.”

A kiválasztott költemények elgondolkodtatják a mai olvasót. A listán szerepelnek 
elfelejtett költők, de egy középszerű költőnek is lehet egy-két kiemelkedő verse, ilyen 
Lévay József Mikes búja (Egyedül hallgatom tenger mormolását), régen tanítottuk. Én 
még kezdő tanár koromban tanítottam Tompa Mihályt, Gyulai Pált, Vajda Jánost, 
Kiss Józsefet, Tolnai Lajost (igaz, inkább A sötét világ című önéletrajzi regényét), 
Ábrányinak a magyar nyelvről írt versét (Cyrano-fordítása csúcsteljesítmény), 
Bajzát, Eötvös regényeit és verseit, természetesen az összes idézett Arany-, Petőfi-, 
Vörösmarty-verset. A mai tantervből teljesen hiányzik Tompa Mihály, Vajdától 
egyetlen-egy vers van előírva, Eötvöst is kihagyják. Régebben minden alsó tagozatos 
megtanulta Kisfaludy Károly Szülőföldem szép határa kezdetű versét, a legújabb 
tanterv kihagyta, a Kisfaludyaknak a nevük sem szerepel a tantervben. Néhány 
évvel ezelőtt retorikai nagyelőadáson több mint száz elsőéves előtt idéztem Petőfi 
Szülőföldemen című versének első versszakát, senki nem ismerte fel, senki nem 
tudta, honnan és kitől idézek. A 19. századi nagyirodalom a 18. századi sorsára 
jutott. Milyen céllal? Ki tudja ezt a redukálást megmagyarázni?

E – remélem, nem haszontalan – kitérő után térjünk vissza Jancsó Benedek 
Szavalókönyvének értékeléséhez. Figyelemre méltó benne a retorikai elméleti 
alapozás, a versválogatás és a versekhez fűzött tanácsok összhangja. Nem ismerek 
hasonlót az előadó művészettel foglalkozó szakirodalomban, még Gáti József 
A versmondás című könyve (a legjobbnak tartom a műfajban) sem közelíti meg ezt a 
teljességet, bár más szempontból sokkal részletesebb (Gáti könyve elméleti részében 
hosszasan ír a versmondás történetéről, híres szavalóművészeinkről, a beszédtechni-
káról, a felkészülésről; verselemzéseiben a versek érzelmi hullámzását követi, sokkal 
részletesebben, mint Jancsó Benedek, végül közli a verseket a hangsúlyok és a 
légvételi helyek bejelölésével). Tanulságos az azonos versek elemzéseinek összeha-
sonlítása, például az V. László elemzése Gátinál nyolc, Jancsónál fél oldal, de 
Jancsónál elhangzik egy lényeges mondat: a király nemcsak bűnös, de gyáva is. 
Érdemes volna Jancsó Benedek könyvét mai körülményeinkre alkalmazva megismé-
telni – ha ugyan szavalnak még a diákok.
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A VELÜNK ÉLŐ JÓKAI-ÉLETMŰ 
RETORIKAI SZEMPONTOKBÓL
Adamikné Jászó Anna (2016): Jókai és a retorika. 
Trezor, Budapest.

H. TÓTH ISTVÁN1

Adamikné Jászó Anna új könyve, a Jókai és a retorika című – a magam alkalma-
zott nyelvészeti aspektusa mentén – alapvetően négy főfeladatot teljesít: 

1. összegezi a Jókairól szóló gondolatait; 
2. rendszerezi a kiterjedt Jókai-kutatását; 
3. bemutatja ennek a kutatásnak a távlatos hozadékát; 
4. a kutatás és annak eredményei nyomán kijelöli a tanításban történő felhasz-

nálás lehetséges legjobb megoldásának az irányát: az értő, értető, elemző, 
reflektáló szövegértő olvasás stratégiájának szükséges lépéseit a retorika 
nézőpontjából. 

Minden bizonnyal többféle olvasata, másképpen szólva: megközelítési, értelme-
zési tartományai is lehetnek a Jókai és a retorika című, a Trezor Kiadónál 2016-ban 
megjelent kézikönyvnek. Kívánom, hogy legyenek is, vagyis olvassuk minél többen 
ezt a régóta szükséges, a Jókai-kutatásba és a Jókai-életmű tanításába új szemponto-
kat bevezető kötetet, mert hozzá kell szólnunk Szerzőnknek az itt bemutatott 
értékvilágához éppúgy, amiként a nemzet lelkiismeretét ébren tartó Jókai Mór 
életművének a változatlan időszerűségéhez is. 

A stílusos fejezetcímek, azaz a Prológus (9–12. o.) és az Epilógus (253–56. o.) 
között meggondolkodtató és korunkban, éppen az előítéletekből gyarapodó 
hordalékkúpok eltakarítására tekintettel is rendkívül időszerű fejezeteket olvasha-
tunk. Elsőként a Jókai és regénypoétikája című áll (13–48. o.), hogy ennek az 
alapvetései után a teljességgel új, jelesül retorikai aspektusú elemzéssorozat követ-
kezzék. A Jókai és a retorikai érvelés (inventio) című (49–101. o.) klasszikus ok-oko-
zati fejtegetés keretében készíti elő a Jókai és a regényszerkezet (dispositio) sokszínű 
taglalást (103–162. o.), amelyik kiteljesedése – egyúttal jelen Jókai-kutatásnak a 
csúcsa –, a Jókai stílusáról (elocutio) következik (163–251. o.). A Felhasznált iroda-
lom 87 olyan tételből áll (259–263. o.), amelyek egyenként is – nemzetközi és hazai 
szerzőktől egyaránt – rendkívül gazdag továbbvezető szakirodalmakat hasznosíta-
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nak az elmélyülni szándékozók nem kis örömére, érdemes és szükséges is élnünk 
ezzel a pazar kínálattal. Feltétlenül figyeljünk mind Szerzőnk szakirodalom-hasz-
nálatára, mind az általa vett kutatási eredmények megismerésére, mert az újabb 
Jókai-kutatások újabb dolgokat fedeztek fel, ezekből adódóan eddig másképpen 
gondolt, illetőleg látott értékekre irányítják érdeklődésünket. Vegyük például azt, 
hogy a románcra Nyilasy Balázs hívta fel a figyelmet, az összetett jellemekről 
Szajbély Mihály állapított meg most már megkerülhetetlen tudnivalókat, vagy 
ügyeljünk Fried István azon kutatási eredményeire, amelyek Jókai öregkori műfaji 
kísérletezéséről adnak hasznos ismereteket. De mindezekről a 2012. évi Nemzeti 
alaptanterv, sajnos, nem vesz tudomást. Ha megkeressük a vonatkozó forrást, 
különösebb erőfeszítés nélkül is szembeszökővé válik, hogy 1. felületesen taníttatja, 
2. az érettségi vizsgakövetelményekből kihagyható státuszba süllyeszti a Jókai-élet-
művet, illetőleg a Jókai-problémát.

Szerzőnk a Jókai regénypoétikáját taglaló 36 oldalas könyvrészben kíméletlen 
őszinteséggel mutat rá a Jókait láttató sztereotípiákra éppúgy, mint a Jókai lefokozá-
sát látványosan tükröző irodalomtörténeti és tankönyvi összefoglalásokra, amelyek 
mára egyértelműen visszájára fordulva durván hatnak a 2012. évi Nemzeti alaptan-
terv vonatkozó fejezeteiben, és idekívánkozik az a tény is, Jókai Mór életműve 
egyszerűen kimaradhat az érettségi vizsgakövetelményekből, sajnos, ezt az emberek 
nem igazán tudják. Kétségtelenül hasznos, további érdeklődést felkeltőek Szerzőnk-
nek a Jókai realizmusával és romantikus attitűdjével, valamint az új regénytípussal, 
nevezetesen a románccal is foglalkozó alfejezetei. Aki a magyar nemzet történetével 
kíván (ismét) foglalkozni, az részletesen jegyzetelje a Jókai-regényeket a cselekmény-
idejük sorrendisége mentén taglaló részt. Nemcsak irodalom- és magyar nyelv 
óráink hatásdúsítói tudnak lenni az itt sorjázott tények, adatok és következtetések. 
A történelem és a képzőművészet értékeit tárgyaló órák immár nélkülözhetetlen 
háttérismereteit árnyaló tudnivalókat vonultatott fel Szerzőnk ezeken a lapokon, 
amikor a Jókai-regényekben jelenlévő árulás motívumot bontotta ki, mégpedig nem 
csupán általánosságban, hanem – és ez roppant nagy értéke jelen kézikönyvnek! 
– A varchoniták, a Fráter György, az Erdély aranykora, a Törökvilág Magyarországon, 
a Szeretve mind a vérpadig és A lőcsei fehér asszony című Jókai-művek végigpásztá-
zásával, rámutatva egyúttal az összetett jellemekre is. A fogalmazástanítás terén is 
példamutató lehet az alakzatok funkcionális tanításakor jelen kézikönyv I. részének 
3. fejezete, ahol is Szerzőnk valamennyi alcímét kérdésként komponálta meg, de 
természetesen nem költői, hanem problémaközpontú kifejtendő kérdésként.

Kielégítette a nemzet hiúságát, takargatta önismeretének hiányát? (42. o.)
Főnemesek helyett köznemesek? (42. o.)
Szemet hunyt hibáink felett? (43. o.)
Azonosult osztályával? (43. o.)
Szemléletváltozás életművében? (45. o.)
Ábrándos illúziókba ringatta az embereket? (47. o.)
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Azért is hasznos ez az elemzéssor, mert további több Jókai-regényről olvashatunk 
retorikai szempontú vizsgálódás alapján. A Jókai regénypoétikáját újszerűen láttató 
kutatás summája világosan rögzíti: a nemzeti lelkiismeretünk ébresztőjének is 
nevezhető Jókai írói munkássága „Összetettebb annál, hogy bármelyik irányzatba 
beszuszakoljuk” (47. o.). Ezt a vaskos tényt a jövőbeni irodalomkutatásnak ugyanúgy 
előtérbe kell vonnia, amiként az új Nemzeti alaptanterv vonatkozó részei szerkesztő-
inek, ahogyan a tananyagfejlesztőknek és a tankönyvíróknak is. 

Ha másért nem, hát azért is hasznos olvasmány Szerzőnknek Jókai írásművészetét 
a retorika szemszögéből vizsgáló tanulmánya, mert annak a Jókai és a retorikai 
érvelés (inventio) című részében számos újabb Jókai-művet vont nagyító alá, segítve 
ezzel az eljárással is a szemlélődő, reflektáló, szövegértő olvasástanítás előtérbe 
helyezését egy remélhetőleg hamarosan elkészülő új Nemzeti alaptanterv elkészíté-
sekor. Régi bölcsességgel indítja Adamikné Jászó Anna jelen könyvének ezt a 
fejezetét, amikor arra emlékeztet, hogy „Jókait a kamaszok és az öregek szeretik 
olvasni”. Valóban rámutat az idézetben található két korosztály, jelesül a kamasz és 
az öreg kapcsán egy nagy dilemmára: olvassák-e a középgeneráció tagjai írófejedel-
münk regényeit? Lehet, hogy éppen itt a nyitja annak, hogy kik és miért támadják 
Jókai Mór életművét? Arra utalok, hogy a fiatalok, akik élnek-halnak a pergő 
cselekményű kalandokért, az öregek, akik az életet már ismerő, elfogadó attitűdű 
olvasók, ők nem szokták ócsárolni a 116 kötetet felmutató Jókai munkásságát, 
hanem inkább megismerni szándékozzák, azzal együtt örülni akarnak az élet 
teljességére tekintve. Kié a hiba? Szerzőnk friss kötetének teljes II. fejezete retorikai 
érvekkel, példákkal, szillogizmusokkal, értékhierarchiákkal, toposzokkal, valamint 
külső érvekkel igazolja, hogy a kitűnő szónokként is elismert Jókai „mestere volt a 
disputák szerkesztésének”, melyek „hozzájárulnak regényei fordulatosságához” 
(99. o.). Tekintettel arra, hogy Adamikné Jászó Anna jelen tanulmányának közép-
pontjában Jókai műveinek retorikai szempontú elemzése áll, következzék mutatvá-
nyul néhány rövidebb-hosszabb részlet Szerzőnk kézikönyvéből, bizonyítandó, hogy 
valóban szerteágazó és újszerű életműelemzéssel van dolgunk. Az itt következő 
idézetek és példák jelen kézikönyv 67–77. oldaláról valók, és megtudhatjuk, hogy mi 
a véleménye Szerzőnknek Jókai valószínűségi, azaz retorikai érveléséről, vagyis az 
argumentatióról. 

„Jókai érvelése is retorikai, azaz valószínűségi vagy gyakorlati, mindennapi, az 
emberek általános okoskodását követi. A gyakorlati érvelés eszköze pedig elsősorban 
a példa és az enthüméma, valamint a toposzok (helyek, azaz érvelési lehetőségek, 
érvforrások, ahonnan érveket meríthetünk) alkalmazásában nyilvánul meg. A példa 
(görög: paradeigma, latin: exemplum) tehát retorikai indukció, azt is mondhatjuk, 
hogy lerövidített indukció. […]

Hosszabb példázatok, mesék is olvashatók Jókai műveiben. A kőszívű ember 
fiai-ban egy mesebeli lény, a krák (egy hatalmas tengeri lény, a kraken óriáspolip) 
lázadásával, történetével magyarázza az 1848-as forradalmak kitörésének okait. 
Az új földesúr végén olvasható retorikai példa – Mikor a medve kijön a barlangjából 
– az öreg Garanvölgyi feléledését érzékelteti. […]
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A március 13-ai bécsi forradalom leírását Jókai (ti. A kőszívű ember fiai című 
regényében) egy fiktív példával vezeti be. Írhatott volna történelmi fejtegetést, de 
unalmas lett volna, meg elterelte volna a figyelmet a regény fő vonalától; inkább egy 
érzékletes példát alkalmaz. Kitalált történetet, mese, de élénken fogalmazza meg az 
igazságot, azt, hogy vannak olyan helyzetek, amelyekben már nem lehet tovább 
tűrni a kiszolgáltatottságot és a kizsákmányolást. […]

Az emberek leginkább a kitalált példa parabola válfaját kedvelik, főleg ha humo-
rosak is; Jókai gyakran alkalmazza, s olvasói bólogatnak: milyen igaza van, így 
szokott lenni. […]

Mikor aztán Richárd megint leszállt az udvarra, a világért sem veszekedett a bohó 
öreggel a megjáratásért. Minden tréfát fel szokott venni és mindenkitől. Az oroszlán 
nem használja körmeit vakarózásra, mint a kutya. (A kőszívű ember fiai)

Az enthüméma retorikai dedukció, azaz retorikai szillogizmus. Két meghatáro-
zása van: 1. valószínűségen alapuló szillogizmus, 2. csonka, hiányos szillogizmus. 
A csonka szillogizmus is valószínű, mert a hallgatóság sokféleképpen egészítheti ki. 
[…]

Az enthümematikus érvelésben a nagy premissza gyakran valamiféle általános 
igazság, közvélekedés. Ha kimondjuk, akkor is csak valószínű, bár valószínűsége 
erős: mindenképpen igazolást látunk benne. […] – Jaj, csak vendég ne jönne! – sóhajt 
föl a kis menyecske. Az új házasok nem vendégszeretők. (Szabadság a hó alatt) […]

Még egyre kérem. Hozzon egyúttal egy üveg bort is; az orvos azt tanácsolta, hogy 
bort igyam, akkor elmúlik az álmatlanságom. A cseléd mindent elhitt szépen. 
Vannak asszonyok, akik örömest isszák a bort. (Politikai divatok) […]

A toposzok első csoportjába tartozik a definíció, […] Jókai retorikai definíciói 
szellemesek, szemléletesek, lényegében körülíró definíciók (ezeket szónoki definíció-
nak is nevezik, és a gondolatalakzatok között is tárgyalják).

Csuka Feri felleghajtójának hármas gallérja közül előkerült egy sajátságos 
instrumentum. Olyan, mint a klarinét, de rokon a trombitával: fa a fuvolája, a 
tölcsére öblös; a fúvója hosszú és vékony, mint a tollszár.

Ez a tárogató.
Tiltott, üldözött hangszer. Kiáltó emlék azokból az időkből, amikor még rebellis 

kurucok hordták zászlóikat egész Német-Újvárig, s harsogtatták a szabadságdalokat.
Össze kellett törni minden tárogatót. (És mégis mozog a föld)”

Vérbő intellektuális csemegéül szolgál jelen kötet Retorikai művek című alfejezete, 
ahol is olyan további három Jókai-alkotásról, az Egy hírhedett kalandor a XVII. 
századból, a Félistenek bolondságai és A három márványfej című regényekről 
olvashatunk részletező elemzést, amely művek retorikai paródiának tekinthetőek. 
Ha elolvassuk Szerzőnk itteni gondolatmenetét, érveit, bizonyítékait és konklúzióit, 
akkor ismét vágyni fogjuk Jókait olvasni, és igen hamar, igen felindultan fogunk 
tiltakozni azon döntéshozók ritka rossz döntései miatt, akik az úgynevezett futottak 
még kategóriába lökték a nyolc évszázados magyar irodalmunk történetében 
egyedülálló prózaírónk, Jókai Mór életművét. Álljon itt Adamikné Jászó Anna 
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kérdése: „Vajon az angolok lefokozzák-e, kihagyják-e a vizsgaanyagból Shakes-
peare-t? Vagy az amerikaiak Melville-t?” (101. o.).

Kétségtelen, hogy a Trezor Kiadónál 2016 januárjában megjelent, a Jókai-életmű-
vet retorikai szempontból feltáró kézikönyv különösen izgalmas fejezete a Jókai és a 
regényszerkezetek (dispositio) című számos új tudáselemet tár elénk. Ezen tudás-
szegmensek tanulmányozása legyen elidegeníthetetlen kötelessége valamennyi 
tanító- és magyartanárjelöltnek; a doktoranduszok remélhetőleg Szerzőnk itteni 
könyve III. fejezete nyomán új kutatási adatokra támaszkodva megírt nyelv- és 
irodalomtudományi doktoriskolai referátumaikat védik már ez idő tájt. Nézzük, 
miről is van szó ebben a terjedelmes és tartalmas fejezetben! A Jókai-regényekben 
alapul szolgáló lineáris szerkezet taglalását követően konkrét regényrészletek tüzetes 
elemzése közben láthatjuk a párhuzamos és a keretes szerkezetek mellett a szélső 
szerkezeti részek értelmezésével kapcsolatban a narráció különlegességeit. Szerzőnk 
rámutat Jókai nagyszabású leírásainak az értékeire, el nem hallgatva azt a tényt, 
hogy „az átlagolvasók ezeket át szokták lapozni, unják őket;” (141. o.). De miért 
történik mindez? Talán nem tanítjuk meg a tanulókkal a szépirodalmi művek 
leírásainak értő, értelmező, az esztétikai szépségüket felfogó olvasástechnikákat? 
Ne legyünk restek helybenhagyó választ fogalmazni! Sajnos, régóta adós már a 
tanító- és magyartanárképzés a módszeres eljárások kitartó, gondos, türelmes és 
kellő óraszámú tanításával, gyakoroltatásával. Hogyan is lehetne elvárni friss 
diplomás tanítóinktól és magyartanárainktól a növendékeikkel történő együttolva-
sást, az olvasottakra való problémaközpontú, ugyanakkor értelmes diskurzuson 
alapuló reflektálást, az olvasottak összehasonlító elemzését, amikor főiskoláinkon, 
egyetemeinken az alap- és mesterképzés csökkentett óraszámú, az elméleti képzés 
túlhajszoltságának dermesztő légkörében szinte számkivetettek azok a tanárok, akik 
még értik és tudják a gyakorlati képzés gyakorlatorientált lényegét, és eszerint 
szeretnék végezni a tanító- és magyartanárjelöltek pályára való felkészítését? 
Építenek-e a magyar nyelv és irodalom tanításának módszertanával, közelebbről a 
fogalmazástanítás módszertanával foglalkozók olyan szellemi értékekre, mint 
aminőket kristálytisztán mutat be Szerzőnk, amikor Jókai Mór regényeinek leírás-
technikáját, leírásainak ezerszínű szépségét vetíti elénk? Most sem fogom be pörös 
számat, most is rögzítem, hogy nem szükséges lépten-nyomon úgynevezett ameri-
kás, ilyen-olyan nyugat-európás mintákért szaladgálnunk, amikor magyar anya-
nyelvű tanítók és magyartanárok magyar anyanyelvű növendékei fogalmazástanítá-
sának módszertani megújításáról értekezünk. Amiért felemelem a szavamat, íme: 
tessék fellapozni a Jókai és a retorika című kézikönyvet! És van itt még pár ugyan-
csak figyelemre méltó tanulsága Adamikné Jászó Anna itteni kézikönyvének, ezek a 
Jókai regényeiben gyakorta előforduló zárójelek és közbevetések, betoldások, 
közbeszúrt mondatok, valamint az elfordulás, a félrefordulás, a közönséghez való 
odafordulás, továbbá a felcserélés problémája. Ismét kérdeznem kell: lehet, hogy a 
Jókai-regények tanítása azért görcsös, esetleges, elnagyolt, partszélre sodort, alig 
érintett, mert tanító- és magyartanárképzésünk úgymond korszerűtlennek tartja a 
116 alkotással büszkélkedő, 1825-ben született írónk életművét, és képtelen mód-
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szertanilag felkészíteni erre, a Jókai világát bemutató, egyébként felemelő szakmai 
feladatra a jövő tanítóit és magyartanárait? Hol itt a probléma gyökere? Lehet, hogy 
a tananyag kiválasztásának esetlegességében, a szilárd alapok mellőzésében, a 
koherenciátlanságban? Be kellene végre látni azt, amire Szerzőnk Jókai és a retorika 
című korszakos jelentőségű könyve int: korszerű retorikai alapozású, retorikai 
elemzéseken nyugvó, a retorika értékvilágát hasznosító magyar nyelv és irodalom 
tanterveket kellene / szabad lenne írni, de mielőbb! Ne menjünk el szó nélkül 
amellett a tanulság mellett sem, amit Szerzőnk így láttat: „Jókai még a modern 
értelemben vett intertextualitást is ismerte, mondhatjuk, hogy megelőlegezte” 
(159. o.). Ugyanígy fontos ismeretszegmensünk legyen az is, hogy gyakran élt Jókai 
az önidézéssel, azaz az intratextualitás eljárással, erre is nyújt beszédes példákat 
Szerzőnk itteni kézikönyvében (161. o.). 

Jelen kötetnek IV., a Jókai stílusáról (elocutio) szóló fejezete a kifejezésmódnak 
nemcsak az úgynevezett általános követelményeit, így a világosság (166. o.) és a 
nyelvhelyesség stíluserényét (167–169. o.), valamint az illőség stíluserénye körébe 
tartozó szóbőséget taglalja, (170–189. o.), hanem éppen az általános ismérveken 
keresztül számos közvetlen példával, továbbá találó idézetekkel tárja fel Jókai Mór 
regényeinek árnyalt kifejezésmódbeli értékeit. Most is következzék egy hosszabb 
részlet Adamikné Jászó Anna Jókai és a retorika című kézikönyvéből.

„Gyakran saját maga (ti. Jókai) megadja egy-egy szokatlan szó jelentését, mond-
hatjuk, hogy a világosság elvének megfelelően; feltételezi ugyanis, hogy olvasói nem 
érthetik egy-egy újítását. Ilyen újításai a Fekete gyémántokban a zuhatar és a viheder, 
eredetüket a következőképpen magyarázza, magában a regényben: 

(…) A halál angyalai járnak a föld alatt!
Két rém lakik a kőszénbányák üregeiben; két ádáz szellem, a halál szolgái.
Az egyik a zuhatar, a másik a viheder.
Nem örömest csinálok új szókat, csak a végső szükség kényszerít rá. Ezúttal 

kénytelen vagyok vele.
Olyan két hatalmast kell megneveznem, akiket még nem ismert Páriz Pápai és 

Márton. A tárnák rémei azok. 
Németül das schlagende Wetter és das böse Wetter.
Amahhoz a zuhan és a zivatar-ból készítettem nevet; emehhez egy régi tájszót 

kértem kölcsön, a vihedert. A föld fölött úgyis ritkán használjuk, hadd szolgáljon a 
föld alatt. (Fekete gyémántok)

[…] Jókai valóban a legnagyobb szókincsű író, műveiben olvashatjuk a régies, a 
tájnyelvi, a rétegnyelvi szavakat; latin, orosz, török, francia, angol, német stb. 
szavakat, témájától függően; arisztokraták és parasztok, ügyvédek és mesterembe-
rek, szalonok és tolvajok, szélhámosok kifejezéseit, sőt nyelvújítási szavakat is 
elképesztő gazdagságban. […]

Az anyahercegnőt látszik keresni, […] hangja folyvást hallik magyarul, németül, 
franciául. (Az élet komédiásai)”
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Az alapvető retorikai műveltség mozgósításával – a szemlélődő, feladatépítő, 
haszonelvű tanítás- és tanulásszervező stratégia nyomán – a világra nyitottabb, a 
két- és többpólusú kommunikációs rendszerben eredményesen eligazodóak lehetnek 
diákjaink, ha kiváló minőségű, korszerű szemléletű készség- és képességfejlesztő 
feladatstruktúrákat szerkeszthetünk kifejezésmódjukat pallérozandó, csak nekünk 
magunknak, tanítóknak és magyartanároknak kell szakmailag és didaktikailag erre 
felkészülteknek lennünk. Melyik tanítványunkat hagyná hidegen a nagy mesélő 
nyelvészkedése (174–177. o.), idegenszó-használatának stilisztikája és eljárástechni-
kája (177–180. o.), szlenges szavainak, kifejezéseinek köre (180–181. o.), szóláskészle-
tének könnyed és tanulságos alkalmazása (181–184. o.), névadáseljárása (184–188. o.), 
tréfás etimologizálása (188–189. o.), és természetesen mindezek kiteljesedése a 
Jókai-regényvilágokban? Szerzőnk érzékletesen hozza elénk Jókai találó jellemábrá-
zolásait, azaz metakommunikációját (189–190. o.), ugyanígy Jókai nyelvi humorá-
nak a köznyelvitől eltérő beszédmódját (190–194. o.). Az úgynevezett mondat- és 
szövegtani alapismeretek tanításakor, majd a megbízható formatudás birtokában 
annak a gyakorlattal történő szembesítésekor minden időben bizton nyúlhatunk 
Jókai mondatszerkezeteihez, erről éppen a Jókai és a retorika című kötetben ad 
megbízható mintákat és forrásokat (194–209. o.) kézikönyvünk Szerzője. A stíluseré-
nyek, nevezetesen a világosság, a nyelvhelyesség és az illőség mellett és ékesség 
stíluserényét is feltárta Szerzőnk Jókai életművét kutatva-faggatva (210–246. o.). Ez a 
példatárban gazdag fejezet kiegészül azután egy összetett példa (247. o.) és egy 
összefoglaló elemzés (248–249. o.) tanítás- és kutatás-módszertani szempontokból is 
mérce- és mértékadó bemutatásával. 

Az Epilógus (253–254. o.) teljessé tevője, egyúttal a továbbvezető intellektuális 
nyomvonalat kijelölő, 12 pontba rendezett tézisek (254–256. o.) sora nemcsak az 
utólagos eligazodást segítő csomópont, hanem az újraolvasáshoz is visszavezető 
segédlet, amellyel mind a nyelv- és irodalomtudományban, mind a nyelv- és iroda-
lompedagógiában tevékenykedőknek újra és újra foglalkoznunk kell, ez szakmai és 
pedagógiai kötelességünk is.

Olyan történelmi pillanatban tette közkinccsé Budapesten a Trezor Kiadó ezt a 
Jókai Mórral foglalkozó, életútvizsgáló retorikai kézikönyvet, amikor jelentős 
mértékű társadalmi elégedetlenséggel szembesülünk szerte hazánkban az oktatás 
színvonalának zuhanó mélyrepülése miatt, ezért a jövőnket féltők elégedetlensége 
csillapíthatatlan, ebből adódóan nem lehet és nem is szabad toldozgatással-foltozga-
tással, hályogkovácsként kezelgetni a feltornyosult problémákat. Gondolkodási és 
tanításmódszertani rendszert átalakító változások kellenek. Ehhez járul hozzá 
Szerzőnk a Jókai Mór életművét újszerűen, a retorika értékei felől végigvitt tudomá-
nyos kutatásait rögzítő jelen retorikakönyvével. 

E kötet többszöri átolvasása és kijegyzetelése után rögzítem: egy társadalmi és 
szakmai konszenzussal megszülető Nemzeti alaptanterv keretében megfogalma-
zandó, a magyar nyelv és irodalom korszerű oktatási tartalmait, valamint tanítás- és 
tanulásszervező stratégiáját kialakító fejezetében éppen a szemléletére tekintettel 
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alapirodalomul, megkerülhetetlen forrásul ajánlom a Jókai és a retorika című 
munkát. 

E kötet Szerzője több évtizede kiemelkedő alakja a nemzetközi és hazai összeha-
sonlító olvasáskutatásnak, amelynek tanulságait a mostani szintetizáló munkájával 
újabb figyelemre méltó tanulságokkal árnyalta, határozottan rámutatva irodalom- és 
nyelvtanításunknak a továbbiakban megkerülhetetlen sarokpontjaira, jelesül az 
érvelés, a szerkezet és a stílus hármasának a primátusára. Arról van szó, hogy a 
szövegértő olvasás minősége, az alapvető irodalomismeret kialakítása, a továbbha-
ladást biztosító nyelvtani formatudáson nyugvó szövegelemzés kiművelése lehet a 
záloga a digitális kultúrában való biztonságos, önfejlesztésre is felkészítő tanítás-
nak – ehhez nyújt megbízható, tényeken alapuló támpontokat Adamikné Jászó Anna 
a Jókai és a retorika című alapvető fontosságúnak nevezhető kézikönyve, amelyik 
megjelentetéséért illesse köszönet a Trezor Könyv- és Lapkiadó, Terjesztő Bt-t!
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EGYLETEK ÉS OLVASÓKÖRÖK 
VÁSÁRHELYEN
Barátné Hajdu Ágnes (2015): Társadalmi egyletek a két világ-
háború között és a koalíciós időszakban Hódmezővásárhelyen. 
Németh László Városi Könyvtár, Hódmezővásárhely.

HOCK ZSUZSANNA

Mélységes mély a múltnak kútja.1 Kezdi regényét Thomas Mann, majd azonnal 
értelmezi e szikár mondatot: minden valamihez kapcsolódik, s minél mélyebbre 
ásunk, annál több új kutatnivaló tárul elénk.2

Hajdu Géza3 2002-ben napvilágot látott kötete a hódmezővásárhelyi olvasókörök 
történetét dolgozta fel a 1945 – 2000 közötti időszakban. A nagy gonddal és lelkese-
déssel megírt monográfiához a bibliográfiát leánya, Barátné Hajdu Ágnes állította 
össze. Nem maradt meg azonban a források és a szakirodalom áttekintésénél, hanem 
maga is vállalkozott a téma kutatására, tudományos feldolgozására, folytatva ezzel 
édesapja munkáját. Barátné Hajdu Ágnes így vall erről: „Édesapám, dr. Hajdu Géza 
természetesnek vette, hogy több évtizedes kutató és oktató munkáját folytatni 
fogom. Életműve egész életemben példaként állt előttem.”4

A társadalmi egyesületek, társaskörök történetének feldolgozása a hazai tudo-
mányban nem nagy múltra tekinthet vissza.5 A téma tudományos mélységű feltárása 
ezért együtt jár a témaspecifikus módszerek kidolgozásával is. Az elkészült munka 
több tízezernyi forrásanyag áttekintése után született meg. A források formai és 
tartalmi sokfélesége – levéltári, irattári anyagok, hagyatékok, fényképek stb. – között 
kellett a tudományos munkának rendet vágnia. A Hódmezővásárhely egyleteinek 
történetét a két világháború között és a koalíciós időszakban tárgyaló monográfiáról 
elmondható, hogy nemcsak új eredményeket hozott, hanem a téma és a módszertan 
tekintetében is példaadó és hiánypótló mű.

1 Mann, Thomas (2014): József és testvérei. ford. Sárközy György. Gabo. Bp.
2 Ua. 3.p
3 Hajdu Géza (2002): Az olvasókörök városa. Vásárhelyi körök: 1945-2000. Bibliográfia Barátné Hajdu 

Ágnes. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata. Hódmezővásárhely. 192. p.
4 Barátné Hajdu Ágnes (2015):Társadalmi egyletek a két világháború között és a koalíciós időszakban 

Hódmezővásárhelyen. Németh László Városi Könyvtár. Hódmezővásárhely. 160. p.
5 Vö. Tóth Árpád (2005): Önszervező polgárok. A pesti egyesületek társadalomtörténete a reformkorban. 

L'Harmattan, Budapest. (A múlt ösvényén)
 Bősze Sándor (1997): „Az egyesületi élet a polgári szabadság…” Somogy megye egyesületei a dualizmus 

korában. Somogy Megyei Levéltár. Kaposvár. (Somogyi almanach 53.)
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A kötet első két fejezete a kutatás általános alapelveinek határozza meg és áttekin-
tést ad a korszak az egyleteiről, olvasóköreiről, dalárdáiról és más társadalmi 
egyesületekről.  „Föltörekvés” és „összefogás”6 e két cél határozza meg az olvasókö-
rök, egyletek létrehozását, működését, s e kettő a művelődés, műveltség megszerzé-
sének lehetőségeként jelenik meg a szervezetek életében. Érdekes statisztikai össze-
vetést idéz a szerző az 1932 és 1982 évben mért egyesületi adatokkal kapcsolatban.7 
Az alapvető, működésüket meghatározó jogszabályok mellett megismerhetjük a 
társadalmi egyesületek, olvasókörök alapszabályait, amelyek meghatározták a 
működési kereteket és a célokat, valamint a tisztségviselők feladatait és jogállását. 
Igazi önmérsékletet tanúsít a Szerző itt is (mint a kötet egészében), hiszen az alapsza-
bályok – tartalmuk sokszínűsége, egyedi és közös vonásai alapján – maguk is 
lehetnének önálló tanulmányok tárgyai. 

A kötet 3. fejezete az egyletek céljain és főbb tevékenységi formáin keresztül 
mutatja be történetüket a koalíciós időszak végéig, amikor a gazdag hagyományt – 
nemcsak Hódmezővásárhelyen, hanem az egész országban – felszámolta az állam, 
törvénnyel, rendelettel és utasításokkal. Ez nem volt véletlen, hiszen a társadalom 
önszerveződése révén jöttek létre, s az egyleti életében kiemelkedő szerepet játszott 
az olvasás és az eszmecsere, a tagság a könyvtárat a saját igénye és érdeklődése 
szerint, szabadon építette. A források alapján megismerhetjük, hogy az egyleti 
tevékenységek között az olvasás hogyan, milyen keretekben zajlott. Részletesen 
beszámol Barátné Hajdu Ágnes milyen módon helyezték el az egyleti könyvtárakat, 
s ott milyen szabályok szerint lehetett a dokumentumokat „kölcsönözni”. A Tabáni 
Első Olvasó Népkör leírásában már egy igazán szakszerű könyvtárhasználati 
szabályzatot ismerhetünk meg.8 Nemcsak a szabályzatok kapcsán, de például a 
gondnokváltás vagy megszűnés esetén is készülhetett számadás a könyvtárak 
állományáról, s annak értékéről. Ezekből következtethetünk a könyvtárakban 
található dokumentumok összetételére. A számos saját kiadvány közül fontosak az 
alapszabályok, a tagkönyvek, aprónyomtatványok, plakátok is. Előfordult, hogy saját 
periodikumot is megjelentetett egy-egy alapítvány. A könyvtárak alapítása, az 
egyleti kiadványok megőrzése, nyilvántartása, gondozása a könyvtáros vagy 
könyvtárnok feladata volt, aki az egyesület tisztikarához tartozott, így választott 
tisztségként tartották számon. Legtöbbször a könyvtárnok nem képzett szakember, 
de törekszik a szabályokat betartani és betartatni. Az autodidakta könyvtárosok 
komoly lelkesedéssel igyekeztek fokozni az olvasás iránti kedvet egyletükben. 
Természetesen, ha az egyletnek volt tanító tagja, akkor könyvtárnoki megbízatást is 
ő látta el, mint annyi más tisztséget vagy feladatot. A tanítók, tanárok ezért is 
kapnak kiemelt részt a tanulmánykötetben, amelynek zárógondolatait egy korabeli, 
a Csongrád Vármegyei Általános Tanítóegyesület továbbképzésére küldött verse 

6 Barátné Hajdu Ágnes 2015. 7. p.
7 Barátné Hajdu Ágnes 2015. 15. p.
8 Barátné Hajdu Ágnes 2015. 48. p.
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zárja illusztrációként. Az egyesület életébe részletesen is betekinthetünk az alapítás-
tól (1913) a feloszlatásig (1945). 

Az olvasás, a könyvtár, a kiadványok és lapok megjelentetése mellett a legtöbb 
egylet, olvasókör tanfolyamokat, ismeretterjesztő előadásokat és a társasági esemé-
nyek szervezését is fölvállalta, megrendezte. Az egyleti bálok, színi előadások, 
amelyek a tagdíjak mellett anyagi bevételt jelentettek, s a karitatív tevékenységet 
támogatták, sokszínűségükkel egy nagyon pezsgő, alulról építkező, kulturális életet 
megélő közösséget tárnak elénk a kötet e fejezetében is. Ahogy a Szerző írja: „Az 
ünnepi műsorok, megemlékezések, bálok segítették a közösségformálást, erősítették 
mind a hazafiúi érzéseket, mind a helyi kötődést.”9 

A 3. fejezet zárószakasza tárgyalja a politika, a háború és a gazdasági válság hatását 
az egyleti életre, kiemelve a folyamatos támogató, segítő és emlékező tevékenységü-
ket. A Barátné Hajdu Ágnes kutatásai azt bizonyítják, hogy az egyletek egyre csök-
kenő bevételeik ellenére is egyre többet igyekeztek támogatásra fordítani.10

A 4. fejezet a rövid életű – általában elszegényedés miatt –, megszűnt egyletekkel, 
körökkel foglalkozik. A zárófejezet felsorolva a megszűnésre ítélteket – a maga 
szomorúságával a hódmezővásárhelyi egyletek, olvasókörök sokszínűségét mutatja 
be. Egy jegyzőkönyv, amely még táncmulatság és biliárdverseny szervezéséről szól, 
majd tartalmazza az 1948-as felszámolást. Egy a politikába sodródó olvasókör 
végtörténete, vagy egy olvasókör könyvtárának széthullása, apró villanások a 
széthullásra ítélt közösségekről.

A gazdag tartalmú, valóban a téma mély ismeretéről tanúskodó kötetet irodalom-
jegyzék, a források jegyzéke és – önállóan is nagy élményt jelentő – a leírtakat 
illusztráló melléklet egészíti ki. A tanulmánykötet képei – további információt 
nyújtva – teszik teljessé a fejezeteket. Mindannyian, magunk szűkebb lakhelyén az 
újonnan alakuló kis közösségeihez és a múlt egyleteihez, köreihez kapunk e kötet 
segítségével „útmutatást”.

Barátné Hajdu Ágnes zárósoraiban az egyleteket, olvasóköröket szervező polgáro-
kat, iparosokat, munkásokat, parasztokat „kovász-emberek”-nek nevezi. Úgy 
gondolom, hogy a maga területén – igazi vásárhelyiként – a szerző is ezt a létet éli, s 
e létnek szép megvalósulása e kötet.

9 Barátné Hajdu Ágnes 2015. 89. p.
10 Barátné Hajdu Ágnes 2015. 93. p.
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Könyvtárostanárok Egyesülete közleménye

2015-BEN KTE EMLÉKÉRMET KAPTAK

A Könyvtárostanárok Egyesülete (KTE) történeti elődje, a Magyar Könyvtárosok 
Egyesülete Iskolai Könyvtárosok Szervezete húsz éves jubileumi évfordulójára 
emlékezve szakmai elismerést kifejező díjat alapított 2006-ban. Az emlékérem 
kuratóriumának javaslata alapján a Könyvtárostanárok Egyesülete 2015-ben az 
alábbi kollégákat tüntette ki. A kitüntetések átadására az emlékérem alapító okirata 
szerint az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapja alkalmából került sor a KTE 
Őszi Szakmai Napja keretében, 2015. november 4-én az Óbudai Árpád Gimnázium 
dísztermében.

A következő évi kitüntetésekre a felterjesztési határidő 2016. szeptember 20. 
Figyeljünk egymásra, egymás munkájára! A KTE elnöksége folyamatosan várja a 
felterjesztéseket.

A KTE emlékéremről, annak alapító okiratáról, a korábbi évek díjazottjairól a 
KTE honlapján (www.ktep.hu) lehet bővebben tájékozódni, ahonnan az ünnepélyes 
átadás fotói is elérhetők.

KTE EMLÉKÉREM – ÉLETMŰDÍJ  
Petri Ágnes

Dr. Dömötörné Petri Ágnes kollégánk 2010-ben került intézményünk, a zuglói Móra 
Ferenc Általános Iskola könyvtárának élére, és innen ment 40 munkában eltöltött év 
után nyugdíjba.

Bár közgazdasági szakközépiskolában érettségizett, érdeklődése az irodalom, a 
humán tárgyak irányába húzta. Előbb a népművelő-könyvtár szakot végezte el a 
szegedi Juhász Gyula Főiskolán 1979-ben, és műszaki könyvtárosként dolgozott. 
Később iskolai könyvtárban helyezkedett el és pedagógia szakon is diplomázott 
2002-ben. Rendszeres továbbképzéseken tökéletesíti szakmai képességeit, különös 
tekintettel a könyvtárban nélkülözhetetlen informatikai ismeretek és az olvasáspe-
dagógia területén.

Személyes tulajdonságai révén bizalmat ébreszt a gyerekekben, akik rajta keresz-
tül a könyvtárban is otthonosan érzik magukat, szívesen járnak hozzá, vesznek részt 
a könyvtári programokon. Magas empátiás készség, szociális érzékenység, segítő 
szándék párosul benne lelkiismeretes munkavégzéssel, hivatástudattal, kreativitás-
sal, szervezőkészséggel és jó kézügyességgel.

Mindezek birtokában tanítványaival számos kiváló eredményt ért el a Bod Péter 
Országos Könyv- és Könyvtárhasználati Versenyen, a Győri Gáspár Fővárosi 
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Tehetségkutató Versenyen. Emlékezetes sikert aratott olvasóival a KTE kódexkészítő 
versenyén.

Petri Ágiban egy vérbeli, elkötelezett könyvtár-pedagógust ismertünk meg. Előző, 
Budapest 12. kerületi, hegyvidéki iskolájában meglátogatva nem igazán értettük, 
miért akar abból a gyönyörű, jól felszerelt, érdeklődő és motivált gyerekek által 
látogatott könyvtárából eljönni a mi pesti lakótelepünk panel iskolájának kissé 
elhanyagolt könyvtárába. Őt azonban éppen a kihívás vonzotta! Miután a jól szituált 
budai családokból származó tanítványaival számos sikert ért el, most ki akarta 
próbálni magát ezen a jóval hátrányosabb terepen is. 

Először fizikailag kellett megújítani a könyvtárat. Pénz alig állt rendelkezésre, de 
ez nem vette el a lelkesedését. Az iskolai karbantartó segítségével lényegében 
önerőből, két kezük munkájával felújították a bútorzatot, szinte új könyvtárat 
építettek. Otthonossá és barátságossá tették a környezetet, ahová ettől kezdve egyre 
többen jöttek és egyre több időt töltöttek. Elterjedt a gyerekek között, hogy a 
könyvtár jó hely! A Móra Ferenc Iskolai Könyvtár pedig népszerű rendezvényekkel 
tárta szélesre az ajtaját, nyitotta meg a tanulók előtt az olvasás kapuit. Petri Ági az 
iskola mind a 29 osztályának évente számtalan könyvtári órát és foglalkozást is 
tartott. Pályázatokat, versenyeket, ötletes rendezvények sokaságát találta ki és 
szervezte meg, blogot írt a tanulók motiválása érdekében. Emlékezetes író-olvasó 
találkozókat is rendezett. Munkabírása lenyűgöző.

Dr. Dömötörné Petri Ágnes a könyvtáros szakmai közéletben is aktív szerepet 
vállal és a zuglói kerületi munkaközösségben több bemutató órát is tartott. Pályája 
elejétől tagja az MKE-nek, és több ciklusban elnökségi, illetve ellenőrző bizottsági 
tagja a Könyvtárostanárok Egyesületének (KTE). 2008-ban megkapta a Győri 
Gáspár emlékdíjat.

Felterjesztője Horváth Gizella, a zuglói Móra Általános Iskola igazgatója, a felterjesz-
tést támogatta a KTE elnöksége.

KTE EMLÉKÉREM – A KÖNYVTÁROSTANÁRI HIVATÁSÉRT  
Dr. Juhászné Belle Zsuzsa

Dr. Juhászné Belle Zsuzsa könyvtárostanár 40. évét tölti pedagógusi, 
könyvtárostanári pályáján. 2016 januárjában nyugdíjba vonul.

30 éve könyvtárostanár jelenlegi munkahelyén, a Debreceni Vegyipari Szakkö-
zépiskolában. Egész pályáját végigkísérte a sokszínűség, a könyvtárostanári feladato-
kon túl mindig tanította hosszabb-rövidebb ideig másik két szakját is, a magyar 
nyelv és irodalmat és az ének–zenét. Szívügye volt a könyvbarát kör, a színjátszó kör 
és az énekkar vezetése is. Csodálatos és feledhetetlen kirándulásokat szervezett a 
munkaközösség tagjainak hazánk és a környező országok híres könyvtáraiba.

1992-től a Kölcsey Ferenc Tanítóképző Főiskolán óraadó tanárként a Szaktájékoz-
tatás című tárgyat tanította. Iskolai könyvtára évtizedek óta gyakorlóhelye a 
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felsőoktatásban tanuló könyvtáros és informatikus könyvtáros szakos hallgatóknak. 
Több mint 80 hallgatónak adta át tapasztalatait s szerettette meg velük ezt a hivatást.

2005-től szakértő, megyei szaktanácsadó és könyvtári szakfelügyelő. 2008-tól a 
Debreceni Egyetemen oktatja a könyvtár-pedagógia módszertanát. A mesterképzés-
hez kapcsolódó tanítási gyakorlatot is végeznek iskolai könyvtárában a könyvtár-
pedagógia szakos egyetemi hallgatók. 2008–2009-ben a Szent István Egyetem 
Jászberényi Főiskoláján könyvtáros hallgatókat tanított könyvtári marketingre, 
könyvtár-pedagógiára és a könyvtárak állományának elemzésére. 2014-től mentor-
tanárképzésben vett részt a Debreceni Egyetem felkérésére.

1992-től önszorgalomból kezdte szervezni a város középiskolai 
könyvtárostanárainak munkaközösségi megbeszéléseit.

Országos rendezvényeket szervezett Debrecenben, városunkban korábban ilyen 
nem volt. 1992-ben a könyvtárostanárok Őszi Szakmai Napjának városi főszerve-
zője. 2002-ben a KTE Nyári Akadémia valósult meg Debrecenben közreműködésé-
vel. 2012-ben szakmai napot rendezett iskolai könyvtárában Szakmári Klára és 
Dömsödy Andrea részvételével. A könyvtárosok Vándorgyűlésén szervezőként vett 
részt 1996-ban és előadóként 2010 nyarán – Tehetséggondozás, Bod Péter versenyek 
témában. 

A Magyar Olvasótársaság Világkongresszusán 2006-ban előadást tartott szakkö-
zépiskolája tanulóinak olvasási szokásairól.

Több iskolai könyvtári, s könyvtári Európai Uniós Pályázat megvalósításában 
vállalt aktív szerepet, konzorciumi tagként vesz részt könyvtárával a Debreceni 
Egyetem és a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár pályázatában.

Kezdetektől lelkes szervezője a Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny megyei 
fordulóinak. Tanítványaival a verseny rendszeres résztvevője. A 2014/2015-ös évben 
tanítványa az országos döntőben 8. helyezést ért el.

1987-ben lépett be a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Hajdú-Bihar megyei 
Szervezetébe, majd vezetőségi tagja lett 1992–2004 között. A Könyvtárostanárok 
Egyesületének szintén 1987 óta tagja, 2005–2009 között elnökségi tagja.

Felterjesztője a Hajdú-Bihar Megyei Könyvtárostanárok munkaközössége.

KTE EMLÉKÉREM – AZ EGYESÜLETÉRT  
Bondor Erika

Bondor Erika 1994-től volt a budapesti Berzsenyi Dániel Gimnázium 
könyvtárostanára. Ezt megelőzően közművelődési könyvtárban dolgozott, majd a 
magyar-könyvtár szakos egyetemi diploma megszerzése után magyar szakos 
tanárként tevékenykedett. Tanári és a közkönyvtári olvasószolgálatban szerzett 
tapasztalatai kitűnő alapot szolgáltattak könyvtárostanári feladatainak hatékony 
ellátásához.
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Elsők között jutott – pályázatai révén – számítógéphez, integrált könyvtári 
szoftverhez és internethasználathoz. A korszerű informatikai eszközök magas 
színvonalú alkalmazásához pedig felsőfokú informatikus képesítést, majd az ELTE 
Könyvtártudományi-Informatikai Tanszékén szakinformátori képesítést szerzett. 
Azok közé a könyvtárostanárok közé tartozott, akik a humán képzettségüket 
informatikai tudással ötvözve országos viszonylatban is előremutató szolgáltatásokat 
hoztak létre az intézmény pedagógiai céljaiért. Közben példaértékű partnerkapcsola-
tok révén természetes módon integrálta a könyvtárat az iskola helyi informatikai és 
pedagógiai rendszerébe. Innovatív ötleteivel, a könyvtár eszközbázisára építve szinte 
elébe ment a tanulás-tanítás során felmerülő információs igényeknek.

Elért eredményeit, tapasztalatait mindig szívesen megosztotta a szakmából 
hozzáforduló kollégákkal, együttműködő partnerként segítette munkájukat. 
Könyvtára számos fővárosi és országos rendezvény, tanulmányi verseny, továbbkép-
zési program színtere volt. Nemcsak a fővárosi, hanem országos viszonylatban is 
fontos referenciahelynek tekinthetjük a Berzsenyi Dániel Gimnázium könyvtárát. 
Emellett szívügyének tekintette a gimnázium muzeális gyűjteményének gondozását, 
az évtizedek alatt máshová kerülő kötetek visszaszerzését.

Szakmai hozzáértésével széles körben alkalmazható módszereket kínált a NAT 
könyvtárpedagógiai céljainak megvalósításához. A 90-es évek második felében részt 
vállalt a Fővárosi Pedagógiai Intézet módszertani videós projektjében és az ezzel 
összefüggő továbbképzési programokban. Később az Országos Közoktatási Intézet 
által indított kutatási program keretében feldolgozta és közkinccsé tette az iskolai 
könyvtárhasználat hazai innovatív kezdeményezéseit, közben iskolai könyvtári 
szakértő, szaktanácsadó, szakfelügyelő is lett.

1994-től tagja a Magyar Könyvtárosok Egyesületének és a Könytárostanárok 
Egyesületének.

Eredményes szakmai tevékenységét ismerve és elismerve 2004-ben a 
Könyvtárostanárok Egyesülete elnökévé választották. Kitűnő kapcsolatteremtő 
készségével és biztos szaktudásával rövid idő alatt jelentős lépéseket tett a szakterü-
leten jelentkező problémák megoldása érdekében. Többek között felkérték az OM és 
NKÖM által életre hívott Könyvtár-stratégiai Bizottság munkájában, valamint a 
hazai iskolai könyvtárfejlesztési stratégia kidolgozásában való részvételre.

Vezetésével a Könyvtárostanárok Egyesülete megújult, a szakmai közéletben 
komoly rangot vívott ki. Számos megnyert pályázatával sok fontos szakmai program 
valósulhatott meg, még a határon túl is. Az ő kezdeményezése volt a Kis KTE 
könyvek sorozat elindítása, melybe maga is írt egy kötetet. A sorozat tagjait mindvé-
gig figyelemmel kísérte, szakmai javaslataival támogatta. Több sikeres Nyári 
Akadémiát, szakmai napot, kirándulást és szakmai délutánt szervezett. Az ő ötlete 
volt a Könyvtárostanárok Egyesületének Emlékérme megalapítása, az alapító okirat 
elkészítése. A KTE alapításának 20. évfordulóján méltó megemlékezést szervezett az 
alapító tagoknak, a régebbi elnökségi tagoknak és az egész könyvtárostanári 
közösségnek. Szakmai tudása mellett odaadó szorgalmával, mozgósító erejével, 
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önfeláldozó módon szolgálta az iskolai könyvtárak-könyvtárosok ügyét, még 
küzdelmes betegsége alatt is.

Az Egyesületért emlékéremre posztumusz jelölte a KTE elnöksége, ezzel is adózva 
odaadó munkájának, emberi tartásának.

A díjat átvette lánya, Sediqi Jázmin.

KTE EMLÉKÉREM – AZ ÉV ÍGÉRETES KÖNYVTÁROSTANÁRA  
Pozsa Réka

Réka 2009-ben szerzett informatikus könyvtáros, valamint társadalomismeret 
szakos diplomát az egri Eszterházy Károly Főiskolán. Jelenleg az Aquincum Angol- 
Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola könyvtárostanára.

Nagy szorgalommal és lelkesedéssel építette föl 6000 kötetes könyvtárát a Római 
úti lakótelepen, az aquincumi romkert szomszédságában található 1985 óta működő 
8 évfolyamos általános iskolában. Az iskola háromszintes panel épületében helyez-
kedik el. 6000 kötetes a könyvtár, amely 2010-ben vált le a Platán Könyvtárról, és 
került az oktatási intézmény fennhatósága alá. Rékára pályája elején máris nagy 
feladat várt: a polcok elhelyezésétől, a könyvek katalogizálásig, a könyvtárhasználati 
óravázlatok megírásáig minden feladatot lelkesen végzett. Kollégáival együttmű-
ködve könyvtárhasználati, valamint etika órákat tart iskolájában.

Könyvtárát, szakkörét, valamint iskolai könyvtári blogját megtekintve bárki 
meggyőződhet szakértelméről, ügyszeretetéről. Utóbbi helyen a napi aktualitások 
mellett – Mit olvasol most? – könyvajánlókat, könyvtári kívánságlistát tesz közzé. 
Gondot fordít a kreatív és játékos tehetséggondozásra: meseíró pályázatot és rajzver-
senyt szervez a Népmese Napja alkalmából, valamint a kötelező irodalomhoz 
kapcsolódó kvízjátékokat, könyvgerinc költészetet, könyvcserét és könyvtári estet 
hoz létre. Vonzóvá teszi az élményszerű könyvtári ismeretszerzést a tanulók önálló 
munkájának megszervezésével, a versenyekre való felkészülésekkel. A Réka által 
meghirdetett könyvtári programokra szívesen járnak a diákok. Az általa vezetett 
könyvtár az iskolai tanulói és dolgozói számára nyugodt délutáni felkészülést, 
igényes kikapcsolódást is biztosít. Kitűzött célja – a könyvek és olvasás megszerette-
tése – diákjai körében már megvalósult.

Szakmai ismeretei megalapozottak. Folyamatosan fejleszti szaktudását, részt vett 
a Tinta Tanácsadó Kft. Csapatépítés c. programján, valamint a KTE egri Nyári 
Akadémiáján.

Pozsa Réka felterjesztője a Budapest III. kerületi könyvtárostanári munkaközösség, 
a felterjesztést támogatta az iskola igazgatója, Baginé Kovács Klára.



Petri Ágnes a KTE emlékérem – Életműdíj  
2015-ös kitüntetettje.

Dr. Juhászné Belle Zsuzsa a KTE emlékérem 
– A könyvtárostanári hivatásért díj 2015-ös 
kitüntetettje.

Pozsa Réka a KTE emlékérem – Az év ígéretes 
könyvtárostanára díj 2015-ös kitüntetettje.

A KTE emlékérem – Az egyesületért díjat Bondor Erika posztumusz kapta.  
Az elismerést családja (testvére, lánya, szülei) vették át.
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Az EBLIDA (European Bureau of Library, Information and Documentation Association) 
állásfoglalása (forrás: http://www.eblida.org/News/The-right-to-e-read_hu.pdf )
Pallos Zsuzsanna: Olvasásmotiváció, e-könyv az iskolában, a közkönyvtárban és az e-könyv-kereskedelem. 
Friss tapasztalatok az Egyesült Királyságban című tanulmányához kapcsolódik.

E-könyv irányelv európai könyvtárak számára

Jogunk van az e-olvasáshoz

Az EBLIDA állásfoglalása az e-könyvekről az európai könyvtárak számára

A digitális korszak ma probléma és lehetőség egyszerre a társadalom számára. Az internet révén 
új és innovatív módszerek állnak rendelkezésre a tartalom szolgáltatásához, létrehozásához 
és terjesztéséhez – olyan új módszerek, amelyek értéket teremtenek, és hozzájárulnak ahhoz, 
hogy létrejöjjön a jól képzett, tudásalapú európai társadalom, ami versenyképesség és a haladás 
előfeltétele is egyben.

Ugyanakkor a jelenlegi helyzetet bizonytalanság jellemzi. A fogyasztóknak, mielőtt legálisan 
online megvásárolnak egy e-könyvet, alá kell írniuk egy tízoldalas megállapodást, amely a 
licencfeltételeket tartalmazza; a fogyasztói szervezetek perelik az e-könyvek kiadóit; az e- 
könyvek kiadói viszont megtagadják, hogy az e-könyveket könyvtárak vásárolhassák meg – és 
emiatt számos lehetőség elvész!

Egy aktuális, modern szerzői jogi keretrendszerre van szükségünk! Ez megszüntetné a 
bizonytalanságot, és a szerzők és más jogtulajdonosok számára hatékony elismerést és díjazást 
biztosítana. Ezáltal is bővülne a felhasználók hozzáférése az e-könyvekhez, és lehetővé válna 
számukra – mégpedig jogtiszta körülmények között –, hogy élvezzék és hasznosítsák a könyvtárak 
által kínált e-könyvek tartalmát.

Az európai polgároknak joguk van elektronikusan olvasni! Ezzel a jogukkal a könyvtárak 
révén élhetnek. A könyvtárakat tehát fel kell jogosítani az e-könyvek kölcsönzésére. Az európai 
polgárok számára a könyvtárak garantálják a szabad hozzáférést a tartalomhoz, információhoz 
és a kultúrához, de a jelenlegi jogi környezet miatt a digitális korszak könyvtárai nem tudják 
teljesíteni ezeket az alapvető szolgáltatásokat a társadalom számára, különösen, ami az e-könyvek 
szolgáltatását illeti.

[...]

Az EBLIDA ezért most felkéri az Európai Bizottságot, hogy teremtse meg azt a világos szerzői 
jogi keretrendszert, amelynek révén a könyvtárak beszerezhetik és kölcsönözhetik az e-könyveket, 
miközben a szerzők és más jogtulajdonosok megfelelő díjazásban részesülnek. Az aktuális szerzői 
jogi keretrendszernek lehetővé kell tennie – csakúgy, mint a nyomtatott könyvek esetében –, hogy 
a könyvtárak továbbra is nyújthassák szolgáltatásaikat valamennyi európai polgár számára.

Jóváhagyta EBLIDA Végrehajtó Bizottsága és E-könyvekkel foglalkozó munkacsoportja.  
Hága, 2013. június 13.

http://www.eblida.org/News/The-right-to-e-read_hu.pdf

