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MUSTRA
Folyóiratunk 2015. évi harmadik száma széles választékot kínál olvasóinknak. 
Folytatjuk a szomszédos országok történelemtankönyvei Magyarországra vonatkozó 
írásainak bemutatását. Hornyák Árpád szerb, Köő Artúr román tankönyveket 
elemzett. Utólag bevallhatjuk, hogy a sorozat elindításával kényes feladatra vállal-
koztunk. Aligha szükséges olvasóinknak bemutatni kapcsolatunkat a szomszéd 
nemzetekkel és a történeti irodalom – optimális megközelítésben is – érzékenynek, 
vitatottnak nevezett témáit, feldolgozásait. A sorozat vége felé még a kérdés is 
szkeptikus: milyen tanulságokat vonhatunk le az olvasottakból? 

Mint annyi más esetben, örülnénk, ha olvasónk véleményt nyilvánításának a 
közölt írásokról, és talán arról is, hogy hazai tankönyveink mennyiben mutatnak jó 
példát a kényes kérdések kezelésére.

Teljesen más, de szintén érdekes, s folyóiratunk tematikájához az ifjúsági iroda-
lom révén kötődik Galuska László Pál és Feleky Mirkó tanulmánya, melyben a 
fantasy-irodalom rendszerezésére vállalkoznak a szerzők. A szokatlan problémafel-
vetés nem menthet fel egy újszerű megközelítés intellektuális feldolgozásától, hiszen 
a fantasztikum – talán éppen a jövő bizonytalansága miatt is – változó irodalmunk 
egyre szervesebb része.

Ha már az irodalmat említjük, örömmel közöljük Adamikné Jászó Anna Jókaival 
foglalkozó írásának 2. részét, melyben ismét megerősítést nyernek az író időtálló 
értékei. Természetesen bennünk is felmerül, és remélhetőleg az olvasóinkban is, 
vajon miért vagyunk hajlamosak irodalmi értékeinket olyan gyorsan feladni?

Kóczy László írása a tudományos folyóiratok értékeléséről nagyon aktuális, s 
folyóiratunk szerkesztőit közvetlenül is érintő problémát feszeget. „Feszeget”, mert 
mint az írás több ponton is bizonyítja: az értékelés nagyon nehéz, s a bevett eljárások 
sokszor mellőzik az objektív kritériumokat. Mindez nem ment fel bennünket a 
megoldás keresése alól. A figyelmet érdemlő értékes írásához legfeljebb annyit 
tennénk hozzá, hogy az értékelés lehetősége tudományonként változik, de ehhez már 
magának a tudomány fogalmának a pontosítása is szükséges. A pedagógiai folyóira-
tok száma a XX. század elején megközelítette a százat, de azokban keveredtek a 
valódi tudományos, időtálló értékek és a mellőzésük miatt sértett elődeink panasz-
áradata.

Végül említjük Novák Gábor érdekes beszélgetését Bencédy Józseffel, aki munka-
társára, barátjára: Lőrincze Lajosra emlékezett vissza születésének százéves évfordu-
lója alkalmából. A szakmai–tudományos és személyes emlékek felvillantása alkal-
mas arra, hogy mi is tisztelettel és szeretettel gondoljunk vissza a tudósra, a 
nagyszerű pedagógusra, de mindenekelőtt az igaz emberre.

Jáki László
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A TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATOK 
ÉRTÉKELÉSE

KÓCZY Á. LÁSZLÓ1

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

LÁSZLÓ KÓCZY Á.: EVALUATION OF ACADEMIC JOURNALS

Evaluating academic journals has two purposes: Firstly journal quality or prestige is 
used to approximate the quality of published articles and thereby the academic output 
of researchers or even departments, universities or indeed nations. Secondly librarians 
face rising journal subscription fees and must make difficult decisions to spend the 
available budgets efficiently. While acknowledging the limitations of such evaluations 
this study surveys the key methods used in economics and other sciences to measure 
journal quality. While the impact factor is by far the most widely used measure it is 
also the one that is criticised most: both the definition and the limitations are 
presented. More advanced methods based on paired comparisons, such as the LP, the 
invariant or the tournament method as well as the recently introduced h-index are 
also discussed. The paper closes with a comparison of the different methods and their 
properties and makes recommendations for evaluating journals for the purposes of 
measuring research output and quality and for measuring the total value of a journal.

1. BEVEZETÉS

Az alapkutatással foglalkozó tudományos kutató nehéz helyzetben van, amikor 
kiváló teljesítményét szeretné igazolni a laikus társadalom felé. Nincs vita, ha 
eredményei sokakat érintenek, hatása az érintettekre jelentős. Ilyen eredmény 
azonban kevés van, néha a legjelentősebb, korukat meghaladó eredmények kevesek 
által olvasott, obskúrus folyóiratokban jelennek meg, egy, a legtöbb ember által 
érthetetlen nyelven. Az eredményesség bemutatása azonban rendszerint nem puszta 
kívánság. A kutatók és a befogadó intézmények kemény csatákat vívnak a szűkös 
forrásokért; állást, ösztöndíjat, előléptetést csak a legjobbak kaphatnak, nem vélet-
len, hogy a kérdés folyamatosan napirenden van a Magyar Tudomány hasábjain 

1  Magyar Tudományos Akadémia Közgazdasági és Regionális Tudományi Kutatóközpont és Óbudai 
Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar. koczy.blog.hu, koczy@krtk.mta.hu



10 KÖNYVTÁR

(pl. Csaba, Szentes és Zalai, 2014). Sajnálatos módon ugyanakkor a kutatók munkás-
ságának megítéléséhez évtizedek kellenek, miközben a kutatónak most lenne 
szüksége értékelésre. Az összeegyeztethetetlen időhorizontok miatt bizonyos 
kompromisszumokra kényszerülünk: a kutató cikke helyett a befogadó folyóirat 
átlagos cikkét, azaz tulajdonképpen a befogadó folyóiratot értékeljük. Könyvek 
értékelésére ez a módszer természetesen alkalmatlan.

A folyóiratok értékelése azonban nem csak a szerzők számára fontos. Segíti a 
kezdő kutatókat abban, hogy hol kezdjék az irodalom megismerését, mik a megbíz-
ható források, illetve, hogy kész cikkeiket hol közöljék. E döntés fontosságát aligha 
lehet túlbecsülni, hiszen a publikálás helye az elsődleges tényezője annak, hogy a 
munkánk hány hivatkozást kap a jövőben (Peng, Zhu, 2012). Végül, de nem utolsó-
sorban az értékelés hasznos támpont lehet a könyvtárosok számára, hogy a folyama-
tosan szűkülő források és az ezzel párhuzamosan emelkedő előfizetési díjak mellett 
a lehető legjobb ár-érték arányú folyóiratcsomagot fizessék elő. 

A két feladat: a cikkek és a folyóirat értékelése nem ugyanaz a feladat, de külön-
külön a két problémára is számtalan megoldást találunk. A sok megoldás sajnos azt 
is jelenti, hogy igazán jó és elfogadott megoldás nincs. A kiterjedt irodalmat elsősor-
ban a széles körben használt hatástényező vagy impakt faktor (IF) kritikái dagaszt-
ják, miközben több ígéretes módszer csak az elmúlt pár évben kapta meg az őket 
megillető figyelmet. 

A továbbiakban bemutatjuk a fontosabb értékelő módszereket, rávilágítunk 
erősségeikre és gyenge pontjaikra. Mindenekelőtt azonban fontos kitérnünk a 
folyóiratok értékelésének és az értékelésekből levonható következtetéseknek a  
korlátaira. 

2. AZ ÉRTÉKELÉS KORLÁTAI

Az eredmények közlésének menete tudományterületenként eltérő, és saját területem, 
a közgazdaság-tudomány esete valószínűleg nem jellemző általánosan. Itt a kézirat 
először bírálatlan formában, mint műhelytanulmány érhető el, majd a jobb eredmé-
nyeket elfogadja közlésre egy folyóirat (Kóczy, 2014). Nem mondhatjuk, hogy a 
cikket ekkor hozták nyilvánosságra, hiszen az már korábban elérhető volt: a folyó-
irat ehhez a peer-review-t, a szakértői bírálatot teszi hozzá, mintegy ráütve a pecsé-
tet, hogy „megfelelt”. Természetesen nem mindegy, hogy melyik folyóirat pecsétje 
kerül rá: a magasabb presztízsű lapokban egész egyszerűen magasabb szintű 
szerkesztői munka folyik, ami a szerkesztőség szűrőjén átjutott cikkek eredményes-
ségén, hatásán mérhető le. 

Következik-e ebből, hogy a jobb folyóiratban elfogadott cikk jobb? Természetesen 
nem. A közölt cikkek egy része semmilyen további hatást – például hivatkozást 
–  nem tud felmutatni. Ez ritkábban, de a jobb lapokban is előfordul (Laband, 2013). 
Másrészt egy gyengébb lapban megjelent cikk is kaphat sok hivatkozást. Ez örvende-
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tes a szerző számára, de kár, hogy nem tudta meggyőzni egy magasabb presztízsű 
folyóirat szerkesztőit, hiszen akkor várhatóan még több hivatkozást kapna. Sajnála-
tos, ha egy szerző nem tudja helyesen felmérni az eredmény jelentőségét, hiszen 
ezért az értékeléskor esetleg nagy árat kell fizetnie.

Mi a helyzet a könyvekkel? Hazánkban ma is sokan tekintik a könyvet a tudomá-
nyos munka koronájának. Egy könyv értéke, presztízse felbecsülhetetlen – a szó 
szoros értelmében. Mivel a szerző mellé nem teszi oda a nevét két tucat vezető tudós 
a világ minden tájáról, igazából senki sem tudja, hogy a könyv miféle szakmai 
megmérettetésen esett át, senki sem vállal garanciát a könyv minőségére. Hiába a 
kiváló szerző, szakkönyvekben sokkal több elírást, pontatlanságot, sőt hibát találni. 
A közgazdászok közül az ír könyvet, aki nem tud cikket írni, vagy aki ily módon 
szeretné a jövedelmét kiegészíteni. Az eredeti kutatási eredményeket tartalmazó 
könyv nem jellemző, a szerzők a mennyiség helyett a minőségre törekednek.

A kutatóknak a publikációikat befogadó folyóiratokon keresztüli értékelése 
tökéletlen, de szükséges módszer (Frey, Rost, 2010). Egy közepes európai egyetem 
álláshirdetésére 100 fölötti pályázat érkezik, és hasonló számokkal dolgozik a 
Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) a posztdoktori pályázat 
kapcsán. Üdvös volna minden pályázó anyagát részleteiben megismerni, de erre 
nincs lehetőség. A folyóiratok értékelése a gyors, bár kissé pontatlan segítség a 
hatékony értékelésben. 

3. A FOLYÓIRATOK ÉRTÉKELÉSÉNEK MÓDSZEREI

Alapvetően két iskolája van a folyóiratok értékelésének: kérdőíves és hivatkozás-
alapú.

3.1. Kérdőíves értékelés
A kérdőíves értékelés (például Malouin, Outreville, 1987) során megkérdeznek 
egyetemi professzorokat, innovációs szakembereket vagy éppen doktorandusz 
hallgatókat, hogy szerintük melyek a fontos vagy éppen értékes lapok, mely folyóira-
tokat olvassák rendszeresen. 

A kérdőíves értékelésnél a probléma már a megkérdezettek kiválasztásával 
kezdődik. Kérdezzünk meg minden kutatót? Szükséges-e valamilyen módon 
súlyozni a „kis- és nagyfogyasztók”, azaz például doktoranduszok és tudományos 
kutatók véleményét? Mennyire érzékeny az értékelés a megkérdezettek földrajzi 
elhelyezkedésére? Hasonlóak vagy nagyon eltérőek az értékelések (Axarloglou, 
Theoharakis, 2003)? Vajon a válaszadók képesek a tudományos értékeket elkülöní-
teni egyéb szempontoktól? 

Ezekre a kérdésekre nem mindig adhatunk kedvező válaszokat. Bár az American 
Economic Association tagsága lefedi a közgazdászok színe-javát, ha a vizsgálat 
(Axarloglou, Theoharakis, 2003 ) csak a kutatók egy szisztematikusan kiválasztott 
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csoportjára vonatkozik, akkor egyes folyóiratok vagy akár teljes tudományterületek 
mellőzve lesznek. A ma általánosan vezető lapnak tartott Review of Economic Studies 
és az Econometrica közül az első kifejezetten tiltakozásból jött létre, míg utóbbit a 
kor vezető lapjainak a matematikai módszerektől való elzárkózása tette erőssé.

A kérdőíves felméréseknek jellemzője, hogy az eredmény különösen kedvező az 
egyesületi folyóiratok számára – elsősorban a megkérdezett egyesület folyóirataira 
nézve. Ez aligha meglepő: nyilvánvalóan az ismert lapok között említi a kutató azt a 
folyóiratot, amit évente többször a kezébe vesz, még ha  bele sem olvas. Ugyanakkor, 
minőségüktől függetlenül nyilvánvaló hátránnyal indulnak a specialista, szűkebb 
tudományterülettel foglalkozó folyóiratok.

A különböző intézmények által deklarált folyóiratlisták rendszerint valamilyen 
hivatkozáson (és egyéb hasonló jegyzékeken) alapuló rangsorok, melyet a készítők 
szubjektív értékelése módosít kissé. Érdekes Hudson (2013) munkája, aki különböző 
hivatkozásalapú módszereket és több intézményi rangsort vet össze ökonometriai 
módszerekkel.

3.2. Hivatkozásanalízis
A hivatkozásanalízis során, ahelyett, hogy megkérdeznénk a kutatókat, meglessük, 
hogy hogyan használják a folyóiratokat. Az elgondolás lényege, hogy a szerzők a 
hivatkozásokkal elismerésüket fejezik ki egy korábbi eredmény, illetve szerző felé; a 
sok hivatkozást kapó cikket tehát sokan elismerik. Elmondhatjuk tehát, hogy a cikk 
értékes? 

A hivatkozásanalízis egyik kritikája, hogy egy hivatkozás nem egyértelműen 
pozitív, több oka is lehet (Kóczy, 2010):

 ■ Konkrét és felhasznált eredményre vagy információra hivatkozunk.
 ■ Más által már sikerrel használt módszert alkalmazunk – az ismert írásra való 
hivatkozás révén könnyebben megértik a saját dolgozatot.

 ■ Bemutatjuk az új eredmények fontosabb előzményeit.
 ■ Látszólag hasonló kutatásra hivatkozunk, hogy tisztázzuk a hasonlóságokat és 
különbségeket, vagy elmagyarázzunk, hogy miért nem a korábban javasolt 
módszert alkalmazzuk.

 ■ Taktikus hivatkozás egy remélt bíráló (lazán) kapcsolódó munkáira, hiszen a 
szerkesztők gyakran a hivatkozási lista alapján kérnek fel bírálókat.

 ■ Taktikus hivatkozás, hogy a hivatkozott szerző felfigyeljen az írásra és pozití-
van ítélje meg.

 ■ Taktikus hivatkozás a bíráló által figyelmünkbe ajánlott művekre.
 ■ Önreklám: hivatkozás kevésbé kapcsolódó saját írásokra is, hátha így új 
olvasókhoz jutnak el (van Raan, 2008).

A felsoroltak közül szűkebb értelemben véve csak a legelső tekinthető hivatkozás-
nak, de az első négy típus mindegyike a hivatkozott mű, míg a taktikus hivatkozá-
sok jellemzően a hivatkozott szerző érdemei miatt születtek. Érdemen nem feltétle-
nül értünk pozitív hivatkozást. Míg egy szerző munkásságának értékelése 
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szempontjából fontos, hogy a művét pozitív összefüggésben idézzék, egy folyóirat 
jelentőségét egy negatív idézet is erősíti. A „negatív reklám is reklám”, mondhat-
nánk, de ennél fontosabb, hogy egy jelentéktelen folyóiratban megjelent hibás vagy 
hiányos eredményt nem érdem korrigálni, tehát már önmagában az említés mutatja 
a hivatkozott forrás jelentőségét. Összegezve tehát: a hivatkozás minden esetben az 
idézett forrás jelentőségére, vagy az idézett cikk értékére, hasznosságára utal.

A hivatkozásanalízis implicit feltételezése, hogy a szerzők minden felhasznált 
eredmény forrására hivatkoznak, de felesleges, fent „taktikusnak” nevezett hivatko-
zásokat nem helyeznek el. További feltételezés, hogy amennyiben egy eredmény több 
forrásból is elérhető, akkor az eredetire, a legjobbra, vagy, ha ilyen nincs, akkor 
mindegyikre hivatkoznak (Smith, 1981). Gyakran előfordul, hogy az elsődleges 
eredmény nehezen olvasható, vagy akár nehezen hozzáférhető helyen jelent meg, s 
kényelmi okokból a hivatkozás egy másodlagos közlésre utal, ráerősítve a folyóiratok 
értékelésére. Így, bár nem szabad elfeledkezni az értékelés korlátairól, a folyóiratok 
sorrendjét ez vélhetőleg nem befolyásolja. 

4. A HIVATKOZÁSANALÍZIS MÓDSZEREI

Az alábbiakban áttekintjük a folyóiratok értékelésének hivatkozásokon alapuló 
módszereit.

4.1. A hivatkozások száma
Amennyiben minden hivatkozás értékes, minél több hivatkozást kap egy mű, annál 
elismertebb. 

Az egységnyi idő, jellemzően egy év alatt megjelent hivatkozások száma (citation 
counts – CC), értelemszerűen a folyóirat által kapott összes hivatkozás száma. 

Azt mondjuk, hogy egy értékelő módszer mérettől független, ha egy folyóirat 
megduplázása nem változtatja meg az értékelését. A hivatkozások száma természete-
sen nem független a mérettől, hiszen a megduplázott folyóirat kétszer annyi hivatko-
zást kap. Mondhatjuk, hogy a hivatkozások száma elfogult a nagy folyóiratok javára.

További kritika, hogy míg egy új folyóirat csak néhány évfolyam, míg egy régi lap 
akár több évtized cikkeire kaphat hivatkozásokat. Például a közgazdaság-tudomány-
ban egy-egy cikk akár évtizedek múlva is kaphat hivatkozásokat, anatómiában száz 
évvel korábbi cikkekre is gyakorta hivatkoznak (Cameron, 2005). Az úgynevezett 
felezési idő (cited half-life) – ami azt mutatja meg, hogy átlagosan mennyi idő alatt 
érkezik meg a hivatkozások fele – sok elméleti lapban 10 feletti. Mondhatjuk tehát, 
hogy a hivatkozások száma elfogult a régi lapok iránt. Ez az elfogultság valamivel 
könnyebben elfogadható, és sajnos sok értékelési módszer sajátja.
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4.2. Hatástényező – impakt faktor
A hatástényező vagy ismertebb nevén az impakt faktor (IF) a Thomson Reuters2 
által évente megjelentetett mutató, mely megadja, hogy egy, a folyóiratban megjelent 
cikk az első két évben várhatóan hány hivatkozást kap. A pontos definíció ettől egy 
kicsit eltérő: a hatástényező az adott évben a folyóirat előző két évben megjelent 
cikkeire érkezett hivatkozások és az adott évben megjelent cikkek számának 
hányadosa. 

Vegyünk egy példát: a folyóirat 2014-ben 100 hivatkozást kapott. A 100 hivatko-
zásból 5 a 2014-ben, 32 a 2013-ben, 17 a 2012-ben, a többi a korábbi években megje-
lent cikkekre hivatkozik. 2013-ban a folyóirat 15, 2012-ben pedig 13 cikket közölt. 
Ekkor a hatástényező (32+17)/(15+13)=1,75.

Garfield már az 50-es években hivatkozási adatbázist épített, a mai Web of 
Science elődjét. A rendelkezésre álló adatbázis aztán lehetőséget adott különféle 
érdekességek kiemelésére. Garfield a gyorsan forgó, aktuális, „forró” témákat és az 
azoknak otthont adó folyóiratokat kereste, s ennek meghatározására vezette be a 
hatástényezőt (Garfield, 1955), amelyet ma is elterjedten használnak – részben 
tévesen – a folyóiratok értékelésére. Mivel gyakorlatilag évtizedek óta elérhető, a 
folyóiratok értékelésének de facto standardjává vált. Ebből a státuszából az elmúlt 
két évtized robbanásszerűen fejlődő tudománymetriai irodalma, a megfogalmazott 
kritikák garmada, alternatív mértékek tucatjai sem tudták elmozdítani. 

Mi a probléma az impakt faktorral? Szinte az a kérdés, hogy mi nem probléma! 
Az impakt faktorral kapcsolatban számtalan kritika fogalmazódott meg az évek 
alatt (Amin, Mabe, 2000), és ugyan ma már ismert egy axiomatikus leírása is, ez 
csupán rögzíti az IF tulajdonságait (Bouyssou, Marchant, 2011). Kezdjük azzal, hogy 
az impakt faktor – a Garfield cégéből kinövő Insititute for Scientific Information, 
jelenleg a Thomson Reuters publikálta – értékeihez csak az előfizetők férhetnek 
hozzá. (A nagyobb kiadók folyóiratai feltüntetik aktuális IF-értéküket, néha ranghe-
lyüket is.) Azok a kutatók, illetve kutatóhelyek azonban nem, vagy csak korlátozot-
tan férnek hozzá az IF-értékekhez, ahol elsősorban szükség lenne rá. Az alábbiakban 
három csoportba foglaljuk az impakt faktor kritikáit (Glänzel, Moed, 2002; Ha, Tan 
és Soo, 2006).

4.2.1. Technikai problémák
Egy folyóirat nem „kap” automatikusan impakt faktort. Az impakt faktor előfelté-
tele, hogy a folyóirat tudományos közleményeit indexeljék,3 ami  költséggel jár. 
Miközben a nagyobb kiadók „felnőttkorba” ért lapjai mind bekerültek már a 

2  A Thomson Reuters cég Journal Citation Reports (JCR) című, évente megjelenő kiadványa a tudo-
mányos folyóiratok értékelését tartalmazza. A kiadvány alapja a tudományos publikációkat, első-
sorban folyóiratcikkeket feldolgozó Web of Science szolgáltatás. A JCR hivatalos weboldala: http://
thomsonreuters.com/en/products-services/scholarly-scientific-research/research-management-and-
evaluation/journal-citation-reports.html

3  Az indexelés során a közleményekről olyan adatokat (metaadatok) vesznek fel, amelyek biztosítják, hogy 
azok visszakereshetőek, különböző szempontok szerinti csoportosíthatóak legyenek.
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„klubba”, a független kiadású, esetenként igen színvonalas lapoknak jellemzően 
nincs IF-értéke. A nem angolszász világból származó vagy nem angol nyelvű lapok 
hiánya és rossz szereplése széles körben dokumentált (Archambault, Vignola-Gagné, 
Côté, Larivière és Gingrasb, 2006). Természetesen a fenti hányadost bármely, akár a 
„hiányzó” folyóiratra is ki lehetne számolni. Ez az érték azonban nem hivatalos, 
tehát olyan, mintha nem is lenne, mert a bibliográfiai adatbázisokban csak a hivata-
los értéket tüntetik fel. Ennek egyik oka lehet, hogy a hivatalos impakt faktor 
számolásakor csak a Thomson Reuters által indexelt folyóiratokból érkező hivatkozá-
sok számítanak. Hudson, (2013) a különböző módszerek összehasonlításakor az IF 
és a SCImago azonos módon, de más adatokból számított „average two year cites” 
mutatója között mindössze 0,91 korrelációt talált. Ahhoz, hogy egy, ebbe a körbe 
nem tartozó lap értékét kiszámítsuk, az összehasonlíthatóság végett például figyel-
men kívül kell hagyni a lap önmagára való hivatkozásait (Vanclay, 2012). Egy 
szélesebb körben vizsgált IF értelemszerűen nagyobb lesz.

Míg egyes folyóiratok esetében a hiányuk a probléma, az sem szerencsés, ha lapok 
mindenféle kritika és korlát nélkül kerülnek be az adatbázisba. Az IF ugyanis nem 
tesz különbséget, nem súlyoz két kapott hivatkozás között, jelenjenek meg azok egy 
vezető tudományos folyóiratban vagy éppen a Ludas Matyiban. A kevésbé rangos 
lapokban ráadásul gyakrabban előfordul a másodlagos, harmadlagos forrásra való 
hivatkozás, az ilyen lapok túlsúlyba kerülése esetén az IF a tudományos úttörőség 
helyett a disszemináció mérőszáma lesz.

A hányados nevezője sem mentes az ellentmondásoktól. A megjelent cikkek 
számába ugyanis csak a tudományos cikkek számítanak bele, a számításból kima-
radnak ugyanakkor például az olvasói levelek (Didierjean, 2002). Érdekes módon az 
olvasói levelekre érkező hivatkozások is beleszámítanak a hányados számlálójába. A 
hivatalos és az ezektől megtisztított impakt faktor között néha igen nagy, az orvosi 
folyóiratok 40%-ában 10% feletti, 5%-ában 40% feletti az eltérés (Amin, Mabe, 2000). 
A furcsa definíció tehát jelentősen torzítja az adatokat, ráadásul folyóiratonként 
más-más mértékben. Egyes folyóirat-szerkesztők vagy kiadók szeretik kihasználni 
ezt a kiskaput, és olyan írások, melyeket más lap esetleg kutatási cikként közöl, itt 
beleférnek az olvasói levél kategóriájába. A Journal to Field Impact Factor (JFIS) (Van 
Leeuwen, Moed, 2002) bezárja ezt a kiskaput azzal, hogy ugyanazokat az írásokat 
vizsgálja darabszám és hivatkozások szempontjából, illetve a kapott számot a szakte-
rületi átlaghoz igazítja. 

A technikai problémák között említendő, hogy az IF kiszámításához felhasznált 
adatokban rengeteg a hiba, elírás, különösen a hivatkozó cikkekben, így az IF 
valójában egy nagyon pontatlan mutató, noha a három tizedes feltüntetése éppen az 
ellenkező benyomást kelti (Vanclay, 2012).

4.2.2. Tudományterületi hatások
Az impakt faktor teljesen alkalmatlan különböző tudományterületeken született 
publikációk összehasonlítására. Teljesen figyelmen kívül hagyja az eltérő hivatkozási 
szokásokat, vagy akár a területek méretét. Egy kisebb területen született meghatá-
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rozó publikáció, amire szinte minden cikk hivatkozik, kevesebb hivatkozást kaphat, 
mint egy sokkal nagyobb terület kevésbé kiemelkedő cikke. Az impakt faktor 
arányos a tudományterület méretével, azaz a nagyobb területen arányosan nagyob-
bak az impakt faktorok (Jemec, 2001). A terület méretének dinamikája sem elhanya-
golható. Egy gyorsan bővülő terület impakt faktora magasabb (Ha et al., 2006).

Tudományterületenként eltérő a hivatkozási intenzitás, azaz az egy cikkben 
hivatkozott cikkek átlagos száma. Az impakt faktor arányos a hivatkozási intenzi-
tással, azaz két (viszonylag izolált) terület közül a magasabb hivatkozási intenzitású-
ban, ceteris paribus az IF is magasabb lesz. 

A már korábban említett felezési idő tudományterületenként és publikációs 
típusonként is eltérő. A nagyobb felezési idejű területeken a hivatkozásoknak kisebb 
része esik a vizsgált kétéves ablakba. A publikációk és hivatkozások vizsgálatához 
rögzített ablak kétéves hossza egy önkényes paraméter, ma már a Thomson Scientific 
is közli az ötéves impakt faktort. Ez a változat továbbra sem használható a külön-
böző „sebességű” tudományok folyóiratainak összehasonlítására, viszont a „lassabb” 
tudományokon belül alkalmasabb egy rangsor felállítására. Hasonló hatás figyelhető 
meg az áttekintő cikkek, kutatási cikkek és kutatási gyorsjelentések összehasonlítá-
sakor, így egy tudományterületen belül is torzulhatnak az értékek az egyes folyóira-
tok jellemző publikációs formátuma miatt. A hivatkozási felezési idő hatástényező 
(citation half-life impact factor – CHAL) a folyóiratonként különböző, a hivatkozá-
sok felezési idejének megfelelő ablakot vizsgál (Sombatsompop, Markpin és 
Premkamolnetr, 2004). 

Összegezve jelentős torzulás figyelhető meg, például az élettudományokban 
hatszor akkora IF-értékeket találunk, mint a matematika vagy a társadalomtudomá-
nyok területén (Amin, Mabe, 2000). 

4.2.3. Manipuláció
Az IF eddig felsorolt kritikái furcsa, kedvezőtlen tulajdonságokra világítanak rá, 
illetve korlátozzák használhatóságát mint objektív, rangsoroló mérési eredmény. 
Mindezek ellenére az IF komoly karriert futott be, és a folyóiratokat elsődlegesen az 
IF szerint rangsorolják. Így egy szerkesztő vagy kiadó számára fontos cél, hogy a 
folyóirat impakt faktora lehetőleg minél magasabb legyen. Manipulációról akkor 
beszélünk, ha a szerkesztő vagy kiadó tudatosan olyan eszközökhöz nyúl, melyek 
célzatosan növelik az adott lap hatástényezőjét. A manipuláció lehetősége egy újabb 
kedvezőtlen tulajdonság. 

A megjelenő cikkek tudományos cikként vagy olvasói levélként való kategorizá-
lása részben önkényes, és egyes, főleg orvosi lapokban mindennapos gyakorlattá 
vált, hogy tudományos eredményeket olvasói levélként hozzanak le, esetenként 
kifejezetten bátorítják a szerzőket, hogy munkájukat ilyen formában nyújtsák be 
közlésre (Sevinc, 2003). A szokás kialakulásának eredetéről nincs információnk, 
azonban a megjelenő anyagok átkategorizálása mint lehetőség, minden szerkesztő 
számára rendelkezésre áll, és így növelhető az IF. Az ilyen manipuláció könnyen 
leleplezhető és a kategóriák utólagos helyrerakásával, vagy a nem-cikk publikációkra 
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érkező hivatkozások figyelmen kívül hagyásával egy tisztított impakt faktort 
kaphatunk (Amin, Mabe, 2000). 

A „lassú” tudományok számára vonzó csel a kötetek idő előtti megjelentetése. Egy 
elméleti közgazdaság-tudományi folyóirat esetében előfordult, hogy a kötetek másfél 
évvel a rajtuk szereplő dátum előtt jelentek meg! Így a hivatkozások megjelenésére 
nem 1–2, hanem 2,5–3,5 év marad, várhatóan növelve az impakt faktort.

A manipulációk másik esetében maguk a hivatkozások torzulnak: ez egy igen 
kedvezőtlen fejlemény a hivatkozásanalízis szempontjából, hiszen így éppen az 
analízis alapjául szolgáló adatok változnak meg; itt a korrekció csak meglehetősen 
drasztikus és vitatható módszerekkel lehetséges. Az ilyen manipuláció legkézenfek-
vőbb formája a folyóirat önhivatkozásának bátorítása, rosszabb esetben megkövete-
lése (Agrawal, 2005; Gowrishankar, Divakar, 1999; Sevinc, 2003; Sharp, 2004). A 
hírneves Lancet orvosi folyóirat 1997 óta a cikkekhez mellékelt hozzászólásokban 
hivatkozik az eredeti cikkre; ezzel a technikai változtatással önmagában mintegy 
35%-kal megnövelte impakt faktorát (Cameron, 2005; Van Leeuwen és Moed, 2002).

Az impakt faktor ugyanakkor nem elfogult a nagy folyóiratok irányába, bár 
érdekes módon a sok cikket publikáló folyóiratok impakt faktora konzisztensen 
nagyobb (Cameron, 2005). Ennek okára nem találtunk vizsgálatokat, de a jelenséget 
magyarázhatjuk a cikkek között jelentkező externáliákkal. Amikor ugyanis az 
olvasó rátalál a folyóiratban megjelenő valamely cikkre, egyúttal rátalál az összesre 
is, és egy nagy folyóiratban esélyes, hogy talál más kapcsolódó cikket is. A gondolat-
menet megállja a helyét a klasszikus papíralapú keresés, de különösen az internetes 
böngészés esetében is. 

4.3. Páros összehasonlításon alapuló módszerek
Az IF számos kritikája közül sok valójában technikai és az IF megfelelő csiszolgatá-
sával feloldható. A kapott mérőszámok mégsem generálnak reprodukálható rangso-
rokat, elsősorban azért, mert az IF erősen függ a vizsgált folyóiratok körétől; egy 
szinte lényegtelen változtatás is átrendezheti a vezető lapok sorrendjét. Ennek oka, 
hogy az IF minden lapot egyformán komolyan vesz. Az értékelést alapjaiban 
változtatja meg, ha a különböző folyóiratokat súlyozva, azaz a különböző folyóira-
tokban megjelenő hivatkozásokat különböző mértékben vesszük figyelembe: minél 
értékesebb egy folyóirat, annál nagyobb, minél kevésbé értékes, annál kisebb súllyal. 
Így ha az értékesebb lapokban megjelent hivatkozásokat már figyelembe vettük, a 
további lapoknak egyre kisebb a jelentősége. Így a kapott eredmény alig, vagy 
egyáltalán nem függ az indexelt folyóiratok pontos halmazától. 

A páros összehasonlítás módszere (Bradley, Terry, 1952) egy statisztikai módszer, 
mely eredetileg azt határozza meg, hogy – a folyóiratok rangsorolásánál – mekkora a 
valószínűsége, hogy egy folyóirat a vizsgált folyóiratra hivatkozik. Stigler, Stigler és 
Friedland (1995) egyebek mellett ennek egy változatát is használja a közgazdaság-
tudományi folyóiratok rangsorolására. Sajnos a módszer csak egymással szoros 
hivatkozási kapcsolatban levő folyóiratokra alkalmazható (Liner, Amin, 2006), ami 
már a közgazdasági lapok egészéről sem mondható el. Az alábbiakban több egyszerű 
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módszert is bemutatunk. A páros összehasonlításon alapuló módszerekről részletes 
áttekintést Csató (2013) ad.

4.3.1. Az LP-módszer
Hogyan súlyozzuk a folyóiratokban megjelenő hivatkozásokat? Ha az önkényes 
értékeket – helyesen – elvetjük, adja magát, hogy a súlyok maguk a kapott folyóirat-
értékelések legyenek. A laikusnak első hallásra talán lehetetlennek tűnő feladat 
megoldása kétféleképpen is meghatározható. Egyrészt a folyóiratok értékelése egy 
megfelelően felírt mátrix sajátérték-vektora, azaz egy olyan vektor, amit a mátrixszal 
megszorozva önmagát kapjuk. Másrészt, ha kezdetben egyformán súlyozzuk a 
folyóiratokat, a kapott értékelést súlyként használva, majd ezt a lépést kellően 
sokszor ismételve, határértékben megkapjuk a kívánt értékeket. A módszer először 
Liebowitz, Palmer (1984) a közgazdaság-tudományi folyóiratokat értékelő munkájá-
ban bukkant fel; ma LP-módszerként ismert, ami utalhat a szerzők nevére (különö-
sen, hogy tíz évvel később Laband, Piette (1994) frissítette a rangsort), vagy a 
társadalmi döntések elmélete és a matematika határterületén megfogalmazott 
bajnokságok körében ismert, lényegében azonos long path módszerre (Laslier, 1997). 
Ugyanezt a módszert használta Kalaitzakis, Mamuneas, Theofanis és Stengos (2003) 
a közgazdaság-tudományi rangsor eddig legutolsó frissítéséhez. 

Az alábbiakban formálisan is definiáljuk az LP-módszert.
Jelölje J = {1, ..., n} a folyóiratok halmazát! Bármely két i és j folyóirat esetében cij a 

j folyóiratban megadott, i folyóiratra vonatkozó hivatkozások számát jelöli.  
A C = (cij)i,j ∈ J hivatkozási mátrix egy n × n-es egészértékű mátrix. Jelölje DC a 
diagonális n × n-es egészértékű mátrixot, melynek átlóján a cj = ∑ i ∈ J cij, értékek 
helyezkednek el. Itt cj nem más, mint a j folyóirat által adott összes hivatkozás 
száma. Legyen a egy n dimenziós egészértékű vektor, melynek aj koordinátája éppen 
a j folyóiratban megjelenő cikkek számát mutatja. Jelölje továbbá A a diagonális 
n × n-es egészértékű mátrixot, melynek átlóján az aj értékek helyezkednek el. 
Egy z vektor esetében ||z|| = ∑ ni = 1|zi|.

Az LP módszer egy (J, a, C) értékelési problémának az a v megoldása, melyre 
teljesül, hogy

A–1Cv  = v
||A–1Cv||

azaz v az A–1C mátrix pozitív sajátvektora.
Az LP-módszer sok korábbi kritikát megválaszol, azonban a tudományterületek 

összehasonlítására továbbra sem alkalmas. Könnyen belátható ugyanis, hogy a 
magas hivatkozási intenzitású tudományterületeken nagyjából arányosan magasabb 
értékeket kapunk. 
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4.3.2. Az invariáns módszer és az Eigenfactor
Az invariáns módszer (Moon, Pullman, 1970; Pinski, Narin, 1976) elsődleges célja 
olyan értékelést adni, ami független a folyóiratok vagy tudományterületek hivatko-
zási intenzitásától. Míg az LP-módszerben egy folyóirat értéke a rá hivatkozott 
folyóiratok értékének a hivatkozások számával súlyozott átlaga, az invariáns 
módszerben a súlyokat leosztjuk a hivatkozó folyóirat hivatkozási intenzitásával, 
azaz egy folyóiratnak egységnyi „szavazata” van, és ezt osztja szét a hivatkozott 
lapok között. 

A már ismert jelölést használva az invariáns módszer azt a v értékelést adja, 
melyre teljesül, hogy 

A–1 CDC
–1 Av = v,

azaz v az A–1 CDC
–1 A mátrix pozitív sajátérték-vektora. 

Az invariáns módszer látványosan átrendezi a folyóiratok sorrendjét. Például a 
közgazdaság-tudományon belül a viszonylag keveset hivatkozó elméleti tartalmú 
folyóiratok látványos előrelépést mutatnak. Az elméleti kutatók ezt természetesen 
üdvözlik, de egy értékelő módszert sosem az eredmény, hanem a módszer tulajdon-
ságai szerint kell megítélni. Az invariáns módszer érdekessége, hogy Palacios-
Huerta, Volij (2002) axiomatikusan karakterizálta, azaz megadott néhány, jelen 
esetben három olyan, értékelő módszerekre vonatkozó tulajdonságot, melyet 
egyszerre csak az invariáns módszer teljesít. Azóta több új axiomatikus 
karakterizáció is megjelent (Altman, Tannenholz, 2005; Slutzki, Volij, 2006; Volij, 
Palacios-Huerta, 2014). 

Az invariáns módszer a vonzó tulajdonságai mellett a gyakorlatban is bizonyított. 
A Google keresőmotor eredetileg az invariáns módszer egy véletlen elemmel 
megbolondított változatán alapszik (Brin, Page, 1998). Hasonló modell áll a Bollen, 
Rodriquez és Van de Sompel (2006) által bevezetett presztízsmutató (PR), illetve az 
Eigenfactor (EF – West, Bergstrom és Bergstrom, 2010) mögött is.

A sajátérték-alapú értékek mind az olvasó véletlen vándorlását modellezik a 
folyóiratok hivatkozási hálójában. Az olvasó véletlenszerűen vesz egy cikket, majd 
véletlenszerűen követi valamelyik, az itt, a vizsgálati ablakban megjelent hivatko-
zást. A kapott értékelés tulajdonképpen azt mutatja meg, hogy várhatóan mennyi 
időt tölt az olvasó a különböző folyóiratokkal. Az LP-, és az invariáns módszer, 
illetve változataik abban térnek csak el, hogy pontosan hogyan történik a véletlen 
választás, az Eigenfactor is csak annyiban több, hogy apró trükkökkel megtisztítják 
az adatokat. Így figyelmen kívül hagyják a folyóiratokon belüli hivatkozásokat, ha 
pedig egy hivatkozott, de nem hivatkozó folyóirathoz jutunk (ún. „dangling nodes”), 
véletlenszerűen kiválasztunk egy tetszőleges cikket. Bizonyos valószínűséggel a 
keresés véget ér és új keresést indítunk, ekkor ismét egy véletlen cikket választunk. 

Míg az Eigenfactor a folyóirat méretével nagyjából arányos, így egyszerre mutatja 
a folyóirat minőségét, az Article Influence Score (AIS) (West et al., 2010) megmu-
tatja, hogy a folyóirat EF-pontszáma hányszorosa annak, amit a cikkek száma 
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alapján arányosan várnánk – azaz az átlagosnál hányszor értékesebbek a folyóirat-
ban megjelenő cikkek. 

A Google azóta többször módosította az algoritmust, melynek elsődleges oka, 
hogy a weboldalak üzemeltetői sikerrel manipulálták a hivatkozási adataikat. A 
manipuláció egy része szervezett: hivatkozó-körök jöttek létre; a portfóliójukban 
több száz folyóiratot működtető kiadók korában talán nem képtelenség, hogy több 
folyóirat együttműködve növelje az értékelését, megdöbbentő módon az invariáns 
módszer által generált, akár egy folyóirat önmagában is manipulálhatja! 

Egy hivatkozás nem más, mint annak elismerése, hogy a folyóiratban közölt tudás 
korábbi eredményeken alapszik. Több hivatkozás értelemszerűen kevesebb hozzá-
adott tudást jelent. Azt várnánk tehát, hogy ceteris paribus több adott hivatkozás 
rosszabb értékelést eredményez. Ugyanakkor az invariáns módszer mellett ez 
nemcsak, hogy nem mindig igaz, de bizonyos esetekben további hivatkozások 
elhelyezése javíthatja a folyóirat értékelését, így az invariáns módszer manipulálható 
(Kóczy, Strobel, 2009).

4.3.3. A módosított invariáns módszer/fair-bets módszer
Az invariáns módszer kiváló eljárás a folyóiratokban megjelenő átlagos cikkek 
felértékelésére. Egy cikk értéke azonban adódhat minőségéből vagy mennyiségéből: 
ha ugyanis két cikket összeragasztunk, a kapott cikk az eredeti részek összes 
hivatkozását megkapja, és így egy folyóirat, mely ilyen összeragasztott cikkekből áll, 
értelemszerűen jobb értékelést kap. Megfordítva: nem mindegy, hogy egy lap hosszú, 
áttekintő írásokat, vagy rövid közleményeket publikál, utóbbi esetben nyilvánvaló 
hátránnyal indul a többi folyóirattal szemben. Ha minket kizárólag a szakmai 
kiválóság érdekel, az értékelésnél oda kell figyelni a cikkek terjedelmére is; az 
egyazon folyóiraton belül megjelenő, de eltérő terjedelmű cikkek is különböző 
értékelést érdemelnek. A módosított invariáns módszer (Kóczy, Nichifor, 2013) 
esetében a cikkekre kapott értékelést elosztjuk a cikkek átlagos hivatkozási számá-
val, s egy adott cikk értéke a folyóirat módosított invariáns értéke szorozva a cikk 
hivatkozásokban mért hosszával.  

Matematikailag a módosított invariáns módszer nagyon leegyszerűsödik; az a v 
vektor, ami teljesíti a következő egyenlőséget:

DC
–1 Cv = v,

ami egybeesik a hasonló elvek szerint módosított LP-módszerrel, illetve a Daniels 
(1969) által bevezetett, ma fair-bets módszerrel (González-Díaz, Hendrickx és 
Lohmann, 2014; Slutzki, Volij, 2006). 

4.3.4. Scimago Journal Rank
Módosított invariáns módszernek tekinthető a hivatkozási hálón túl a cikkek számát 
is figyelembe vevő Scimago Journal Rank is (PSJR – González-Pereira, Guerrero-
Bote, Moya-Anegón, 2010).
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ahol d és e paraméterek, d = 0,9 és e = 0,0999, DN a hivatkozott,de nem hivatkozó 

folyóiratok („dang ling nodes”) és . Az SJR2 (Guerrero-Bote & 

Moya-Anegón, 2012) a képletet to vább finomítja. Bár érdekes ahogy ezek a SCImago 
kutatócsoport által kidolgozott képletek igyekeznek több szempontot is figyelembe 
venni a folyóiratok értékelésénél, meglehetősen önkényesnek tűnnek. 

4.3.5. A bajnoksági módszer
Visszatérő kritikája a különböző értékelési módszereknek, hogy a területek külön-
böző hivatkozási szokásai miatt a folyóiratok értékelése nem összehasonlítható. 
Ennek megfelelően a módszerek leggyakoribb alkalmazása az egyes tudományterü-
letekhez tartozó folyóiratok rangsorolása. Az ilyen rangsorok rendkívül hátrányosan 
kezelik az interdiszciplináris területeket, hiszen hatásuknak csak egy szeletét veszik 
figyelembe (Bardhan, 2003). A bajnoksági módszernek (Kóczy, Strobel, 2010) éppen 
az a lényege, hogy minden egyes folyóirat számára létrehozunk egy saját tudomány-
területet a folyóirattal hivatkozási viszonyban levő lapokból. A hivatkozási viszony-
ban levő folyóirat-párokat páronként összehasonlítjuk, és egy „mérkőzést” játsza-
nak: az a nyertes, akire a másik fél többet hivatkozik. Egy folyóirat pontszáma a 
győzelmi aránya, ahol a döntetlenekért fél pont jár. 

Az egyszerűségén túl a módszer érdekessége, hogy nem manipulálható, nem 
érzékeny a folyóiratok méretére, sem a hivatkozási szokásokra. Mivel a vizsgálatban 
a megjelent cikkek száma nem szerepel, teljesen mindegy, hogy a kapott és adott 
hivatkozások milyen terjedelmű vagy műfajú írások között oszlanak meg. További 
előnye, hogy mivel csak lokális adatokat igényel, bármely folyóirat „bajnoksági 
pontszáma” (pontosabban annak egy alsó becslése) kiszámítható minimális 
erőfeszítéssel.

A módszer nem súlyozza a mérkőzéseket sem a „gólaránnyal” sem az ellenfél 
teljesítményével, és ezzel a vizsgált adatbázis is befolyásolja az eredményeket. 
Kézenfekvő volna a már ismertetett súlyozási módszerek receptjét követve az 
értékeket mint súlyokat venni, s végeredményben a bajnoksági mátrix sajátérték-
vektorát használni. Sajnos ezzel a trükkel az egyszerűség mellett sok kedvező 
tulajdonság is elvész. Az elméleti motiváció sem teljesen világos, hiszen az érthető, 
ha egy lapnak nagy siker egy sokkal nívósabb lapot „megverni”, azonban egy nívós 
folyóirattól elszenvedett vereség érthető, természetes, nincs nagy jelentősége (l. még 
Csató, 2013, 2014 hasonló érvelését). 
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4.4. Egyéb módszerek
Végül említést teszünk két további módszerről, melyek a folyóiratok értékelésének 
lehetséges új irányait adják. 

4.4.1. A h-index és társai
Egy kutató h-indexe (Hirsch index) az a legnagyobb egész szám, amire a kutató 
legalább h darab, egyenként legalább h alkalommal hivatkozott cikket publikált 
(Bencze, 2006; Hirsch, 2004). A h-index egy számértékbe sűríti a kutató munkájának 
két aspektusát: a termékenységet és a szerzett cikkek hatását. A hivatkozások száma 
lehet magas 1-2 sikeres cikk miatt is, amibe a vizsgált szerző esetleg csak „véletlenül” 
került bele társszerzőként. Más grafomán szerzők hatás nélkül ontják magukból a 
cikkeket. Egyik említett szerzőnek sem lenne magas a h-indexe, ehhez tartósan 
magas szintű kutatást kell felmutatni. 

A h-indexet hamar axiomatizálták (Woeginger, 2008a, 2008b), általánosították 
folyóiratokra is (Braun, Glänzel és Schubert, 2005, 2006) és ma már számtalan 
változata ismert (Alonso, Cabrerizo, Herrera-Viedma és Herrera, 2009; Moussa, 
Touzani, 2010; van Eck, Waltmann, 2008). Ilyen a ch-index, mely az önhivatkozáso-
kat figyelmen kívül hagyja; a h(2)-index, mely darabonként h(2)2 hivatkozást vár el 
(Kosmulski, 2006); a g-index, ami a g összesen legalább g2 hivatkozást kapott cikket 
feltételez (Egghe, 2006); az A-index, mely a legalább h hivatkozást elért h cikk átlagos 
hivatkozás-száma; az R-index a legalább h hivatkozást elért h cikk hivatkozás-szá-
mának négyzetgyöke; míg az AR-index a legalább h hivatkozást elért h cikk megjele-
nése óta évente átlagosan kapott hivatkozások összegének négyzetgyöke (Jin, Liang, 
Rousseau és Egghe, 2007); Bornmann, Mutz és Daniel, (2008) összesen kilenc 
variánst hasonlítanak össze, Chambers és Miller (2014) pedig az ilyen mértékek egész 
osztályát definiálta és vizsgálta.

A lelkesedés elsősorban az index egyszerűségének és a teljesen új megközelítésnek 
szól, holott a h-index sem mentes a hibáktól. Az index (legyen szó kutatókról vagy 
folyóiratokról) függ a vizsgált adatbázistól (Bar-Ilan, 2008) és természetesen a 
tudományterülettől: annak méretétől, hivatkozási intenzitásától. Egy genetikával és 
egy játékelmélettel foglalkozó folyóirat h-indexe nagyon különböző lesz, hiába 
közölnek egyformán sikeres cikkeket. Végül a kutatók esetében a megjelent cikkek 
száma aligha manipulálható, ezzel szemben egy folyóirat bármikor dönthet több 
cikk elfogadása mellett, amivel – gyengén – nő a h-indexe. Egy nagyobb terjedelmű 
folyóiratnak ceteris paribus gyengén nagyobb lesz a h-indexe; ugyanez a szerzői 
munkásságokra is vonatkozik, de ott aligha kifogásolható. Összességében tehát a 
h-index és variánsai alig jobbak az impakt faktornál. 

4.4.2. Burkolófelület-elemzés (Data Envelopment Analysis, DEA)
A burkolófelület-elemzés egy lineáris programozási eljárás, ahol valamilyen célfügg-
vényt a bemenetek ismeretében, de a bemenet-kimenet közötti összefüggés ismerete 
nélkül kívánjuk optimálni. A folyóiratok értékelése esetében a bemenetet a folyóirat 
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bizonyos jellemzői (hivatkozások száma, önhivatkozások száma vagy IF) jelentik 
(Burton, Phimister, 1995). Valójában tehát ez a módszer meglevő hivatkozásanaliti-
kus módszerek, illetve hivatkozásoktól teljesen független jellemzők segítségével 
alkot minőségi modellt. 

Ez a fajta modellalapú megközelítés érdekes, de emellett számtalan olyan rangso-
rolási javaslat született, melyek a már ismertetett módszerek közül egyet vagy többet 
felhasználva, összekombinálva alkot a szerzők szerint elfogadhatóbb rangsort. Hogy 
stílusosan fogalmazzunk, ezek a módszerek egyelőre különösebb hatás nélkül 
maradtak, egyiket sem érezzük olyan jelentőségűnek, hogy egy kritikus hivatkozást 
tegyünk rájuk. 

Módszer neve Módszer Elérhető 
rangsor

Minek az 
értékét 
méri?

Érzékeny a
Manipu-

lációterjede-
lemre

hivatkozási 
intenzitásra

Kérdőíves kérdőíves alkalmi ismertség igen nem önkényes 
célcsoport

Hivatkozás 
szám

összes 
hivatko-

zás
nincs folyóirat igen igen méret

Hatás tényező hatás-
tényező fizetős

cikkek  
(rövid 
távon)

nem igen
önhivatko-
zás, cikk- 

kategóriák

LP súlyozott egyszeri cikkek nem igen taktikus 
hivatkozás

Invariáns súlyozott egyszeri cikkek nem nem taktikus 
hivatkozás

Módosított 
invariáns súlyozott egyszeri cikk 

egység nem nem taktikus 
hivatkozás

Eigenfactor súlyozott szabad folyóirat igen nem taktikus 
hivatkozás

Article 
Influence 
Score

súlyozott szabad cikkek nem nem taktikus 
hivatkozás

Scimago 
Journal Rank

súlyozott 
+méret szabad cikkek nem nem taktikus 

hivatkozás

Bajnokság bajnokság egyszeri cikkek nem nem nincs

h-index kiemel-
kedő cikk

fizetős/
szabad folyóirat igen igen méret

1. táblázat A folyóiratok értékelésének különböző módszerei és tulajdonságaik



24 KÖNYVTÁR

5. ÖSSZEFOGLALÁS

Tucatnyi módszert mutattunk be a folyóiratok minőségi értékelésére; az 1. táblázat-
ban áttekintjük a fontosabbak tulajdonságait. A bevezetőben utaltunk rá, hogy a 
folyóiratok értékelését több okból is elvégezhetjük. 

A táblázatban „cikk”, vagy „cikk egység” értéket jelző mutatók alkalmasak a 
kutatói teljesítmény értékelésére. Az előbbieknél a publikációk értéke a vonatkozó 
évre kiszámított mutató. Melyik módszer használható, vagy használandó? Egy jó 
módszer évente szabadon hozzáférhető értékelést ad, és sem a terjedelemre, sem a 
hivatkozási intenzitásra – sem más, a folyóirat értékétől független jellemzőre sem – 
érzékeny és nem manipulálható. Sajnos ilyen módszer nincs. A manipulálásnak 
ugyanakkor vannak fokozatai, és az invariáns módszerek esetében felmerülő 
lehetőség sokkal bonyolultabb, mint más módszereknél, így aligha valószínű, hogy a 
szerkesztők vagy kiadók ehhez a módszerhez nyúlnának. Így tehát az eigenfactor.
com-on elérhető Article Influence Score mutató a legérdekesebb. 

A módosított invariáns módszer ennél árnyaltabb értékelésre is lehetőséget ad, 
hiszen itt figyelembe vehető a folyóiratban megjelenő cikk terjedelme is; itt a cikk 
értéke a módosított invariáns érték, szorozva a cikkben szereplő hivatkozások 
számával. Bár az Article Influence Score és a Thomson Reuters által publikált leíró 
statisztikák alapján egy ehhez hasonló „módosított Article Influence Score” könnyen 
kiszámítható; sajnos ez nem áll készen rendelkezésre. 

A táblázatban a „folyóirat” értékét mérő jellemzők segítenek a könyvtárosoknak 
– ezeknél a módszereknél a folyóirat összértékét mérjük, ahol egyszerre nézzük a 
mennyiség és a minőség hatását. Ezt az értéket kell összevetni az előfizetési díjjal. 
A Bergstrom és McAffe által fenntartott www.journalprices.com egy adatbázis, ahol 
(szinte) minden folyóiratra megkereshetjük a folyóirat költséghatékonysági mértékét. 
A CE (cost effectiveness) mutató a normalizált árak és az (eleve normalizált) 
Eigenfactor-mértékek hányadosa: az 1-es CE értékkel rendelkező lap átlagos, a 
nagyobb CE értékű rosszabb, az alacsonyabb CE értékű jobb költséghatékonyságú. 
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AZ IRODALOM ÉS MEDIALITÁS 
VISZONYA A KÖZÉPISKOLAI 
OKTATÁSBAN
Medialitás és irodalomtanítás

HANISNÉ PETRÓ VALÉRIA

Egyáltalán nem kis dolog az irodalmi művek problematikáját a tanulók személyére 
szabni a legváltozatosabb eszközök, módszerek alkalmazásával, a szemléltetéstől a 
beszélgetésig, az eljátszatástól a költemények lerajzoltatásáig. Magam is hiszek a 
társművészetek irodalomértést támogató szerepében, ezért szinte minden médiumot 
kipróbáltam a művek lényegének megértetésére.

23 év alatt mintegy 20 színdarabot, 270 iskolai műsort rendeztem, beleértve 
100-nál több iskolai rádiós műsort is, továbbá egy filmet és 89 rádiós előadást 
készítettem, s tanárként színpadon is szerepelek. 2012-től a Szent István Rádióban 
önkéntesen zenés, egyszemélyes, irodalmi műsort vezetek, melyet én teremtettem. A 
műsor címe Nem középiskolás fokon1, s az adás minden műveltségi rétegnek és 
életkornak szól. A rádió is a medializáció eszköze, ráadásul a fantáziához szól a 
művek képisége, a zene, az emberi hang által. A Könyv és Nevelés című OFI-folyó-
iratban is megjelentettem két tanulmányomat. Az egyik épp a medialitás témaköré-
hez tartozik, mert a Rómeó és Júlia című Shakespeare-dráma és A Rómeó és Júlia 
című 1996-os DiCaprio-film összehasonlítását végzem el2 az Irodalom határterületei 
című érettségi tételem kapcsán.

Az irodalomtanítási gyakorlatomban folyamatos volt az innováció. Mindig is 
kísérleteztem a legújabb és leghathatósabb módszerekkel, amelyek az irodalomértel-
mezés újszerű felfogását igazolták. Az iskolai oktatásnak segítenie kell a kialakuló 
személyiség önmegismerő folyamatát. Ahhoz az irányzathoz tartozom, amely 
lélektani megközelítéssel elemez, felismerteti a tanulóval azt, hogy bármely alkotás-
ról is legyen szó, neki szól, róla szól. A szín, zene, kép együttesen hat a befogadóra a 
színház és a film esetében is, és ezt tudatosan ki is aknáztam az oktatásban és 
rendezésben. Mindennek nem titkolt célja a személyiségformálás, a közösségterem-
tés, az intellektuális nevelés volt az irodalom segítségével. 

1   A Nem középiskolás fokon című műsor online hallgatható: http://szentistvanradio.hu/index.php/
features-mainmenu-35/nem-koezepiskolas-fokon

2   Hanisné Petró Valéria (2013): A Rómeó és Júlia című dráma és a Romeo + Juliet című film összehasonlí-
tása. Könyv és Nevelés. 15. http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/a_romeo_
es_julia_cimu_drama_es_a_romeo__juliet_cimu_film_osszehasonlitasa
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A mostani, kísérleti irodalomkönyvek 9–10. évfolyamon pontosan arra töreked-
nek, hogy a tanuló személyesen érdekeltté váljon a tárgy tanulása kapcsán. A leckék 
végén olyan internetes feladatok és mai művek jelennek meg, amelyek kötődést 
próbálnak kialakítani a feldolgozott műhöz. A média változatos feldolgozásokkal 
segíti az irodalmi alkotások megértését, de a diákoknak már ahhoz sincs türelmük, 
hogy megnézzenek egy filmadaptációt (pl. a Vörös és fekete vagy Anyegin). Ha 
mérlegre tesszük az olvasást és a filmet, akkor a film mellett döntenek, de ha lehet, 
annak is az összefoglalóját fogják elolvasni. Problémát okozhat azonban, ha például 
a Bánk bán című dráma feldolgozásakor a tanulók megnézik az operafilmet. A 
feleletekben és az érettségi vizsgán ugyanis számos pontatlansággal találkozhatunk, 
mert keverik a kettőt, hiszen az azonos téma, azonos motívum más rendezői 
ötleteket hívott létre (pl. Melinda halála).

A másik megfigyelésem az, hogy ha filmet néznek, akkor feltűnően rosszul hat 
rájuk minden szorongást keltő tartalom, sőt sokszor az olvasott mű is. A filmen 
megjelenített film kép és a hang, a zene együttese intenzíven hat a diákokra, nem 
tudják tárgyilagosan kezelni a látottakat, olyan nagy a beleélés részükről, hogy kény-
telen vagyok kihagyni bizonyos jeleneteket. Miért? Csak a napi internetes tartalom 
és a televízió által megrendített idegzet lehet az oka.

A tanulók leszoktak az eredeti művek olvasásáról, kizárólag percekben mérhető 
rövid tartalmakat olvasnak; a tankönyvet nem tanulják, hanem azt várják el tanár-
tól, hogy a szájukba rágja a tananyagot. A diákok azonnal és felületesen akarják 
megúszni a fontos „kötelezőket”. Már ott tartanak sokan, hogy önmagukat becsapva 
azt mondják, elolvasták például A Vörös és feketét, de fogalmuk sincs annak 
tartalmáról. Legutóbb néztük a mű filmváltozatát, meghallgatták rádiós műsoromat 
a Szent István Rádió honlapjáról, elemeztem az irodalmi alkotást, olvashatták a 
lényegét a nem létező tankönyveikből (ui. nincs mindenkinek), volt rá 2 hónap, és 
mégis csak egyetlen tanuló olvasta el. A 150 évvel ezelőtti művek problémáit a 
diákok nem érzik magukénak, fárasztják őket, nem akarnak gondolkodni, mindent 
egy az egyben vesznek, nehezen megy az elvonatkoztatás. 

A tanár sziszifuszi küzdelmet vív, ha olvastatnia kell valamit. Valóban a periféri-
ára szorult az irodalom mint tantárgy. Semmibe veszik az osztály hangadói, akiknek 
általában a műveltsége hiányos. A jó tanulók fogcsikorgatva és a tanár kedvéért 
foglalkoznak a művekkel, de nem érintik meg őket már a lelki mélységek. A tanár 
nap mint nap szembesülve a tantárgy leértékelődésével, szinte kiszolgálja az olvasni 
nem szerető diákságot. Ezt teszem én is, például rádiós műsoraimmal, melyek a 
belső szemlélethez, a fantáziához szólnak.

Csak a színjátszó kör lelkes szereplői tudták befogadni a műveket a maguk 
mélységében, bár 15 évesen nem olvasták még sem Az ember tragédiáját, sem a Bánk 
bánt, sem Shakespeare-t, sem Moliére-t, csupán az általam írt forgatókönyveket; 
vagy említhetném Az apostolt, vagy Ugo Betti: Bűntény a Kecskeszigetent, vagy Boc-
caccio novelláit, vagy a Dzsungel könyvét, Gárdonyi Fehér Anna című drámáját, 
melyből rock-balladát írt Bródy János, és így adtuk elő, vagy Déry Képzelt riportját 
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stb. A diákok a leegyszerűsített, könnyen érhető, rövid dialógusokat tudták megta-
nulni a tánc, a zene és a színpadi jelenlét mellett, ami önmagában is elég sok.

A mai ifjúság pillanatokban él – minden gondolata a mobilja körül forog –, s 
szerintük a felnőttnek az a feladata, hogy kényeztesse őket, vagy helyettük dolgoz-
zon. Ebben a média uralta világban elsorvad az igény az önálló gondolkodás és 
felfedezés intellektuális élményére.

Nagyon jó a Hamlet, a Stendhal-regények, Puskin Anyeginje és a Rómeó…filmen, s 
ha időnk engedi az idétlenül gyors tanmenet mellett, megnézzük részleteiben azokat. 
Aminek persze semmi értelme, mert utána nem tudja a diák, hol tartunk az anyagban, 
semmit nem lehet számon kérni, vagy csak hosszas előkészítéssel és túlzott tapintattal. 
Ha megnézünk vagy meghallgatunk valamit, hogy élményekben gazdagabb legyen az 
oktatás, akkor egyesek mobiloznak, mások beszélgetnek, s ezzel tönkre is teszik a 
hatást. Türelmetlenség jellemzi a netgenerációt: mindent felvillanó képekben, erőfeszí-
tés nélkül akarnak elsajátítani, a filmes adaptációkhoz sincs már kitartásuk.

Összművészetként kell felfogni az irodalomoktatást, melyben egyesül a gondolat, 
tett, akció, dikció a tánccal, a festői színpadképpel. Az irodalmi művek filmes 
adaptációja, mint például Golding: A legyek ura, fontos és jó törekvés. De meg kell 
oldani azt, hogy jó technikai körülmények között, megfelelő időtartamban és 
figyelemmel lehessen ezeket megnézni és elmélyíteni. A „különböző médiumok 
közötti átjárhatóság”3 példája egy 15 éves tanítványom munkája. Ő az Antigoné 
című műből készült rádiós eladásomat filmrészletek odaillesztésével vizuális 
élménnyé tette, medializálta azt. Ugyanígy dolgozta fel az október 6-ára és 23-ára 
készített műsoromat is, és most a Villon című ppt és rádiós műsorom egyesítésén 
dolgozik. Ez is egy módja az olvasás, vizualizálás, egyáltalán az alkotás megszerette-
tésének. A látható, hallható és olvasható művészetnek össze kell fonódnia, mert így 
sokkal jobban hat a személyiségre ebben a felgyorsult, elhaló könyvkultúra és 
internet uralta világban.

A FIATALOK ÉS AZ OLVASÁS

De milyen a mai fiatalság viszonya az olvasáshoz, és vissza lehet-e vezetni őket ehhez 
a tevékenységhez a mai digitalizált világban?

„Miért e lom? hogy mint juh a gyepen
Legeljünk rajta?
De hát hol a könyv mely célhoz vezet?
Hol a nagyobb rész boldogsága? – Ment-e
A könyvek által a világ elébb?”4

3  Bednanics Gábor (2004)„Költői képek”. In: Kulcsar-Szabó Zoltán – Szirák Péter (szerk.) Esztétikai 
tapasztalat és medialitás. Ráció, Budapest. 244.p.

4 Vörösmarty Mihály: Gondolatok a könyvtárban, részlet
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Már Vörösmarty is „lomnak” nevezi a könyveket, nem is sejtve, hogy eljön az a 
generáció, amely ténylegesen, és attól tartok, végérvényesen lomnak tartja a könyve-
ket, és ezt nem is szégyelli. Amikor – puskázni, olvasni, számolni, idegen nyelvet 
tanulni, kommunikálni, szervezkedni, lehallgatni, lefényképezni stb. – mindent 
lehet a mobiltelefonnal, akkor képtelenség könyvet olvasni!

Tapasztalataim szerint a mai tizenévesek nem szeretnek olvasni, vagy nem azt, 
amit mi, tanárok javaslunk nekik. A kötelező szótól irtóznak, az ajánlottat nem 
veszik figyelembe. Szerintük a tanárnak kell felkeltenie a figyelmüket a mű iránt 
– amire az a válaszom, hogy mindenkinek egyszerre nem lehet tetszeni, a határidők 
adottak. A tanár mindent elkövet, hogy a diákjait olvasásra motiválja, új élményeket 
ad, minden eszközt bevet az érveléstől a kényszerig, a jutalmazástól a büntetésig. A 
mű alaptörténetét, a benne felvetődő erkölcsi kérdéseket elmondjuk. Megvilágítom, 
miért lehet érdekes az ő számára személyiség fejlődésében a regény, dráma, novella. 
Sokszor eljátszatom, színdarabot, filmet készítek belőle. 

Az ember tragédiáját ma már nem értik, sem nyelvében, sem filozófiájában. A 
remekmű elolvasása szinte lehetetlennek tűnik, egyre nehezebb ezeket a műveket 
tanítani. Valóban idejét múltak lennének?! A mai kor gyermekének ezek semmit sem 
mondanak?! Egy könyvtáros nevetve mesélte, hogy egy középiskolás bement a 
könyvtárba és A wales-i bárdok című ballada rövidített változatát akarta kikölcsö-
nözni. Volt olyan tanuló, aki a Vörös és fekete című regényt kereste a szöveggyűjte-
ményben. Van, aki előbb nyúl a mobiltelefonjához, hogy milyen elemzést olvashat ki 
onnan, minthogy elolvasná az elemzendő verset. 

A legelvontabb gondolkodásra a műelemzésnél van szükség. De ki akar ma már 
ezekkel bíbelődni, semmi haszon fejében?! Ebből nincs pénz, előmenetel, de még 
erkölcsi haszon sem. Senki nem néz fel egy jó irodalmárra. A mai felgyorsult 
világban, ebben a haszonelvű és anyagias közegben kezd elveszni a lényeg, a humán 
kultúra. Minden leegyszerűsödik: a gondolat, az írás, a helyesírás, az erkölcsi 
alaposság. Átveszi-e a régi értékek helyét valami más? 

A fiatalok olvasáshoz való viszonyáról kérdeztem tanítványaimat. Alább néhá-
nyuk válasza.

„Olvasni vagy nem olvasni?” (17 éves lány)
Ez itt a nagy kérdés. Miért nem olvasnak a mai fiatalok? A választ keresve az 
olvasásellenesség állapotát többféle irányból is megközelíthetjük. 

[…] Azonban önmagunk megismerésében is nagy szerepet játszhat az olvasás. 
Fantáziánk oly színes lesz, hogy sokszor már-már képekben gondolkozunk, s nem 
okoz számunkra nehézséget abszurd szituációk elképzelése sem. 

A filmeket a legtöbb fiatal azért nézi, mert könnyebbnek tarja egy-egy mű mások 
által képre vitt változatát nézni, mert nem erőlteti meg őket. Én azonban sajnálom 
azokat, akik nem tudnak egy könyvet úgy olvasni, hogy közben a mű világában 
élnek, szinte együtt lélegeznek a szereplőkkel, s a csúcsponton a meglepődést is velük 
együtt éli át. S mindeközben ha valami nem tetszene a műben, egyszerűen csak 
másképp képzeli el, mert az alkotói szabadság a fantáziájában is jelen van. És persze 
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nem elhanyagolható élmény úgy nézni egy filmet, hogy előtte elolvasta az ember, s 
immáron kritikusként figyeli a jeleneteket és azon morfondírozik, hogy ő hogyan is 
képzelte. De ez benne a szép. Ahány ember, annyiféle fantázia. 

A kötelező olvasmányok valóban fontos részét képezik az oktatásnak, azonban 
meg kell valljam, nyilván nekem sem tetszik minden mű, s a dac is él bennem, már 
maga a szó iránt is – kötelező. A fiatalok lázadása természetesen nem segít a rend-
szernek, de az alapműveltség, melynek hiányát oly sok kortársamban érzékelem, s fáj 
is, elég nagy probléma a társadalomban. Azonban elég nagy szégyen az, ha valaki, 
mint érettségizett ember, nem tudja elmondani, miről is szól, mondjuk, a Pál utcai 
fiúk, vagy a Rómeó és Júlia. 

Összességében, szerintem a mai fiatalok azért nem olvasnak, mert lusták, lusták 
és még mindig lusták. Mármint magára az olvasásra, mert, mint tudjuk, sok más 
dologra nem lusták. De ahogy a tanulásra, erre sem lehet kényszeríteni a diákot. Így 
tehát mind a tanárnak sajnos tűrnie kell az érdektelenséget az olvasás iránt, mind az 
olvasást szerető diákoknak a lenézést, amiért ők szeretnek olvasni és esetleg nagyobb 
élvezettel forgatnak egy izgalmas regényt, mint az átlagos tinédzserek. 

Értekezés a mai fiatalság olvasottságáról (17 éves fiú)
Egyre gyakoribb téma mind az iskolákban, mind a szülők körében, mind pedig a 
médiában a mai fiatalok olvasottsága vagy olvasatlansága. Azonban a felek mind-
egyike egyetért abban, hogy a helyzet egyre csak súlyosbodik. A probléma egyik 
lehetséges forrása a kötelezettségérzet. A diákok csak nagyon kis százaléka kapja úgy 
feladatul egy-egy irodalmi mű elolvasását, hogy nem hallja a tanár utasításában a 
rettegett kötelező olvasmány kifejezést. Ezek a szavak egy lázadó, csak azért sem 
életfelfogású kamaszra hatványozottan rossz hatással vannak. Ellenben ha a tanár 
sejtelmesen, az érdeklődést felkelteni próbálva, lebegteti a mű által kapható élményt, 
meggyőződésem, hogy akármelyik osztályban a tanulók jóval nagyobb hányada 
kezdene bele a félelmetesen kötelező regényekbe, novellákba. A fő okozó biztosan 
nem a tanár és nem is az iskola. 

A mai világban mindenhonnan elképesztő mennyiségű információt zúdítanak a 
fiatalokra nap mint nap, ezáltal megannyi szórakozási és kikacsolódási lehetőséget 
kínálva. Ezek nagy része sajnos teljesen értelmetlen, már-már együgyű elfoglaltság, 
gondolok itt elsősorban az egyszerűbbnél egyszerűbb semmitmondó számítógépes 
és mobiltelefonos játékokra és különböző alkalmazásokra. Ám ami még elszomorí-
tóbb, hogy ezek gyorsan függőséget okoznak. Ezek után melyik tinédzser választaná 
a hosszú, régies nyelvezetű – ezáltal számukra érthetetlen – irományokat, melyek-
nek ráadásul még állítólag mondanivalójuk, netán tanulságuk is van, amit meg kéne 
látni?! Egyik sem. Így történik tehát, hogy a mai diákok szabadidejébe nem Petőfi-
nek vagy Csokonainak sikerül beférkőznie, hanem az Angry birds nevű játék 
hiperaktív kismadarainak, valamint, hogy a leghosszabb egybefüggő szöveg, amit az 
érintettek valaha is olvastak, nem a Légy jó mindhalálig, vagy esetleg az Egri 
csillagok, hanem a Travian online stratégiai játék felhasználási feltételei.
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Természetesen létezik ellenpélda is, vagyis olyan tanuló, aki becsülettel elolvassa 
ezeket a műveket, ám az ő számuk drasztikusan csökken.

Összegzésképpen ez a tendencia sajnos egy jó ideig biztosan nem fog javulni, 
mivel ahhoz az egész társadalomnak pálforduláson kellene átesnie. Én viszont 
őszintén remélem, hogy lesz még ez ügyben változás és sokkal több olvasott, 
tájékozott fiatallal lesz tele a világ. 

Miért nem olvasnak a mai gyerekek? Egy olvasni szerető diák 
szemszögéből (17 éves lány)
Fogós kérdés, és hogy pontos képet kapjunk, több oldalról meg kell közelíteni a 
témát.

Először is kezdjük azzal, hogy ez a megállapítás nem minden gyerekre igaz. Bár 
sajnálatos módon egyre kevesebben vannak, de van egy szűk réteg, aki még elolvassa 
a kötelező olvasmányokat és akár szabadidejében is megfordul a könyv a kezében. 

Gyermekkori hatások: az, hogy fogja-e szeretni az olvasást, igen korán eldől egy 
gyermek életében. Függ attól, hogy kisgyermekkorban olvastak-e neki meséket, 
történeteket. Csak az fogja szeretni az olvasást, akinek van színes fantáziája, nagy 
képzelőereje, ez pedig egy olyan gyerekben fog csak kialakulni, akinek sok történetet 
meséltek, esetleg saját maga olvasott meséskönyveket. 

Szülők, otthoni minta: igen fontos az otthoni példa is. Egy olyan családban ahol 
művelt, sokat olvasott emberek élnek, nagyobb valószínűséggel lesz a gyermek 
nyitott a könyvek birodalma felé, mint egy kevésbé művelt közegből kikerülő. Ha 
otthon azt látja a fiatal, hogy a szülei sosem, vagy egészen ritkán olvasnak, esetleg 
negatív kritikát hall a könyvekről, ő is hasonlóan fog a témához viszonyulni. 
Természetesen erre ellenpéldák is akadnak. 

Az internet: korunknak egyszerre hátránya és előnye az internet világa. A 
személyes kapcsolattartást megkönnyíti, viszont háttérbe szorítja a könyvet és sok 
más egyebet, ezzel együtt a nyelv romlásához vezet. Rengeteg mai fiatal olyannyira 
hozzászokott az internet nyelvéhez, a szlenghez, hogy az irodalmi nyelvet nem tudja 
értelmezni és ezzel együtt értékelni. Az internet lehetőséget ad elektronikus könyv 
olvasására, viszont ennek hátránya a kényelmetlenség a könyvvel szemben, a szem 
jelentős romlása és a nem mindig megbízható információk. Az igazság valójában 
viszont az, hogy aki a könyvet nem olvassa el, az interneten sem fog időt fordítani 
erre. 

A lustaság: ez az egyik legnagyobb probléma. Sok fiatal egyszerűen nem foglalko-
zik az olvasással, a kötelezőkkel, a házi feladatokkal, mert még arra is lusta, hogy az 
elolvasott szöveget értelmezze. Jó példa erre, amikor a szöveg hangos felolvasására 
kerül sor az órán és az egyén darabosan, szaggatottan, értetlenül olvassa fel a 
szöveget, mert még arra sem veszi fáradtságot, hogy az olvasott mondatokat értel-
mezze. Egy ilyen gyerek egy nehezebb nyelvezetű drámát, hosszabb regényt több 
mint valószínű, hogy nem fog elolvasni. A mai fiatalokra jellemző a dolog: mindig a 
kényelmesebb oldalról történő megközelítése. Egyszerű szavakkal lusták, nem 
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törődnek az egésszel, nem is tanagyagon jár az eszük, úgy gondolják, hogy valahogy 
úgyis megússzák a feladatot és legkevesebb fáradtság nélkül is sikerül nekik minden. 
És ez a hozzáállás sajnos nemcsak az olvasásra, hanem az élet más területeire is igaz.

IRODALOMOKTATÁS A NETGENERÁCIÓNAK

Ijedten tapasztalom, hogy a ma nélkülözhetetlen internet mennyire torzítja a 
személyiséget és a gondolkodást. Egyrészt a fiatalok többsége függővé válik a 
telefonon megtalálható tartalmaktól, kezében van szinte állandóan. Az irodalmi 
műveket kínkeservesen olvassák el, mert erőfeszítést és időt igényel. Egyáltalán nem 
értékelik az olvasás fontosságát, pedig egy-egy irodalmi mű elolvasása és átgondo-
lása szellemi-lelki változást jelent az emberben. Ma már szélsebesen csökken azok 
száma, akik a művek lelki tartalmát, személyiségformáló hatását felismerik. A 
fiatalság rövid és konkrét tartalmakkat keres a neten. Nincs ideje hosszabb művekre, 
de már a rövid elolvasása is fölösleges időtöltés számára. 

Ez a világ a kapkodást segíti a villanásszerűen megjelenő képekkel, rövid cikkek-
kel. A világ felgyorsult, az elmélyülést nem szolgálja. A digitális eszközök fejlődése 
véleményem szerint leépíti az elvont gondolkodást, megzabolázza a fantáziát és a 
mélyebb összefüggések felismerését. Felületessé teszi az embert, elvonja a természet-
től és embertársaitól. Mindenki belátja, hogy szükséges a gyors kapcsolatteremtés, 
de a túl nagy kapcsolati háló a magány melegágya is. Ebben a világban a mennyiségi 
szemlélet érvényesül. Minden és mindenki elérhető pillanatok alatt, de a minőség, a 
mélység, az önismeret, az emberismeret elsorvadóban van.

Az irodalom személyiségformáló és gondolkodásfejlesztő hatása egyre inkább 
háttérbe szorul, az elvonatkoztatás készsége, az erkölcsi értékek felismerése is lassan 
megszűnik, a mögöttes tartalom felfogása leépül. A generáció kiégésétől kell tarta-
nunk: sok szörnyűséget látnak, átsiklanak rajta, és lassan természetesnek fogadják el. 
Úgy gondolom, minden tantárgy csak nyer az informatika fejlődésével, de az 
irodalomoktatás veszít. Hiába a sokféle, jó és rossz, interneten fellelhető műelemzés, 
nem kerül sor az eredeti mű elolvasására, így nem alakul ki önálló vélemény és nem 
formálódik, gazdagodik a személyiség sem. 

Kíváncsi voltam, hogy a tanítványaim milyennek látják az internet hatását a 
gondolkozásra, illetve az irodalomoktatásra. Nézzünk néhány érdekes diákvéle-
ményt a diákok dolgozataiból!

Hogyan hat az irodalomoktatásra a digitális világ? (18 éves lány 1.)
A netgeneráció, technikafüggő tinédzserek. Ilyen elnevezésekkel illetik a 80-as évek 
közepe táján és az után született nemzedéket, amelynek tagjai a digitális „kütyük” 
között nőttek föl. A zene és filmletöltés a netgeneráció legkedveltebb időtöltése. A 
szórakozás egyik eszközének tartják a számítógépet és az internetet. A mai generá-



36 OLVASÁSPEDAGÓGIA

ció a könyvek helyett a neten olvas. A tanulással töltött idő napi másfél óra, míg a 
számítógépezésre 3-4 órát is rászánnak. 

A közösségi oldalakon nem használnak írásjeleket, ékezeteket, vesszőt, nagybetűt. 
Ez hozzájárulhat ahhoz, hogy helyesírásuk romlik, és hiba nélkül nem tudnak majd 
levelet írni. Napjainkban inkább e-mailt küldenek, minthogy kézzel írjanak levelet, 
mert az elavult, túl hosszadalmas. Könnyebb a gépbe beírni és egy gomb lenyomásá-
val elküldeni. 

Az internetnek több a negatív hatása az oktatásra, mint a pozitív. (Pozitív lehet 
akkor, ha például nem tudunk valamit, amit azután internet segítségével megtalál-
hatunk. A közösségi oldalak, blogok, wikik hatással vannak a gazdaságra és a 
politikára is. Emellett ha tovább szeretnénk tanulni, akkor a jelentkezést csak 
elektronikus úton tudjuk megcsinálni.)

A számítógép, internet használatához alapfokú ismeretek szükségesek, a nélkül a 
laikus ember nem tud eligazodni a virtuális világban. 

Hogyan hat az irodalomoktatásra a digitális világ? Hogyan 
befolyásolja a gyerekek gondolkodását? (18 éves lány 2.)
Egyre inkább fejlődő, rohanó világban élünk. Az élet felgyorsult. Ennek pozitív és 
negatív hatásait is érzékelhetjük magunkon. A XX. században bekövetkezett, addig 
nem látott mértékű fejlődés hatására az emberek élete, gondolkodása gyökeresen 
megváltozott. Korábban az emberek összhangban éltek a természettel, hosszú, 
nyugodt életet éltek, mely a megszokásokon és az értékeken alapult.

Meglátásom szerint, ebbe a rendbe „rondított bele” a digitális forradalom. Eleinte 
a rádió és telefon megjelenése persze megkérdőjelezhetetlenül pozitív változást 
hozott a kapcsolattartás szempontjából. Majd a televízió térhódítása is remek 
kikapcsolódási lehetőséget nyújtott, új információforrás lett. Ugyanakkor a propa-
ganda eszköze is lett, politikai erők használták fel az emberek befolyásolására. Ezen 
felül a reklámok megjelenése fogyasztási szokásainkat alakítja át. A legnagyobb 
változást az internet és az okostelefonok megjelenése hozta: egyfajta új életteret 
teremtett. Ennek jó és kevésbé jó hatásait érezhetjük magunkon.

Ilyen gyorsan még soha nem jutott információhoz az ember, számtalan lehetősé-
get adva ismereteinek bővítésére, a tanulásra. Egy kattintásra megtudhatunk 
mindent az adott tananyagból, míg régebben ez hosszas olvasásba, jegyzetelésbe 
került. Emellett a világháló lehetőséget ad a távoli ismerősökkel való gyors kapcsolat 
fenntartására.

Azonban én azt látom, több negatív vonzata van ennek, mintsem hasznos. Saját 
magunkat csapjuk be a közösségi oldalak által kreált élettel. Míg ismerőseinket, 
„lájkolóinkat” számoljuk, sok butító cikkbe feledkezünk, addig elfelejtkezünk a való 
életről, igazi barátainkról. Ezeken az oldalakon mindenki a legjobb arcát mutatja, 
pedig lehet, hogy az életben közel sem ilyen ember, mint amilyennek ott beállítja 
magát. 
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Rohamosan romlik az emberek szókincse, a gyerekek értelmező- és olvasókész-
sége. A média hatására romlik az erkölcs, az értékrend. Háttérbe szorulnak az olyan 
örök értékek, mint a család, a valódi barátok.

Bár kicsit meredeken hangzik, én úgy érzem, mindennek az a célja, hogy 
„fogyasztó robotokat” csináljanak az emberből: kis igényekkel, mély gondolatok és 
érzelmek nélküli lényeket, akik életük felét a telefon fölött görnyedve töltik. És 
mindezt már kisgyerekkortól sulykolják az interneten szocializálódott új generáci-
óba. Ezért okoz gondot a gyerekek többségének egy vers, egy kötelező olvasmány 
elolvasása, szókincsük, helyesírásuk nem fejlődik megfelelően, az internet nyelvét 
ültetik át mindennapjaikba és különösen gondot okoz igényesen megírni egy 
szöveget, egy esszét, egy verselemzést. Míg az informatikai készségek fejlődnek, a 
humán érzékek elsorvadnak. Pedig csak az irodalom formálja, fejleszti ily mérték-
ben a gondolkodást, a szellemet, a fogalmazókészséget, a kifejezőképességet, az 
intelligenciát s magát az embert.

Épp ezért tartom fontosnak a visszatérést az olvasáshoz, a klasszikus értékekhez. 
Ki kell szakadni a mesterséges közegből, minimálisra korlátozni az interneten töltött 
időt, és ha csak tehetjük, a természetben vagy kulturális programokkal töltsük 
szabadidőnket. Érdemes lenne visszatérnünk a könyvhöz: sehonnan nem tudunk 
annyi tudást magunkba szívni, mint egy igényesen megírt szépirodalmi műből. Az 
olvasás formálja a gondolkodást, fejleszti a szellemet, a sokat olvasó emberek 
intelligensek, műveltek, változatos szókincsük s az olvasás értékes gondolatok 
magvait hinti el az arra alkalmas táptalajban: az emberi elmében. 

Megéri hát kiszakadni a digitális világból, visszatérni a régi értékekhez, erköl-
csökhöz. Tapasztalatból tudom: ha csak szükséges mértékben használja az ember 
ezeket az új találmányokat, viszont szabadidejének döntő részét a természet közegé-
ben tölti, felüdülés lesz a lelkének és elméjének is. 

A fejlődő digitális világ hatásai az irodalomoktatásra (18 éves lány 3.)
Az elmúlt években az egyre fejlődő számítástechnika hatása már a fiatal korosztá-
lyon is megfigyelhető. Ezek a gyerekek egy olyan világba születnek bele, ahol már 
csecsemőkoruktól kezdve az okostelefonok, táblagépek, a laptopok veszik körül őket. 
Azt látják, hogy a szüleik mindennap ezt használják, s esténként ezeken keresztül 
nézik a mesét. Már a legkisebb, beszélni még nem tudó gyereknél is az okostelefon 
figyelhető meg, az egyszerű játéktelefon már „kiment a divatból”. Ezek hatására nem 
csoda, hogy nagyon hamar, először véletlenül, majd tudatosan kiismerik az eszközö-
ket, megtanulják, hogyan használják, s ahogy nőnek, nem csak szüleik életét, hanem 
az övékét is nagyban befolyásolják.

Ennek a folyamatnak a leginkább szembetűnő része talán az, amikor ezek a 
gyerekek bekerülnek az iskolába. Mivel az évek során ehhez szoktak hozzá, s 
hihetetlen ügyességgel kezelnek bármilyen számítástechnikai eszközt, megismerték 
azok minden előnyét, de sajnos a hátrányuk ritkán tudatosul bennünk. Manapság 
már inkább az a jellemző, hogy a gyerekek elmennek az iskolába, beülnek ugyan az 
órára, de a kezükben, táskájukban többféle elektronikai dolog megtalálható. Az óra 
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nagy részében ezekkel vannak elfoglalva, játszanak rajtuk, nyomkodják őket, s 
kevésbé figyelik az óra menetét. Ennél az esetnél megemlítendő, hogy az internet 
világában történő változások a társadalmi kapcsolatokra is nagy hatással vannak. De 
most vegyük figyelembe a digitális világ fejlődésének hatását az oktatásra és azon 
belül is az irodalomoktatására. 

Az irodalomórán a tanár megtehet bármit, megpróbálhatja akármilyen izgalma-
san előadni, bemutatni egy költő életét, s elemezheti a műveit hatalmas odaadással, a 
gyerekek többségét mégsem fogja lekötni. Talán ennek az az oka, hogy a gyerek már 
rájött, születésétől fogva megtapasztalta, hogy a kezében lévő okostelefon mindenre 
jó, s ha mindenre jó, akkor minek figyelje az órát, a verselemzést, vagy nézze a 
könyvet, ha helyette mindezt később megtalálhatja az interneten. A tanárok hiába 
adnak fel kötelező olvasmányokat, nagy valószínűséggel a diákok nagy része nem 
fogja elolvasni, mert az interneten találnak belőle rövidített verziót, olvasónaplót, 
hangos könyvet, melyből megtudhatják a könyv szűkített tartalmát. A verselemzés-
sel is hasonló cipőben járnak. Elveszítik annak szépségét, hogy elolvassanak egy 
művet, hogy gondolkodjanak rajta, esetleg saját életük bizonyos részére ismerjenek 
rá bennük. Ha azt a feladatot kapják, hogy elemezzenek egy verset önállóan, már 
meg sem próbálják, beírják a keresőbe a vers címét, s az előttük felugró több ezer 
lehetőség közül valószínűleg leírják – már ha leírják, és nem kinyomtatják – az első 
elemzést. Nem fognak sokat vacakolni vele, az eredeti művet a kezükbe sem veszik, 
meg sem nézik, hogy vajon arról szól-e a verselemzés, s amit találtak, az tényleg a 
helyes verselemzés. Ha legközelebb a tanár számon kéri, akkor szembesül vele a 
tanuló, mit is írt le valójában, mert még az is ritka eset, hogy ezek a gyerekek 
elolvassák, mit választottak az internetről.

Sokat lehetne vitázni arról, hogy kinek a hibája mindez, s hogy mikor kezdődött 
el ez a folyamat, ami már csak rosszabb lesz. Egy biztos, rengeteg negatívuma van a 
fejlődő világnak, s a tanárok helyzetét ez még jobban megnehezíti, amellett, hogy a 
gyerekek kevéssé foglalkoznak az irodalommal. A tanároknak ez a világ újnak 
számít, inkább idegesítő, időpocsékoló dolognak tartják a számítástechnika azon 
részét, mint például az elektronikus napló használatát. A mai gyerekek számára 
mindez csak gyerekjáték.

Ha más szemszögből közelítenénk meg a dolgot, kiderülhetne, hogy a számítás-
technikának lehetnek előnyei is. Például színesebbé, változatosabbá lehetne tenni 
egy-egy irodalomórát, ha egyes verseket a költő által elmondva, videón keresztül 
hallhatnák a gyerekek. Jobban érthetővé, figyelemfelkeltőbbé is válna, ha a szöveg 
tartalma megjelenne előttük képek formájában. Azonban a mai világban a gyerekek 
már nem hajlandók időt, energiát fordítani arra, hogy megírjanak egy fogalmazást 
maguktól. Meg sem próbálnak önállóan alkotni, s utána megnézni, hogy mások 
esetleg az interneten hogyan gondolkodnak a témáról. Mindezt a hozzászokás teszi, 
hiszen aki egyszer megpróbálta, nem tud visszaszokni a hagyományos módszerre, 
mert az új gyorsabb és kevésbé megterhelő. 

Mindezek következményeként pedig a gyerekek nem olvasnak, nem gondolkod-
nak, nem fogalmaznak, helyesírásuk romlik, s önálló véleményük eltűnik.
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Hogyan hat az irodalomoktatásra a technológia? (18 éves lány 4.)
A technológia a mai világban már mindenhol jelen van. Míg régen elképzelhetetlen 
volt, addig mára már szinte minden háztartásban van televízió, számítógép és 
rengeteg ember rendelkezik mobiltelefonnal is, így a technológia határozza meg 
mindennapjainkat. Nem is csoda, hogy mára már az oktatásban is egyre nagyobb 
szerepet kapnak a digitális eszközeink. A tantermekben egyre nagyobb gyakoriság-
gal fordulnak elő számítógépek és kivetítők, amelyek órán való alkalmazása érdeke-
sebbé és könnyebbé teheti a tanagyag leadását a tanárok számára.

A tanórákat tanáraink egyre gyakrabban próbálják érdekesebbé tenni ezen 
eszközök segítségével. A tananyagot sokszor egy kapcsolódó dokumentumfilm 
segítségével dolgozzák fel, ami sok diák számára akár egyszerűbbé is teheti az anyag 
megértését. Olyan eset is előfordul, amikor maga a diák válik tanárrá egy-egy 
prezentáció bemutatása által. Ez akár hasznos is lehet, hiszen, míg a diák felkészül a 
prezentációra, addig több forrást is átolvas, sokszor saját gondolatokat is belefűz 
előadásába, ezzel könnyebben megtanulja az anyagot és jobban berögzül az emléke-
zetébe. Előfordul viszont olyan eset is, amikor a diák talál egy anyagot az interneten, 
azt egy az egyben lemásolja, így időt és gondolkodást takaríthat meg. Ez azonban 
nagyon ártalmas a gondolkodás fejlesztésében és a tanulásban. A diákok hozzászok-
nak, hogy mások gondolatait használják fel sajátjaikként, nem alakul ki saját 
véleményük, kreativitásuk csökken. Így előfordulhat az is, hogy egy-egy vers- vagy 
novellaelemzésnél már nem is tudnak saját gondolatokat megfogalmazni, nem 
tudják elmondani, mi a véleményük a művel kapcsolatban.

Mivel az interneten minden információ készen kapunk, így nekünk már nem is 
kell gondolkodnunk. Gyorsabb és egyszerűbb, ha a böngészőbe beírjuk kérdésünket, 
és az azonnal megjelenő több száz oldal közül kiválasztunk egyet, mintha a megfe-
lelő szakirodalomban keresgélnénk. Az interneten való kutatás természetesen nem 
feltétlenül rossz dolog, hiszen rengeteg weboldal van, amelyek segítségével új 
információk birtokába juthatunk. Azonban veszélyes is lehet, ha nem megbízható 
forrásokból dolgozunk, ugyanis sokszor téves, hibás szövegekkel is találkozhatunk.

Az irodalomoktatásban is több jelentős hatása van a technológiának. Az interne-
ten egyre több olyan oldal érhető el, amelyek kész műelemzéseket és jegyzeteket 
kínálnak a diákok számára. Ez mindaddig hasznos, amíg a tanuló nem kizárólag 
ezekre hagyatkozik, hanem a saját gondolatait és véleményét is megtartja, az interne-
tes anyagokat pedig csak segítségként használja. 

Egy másik fontos dolog, hogy egyre elterjedtebbek az olyan filmek, amik valami-
lyen kötelező olvasmányt dolgoznak fel. Sokszor a diákok a könyvek olvasása helyett 
csak ezekre a feldolgozásokra hagyatkoznak, ami rossz, hiszen egy film nem nyújtja 
ugyanazt az élményt, amit a könyv. Itt is az lenne a helyes, ha a könyv mellett a 
filmet összehasonlításként tekintené meg, ezzel megfogalmazva véleményét a kettő 
közötti hasonlóságokról és különbségekről.



40 OLVASÁSPEDAGÓGIA

Az oktatásban egyre jobban elterjed a technológiai és különféle digitális eszközök 
használata, aminek számos előnye mellett rengeteg hátránya is van, úgyhogy 
vigyáznunk kell, nehogy átvegye a technológia ezen a téren is az irányítást. 

Az internet és az irodalomoktatás viszonya (18 éves lány 5.)
A mai világban az internet elengedhetetlen kelléke a mindennapjainknak. Sokan 
megkérdőjelezik, hogy vajon jobb volt-e az internet nélkül a társadalomnak, az 
oktatásnak stb. Mint mindennek, szerintem ennek is két oldala van. Mivel a technika 
rohamosan fejlődik, azt gondolhatnánk, hogy a könyvek ideje lejárt, mert egy kötet 
helyett inkább egy Ipad-et veszünk inkább a kezünkbe, holott személy szerint én 
mindkettőt szívesen használom. Sokszor a legújabb bestsellerek ingyenesen elérhe-
tőek az interneten, de sokan a régimódi formát választjuk inkább. Az az érzés, 
amikor egy új, ropogós oldalakkal teli, számomra érdekes könyvet olvasok, sokkal 
többet ér, mintha egy képernyőt bámulok. Régen, ha szükségem volt egy költő 
életrajzára és verseire, talán beletelt egy órába, mire megszereztem a könyvtárban 
vagy a könyvesboltban. Manapság, ha begépelem az író nevét, egy századmásodperc 
alatt egymillió találat áll rendelkezésemre. Szerintem egyértelmű, hogy az emberek 
nagy százaléka melyik lehetőséggel él, ami nem jelent kifejezetten rosszat, mivel pár 
perces kereséssel talán több információhoz jutunk, mint több idő alatt a könyvtárban.

Amikor verset kell elemezni, ugyanez a helyzet áll fenn, viszont ebben az esetben 
nem jelent jót az internet-hozzáférés. Sajnos sok találat van a verselemzésre is, ami 
akadályozza a tanulót a gondolkodásban, kreativitásának, írói vénájának szabadjára 
engedésében. A kész verselemzést csak le kell másolni, és a tanár máris félre van 
vezetve. Azt is hiheti, hogy a diák tehetséges irodalmár, pedig csak az informatikát 
használta a házi dolgozatához. Az irodalomoktatásban projektorokkal, laptopokkal 
felszerelt osztálytermekben lehetőség van az interaktív tanításra, ami mindenféle-
képpen pozitívum. 

Az internet miatt a nyelv is átalakul. Új szavak, szlengek jönnek létre, a gyorsabb 
gépelés érdekében nem írunk vesszőt, vagy nem figyelünk, hogy egy-egy szó egy szó 
vagy pedig kettő. Ez súlyos hatással van a helyesírásunkra. 

Míg a könyvek által bővíteni tudjuk szókincsünket, ez az internetről általában 
nem mondható el. Jó-e vagy rossz az internet és az irodalomoktatás viszonya? Nem 
tudjuk ezt teljesen megválaszolni, de annyit tehetünk, hogy helyesen és helyes célra 
használjuk az internet előnyeit.

Az IKT eszközöket mindenkinek használnia kell, de az iskolák felszereltsége 
eltérő, ezért sokszor nehézségekbe ütközik alkalmazásuk. Az irodalomórán letölt-
hető tankönyveket vetítettem ki gyakran, ppt-ket készítek vagy diákoktól kérem ezt, 
adott esetben zenét hallgatunk, vagy filmet nézünk. Az egyik osztályban sikere volt 
a Jézus Krisztus Szupersztárnak, máshol a musical filmes változata ellenszenvet 
váltott ki, alig lehetett végignézni. Volt, amikor a Szeptember végén című vers 
megtanulására úgy ösztökéltem az osztályt, hogy a katedrára kiállva, a rapzenére 
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mondták el azonos ritmusban. Megtörtént az is, hogy az adott vers megzenésítésére 
kértem fel gitáros tanulót.

Valóban, „Az egyik művészet értelmezi a másikat.”5

A társművészetek szerepének felismertetése a tanár feladata, de ez sem lehet öncélú. 
Ma már a tanuló hamar elveszti az érdeklődését, és ezt habozás nélkül ki is fejezi, ha 
olyan elvont gondolatokkal terheljük, amit nem ért meg. Nagyon gyakran sikerül 
felkelteni a figyelmüket egy-egy téma iránt, de azt is látom, milyen hamar lankad a 
figyelmük, ha a téma közvetlen, rájuk vonatkozó hasznossága nem egyértelmű.

Hansági Ágnes A médium kora – a kor médiuma?A kánonok alakulásának 
mediális aspektusai című tanulmányában6 úgy látja, hogy „A mediális multiplikáló-
dás folyamatait az irodalom (és az irodalmi kánonok) szempontjából maga a 
médiatudomány is gyakorta a veszteség retorikájával közelíti meg.”7 „Sichtermann 
szerint az adaptáció megrabolja a fantázia játékterét, és megfoszt bennünket attól, 
hogy individuálisan ragadjuk meg a művet.”8

Az intermediális kölcsönhatás szerintem nem mindig rabol, van, amikor gazda-
gít. Amikor például az 1996-os Romeo and Juliet című filmet megnézetem iroda-
lomórán vagy drámaórákon, akkor egészen mást tapasztalok. A film visszaadja a 
dráma lényegét, az eredeti mű idézeteit mondják a szinkronszínészek, a környezet 
azonban a 60-as évek Dél-Amerikája. A film remek asszociációkat keltve megérteti a 
közönséggel – amely ma nagyságrendekkel nagyobb, mint az olvasók tábora –, hogy 
a szeretet és gyűlölet mindenhol és mindenkor ugyanolyan törvényszerűségeket 
mutat. Az oktalan gyűlölködés bárkit gyilkossá tehet, a házastársunkat magunknak 
kell kiválasztani, a szenvedélyeket meg kell zabolázni, és így tovább.

Ez a film engem is filmrendezésre ihletett. Diákjaimmal a Bánk bánból az egri vár 
különös helyszínein, jelmezekben, szinte díszletek nélkül az eredeti dráma szövegét 
általam megrövidítve és helyenként modernizálva készítettünk filmet, március 
15-ére, az iskolai ünnepségre. Azóta is nagyon jó e félórás film, amikor tanítom a 
művet, amelyet így közelebb lehet vinni a diákokhoz, mint az olvastatás kikényszerí-
tésével, ami egyre inkább lehetetlen. – A forgatás is nagy élmény jelentett mindenki 
számára.

Valóban vannak „gyakorlott olvasók” és „olvasási-absztinenciában”9szenvedők, és 
az arány az utóbbiak javára fog eldőlni tapasztalataim szerint. Az optikai médiumok 
túlkínálata valóban elsorvasztja a belső film kialakulását, ezért vesz a mai diák 

5  (Shafer 1977, 39) 
Szegedy-Maszák Mihály (2007) Szó, kép, zene. A művészetek összehasonlító vizsgálata. Kalligram, 
Pozsony. 302. idézet Schafer, R. Murray (ed.) (1977) Ezra Pound and music. The complete criticism. New 
York. New Directions. 39.p.

6  Kulcsár-Szabó Zoltán – Szirák Péter (szerk., 2004) Esztétikai tapasztalat és medialitás. Ráció, Budapest. 
415.p.

7 Uo. 415.p.
8 Uo. 415.p.
9 Uo.416.p.
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minden filmben látható eseményt dokumentatív erejűnek, elvonatkoztatni már nem 
képes. Van olyan tanuló, aki nevetve vallja be, hogy nem ért egy Vörösmarty-
versort.

Az irodalmi kánon szemlátomást szűkül, a Mohácsy-könyveket folyamatosan 
rövidítik, a kísérleti tankönyvek pedig társalgás szintűek, ami által tovább épül lefelé 
a gondolkodási képesség. Ezért a tanárnak minden eszközzel harcolni kell azért, 
hogy eljuttassa tanítványai lelkéhez a különböző médiumokban megjelenő erkölcsi-
esztétikai mondanivalót.

IRODALOM
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JÓKAI IDŐSZERŰSÉGE
II. rész 

ADAMIKNÉ JÁSZÓ ANNA

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

Jókai Mór (1825–1904), nemzeti irodalmunk központi alakjának megítélése az 
irodalomtudományban indokolatlanul negatív. Jókai életművének lefokozása a 
tudományban jórészt előítéleteken nyugszik. Ez az előítéletes felfogás a tudomány 
területéről leszivárgott a közoktatásba. Jókai háttérbe szorult a Nemzeti alaptanterv-
ben, és az érettségi tételek közül is kimaradhat. A tanulmány célja ezen előítéletek 
cáfolása, bemutatva Jókai írásművészetének értékeit a következő témákban: 1. a 
romantika és a realizmus kérdése, 2. történelmi múltunk regényeiben és elbeszélései-
ben, 3. retorikai műveltsége, 4. stílusművészete, 5. társadalomképe és általános 
megítélése.

ANNA ADAMIK JÁSZÓ: JÓKAI’S MODERNITY. PART II.

Mór Jókai (1825–1904), who is a central figure of Hungarian literature is gratuitously 
underestimated in literary science. The degradation of his lifework in literary science 
rests on prejudices. This kind of degradation of literary science gradually infiltrated 
public education. Jókai is relegated to the background in the National Curriculum, 
and can be omitted from the examination for GCE. The aim of this study is to refute 
the prejudice, describing the worth of his literary work in the following topics: 1. 
question romantics and realism, 2. Hungarian history in his romans and short stories, 
3. rhetorical education, 4. as a master of style, 5. his image of society and generally 
received opinions of him.

Nagyon fáj Jókai lefokozása a Nemzeti Alaptantervben (Nat). Sért mint egyént, mert 
kizárják egyik kedves szerzőmet, sért, mint közösségi embert, mert megfosztják a 
fiatalságot nemzeti múltunk nagy krónikásától. Előítéletek alapján. Az előítéletek 
pedig több helyről is származnak. Elsősorban „felsőbb körökből”, a „tudomány” 
fellegvárából, azután lassan-lassan leszivárogtak az „alsóbb körökbe”, a tanártársa-
dalomba. Ezekkel az előítéletekkel szeretnék most leszámolni, abban a reményben, 
hogy talán meg lehet fordítani a közvélekedést.
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Jókaival manapság nem sokan foglalkoznak az irodalomtörténészi berkekben. Igaz, 
az utóbbi évtizedben némiképp változott a helyzet, de ez a változás nem tükröződik 
sem a tantervben, sem az érettségi követelményekben.

A következő kérdéseket szeretném tárgyalni: 1. a romantika és a realizmus 
kérdése, 2. történelmi múltunk regényeiben és elbeszéléseiben, 3. retorikai művelt-
sége, 4. stílusművészete, 5. társadalomképe és általános megítélése.1

3. RETORIKAI MŰVELTSÉGE

„Jókai egy csapásra megteremtette a magyar prózairodalom műfaji sokszínűségét, és 
ezáltal kiapadhatatlan kincsesbányája lett a későbbi fejlődésnek. Ha kellett, az 
emberiség ősi kultúrkincsét jelképező mítoszokig, ha kellett, poros krónikákig nyúlt 
vissza, s habozás nélkül használta fel akár a napisajtó, akár a klasszikus verses epika 
vívmányait is művészetében” – írja Szörényi László (Szörényi 1989, 163) Véleményem 
szerint ehhez a sokszínűséghez hozzájárult Jókai retorikai iskolázottsága és retorikai 
ismerete, melyről – tudomásom szerint – eddig nemigen írtak az irodalomtörténé-
szek (óvatosan merem ezt kijelenteni, mert a Jókairól szóló szakirodalom könyvtár-
nyi).

Mindenekelőtt a retorika körüli félreértéseket kell tisztáznunk. A retorika, 
retorikus, retorizáltság terminust a díszes, patetikus stílus szinonimájaként szokták 
használni, ilyen kifejezéseket olvashatunk különféle tanulmányokban: „retorizált 
nyelv”. Ez a szóhasználat azon a téves értelmezésen alapul, hogy a retorika csak 
stílus, csak díszes nyelvezet, üres szóvirág. Mikszáth is a „retorika szemfényvesztő 
eszközei”-ről ír (l. alább). (Ennek a félreértésnek a kialakulásáról hosszasan írnak a 
retorikatörténeti munkák, pl. Golden, Berquist és Coleman 1983; Perelman, 1982.) A 
klasszikus, Arisztotelészen alapuló retorika a stílus alapkövetelményeként az 
illőséget határozta meg: illő legyen a stílus az alkalomhoz, a tárgyhoz, a személyhez; 
tehát a sokszínűséget vallja. Erről szól a három stílusnem elmélete (egyszerű, 
középső, fennkölt stílus). Továbbá a klasszikus és a modern retorika tárgyalja az 
érvelési módokat is, tulajdonképpen két pillére van: az érvelés és a stílus. A 
„retorizáltság” és hasonló kifejezések értelmezhetetlenek annak, aki ismeri a 
retorikát.

Szörényi László a Jókai által megteremtett regénytípust jellemzi, „amelyben a 
tiszta, elemi epikusformák erősen dramatikus szerkezetbe építve és a prózaritmus 
szabályainak alávetett, magasan retorizált nyelven előadva jelennek meg, és végső 
felépítésükben az eposszal mutatnak rokonságot” (i. m. 140). Ez mind igaz, csak a 
retorizált nyelv fogalma értelmezhetetlen. Ha a stíluseszközök, az alakzatok és a 
szóképek mesteri használatát jelenti, akkor egyetérthetünk vele. Ha Jókai regényei-

1  A tanulmány első része, mely az első két témát tárgyalja – mely a romantika és a realizmus, továbbá 
történelmi múltunk regényeiben és elbeszéléseiben – a Könyv és Nevelés 2015. évi második számában a 
72–88. oldalon olvasható.
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nek nyelvezetét általában, akkor nem, hiszen Jókai minden regiszterben mesterien ír, 
egyszerű stílusban is, ha arra van szükség. 

Az alábbiakban három dologról lesz szó: 1. Jókai mint szónok, 2. a retorika 
ismerete és alkalmazása, 3. „retorikai művek”.

3.1. Jókai mint szónok
Nem szoktuk a középiskolásoknak tanítani, hogy Jókai hatásos szónok volt. Nem-
csak az 1848. március 15-ei forradalmat kirobbantó rövid szónoklata tanúskodik 
erről, hanem harmincévnyi parlamenti szereplése, valamint egy-egy meghívás 
alkalmából elmondott vagy ünnepi beszédei is. (Politikai beszédeit két kötetben 
kiadta a Franklin Társulat 1930-ban, a kritikai kiadás hat kötetben közli cikkeit és 
beszédeit. Olvasható néhány beszéde a következő kötetben: Jókai Mór. Válogatta, a 
bevezetést és a jegyzeteket írta Fábri Anna. Új Mandátum Kiadó, 1998.)  
A szónok Jókairól színesen és híven számol be a kortárs és szemtanú Mikszáth 
Kálmán Jókai Mór élete és kora című könyvében (1907). 

3.1.1. „Rokonszenves szónoki alaknak bizonyult, kinek szépen csengő hangja és 
férfias gesztusai kellemetes hatást gyakorolnak, ami nem kis szó annyi nagy szónok 
között, mint amennyi most a Házban van. Meglehetősen az általánosságok közt 
mozgott, amit különben a szituáció is magyaráz. Új dolgot nem mond, se új érvelést 
nem használ, de a már ismert argumentumokat egyszerű, ízléses formában és félre 
nem magyarázható világossággal tálalja fel, menten azonban a retorika szemfény-
vesztő eszközeitől.” (II/31)

1861. április 2-án gyűlt össze az országgyűlés. „Már május 22-én megtartja 
szűzbeszédét a határozat mellett, mélységes csöndben, nagy figyelem mellett.” A 
zsúfolt karzat meg volt elégedve, a képviselők ünnepelték, a sajtó is dicsérte. „Pedig e 
beszédnek egy nagy szépségét még nem tudhatták, hogy az, aki mondta, egész élete 
folyamán aszerint viselkedik majd.” Mikszáth a szónok hitelességéről, éthoszáról ír, 
s valóban az erkölcsiség a szónok legfontosabb tulajdonsága. (Mikszáth hosszan idéz 
ebből a beszédből.)

„…hatalmas jelszavakat tudott beadni a közönségnek az ő plasztikus nyelvén, 
mely mindenek fölötte áll, s ha nem mondhat is érdemileg új és meglepő dolgokat, 
olyan ruhába öltözteti a közelfekvő, sőt már esetleg használt argumentumokat, hogy 
roppant hatást idéznek elő; szóval Deák szerint Jókai olyan puskaporral is tud lőni, 
amellyel már lőttek egyszer. Ötletessége és humora pedig olyan nektár, mely még az 
ellenfélnek is élvezetet okoz.” (II/66) S itt sorakoznak Mikszáth könyvében a 
szellemes példák.

„Elfogultság nélkül beszélt, a lámpalázat nem ösmerte, közbeszólások nem 
zavarták, s egy-egy jóízű élcet oly komoly arccal tudott elmondani, mint senki más a 
Házban…” (II/104-105). Mikszáth itt nagyon fontos jellemzést ad Jókairól: „Külön-
ben zárkózott és tartózkodó volt, soha senkinek sem beszélt a benső dolgairól, holott 
a külső élményeit szerette apró anekdotákká kihegyezni. Valódi érzéseit, bánatát, 
keserűségét, megalázódásait nem közölte senkivel. Magába zárta, mint a dió a 
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gerezdjeit. Csakhogy az ő páncélja nem olyan csontszerű héjból képződött, hanem 
napsugaras mókázásból.” (II/105) Észre kell vennünk, hogy érzelmeit nem közölte, 
de beleírta regényeibe. Mikszáth megjegyzi, hogy soha nem kritizált, nem bántott 
meg senkit. Pedig mindent nagyon is élesen és jól látott az emberi viszonylatokban 
és cselekedetekben. Az árulásokat is. Minden bizonnyal ezért vezérmotívum annyi 
regényében az árulás.

Utoljára Kossuth temetésén beszélt a Nemzeti Múzeumnál. „Fölséges beszédet 
mondott most, méltót hozzá és magához. Hallottuk szelíd, csengő hangját, a szívek 
megmártódtak a hazafiúi érzések szent balzsamában, s a szónok, másoknak adandó 
helyet, egy-két vonallal hátrább lépett a tömeg közé – hogy soha többé ne kerüljön 
már szembeszökő előtérbe, csak még egyetlenegyszer e helyen – abban a helyzetben, 
amiben a másik van.” (II/169)

Hasonlóan ír Jókai szónoklatairól Névy László Jókairól szóló kismonográfiájában 
(1894). Névy alapítója volt a Petőfi-társaságnak, elnökségére Jókait kérték fel, ezáltal 
is kapcsolatban voltak, hiteles tanú, mint Mikszáth. 2

3.1.2. Jókai műveiben számos szónoklatot olvashatunk, komolyat és tréfásat (paró-
diát) egyaránt. Hatásos, rövid az a szónoklat, amelyet Baradlay Richárd mondott 
katonáinak hazaindulásuk előtt. Tréfás szónoklat olvasható A kőszívű ember fiai 
elején vagy a Politikai divatok első kötetében (95). Nagyon is ismerte a jó szónok 
hatékonyságát, egyik regényében ezt írja: „Mondtam, hogy ne engedjük őt szólani, 
mert ha beszélni kezd, mind ellenünk fordítja a kivont kardokat, s varázsló nyelvével 
kibeszéli az emberek szívéből a haragot.” (A fehér rózsa, 133.) Vitákra, logikai 
érvekre is idézhetünk példákat, pl. éles vita zajlik le az összeesküvők között a 
Szabadság a hó alatt című regényben.

3.1.3. Most nincs arra lehetőség, hogy bemutassuk és elemezzük Jókai nevezetes 
beszédeit. Egyet mégis bemutatunk és elemzünk. Ez talán a legrövidebb magyar 
szónoklat, egyúttal talán az egyik leghatásosabb: hozzájárult a március 15-ei 
forradalom sikeréhez. (Idézem a Klasszikus magyar retorika című könyvemben.)
„Testvéreim, a pillanat, melyet élünk, komolyabb teendőkre szólít fel bennünket. 
Európa minden népe halad és boldogul, haladnunk és boldogulni kell nekünk is. 
Legyen béke, szabadság és egyetértés! Követeljük jogainkat, melyeket tőlünk eddig 
elvontak, s kívánjuk, hogy legyenek azok közösek, mindenkivel.” 

A retorikai szituáció ismeretes, mindhárom összetevője megvalósult: a szükség-
helyzet létrejött; az ügyben érdekelt és döntésre kész hallgatóság, azaz a nép gyüleke-
zik; a vezetőket a körülmények megszólalásra késztették. A konkrét helyzetet el kell 
képzelnünk: „Az orvosifjúság dacára, hogy leckeóra volt, otthagyván professzorait, 
az udvarra tódult, hol Jókai ismételte rövid beszédjét” – írja Mikszáth, s lábjegyzet-

2  Egyébként Jókai beszédei retorikai szempontból nincsenek feldolgozva, ezt Fried István is megemlíti 
(Fried, 2003, 168). Kitűnő disszertációtéma, javaslom magyartanároknak, számít a doktorátus a pálya-
modellben! Az Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK alkalmazott nyelvészeti doktori iskolájában van 
alkalmazott retorikai program!)
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ben kiegészíti a tényeket: „Egressy Gábor úgy írja le mint szemtanú a jelenetet: Jókai 
szavai rémítő lelkesedést idéznek elő a népben” (Jókai Mór élete és kora, 122). A kis 
rögtönzés miniatűr remekmű, tettre buzdító tanácsadó beszéd. A testvéreim 
megszólítás a lehető legközvetlenebb: egységet teremt a szónok és hallgatósága 
között. Az első mondatban enthümémát alkalmaz a szónok: az előadások hallgatásá-
nál komolyabb teendőkre szólít a pillanat (megszemélyesítés és metonímia egyben, 
mely a jelenlevőséget teremti meg). A második mondat okkal való magyarázata az 
elsőnek – kitehetnénk a hiszen kötőszót, de a kötőszóhiánnyal (aszündetonnal) 
tömörebb, izgalmasabb a kapcsolás. A második mondatban egészről részre érvelés 
van, az implikált premissza: mi is Európa népei közé tartozunk. Ez is enthüméma: a 
hiányt a hallgatóság valószínűleg gondolatban kiegészíti. A tagmondatok határán 
lévő kettőzés (anadiplószisz) funkciója az összetartozás hangsúlyozása. A felszólító 
mondat a célok megfogalmazása. A befejezés a cselekvésre való felszólítás, a jogok 
követelése pedig mindenkire vonatkozik. Az utolsó szó az egységet hangsúlyozza 
– mindenkivel –, Jókai biztosan szünetet tartott előtte, s nyomatékkal, erősen 
mondhatta. A rögtönzésnek megvan a klasszikus szerkezete: megszólítás, tétel, 
bizonyítás, befejezés a cselekvésre való felszólítással. A szónok és a hallgatóság 
egységét a beszédet keretező szavak és az enthümémák biztosítják. A beszéd hatását 
a korabeli feljegyzések és maguk a márciusi események tanúsítják.

(Zárójelben jegyzem meg, hogy Mikszáth szemére hányják, hogy Jókai-könyve 
nem tartalmaz regényelemzéseket, vö. az utószóval, 209. o. De miért legyenek benne 
elemzések, amikor az írónak más célja volt: Jókai Mór élete és kora bemutatása, erről 
szól a könyv. Messzemenően etikátlan magatartás olyasmit számon kérni az írótól, 
ami nem állt szándékában.) 

3.2. A retorika ismerete és alkalmazása
Jókai nemzedéke tanult retorikát az iskolában, mégpedig eredeti, elsősorban római 
források alapján. Olvasták A C. Herenniusnak ajánlott retorikát, Cicero retorikael-
méleti műveit és beszédeit, Quintilianus Szónoklattanát. A 19. század első felében 
Grigely József latin nyelvű retorikáját használták, feltehetően Jókai is ebből tanult. 
Ez a retorika a II. Ratio Educationis (1806) utasításait követte: Institutiones oratoriae 
in usum gymnasiorum Regni Hungariae et annexarum provinciarum, Buda 1808 
(Szónoklattan a Magyar Királyság és csatolt tartományai gimnáziumainak használa-
tára, 12. kiadása: 1847); mintegy ötödfélszáz oldalas, részletes, sok példát tartalmazó 
retorika. 

Jókai alaposan ismerte Cicero műveit, erről tanúskodik a Félistenek bolondságai 
lentebb bemutatott részlete. Ismerhette a korabeli retorikai szakirodalmat is, erre 
bizonyíték a Kárpáthy Zoltán következő részlete: „Eveline jár alá s fel a kastélyban, 
kezében egy szépen bekötött könyvet hord. – Ez Blair Hugó esztétikai munkája, ezt 
kell olvasni Vilmának, ez éppen neki való mű.” (I/196) Hugh Blair, skót lelkész és 
egyetemi tanár, az egyik legnagyobb hatású retorikus; 1783-ban jelent meg óriási 
sikerű műve: Lectures on rhetoric and belles lettres (Retorikai és szépirodalmi 
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előadások), melyet 1838-ban Kis János magyarra fordított Blair Hugo rhetorikai és 
aesthetikai leckéi címen. Jókai egészen biztosan ismerte. 

A gimnazista Jókai retorikai és poétikai gyakorlatait későbbi sógora, Vályi Ferenc 
vezette – írja Névy László, aki maga is írt egy kitűnő retorikát (Névy, 1894, 6).

Tudomásom szerint az irodalomtörténészek nem írtak Jókai retorikai műveltsé-
géről. Wéber Antal említi „stilisztikájának, retorikájának uralmát”, de ez általános 
megállapítás (Wéber, 2001, 8). Tanulságos viszont, amit Szilasi László ír arról, „hogy 
Jókai talán épp azért dolgozhatott olyan gyorsan, mert kidolgozott szabályrendszer 
(talán a retorikáé is) segítette ebben. Már csak azért is gondolom ezt, mert Mikszáth 
(valljuk meg, azért mégiscsak meglepő módon) Jókai egyik fő erényének a retorikai 
rövidség, a brevitas, vagyis a tömörség erényét tartja” (Szilasi, 2000, 84). Az biztos, 
mint látni fogjuk, hogy a retorikai érvelés – nem éppen a szabályrendszer, de a 
retorika lényege nem a szabályrendszer – kimutatható műveiben. A brevitas pedig 
gondolatalakzat, és igenis gyakran él vele Jókai (ilyenek a bevezetések, pl. az És mégis 
mozog a föld bevezetése, vagy ahogyan Baradlayné összefoglalja Edit kalandos útját 
Richárdnak, l. később).

3.2.1. Jókai regényeiben számos, a retorikai tanulmányokra célzó utalás található. A 
chria többször is előfordul pl. „A nagy Deák mint kisdeák” című anekdotában (Lenci 
fráter 140). Ebből megtudjuk, hogy Deák jeleskedett a poétikai, a retorikai és a 
dialektikai osztályban. A poétikai osztályban megtanulták a stíluseszközöket, a 
retorikai osztályban a beszédírást, a dialektikaiban a logikát és a vitatkozást. A chria 
olyan mondás, amelynek ismerjük a szerzőjét, a szállóige is ilyen. A chria-
gyakorlatokon a diákok kaptak egy bölcs mondást, azt kellett kifejteniük (Bolonyai 
Gábor könyve a retorikai gyakorlatokról részletesen bemutatja ezt a módszert: Antik 
szónoki gyakorlatok, Typotex, 2001). 

„Én is írtam diákkoromban chriát, engem is megdicsértek érte” – mondja Kondor 
uram, a debreceni hentesmester (Mégsem lesz belőle tekintetes asszony, 12). Jókai 
nem ír mindig hízelgően ezekről a chria-gyakorlatokról, a diákok többnyire unták 
őket, viszont megtanultak fogalmazni.

Regényeiben gyakran használ retorikai terminusokat, korabeli olvasói – akik még 
tanultak alapos retorikát – nyilván értették őket, s jókat somolyoghattak humoros 
alkalmazásukon. 

„...és így ami rablásban, gyújtogatásban, öldöklésben ez idő alatt részt vevék, 
azoknak elősorolása által inkább captatio benevolentiae színét vonnám magamra, 
hogysem mint kötelességszerű bűnbevallást” (Egy hírhedett kalandor a XVII. 
századból, 148). A jóindulat megnyeréséről, megragadásáról van szó, ez a fogás a 
bevezetés fontos kelléke.

„Két hegyes bajsza, mint a vasvilla, mint a syllogismus cornatus szorítja sarokba 
az embert…” (A lőcsei fehér asszony, I/15). Ez a szarvasokoskodás népszerű termi-
nusa, tkp. a dilemma.

„Azon a napon előszoba és várakozási terem tömve, dugva van emberekkel, akik 
a maguk panaszát élőszóval is el akarják mondani. (Különös, hogy minden ember 
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úgy bízik a declamatorius tehetségében.)” (Egy az isten II/211) A deklamáció a 
beszéd előadása, vagyis előadói tehetségükben bíznak az emberek.

„Óh, ebből olyan szép láncos szillogizmusokat tudnának szőni, fonni” (Politikai 
divatok, II, 130). A láncokoskodásról van szó, latinul: sorites, a magyar retorikák 
használták a soros terminust is, de leginkább poliszillogizmus néven ismeretes. Idéz 
is egyet az És mégis mozog a föld előszavában: „Életföltétele volt a vis inertiae; a 
tétlenség ereje: »Aki jól alszik, annak jó lelkiismerete van, akinek jó lelkiismerete 
van, az jó ember: tehát aki jól alszik, az jó ember.«” (Egyébként ez az előszó ragyogó 
példa a rövidség – brevitas – gondolatalakzatára.)

A Névtelen várban olvasható: „Nem volt hazugság, amit mondott, csak retorikai 
szabadság.” „Hysteron proteron” (I/201). A hüszteron proteron idősíkváltás: a 
későbbit mondjuk előbb. Itt Jókai tágabb értelemben használja.

„Iván úgy lett bemutatva, mint egy Antiprométeusz, egy Mózes, egy Szent 
Flórián. Mindezek a hiperbolák és auxézisek az al pari-árfolyamnak igen nagy 
barátságot tevő retorikai képletek voltak.” (A fekete gyémántok II, 204)

„De én nem mehetek ahhoz, aki megkért tőled, mert nem szeretem. S nem 
szeretem azért, mert mást szeretek. … Ez „argumentum ad hominem”. Emberre 
szóló indok.” (Szép Mikhál 17) Az argumentum ad hominem kulcsterminusa a 
retorikai érvelésnek, a hallgatósághoz, az emberekhez kell szólnia, Jókai helyesen 
használja. (Össze szokták keverni a személyeskedéssel, erre az argumentum ad 
personam terminus használatos.)

3.2.2. A retorikai terminusok használatánál sokkal lényegesebb azonban, hogy 
érvelése is retorikai, azaz valószínűségi vagy gyakorlati (vö. Perelman, 1982), ez 
pedig elsősorban a példa és az enthüméma, valamint a toposzok (érvelési közhelyek, 
lehetőségek, azaz érvforrások, ahonnan érveket meríthetünk) alkalmazásában 
nyilvánul meg. Ezen a ponton röviden foglalkoznunk kell a retorikai érveléssel (a 
külföldi szakirodalom óriási, de most már hazai művekben is lehet tájékozódni, a 
Retorikai lexikon közöl szakirodalmat is).

Arisztotelész Rétorikájának első mondata a lényeget ragadja meg: „A rétorika a 
dialektika párja” (1354a). Vannak közös tulajdonságaik, de különböznek is egymás-
tól. Mindkettő a valószínűségi érveléssel operál (ezt hangsúlyozza Chaïm Perelman 
Nouvelle rhétorique című művében, 1958), amelyet hívnak gyakorlati érvelésnek is 
(Stephen Toulmin angol filozófus The uses of argument, 1958, című művére hivat-
kozhatunk). Abban különböznek, hogy a dialektika páros vitatkozás, míg a retorikai 
érvelésben a szónok áll szemben a hallgatóságával. Arisztotelész Rétorikájának 
fontos mondata a következő: „Mindenki bizonyítással érvel úgy, hogy vagy példát 
alkalmaz, vagy enthümémát; e kettőn kívül nincs más” (1356b). Első hallásra 
rejtélyes mondat, különösen utolsó tagmondata. Tudnunk kell, hogy a példa retori-
kai indukció, az enthüméma retorikai szillogizmus (dedukció); az indukció és a 
dedukció a két következtetési mód, retorikai formái is kimerítik a lehetőségeket: 
nincs más. Nézzük meg, miről van szó, Jókai műveiből vett idézetek segítségével. 
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A példa tehát retorikai indukció, azt is mondhatjuk, hogy lerövidített indukció. 
Az induktív következtetés során lépegetünk, esetről esetre, míg végül általánosí-
tunk. Az embereknek azonban nincs sem türelmük, sem képzettségük egy hosszú 
levezetés végighallgatására, elegendő egyetlen ugrást végezni, elegendő egy hasonló 
esetet mondani, ez a példa. Arisztotelész történeti és kitalált példát különböztet meg, 
a kitalált példa is kétféle: parabola és mese (1393b, 1394a). Az emberek leginkább a 
parabolát kedvelik, főleg ha humoros is, Jókai is gyakran alkalmazza, s olvasói 
bólogathatnak: 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 
II/121)

„Trenk Frigyesnek már eddig is elég sok volt a rováson. De ő azt soha életében 
nem akarta észrevenni, hogy vétett valamit. Tökéletes macska volt, aki megeszi a 
kanárimadarat, s aztán bámul rajta, hogy már most miért üldözik őt? Hisz a 
kanárimadár jó volt.” (Trenk Frigyes, 179)

„Ejnye bizony, ugyan jó szemed van, hogy holdvilágnál is meglátod. Én nem 
vettem eddig észre. Egész Torda meg Nagy-Enyed jön szemközt. Azok is megkezdték 
az elmúlt estén a menekülést, hogy felhasználják az éjszakát. Ezen az úton ma 
keresztül nem törünk. – Hanem hát azért ne búsulj. Rossz róka az, amelyiknek csak 
egy lyuka van.” (Egy az isten, II/40)

„Mikor a vízirózsa elvégzi virágzását, lehúzódik a víz alá, s aztán új bimbó jön fel 
helyette, mely kelyhét kitárja. Ilyen lesz a magyar nemzet? Amíg meleg víz van a 
forrásban, a nimféa ki nem vész soha a tóbul: hát amíg meleg vér van a magyar 
szívben, kiveszhet-e a nagy emberek faja a nemzetből?” (Fráter György, II/81)

„Mint a szép gyümölcsben, melyet a féreg meglepett, látta erjedni a rohadást az 
egész nemzetben. Tán az almának a férge is azt hiszi magáról, hogy ő annak az 
almának a fejedelme? (Fráter György, I/226)

Folytathatnánk az idézeteket a végtelenségig. Érdekességképpen megjegyezzük, 
hogy Mikszáth is gyakran él ezzel az érvelési lehetőséggel. Jókai méltatása Mikszáth-
módra: „A nimbusznak ez az elhalványosodása csak fallácia. Mint mikor napfogyat-
kozáskor bekormosított üvegen néznek be a napba, nem a nap lett bágyadtabb, 
hanem csak az üveg kormos, amin nézik. A kormos üveg eltűnik a szemétre, ahova 
való, s a nap marad olyan fényesnek, aminő volt.” (Jókai Mór élete és kora, II/182) 
Tanulságos válasz arra a sok kritikára, amit Jókairól összeírtak (vö. Szilasi, 2000).

Az enthüméma retorikai szillogizmus, két meghatározása van: vagy valószínűsé-
gen alapuló szillogizmus, vagy hiányos szillogizmus. A csonka szillogizmus is 
valószínű, mert a hallgatóság sokféleképpen egészítheti ki. Az en thümo görög 
kifejezés, jelentése ’ami a gondolatban van’, innen az enthüméma terminus. Nézzünk 
meg néhány példát. 

Nagy premissza: Minden athéni szeret vitatkozni.
Kis premissza: Szokratész athéni.
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Konklúzió: Szokratész szeret vitatkozni. – Érvelésünk rendszeres, meggyőző a 
konklúzió, ám a formális logika szabályai szerint a bizonyíték, vagyis a nagy 
premissza nem cáfolhatatlan igazság, nem igaz, csak valószínű (biztosan vannak 
olyan athéniek, akik nem szeretnek vitatkozni). A formális logika szerint az efféle 
rossz, hibás szillogizmus, de hát az emberek nem beszélnek a formális logika 
szabályai szerint tökéletes szillogizmusláncokban. Perelman fejti ezt ki hosszasan 
(Perelman, 1982), mondván, hogy furcsa volna, ha egy szónok a formális logika 
szerint érvelne, mint ahogy az is furcsa volna, ha egy matematikus mellőzné a 
szigorú logikát. 

Enthüméma a csonka szillogizmus is, pl. ha ezt mondjuk: Szokratész halandó, 
mert ember. Hozzá gondolhatjuk a nagy premisszát: igen, hiszen minden ember 
halandó. Ez az együttgondolkodás az enthüméma lényege, ebben van hatása, 
Kossuth alkalmazta zseniálisan – és Jókai.

Az enthümematikus érvelésben a valószínű nagy premissza gyakran valamiféle 
általános igazság, közvélekedés, Arisztotelész a gnóma, „bölcs mondás” terminust 
használja. Ha kimondjuk, akkor is csak valószínű, bár valószínűsége erős: minden-
képpen igazolást látunk benne.

„– Jaj, csak vendég ne jönne! – sóhajt föl a kis menyecske. Az új házasok nem 
vendégszeretők.” (Szabadság a hó alatt, II, 150)

Felírhatjuk szillogizmus formájában: Az új házasok nem vendégszeretők.
Puskinék új házasok.

...Puskinék nem vendégszeretők.

„Blanka megszokta már az éjjeli utazást; azt hitte, mulatságból történik ez így. 
Ösztön, sejtelem vagy talán az >>otthon<< utáni vágy súgta neki is, hogy sietni kell. 
S nagy veszély érzetében az asszonyok kitartása óriási.” (Egy az isten, II/37)

„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, II, 56)
A Csittvári krónikáról van szó: „Hanem voltak – kevesen –, akik tudták, hogy mi az; 
akik pedig nagyon keresték, sohasem tudták meg, hogy hol van. Mindig a fiatalság 
kezén volt az. S a fiatalság rajongó, jó titoktartó és jó szövetkező.” (És mégis mozog a 
föld, I/15)
„– Bár te ne szeretnél olyan nagyon engem. – Ami annyit jelent, hogy ma is jól 
megkopasztották. A vesztő férfi szomorú hálótárs.” (A mi lengyelünk I, 187) 

Nagyon sokszor indokol Jókai hasonló módon, s így találkozik a közvélekedéssel, 
mondhatjuk: a közbölcsességgel. Ha erre ráérez az olvasó, örömmel tölti el, ha nem, 
akkor észre sem veszi ezeket a sok humort is tartalmazó enthümémákat.
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Az enthüméma tökéletesen megfelel a józan ész (common sense) követelményé-
nek, gyakorlati okoskodásnak, amelyet a szociolingvisztika így jellemez: „A 
gyakorlati okoskodás arra a módra utal, ahogyan az emberek felhasználják köznapi 
tudásukat, és ahogyan ezt a tudást mindennapi életvezetésükben alkalmazzák: mi 
az, amit feltételeznek, mi az, amit soha nem kérdőjeleznek meg, hogy választják ki 
azokat a dolgokat, amelyekkel foglalkoznak, s hogyan illesztik egymáshoz a 
társadalmi érintkezésben a köznapi tudás különböző darabkáit, hogy fenntartsák a 
’normális’ látszatokat. Ez egészen más, mint a logikus gondolkodás vagy a tudomá-
nyos hipotézisek megfogalmazása és ellenőrzése – ezeket formális körülmények 
között sajátítjuk el, s nagyon speciális célok elérésére szolgálnak.” (Wardhaugh, 
1995, 228)

A hallgatóság értékrendszere, értékrendszerének ismerete alapvető a szónok (az 
író) számára, például az, hogyan kezeli az értékhierarchiákat. 

„Puskin érezte, hogy erre egész szíve szerint kell megfelelnie ennek a leánynak. – 
Ez úgy lehet, hogy az „emberiség érzete” erősebb, mint a „szabadságvágy”, s ez 
védelmére kel a rabszolgának, ha azt a cár üldözi, s a cárnak, ha azt a rabszolga 
üldözi!” (Szabadság a hó alatt, II, 42, 219)

– Az ám, Rákóczi Ferenc is három részeg cseh trombitás miatt vesztette el a 
vadkerti csatát, nagy szégyenére a kurucoknak.

– Azok lengyelek voltak – dörmögé Negrotin, ki szerette nemzetét, de az igazsá-
got még jobban. (A mi lengyelünk I, 85)

Sajátosan alakul a hierarchia a Rab Rábyban (II, 92). A főjegyző, Tárhalmy 
hosszasan magyarázza a viszonyokat lányának, Mariskának; ekképp összegez: 
„Megértetted-e hát, hogy mi az az országos ügy, amiben nem azzal a mértékkel 
mérnek, aminek emberi igazság a neve?” 

Lehetséges, hogy Jókai népszerűségének az is az oka, hogy érvelése találkozott az 
emberek mindennapi, gyakorlati érvelésével, gondolkodásával? Ez nem jelenti azt, 
hogy kereste a hatást (Szilasi, 2000) – ezzel is szokták vádolni –, mindössze annyit, 
hogy úgy érvelt, ahogyan általában az emberek. 

3.2.3. A retorikai vagy gyakorlati érvelésnek sok lehetősége van még, hiszen az 
enthüméma „logikája” áthatja az egész érvelést, még az érzelmi megindítást is. 
Arisztotelész Rétorikájának második könyve az érzelmekkel foglalkozik, ám nem 
tudományos pszichológiát ad itt, hanem közvélekedést: mindegyik érzelem bemuta-
tását ekképp kezdi: Tegyük fel, hogy a harag ez és ez … Erre mondja Roland Barthes, 
hogy Arisztotelész megálmodta a tömegkultúra szociológiáját (Barthes, 1997, 146). A 
toposzok tana (általános és speciális érvforrások) óriási terület a retorikai érvelés-
ben. Négy nagy csoportba szoktuk sorolni őket: definíció, összehasonlítás, viszo-
nyok, körülmények, valamint mindegyik nagy csoport alfajai. Továbbá: a toposzok 
első három csoportját a retorikák úgy tárgyalják, hogy először bemutatják a logikai 
megoldást, majd a szabadabb, teljesebb, ékesebb retorikai lehetőséget (Szvorényi 
József kifejezései). Például a definíciónak van egy logikai struktúrája, ezt a gyakor-
lati érvelésben fellazítjuk. Ezeket nevezi Perelman kvázi-logikai érveknek (Perelman, 
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1982), a körülményekből vett érveknek nincsen logikai hátterük. Jókai mindezt 
tudta. Csak néhány példát idézünk.

Kvázi-logikai érvek:
Jókai retorikai definíciói szellemesek, szemléletesek:

„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, I/22)

„Mikor egyedül voltak, azt kérdezi komornájától Alfonsine:
– Mit csinál a bakfis?
Bakfis persze annyit tesz, mint sül hal. Hanem akik a német nyelvben e szónak 

valami különösen gyöngéd érzelmet akarnak adni, azok gondolnak alatta holmi 
olyan kis felserdült leánykákat, akik már nem gyermekek, de azért még ráérnek 
várni a főkötőig; akik még ártatlanok és ostobácskák; akik már éreznek valamit a 
szívükben, de nem tudják, hogy mit; fecsegnek és nem tudják, hogy miről; a tréfát 
komolynak, a komolyat tréfának veszik, s a legelső szép szót, amit nekik mond 
valaki, arany gyanánt kapják. Ez a bakfis.” (A kőszívű ember fiai, I/84)

Külön kell szólnunk az ellentétről (antitheszisz) mint stilisztikai szóalakzatról is, és 
mint érvelési toposzról (az ellentétet és az ellentmondást a harmadik csoportban, a 
viszonyok csoportjában szoktuk tárgyalni). Jókai regényeiben nagyon sokszor 
megfigyelhető az ellentétre épülő fogalmazás:

„Bányaváry azt mondá: a színész akkor korhelyedik el, mikor vagy nagyon rosszul 
megy a dolga, vagy nagyon jól. És nem mondta hiába. Mert amint egyszer nagyon 
jól kezdett menni a dolga, akkor azon vette észre magát, hogy megint eljár kártyázni, 
kocsmázni. Ő ugyan azt a címet adta neki, hogy csak egy kicsit mulatni megy; s 
szilárdsága bebizonyításául éjfél tájon rendesen hazament, vagy inkább vezetette 
magát a szállására; de az is igaz, hogy rendesen oly felmagasztalt állapotban, 
aminőben az ember istennek képzeli magát, a környezete pedig négylábú állatnak.” 
(Eppur si muove. És mégis mozog a föld. II/146)

Nemcsak az ellentét érdekes ebben a részletben, hanem Jókai mindig jelenlévő 
utánozhatatlan humora is. Egy szinekdochét is elhelyez a gondolatmenet végén: a 
négylábú állat pedig minden bizonnyal a disznó. 

Az ellentét a retorikai érvelés vagy a dialektika alapja: az egyik állít valamit, a 
másik az ellenkezőjét. „A retorika a dialektika párja” – emlékezzünk Arisztotelész 
megállapítására. Ellentétes állításokhoz ellentétes jellemek kapcsolódnak: felmerül 
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az a kérdés, hogy mivel Jókai ellentétes jellemei minden bizonnyal összefüggenek 
ellentétes gondolataikkal, ezért jellemzése inkább a retorikai érvelésből következik, s 
nem feltétlenül a romantika jó-rossz ellentétpárjából. (Más kérdés az, hogyha 
komolyabban megvizsgáljuk Jókai jellemeit, nem is egysíkúak, egyáltalán nem 
egysíkú jellem Teleki Mihály, Fráter György, Ocskay László, Korponayné Géczy 
Juliánna – vö. Szajbély, 2010, 302-305.)

Nem lehetséges, hogy valami egy időben létezzen és ne létezzen – ez az ellent-
mondás. Sokféle ellentmondás van, sok ellentmondás feloldhatatlan, de sokfélekép-
pen lehetséges az ellentmondás feloldása. Az egyik lehetőséget szemlélteti az alábbi 
furfang:

„Elvenni akarom a leányt, s akarom, hogy törvényes hitvesem legyen, hozzám 
kötve, akinek én parancsolok. De amellett úgy akarnám a dolgomat intézni, hogy én 
ne lennék őhozzá kötve; ő ne parancsolna nekem. Egyszóval, hogy amíg én akarom, 
feleségem, mikor nem akarom, nem feleségem. Ebben adj nekem tanácsot.” Ezt 
Kaulman Félix kéri Sámuel apáttól. „– Óh, igen, tudok egy ilyen módot, de csak 
egyetlen egyet – szólt Sámuel. – Megesküszöl, akivel akarsz, a vallás rendes megtar-
tásai szerint itt Bécsben. Mikor aztán azt akarod, hogy ez a házasságod ne legyen 
házasság, a bécsi bankárházaddal felhagysz, a firmádat leveszed, s átköltözöl párizsi 
házadba. Firmád ott is fennáll, már apád francia polgár volt, s te is az vagy. Ha 
egyszer aztán ott célszerűnek látod megmenekülni a hitvestárstól, egyszerűen 
megismerteted azzal a körülménnyel, hogy a francia törvények előtt semmi házasság 
sem érvényes, mely nem polgári hatóság előtt köttetett.” (Fekete gyémántok I, 
161-162) 

A dilemma választási lehetőséget kínál fel, de mindkét lehetőség rossz megoldást 
kínál, nincs jó megoldás:

„Választás csak két esély között lehetett. Dicsőséges elvérzés, mint Zrínyi Miklósé 
volt Szigetvárnál, örök emlékül az utókornak; vagy hasznos megalkuvás a hatalom-
mal a mai nap javára s a holnapi nap reményére.” (A mi lengyelünk I, 185; Komárom 
helyzetéről van szó.) „Két út állt előtte. [mármint Klapka előtt] Az erős Komárom 
várat az utolsó emberig védelmezni, s ha ostrommal elfoglaltatik, a levegőbe röpí-
teni, romjai alá temetkezni: – vagy pedig a feladásért olyan árt követelni, mely az 
országot megnyugtatja.” (uo. 189)

„Ez a mi őseink országa, a mi hazánk, a mi egyetlen szülőföldünk. – Mármost, ha 
azt mondaná neked valaki, hogy egyet oda kell neked adnod áldozatul, vagy azt az 
embert, akit legjobban szeretsz ezen a világon, vagy azt az országot, vagy annak kell 
meghalni, vagy ennek kell letöröltetni erről a laprul [ti. a térképről]: válassz? Mit 
mondanál? (Rab Ráby II, 89)

„– A kérdés tehát csak az, amit a dodonai berek elénkbe dörg, hogy mire van 
nagyobb szüksége a jövendőnek: arra-e, hogy legyen egy szép, nemes, dicsőséges 
magyar nemzet – vagy arra, hogy legyen – népszabadság?” (Rab Ráby I, 69)
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A körülmények  voltaképpen a személyekből és a dolgokból vett érvek, valamint a 
múltbeli és jövőbeli tények, a lehetséges és a lehetetlen érvei (ezek tehát nem kvázi-
logikai érvek, nincsen logikai alapjuk). Az emberekkel kapcsolatosak, Quintilianus 
ezért első helyen tárgyalja őket. Igaz, hogy ezek gyenge érvek, könnyen cáfolhatók, 
de több belőlük és egyéb érvekkel kombinálva hatásosak lehetnek. A nyomozók is a 
körülményekből indulnak ki, ezt teszi Poirot is. Hogyne tenné ezt Jókai vizsgálóbí-
rója, Lándory Bertalan, amikor a jellemből következtet:

– Hogyan? Ön megtiltja azt nekem, hogy én az ön arcát lerajzoljam?
– Nem tiltom meg, csak megjövendölöm.
– Ön megjövendöli? És az be szokott teljesülni, amit ön megjósol? Hát ehhez nem 

kell valami emberfölötti tehetség?
– Nem. Csak egyenlő erejű emlékezet, fantázia és ítélő tehetség. Amint egy 

embernek a kedélyét, jellemét megismertük, arról előre megmondhatjuk, hogy az 
előre látott körülmények között mit fog tenni. (A lélekidomár, I/36)

Gyakran érvelünk azzal, hogy egy ember meg fogja ismételni múltbeli tettét a 
jövőben is, ez a múlt és a jelen tényeinek összefüggése:

„Elhittem egy ember szavára, hogy meghalt; egy hamisító szavára!
Most még Fertőy bűne is az ő lelkére nehezült.
Aki hamisított most, hamisíthatott akkor is, midőn Róbert halálhírét bizonyítá.”

(Politikai divatok, II, 191)

A retorika tárgyalja az érvelési hibákat, valamint a „szándékos” hibákat, azaz a 
manipulációt. Az érvelési hibát stíluseszközként is fel lehet használni. Egy humoros 
kontrafaktuális hipotézist (a tényeknek ellentmondó feltételezés) idézünk:

„Ezen azután eltépelődött; ha ez nem történt volna, ha amaz nem történt volna, 
ha Bélát mérnöknek nevelte volna, ahogy először akarta és nem ügyvédnek; ha ő 
keresett volna számára feleséget; ha nem jöttek volna ebbe a városba lakni; ha falusi 
gazdák lettek volna, ha Béla nem ment volna a háborúba, ha abban a várban lett 
volna helyőrségnél; ha anyjához menekült volna; ha olyan felesége lett volna, aki 
tudott volna a kegyelem után járni; – akkor most ő nem állna ilyen egyedül, akkor 
most más élet volna itten.” (Politikai divatok, II, 81)

Az argumentum ad personam – a személyeskedés a leggyakrabban alkalmazott 
manipuláció: 

„Nótárius uram vette fel a szót, hogy az egész megtámadott magisztrátus nevében 
előadja a védelmet.

De nem volt abban szó a tanács védelmezéséről, a vádpontok megcáfolásáról; 
hanem az egész replika egy válogatott szidalmi litánia volt Ráby Mátyás ellen. 
Elmondta róla, hogy istenkáromló manicheus; ördögidéző és varázsló; – hétfeleséges 
mohamedánus török basa, a népnek gonosz felbujtogatója, aki a nemesség és a 
földesuraság legyilkolására lázít; – alattomos útonálló rabló, aki az utasokat kifosz-
togatja álruhában; – hamis pénzverő, akinek idetelepülése óta a város el van árasztva 
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hamis greslikkel; – erőszakos verekedő és országháborító; – az istentagadó 
ádámvallás-követőknek a fő-fő prófétája; – hazaáruló pribék, aki a törököknek a 
végvárakat el akarja adni; – titkos zsidó, aki semmi templomba nem jár, hanem a 
zsidókkal egy kézre játszik, mikor azok keresztyén gyerekek vérével keresztelnek, – 
de mindenekfelett a népnek piócája, vérszipolya, aki a szegény nyomorult földmíves-
nek az utolsó babkáját is kicsalja a tarsolyából, s a nép véres verítékén hízik. (Szegény 
Ráby éppen akkor volt olyan sovány, hogy majd keresztül lehetett rajta látni.) (Rab 
Ráby I, 196)

Csak vázolni tudtuk az enthümémát, a példát, a toposzok egy részét. Jelenlétük azt 
bizonyítja, hogy Jókai élt a gyakorlati érvelés lehetőségeivel, s ez az érvelési mód 
találkozott/találkozik az emberek gondolkodásmódjával. Ez a tény is lehet népszerű-
ségének egyik titka. Megjegyzem, ezen a ponton erősen összekapcsolódik a retorika 
és a szövegértő olvasás: retorikai ismeretek birtokában jobban meg lehet érteni, 
jobban lehet élvezni ezeket a szövegeket.

3.3. „Retorikai művek”
Két olyan műve van Jókainak, amelyek retorikai műnek, pontosabban retorikai 
paródiának tekinthetők. Az Egy hírhedett kalandor a XVII. századból a státustan és 
a törvényszéki tárgyalás tréfás ábrázolása, a Félistenek bolondságai Cicero-paródia, 
pontosabban az előadásmód (pronuntiatio, actio) kacagtató paródiája.

3.3.1. Egy hírhedt kalandor a XVII. századból – így adja meg Mikszáth a címet, a mai 
kiadásokon „hírhedett” szerepel. Mikszáth így foglalja össze a regény tartalmát:
„A franciák által ostromolt Coblenzben elfogtak egy Hugo nevű tüzértisztet, az 
ehrenbreitsteini Montalambert-torony ütegeinek parancsnokát. E gazfickó (mint-
hogy a Jókai kezéből fogták el) rendkívül módon elmés, szeretetre méltó és lebilin-
cselő elbeszélő, azonfelül úgy tud hazudni, mint egy bakancsos; törvényszék elé 
állítva hosszan diktálja be a protokollumba kalandjait s elkövetett gonosztetteit azzal 
a nyilvánvaló szándékkal, hogy kibeszélje az időt, míg esetleg a franciák beveszik a 
várost, s kiszabadítják. A bíróságban elnöklő kedélyes nagyherceg jól mulat a 
kalandokon, sőt a szigorú soltész [falubíró] is napról napra kíváncsibb. Öt hónapig 
húzza így ki a tárgyalást a Seherezade sehol nem végződő meséire emlékeztető 
vallomásaival. A forma kényelmes keretében szabadjára eresztheti meseszövő 
tündéreit Jókai, és sok kedves költői epizód vegyül össze hihetetlen bohóságokkal. 
De a könyvet nem lehet letenni.” (II/117)

A könyvet valóban nem lehet letenni, ma sem, sőt hasonlít a tévében manapság 
vetített fantasztikus kalandokhoz. Talán a diákok is végigolvassák egy ültőben, ki 
kellene próbálni.

Fried István „kitűnő pikareszkre rájátszó prózai epiká”-nak nevezi a regényt 
(Fried, 2005, 17). Az Unicornis-kiadás utószava leírja, hogy Jókai egy német anekdo-
tagyűjtemény nyomán dolgozott. Szokványos pikareszktörténetnek minősíti a 
regényt, idézi Nagy Miklóst, Jókai avatott kutatóját, aki szerint „eszmehirdetésről, 
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erkölcsi példaképek állításáról lemondó pikarótörténeteinek” egyik darabja (249). A 
bíró és a nagyherceg a hallgatóságot és az erkölcsi tanulságot szolgáltatja, a kerettör-
ténetnek regénypoétikai szerepe is van.

Nagy Miklós ezt írja: „E csoport (ti. kalandorregények) legegészségesebb hajtása 
bizonnyal az Egy hírhedett kalandor a XVII. századból (1879). Törés és kifáradás 
nélkül sikerül is végig megtartani a játékos fantasztikum kezdetben leütött hangne-
mét, amely sok helyt igen közel van a 18. század egyes remekeihez (Le Sage: A sánta 
ördög, Voltaire: Candide). Az elbeszélés első személyes, azonban a kópé Hugó 
szavaiba gyakran belevág egy fontoskodó, pedáns erénycsősz: a városi bíró, a 
lélektani és fizikai lehetetlenségek szigorú számonkérője. Mily szellemes torzkép 
Jókai kritikusairól!” (Nagy Miklós, 1975, 219) Nekem ugyan nem jutottak eszembe a 
bíró szavaiból Jókai kritikusai, de lehetséges, hogy igaza van Nagy Miklósnak. 
Szerintem egész másról van szó.

Nem veszik észre a méltatók, hogy a regény törvényszéki tárgyalás, mely az 
ügyállás előírt lépéseiben zajlik le. Az ügyállás vagy sztaszisz (latin: status, magyar: 
státus) lépései a következők: 1. van-e ügy (an sit) – ez a következtetésen alapuló 
ügyállás, 2. mi az (quod sit) – ez a definíción alapuló ügyállás, 3. milyen az (quale sit) 
– ez a jogosságon alapuló ügyállás. Van egy 4. ügyállás, ez a kifogáson alapuló 
ügyállás, amikor is a megvádolt személy kérhet más bírákat, más helyszínt stb. A 
státustan foglalkozik még az ügyek képviselhetőségi fokával, eszerint van becsületes, 
becstelen, kétes, homályos, jelentéktelen ügy; s Quintilianus megkülönbözteti még a 
nagyon ronda (turpe) ügyet, jelen ügy kétségkívül turpe. A vádlott Hugó, a konstáb-
ler. A bírák pedig a nagyherceg és a soltész (a bíró). Tehát ők nem regénypoétikai 
keretet képviselnek, nem belekotyogók, hanem a tárgyalás szereplői. 

Az 1. ügyállás esetén azt kell megállapítani, hogy elkövetett-e az illető valamit. 
Ekkor hallgatják meg a vádlottat és a tanúkat, s a hallottakból következtetnek. 
Ilyenkor szoktak a hazugságok elhangzani, nem egyszerű mesterség a kihallgatás, 
éppen ezért a tanúk kihallgatásának fortélyairól hosszan ír Quintilianus is. Termé-
szetesen Hugó is hazudozik folyamatosan és szórakoztatón. A 2. ügyállás folyamán 
definiálni kell a bűnt. A meghatározás a bíróságon nagyon fontos érv. A definíciók a 
könyvben olykor meg vannak adva a fejezetek címeiben (pl. uxoricidium, azaz 
feleséggyilkolás). A 3. ügyállás során vizsgálják az okokat és a motívumokat, 
tulajdonképpen itt magyarázza ki magát Hugó, úgyhogy mindig találnak tetteire 
mentséget.

Abszolút szakszerűen folyik le a tárgyalás, a bírák fortélyosan, pró és kontra 
érvelnek, szakszavakkal indokolnak, de az egész tartalom abszurd. A tudóskodó 
indoklás és az abszurd kalandok közötti ellentét a nevetségesség egyik oka. A másik 
ok a bírák viselkedése: a tárgyalás folyamán a nagyherceg a felmentő, a bíró szigo-
rúbb. A végén akkora hihetetlenséget ad elő Hugó, hogy a nagyherceg már nem 
mentené fel, de ekkor a bíró indokol: mégpedig külső érvek, „tudományos” művek 
alapján. Hát ilyen, kérem, a tudomány, minden képtelenséget el lehet vele hitetni. 
Ezen megint csak nevetni lehet. (Különösen a mai olvasó nevet, aki annyi nagyképű 
értekezés elolvasására kényszerül.)
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A tárgyalás keretes szerkezetű: az első rész Hugó elfogását és kínzását tartal-
mazza, a 14. rész kivégzését; a közbeeső 12 rész tizenkét történet, egy nagy fokozás: a 
kalandok egyre képtelenebbek. Az első részben a nagyherceg salamoni döntése 
ekképp hangzik: „Állíttassék törvényszék elé a gonosztevő. – Mondja el körülménye-
sen, hogyan követte el mindezen vétkeket sorban! S amelyik vétke aztán legna-
gyobbnak fog találtatni, annak a büntetése hajtassék rajta végre.  Ebbe a soltész is 
belegyezett.” Úgy döntenek, hogy Hugó siralomházban töltse el a kihallgatás 
időszakát, ott legalább jól tartják, ehet-ihat kedvére.

Az első kaland címe: „A rablók között”. Hugó a császári seregben szolgált, ott 
léptették elő konstáblerré. Krakkót ostromolták, az ostrom alatt egy lengyel nemesúr 
leánya beleszeretett. Különféle bonyodalmak után először magyar, majd tatár 
fogságba kerül, végül rablók (hajdemákok) fogják el. Kalandos úton eljutnak a 
rablók fantasztikus barlangjáig, ott egy még fantasztikusabb próbatétel után elnyeri 
a rablóvezér lányának, Madusnak a kezét, utána ostrom, kalandok következnek, 
végül a rablókat szétverik, az ellenfélnek Hugó is besegít, és végül sikerül megmene-
külnie. A nagyherceg felmenti azon az alapon, hogy „amennyit vétett, annyit 
helyrehozott.” A soltész nem ért ugyan egyet, de végül belegyezik az ítéletbe, a 
herceg kimondja: „ez a főbenjáró bűne deleáltassék!” (Deleáltassék, azaz töröltessék.)

(Egy kis kitérés: az angolos műveltségnek köszönhetően, a diákok ismerhetik a 
delete igét, s visszakövetkeztethetnek a deleál tartalmára; a constable angol szó, 
krimikben lehet látni feliratként a felügyelők ajtaján: 1. jelentése: rendőr, 2. jelentése: 
hadseregparancsnok [a középkorban], királyi várkapitány. Ha ezt tudjuk, érthető a 
konstábler, vagyis Hugó parancsnoki rangja.) 

Következnek a képtelenebbnél képtelenebb történetek, mindegyiknek a végén van 
pozitívum is, a nagyherceg – a soltész morgolódása és hitetlenkedése ellenére – min-
dig fölmenti Hugót. A szerepek a tizedik, Az ördög világában című kaland után 
cserélődnek fel. A nagyherceg nem hiszi el az ördögöket, a levegőben röpülő varázs-
lónőket, de a soltész külső érvre, „szakértői” bizonyítékra hivatkozik:

– Bolond vagy bizony te, vagy álmodtad mindezt! – fejezé be a vallomást a 
nagyherceg. – Nem hiszek én ebből semmit, egy szót sem.

– No, márpedig ez az egy igaz – mondá a soltész – a sok hazugság között, 
amikkel bennünket a gazfickó hetek óta traktál, ez az egy autentikus dolog. 
Mert hasonló esetekről értesítenek bennünket Majolus és Ghirlandinus, 
nemkülönben a világhírű Boccaccio, kiknek állításait kétségbe vonni nem 
lehet. Most az egyszer a bűnös szigorúan a való dolgok előadása mellett 
maradt vala.

– Minthogy azonban az ördöggel való szövetséget re ipsa és de acto alá 
nem írta, annálfogva a pactum implicitum diabolicum neki mégis be nem 
számíttathatik, és így ezen vádpont, ha csak következményei nem lesznek, 
önnönmagától elesik – mondá ki a nagyherceg. (227)
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„A testcsere”, vagyis az utolsó kaland teljes képtelenség. Lényege az, hogy az 
ördög belebújt az ő testébe, ő meg az ördögébe, s az árulást nem ő, hanem az ördög 
követte el. De ismét testcsere történt, így Hugó bukott le. Az ítélet agyafúrt: mivel 
szétvált a lelke és a teste, a lelkét nem büntetik, csak a testét – kivégzik.

A hírhedett kalandor története tehát egy tárgyalás, melynek során az okok és a 
motívumok alapján felmentik a vádlottat, de végül is elítélik egy abszurd indokolás-
sal. Az indokolás egy abszurd eseményen alapul (a testcserén), de mivel a soltész 
„szakértői” vélemény alapján elfogadja, rá alapozzák az ítéletet.

Hugó történetét a képtelen kalandok alapján szokták besorolni a Jókai-regények 
rendszerébe, de legalább ennyire a törvényszéki eljárás paródiája. A kalandok pedig 
nemcsak képtelenek, hanem humorosak is: célba vesznek minden társadalmi 
csoportot, vallást. Nyilvánvalóan apokrif forrásai is voltak Jókainak, nemcsak német 
anekdotagyűjtemények. A televíziós csatornák nyakra-főre közvetítenek efféle 
kalandos történeteket: batmant, spidermant, sárkányölőket, mitológiai meséket, 
miért ne lehetne Hugó hazugságaiból egy jó sorozatot készíteni? Ezen a ponton 
szeretném felhívni a figyelmet Szajbély Mihály Jókai-monográfiájára (Kalligram, 
2010). Új szempontot visz be a Jókai-művek elemzésébe, megértésébe: Jókai hírlapba 
író író volt, műveinek többsége folytatásokban jelent meg, ezért szekvenciás, sajátos 
szerkezetű. Szerintem kitűnő sorozatokat lehetne belőlük készíteni nemcsak tartal-
muk, hanem szerkezetük miatt is. Ez a megállapítás különösen érvényes a hírhedett 
kalandor történetére.

(Tárgyalás különben sok van Jókai regényeiben, pl. a diákok kicsapása előtti 
tárgyalás az És mégis mozog a földben. Szabályos védőbeszéd hangzik el A lőcsei 
fehér asszony II. kötetében Pelargus szájából, 180. Nagyszerű ügyvéd szereplői is 
vannak, Korcza úr, Maszlaczky, nem is beszélve a bonyolult perekről. Végül is Jókai 
vizsgázott ügyvéd volt, még egy pert is megnyert pályája elején.)

Jókai „képzeletes” művei az irodalomtörténészek szerint a következők: Egész az 
északi pólusig (1876), Szép Mikhál (1877), Görögtűz (1877), A három márványfej 
(1887), Rákóczi fia (1891), Trenk Frigyes (1893), Ahol a pénz nem isten (1902), a 
fentebb tárgyalt A varchoniták, Bálványosvár. Reneszánszuk lehetne a mai világban.

3.3.2. A Félistenek bolondságai az alcíme szerint történelmi komédia, tulajdonkép-
pen nevettető paródia, beleépítve egy regényféleségbe – mondja az utószó. Az író 
életében nem jelent meg, csak 1912-ben, s az Unikornis-kiadás 105. köteteként 
2003-ban. Egy pikáns történet, arra is jó, hogy életközelbe hozza a római aranykor 
hírességeit. 

Most csak egyetlen szenzációsan mulatságos jelenetre hívom fel a figyelmet. A 
nagy szónok, Cicero, papucsférj, otthon felesége, Terentia zsarnokoskodik, még 
szakmájába is beleszól. Fergeteges humorú jelenet, amelyben Cicero otthon elpró-
bálja egyik beszédét, felesége hallgatja és javítja, osztogatja tanácsait. Cicero a 
tanácsok alapján ismétel, majd az egész beszédet is elmondja félbeszakítás nélkül. 
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Terentia: Mi van a kezedben?
Cicero: Nehéz feladat. Beszéd a consul ellen, ki most hatalmon ül, és beszéd 
saját magamról.
Terentia: Valóban nehéz. Szeretném hallani.
Cicero (középre áll): Elmondom. Közbeszólhatsz.
Terentia: A tógát csavard bal karod körül: az ne mozduljon. Elég a jobb.
Cicero (bal karját tógájába csavarva hozzáfog): Látod-e már, te fenevad, hogy 
minő panasz vágódik homlokodhoz? 
Terentia: Nem úgy kell ezt. Az a heves kézmozdulat közönséges szónokoké. 
Cicero: E szót félvállról nézve ellenfelére mondja, leeresztett karral. Így.
Cicero: Azt kérdi mindenki, hogy lett consullá ez a szíriai, kinek fekete 
pofája rabszolga eredetére vall. Bozontos szakálla, ráncos homloka, kancsal 
szeme, odvas fogai hogy csábítottak el valakit, aki meglátta?
Terentia: Ne mutogasd apróra a részleteket, amiket megneveztél. Te e 
szavaknál hátrahúzódol undorodva, s egy szónál a szád elé teszed a kezedet. 
Ekként.
Cicero: Vagy tán ékesszólásoddal ragadtad el a népet? Kérdem tőletek, 
Quirites, ki hallotta őt másképp beszélni, mint dadogva?
Terentia: Ezt a mondást a szónok a néphez intézi hátrafelé fordulva. Jól van.
Cicero: Avagy tán vitézségedét szerettek meg? Ugyan látott-e tégedet valaki 
nagy veszély idején másként, mint futvást?
Terentia: Itt a szónok olyan mozdulatot tesz, mintha korbáccsal ütne a futó 
hátára.
Stb., stb. 

Az actio vagy testbeszéd alaposan ki volt dolgozva a régi retorikák nagy részében. 
Quintilianus aprólékos utasításokat ad, még az ujjak mozgatására is (Adamik és 
Gonda, 2009). A 19. század elején Austin Gilbert angol szerző produkált egy akkori-
ban közismert könyvet (Cironomia, 1806), melyben még a lábfejek tartását is 
bemutatja, nemcsak a kezekét. Az illusztrációkat maga rajzolta. Minden mozdulatot 
kódolt, s a kódokkal oly módon dolgozott ki drámarészleteket – pl. a Lear király egy 
jelenetét –, mintha kotta volna. Ezek nyilvánvalóan túlzások, nem is követték 
egészében Gilbert könyvét, de részleteit szorgalmasan felhasználták a külföldi 
retorikusok. 19. századi hazai retorikáinkban nem láttam a nyomát, de lehet, hogy 
Jókai olvashatott effélét.

A beszéd tartalma is paródia: személyeskedés, az ellenfél gyalázása, önmaga 
dicsérete. A színdarab maga házasságtörések, válások körüli hercehurca. 

A színdarabhoz Jókai – mint egy rendező vagy mint egy jó tanár – magyarázato-
kat fűz: akik esetleg eljátsszák a komédiát, vagy akik esetleg elolvassák, tudják meg a 
szereplőkről az igazságot. Ciceróról ezt írja, többek között: „Maga Cicero az embe-
ren túli lelkierő megvalósulása… Mikor munkáinak óriási tömegét átolvassuk, 
teherré válik a lelkünkön a bámulat ennyi ismeretgazdagság, ily ítélő tehetség, ily 
utolérhetetlen szépségű stílus fölött; nem bírjuk ennyi talentumnak az egészét 
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felfogni. Fönnmarad bennünk csupán annak a tudata, hogy mindez érezve is volt; 
igazságszerető lélektől sugallva, szabadságimádó szívtől átmelegítve, s mikor ezt a 
nagy alakot elbukni látjuk, érezzük, hogy vele együtt szabadság bukott el. Az egész 
földön elbukott.” (119)

Ezt olvassuk az utószóban: „tudománynépszerűsítő regénybe ékelt vígjáték”. (323) 
Én nem tudom a színdarabhoz fűzött prózai fejezeteket regényféleségnek felfogni, 
inkább – mint fentebb írtam – a diákos humorú színdarabhoz fűzött magyarázatok-
ról lehet szó. A jó előadóművész is nyomoz a háttér után, legyen színész, zenész vagy 
énekes. Egyébként olyan az egész mű, mintha az öreg Jókai felidézte volna diákéveit, 
jó humorú fiúk szoktak ilyen előadásokat produkálni (az én tanári pályámon is volt 
egy ilyen osztályom).

A retorika ismerete tehát megmutatkozik Jókai regényeiben, mind a retorikai 
terminusok, mind a retorikai érvelés alkalmazásában. Ennek a felismerésnek 
legalább két tanulsága van. Másként lehet megítélni egyes műveit, mint ahogyan 
megítélte őket az irodalomtörténet. Retorikai ismeretek birtokában közelebb 
kerülhetünk műveihez, jobban élvezhetjük őket. 

„Jókai egész pályáján nélkülözi a tárgyilagos bírálatot” – írja Mikszáth (II/146). 
Tudjuk, hogy Gyulai Pál és Péterfy Jenő negatív bírálatokat írt Jókai műveiről, 
nézeteik befolyásolták a későbbi kritikákat is. Ha van nyelvművelő babona (márpe-
dig van), akkor van irodalomkritikai babona is. Létezik olyan tévtan, hogy ami 
olvasmányos, az nem igazi, mély irodalom, ezért Jókai kedvelői szégyellik szenvedé-
lyüket. Léteznek olyan megállapítások, hogy Jókai lecsúszott az ifjúsági irodalomba 
– de miért alsóbbrendű az ifjúsági irodalom? –; ezért felnőtt olvasói nem merik 
bevallani, hogy szeretik regényeit. Létezik a sablonos lélekrajz babonája – a főhősök 
sablonosak, csak a mellékalakok realisztikusak, csak a mellékalakok ábrázolásában 
nyilvánul meg humora. Sok idegen szót használ – hát a mai médiumokban és 
tudományos prózában nincsenek idegen szavak? Attól tartok, hogy ez a sok babona, 
ez a sok leegyszerűsített közhely él a mai pedagógustársadalomban, s ez alól a 
tanterv készítői sem kivételek. Emlékezzünk arra, hogy Jókai nincs az első, a 
pályarajzot tanító hatos körben, sőt ki is hagyható az érettségin. 

Szilasi László érdekes könyvében elemzi a Jókai-művek kultikus és kritikus 
olvasatait az irodalomtörténeti monográfiák alapján. Összegezésében többek között 
ezt írja: „Feltárandók a Jókai-szövegek explicit poétikai kijelentései, és ennek 
kapcsán felteendő az a kérdés, hogy bizonyítható-e a műfaji, retorikai előírások és a 
mű közötti esetleges kapcsolat. […] Végül pedig egész egyszerűen igazolandók azok 
a sejtések, amelyeknek rendszerbeli középpontjaként a retorikusan és hatásközpon-
túan kezelt románcos történetet próbáltam megjelölni” (i. m. 252). Úgy vélem, 
igazoltam a Jókai-művek és a retorika kapcsolatát. Attól tartok azonban, hogy Szilasi 
retorikafelfogása is abba a körbe tartozik, amit fentebb említettem. A retorika nem 
előírás, és nem hatásvadászat. Filozófiai alapokon nyugvó művészet és technika – 
ahogy a klasszikusok meghatározták, nem véletlenül volt két évezreden át a felső-
fokú oktatás alapja, és nem véletlenül éli reneszánszát külföldön.
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(Zárójelben jegyzem meg, hogy a Jókai-regények és a retorika kapcsolatának feltá-
rását eredeti ötletemnek véltem – Jókai vonatkozásában az is –, de a németeknél már 
eszébe jutott valakinek hasonló: Olaf Kramer, Goethe und die Rhetorik. Gruyter 
2010, a Rhetorik-Forschungen sorozat 18. kötete. Mindenesetre megerősítő tekin-
télyérv.) 

A Jókai-művek pedig összetettek, sokféle megközelítésben lehet őket olvasni, 
zseniálisak, mint Shakespeare drámái vagy mint Liszt Ferenc zenéje. Mindig tud 
újat mondani, mindig gyönyörködtet.
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TYPOLOGIA PHANTASTICA
A fantasztikum rendszertana I. rész

GALUSKA LÁSZLÓ PÁL – FELEKY MIRKÓ:

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

Mi is a fantasy? Típus? Műfaj? A fantasy témájú könyvek a legnépszerűbbek manap-
ság, a fantasyről már mindenki hallott, de hazánkban nincsenek kidolgozott rendszer-
tanok ezzel a területtel kapcsolatban. Írásunkban a fantasztikus irodalomról, s a 
belőlük származó fantasy-alműfajokról ejtünk szót. Át kívánjuk tekinteni a fantaszti-
kus irodalom rendszerét, tulajdonságait, a fantasy helyét ebben a rendszerben, az 
irányzat eredetét, fejlődését, fontosabb szerzőit, hatásaikat. A munka nem könnyű: a 
magyar irodalmi feldolgozás kevés, az elemző leginkább angolszász forrásokra szorul. 
Tovább bonyolítja a helyzetet az is, hogy az angol-amerikai teoretikusok maguk sem 
egységesek az alműfajok meghatározásában, csoportosításában. Azonban a rendszere-
zés szükséges, hiszen e nélkül a fantasy hazai recepciója semmiképpen sem mehet 
végbe. Terjedelmi okok miatt cikkünket két részre osztottuk: az első rész a fantasy és a 
fantasztikus irodalom viszonyával, a második rész a fantasy irányzatainak csoportosí-
tásával foglalkozik.

LÁSZLÓ PÁL GALUSKA – MIRKÓ FELEKY: TYPOLOGIA 
PHANTASTICA – SYSTEMATISATION OF FANTASY. PART I.

There has been a long dispute about whether fantasy is a type or a genre in modern 
literature. Masterpieces of fantasy literature have been the most popular kinds of 
books recently. It is widely known both internationally and in Hungary; however, no 
systematised concept has been created in this field in Hungary. In our essay we are 
going to write about fantastic literature and subgenres which originate from it. We will 
provide an overview of the system of fantasy literature, its origins, its development, its 
relevant and influential authors and their influence on fantasy. Our task has 
difficulties: there have been only few literary analyses on fantasy in Hungarian, so the 
analyser is forced to use mostly current Anglo-Saxon literature. Furthermore, the fact 
that Anglo-Saxon scholars do not agree on a common theory of classification of 
sub-genres makes our task even more complicated. Although classification is essential 
as without it the professional acknowledgement of fantasy might be problematic in our 
country. Due to limitation of length, this paper has been divided into two parts. The 
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first deals with the relationship of fantasy and fantastic literature, and the second with 
the classification of sub-genres within fantasy literature.

„A legjobb fantasy az álmok nyelvén íródott. Úgy él, ahogy az álmok is élnek: 
sokkal valóságosabban, mint maga a valóság… legalábbis egy pillanatig… addig a 
hosszú, varázslatos pillanatig, amely megelőzi az ébredést.

A fantasy ezüst és vörös, mély- és azúrkék, obszidián az arany és a lapis lazuli 
erezetével. A valóság farostlemez és műanyag, amely sár-szín-barna és szürke. A 
fantasy olyan ízű, mint a jó kubai szivar és a méz, a fahéj és a szegfűszeg, mint a ritka 
és különleges vörös hús és a drága, nehéz bor édessége nyáridőn. A valóság tofu és bab, 
s legvégül fojtó hamu utóízét hagyja a szánkban. A valóság: Burbank mozgójárdái, 
Cleveland gyárkéményeinek füstfellege, Newark parkolóházai. A fantasy: Minas Tirith 
tornyai, Gormenghast ősi kövei, Camelot csarnokai. A fantasy Icarus szárnyain röpít, 
a valóság a Southwest Légitársasággal. Miért becsüljük le álmainkat épp akkor, 
amikor végre valóra válnak?

Úgy vélem, azért olvasunk fantasyt, hogy újra ráleljünk színekre. Hogy erős 
fűszerszámokat ízlelhessen a szánk. Hogy meghallhassuk a szirének dalait. Van 
valami nagyon régi és igaz a fantasyben, olyan történet, amelyet valaki a lelkünk 
legmélyén mesél, egy kisgyermekről, aki azt álmodta, hogy egy napon vadászni indul 
az éjszaka erdeiben, ünnepet ül a hegymélyi barlangokban, majd rátalál az örök szere-
lemre valahol Oz déli fertályán és Shangri-La északi völgyében.

Bár mindenki elnyerhetné a maga mennyországát! Ha meghalok, én Középföldére 
indulnék, oly gyorsan, ahogy csak lehetséges.”

George R. R. Martin1 

A most következő írás2 egy készülő nagyobb monográfia igényű mű része. A szer-
zők nem kisebb célkitűzést állítottak maguk elé, mint hogy tehetségük szerint 
bemutassák az egyre népszerűbb fantasy-irodalmat, és annak talán leglátványosabb 
irányzatát: a high fantasyt. A fantasynek természetesen számos iránya és alműfaja 
létezik, ezek felvonultatása a témája cikkünknek. A szöveg – terjedelmi okokból – két 
részben kerül a Könyv és Nevelés hasábjaira. Itt az első részt olvashatják, amelyben a 
fantasztikus irodalmat mint a fantasy környezetét és eredőjét tekintjük át.

1  Perret, Patti (photographs by) (1996) The faces of fantasy. New York, TOR. Az idézett George Raymond 
Richard Martin-gondolat megtalálható az író honlapján http://www.georgerrmartin.com/about-george/
on-writing-essays/on-fantasy-by-george-r-r-martin/ .

2  A tanulmány támaszkodik Galuska László Pál témába vágó kutatásainak, korábban már publikált 
eredményeire. (Galuska, 2015)
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1. A FANTÁZIA BIRODALMÁBAN

A fantasy a fantasztikus irodalom egyik részterületeként öltött alakot. Arra a 
kérdésre, hogy pontosan mikorra is tehető a felbukkanása, a későbbiekben még 
visszatérünk, egyelőre annyit állapíthatunk meg, hogy megjelenésének időpontja 
vitatott. Egy bizonyos: a XX. századnak igen markáns, a XXI. századnak pedig – túl-
zás nélkül kijelenthetjük – egyre inkább meghatározó irodalmi törekvése. A szó 
jelentése oly mértékben összetett, hogy meg sem kísérelték magyarra fordítani. 
Jelentése (többek között): álom, agyrém, fantázia, képzelet, képzelőerő, képzelődés, 
képzelgés, látomás. Legalább ennyire bonyolult és összetett a fantasy tipológiája is, 
amelynek megértéséhez mindenképpen szükséges a fogalom irodalmi rendszerta-
non belüli tisztázása.

Az első problémát a fantasy megjelenése és elterjedése jelenti: ez olyannyira 
gyorsan zajlott le Magyarországon, hogy az irodalomtudománynak egészen egysze-
rűen alig lett volna ideje még a folyamat figyelemmel követésére is, nemhogy 
alaposabb vizsgálatára – ha „komoly” filológus egyáltalán óhajtott volna ezzel 
foglalkozni. Ugyanis – bár egyre szélesebb rétegek számára népszerű az irányzat – a 
„magas” irodalomkutatás fensőbbségesen és érdektelenséggel kezelte/kezeli a 
területet, illetve szinte egyáltalán nem hajlandó tudomást venni róla. Ennek köszön-
hetően a fantasynek gyakorlatilag nincs hazai vizsgálata, feltérképezése; ha az 
érdeklődő megfelelő mélységű és minőségű szakirodalmi hátteret keres, akkor 
szinte kizárólag csak az angolszász forrásokra támaszkodhat. 

Itt azonban – a nyelvi korlátokon túl – a terminológiai különbözőségek is gátolják 
a megértést. Pl. túlzás nélkül állítható, hogy az angol irodalomtudomány szinte 
minden fantasztikus művet a fantasy körébe (is) sorol, sőt: a „fantasztikus irodalom” 
(fantastic literature) kifejezés szinonimájaként is gyakran a fantasy szót használják.

Emiatt meglehetősen nehéz dolga van az elemzőnek. Az első kérdés mindenkép-
pen az kell legyen az irodalmi megközelítésben, hogy egy szöveg milyen műnembe, 
műfajba, alműfajba stb. sorolható. S már itt bizonytalanságok mutatkoznak: egyes 
teoretikusok szerint a fantasztikus irodalom maga is műfaj – ez esetben a fantasy 
ennek alműfajaként jelenik meg, más szerzők szerint a fantasy és a fantasztikus 
tulajdonképpen egy és ugyanaz, csak kifejezőeszközeik tekintetében mutatnak 
eltéréseket. A bizonytalanságok leküzdése érdekében végül abból indultunk ki, hogy 
a fantasy mindenképpen a fantasztikus irodalom irányzata, alkategóriája, tehát 
megismerését a fantasztikus irodalom feltérképezésével kell kezdenünk.

Induljunk ki a klasszikus arisztoteliánus műfajelmélet rendszeréből, amely 
mindenekelőtt harmadolja a szépirodalom nagy birodalmát, a líra, a dráma és az 
epika műnemeire bontva azt. Tudjuk, hogy a műnemek alapszinten a cselekményes-
ség szempontjai szerint különíthetők el: a lírai műfajoknak nincs, a drámai és az 
epikai műfajoknak pedig van cselekményük. A fantasztikus szövegek léteznek 
drámai formában is (ilyen pl. Maeterlinck: A kék madár című mesejátéka, de akár 
Vörösmarty Csongor és Tündéjét is tekinthetjük fantasztikus színműnek), azonban 
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legnagyobb számban kétségkívül fantasztikus regényekkel, elbeszélésekkel és 
novellákkal találkozhatunk. A fantasztikum jellege is leginkább az epikai kifejezés-
módot kívánja meg – erről még a későbbiekben szót ejtünk. Mivel – a klasszikus 
műfajelméleti besorolást alapul véve – a regény, az elbeszélés és a novella az epika 
műnemének három fő műfaja, így nem is juthatunk más végkövetkeztetésre, mint 
arra, hogy a fantasztikus regény, novella és elbeszélés mindenképpen a fő műfajok 
alkategóriájaként, azaz alműfajként értelmezhető. Konklúzióként tehát levonható, 
hogy a fantasztikus irodalom (s ennek részeként a fantasy is) olyan – többnyire 
epikus műfajokhoz kapcsolódó – szöveg, amelyet az előadásmód és a valósághoz való 
viszony sajátossága határoz meg és különít el más alműfajoktól. Természetesen a 
műfaji besorolásnak számos más lehetősége is van. A terjedelem és a szövegforma 
mellett további műfajformáló tényező az eredet, a szereplők, a témakör, a közlésmód, 
a stilisztikai eszköztár és számos más elem is. Ezek a fantasztikus irodalomban 
határozott rokonságot mutatnak, bár az egyes irányzatok markánsan el is térnek 
egymástól.

Miután meghatároztuk a vizsgálandó terület helyét képzeletbeli térképünkön, 
ideje, hogy képzett vezetők segítségével meginduljunk előre, a felderítés útján. Mint 
már említettük, a fantasy a fantasztikus irodalom része. A fantasztikus irodalomról 
pedig Tzvetan Todorov írt mindmáig meghatározó érvénnyel. A továbbiakban az ő 
rendszere szerint folytatjuk vizsgálatainkat.

2. A FANTASZTIKUM TODOROV RENDSZERÉBEN

Todorov a fantasztikus irodalmi művek összességét egyetlen műfajhoz tartozónak 
tekinti. „A ’ fantasztikus irodalom’ kifejezés az irodalom egy válfajára, avagy – ahogy 
széles körben nevezzük – egy irodalmi műfajra vonatkozik.”3 Ugyanakkor a műfaji 
besoroláshoz valamilyen specifikus tulajdonság szükséges, ezért szerzőnk a fantasz-
tikumot a „valósághoz való viszony”, illetve az ehhez kapcsolódó befogadói attitűd 
tekintetében határozza meg. „A fantasztikum lényege az olvasó bizonytalansága, 
ingadozása azt illetően, hogy az olvasott történetből mit higgyen valóságosnak, s mit 
fikciónak.”4 Egy igazi fantasztikus történet végén sosem kapunk magyarázatot a 
különös jelenségekre, s úgy érezzük, amit olvastunk, akár igaz is lehet – emiatt 
borzongunk tőle annyira. 

2. 1. A fantasztikus irodalom „értéke”
A fantasztikus szövegek – így a fantasy – ellenében általában szokás azt a vádat 
felhozni, hogy „nem a valóságot ábrázolják.” Todorov azonban azzal érvel, hogy 
semmilyen irodalmi szövegen nem kérhető számon a valóságra vonatkozás. 

3  Todorov, 2002, 7. p.
4  Todorov, 2002, uo.
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„Az irodalmi szöveg nem lép referenciális kapcsolatba a ’világgal’, ahogy azt 
mindennapi beszédünk mondatai teszik, önmagán kívül semmi mást nem jelenít meg. 
(…) Az irodalmi beszéd nem lehet igaz vagy hamis, csak saját premisszáihoz képest 
érvényes.”5

„Nem minden fikció … kapcsolódik a fantasztikumhoz; ám minden fantasztikum 
kötődik a fikcióhoz.”6

Ebben az értelemben tehát a fantasztikus irodalom bármilyen fiktív szöveggel 
azonos értékű. Ezt erősíti, hogy a fantasztikus narratívák szerkezete általában a 
cselekményesség követelményeinek tökéletesen megfelelő.7 A műben ábrázolt 
kezdeti viszonyrendszer a szereplők cselekvésének hatására megváltozik, és ez a 
változás a mű végén állandósul. Akkor mennyiben specifikus mégis a fantasztikum? 
Nos, annyiban, hogy a fantasztikum nem is állítja magáról azt, hogy amit leír, az a 
valóság. Sőt, a fantasztikus mű gyakran a valóság „hétköznapi” szabályainak 
megszegésével fordul a fantasztikum irányába.8

2. 2. A fantasztikum fogalmának meghatározása
A fantasztikumot a „valóshoz” és a „képzelthez” viszonyítva határozhatjuk meg. A 
fantasztikum megjelenése akkor következik be, amikor egy ismerősnek, „normális-
nak” tűnő világban valami oda nem illő, természetfeletti, szokatlan zajlik le, amely 
nem magyarázható az ismert világ törvényeivel. A szemlélő számára ezt követően 
két megoldás lehetséges: ha az észlelt jelenség „érzékcsalódásnak” a „képzelet 
játékának” minősül, a világrend az addig ismert formában továbbra is fennmarad-
hat, de ha elismeri, hogy a jelenség valóban végbement, tehát a „valóság része”, attól 
kezdve rá kell ébrednie, hogy a világot nem ismert törvények irányítják. A szemlélő 
habozása a „természetes”, illetve a „természetfölötti” között teremti meg a fantaszti-
kus hatást.9 Ugyanakkor – Todorov szerint – az olvasóban mégis bizonytalanságnak 
kell maradnia a fantasztikus eseménysor „valódiságát” illetően.

„A teljes hit, akárcsak a tökéletes hitetlenség, kívülre vezetnének a fantasztikumon, 
amelyet a habozás éltet.”10

A fantasztikum átéléséhez sajátos olvasásmód szükséges, amely nem lehet sem 
„költői” (amely a szöveget puszta „elvont” művészi kifejezésnek fogja fel), sem 
„allegorikus” (amely a szöveg mögött rejtett, jelképes jelentéstartalmat feltételez),11 
mivel sem a költői, sem az allegorikus olvasat nem eredményezi a hit és hitetlenség 
közötti ingadozást, mely a fantasztikus hatáshoz vezet.

5  Todorov, 2002, 13. p.
6  Todorov, 2002, 67. p.
7  „Minden elbeszélésben fellelhetjük ezt az alapvető sémát.” Bővebben lásd: Todorov, 2002, 140. p.
8  Todorov, 2002, 142. p.
9  Todorov, 2002, 25. p.
10  Todorov, 2002, 30. p.
11  Todorov, 2002, 31. p.
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2. 3. A fantasztikum feltételrendszere:
1. A szövegnek (a megfelelő olvasat által) arra kell kényszerítenie az olvasót, hogy 

a műben szereplő világot „valósnak”, „hitelesnek” tekintse, ugyanakkor 
habozzon hit és hitetlenség között a közölt eseményekkel kapcsolatban.

2. Az olvasó szerepét a szerző egy művön belüli karakterre is „bízhatja” (ezt 
nevezik az angolszász forrásokban „nézőpontkarakternek” – viewpoint-
character), így a habozás a mű témájává válik.

3. Az olvasónak el kell utasítania a szöveg mind allegorikus, mind költői értelme-
zését.12

2. 4. A fantasztikum alműfajai
Todorov a szövegek fantasztikumának mértékét a következő táblázatban szemlélteti:

Különös Csodás
tiszta különös fantasztikus-különös fantasztikus-csodás tiszta csodás*

*Todorov, 2002, 42. p.

Különös: szokatlan, de magyarázható.
Csodás: nincs rá természetes magyarázat.

Tiszta különös alműfajok: ezekben különleges, nyugtalanító, megdöbbentő, 
szokatlan események következnek be, amelyek a fantasztikumra jellemző reakciót 
váltanak ki az olvasóból, de végül természetes magyarázatuk van.13 (Ide sorolhatóak 
pl. a sci-fi, illetve a krimi körébe tartozó szövegek, de egyéb, a hagyományos érte-
lemben akár „realista” művek is.)

Fantasztikus-különös alműfajok: a szövegben teljesen természetfölöttinek tűnő 
jelenségek tűnnek fel, amelyek végül természetes magyarázatot kapnak.14 (Ezek a 
tulajdonságok már leginkább a sci-fi, illetve a krimi jellemzői.)

Fantasztikus-csodás alműfajok: eleinte úgy tűnhet, mintha a történetben felbuk-
kanó jelenségre volna természetes magyarázat, később kiderül, hogy csak transzcen-
dencia feltételezésével értelmezhető. (Ilyen sajátosság leginkább a horrorra, illetve a 
fantasyre jellemző.) Ez – Todorov kifejezésével élve – a „legtisztább fantasztikum”.15

12  Todorov, 2002, 31-32. p.
13  Todorov, 2002, 43. p.
14  Todorov, 2002, 42. p.
15  Todorov, 2002, 48. p.
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Tiszta csodás alműfajok: ezeknek a történeteknek eleve nincs hétköznapi magya-
rázata (egyes fantasy-alkategóriák, mítoszok, mesék stb.). Ez tulajdonképpen „nem 
fantasztikus” szövegtípus Todorov szerint, hiszen itt a természetfeletti események 
mintegy „természetes” módon jelennek meg, és nem váltanak ki semmilyen különle-
ges reakciót sem a karakterekből, sem az olvasóból.16 

A további értelmezésekhez Todorov megkülönbözteti a csodás jellegű művek fajtáit 
is. Eszerint létezik

1.   túlzó csodás: a csodás események elképesztő, túlzó, groteszk leírása;
2.   egzotikus csodás: az események egy távoli, ismeretlen világban léteznek, csak 

számunkra különlegesek, csodásak;
3.   instrumentális csodás: olyan eszközök, építmények (instrumentumok), 

amelyek meghaladják korukat, illetve az adott kor embere számára csodásnak 
tűnhetnek (működésüknek azonban nem mindig van természetes magyará-
zata az adott szövegben);

4.   tudományos csodás: irracionális premisszákból kiinduló események, amelyek 
ezt követően azonban logikusan (akár „tudományos” logikával) követik 
egymást.17

2. 5.  A fantasztikum mint nyelvi alakzat (a fantasztikus beszédmód,  
a fantasztikus mű formai szerkezete)

Todorov megfogalmazásában a fantasztikum – mint minden irodalmi szövegtípus 
– elsődlegesen „nyelvi létező”, működését leginkább nyelvi jelenségként szemlélve 
értelmezhetjük. A fantasztikus szövegek specifikus szerkezeti-nyelvi-stiláris elemei a 
következők:

 
I. Képes beszéd:
1.  Szóképek, retorikai alakzatok: (túlzás, metaforikus kifejezések, „megvalósuló” 

metonímiák, megszemélyesítések stb.);
2.  Alakzatok: az alakzatok használata készíti elő a természetfeletti megjelenését. 

(Hasonlatok, szó értékű szókapcsolatok, átvitt értelmű kifejezések halmozása, 
illetve kihagyások [grammatikai, logikai hiány], felcserélések alkalmazása.) 18

II. Narráció:
1.  A karakter narrál („én-elbeszélés”). Ez a narratíva segít a bizonytalanság 

megteremtésében, mivel csökkenti a narráció hitelességét azáltal, hogy 
szubjektiválja azt.

2.  „Külső” narrátor szerepel, de szorosan kötődik a karakterhez (ez „hitelesebbé” 
kevésbé „szubjektívvá” teszi a narrációt, viszont csökkentheti a fantasztikus 

16  Todorov, 2002, 49. p.
17  Todorov, 2002, 50-52. p.
18  Todorov, 2002, 68-73. p.
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hatást). Ilyenkor a külső narrátor a bemutatott karakter szubjektív érzéseinek, 
gondolatainak bemutatásával mégis megfelelő atmoszférát teremthet.

Mindkét esetben könnyebbé válik az olvasó számára a fantasztikum megélése, a 
karakterrel való azonosulás.19 

Általában jellemző az idősíkok keverése, a narrátor személye, nézőpontja révén. 
Gyakorlatilag bármilyen témából lehet fantasztikus írás, ha úgy adjuk elő.20

 
III. A mű szerkezete:
1.  Az ismétlés, illetve a hiány, mint stiláris alakzat tudatos alkalmazására épül.
2.  Fokozás (a szöveg fokozással készíti elő a fantasztikumot, pl. egyre félelmete-

sebb, feszítettebb szinonim jelzőkkel, eseményleírásokkal).
3.  Késleltetés (a magyarázatot hordozó tartalmas információ a szöveg végére 

kerül). Ennek a fönti két sajátosságnak „íve” van, egyfajta linearitást eredmé-
nyez: emiatt azt a veszélyt hordozza, hogy a szöveg második olvasásánál a 
fantasztikus hatás elenyészik.

4.  Elhallgatás (a szerző szándékosan nem osztja meg a tartalmas információt az 
olvasóval.) Itt a fantasztikus hatás későbbi olvasatokban is megmarad.21

IV. Cselekmény:
A fantasztikus írásokban az ok-okozati összefüggés gyakran bizonytalan, pl. nem 
tudjuk meg, miért történik valami, esetleg csak sejteti a szerző, vagy az ok józan 
ésszel nem felfogható.

V. Szereplők: 
Gyakran inkább passzív elszenvedői a történéseknek, mint okozói; sorsukat 
felsőbb erők irányítják.22

A fantasztikum legsajátosabb megjelenései általában az átváltozás/változtatás, 
véletlen, illetve a csoda. Ezek azonban mindig narratív módon, nyelvi kifejezőeszkö-
zökkel tűnnek elő. Bármelyik is következzen be ezek közül, megállapítható, hogy 
valami hiányzó oksági elemet helyettesít.23 (Szemben a mesével, ahol pl. az átválto-

19  Todorov, 2002, 73-76. p.
20  Maár, 2001, 160-172. p.
21  Todorov, 2002, 76-79. p.
22  Maár, 2001, uo.; A kérdéskörről más kontextusban magunk is szót kívánunk még ejteni: bizonyítható-

ak az összefüggések a középkori boszorkány- és mágusperek szemléletmódja, illetve a későbbi fantasz-
tikus irodalom karakterfelfogásai között. Alapszinten kétféle generatív karaktertípus különböztethető 
meg: a „mágus” és a „boszorkány”. A mágus intellektuális módon áll a fantasztikumhoz, úgy véli, 
megértette és irányítja az eseményeket: ezért végül a fantasztikum erői diadalmaskodnak rajta, és 
elbukik. A boszorkány nem látja (nem is óhajtja látni) a magasabb összefüggéseket, csupán elragadják, 
sodorják az események, attitűdje ezért legfeljebb „látó”, „javas” jellegű, mindenképp szubmisszívebb, 
mint a mágusé.

23  Todorov, 2002, 97. p.
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zás/változtatás a történet szerves része, vagy a mítosszal, ahol az isteni tevékenység 
eredményeként és igazolásaként következik be.)

 2. 6. A fantasztikus irodalom témái
Témájukat tekintve a fantasztikus szövegek leggyakrabban két alapvető összefüggés-
rendszerben fejtik ki mondanivalójukat. Az egyik rendszeresen visszatérő elem a 
fantasztikus művekben a pándetermizmus kérdésköre, a másik a szubjektum és az 
objektum viszonya.

a) pándeterminizmus: 
Eszerint egy felsőbb szinten minden dolog összefügg egymással, még azok is, 
amiknek első pillantásra semmi közük egymáshoz (pl. a csillagok mozgása – 
emberi sors, varázsmondóka – varázslat stb.). A történet elején a különböző 
események látszólag diszkontinuitív módon zajlanak, de a történet végére a 
befogadó előtt föltárul az összefüggések rendszere (vagy legalább annak 
fontosabb részei).

b) a szubjektum és objektum közötti határ elmosódása: 
Itt Todorov arra utal, hogy egyes fantasztikus szövegekben nincs szeparáció a 
szereplő belső világa és a külső valóság között, – amit elképzelünk, az megvaló-
sul. (Eszerint a mágia nem más, mint valósággá vált gondolat. Lásd a mese 
egyik alapvető funkcióját: a megvalósult vágyak segítségével kompenzálni).24

 2. 7. Mikor jelent meg a fantasztikum az irodalomban?
Todorov azt állítja, hogy a fantasztikus irodalom mindig a hagyományos értékrend 
megbomlásának idején éli virágkorát, mivel természete szerint azt vizsgálja, hogy 
milyen jelenségeket NEM lehet a régi érvekkel megmagyarázni. Amikor egy adott 
világkép szilárd, a fantasztikum helyét a mese tölti be, melynek funkciója éppen 
ellentétes: ugyanis – bár látszólag a fantasztikum eszközrendszerét használja – való-
jában a valóságot igazolja, abban való biztonságérzetünket erősíti.

3. A FANTASZTIKUS TÖRTÉNETEK TÍPUSAI

A fantasztikus történetek kialakulása után három altípus jelent meg. Ezek az 
altípusok specifikus tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyek jól elkülöníthetők, 
mindazonáltal a határaik időnként elmosódhatnak. A fantasztikus irodalom 
altípusai a következők: 

 ■ sci-fi (science fiction, tudományos-fantasztikus irodalom),

24  Erről bővebben: Mérei és V. Binét, 1981, 239-245. p.
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 ■ horror (rémtörténetek),
 ■ fantasy25 (fantáziairodalom).

Mielőtt a fantasy tipológiai rendszerét fölvázolnánk, mindenképpen szükséges a 
másik két irányzat meghatározása. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a határvona-
lak gyakran egymásba csúsznak: a fantasztikum nehezen tűri az éles osztályokba 
sorolást.

3. 1. A sci-fi
A fantasyt és a sci-fit gyakran összetévesztik. Azonban a todorovi rendszertanban a 
sci-fi mindenképpen inkább a „különös”, míg a fantasy a „csodás” kategóriába 
sorolható. Alain Le Bris a következőképpen definiálja a sci-fit: 

„A science fiction nem más, mint az értelem tündérmeséje.”26

Ez a megállapítás – bármilyen esszéisztikus is legyen – azért lényeges a szá-
munkra (több sci-firől szóló tanulmány is idézi) – mivel benne van az „értelem” 
kifejezés, ami a sci-fit a tündérmeséktől, fantasztikus utazásoktól, rémtörténetektől 
és a fantasytől elkülöníti. A todorovi rendszerben a „különös” világa csak eleinte 
tűnik abnormálisnak vagy transzcendens befolyás alatt lévőnek: a történet 
előrehaladtával az események „fizikai” magyarázatot kapnak. Ehhez kapcsolódik, 
ezt árnyalja tovább Robert Silverberg megállapítása, amely szerint a science fiction 
inherens tartalmai olyan témavilágot tárnak elénk,

„… melyek konceptuálisan lehetségesek az általunk megértett tudományos törvé-
nyek keretei között. (Bár az időgépek és a fénysebességnél gyorsabb utazás kétségtele-
nül a legvégső határaiig feszíti, sőt, talán azon is túl ezt a keretet.) A fantasy viszont 
olyan anyagból építkezik, amit általában lehetetlennek vagy nem létezőnek tartunk 
jelen kultúránkban.”27

Ez a meghatározás világos diszkrepanciát állapít meg a fantasy és a tudományos-
fantasztikum között, azonban újabb kérdést vet föl: mi miatt szeparálja oly mérték-
ben a „különös” a sci-fit, hogy nem fér el a „realizmus” keretei között? Hiszen ha az 
irányzat egyik klasszikusa, Stanisław Lem sci-fi meghatározását vesszük tekintetbe, 
akkor az ide tartozó szövegekben semmi fantasztikus nincs. Lem szerint ugyanis a 
science fiction legérdekesebb elemei 

„…azok a dolgok/.../, amelyek pillanatnyilag nincsenek, de valamikor a jövőben 
megszülethetnek, valamint azok, amelyek nincsenek, és minden bizonnyal nem is 
lesznek, de amelyek »létezhettek volna«, mert létezésük a legcsekélyebb mértékben sem 
mond ellent a természet törvényeinek.”28

Pusztán az időtényező tenné a sci-fit fantasztikussá? Ezt a véleményt erősíti Sárdi 
Margit is.

25  Lásd pl. Kisantal, 2003, 14-23. p. 
26  Idézi: Csernai, 1988, 342. p.
27  Silverberg, 2001, 335. p.
28  Lem, 1974, 19. p.
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„A tudományos-fantasztikus irodalom az elbeszélő szépprózának az az ága, amely 
ma még nem létező vagy föl nem ismert problémákkal foglalkozik, s azokra racionális 
megoldást kínál, vagy fordítva, létező, fölismert problémákkal foglalkozik, s azokra 
nem létező, de racionális megoldást kínál.”29

A meghatározásból úgy tűnik, hogy ami a sci-fiben fantasztikus, az még nincs, de 
majd lehet, vagy éppenséggel soha nem is volt, csupán lehetett volna. (De ha lesz vagy 
lett volna, akkor magyarázat is lesz/lett volna rá, tehát ez esetben sem fantasztikus. 
Így megerősödünk abban az állításunkban, hogy a tudományos-fantasztikus 
irodalmat az időtényező emeli a fantasztikum szférájába: a mostból vizsgálva csodás 
vagy különös mindaz, ami benne történik.)

Mivel ha abból az irányból közelítjük meg a kérdést, hogy mi a tudományos-fan-
tasztikus irodalom, egyre messzebb kerülünk a megnyugtató válaszoktól, talán 
helyesebb, ha arra kérdésre koncentrálunk, mi nem tartozik a sci-fi körébe. Rinyu 
Zsolt több lehetőséget is fölvázol. 

1.  Általában nem tekintik sci-finek az álomban játszódó műveket – mert ezek 
nem is feltétlenül fantasztikusak, vagy éppen a fantasy körébe tartoznak. 
(Kivéve, ha az álom minden fantasztikus eleme racionális magyarázatot kap, s 
az álom pusztán keretül szolgál).

2.  Az olyan elbeszéléseket, amelyekben a tudományos-fantasztikus elem (pl. 
magasabb színvonalú technikai környezet) nem a környezet elidegeníthetetlen 
része, vagy a cselekmény előremozdításának eszköze, mert ezek a fantasy 
körébe sorolhatók. (Lásd  Csillagok háborúja, Edgar Rice Burroughs Mars-
ciklusa, de a tézisregények is ide érthetők.)

3.  Azon fantasztikus történeteket, amelyek a Földön, vagy egy (a Földről szár-
mazó) emberi telepesek által réges-rég benépesített bolygón játszódnak, ám 
ennek a ténynek a történet szempontjából semmiféle jelentősége nincs, szintén 
nem tudományos-fantasztikusak. (Ezek is inkább fantasyk vagy filozofikus-
utópisztikus történetek.)

4.  A kísérteteket, vámpírokat, vérfarkasokat és egyéb lényeket felvonultató 
szövegeket csak akkor tekintjük a tudományos fantasztikum körébe tartozó-
nak, ha a lények létezésére elfogadható tudományos magyarázatot kapunk az 
elbeszélés keretein belül (különben horrortörténetek).

5.  A mágiát és egyéb hasonló jellegű írást csak akkor tekintjük sci-finek, ha a 
jelenség működése minden elemének részletes, világos, egyértelmű és racioná-
lis háttere van az elbeszélés keretein belül. (Különben fantasy.)

6.  A pusztán társadalmi utópiák nem sci-fik, ám a „modern”, technikai-társa-
dalmi utópiák és antiutópiák (disztópiák) lehetnek a sci-fi részei.30 

29  Sárdi Margit, S. A tudományos-fantasztikus irodalomról. Kézirat 3. p. Idézi: Rinyu Zsolt, 2002.
30  Rinyu Zsolt, 2002.
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Végül a sci-fi meghatározásának kérdését talán leghelyesebb a magyarországi 
recepció ma már legendás alakjára, Kuczka Péterre bíznunk, aki lakonikus egysze-
rűséggel így összegzi és zárja le a maga részéről az egész problémakört:

„A legegyszerűbb azt mondanunk, hogy a sci-fi olyan mű, amelyben űrhajók, 
robotok, marslakók, gülüszemű szörnyek és távoli bolygók szerepelnek. 

Ez a körülírás kielégítheti azokat, akik nem olvasnak sci-fit. Azoknak viszont, 
akik ismerik és olvassák, nem kell sokat magyaráznunk, ők úgyis tudják, miről van 
szó. 

Ezzel a definiálás lidércnyomásától sikeresen megszabadultunk.”31

Itt most nem feladatunk a sci-fi alműfajainak vizsgálata. (Igen számos és szerte-
ágazó irányzata van a tudományos fantasztikus irodalomnak.) A kérdéskörről 
részletesebben pl. Galántai Zoltán és Maár Judit írásaiból tájékozódhatunk.32

Végül elmondhatjuk, hogy bár a fantasy és a sci-fi egyaránt a hétköznapitól eltérő 
időben és helyszínen játszódik, a fantasy – Joyce G. Sarricks megfogalmazásával 
élve – „családiasabb” (azaz ismerősebbnek tűnő világ), mint a sci-fi: alapjai a mesék, 
legendák, mítoszok – ugyanakkor helyszíneinek és történetének valódiságában a 
legtöbb ember sosem hihet. A sci-fi – bár „radikálisan újról” és „kipróbálatlanról” ír 
– a háttérokok magyarázata miatt mégis hitelesebbnek hat.33

3. 2. A horror
A fantasztikum második iránya, a horror, lényegét tekintve közelebb áll a 
fantasyhez, mint a science fiction, hiszen Todorov mindkét irányzatot a „csodás” 
kategóriába sorolja. Ahogy azonban a fantasy, úgy a „rémirodalom” valóságfölötti-
ségére sem kap az olvasó egyértelmű választ. A fantasytől leginkább az különíti el, 
hogy a horror – ahogy a neve is mutatja – elsődlegesen rettegést, míg a fantasy 
csodálatot kíván kelteni. Azonban általában a fantasztikum általános sajátossága a 
meghökkentés is, és ennek mértéke nem szabható meg. Ráadásul a horror meghatá-
rozását az irányzatról vallott felfogás inhomogenitása is megnehezíti. Az olyan 
szaktekintélyek, mint Noël Carroll művészetfilozófus is hajlamosak az irányzattal 
kapcsolatos fogalmi zavarok figyelmen kívül hagyására. Carroll – ahogyan sokan 
mások – azt állítja, hogy a horror egyszerre vált ki a befogadókból rettegést és 
undort.

„Az előző fejezetek egyikében – a horrorral összefüggésben – már megvizsgáltam 
úgymond a fikció paradoxonát, vagyis annak a kérdését, hogyan hathat ránk (ese-
tünkben hogyan rémíthet meg bennünket) valami, amiről tudjuk, hogy nem létezik. 
Ebben a fejezetben egy másik olyan szembeöltő ellentmondással foglalkozom, amely 
jellemző a műfajra, és amelyet a horror paradoxonának tekintek. E jelenség mélyén az 
a kérdés feszül, vajon hogyan válthatja ki tetszésünket az, ami visszataszító. (…) Az, 

31  Kuczka, 1998, 41. p.
32  Maár, 2001; Galántai Zoltán, Sci-fi és irodalom, 2009. 05. 19. [online] Letöltés: http://galantai.sfblogs.

net/ (2014. dec. 21.)
33  Saricks, 2001, 265. p.
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hogy ezen érdeklődés mögött valamilyen perverzió vagy abnormalitás áll, olyasfajta 
okoskodás, amely e közönség népes táborát tekintve semmiképp sem meggyőző.”34

Mi azonban ezzel szemben azt állítjuk, hogy a „rémirodalom” természeténél 
fogva nem viszolygást, pusztán tiszta rettegést kell, hogy kiváltson. A Carroll által is 
képviselt felfogás abból adódik, hogy a befogadásban és az értelmezésben a horror és 
a grand guignol fogalma keveredik. 

A grand guignol – francia műfaji megjelölés, amely nevét egy szélsőséges látvány-
világú előadásairól hírhedt párizsi színházról, a Le Théâtre du Grand-Guignol-ról, 
az ún. Nagy Bábszínházról kapta35 – olyan történet, amelyben kegyetlen, hátborzon-
gató és szadista jelenetek vannak, mint a gyilkosság, a szexuális erőszak, az öngyil-
kosság, a haláltánc stb. Az ilyen típusú elbeszélés szerzője arra számít, hogy a 
normális ember iszonyodik más vérének, belének, agyvelejének, szenvedésének stb. a 
képeitől. 

Ezzel szemben a horror (amelynek latin forráskifejezése „félelmet”, „rettegést” 
jelent) az ismeretlentől, a megsemmisüléstől való félelemre és aggodalomra épít. A 
két típus ugyanúgy elkülönül egymástól, ahogyan a magyar nyelvben az iszonyat és 
rettegés jelentése.36 Az iszonyat rokon fogalmai: a viszolygás és az undor, a rettegés 
rokon fogalmai: a félelem és a szorongás. 

Számos „horrorszerzőnek” tekintett alkotó esetében valójában grand guignol 
gyártásáról beszélhetünk. A horror-hatás lényege ugyanis nem az, hogy valaki a 
vámpír szörcsögését és a vér fröcsögését ecseteli, hanem az, hogy várjuk a bekövet-
kező pillanatot. Ami késik, vagy éppen váratlanul jön. Amikor bekövetkezik, amitől 
leginkább féltünk, a horror megszűnik: maga a várakozás, ami borzongat. Lemenni 
a sötét sírkamrába, fölfigyelni az ajtó gyanús percegésére, arra gondolni, hogy 
ágyunk alatt egy iszonyú, láthatatlan szörny lapul… ezek váltják ki az igazi, elemi 
rettegést! (Mindig az a hatásos, ami nem látszik, mert képzeletünk nagyobbra 
növeszti.) A műfaj egyik legnagyobb szakértője, Howard Philipps Lovecraft 
párhuzamba állítja a horrort a vallásos áhítattal, s nem győzi hangsúlyozni a 
horror-élmény természetfeletti voltát. 

„A félelem alapesetben kellemetlen, kerülendő érzés, ám a kozmikus félelem nem 
egyszerű rettegés, hanem csodálat is; ilyenkor a félelem olyan látomásszerű dimenzió-
val egészül ki, amelynek átélése – Lovecraft szerint – intenzív és létfontosságú élmény” 
– szögezi le Carroll már említett tanulmányában.37

34  Carroll, 2006.
35  A színház történetéről részletesebben lásd: Peirron, 2006.
36  És nemcsak nyelvi, hanem esztétikai értelemben is elkülönül a viszolygás és a rettegés, erről bővebben 

lásd: Szerdahelyi István, 1996, 97-98. p.
37  Carroll, 2006.
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A rémirodalmi szövegtípusokat általában három nagyobb csoportra szokás osztani:
1.  Szörnyeteges horror (Mary (Godwin) Shelley: Frankenstein, avagy a modern 

Prométheusz; Bram Stoker: Drakula gróf rémtettei). Az ilyen típusú narratí-
vákban a rettegés egy fizikailag is létező, elpusztítható szörnyeteg formájában 
ölt testet. Az irányzat később „szelídült”, az archetipikus eredetű, immorális 
pusztító erőket megtestesítő szörnyalakok „morális” vagy „moralizáló” 
tartalmakat kaptak, s innen már csak néhány lépés volt, hogy a fantasy erkölcsi 
irányú szövegeiben is megjelenjenek.

2.  Pszicho-horror (Stephen King: Ragyogás; Cujo). A szörnyek elvileg a psziché-
ben rejtőznek, de hatásuk érződik a külső világban is.

3.  Misztikus horror (Edgar Allan Poe: Az Usher-ház vége; Howard Phillips 
Lovecraft: Cthulhu hívása). Ez az irányzat mosódik össze leginkább a fantasy 
„sötétebb” altípusaival.

3. 3. A fantasy
A fantasy – ezt bátran kijelenthetjük – a három irányzat közül a legterjedelmesebb, 
legbonyolultabb és legszerteágazóbb. Kategóriáinak megállapításánál külön nehézsé-
get okoz, hogy még az angolszász értelmezéseken belül sem egyértelmű, hogy mely 
szerzők és művek tartoznak a körébe, de még az sem, melyek meghatározó sajátossá-
gai. A fantasy egyik első teoretikusa, Lin Carter pl. határozottan kijelenti, hogy a 
fantasy semmiképp sem „gyermekeknek szóló tündérmese”, mint például az Oz, 
hanem egy „történet felnőttek számára.”38 A fantasy későbbi elemzői (pl. Brian 
Stableford) esetében azonban azt láthatjuk, hogy a Grimm-testvéreket – ha nem is 
fantasy-szerzőkként – de a fantasy közvetlen előzményeként említik E. T. A. 
Hoffmann mellett.39 

Carter egyébként a fantasyt műfajnak (genre) tekinti, és meglehetősen tömör 
műfajmeghatározást kapcsol hozzá. Eszerint a fantasy nem más, mint „olyan 
történetek sora”, amelyeket a szerző „saját kitalált világába helyez”. Ez a definíció 
talán kissé merevnek és erőszakoltnak hathat, de – teszi fel a kérdést Carter – a 
Hamlet vajon nem tekinthető „kísértethistóriának” (ghost story) vagy akár „krimi-
nek” (murder mystery)? Az Arthur-legendakör és Atlantisz históriája a szakirodalom 
szerint nem fantasy, viszont a Mabinogion40 címen ismert walesi mesegyűjteményt 
annak tekintik. Azonban a fantasy jellemzője nem csupán az imaginárius háttér, 
hanem az egyediség is, vagyis a fantasyk körébe csak azon művek sorolhatók, 
amelyeknek saját szerzőjük van. Bár az előzőleg megemlített szövegek egy „képzelt 
világban” (imaginary world) játszódnak, de „másodkézből” (second-hand) valók, 

38  Carter, 1973, 6. p.
39  Stableford, 2005, 201. p.
40  Davis, 2009. A történeteket az 1350-es ún. Rhidderchi fehér kódex és az 1382–1410 között íródott 

Hergesti piros kódex rögzítette. Ezeket a walesi-angol irodalomtörténet egyik fontos nyelvemlékének 
tekintik.



IFJÚSÁGI IRODALOM 77

eredetiségük tehát megkérdőjelezhető. Ebben az értelemben az első igazi szerzők 
megjelenéséhez köthetjük a fantasyt: ez – Carter szemszögéből – azt jelenti, hogy a 
valódi értelemben vett fantasy tradíciói a viktoriánus William Morristól indulnak 
el, és haladnak „töretlenül” Tolkienig.41 Az olyan gyermekirodalmi művek, mint pl. 
az Oz-sorozat vagy a Narnia krónikái atipikusnak vagy marginálisnak tekinthetők, 
mivel „allegorikus” történetek. A fantasy „nem allegória”, hanem „irodalom”.42

A fantasy a mítoszokból ered, ahogy ezt több elemzője is megállapítja. A mester-
séges mítoszok megszületése hozza létre. Narrációjára és a nyelvhasználatra korai 
szakaszában leginkább William Morris (preraffaelita festő és szépíró) hatott.43 
Morris vitairatnak szánt műve, a „News from Nowhere” (Hírek Seholországból, 
1890.) A szerző általában egy idealizált, utópisztikus középkori társadalmat írt le.44 

Bár a XIX. században (mások szerint a XVIII-ban) indul el, a műfaj kibontako-
zása a XX. század első évtizedeire tehető, és három alkotó, Lord Dunsany, E. R. 
Eddidon, valamint James Branch Cabell munkásságához köthető. A populáris 
fantasyt azonban Edgar Rice Burroughs teremtette meg a Tarzan-könyvekkel és a 
Mars-ciklussal. Epigonok és rajongók sokasága használta fel motívumait (pl. 
Michael Moorcock Mars-trilógiájában). A Tarzan-könyvekben is rengeteg fantasy-
motívum prototípusa lelhető fel, pl. az Elveszett Város (Völgy, Nép stb.) toposzai. 

A fantasy fejlődésének következő állomása Abraham Merritt, a gazdag amerikai 
újságíró, és nagy hatású szerző fellépése. Merritt hősei rendkívüli emberek, több-
nyire írek vagy skandinávok, akik különös körülmények között titokzatos helyekre, 
félig emberi lények közé keverednek, ahol feltűnik egy gyönyörű szép nő, egy 
elpusztítandó főgonosz, vagy valami túlvilági istenszerű hatalom. De a fantasy ekkor 
nem vált még igazán népszerűvé: Burroughs és Merritt műveinek cselekménye nem 
túl egyedi, klisékkel operálnak, jellemábrázolásuk sematikus, felfogásuk prűd, 
késő-viktoriánus.

A 20-as évektől a fantasy magazinokban terjed, rövid elbeszélések jellemzik, 
rendkívül ritkák a hosszabb opusok. A változást a 30-as években a Weird Tales-
nemzedék feltűnése hozta meg. A Weird Tales (Megdöbbentő Mesék) egy USA-beli 
folyóirat volt, amely felvállalta mindhárom fantasztikus irányzat, de mégis legin-
kább a fantasy és a horror szerzőinek közlését. A magazin által követett irányvonal 
Merritt és Burroughs munkásságához kapcsolódott. Ez volt a fantasy hőskora. Mivel 
a magazin hatására a rajongótábor gyors növekedésnek indult az Államokban, 

41  Carter, 1973. 8. p.
42  Carter, 1973. 9. p. (Egyébként Tolkien is tiltakozott az allegorikus olvasatok ellen saját művei esetében, 

erről később szót ejtünk.) 
43  Bővebben lásd pl. Matthews, 1997, 43-44. p.
44  Kornya, 1988.
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hamarosan kialakult a műfaj USA-beli túlsúlya. Emiatt ma is sokan azt is hiszik, 
hogy a fantasy őshazája Amerika. 

A Weird Tales szerzőinek írásait általában a hard fantasy vagy a sword and sorcery 
(kard és boszorkányság) irányzatához sorolják. A föntebb már említett atyamestere-
ken kívül egyre erősebben érvényesült Howard Phillips Lovecraft hatása, aki 
személyében összeköttetést teremtett a fantasy őskora és a Weird Tales-nemzedék 
között. Egyaránt megújította a fantasyt és a horrort is. Azonban a Weird Tales-
nemzedék vitathatatlanul legsikeresebb tagjának a texasi Robert E. Howard 
bizonyult.

1932-ben jelent meg Howard első Conan-sztorija a Weird Talesben Főnix a kardon 
címmel. Conan Kr.e. 10.000 körül az úgynevezett „hybóriai korszakban” járja a 
világot, kalandot keresve, és mindig legyőzve ellenségeit. Superman-szerű alak, 
gyakorlatilag nem akad legyőzőre, egész hadseregeket mészárol le egyedül, s a 
legszebb nők hullanak az ölébe. Howard tudvalevőleg skizoid alkat volt, és 30 éves 
kora előtt öngyilkos lett. Conan nem más, mint saját álma önmagáról. 

A Conan-sztorik mindössze egy vékony könyvet töltenek meg: önálló elbeszélé-
sek, novellák. A közönség részéről akkora érdeklődés mutatkozott ezek iránt, hogy 
teremtőjük halála után külön munkaközösség vállalta fel, hogy továbbra is életben 
tartják a „kimmériai barbárt”; kidolgozták teljes élettörténetét, a „hybóriai kor” 
födrajzát és történelmét, majd sorozatban kezdték gyártani a Conan-sztorikat. 

Howard és Lovecraft halála (1936, 1937) után a fantasy hanyatlani kezdett, és a 
negyvenes években szinte teljesen eltűnt. A Weird Tales és a másik ismert magazin, 
az Unknown megszűnt. Megkezdődött a vegetálás és a lassú hanyatlás kora. S 
amikor már úgy tűnt, hogy a fantasy végleg halálra ítéltetett, nem várt helyszínen, az 
öreg kontinensen, Európában, teljesen váratlanul bekövetkezett az áttörés: megjelent 
John Ronald Reuel Tolkien: A Gyűrűk Ura című trilógiája.45 A regény sikere új, 
eddig elképzelhetetlen népszerűséget hozott a műfajnak, milliókat vonzva a fantasy 
rajongótáborába. Jellemző történet, hogy az USA-ban az amerikai rajongók 
„Gandalf legyen az elnök!” feliratú transzparensekkel vonultak fel az utcán.46 
Akárhogyan is: a modern értelemben vett fantasy megformálódása Tolkiennél 
történik.47

45  Fontos megjegyeznünk, hogy maga Tolkien – bár a regény három részben jelent meg – mindig is dü-
hödten tiltakozott a „trilógia” minősítés ellen: a maga részéről egységes műnek tekintette történetét.

46  A fantasy történetének fönti rövid összefoglalása Kornya Zsolt, 1988. érdeme.
47  Matthews, 1997, 54. p. A tolkieni életmű hatásairól, sikerének okairól azóta is nagy viták zajlanak. 

Vannak olyan vélemények, amelyek szerint a korabeli hippi-mozgalmak segítették sikerre a könyveket. 
Ezt cáfolja az a tény, hogy A Gyűrűk Ura máig a tíz legolvasottabb mű között szerepel a világszerte 
értékesített művek listáján.
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A tolkieni fantasy óriási kulturális hatásai máig tagadhatatlanok. Karakterei és 
történetfűzése olyan erős mintákat adott, hogy szinte lehetetlen megkerülni. 
Akarva-akaratlanul szerzők sokasága vált Tolkien-epigonná, és akik szándékosan 
gyökeresen mást próbáltak megalkotni, csak Tolkien világával opponálva tudtak 
dolgozni, így hatása – mintegy negatív lenyomatként – az ő műveikben is érzékel-
hető maradt. Tolkien egyfajta mesterséges mitologikus rendszert hozott létre, 
melynek már születésekor megvoltak az ellenlábasai (pl. Hugo Dyson, az Inkling-
kör másik tagja, Edwin Muir, stb.), a kortárs Tolkien-bírálat talán legmarkánsabb 
alakjai, David Brin sci-fi író, valamint Michael Moorcock fantasztikus szerző és 
China Miéville,48 aki nemcsak a fantasy és a sci-fi rajongói, hanem a 
képregénykedvelők körében sem ismeretlen. Bár a bírálók szinte ízekre szedték 
Tolkien regényeit, kénytelenek voltak bevallani, hogy hatását egészen egyszerűen 
nem lehet figyelmen kívül hagyni.

Megszületett a Commodified Fantasy fogalma. A kifejezést Ursula le Guin 
használta először, és kifejezetten negatív értelemben, az üzletiesített, kommersz 
fantasy-műfajok megnevezésre, amelyek többnyire Tolkien sémáira épített sorozat-
gyártáson alapultak. Le Guin szerint Tolkiennek ez az utánzása „kritikátlan és 
nyers”, teljességgel „mentes a képzelettől” az „igazi fantáziával” ellentétben, amely 
csak kevés szerző számára adatott meg, azoknak, akiknek a „szellemi komolyság 
iránti legelemibb igénye” volt, hogy terveik „eredetiek”, „szívből jövők” és „dinami-
kusak” legyenek. Le Guin olyan színben tüntette föl Középfölde utánzását, mint 
valami „kulcsmodell” alapján történő „intézményesített újrahasznosítást”, amely 
nélkülöz mindenfajta változatosságot. Az írónőt idéző Brian Stableford negatív 
példaként Terry Brooks, David Eddings, Raymond E. Feist, Robert Jordan, 
Katherine Kerr és Terry Goodkind munkásságát hozta föl az üzletiesített 
fantasyre.49 

48  A legszélsőségesebb kijelentést épp Miéville tette Tolkien munkásságáról. „Tolkien is the wen on 
the arse of fantasy literature. His oeuvre is massive and contagious – you can’t ignore it, so don’t 
even try. The best you can do is consciously try to lance the boil. And there’s a lot to dislike – his cod-
Wagnerian pomposity, his boys-own-adventure glorying in war, his small-minded and reactionary love 
for hierarchical status-quos, his belief in absolute morality that blurs moral and political complexity. 
Tolkien’s clichés Tolkien’s clichés – elves ‚n’ dwarfs ‚n’ magic rings – have spread like viruses. He wrote 
that the function of fantasy was ‚consolation’, thereby making it an article of policy that a fantasy 
writer should mollycoddle the reader” („Tolkien egy gennyes furunkulus a fantasy irodalom ülepén. Az 
életműve hatalmas és fertőző – nem vagyunk képesek, és ráadásul meg sem próbáljuk figyelmen kívül 
hagyni. A legjobb, amit tehetünk, ha megkíséreljük a leggyulladtabb rész felszúrását. Ebben persze sok 
viszolyogtatót láthatunk – wagneri dagályosságát, kisfiús, háborús hőskultuszát, kicsinyes és reakciós 
rajongását a hierarchikus társadalmi status quo és az abszolút erkölcsi világrend iránt, amivel elkeni a 
morális és politikai kérdések bonyolultságát. Tolkien kliséi – tündék, törpök és varázsgyűrűk – vírusként 
terjednek. Egyszer azt írta, hogy a fantasy funkciója a »vigasztalás«, s ez azt a szemléletet eredményezte, 
hogy a fantasy írói, olvasói mind anyámasszony katonái.”) China Tom Miéville, 2004. http://www.
panmacmillan.com/displayPage.asp?PageID=3395; A szöveg, amelyből az idézet származik jelenleg a 
következő webhelyen olvasható: http://www.goodreads.com/quotes/279616-when-people-dis-fantasy-
mainstream-readers-and-sf-readers-alike-they-are

49  Stableford, 2005, 49. p. Bár Miéville megállapításai túlzók, nem teljesen igazságot nélkülözők.
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Nyilvánvalóan számos Tolkien-epigon munkálkodott és munkálkodik napjaink-
ban is. Alkotásaik különböző színvonalúak, de be kell vallani, hogy Tolkien olyan 
markáns és határozott vonalú mintát jelent, amely rendkívül könnyen sematizál-
ható, és felületi szinten könnyen replikálható. A fantasy-művek és folyóiratok tele 
lettek sárkányokkal, tündékkel, törpökkel és hobbitokkal, s a számtalan, silány 
minőségű másolat a „magas” irodalomtudományban csak erősítette azt a mindig is 
(napjainkig) létező sztereotípiát, amely szerint a fantasy a tömegkultúra része, s 
ennek okán vizsgálatra, kutatásra nem méltó terület. Ennek a másolat-áradatnak 
egyik, talán legismertebb produktuma a Dungeons & Dragons-univerzum, amelynek 
hatása kétarcú: egyrészt jókora részt vállalt Tolkien örökségének kommerci anizá lá-
sá ban és elsilányításában, másrészt azonban rajongók millióival ismertette meg a 
fantasy világát, s vette rá őket minőségi művek (köztük a „valódi” tolkieni életmű) 
befogadására.

Itt meg kell jegyeznünk, hogy vannak olyan szerzők is, akik bevallottan rajonga-
nak Középfölde kozmoszáért, azonban mégis egyedi és kreatív módon tudták 
továbbépíteni ezt a mintát, tehát valóban olyan „másodteremtőként” viselkedtek, 
akiket a Professzor maga is szívesen látott volna szellemi örökösei sorában. A 
teljesség igénye nélkül említsük meg néhányukat: Glen Cook, Stephen King, Robin 
Hobb, Neil Gaiman és természetesen: George R. R. Martin. 

Hogy a Tolkien utáni fantasy milyen vonulatok mentén, milyen irányokba ágazott 
el, azt következő írásunkban fogjuk tárgyalni. 
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A SZERB TÖRTÉNELEMKÖNYVEK 
MAGYARSÁGKÉPE A MÁSODIK 
VILÁGHÁBORÚ UTÁN

HORNYÁK ÁRPÁD

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

ÁRPÁD HORNYÁK: THE PICTURE OF HUNGARIANS IN THE 
SERBIAN HISTORY TEXTBOOKS AFTER THE WORLD WAR II.

This study deals with the picture of Hungarians in the Serbian textbooks for grammar 
and elementary schools in the post-WWII period, especially the ones written between 
the 1950s down to our days. After the thoroughgoing investigation of Serbian history 
schoolbooks written in half a century and focusing on the facts we find in them related 
to Hungarians and Hungary, I can make the following statements: The students of 
Serbian grammar and elementary schools (have) gained a basically positive picture of 
Hungarians, especially in the newest textbooks. In most works Hungarians appear as 
a viable nation belonging to the western civilization and creating almost an empire. 
True, this is a rather implicit and the teacher had a great share in how to interpret the 
mostly realistic data of the schoolbooks. Inasmuch Hungarians appear negatively, as 
we can find examples of this due to the course of our historical relations, primarily 
when the 18th and 19th centuries are treated, we almost always read, especially in the 
older works, the notions “ruling circles”, “great-Hungarian nobility”, or “Hungarian 
bourgeoisie” by which only some strata are condemned and not Hungarians as a 
whole.

Tanulmányomban a szerb középiskolai történelemkönyveket vizsgáltam meg a 
második világháború utáni időszakban, azon belül is az 1950-es évektől az ezredfor-
dulóig, gyakorlatilag napjainkig. Ez tulajdonképpen három sorozatot jelent. Az első 
az 1950-es években jelent meg, amelyet a 60-as években részben átdolgoztak. A 
második sorozatot a 90-es években adták ki, amelyet kezd részben felváltani a 21. 
században megjelentetett harmadik sorozat. Azért lehet ezt ilyen bátran kijelenteni, 
mert Szerbiában gyakorlatilag még napjainkban is központosított a tankönyvkiadás. 
Emellett jelentős eltérés a magyar gyakorlattól az, hogy a 60-as évektől a szerb 
középiskolai történelemtankönyvek szinte mindegyikét vezető történészek írták. 
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Míg Magyarországon alig lehet nagydoktorral, s főleg akadémikussal találkozni a 
tankönyvek szerzői között, addig déli szomszédunknál a titói időben, de napjaink-
ban is általában elismert történészek vagy – különösen korábban, a 60-as években 
– szerzőcsoportok jegyzik az egyes tankönyveket. Az általános iskolai történelem-
könyveknél a magyarországi gyakorlathoz hasonlóan, jobbára gyakorló vezető 
szaktanárok jegyzik az egyes tankönyveket, akadémikusok, tudományok doktorai-
nak pedig a szaklektori szerep jut.

A nemzetkép meghatározásában döntő az, hogy milyen volt a két nemzet viszo-
nya egymáshoz a történelem során, jelen esetben az, hogy milyen szerepet játszottak 
a magyarok a szerb nemzet életében, mennyire keresztezték a szerb nemzeti célok 
megvalósulását, mennyire álltak érdekeik érvényesítése útjában, vagy adott esetben, 
mennyiben segítették azokat. Azt lehet mondani, hogy a szerb történelemkönyvek 
többségének magyarságképe, legalábbis a 18. század tárgyalásáig viszonylag ked-
vező, s többnyire a magyar és a szerb nemzet közötti együttműködést helyezik 
előtérbe. A váltás a 18. század fordulóján következik be, de még jellemzőbben a 
18. század közepétől, amikor a magyarság a török elől Magyarországra menekült és 
letelepített szerb tömegeknek „beígért” kedvezmények valóra váltásának akadályo-
zójaként jelenik meg. A magyarok a szerbek részére a letelepedésükkor kialakított 
kiváltságos területek felszámolására és a magyar vármegyerendszerbe való integrá-
lására törekvő szerepben tűnnek fel, s válnak a szerb nemzetté válás és önállósulás fő 
akadályozóivá – legalábbis a tankönyvek szerint.

De kik is ezek a magyarok megszemélyesítve? A történelemtankönyvekben 
szerepelő 1000 személy életrajzi adatait tartalmazó lexikonban 28 magyar vagy 
magyarnak tekinthető személy kapott helyet, Árpádtól II. és IV. Bélán, Durazzói 
Károlyon, Mátyás királyon és Hunyadi Jánoson, majd Rákóczi Ferencen, Andrássy 
Gyulán és Kállay Bénin keresztül Horthy Miklósig.1 Kállay Béniről egyébként egy 
egész oldalas szócikk van, míg a többiekről jó esetben egynegyed, de inkább 
egynyolcad oldal terjedelmű írásban foglalják össze a legfontosabb tudnivalókat. Ez a 
szám nem túl nagy, de még mindig több, mint a magyar történelemkönyvek becsült 
szerb névanyaga. Persze ehhez figyelembe kell venni, hogy ennek az évezredes 
egymás mellett élésnek a másik nemzetre gyakorolt hatása és jelentősége nem volt 
teljesen azonos, hiszen kevés szerb politikus, hadvezér játszott szerepet a magyar 
nemzet sorsának alakításában, mint ahogy a szerb államiság is csak ritkán jutott el 
arra a szintre, hogy érdemi beleszólása lehetett a közép-európai térség ügyeibe. 
Magyarország, a magyar nemzet története jóformán csak akkor kerül a tanköny-
vekbe, ha valamilyen összefonódást mutat a szerb történelemmel. Önmagában a 
magyar történelem elvétve bukkan elő egy-egy tankönyvben, s ez talán érthető is.

Az egyik legkorábbi tankönyv, amelyet megvizsgáltam, az 1952-es kiadású, 
Belgrádban megjelent munka Julijana Vrčinac tollából.2 A szerző az ötvenes-hatva-

1  Jovanović, Nebojša (2004) Leksikon 1000 ličnosti u udžbenicima istorije. Platoneum, Novi Sad.
2  Vrčinac, Julijana (1952) Opšta istorija: od Versajskog mira do drugog svetskog rata: sveska druga. [izdaje 

Savez studenata Novinarske i diplomatske visoke škole], Beograd.
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nas évek tankönyvíró mindenese volt, nevével a későbbiekben is többször találko-
zunk majd. Az említett tankönyv célközönsége nem lett explicite meghatározva, 
azonban abból a részletességből, amit nyújt, arra lehet következtetni, hogy vélhetően 
tanári kézikönyvnek készült. A szerző az első világháború végével, a békekonferen-
ciával indít, ahol szomorúan jegyzi meg, hogy a nagyhatalmak lábbal tiporva a 
nemzetek önrendelkezési jogát, nemcsak, hogy Ausztria és Magyarországnak 
hagyták az évszázadok óta a magyarosításnak, germanizálásnak kitett délszláv 
tömegeket, de jelentős délszláv lakosságot helyeztek az olasz imperializmus alá is. 
Kiemeli, hogy Finnországtól Jugoszláviáig, beleértve Magyarországot is, az államok 
alapvetően nem a nemzetek önrendelkezése alapján alakultak meg, s erre vezette 
vissza ezeknek az államoknak a vitáit (Csehszlovákia és Lengyelország rossz 
viszonyát Teschen miatt, Ausztria és Jugoszlávia vitáját Karintia miatt, illetve az 
Olaszország és Jugoszlávia közötti ellentéteket Isztria miatt). Ami furcsa, hogy 
egyetlen szóval nem említi Magyarország vitáit valamennyi szomszédjával és 
általában a kisantanttal.

Az egyes államokat, így Magyarországot is nagy alapossággal vizsgálja. A tan-
könyv magán hordozza keletkezésének korát, így az ötvenes évek szellemiségének 
megfelelően fogalmazza meg véleményét a magyarországi események tárgyalásánál. 
Miközben Tisza Istvánt és a magyar uralkodó rétegeket a legmélyebben elítéli – mert 
a legkisebb reformmal is szembeszálltak, amelyek a néptömegek helyzetének 
javítását célozták –, addig a Tanácsköztársaság létrejöttét – Lenin, Magyarországot 
követendő példaként beállító idézetének közlésével – kifejezett szimpátiával kezeli. 
A Tanácsköztársaság egyik legnagyobb hibájául azt rója fel, hogy nem sikerült az 
osztályellenséget kiiktatnia, s hagyta, hogy az beszivárogjon a Vörös Hadsereg 
soraiba, ahelyett, hogy lefegyverezte volna, így a burzsoá államgépezetet nem verte 
szét.3 Részletesen és viszonylag jól tárgyalja a Horthy-rendszer kialakulását, 
kiemelve természetesen a fehérterror jelentőségét, magyarul is idézve a „Horthy 
bunkó” terminus technicusát. 70 000 meggyilkolt, bírósági ítélet nélkül felakasztott 
vagy élve eltemetett áldozatról, 6 000 bíróságon elítéltről tud a szerző. Ami lényege-
sen több, mint amennyit a magyar történettudománynak sikerült összeszámlálnia.

A továbbiakban Magyarországról hosszú ideig nem esik említés. Újabb felbukka-
nására 1940-ig kell várnunk, amikor is megtudhatjuk, hogy Antonescu átengedte 
Magyarországnak Erdély egy részét az „ősi román várossal, Kolozsvárral” együtt. 
Szót ejt az 1944 októberi híres százalékos alkuról, amely Magyarországot 75%-ban 
szovjet befolyás alá helyezte. A párizsi békéről Magyarország vonatkozásában 
mindössze annyit ír, hogy át kellett engednie a Duna jobb partján lévő határmenti 
területeket Pozsonnyal szemben, továbbá vissza kellett adnia Csehszlovákiának és 
Romániának azokat a területeket, amelyeket német segédlettel szerzett meg. Itt kell 
felhívni a figyelmet arra, hogy Jugoszláviát ebben a vonatkozásban nem említi, talán 

3  E tanulmány szerzője kényszert érez, hogy megossza az olvasóval, ezzel kapcsolatos saját „megéléstör-
ténetét”. Nevezetesen,  hogy kisiskolásként határtalan büszkeség töltötte el, amikor a vajdasági magyar 
diákok részére kiadott történelmi atlaszt lapozgatva, felfedezte, hogy lám, a szocialista/kommunista 
eszme világban való elterjedésében és megvalósulásában anyaországa megelőzte Jugoszláviát.
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a jugoszláv büszkeség miatt, hogy ők a maguk erejéből visszaszerezték azt, ami őket 
megillette. 

Egy másik munkájában, amely ugyanebben az évben jelent meg, bár alapvetően 
ugyanazt a korszakot fedi le, mégis a korábbi időszakokra helyezi a hangsúlyt a 
szerző.4 A kiegyezés tárgyalásánál a magyarok meglehetősen sötét színben tűnnek 
fel. Egyrészt, mert már korábban megakadályozták a birodalomnak az októberi 
diplomában beígért föderatív átalakulását, illetve mert dacára annak, hogy nem 
alkottak többséget, mégis egyedül ők (és a németek) voltak teljes jogú nemzete a 
birodalomnak. Más nemzetek elnyomása minden szinten megnyilvánult – derül ki a 
tankönyvből. Az osztályharcot félretéve a szerző a nemzeti polgárságot is sajnálja, 
mert a „magyar és német burzsoázia élvezte az állam támogatását gazdasági és más 
téren is, és mindenütt háttérbe szorították más nemzetek burzsoáziáját”.5 Igazán 
elkeserítő helyzetben azonban a nemzetiségek parasztsága volt. A könyv elismeri, 
hogy a magyar és a német parasztok helyzete is súlyos volt, azonban őket „csak 
osztályelnyomás sújtotta, miközben a birodalom más nemzetiségű parasztságának 
nemcsak osztályelnyomásban volt része, hanem nemzeti értelemben is alávetett 
helyzetben volt, politikai jogok nélkül és kitéve az elnemzetietlenítésnek.”6 A kettős 
monarchia uralkodó köreinek politikája nemcsak az osztrák-magyar tőke behatolá-
sát könnyítette meg a birodalom szláv területeire, hanem elősegítette a földeknek 
német és magyar kézbe kerülését, aminek karakterisztikus példájaként Szlavóniát és 
a Vajdaságot említi. A munkásság esetében is a nemzetiségek helyzete volt különö-
sen rossz, a legrosszabb-legnehezebb munkát kellett végezniük, és büntetésből a 
sztrájkokban való részvételükért nem vállalhattak munkát a birodalomban, aminek 
egyenes következménye volt fokozódó kivándorlásuk a Monarchiából. A magyar 
burzsoázia kiszorította a vajdasági kereskedőket Magyarországról, és saját kezébe 
vette a gabona exportálását az osztrák piacra. A fejezet igazi ortodox marxista 
szemléletű megállapítással zárul: „A különböző nemzetek burzsoáziája közötti 
kibékíthetetlen ellentétek lehetetlenné tették, hogy egységes osztályként lépjenek fel 
a hatalom megszerzéséért folyó harcban.”7

Julija Vrčinac bő egy évtizeddel később a délszláv nemzetek legújabbkori történel-
méről is írt egy rendkívül részletes, hasonló szemléletű tankönyvet a tanítóképző 
főiskolák részére, amelynek bemutatásától és elemzésétől most eltekintek.8 

A hatvanas évek termése, de a hetvenes években is forgalomban volt Đorđe 
Knežević és Bogdan Smiljević negyedikes gimnáziumi diákok részére írt tanköny-
ve.9 Ebben a könyvben elismeréssel szólnak a magyar Tanácsköztársaság megalaku-

4  Vrčinac, Julija (1952) Istorija novog veka (od 1870-1939). Znanje, Beograd.
5  Uo. 75.
6  Uo. 
7  Uo. 76.
8  Vrčinac Julija (1966) Naša najnovija istorija. Pregled (1919–1945) Zavod za izdavanje udžbenika 

Socijalističke republike Srbije, Beograd.
9  Knežević, Đorđe – Smiljević, Bogdan (1974) Istorija najnovijeg doba za IV razred gimnazije. (13. kiadás) 

Zavod za udžbenike i nastavnih sredstava, Beorgrad. 
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lásáról, kiemelik, hogy a magyarok már a háború előtt, és annak befejeződése idején 
különösen aktívan szervezkedtek (szociáldemokrata és munkásszervezkedések), és 
céljuk nemcsak szociális változások elérése volt, hanem az ország kiszakítása a 
Monarchiából. Hosszú szünet után egy villanás erejéig a második világháború 
kapcsán jutunk ismét szerephez, amikor is megemlítik, hogy „a magyarok annektál-
ták a Bácskát, Baranyát, a Muravidéket és a Muraközt”. A második világháború 
utáni időszak tárgyalásánál sem kerülünk jobban előtérbe a tankönyvben. A 
szocializmus sajátosságai és problémái című fejezetben megelégedéssel olvashatjuk, 
hogy országunkat a Német Demokratikus Köztársaság, Csehszlovákia és Lengyelor-
szág mellett a fejlett államok közé sorolják, (megelőzve Romániát, Bulgáriát, a 
Szovjetuniót és a „kicsit elmaradottabb” Albániát). A problémákra nem térnek ki 
különösebben, mindössze megjegyzik, hogy a Hruscsov által meghirdetett sztáliniz-
mussal való leszámolást a blokk többi állama is követte, és ez néhol igen viharos volt, 
például Magyarországon is. A Tito–Sztálin-szakítás kapcsán is épp csak megemlítik 
Magyarországot. Rákosi nevét szóba sem hozzák a szerzők, viszont utalnak arra, 
hogy a jugoszláv kommunistákkal szembeni nyomásgyakorlás egyik eszköze volt a 
számos országban, így Magyarországon is megrendezett koncepciós perek sora, 
amelyeknek „sok kiváló vezető esett áldozatul”.10

Az 1957-ben a gimnázium felsőbb osztályai részére készített tankönyvben 
viszonylag részletesen esik szó honfoglalásunkról, kalandozásainkról, letelepedé-
sünkről és megkeresztelkedésünkről.11 „A IX. században érkező magyarok nomádok 
voltak, eredetüket és életformájukat tekintve hasonlóak voltak a hunokhoz és az 
avarokhoz, akik az ázsiai térségből kiindulva fokozatosan haladtak nyugatra, majd 
Árpád vezetésével a Pannon-medencébe érkeztek, ahol az ott élő szlávokat leigázva 
megteremtették államukat. Számos rabló hadjáratot vezettek, mígnem Augsburgnál 
I. Ottó megverte őket. Ezt követően visszahúzódtak Pannóniába. A letelepedéssel 
elkezdődött a feudális társadalmi viszonyok kialakulása, ami együtt járt a keresz-
ténység felvételével. Először a királyuk, Géza vette fel a kereszténységet, majd fia, 
István erőszakkal kereszteltette meg a népet 1000 körül. A pápa a harcias magyarok-
ból szövetségeseket akart csinálni, Istvánnak az apostoli király címet adományozta. 
Ezzel létrejött a pápa és a magyarok szövetsége, aminek az volt a célja, hogy a hódító 
magyar balkáni politikát kombinálja a katolicizmus és a pápai hatalom erőszakos 
terjesztésével. Ez a szövetség sok rosszat hozott nemzeteinknek, mert a magyar 
hűbérurak a római pápa áldásával a középkor folyamán egész sor hódító hadjáratot 
vezettek a Balkán-félszigetre, hogy megszerezzék az uralmat Horvátország, Dalmá-
cia, Bosznia és Raška felett.”12 Érdemes odafigyelni a jelzőkre, mert ezek azok az 
elemek, amelyek igazán megragadnak az emberben. Implicite itt is benne van a vad 
magyar – békés szláv ellentétpár (harcias magyarok, akik leigázzák az ott élő 
szlávokat).

10  Uo. 166.
11  Jugović, Miodrag (1957) Istorija srednjeg veka za više razrede gimnazije. Nolit, Beograd.
12  Uo. 20.
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Kicsit gyengébb egyetemi/főiskolai jegyzetnek is beillik az a két kötet, amelyek az 
ősidőktől a szlávok betelepülésén keresztül 1959-ig kalauzolják el a középiskolás 
diákokat a történelemben.13 Mindkét kötetben tucatnyi szerző működött közre. 
Ezekben a tankönyvekben a magyarok is nagy terjedelemben szerepelnek, külön 
fejezetet kap például Bosznia harca a Magyar Királysággal. Aprólékos részletességgel 
mutatják be 1848–49 kapcsán a magyar–szerb/horvát szembenállást. Ideológiájuk-
ban és hozzáállásukban azonban semmiben nem vagy alig térnek el a már eddig 
tárgyaltaktól. Szó esik arról, hogy a magyarok örömmel fogadták a török elől 
menekülő szerbeket, mert fel akarták használni őket a török elleni védekezésben. 
Olvashatunk az 1527-es szerb parasztfelkelésről is (ahol kis számban magyarok is 
részt vettek), amelyet Zápolya János vert le, és torolt meg kegyetlenül. A továbbiak-
ban nem nagyon lehetett mit írni a magyarokról, nem sok volt a rovásunkon. 
Viszont a népek tavaszán már a szerb nemzeti érdekek akadályozójaként jelenünk 
meg. A 1848–49-es magyarországi forradalom és szabadságharc bukása után a 
tankönyv a régi szállóigét idézi, miszerint a szerbek ugyanazt kapták jutalomként, 
amit a magyarok büntetésül. Majd a Szerb Vajdaság 1860-as felszámolása után, 
amikor annak legnagyobb része visszakerült a magyar közigazgatás hatáskörébe, 
ismét negatív szerepben tűnünk fel: „Ily módon a szerb népesség legnagyobb része 
közvetlen magyar közigazgatás alá került, s a szerb lakosságnak ezentúl a magyar 
uralkodó körökkel kellett megvívnia harcát, hogy megkapja belső autonómiáját.”14

Egy másik, tíz évvel később született tankönyv már a tananyagot megbontva, a 
gimnázium első osztálya számára íródott.15 A tankönyv értelemszerűen szintén a 
honfoglalással kezdi történelmünk tárgyalását. Jóval a bolgárok után a finn-török 
magyarok, illetve ugorok érkeztek Pannóniába. Főleg állattartással foglalkoztak, és a 
régmúltban Nyugat-Szibériából indultak el. Európába érkezésük után egy ideig – a 9. 
századig – együtt éltek a hunokkal és a bolgár törzsekkel, majd önálló hadi vállalko-
zásokba kezdtek. 895–900 között elöljárójuk, Árpád vezetésével megszállták a 
Duna-Tisza közét, s betelepülésükkel kettéválasztották az északi és a déli szlávokat. 
(Ez régi toposz és vád, amely a 19. századtól jelen van – H. Á.) A betelepülő magya-
rok nem voltak sokan, összesen mintegy 25 000 ember (valószínű, hogy nyomdahi-
báról van szó, s lemaradt egy nulla – H. Á.). A Pannon-medence lakossága többségé-
ben szláv volt vagy más törzs tagja. A magyarok az idők során egybeolvadtak velük, 
megtanulták tőlük a földművelést, átvették egyes szavaikat, de alapvetően megtar-
tották nyelvüket, amit az elmagyarosodó őslakosság is elfogadott. Természetesen 
Szvatopluk birodalmának szétverésében játszott szerepünk sem maradt említés 
nélkül. A következőkben viszonylag nagy teret ad a könyv a magyar államiság 
kiépülésének, megerősödésének és külpolitikájának, kiemelve Horvátország meg-
szerzését. Magyarország hamar megerősödött, és vallási–kulturális tekintetben 

13  Pregled istorije Jugoslovenskih naroda I. (1963) II. (1965). Zavod za izdavanje udžbenika Socijalističke 
republike Srbije, Beograd. 

14  Uo. II. 32.
15  Božić, Ivan (1974) Istorija za I razred gimnazije. Zavod za udžbenike i nastavnih sredstava, Beograd. 

(Az 1974-es, 9., változatlan kiadást használtam.)
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Európa nyugati részéhez igazodott. Azonban a magyar uralkodók viszolyogtak a 
német királyok hatalmi törekvéseitől, s a 11. században végig arra irányult fő 
törekvésük, hogy a Német–római Birodalommal szemben szövetséget építsenek ki. 
Az invesztitúraharc idején határozottan a pápa oldalára álltak, s I. László és utódja, 
Kálmán élvezték a pápa és vazallusai feltétlen támogatását. Közülük első helyen 
szerepelt a dél-itáliai normann uralkodó, akinek fő törekvése a bizánci hatalom 
megtörése volt, így a magyar uralkodók elé az a feladat tárult, hogy megerősítsék 
pozícióikat a Balkánon, és megakadályozzák a bizánci hatalom megerősödését a 
félszigeten. 

Érdekes újdonsággal szolgál az eddig tárgyalt tankönyvekhez képest – az először 
1987-ben megjelent, de általam a 13. változatlan kiadásban felhasznált – a négyosz-
tályos szakiskolák első osztálya részére készített tankönyv.16 A tankönyv viszonylag 
nagy teret szentel Magyarország történetének. A csomópontok természetesen itt is a 
szokásosak: honfoglalás és államalapítás, illetve a török elleni harc. Az újdonság, 
amire fentebb céloztam, az, hogy a könyv tárgyalja a délszlávokkal szomszédos nem-
zetek kultúráját és a művészetét, amire másutt nem találunk példát. Ránk két 
bekezdés jutott. Ezt érdemes teljes terjedelmében idézni. „A Rómából kapott 
kereszténység felvételével a középkori Magyarország a katolikus vallás és a római 
pápa előretolt helyőrségévé vált (a 11. századtól). Az egyház és az állam hivatalos 
nyelve a latin volt, így az első irodalmi és tudományos munkák is latin nyelven 
születtek, habár már a 14. században születtek magyar nyelvű művek – „A halotti 
beszéd” és „Assisi Szent Ferenc életrajza”. A történeti munkák közül a 13. és a 14. 
században jelennek meg a krónikák, majd Corvin Mátyás, a humanisták pártfogójá-
nak uralkodása alatt megjelennek igazi történetírói munkák. Az első egyetemet 
Pécsen alapították 1367-ben, az első nyomdát 1473-ban Budán hozták létre. A közép-
kor végén megtörtént a feudális jog nagyszerű kodifikálása, amit Werbőczy Triparti-
tumaként ismernek. A magyarországi építészet kezdetben sok elemét tartalmazta a 
bizánci építészetnek, de egyébként a meghatározó stílus a gótika. A művészek közül 
kiemelkednek a szobrász Kolozsvári-testvérek (14. század). A 14. században élt és 
alkotott János, a „királyi festő”. Az Anjou királyok udvarában olasz festők éltek és 
alkottak, akik a vallási motívumok mellett világi témákat is feldolgoztak. A magyar 
kultúra a híres Corvin Mátyás király uralkodása idején (1458–1490) érte el csúcs-
pontját.”17 Igen részletesen tárgyalja a tankönyv a délszlávok helyzetét a Habsburg 
Birodalomban, nem feledve el megemlíteni sérelmesnek tartott helyzetük mellett azt 
sem, hogy a dél-magyarországi szerbeknek saját újságjaik és lapjaik voltak, amelyek 
a kultúra és műveltség terjesztése mellett a nemzeti politikai célok hirdetésére is 
szolgáltak. 1848–49 tárgyalásánál, tárgyilagosan, mondhatni szenvtelenül ismerteti 
az eseményeket, valamint a Vajdaság területén kibontakozó élet-halál harcot a 
szerbek és a magyarok között.

16  Perovšić, Milutin – Smiljević, Bogdan (2000) Istorija za I razred četvorogodišnjih stručnih škola. Zavod 
za udžbenike i nastavna sredstava, Beograd.

17  Uo.116. 
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Sima Ćirković akadémikus a 90-es évek elején a gimnáziumok 2. osztálya 
számára írt tankönyvében (reál tagozatok részére készült, valamivel rövidebb, mint a 
humán tagozatos diákok részére írt tankönyv) a szerb privilégiumokkal szembeni 
magyar ellenkezést emeli ki.18 A kiváltságokat a magyar feudális urak a Magyar 
Királyság törvényeivel ellentétesnek tartották, és követelték, hogy a betelepült 
szerbek jobbágyok legyenek, és tizedet fizessenek a katolikus egyháznak. Velük 
szemben a szerbek az udvarhoz fordultak, amely kezdetben nagyon előzékeny volt, 
miután szüksége volt a katonai erejükre. A magyar nemesség ellenkezése miatt nem 
sikerült megvalósítani a szerbek területi autonómiára és saját világi méltóságaik 
megválasztására irányuló igényeit (despota, vajda), ugyanakkor a császár megerősí-
tette az egyházi méltóságok és a papság jogait. A reformkor tárgyalása kapcsán a 
szerző kiemeli, hogy: „A magyarok a Monarchián belüli nagyobb szabadságért és 
függetlenségért harcoltak, a központosító törekvésekkel és a német nyelv túlsúlyával 
álltak szemben, ugyanakkor a maguk területén, mint az államalkotó többség, éppen 
azt a politikát gyakorolták, ami ellen egyébként maguk is harcoltak. Mindez 
kiváltotta a más nemzetek szembenállást, hiszen nekik ugyancsak külön jogaik 
voltak, állami tradíciókkal rendelkeztek, büszkék voltak nemzetükre, nyelvükre és 
népi kultúrájukra.”19

A szerb diákok az 1848-as események kapcsán megismerhetik ebből a tankönyv-
ből a „12 pontot”. Röviden tárgyalja a könyv a pesti események zágrábi visszhangját, 
és azt, hogy azok milyen fogadtatásra leltek a szerbeknél. Mindennek lényegét a 
szerző úgy foglalja össze, hogy a magyarok mozgalmát a demokraták vezették, s a 
forradalmi eseményeket a szerbek is örömmel fogadták, azonban a szerbek területi 
autonómia és nemzeti egyenjogúság iránti igényei hamar összetűzést eredményezett 
a magyar forradalom vezetőivel, akiknek a magyar nemzeti célok lebegtek a szemük 
előtt, s céljuk az egységes magyar állam létrehozása volt. A nemzeti mozgalmak 
megosztottsága a horvátokat és a szerbeket az udvar oldalára vonta, és arra bírta 
őket, hogy a magyarok ellen harcoljanak. A Vajdaság területén folyó harcok kemé-
nyek és elkeseredettek voltak; Magyarország 1849 áprilisában kikiáltotta a köztársa-
ságot, és keményen ellenállt a császári seregeknek. Végül Bécs a cárt hívta segítségül, 
s a forradalmi seregek kapituláltak az oroszok előtt. A Bach-abszolutizmus alatt 
gyorsan eltűntek az 1848–49 folyamán előkerült ellentétek.20

A 2002-ben Smilja Marjanović és Dušanić Marko Suica neve alatt kiadott, a 
középiskola 2. osztálya részére készített történelemkönyvben ugyancsak a magyarok 
első betörésével kezdik a velünk való foglalkozást.21 „A magyarok (ugorok) Ázsia 
belsejéből lovashordáikkal megjelentek ebben a térségben, majd a Nagymorva 
fejedelemség lerombolása után a Duna középső folyásánál letelepedve nyugat felé 

18  Ćirković, Sima (1991) Istorija za II razred gimnazije prirodno-matematičkog smera. Zavod za 
udžbenike i nastavna sredstava, Beograd.

19  Uo. 202.
20  Uo. 205.
21  Marjanović, Smilja – Suica, Dušanić Marko (2002) Istorija za II razred gimnazije opsteg i društveno-

jezičkog smera. Zavod za udžbenike i nastavna sredstava, Beograd.
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vezettek portyákat. Nagyszámú, gyors könnyűlovasságukkal mindent elpusztítottak 
maguk előtt, mígnem Ottó az általa végrehajtott katonai reformok után leszámolt 
velük. Az augsburgi csata után a magyarok letelepedtek, s a 11. században István 
uralkodása alatt – akit később szentté avattak és Magyarország védelmezője lett – 
felvették a kereszténységet.”22 A rövid szöveg mellé a magyar koronát szerepelteti a 
könyv illusztrációként. Külön alfejezet foglalkozik két oldalon a Magyar Királyság 
megalapításával. Ebben igen kedvező színben tüntetik fel a magyar államot. „A 10. 
század során megalakuló magyar állam idővel rendkívül jelentős politikai tényezővé 
vált, amely hatással volt a balkáni államok sorsára és a bennük lezajló eseményekre. 
Magyarország terjeszkedett, és Horvátországot is határai közé vonta. Magyarország 
és Szerbia kapcsolatai a 13–14. században igen szorosak voltak. […] Az Anjou-
dinasztia trónra kerülésével a 14. században a királyi hatalom ismét erősödött, és a 
Magyar Királyság politikai befolyása nőtt, meghatározóvá vált a Balkánon.”23 Ezt 
térképmelléklettel is alátámasztják a 14. századi Magyar Királyságról, amelyben a 
magyar–lengyel perszonálunióval megnövelt Magyarország valóban impozáns 
méretűnek hat. 

A Magyar Királyság nem sokkal a kereszténység felvétele után a katolicizmus 
egyik legerősebb fellegvára lett, amely közvetlenül határos volt a balkáni államokkal, 
s amelyen keresztül a katolikus papság erős vallási és politikai nyomást gyakorolha-
tott a Balkánra. Ezt a tényt az újabb könyvek is mind hozzák, nagy jelentőséget 
tulajdonítva neki. Ismerve az utóbbi évtizedek politikai történéseit, ez cseppet sem 
vet kedvező fényt ránk. Természetesen szólnak Horvátországnak a Magyar Király-
ság részévé válásáról, majd a szerb–magyar kapcsolatokról, elsősorban a dinasztikus 
összefonódásokról esik szó, de valamennyiszer pozitív kontextusban, a „partneri” 
viszony hangsúlyozásával. Például értesülhetünk arról, hogy Komnénosz Manuel 
bizánci uralkodó halála után Stefan Nemanja és a magyar király között szövetség 
jött létre, aminek jegyében együtt vettek részt a bizánci területek elfoglalásában. 
Lajos uralma alatt számos főúr elismerte a magyar királyt hűbérurának. Szó van 
Hunyadi Jánosról, akinek kapcsán ismételten a magyar–szerb együttműködést 
emelik ki. Đurađ Branković (Brankovics György) despota halála után a tankönyv 
két áramlatról beszél a szerbek körében: a törökbarát és a magyarbarát áramlatról. 
Szerbia, írja a könyv, a magyar és a török politikai törekvések játékszere lett. A 
despotaság bukása után egyes szerb főurak a szerb hagyományok maradványainak 
ápolását magyarországi főúri birtokaikon folytatták. Több alkalommal is kitér a 
tankönyv a szerbek letelepedésére Magyarországon. A szerbek kivándorlását két 
okkal magyarázza: egyrészt tudatosnak minősíti azt a szerb urak részéről, akik 
magyarországi birtokaikat szerbekkel akarták benépesíteni, másrészt a szerbek a 
török elől meneküléseként értelmezi. Mindenesetre a letelepedésük kapcsán meg-
jegyzi a könyv, hogy azt minden esetben támogatták (ami igaz is). Igen részletesen 
írnak Mátyás király uralkodásáról, kiemelve sikereit a török elleni védekezésben. 

22  Uo. 37–38.
23  Uo. 184.
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Ebben az összefüggésben megemlítik a szerbek és a könnyűlovasság szerepét, 
valamint a sajkásokat. Mátyás képe mellett ott van Vlad Tepes képe is, amit vélhe-
tően inkább a diákok képzeletének megragadása, semmint a jelentősége indokol. 
Végül megemlíti Mohácsot, amelyet sorsdöntőnek ítél az egész térség szempontjából, 
még ha a török nem is foglalta el azonnal Magyarországot.

Összességében ez a tankönyv a pozitív magyarságkép kialakulását szolgálja, 
hiszen a térség meghatározó hatalmának tekinti Magyarországot, amely dinasztikus 
kapcsolatokat létesített a szerb uralkodócsaládokkal; nem esik szó arról, hogy voltak 
magyar törekvések szerb területek elfoglalására, helyette viszont megemlíti, hogy az 
Árpád-ház kihalása után a szerb uralkodó is belefolyt a magyar trón körüli csatáro-
zásokba. Későbbiekben is az összefogás, az együttműködés dominál. Talán ennek 
tudható be, hogy viszonylag gazdag magyar képanyaggal találkozhatunk a könyv-
ben. Egy oldalon két kép is van: az egyik egy 13. századi magyar páncélos lovagot 
ábrázol, a másik a Diakovár melletti gorjani csatát mutatja, amely az Anjou-ház 
uralmának végét jelentette. Emellett Hunyadi János, a mohácsi csata ábrázolása és a 
Szent Korona ugyancsak megjelenik illusztrációként.

Nikola Gaćeša, Dušan Živkovi és Ljubica Radovi 2001-ben kilencedik, átdolgozott 
kiadásban megjelenő könyve a gimnáziumok 3. és 4. osztálya számara íródott (ponto-
sítva: a reálgimnáziumok 3. és a humán gimnáziumok 4. osztályának).24 Magyaror-
szággal a kiegyezés kapcsán foglalkozik először a könyv, itt sorolja fel, mely délszláv 
területek kerültek a birodalom magyar részéhez. Magyar szempontból a kiegyezés 
jelentőségét abban látja, hogy bizonyos korlátozások ellenére is, amelyek a független-
sége elé tornyosultak, Magyarországon szerencsés fejlődés indult el a társadalomban és 
a gazdaságban. Nagy lendületet vett a polgárosodás, s a polgári és politikai szabadság-
jogok tekintetében is jelentős fejlődés mutatkozott. Nem sikerült viszont rendezni a 
nemzetiségi kérdést, noha az létkérdés volt főleg a birodalom magyar része számára. 
Éppen ezért az Andrássy-kormány ezt a kérdést az elsők között rendezte 1868-as 
nemzetiségi törvénnyel, azonban az ismert nagy-magyar politika szellemében, a 
magyar nemesség felfogását tükrözve. A nemzetiségek képviselői elégedetlenek voltak 
az egyének számára nyújtott szabadságjogokkal, s mert nem járultak hozzá a nemzeti-
ségek alapján szerveződő megyék kialakításához, a nemzetiségi képviselők Svetozar 
Miletić vezetésével elhagyták a magyar parlamentet. 

A tankönyv szerint a törvény egyébként mégis biztosította az alapfeltételeket a 
nemzeti sajátosságok megőrzéséhez. A legnagyobb gondjának azt látta, hogy nem 
alkalmazták következetesen, mi több, tudatosan igyekeztek kijátszani azt és megsér-
tették rendelkezéseit. Ez a korábbi megítélésekhez képest egyértelmű előrelépés. A 
tankönyv végkövetkeztetése azonban igen súlyos: eszerint Magyarország kiépítette 
az állami szintű nemzeti egyenlőtlenséget és elnyomást. A kiegyezés az állam feletti 
befolyást megosztotta az osztrák és a magyar nemzet vezető rétegei között, s a többi 
nemzet, amely mindkét részben többségben volt az uralkodó nemzetekhez képest, 

24  Gaćeša, Nikola – Živković, Dušan – Radović, Ljubica (2001) Istorija za III razred gimnazije prirodno-
matematičkog smera i IV razred gimnazije opšteg i društveno-jezičkog smera. Zavod za udžbenike i 
nastavna sredstava, Beograd.



TANKÖNYV, TANESZKÖZ 93

egyenlőtlen és kihasznált helyzetben maradt, így a nemzetiségi kérdés azt követően 
is élesedett. A nemzetiségek – nem csak a szerbek – tiltakoztak, ám a magyar 
kormány különböző eszközökkel azon volt, hogy meggyorsítsa a magyarosítást. Ez a 
helyzet elvezetett a nemzetiségek 1895-ös budapesti kongresszusához, amelyen 
együttesen tiltakoztak e politika ellen. A 20. század elején a magyar kormány még 
erőteljesebben nyúlt a magyarosítás eszközeihez, ilyen volt az 1907-es törvény (lex 
Apponyi), amely szerint a tanítóknak és a tanulóknak az egyházi iskolákban is el 
kellett sajátítaniuk a magyar nyelvet. Ennek volt kiteljesedése az 1912-es esztendő, 
amikor megszüntették a szerb egyházi–iskolai autonómiát. „Ily módon az I. világhá-
ború előtt a magyarországi szerbek és más nemzetiségűek helyzete érezhetően 
romlott.”25

Figyelemre méltó, hogy a tankönyv a második világháború tárgyalásakor a 
Jugoszlávia elleni háborúban a magyar részvétel kapcsán csak annyit jegyez meg, 
hogy Magyarország mely területeket szerezte meg, illetve azt, hogy az annektálások 
után a megszállók, így a magyarok is hozzáláttak a „nemzetiségi kérdés” rendezésé-
hez. Ez abban nyilvánult meg – olvashatjuk –, hogy szinte valamennyi szerb telepest 
elüldözték vagy magyarországi gyűjtő-, illetve munkatáborokba zárták. Ami még 
érdekes lehet: egyetlen szót sem szól a tankönyv Magyarország kapcsán az 1956-os 
eseményekről.

Ezt a tankönyvet váltotta fel a 2002-es, a gimnázium 3. és 4. osztálya számára 
készült, Kosta Nikolić, Nikola Žutić, Momčilo Pavlović és Zorica Spadijer nevével 
jegyzett tankönyv.26 (Valamennyi szerző a belgrádi Modernkori Történeti Intézet 
munkatársa.) Figyelemre méltó, hogy a fentebb ismertetett tankönyvhöz hasonlóan 
az Eötvös-féle nemzetiségi törvényt alapvetően itt is jónak és kielégítőnek jellemzik, 
amelyet azonban a mindennapi életben nem tudtak érvényesíteni és a gyakorlatba 
átültetni. 

A korábbi szerb történelemtankönyvek magyar vonatkozású képanyaga rendkívül 
szegényes, magyar személyekkel alig találkozunk, legfeljebb egy-két tárgyi ábrázo-
lással, úgymint magyar kardokkal, íjakkal, esetleg a Szent Koronával. Az újabb 
történelemkönyvekben azonban, így ebben is, megjelennek a személyek is. A 
kiegyezés tárgyalásánál Deák Ferenc arcképe, illetve a világosi csatát ábrázoló 
festmény található illusztrációként. A könyvbe másik magyarként, a boszniai szerep-
vállalása és a bosnyák nemzet szerbek rovására történő megteremtési kísérlete miatt 
Szerbiában egyébként igen rossz hírű Kállay Béni képe került. Érdekes, hogy a 
második világháború tárgyalásánál nem esik szó Magyarországról, sem az örökba-
rátsági szerződés megkötéséről és megsértéséről, igaz, ez általában kimarad a 
tankönyvekből (valahogy mi nagyobb jelentőséget tulajdonítunk ennek a „szerző-
désszegésének”), mindössze arról esik szó, hogy Magyarország is megszállt jugoszláv 

25  Uo.
26  Nikolić, Kosta – Žutić, Nikola – Pavlović, Momčilo – Spadijer, Zorica (2002) Istorija za III razred 

gimnazije prirodno-matemetičkog smera i IV razred gimnazijeopšteg i društveno-jezičkog smera. Zavod 
za udžbenike i nastavna sredstava, Beograd.
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területeket, Baranyát, Bácskát és a Muraközt, illetve, hogy Szlovénia felosztásában is 
részt vett a Muravidék elcsatolása révén. 

Újat hoz ez a könyv abban, hogy meglehetősen hosszan szól a kommunizmus 
elleni magyarországi elégedetlenségről. Említi Nagy Imrét és liberális reformjait, 
majd szól Rákosi leváltásáról 1956 nyarán, végül a forradalom tárgyalására is sort 
kerít (a felkelés–lázadás szót használja). A szovjet beavatkozás okaként Nagy 
Imrének a szovjet csapatok kivonását követelő kijelentését és Magyarországnak a 
Varsói Szerződésből való kilépése bejelentését jelöli meg, ami a felkelés vérbe 
fojtásához vezetett. Megemlíti a könyv, hogy Nagyék a jugoszláv nagykövetségen 
kaptak menedéket, illetve azt, hogy a garanciák után a követséget elhagyókat titkos 
eljárásban elítélték és kivégezték. A kelet-európai változásokat tárgyaló résznél 
kiemeli, hogy Magyarországon a hatalmon lévő Kommunista Párt már 1985-ben 
állást foglalt a liberális reformok és a politikai pluralizmus mellett, ezért az átmenet 
békésen történt meg. 1989 tavaszán és nyarán az események nem várt gyorsasággal 
zajlottak le, a parlament nagyobb szerephez jutott, új alkotmányt hoztak, s 1990-ben 
megtartották az első szabad választásokat.

A történelemtankönyvek mellett figyelmet érdemelnek azok az újabb kiadványok, 
amelyek a gimnáziumi történelemoktatást hivatottak segíteni. Az új évezredben 
indult vállalkozás, hogy munkafüzetet készítenek a történelemoktatás sikeresebbé 
tételéhez.27 Vezető szerb történészek, a belgrádi egyetem professzorai jegyzik e 
köteteket. Andrija Veselinović a középkor, kollégája Radoš Ljušić pedig az újkor dön-
tően nemzeti történelmének oktatásához fontos forrásokat rendezte kötetbe.28 
A középkor történetét tárgyaló kötet öt oldalon foglalkozik a magyarokkal. Bölcs 
Leó Taktikájából, Bíborbanszületett Konstantinnak a Birodalom kormányzásáról, 
Szent István Intelmeiből és az Aranybullából vett idézetek segítik a diákok tájékozó-
dását a középkori magyar történelem és egyáltalán a magyarok elhelyezésében. 
A változatos forrásanyag mellett a képanyag meglehetősen egyoldalú: gyakorlatilag a 
koronázási ékszerekre korlátozódik (kard, korona, jogar, palást és az országalma). 
A források ismertetésétől el lehet tekinteni, teljesen érdektelenek számunkra, hiszen 
bárki megtalálhatja azokat a magyar történelemkönyvekben, és egyébként is 
ismerjük őket. Érdekesebbek a fejezet végén a diákoknak feltett kérdések: Milyen 
származásúak a magyarok, és honnan érkeztek a Pannon-medencébe? Miért került 
sor a magyarok vándorlására? Mi jellemzi a harcmodorukat? Melyek a legtávolabbi 
területek, ahová rabló hadjárataikat vezették? Miről szól II. András Aranybullája?29 
Ennél is izgalmasabbak a kutatómunkára kiadott feladatok: 1) Hasonlítsd össze 
Ammianus Marcelinus hunokról szóló forrásrészletét a bizánci írók magyarokról 
szóló adataival: keresd meg a hasonlóságokat és eltéréseket. 2) Próbáld meghatá-

27  Az igazság kedvéért meg kell jegyezni, hogy a kötetek gerincét az évtizedekkel korábban az általános 
iskolák felsőbb évfolyamai részére készített történelmi olvasókönyvekből vett szemelvények alkotják.

28  Veselinović, Andrija (2003) Srbija i Evropa u odabranim izvorima srednjeg veka. Radna sveska iz 
istorije za II razred gimnazije. Platoneum, Novi Sad
Ljušić, Radoš (2002) Identitet Srba. Radna sveska iz istorije za III razred gimnazije. Platoneum, Novi Sad.

29  Andrija Veselinović i.m. 48.
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rozni, mi az a két fő ok, ami miatt a magyaroknak sikerült megmaradniuk Pannóni-
ában, eltérően a korábbi barbár népektől, a hunoktól és az avaroktól.30

Furcsa mód a 16. és 17. század szinte kimarad ezekből a könyvekből. Az újkor 
megismerését segítő munkafüzet a szerbek nagy vándorlásával (1690) kezdi a 
nemzeti történelem tárgyalását, s azt is csak nagy vonalakban. A magyarokkal a 
kiegyezés kapcsán foglalkozik (Vasilije Krestić akadémikusnak a horvát–magyar 
kiegyezésről írt 1969-es monográfiájából vett részletek közlésével). Szentel viszont 
nekünk egy alfejezetet, Magyarok – a szerbek északi szomszédai címmel. Ebbe a két-
oldalas fejezetbe zsúfol történelmet, félig-meddig nemzetkarakterológiát és a magyar 
nemesi társadalom rétegződésének leírását.31 A nemességet – olvashatjuk a könyv-
ben–, amely a magyar társadalomnak egy huszadát tette ki, óriási különbségek 
jellemezték: fő-, közép- és kisnemességre oszlott. A főnemesség töltötte be a legfon-
tosabb, érseki, püspöki, főispáni pozíciókat. A leggazdagabbak saját kastélyaikban 
éltek, csak Mária Terézia uralkodása alatt 200 kastély épült – olvashatjuk. „Közülük 
is kitűnt fényével és a benne folyó élettel az Eszterházyak kastélya, amelynek saját 
színháza volt, ahol operaelőadásokat tartottak, s ahol Haydn volt a zeneszerző és 
karmester.”32A középnemességnek nem futotta fényes új kastélyra, megelégedett régi 
családi udvarházával, a vármegyei hivatalokat látta el: az alispánok, a főjegyzők és a 
bírák közülük kerültek ki. Patriarchális életmódot folytattak, őseik dicső idejéről 
álmodoztak, s reménykedtek a régi élet újjáéledésében. „Nem túl nagy birtokaikra 
visszahúzódva néha már-már elszigetelten éltek. A társadalmi életük lakomákban, 
ivászatokban és hatalmas vadászatokban merült ki – a hozzájuk fűződő rengeteg 
anekdota pedig, mintha csak a realista próza számára született volna.”33 Ezt a negatív 
képet annyiban finomítják, hogy a következő mondatban hozzáteszik, hogy ugyan-
akkor nem kevés azok száma sem, ,,akik közülük a művészetek területén is realizál-
ták tehetségüket”.

A kisnemesek sokszor birtok nélküliek vagy csekély birtokkal rendelkeztek, és 
szinte úgy éltek, mint a parasztok; sokan közülük úgy kapták a nemességüket, hogy 
birtokadományban nem részesültek, ők voltak az armalisták. Egész falvak léteztek, 
ahol armális nemesek éltek. Szívesen léptek állami szolgálatba, de főnemesekhez is 
gyakran elszegődtek, és más jellegű munkáktól sem húzódoztak. Ennél fontosabb 
volt azonban, hogy közülük került ki az értelmiség: lelkészek, tanítók, tanárok, orvo-
sok és ügyvédek, s mindnyájukat magához vonzotta a felemelkedő központ, a 
jövendő főváros, Budapest.34

Ezt követően a fejezet a magyarok kulináris világába kalauzolja el a diákokat: 
„Az ételek nagyon változatosak, azonban – mint azt az egyik magyar mondta – ezt 

30  Uo.
31  A szóban forgó két oldalon Sava Babić: Magyar civilizáció című művéből válogatott részletek találha-

tók. Babić, Sava (1996) Mađarska Civilizacija. Centar za geopolitiku. Beograd.
32  Ljušić, Radoš. i.m. 42.
33  Uo.
34  Uo.
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még nem lehet konyhának nevezni, mert hiányzik az egységes civilizációs stílus. 
Általában csak azt tekintik magyar ételnek, amit az Alföld széles síkságain készíte-
nek, vagyis a bográcsban főtt ételeket: a gulyást, a paprikást, a halászlevet és a 
babgulyást.” A magyar zene és tánc is helyet kap a fontos tudnivalók között: „A 
csárdás a legismertebb magyar népi tánc, amit vegyes párok táncolnak. Az elnevezés 
gyűjtőfogalom, amelyben a lassútól a viharos táncformáig minden megtalálható. 
Nevét a pusztai kocsmáról, vendégfogadóról, a csárdáról kapta, s maga az elnevezés 
szerb közvetítéssel érkezett a magyar nyelvbe [čardak-góré, hombár - H. Á.], a szerb 
szó pedig török közvetítéssel a perzsa nyelvből származik.” 

A legpozitívabb képet mindenképpen a Széchenyi István grófról írottak mutatják. 
A legnagyobb magyart nagy reformernek, nemzete és hazája boldogulását és 
felemelkedését mindenek fölé helyező államférfinak mutatja be a könyv, felsorolva 
szerepét a Magyar Tudományos Akadémia megalapításában, a Lánchíd megépítésé-
ben, a balatoni gőzhajózás megindításában stb.

A szemelvény alján a diákok számára a következő, meglehetősen nehezen 
kivitelezhető feladatot adja: „Vonj párhuzamot a dél-magyarországi magyar és a 
szerb nemesség között. Milyen hasonlóságokat és eltéréseket látsz?”35

Meg kell említeni a történelmi albumokat is. Ezek közül a 20. századra vonatkozó 
kiadvány érdemel figyelmet, amely a Szocialista forradalmak kora címet viseli.36 
Ebben összesen három magyar vonatkozású fotó található. Az egyik ismert fotó egy 
teherautó emberekkel és zászlókkal megpakolva, alatta a képaláírás: „A forradalmi 
mozgalom eléri Magyarországot”. A másik a Tanácsköztársaság kikiáltása után 
megtartott választásokról készült fotó. Egyikből sem lehetne rájönni, hogy Magyar-
országon készült. A harmadik fotó ugyancsak elég jellegtelen. A fasiszta megszállók 
ábrázolása blokkban kapott helyet, rohamsisakos katonák feltartott karú parasztasz-
szonyokat és férfiakat terelnek, alatta a szöveg: „Jugoszlávia egy része magyar 
fasisztákhoz kerül, Bácska, Baranya Muravidék és Muraköz a kezükben van.”

Fél évszázad szerb történelemtankönyv-termésének alapos áttanulmányozása és a 
belőlük kiszűrt, magyarokra, illetve Magyarországra vonatkozó tényanyagot 
bemutató tanulmányom ismételt átolvasása után úgy vélem, helytálló az a megállapí-
tásom, hogy a szerb középiskolák diákjai alapvetően pozitív magyarságképet 
kaptak/kapnak, különösen a legújabb tankönyvekben. Életképes, fejlődőképes, a 
nyugati civilizációs körhöz tartozó, majdhogynem birodalmat létrehozó nemzetként 
jelenünk meg a legtöbb munkában, igaz, ez inkább implicite van benne, s a tanáron 
sok múlhat/ott, miként interpretálja a tankönyvek többnyire helytálló adatközléseit. 
Amennyiben negatív színben jelenünk meg, mert történelmi kapcsolataink alakulá-
sából kifolyólag ilyenre is jócskán akadt példa, döntően a 18–19. század tárgyalásá-
nál, akkor is szinte minden alkalommal ott szerepel különösen a régebbi munkáknál 
az „uralkodó körök”, a „nagy-magyar nemesség”, vagy a „magyar burzsoázia” 

35  Uo. 43.
36  Novaković, Relja – Tasić, Milutin – Ranković, Dragutin: (1969) Istorijski album. Epoha Socijalističkih 

revolucija. Zavod za izdavanje udžbenika Socijalističke republike Srbije, Beograd.
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kifejezés, amivel csak bizonyos rétegeket marasztalnak el, s nem a magyarság 
egészét. 

A fenti megállapítás az utólag áttekintett általános iskolai történelemkönyvek 
átnézését követően is vállalható, amelyek nyilván kisebb terjedelemben (bár eseten-
ként éppenséggel informatívabban), a megcélzott korosztályok számára emészthető 
mélységben mindenben illeszkedtek a középiskolai tankönyvek szellemiségéhez. 

AZ ÁTTEKINTETT ÁLTALÁNOS ISKOLA TANKÖNYVEK

Božić, Ivan (1976) Udžbenik za VI razred osnovnog vaspitanja i obrazovanja. Zavod 
za izdavanje udžbenika, Novi Sad.

Ugyanezen szerzőnek egy korábbi, 1974-es tankönyve szintén a hatodik osztály részére:
Božić, Ivan (1974) Istorija za VI razred osnovne škole. Zavod za udžbenike i nastavna 

sredstava Srbije. Beograd.
Čubrilović, Ljubica – Živković, Smilja – Popović, Momčilo (1952) Istorija za VI 

razred osmogodišnje škole i II razreda gimnazije. Znanje preduzeće za 
udžbenike Narodne republike Srbije, Beograd.

Grubač, Đorđe (1967) Istorija za VII razred osnovne škole. Zavod za udžbenike i 
nastavna sredstava Srbije. Beograd.

Grubač, Đorđe – Sečanski, Živan (1964) Istorijska čitanka za VII razred osnovne 
škole. Zavod za udžbenike i nastavna sredstava Srbije. Beograd. [Történelmi 
olvasókönyv hetedikesek számára.]

Rajičić, Miodrag – Prljević, Dragutin – Solarić, Gojko (1958) Istorija za sedmi razred 
osnovne škole. Beograd, (6. kiadás).

Solarić, Gojko M. (1952) Istorija za VIII razred osmogodišnje škole i IV razred 
gimnazije. Znanje Preduzeće za udžbenike Narodne republike Srbije, Beograd.

Kovačević, Duško M. – Mikavica, Dejan – Bešlin, Branko – Šimunović-Bešlin, 
Biljana (2003) Istorija za 8. razred osnovne škole. Zavod za udžbenike i 
nastavna sredstava, Beograd.

Mirnič, Josip – Đerđ, Gal (1980) Istorija sa društvenim uređenjem SFRJ. Udžbenik za 
VIII razred osnovnog vaspitanja i obrazovanja. Zavod za izdavanje udžbenika, 
Novi Sad.



98 TANKÖNYV, TANESZKÖZ

AZ OSZTRÁK–MAGYAR MONARCHIA 
VALÓBAN A ,,NÉPEK BÖRTÖNE” VOLT? 
– AVAGY MIT TANÍTANAK A ROMÁN 
TÖRTÉNELEMTANKÖNYVEK ERRŐL 
AZ IDŐSZAKRÓL

KÖŐ ARTÚR

A rendszerváltást követően sokan azt gondolták, lehetőség kínálkozik arra, hogy a 
kelet-európai országok – figyelembe véve a történettudomány korszerű álláspontját, 
s félretéve az előző századok sérelmeit – olyan egységes történelemoktatást biztosít-
sanak az ifjúság számára, amely hiteles, elfogulatlan és gyűlöletmentes. Ilyen irányú 
változtatást, javítást igényeltek 1990 után a román oktatásban addig használt 
történelemtankönyvek is, amelyek rendkívül sajátos szemléletűek, történettudomá-
nyi hitelesség szempontjából megkérdőjelezhetőek voltak, átitatva természetesen a 
kommunista ideológiával.

Jelen írás az ezredforduló környékén (2000) megjelent román történelemtanköny-
vek tartalmát vizsgálja. Feltételezzük, hogy tíz esztendő elegendő idő a szemléletvál-
táshoz és a hitelességet szem előtt tartó változtatások megtételéhez, amennyiben ez 
az oktatásügy vezetőinek szándéka.

A folyóirat terjedelmi korlátaira tekintettel, nem vállalkozunk valamennyi 
történelmi korszak vizsgálatára. Az 1848–49-es forradalom és szabadságharctól az 
első világháborúig terjedő időszakot feldolgozó részeket elemezzük, kiemelt szem-
pontunk a történelmi hitelesség kérdése.

Az első, vizsgált történelemkönyv a gimnáziumok 12. osztálya számára íródott. 
A tankönyv csak a románok történelmét tanítja a kezdetektől napjainkig, s az 
egyetemes történelemmel kapcsolatos témák abban az esetben kerülnek elő, ha azok 
a románság történelmének megértését segítik elő. A vizsgált időszak erdélyi román-
jairól a tankönyv IV. Modern intézmények létrehozása című fejezete, azon belül is a 
4. Kultúrpolitika és az országhatáron kívüli románság (1848–1918) című lecke szól 
részletesen.1

A korszak általános jellemvonásairól a következő tudható meg: ,,A román állam 
létrejötte és konszolidálódása kedvező feltételeket teremtett és bátorítást adott a 
határon túl élő románoknak, hogy nemzeti törekvéseiket folytassák. Ez azonban azt 
eredményezte, hogy a határon túli románság nem vehetett arányának megfelelően 

1  Scurtu – Curculescu – Dincă – Soare (2000): Istoria Românilor din cele mai vechi timpuri până astăzi. 
Manual pentru clasa a XII-a. Editura Petrion, Bucureşti. 111-115. o.
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részt a politikai életben, a kultúrpolitika terén is nyomást gyakoroltak rájuk. Az 
utóbbit támasztja alá az Erdélyben tapasztalható magyarosítási, a bukovinai némete-
sítési és a besszarábiai oroszosítási szándék. A nemzetiségi jogok megvédésében 
egyes intézmények és a különböző politikai akciók segítettek (iskola, egyház, 
kulturális élet, politikai szervezetek, együttműködés az anyaországgal). A korszak-
nak voltak speciális jellemvonásai is [A „speciális jellemvonás” Erdélyre utal. K. A.]. 
Az erdélyi románok nehéz feladat előtt álltak azáltal, hogy XI-XIII.-tól [sic!], a 
magyar hódítástól kezdődően hosszan tartó idegen uralom alatt éltek. A haszna ezen 
időszaknak a két erős, nemzeti érzelmű egyházi intézmény létrejötte és kialakulása 
– a görög katolikus egyházé és az ortodox egyházé – két kulturális és politikai 
központot létrehozva (Balázsfalva, Nagyszeben), amely makacsul védte a nemzeti 
létet. (…) Az anyaország gondot viselt a határon túli románokra különböző formá-
ban: sajtó, nemzeti iskolák fenntartása, kulturális egyesületek fenntartása, erdélyiek 
felvétele a Román Akadémiába pl. Timotei Cipariu2 és August Treboniu Laurian3 
felvétele). A kultúra így nemcsak egy szellemi egyesülést jelentett, hanem lehetőséget 
teremtett egy Nagy-Romániában való egyesülésre is.”4 

A korszak általános jellemvonásai, tudnivalói után a tankönyv 112. oldala külön 
alcím alatt tárgyalja az 1848–1918 közötti időszakban, Erdélyben élő románság 
helyzetét. A ’48-as forradalom és szabadságharc utáni időszakot három részre osztja: 
neoabszolutizmus időszaka (1849–1860), a liberális kormányzat időszaka (1860–
1867), az osztrák-magyar dualizmus időszaka (1867–1918). A neoabszolutizmus 
időszakáról olvashatjuk, hogy az osztrák centralista, németesíteni és katolizálni 
kívánó politika korlátozta a románság nemzeti aktivitását. A korszak pozitívumá-
nak tekinti, hogy a román, görög katolikus fogarasi püspökséget érseki rangra 
emelték (1853) Gyulafehérvár-fogarasi5 érsekség néven. Az 1860–1867 közötti 
időszakban kaptak lehetőséget a románok a politikai életben való részvételre, 
visszavehették az irányítást a helyi szintű vezetésben, bizottságokban. Az 1863–64-
ben Nagyszebenbe összehívott erdélyi országgyűlésről úgy ír, mint amelyen 46 
román, 43 szász és 32 magyar képviselő vett részt. (Pedig a magyar és székely 
képviselők döntő többségének távolmaradása miatt a diétát csonka országgyűlésnek 
is szokás nevezni.) Az elfogadott törvények politikai és vallási egyenlőséget biztosí-

2  Román nyelvész, filológus. A Román Akadémia elődjének, a Román Akadémiai Társaságnak 1867-től 
alelnöke volt. Elsőként írta le a román nyelv kialakulásának alapvető hangtörvényeit. Petru Maior nyo-
mán úgy vélte, hogy a modern nyelvek közül a román nyelv hasonlít legjobban a vulgáris latinra. 
Kétrészes, függelékével együtt 800 oldalas Gramatic'a limbei romane című műve a valaha írt legrészlete-
sebb – a nem latin eredetű elemeitől megtisztított – román nyelv grammatikája. – A Wikipédia szócikke 
alapján. https://hu.wikipedia.org/

3  Filológus, történész, publicista és politikus. Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc ismert román 
alakja Erdélyben, egyike a Román Akadémia alapítóinak. Bukarestben az egyetemen találkozik Nicolae 
Bălcescuval, akivel együtt 1845-ben kiadják az első román történelmi témákat boncolgató folyóiratot 
Történelmi magazin Daciának címmel. A lap cikkei nacionalista hangvételűek, bizonyítani kívánják 
a románság ősiségét, folytonosságát és egységességét Erdélyben, Moldovában és Munténiában. – A 
Wikipédia szócikke alapján. https://hu.wikipedia.org/

4  Scurtu – Curculescu – Dincă – Soare, 2000. 111-112. o.
5  A ,,gyulafehérvári” utalás volt az eredeti ortodox metropóliára.
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tottak a románok és más nemzetiségek számára, és a román nyelv hivatalos nyelvvé 
vált Erdélyben a magyar és a német nyelv mellett.6 A román nemzeti aktivitást 
Erdélyben ebben az időszakban két fő pontban határozza meg: kulturális tevékeny-
ség (emlékiratok írása, konferenciák rendezése, egyesületek létrehozása) és politikai 
tevékenység. ,,Az 1867-es osztrák–magyar dualizmus létrejötte baljós előjeleket 
szolgáltatott Erdély számára.” – olvashatják a tanulók az 1867–1918 közötti időszak-
ról szóló rész elején.7 Magyarország Erdélyt annektálva – olvashatjuk a továbbiakban 
– a magyarosítás különböző formáival próbálkozott: a nemzetiségeket, a sajtót 
érintő, az oktatást és a választást érintő törvények formájában. Ezt látva az erdélyi 
románság különböző politikai akciókkal próbált Erdély Magyarországba történő 
beolvasztása ellen tenni – írja a tankönyv –, például 1868-ban a Balázsfalván kiadott 
Pronunciamentum (nyilatkozat), amelyben autonómiát akartak Erdély számára és a 
szebeni diétán elfogadott törvények alkalmazását kérték. 1869-ben létrejött a 
Magyarországi és Bánáti Román Nemzeti Párt, úgy, ahogy az Erdélyi Román 
Nemzeti Párt is, amelyek 1881-ben egyesültek Román Nemzeti Párt néven. A párt a 
politikai passzivitást alkalmazta, s a legfontosabb nemzeti akciója a ,,memorandista 
megmozdulás” volt az 1892–1894 közötti esztendőkben, amely kritizálta Erdély 
annektálását és a magyarosító szándékot. ,,300 fős delegáció vitte Bécsbe a doku-
mentumot, amelyet az uralkodó a magyar hatóságoknak Budapestre küldött, 
elemzésre.” – szerezhetünk információkat az 1890-es évek elején történtekről.8 Ezt 
követően a fő vezetők ,,perbe fogásáról” és elítéléséről olvashat a diák. Ilyen elítélt 
volt az akció élén álló Ioan Raţiu9, s bár nem sikerült a megmozdulással a kitűzött 
célt elérni, de erős visszhangot váltott ki az akkori Európában. A tankönyv ír az 
1905-ös szemléletváltásról a Román Nemzeti Párt berkein belül, amely során a 
passzivitáson alapuló politikai taktikát felváltotta az aktív, tenni akaró politika, 
amely ,,célul tűzte ki a román politikai önállóságot”.10 A Romániával való egyesülés 
nyílt szándéka előtérbe helyezett egy föderalista koncepciót Aurel C. Popovici11 

6  Scurtu – Curculescu – Dincă – Soare, 2000. 112. o.
Amikor az erdélyi román nemzeti tevékenységekről esik szó Erdély területének meghatározásánál 
zárójelben szerepel, hogy 1860-ban a Bánátot Magyarország annektálta.

7  Uo.
8  Scurtu – Curculescu – Dincă – Soare, 2000. 113. o.
9  Erdélyi román politikus, ügyvéd. 1848-ban részt vett a magyar csapatok elleni harcban.
10  Uo.
11  Román újságíró és politikus, a Memorandumot saját kézjegyükkel ellátók egyike. Ismeretségeit kihasz-

nálva Ferenc Ferdinándhoz közel álló körökön keresztül próbálta elérni az Osztrák-Magyar Monarchia 
föderalista átalakítását.
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tervei alapján, melyet Octavian Goga12, Vasile Lucaciu13 és Vasile Goldiş14 is támoga-
tott, s amely az etnikai homogenitáson alapult volna. ,,A román nemzeti törekvése-
ket segítették a szocialista megmozdulások, amelyek egyre aktívabbak voltak 1905 
után.” – olvashatjuk a tankönyv 113. oldalán. A tankönyvi lecke Erdéllyel foglalkozó 
részének végén olvashatunk arról, milyen kulturális ,,fegyverekhez” nyúltak a 
románok a nemzetiségi jogaikért, valamint milyen eszközöket vettek igénybe az 
anyaországi románok az ,,Erdélyért folytatott harcban”.15

A 12. osztályosok számára írt tankönyvről elmondható, hogy a hiányosságok, s a 
téves adatok akadályozzák és meggátolják a tanulót abban, hogy a modern történet-
tudomány álláspontjának megfelelő ismereteket szerezzenek a korszakról. A magya-
rok honfoglalását és Erdély birtokbavételét a XI–XIII. századra datálni tévedés. A 
tankönyv ezen tévedése vélhetően szándékos és tudatos, tudniillik a vitatott dákoro-
mán kontinuitás elméletének akar érvényt szerezni.16 A románság vagy a nemzetisé-
gek tudatos elnyomásáról beszélni ebben az időszakban történettudomány szem-
pontjából értelmezhetetlen. Az újkor előtt ugyanis az egyének életét és 
mindennapjait nem az etnikai származás határozta meg. A földbirtok nagysága, a 
társadalomban elfoglalt hely volt az, ami meghatározta az illető kiváltságait, jogait, 
vagy azt, hogy részt vehetett-e a politikai életben. Ami hiányolható a tankönyv 
sorait olvasva, az, hogy nem tesznek említést a tankönyv szerzői arról, hogy bár a 
nemzetiségek, s köztük a románok, segítettek az 1848–1849-es forradalom és 
szabadságharc leverésében, mégis ,,azt kapták jutalmul, amit a magyarok bünteté-
sül”. Úgy vélem, fontos lenne láttatni a tanulókkal, hogy a Habsburg ígéretekből, 
amelyek a nemzetiségeknek szánt engedményekről szóltak, a későbbiekben nem 
teljesült semmi. Talán az egyedüli ,,fizetség” az osztrákok részéről, amiről a tan-
könyv is tesz említést, az a gyulafehérvár-fogarasi érsekség létrehozása, aminek 
kapcsán ,,nem is titkolták a mögöttes politikai szándékot, hogy ezáltal jutalmazzák a 

12  Román költő, drámaíró, antiszemita politikus, miniszter, később miniszterelnök. Cikkei miatt börtön-
büntetésre is ítélték. Bukarestbe költözése után az első világháború időszaka alatt jelentős erőfeszítése-
ket tesz Romániának az antant melletti hadba lépéséért. 1918-ban részt vesz a párizsi béketárgyaláso-
kon. Ady Endre barátja volt.

13  Román politikus, újságíró, görög katolikus pap, a Román Nemzeti Párt egyik vezetője volt. 
14  Román pedagógus és politikus, a Román Akadémia tagja. 1906–1910 között képviselő a magyar par-

lamentben. Részt vesz és beszédet mond 1918. december 1-én a gyulafehérvári román nagygyűlésen, 
ahol a résztvevők kimondják Erdély Romániához csatolását.

15  Scurtu – Curculescu – Dincă – Soare, 2000. 113. o.
16  Ezen elmélet szerint miután 106-ban a rómaiak meghódították Daciát, elkezdődött az őslakos né-

pek romanizálása („rómaiasítása”). A dákok asszimilációja viszonylag rövid idő, kevesebb mint 150 év 
alatt lezajlott, ennek eredményeként kialakult egy latin nyelvű és kultúrájú népcsoport, amit az elmélet 
hívei dákoromán népnek neveznek, s akiket a románok őseinek tartanak. Mivel Dacia csak 150 évig 
volt római fennhatóság alatt, valószínűtlen, hogy a teljes lakosságot ilyen rövid idő alatt romanizálták 
volna, még a betelepítések ellenére is. Más meghódított népek ennél jóval hosszabb ideig megőrizték 
a nyelvüket. Ráadásul a dákok egy része soha nem került római uralom alá, és a gótok megjelenése 
után is szólnak források még létező dák nyelvű törzsekről. – A Wikipédia szócikke alapján. https://
hu.wikipedia.org/wiki/A_rom%C3%A1nok_eredete
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románok magyarellenes fegyveres fellépését az 1848–49-es szabadságharc idején”.17 
A dualizmus időszaka a románok szemszögéből negatív korszak. Nem tagadható, 
hogy az 1900-as évek fordulóján mindinkább előtérbe kerül a magyar kormány 
magyarosító szándéka. Azonban nem szabad megfeledkezni arról, s mindenképpen 
tanítani kell, hogy a kiegyezés utáni első kormányban a vallás- és közoktatási tárcát 
elvállaló báró Eötvös József javaslatára fogadta el az országgyűlés az akkori Európá-
ban kivételesen liberális nemzetiségi törvényt (1868. évi XLIV. törvény). Ennek 
ismeretében azonban a románság szemszögéből sem lehet a dualizmus időszakát 
,,sötétnek” titulálni. A tankönyv nagy jelentőséget tulajdonít azoknak a ,,szocialista 
megmozdulásoknak”, amelyek szerepet játszottak a nemzetiségi és egyben román 
törekvések életben tartásában. Hatással voltak a nemzetiségekre azok az eszmék is, 
melyek leginkább szociáldemokrata célkitűzések között szerepeltek, s a tőkés 
társadalmi berendezkedés felszámolásáról és az általános választójog megteremtésé-
ről szóltak. 

A másik, 12. osztályosoknak íródott tankönyv Konzervativizmus, nacionalizmus, 
hagyománytisztelet címet viselő 6. fejezete két leckében foglalkozik a vizsgált 
korszakkal. A román társadalom Erdélyben és Magyarországon címet viselő lecke 
elején tájékoztatja a tanulót arról, hogy a korszakban az anyaországon kívül körül-
belül 4 millió román élt. A dualizmust megelőző éveket egy olyan időszaknak tartja, 
amikor a románok körében lassú „tőkefelhalmozás” ment végbe, elsősorban az 
egyház és az oktatás terén. Megemlíti a jobbágyok felszabadítását, s hogy Bécs az 
erdélyi románok közül a görög katolikus felekezethez tartozókat támogatta. Az 1860 
utáni időszak osztrák liberalizálódásának tulajdonítja azokat a változásokat, 
amelyek támogatták a nemzetiségek politikában való részvételét. Ez a tankönyv is 
megemlíti a nagyszebeni diétát, ahol a románok ,,megfelelő arányban voltak 
képviselve”.18 Az 1863–1864-ben elért ,,sikerekről” ebből a tankönyvből is tanulhat-
nak a diákok. A dualista időszakról azonban másféleképpen tanít, mint a korábban 
elemzett. Az 1867–1918 közötti évek társadalmi és gazdasági fejlődését olyan 
fejlődésnek tudja be, amelynek előnyeiből a románság is ,,részesült”.19 Bár tanít arról, 
hogy a nemzetiségek az akkori Magyarország társadalmának felét tették ki, mégsem 
voltak arányuknak megfelelően jelen a budapesti parlamentben, ennek ellenére talál 
pozitívumot a dualizmus időszakában a románságra nézve is. Az Erdélyben élő 
románok társadalomban elfoglalt helyéről is ad információkat. Leírja, hogy a román 
társadalom nagy része falvakban lakott és hagyományos gazdálkodást folytatott. Az 
általuk megművelt területek általában nem saját tulajdonú földterületek voltak. A 
legjobb gazdák közülük azonban egy ,,jómódú falusi elitet” alkottak és írástudók 
voltak.20 ,,Az erdélyi paraszt [erdélyi román parasztra gondol a szerző – K. A.] tudott 

17  Gergely Jenő (1991) Az erdélyi görög katolikus román egyház. Regio – Kisebbségtudományi Szemle. 2. 
3. http://epa.oszk.hu/00000/00036/00007/pdf/06.pdf (2015.05.23)

18  Copoeru – Pecican – Mitu – Ţârău – Ţîrău (2004) Istoria românilor. Manual pentru clasa a XII-a. 
Editura Sigma. Bucureşti. 82. o.

19  Uo.
20  Copoeru-Pecican-Mitu-Ţârău-Ţîrău, 2004. 82. o.
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hitelt kérni a bankból, volt bátorsága emigrálni Amerikába, hogy ott pénzt szerez-
zen, majd visszatérjen, és itthon földet vegyen.”21 Romániához képest Erdély és a 
Bánát magasabb ipari fejlődést produkál ebben az időszakban, köszönhetően az 
osztrák befektetéseknek és a magánbefektetők megjelenésének. Említést tesz továbbá 
egy vékony román városi rétegről, amelyet az értelmiségiek, ügyvédek, kereskedők 
és funkcionáriusok alkottak. ,,A nacionalista politika, amelyet a magyar kormányok 
folytattak a dualizmus idején, nem vezetett a románok asszimilációjához. Ők 
ugyanis tömbökben éltek, különböztek a magyar lakosságtól vallási, szociális 
tekintetben, ami megnehezítette az asszimilációjukat. Hasonlóképpen az egyház és 
az egyház által fenntartott iskolák autonómiája segítette a románokat abban, hogy 
saját nemzeti létük legyen Magyarországon, még akkor is, ha a magyar hatóságok 
nem nézték ezt jó szemmel. A magyar állam minden próbálkozása ellenére a 
románok többsége az állam hivatalos nyelvét [azaz a magyar nyelvet– K. A.] sem 
ismerte. Így a magyar politika magyarosító törekvése kudarcot vallott.” – s ezzel a 
megállapítással zárul a lecke.22

A tankönyv 7. leckéje A románok politikai tevékenysége Magyarországon cím alatt 
a románság két politikai irányzatát (passzív és aktív irányvonal a Román Nemzeti 
Párton belül) mutatja be egy egész oldalon keresztül. Megemlíti Andrei Şaguna23 
nevét, mint az aktivitást szorgalmazó politikai kör vezető személyiségét, ami 
különbséget jelent a már elemzett 12. osztály számára íródott tankönyvhöz képest. 

Összességében pozitívnak mondható, hogy ez a tankönyv tanít a dualizmus 
időszakának olyan jellemzőiről, ami a román lakosság szempontjából is előnyös volt. 
A románság társadalomban elfoglalt helyéről mindenképpen beszélni kell, s ezt meg 
is teszik a tankönyv szerzői, azonban a román parasztság hitelfelvételeiről, valamint 
Amerikába emigrálásukról és visszatérésükről szóló mondat mindenképpen 
pontosításra és korrigálásra szorul. Az egyház és az egyház által fenntartott iskolák 
autonómiája kapcsán – akárcsak az elsőként vizsgált tankönyv esetében – nem szól 
báró Eötvös Józsefről és az európai viszonylatban is liberálisnak mondható nemzeti-
ségeket érintő törvényekről. Irreális elvárás lenne a román szerzőkkel szemben, hogy 
írjanak a ,,Lex Apponyi” (1907. évi XXVII. törvény) néven ismertté vált, gróf 
Apponyi Albert vallás- és közoktatásügyi miniszter nevéhez köthető, a nemzetisége-
ket érintő törvénycsomagról és annak előzményeiről. Pedig a tankönyvben szerepel, 
hogy a románság államnyelvismerete hiányos, s ez a törvény többek között éppen 
ennek a problémának orvoslására született.24

21  Uo.
22  Uo.
23  Erdélyi román, szentté avatott püspök. Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc ideje alatt csatla-

kozott a szerbek magyarellenes mozgalmához, és részt vett mindazon politikai tevékenységben, ame-
lyek a magyar érdekek ellen irányultak. Lipót-rendet kapott 1950-ben ,,kitűnő szolgálataiért”. Bárói 
rangra emelték 1852-ben. Az 1867-es és 68-as főrendiházi üléseken is részt vett és felszólalt.

24  A ,,Lex Apponyiról” bővebben olvashatunk a Köő Artúr (2014) Erdélyi adalékok a Lex Apponyihoz. 
Underground, Budapest. című könyvben.
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A 11. osztályosoknak ugyanazon szerzők által összeállított tankönyv egyetemes 
történelemről szól.25 A 4. fejezet 2. leckéjében A modernizálódás problémái Közép-
kelet Európában cím alatt esik szó a vizsgált korszakról. ,,Az Osztrák Birodalom, 
amelyet a Habsburg dinasztia irányított, 1867-ben átszerveződött, felvéve az Oszt-
rák–Magyar Monarchia nevet. Így a magyarok nemzeti óhajai teljesültek. Más népek 
azonban elégedetlenek voltak, mivel nem biztosították számukra nemzetiségi 
jogaikat. Ha nem is kérték a Birodalom szétdarabolását, minden nemzetiség azt 
szerette volna, ha saját és autonóm politikai köre lett volna, ami biztosította volna a 
nemzeti identitás megőrzését.” – olvasható a tankönyv 42. oldalán. A ,,nemzeti 
identitás” szavakat pirossal emelték ki, és ennek jelentése, definíciója olvasható a 43. 
oldalon. Ennél is érdekesebb a 43. oldalon található térkép, amely az Osztrák-
Magyar Monarchiát ábrázolja úgy, hogy Felvidéket Slovacianak nevezi. Az 53. 
oldalon található, a 1914-es Európát bemutató térképen csak a Monarchia nemzeti-
ségeit jelölik, s e szerint Erdély lakossága román nemzetiségű. 

A tankönyvet alaposan szemügyre véve megállapítható, hogy a térképek hibásak 
és mindenképpen korrigálásra szorulnának.

A következő könyv 8. osztályosok számára íródott – s akárcsak a 12. osztályosok-
nak szánt tankönyv –, ez is az egész tanévben csak a románok történelmével 
foglalkozik az ókortól a legújabb korig. A 9. fejezet 5. leckéje foglalkozik az általunk 
vizsgált időszakkal. Az anyaország határain kívül élő 4 millió román itt is szerepel, 
de olvashatunk az 1953-54-es jobbágyfelszabadításról és a görög katolikus román-
ságnak biztosított előnyökről. A nagyszebeni román ortodox püspökség megalapítá-
sáról is tanulnak a diákok, megemlítve vezetőjének, Andrei Şaguna főpapnak a nevét 
is. Şaguna neve a korábbi elemzés során már felmerült: az egyik, 12. osztályosok 
számára írt tankönyv említi a nevét, de csak az aktivitást szorgalmazó politikai 
irányvonal kapcsán. Az 1860-as évek elején elért ,,román sikerekről” itt is olvasha-
tunk, azonban ezeket ,,tiszavirág életű” sikereknek nevezi. ,,A Poroszországtól 
elszenvedett vereség következtében Ausztria nagy engedményeket tett a magyarok-
nak, annak érdekében, hogy biztosítsa az állam fennmaradását.” – ad magyarázatot 
a dualizmus rendszerének létrejöttére.26 A dualista időszak gazdasági és szociális 
fejlődéséről, amelynek előnyeit az erdélyi románság is élvezte, ez a tankönyv is 
említést tesz. A magyar kormány nacionalista politikájának felrója, hogy nem 
biztosította az olyan nemzetiségek számára a politikai jogokat, mint a románok, 
szlovákok, szerbek. ,,A nemzetiségi törvény és az oktatásügyi törvény (1868) ezt az 
állapotot véglegesítette.” – tesz burkoltan említést az Eötvös–féle törvényekről.27 A 
románság egy tömbben élése és felekezeti mássága itt is úgy szerepel, mint ami 
megnehezítette az asszimilálásukat. A lecke szövegében az asszimilálás szót egyedü-
liként pirossal kiemelték, s a 101. oldalon jelentését külön is meghatározzák. Az 

25  Copoeru – Pecican – Mitu – Ţârău – Ţîrău (2000) Istorie. Manual pentru clasa a XI-a. Editura Sigma. 
Bucureşti.

26  Vulpe – Păun – Băjenaru – Grosu (2000) Istoria Românilor. Manual pentru clasa a VIII-a. Editura 
Sigma, Bucureşti. 100. o.

27  Uo.
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erdélyi románok helyzetét taglaló leckerész végén a tankönyvírók a Román Nemzeti 
Párt történetének és a korszak román politikai irányvonalainak leírására tesznek 
kísérletet. 

A 8. osztályosok számára összeállított tankönyv, ha konkrétan nem is, de burkol-
tan tanít az Eötvös–féle törvényekről. A törvényeket azonban úgy értékeli, hogy az a 
nemzetiségek elnyomását a következő évtizedekre ,,véglegesítette”. Mivel az európai 
modern történetírás szerint ezek a korszak legliberálisabb törvényei, ez az álláspont 
a történettudomány szempontjából inkorrekt.

A vizsgálat tárgyát képező utolsó tankönyv 7. osztályos tanulók számára íródott. A 
XIX. századtól napjainkig tárgyalja az egyetemes történelmet. A 4. fejezet első leckéje 
a Nemzetek és nemzetállamok címet viseli. A lecke az állam, nemzetállam, nemzetiség 
fogalmakat próbálja tisztázni. Ír arról, hogy sok esetben előfordul, hogy egy nép más 
országban (az anyaország határain kívül) él, s az adott ország ebből adódóan lehet 
soknemzetiségű. ,,A 19. században olyan törekvés mutatkozott, hogy minden nép 
saját szabad és független államot szeretet volna…” – olvashatjuk.28 Ennek a vágynak 
tulajdonítja a században zajló függetlenségi és területszerzési harcokat. Az ilyen 
jellegű európai harcok közé sorolja az olasz egység és német egység létrejöttéért 
folytatott harcokat, de a románok egységtörekvéseit is. A Habsburg-birodalmat 
,,mozaikokból álló” birodalomnak nevezi, amelyet németek, magyarok, csehek, 
románok stb. alkottak. A 41. oldalon található térkép Európa és a Balkán soknemzetű 
voltát próbálja szemléltetni az 1880-as években. A térkép állítása szerint Erdélyben, 
Partiumon és Székelyföldön kívül nem éltek magyarok, nincsenek Erdélyben szászok 
és szerbek sem, és sorolhatnám még a térkép hiányosságait, hibáit.

Az öt tankönyv részletes vizsgálata alapján megállapítható, hogy a rendszerváltást 
követően az annyira áhított elfogulatlan, az addigi sérelmeket félretevő, a történettu-
domány szempontjából hiteles történelemtankönyvek összeállítása az ezredfordulóig 
Romániában elmaradt. Az elemzett történelemkönyvekről az mondható el, hogy a 
dákoromán elmélet hitelessége bizonyításának, továbbá Erdély területének birtoklá-
sára való jogosultság bizonyításának szándéka sarkalatos pontját képezik a romániai 
oktatásnak. Elsősorban ebből következően mind a tankönyvek szövegében, mind a 
forráselemzésnél használható térképekben és forrásszövegekben rengeteg hiba 
lelhető fel.
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SZÁZ ÉVE SZÜLETETT LŐRINCZE LAJOS, 
A MAGYAR NYELVMŰVELÉS APOSTOLA
Beszélgetés Bencédy József nyelvésszel

NOVÁK GÁBOR

Száz éve született Lőrincze Lajos, a múlt századi magyar nyelvtudomány, nyelvmű-
velés, nyelvápolás- és fejlesztés kimagasló alakja, a név- és nyelvjáráskutatás elismert 
szakembere. Kicsik és nagyok, különböző területeken dolgozó felnőttek, a nyelvészet 
iránt különösen és csak általában érdeklődők egyformán figyeltek tanácsaira, 
intelmeire. Sokan hallgatták szívesen az Édes Anyanyelvünk című rádiós műsorát, 
olvasták nyelvművelő írásait, könyveit, nézték a televízió: Tessék kérdezni – a 
nyelvész válaszol című adását. Ösztönzésére számos általános és középiskolában, 
lakóközösségben szerveztek nyelvművelő klubot, rendeztek játékos nyelvi versenye-
ket. Valóságos anyanyelvvédő mozgalom alakult ki az országban. Kevés, nála 
ismertebb közéleti személyiségünk volt abban az időben, hiszen a hangja alapján is 
felismerte az ország apraja, nagyja.

Lőrincze Lajos a Veszprém megyei Szentgálon született 1915-ben. Szülőfalujában, 
majd a pápai Református Kollégiumban tanult. Innen Budapestre, a híres Eötvös 
József Kollégiumba vezetett az útja. Magyar, illetve német nyelv és irodalmat tanult 
a Pázmány Péter Tudományegyetemen, ahol e két szakból középiskolai tanári 
diplomát szerzett 1941-ben. Első munkahelyén, a Magyarságtudományi Intézetben 
tanársegéd volt, majd dolgozott a pápai Református Kollégiumban, a Kelet-európai 
Tudományos Intézetben, illetve a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi 
Intézetében. A rádiós és televíziós műsorok mellett részt vett anyanyelvi konferenci-
ákon, számos cikke jelent meg szakmai és napi-, illetve hetilapokban. Felelős 
szerkesztője volt az Édes Anyanyelvünk című folyóiratnak, társelnöke a Nyelvtudo-
mányi Társaságnak, mentora, gyámolítója a pályakezdő nyelvészeknek. Számos 
társadalmi tisztség viselője volt, munkásságának elismeréséül pedig több díjat, 
emlékérmet kapott: Állami Díj II. fokozat 1970., SZOT-díj 1973., Apáczai Csere 
János-díj 1981., Révai Miklós emlékérem 1985., Pais Dezső-díj 1990., Kosztolányi 
Dezső-díj 1992., Erzsébet-díj 1992.

Lőrincze Lajos szakmai munkássága úgyszólván mindannyiunk előtt ismert. 
Születésének századik évfordulója alkalmából nem annyira a példás nyelvművelőre, 
inkább mint emberre voltunk rá kíváncsiak. Milyen volt ő a hétköznapokban, a 
családban, baráti körben? Miképpen viszonyult a többiekhez a kollégiumban, 
később a munkatársaihoz, a nyelvészeten kívül érdekelte-e a színház, a zene, a sport? 
Ezekre a kérdésekre is keressük a választ az alábbi interjúban, melyet Bencédy József 
nyelvésszel készítettünk.
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– Az emberi kapcsolatok megteremtéséhez és megtartásához éppen úgy szükséges a 
másik iránti rokonszenv, mint a jó kifejezőkészség, az értelmes beszéd, a nyelvi 
műveltség. Baráttá azt fogadjuk, akit alaposan megismertünk, és kedvünkre való vele 
a gyakori találkozás, akivel van közös témánk. Önnek barátja volt Lőrincze Lajos. 
Elmondaná, hol, és milyen körülmények között ismerkedett meg vele, miképpen 
változott szoros barátsággá a kezdetben talán csak szakmainak ígérkező kapcsolat?

– Az Eötvös József Kollégiumban találkoztunk, ahol ő akkor már az úgynevezett 
seniorok közé tartozott. Ismeretesen szabad szellemű volt a kollégium, ahol a diákok 
maguk szerveztek kulturális programokat, tudományos üléseket, vitaköröket. Egy 
ilyen közösségben gyorsan kitűnik a jó szervező, kedves, ezáltal a hallgatók és a 
tanárok körében egyképpen népszerű, kedvelt diák, mint amilyen Lőrincze Lajos is 
volt. Nekem is feltűnt a jó kedélyű, szeretetre méltó, soha senkit meg nem bántó 
fiatalember. Persze nemcsak kedvességével, barátságosságával vívott ki elismerést 
magának, hanem szakmai teljesítményével is. Ha jól emlékszem, Kodály Zoltán 
1937-38-ban fújta meg riadókürtjét a magyar nyelv védelmében. Lőrincze meghal-
lotta, és mindjárt elindult a Pázmány Péter Tudományegyetem első ízben meghirde-
tett szépkiejtési versenyén, ahol első lett. Ez alaposan megnövelte népszerűségét a 
kollégiumban. Később pedig a rádiós szereplése, ugyanis Kodály biztatására elindí-
totta az Édes Anyanyelvünk sorozatot. 

– Egyetemisták, kollégisták körében nagyotmondással, nagyképűséggel, a lányok 
„skalpjainak” megszerzésével is kedveltté válhat valaki. Lőrincze lehetett volna rátarti, 
hiszen már a kollégiumi évek alatt is nyelvműveléssel töltötte az idejét legszívesebben. 
Nem szállt fejébe a siker?

– Nem vonzották a hívságok. Közvetlen, szerény volt, noha akadtak talán, akik 
irigykedve nézték a nyelvtudományban, a nyelvápolásban, a nyelvjárások gyűjtésé-
ben megtett első lépéseit, szakmai sikereit. Azt hiszem, képes volt felmérni, hogy 
mennyi mindent nem tud még, mennyi mindet kell megtanulnia. Azért ne higgye, 
hogy Lőrincze tartózkodó volt a lányokkal szemben, s nem hatott rá a női nem. Sőt. 
Minden mellékzönge nélkül elmondható, hogy kedvelte a szép, csinos lányokat. 
Lehet, hogy a vele kötött barátságomhoz is köze van a gyöngéd nemnek. Ugyanis 
mutatós hölgyeket is befogadó, mintegy húszfős társaságnak voltam a tagja. Bekí-
vánkozott közénk Lőrincze Lajos. Barátságom vele ebben a társaságban alapozódott 
meg, és mélyült el a mind gyakoribb beszélgetések, találkozások során. 

– Említette, hogy rádiós műsort vezetett, szakcikkeket írt, szerkesztette az Édes 
Anyanyelvünk kiadványt. Egy ennyire népszerű embernek rendre vannak támadói. 
Neki is voltak?

– Inkább piszkálói. Többen rosszallták például az „Édes” jelzőt. Édeskésnek, 
mondhatnám giccsesnek találták. Lőrincze jó néhány írásában válaszolt a bírálatra. 
Hangsúlyozta, hogy ebben az esetben az édes nem ízre, cukorkára utal, hanem az 
édesanyánktól örökölt, tanult nyelvre, az édes anyanyelvre! Nyelvtani szempontból 
pedig az úgynevezett szóhatár-eltolódás esetével állunk szemben. Elég gyakori a 
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magyar nyelvben ez a nyelvtani fordulat: Tolnavár megye, Somogyvár megye stb. 
Egyébiránt az efféle szakmai piszkálódások nem szegték Lőrincze kedvét.

– Manapság föltehetően kikezdenék azért is, mert az édesanya mellett nem 
említette meg az édesapát, akitől pedig szintén tanulja a nyelvet a gyerek. 

– Nem hiszem, hogy ma rosszallná valaki azt, hogy a címből kimaradt az édes-
apa. Igazából az édes jelző elleni piszkálódás is inkább baráti volt annak idején. Nem 
több. Jellemző, hogy ma is él az általa indított Édes Anyanyelvünk című nyelvmű-
velő folyóirat, és eszébe nem jut senkinek kifogásolni a címét.

– Az anyanyelvhez valahogyan társul az anyaföld. Vajon a nyelvészek egyképpen 
ragaszkodnak mindkettőhöz?

– Sok nyelvészre jellemző a mindkettőhöz kötődő hűség, miképpen a művészetek 
kedvelése is. Voltak az anyaföldet itt hagyó nyelvészek, de külföldön se mondtak le 
legnagyobb örökségükről, a nyelvről, és tartották a kapcsolatot a hazájukkal. Főként 
Lőrincze Lajosnak köszönhetően, mert ő megkereste őket. Sokat járt külföldre, 
baráti, szakmai meghívásoknak tett eleget. Szervezője volt számos konferenciának, 
szerkesztője, ötletgazdája közös kiadványoknak. Mindent megtett azért, hogy 
Erdélyen, a Felvidéken, a Délvidéken, Kárpátalján kívül a nyugati régióból, sőt a 
tengeren túlról is eljöjjenek az 1950-től 1980-ig gyakran megrendezett anyanyelvi 
konferenciákra. Mi pedig a külföldön élő kollégáinknak köszönhetően ismerhettük 
meg a nyelvművelés ottani helyzetét, a nyelvjárásváltozásokat az elcsatolt területe-
ken élő magyarok körében. Lőrincze nagyszerű kapcsolattartó és kitűnő szervező 
volt.

– Azt mondják, bajban ismerszik meg az ember. Lőrincze soha nem szorult 
segítségre? Elsősorban nem szakmai, hanem emberi, baráti támaszra gondolok. 
Például 1956-ra, amikor fegyverek ropogtak a pesti utcán. 

– A forradalom és szabadságharc idején én a XI. kerültben laktam, a Karinthy 
Frigyes úton. Ő a feleségével és a két gyerekkel a Corvin mozival átellenben, a 
körúton, egy bérházban. Barátságtalan, sőt veszélyes hely volt akkoriban az a vidék. 
Baráti, szakmai körben híre ment, hogy a Lőrincze család a ház szenespincéjébe 
húzódott az állandó belövések elől, s nem tudni, van-e mit enniük? Kaptam magam 
és elmentem megnézni a családot. Valóban a szénrakások mellett éltek. Nem tartott 
soká rábeszélni őket, hogy jöjjenek át hozzám, hiszen a Karinthy Frigyes úton 
lényegesen kisebb volt a veszély. Több hétig éltünk együtt.

– Az összezártság sok mindenre alkalmas. Például arra is, hogy olyan emberi 
tulajdonságokra derüljön fény, amilyenekre a szakmai és egyéb kapcsolatokban talán 
soha. 

– Megtudtam, hogy Lőrincze szívesen van a konyhában, és jól is főz. Máig emlék-
szem a csülkös bablevesére és a csirkelevesére. Kijártunk a Móricz Zsigmond kör-
térre, ahova vidékről teherautóval hoztak föl élelmet a harcoló fővárosiaknak. Füstölt 
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árut, kenyeret, zöldséget, lisztet stb. Attól függött az ebéd, a vacsora, mikor mihez 
jutottunk hozzá. Egyik nap a háziúr vendégei érkeztek meg látogatóba Szabadkáról. 
Ekkor történt, hogy nem a főztjéért kapott elismerést Lőrincze, hanem a nyelvműve-
léséért. Ugyanis a bemutatkozáskor a vendégek tízévesforma kislánya meghallva, 
hogy Lőrincze Lajos előtt áll, csak annyit mondott, hogy „akkor te vagy az édes 
anyanyelvünk”. Kiderült, hogy Szabadkán is hallgatják Lőrincze rádiós műsorát. 

– A harcok elől a pincébe vonuló Lőrincze később, a Móricz Zsigmond körtérre 
bátran kimerészkedett, noha azt is lőtték. Nem félt?

– Néhány nappal a körtéri harcok előtt jártunk ki élelmet szerezni. Amúgy nem 
volt katonás alkat. Viszont mélyen hazaszerető ember volt. Jó példa erre az, amit 
Győrben, a Szép Magyar Beszéd Verseny idején figyeltem meg. A versenynek a 
Városházán rendezett megnyitóján és záróünnepségén mindig elénekeltük a 
Himnuszt és a Szózatot orgonakísérettel. Felemelő, áhítatos pillanatokat éltünk át. 
Elérzékenyültünk mindahányan. Már kifelé tartva a teremből Lajos észrevette, hogy 
az egyik versenyző kislánynak potyognak a könnyei. 

– Miért sírsz, kedvesem? – kérdezte tőle.
– Azért, amiért magának is homályos a szeme – felelte.
Akkor éreztem meg igazán, hogy a barátomnál mennyire egybeforr az anyanyelv 

szeretete a hazaszeretettel. Emberi nagyságát pedig mi sem jellemezte jobban annál, 
mint a nyílt elérzékenyülése a diákok, a kolléga zsűritagok és a vendégek előtt. Hála 
Istennek, mostanában eléggé elterjedt, hogy az iskolai, társadalmi és egyéb ünnepsé-
geken nem hallgatják, hanem éneklik a Szózatot, a Himnuszt. Ez méltó Kölcsey és 
Vörösmarty soraihoz. A közös éneklés felszabadulttá tesz bennünket, magasztos 
érzéseket kelt bennünk. 

– Az őt jellemző érzékenység nem hátráltatta a szakmai munkában? Arra gondo-
lok, hogy nem akarva senkit megsérteni, talán eltekintett apróbb-nagyobb emberi, 
szakmai hibák fölött?

– Tanár volt, hozzászokott ahhoz, hogy sértés nélkül segítsen, tárjon fel szakmai, 
esetleges emberi hibákat. Minden különleges hangsúly nélkül, szívesen mondom, 
hogy engem ő tanított meg fogalmazni. Rádiós sorozatában felkért nyelvészeket 
egy-egy téma megírására. Nekem is mondta: – Jóska, illene valamit írnod a rádiós 
sorozatnak! Örömmel vállaltam, de nem restellem megmondani, hogy az első 
cikkemet háromszor adta vissza. No, nem nyelvi ügyetlenség, pongyolaság miatt. 
Elmagyarázta, hogy ebben a sorozatban két dolgot kell szem előtt tartani. Az egyik, 
hogy a mondandó szakmailag kifogástalan legyen. A másik, hogy vonzóvá, érde-
kessé kell tenni a témát, az előadásmódot, hogy a hallgatóknak és a nyelvészeknek is 
lekösse a figyelmét. És persze hasson az érzelmekre.

– Lőrincze beszéde, hangja érdekes, magával ragadó és érzelmektől fűtött volt. 
Komoly nyelvi sajátosságokról úgy tudott beszélni, hogy azt mindenki értette. Talán a 
szülőfalujában, Szentgálon szokott hozzá ehhez a közvetlenséghez. Ott, ahol az 
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egyszerű emberek is szót értenek a műveltebbekkel, a gyerekek a felnőttekkel, ahol az 
emberi kapcsolatokat, a beszédet egyaránt jellemzi az érzelmi gazdagság...

– Szentgálon a nagynénjénél lakott. Szerette a falut, a tájat, az embereket, a 
szokásokat, a nyelvi fordulatokat. Az öregek meséit, történeteit örömest hallgatta, 
hiszen tele voltak érdekességekkel, érzelmekkel. Utolsó könyvét, a Megnől az ember 
szíve címűt éppen a Szentgálon töltött éveinek szentelte. Lebilincselő olvasmány. 
Nem csak nyelvészeknek.

– Szerkesztő volt, könyveket írt, rádió- és televízió-műsorokat csinált, konferenciá-
kat szervezett, előadásokat tartott. Ennyi elfoglaltság mellett jutott-e ideje arra, amit 
olyan nagyra becsült, a családra?

– Felesége is filosz volt, így könnyen megértették egymást mind a munkában, 
mind a családi teendőkben. Lőrincze rajongott a gyerekeiért. Sokat beszélgetett, 
játszott velük. Elég nagy volt a körúti, és később az Erzsébet fasori lakásuk is. 
Mindkettőben felállította a pingpongasztalt a nagyszobában, és gyakran kifáradásig 
ütötte a kaucsuklabdát a gyerekeivel. Sokszor voltunk náluk a feleségemmel vendég-
ségben, megfigyelhettem, milyen jó apa, mennyire család- és emberszerető.

– A tudósokról, köztük a nyelvészekről is az járja, hogy komoly, sőt komor emberek. 
Nem szeretnek viccelődni, híján vannak a humornak. Az bizonyos, hogy Lőrincze 
Lajostól nem volt idegen a nyelvi humor. Magánemberként mennyire volt derűs?

– Emlékszem, Győrben, a verseny után a tréfásan „zsűribizottságnak” nevezett 
társaság mindig beült a tanáriba egy kis mulatozásra. Énekeltünk népdalokat, 
korabeli slágereket, operett betéteket. Lőrincze sok népdalt tudott, de egy idő után 
belement a népszerű slágerek éneklésébe, és mi rázendítettünk a dalokra. Kedvelte a 
jó ízű vicceket, főként a szellemes zsidó vicceket. Egyik kedvencére emlékszem is.

– Kohn a rabbinak: Mindig azt tanítottad, ha megkenünk egy szelet kenyeret 
zsírral vagy vajjal, és véletlenül leejtjük, a kenyér mindig a megkent felére esik.

– Rabbi: Igen, ezt tanítottam.
– Kohn: De tegnap a zsíros kenyerem a száraz felére pottyant!
– Rabbi: Te Kohn, biztos, hogy jó felén kented meg azt a kenyeret?

– Szerette a nyelvészetet, a tréfákat, a jó ízű beszélgetéseket. És a matematikát? 
Azért kérdezem, mert Kiss Dénes költő szerint John Bowring angol nyelvész a magyar 
nyelvet matematikai elrendezettségűnek, gondolati alapúnak nevezte. Jól látja az 
angol, tudott erről Lőrincze?

– Gyakran tárgyalt téma a nyelv és a gondolkodás viszonya. Erős összefüggés van 
köztük, erre bizonyíték az a sok magyar természettudós, matematikus, aki részt vett 
az atombomba vagy a számítógép megalkotásában. Nemrég a híres agykutató, dr. 
Hámori József1 publikált egy érdekes cikket. Lényege, hogy a külföldön élő magyar 

1  Vö. Sallai Éva (2014) Anyanyelvünk és a kreativitás. Új Köznevelés. 70. 7. https://folyoiratok.ofi.hu/uj-
kozneveles/anyanyelvunk-es-a-kreativitas
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tudósok munka közben gyakran idéznek föl magukban Ady és más magyar költők 
alkotta, képekkel teli verseket, azaz magyarul gondolkodnak. Ismeretes, hogy Ady 
versei telis-tele vannak költői képekkel. Nos, ezek a képek segítik őket abban, hogy a 
gondolataiknak több iránya legyen. Új meg új ösztönző erő rejlik a képekben, és a 
magyar nyelv is gondolkodásra ösztönző erő, hiszen ismert a képi telítettsége. 
Vélhetően nem téved az angol, amikor a matematikai gondolkodást összeköti a 
nyelvvel. Lőrincze nem sokat foglalkozott, foglalkozhatott ezzel a témával, hiszen 
lekötötte a nyelvművelés, a nyelvjárásgyűjtés. Ráadásul súlyos betegséggel küsz-
ködve, idő előtt hagyta el az élők világát. 

– Úgy tűnik Lőrince nem elzárkózó, inkább integráló személyiség volt. Mennyire 
volt képes megakadályozni a szekértáborok kialakulását?

– Már az Édes Anyanyelvünk című folyóirat indításakor kiderült, hogy van 
érzéke a szakma összefogásához. Mindenki tudta, hogy a két háború között megje-
lent, majd a háború befejezését követően megszűnt, Magyarosan című folyóiratot 
pótolni kell, és megszületett a Magyarosan-nal sok tekintetben szakított „Édes”, 
melynek tizennégy tagú szerkesztőbizottsága volt. Kivétel nélkül jó nyelvészek. 
Nehezteltek Lőrincére a bizottságból kimaradtak közül néhányan. Nehezteltek, de 
dolgoztak a lapnak. Egyébként Lőrincze Lajos kérésére én szerkesztettem a lapot. 
Lőrincze elnökként ragaszkodott a pontos, alapos munkához. Minden lapszám után 
értékelő bizottsági ülést tartottunk, ahol megvitattuk a felkért elemző megjegyzé-
seit. Kihasználtuk ezeket az alkalmakat az aktuális témák – mint az idegen szavak 
elterjedése, a nyelvápolási normák stb. – szakmai megbeszélésére is.

Elnökként szigorú, mondhatnám kérlelhetetlen volt szakmai kérdésekben, de a 
kritikáiban mindig ott volt a segítő szándék, és a hangnemet is áthatotta a barátias-
ság. Persze Lőrincze integrációs munkája sem volt lakodalmi felvonulás. Piszkálói 
sokszor a szemére vetették, hogy „csupán” a nyelvtudomány kandidátusa, nem 
nagydoktora. Vádolták azzal is, hogy a nyelvművelésben kevés a nyelvtudomány, a 
tudományos alaposság. Néhányan írásban is megjelentették a Lőrinczével, a nyelv-
műveléssel kapcsolatos ellenvetésüket. Megfeledkezve arról, hogy az Édes Anyanyel-
vünk szerkesztőbizottságának elnöke a tagokkal együtt a tudományos alapú nyelv-
művelés híve.

– A Magyarosan című folyóiratnak biztosan voltak hívei. Ők nem kifogásolták 
Lőrincze szakítását a régi irányvonallal?

– Komoly nyelvészek tudták, hogy abban a folyóiratban elég sok, laikus buzga-
lomtól duzzadó cikk jelent meg. Lőrincze 1951-ben, a Magyar Tudományos Akadé-
mia ünnepi hetén tartott előadásában beszélt a nyelvművelés alapelveiről. Fő 
gondolata, hogy mellőzni kell az idejétmúlt tilalomfákat, az elfogadhatatlan tiltáso-
kat, mint ami például az állapothatározós szerkezetre vonatkozott – meg van 
mondva, be van fejezve stb. –, mert szakmailag elfogadhatók.
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– És a tájnyelv?
– Akkoriban élénk vita folyt arról, hogy a tájnyelv tekinthető-e köznyelvi normá-

nak? Lőrincze szerint az írott, beszélt köznyelv a norma. A tájnyelv, a nyelvjárás 
nem. Akadémiai előadásában szögezte le azt is, hogy a nyelvművelés alapvető célja a 
gondolkodás, a kommunikáció megalapozása, segítése.

– Nem lehetett könnyű akkoriban a nyelvjárásgyűjtés, hiszen a határsávokat és a 
határon túli magyar területeket se lehetett egykönnyen felkeresni. Hogyan sikerült 
mégis?

– Fontos és izgalmas kérdés. Az erdélyi, kárpátaljai, felvidéki, délvidéki magyarok 
szövetségeivel, az egyetemekkel – kiemelve a kolozsvárit, az újvidékit és a pozsonyit 
– szoros, gyümölcsöző kapcsolatot épített ki Lőrincze Lajos. A nyugat-európaiakkal 
és a tengeren túliakkal szintén, például Noam Chomskyval, az amerikai Harward 
egyetem nyelvészével. A nyelvész professzorok többségégéhez – kiváltképpen a 
kolozsvári Szabó T. Attilához – erős baráti szálak fűzték. Az elcsatolt területeken 
ezek a kapcsolatok tették lehetővé a nyelvjárásgyűjtést. Zágonban, Mikes Kelemen 
szülőfalujában például ünnepélyesen fogadták a magyar nyelvészeket. Templomi 
zászlókkal jöttek a falu szélére, így üdvözölték Lőrinczét és munkatársait.

Az egyetemek, a professzorok, a magyar szövetségek közreműködése nélkül nem 
születhetett volna meg a hétkötetes Magyar Nyelvatlasz. Munka közben persze 
vigyáztak a nyelvészek, hogy ne lépjék át azokat a határokat, amelyeket a románok 
vagy a szlovákok állítottak fel a nyelvgyűjtő magyar nyelvészeknek.

– Gyűjtés közben adódtak érdekes esetek?
– Akár annak tekinthető az alábbi történet is, noha nem gyűjtés közben esett 

meg. Egyetemistaként hazalátogattam a székelyföldi falunkba. Átjött hozzánk a 
szomszéd községből egy tizenhét éves, szép, formás kislány, hogy a csézával átvisz 
Csíksomlyóra. Gyeplővel a kezében csicsergett végig az úton. Csíksomlyóra érve 
egyszer csak azt mondja, hogy most sirítezzünk! Mindenre gondoltam, csak arra 
nem, hogy a sirít az ő falujuk tájnyelvében fordulást, visszafordulást jelent. Megöre-
gedtem, de a sirít szóra ma is emlékszem.

– Érezni ma Lőrincze Lajos hiányát?
– Nyolc-tíz éve nagyot zuhant a nyelvművelés tekintélye. A nyelvszociológiával 

foglalkozók vették elő a régi lemezt, miszerint a nyelvművelés laikus dolog, nem 
tudomány, nyelvművelésre nincs is szükség. Sok keserűséget okoztak nekünk ezek a 
– gyakran talán politikai indíttatásból született – vélemények, támadások. Szeren-
csére a helyzet megváltozott az utóbbi öt, hat esztendőben. Háttérbe vonultak a 
korábban minket kegyetlenül támadó nyelvészek. Letették a mérgezett tollat. Igaz, a 
politikai légkör is kellemesebb lett. Mostanában tehát nem születnek a nyelvműve-
lést támadó cikkek.
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– Lőrincze sokat tett a nyelvművelésért, a magyar nyelv ápolásáért, sőt a fennma-
radásáért is. Mit gondol, beteljesedhet Herder jóslata2? 

– A nyelvtudománnyal foglalkozók egybehangzóan állítják, hogy a rendszervál-
tás, de főként az utóbbi húsz év óta folyamatosan romlik a nyelvünk. Nem is annyira 
az idegen szavak, mint az idegenszerűségek terjednek. Pontosabban az idegen 
nyelvre jellemző szerkesztési módok, amelyek nehezítik a megértést. Ilyenek például 
a terjedelmes mondatok vagy ilyen a nominális, névszós stílus. Igyekszünk könyvek-
kel, szótárakkal, előadásokkal küzdeni ellene. Ez is a nyelvművelés ügye, feladata. 
Szükség van az ellenállásra, az idegenszerűségek terjedésének megfékezésére. A 
remény egy pillanatra sem lankad a nyelvművelők táborában. Üdvözöltük Hámori 
József cikkét is, hiszen kitetszik belőle, amit mi is állítunk. Azt tudniillik, hogy a 
magyar nyelv szinte minden tudományos területen megőrizte állásait. Egyik 
nyelvészkollégám egyenesen úgy fogalmazott, hogy nincs olyan tudományos terület, 
amelyről ne lehetne csak magyar szavakkal előadást, értekezést tartani. Nyelvünk 
kiterjed a tudományok összességére, az élet minden vonatkozására.

2  „Da sind sie jetzt unter Slawen, Deutschen, Wlachen, und andern Völkern der geringere Teil des 
Landeseinwohner, und nach Jahrhunderten wird man vielleicht ihre Sprache kaum finden.” Minthogy 
ők [a magyarok] most a szlávok, németek, oláhok és más népek között az ország lakosságának csekély 
részét alkotják, és a századok múltával a nyelvüket talán már meg sem fogják találni. 

Herder, Johann Gottfried [1791] Werke, Band III/1, Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit. 
Wolfgang Pross, Carl Hanser Verlag, München. 2002. 633.
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A KÖNYVTÁROSTANÁROK 
EGYESÜLETÉNEK XIV. NYÁRI 
AKADÉMIÁJA EGERBEN

POZSA RÉKA

Még a nagy iskolai év végi hajsza (a tankönyvek bekérése, a könyvtári könyvek 
visszakönyörgése, az év végi beszámolóírás, számvetés stb.) kellős közepén érkezett 
e-mail a kerületi munkaközösség-vezetőtől, hogy a könyvtárostanároknak nyári 
akadémiát szerveznek Egerben, július első három napján. Jó lehetőség ez a kollégák-
kal való találkozásra (akiket egyébként sem ismerek) és tudásom bővítésére, érdemes 
lenne tehát jelentkezni – gondoltam magamban. A műhely a jó gyakorlatok 
tudástranszfere lesz, ami eléggé felcsigázott, hiszen úgy gondolom, jó gyakorlatokból 
még nincs elég a képzeletbeli tudástarsolyomban, nem árt bővíteni ismereteimet. 
Nem hezitálhattam sokáig, hiszen legfeljebb 70 fő regisztrálhatott, és a jelentkezés 
sorrendjében fogadták a résztvevőket.

A könyvtárostanárok XIV. Nyári Akadémiáját a TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 
Köznevelési reformok operatív megvalósítása című kiemelt projekt keretein belül 
rendezték meg. A kiemelt projekt célja a tudását és módszertani felkészültségét 
folyamatosan megújítani képes pedagógusok támogatása, innovációs készségük 
fejlesztése. A projektcélok elérése érdekében szervezte meg az Oktatáskutató és 
Fejlesztő Intézet (OFI) az Eszterházy Károly Főiskolával (EKF) és a 
Könyvtárostanárok Egyesületével (KTE) együttműködve a workshopot. A workshop 
az iskolai könyvtárban rejlő tudásmegosztási lehetőségeket és a könyvtár-pedagógiai 
jó gyakorlatok azonosítását, fejlesztését kívánta körbe járni. A háromnapos rendez-
vényen a résztvevők megismerkedhettek a jó gyakorlat fogalmával, dokumentálásá-
val, a megosztás és a megtalálás lehetőségeivel, valamint sokféle megközelítésű, 
konkrét jó gyakorlatokkal is. Tapasztalatokat szerezhettek továbbá az elektronikus 
források és szolgáltatások olvasóvá nevelésbe való beépítéséről.

A rendezvényt megnyitó orgonajátékot követően elsőként Dr. Liptai Kálmán 
rektor szólalt fel, és köszöntött bennünket. Tetszett a beszéde, mert elmesélte 
nekünk, hogyan lett a sakk területén sikertelen fiúból, azaz belőle, jó sakkozó és 
egyben könyvtárlátogató kiskamasz.1 Utána meghallgattuk az OFI küldöttét és 
Szakmári Klárát, a KTE elnökét. Szintén érdekes volt Lengyelné Dr. Molnár Tünde 
tanszékvezető előadása is, melyben szólt a könyvtárosképzésben adódó nehézségek-
kel. 2011-ben a felvételihez megkövetelték az emelt szintű érettségit. Ennek köszön-

1  A beszéd meghallgatható az alábbi linken: XIV. Nyári Akadémia (Eger) http://www.ktep.hu/NYAK2015 
(2015. augusztus 7.)
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hetően 80 %-kal esett vissza az informatikus könyvtáros szakra jelentkezők aránya. 
Előtte sosem volt a főiskolán a jelentkezők számával probléma. Összefoglalta azt is, 
hogy jelenleg 4+1 éves a szak, s hogy gyerekekkel már az első főiskolai évben is 
találkoznak a hallgatók. A könyvtárostanárok képzésében pedig négy félévben 
szakmódszertani ismereteket sajátítanak el. Mindez újdonság volt számomra, mert a 
gyakorlati idő alatt és a gyermekkönyvtári munka idején mi is találkoztunk gyere-
kekkel, de az erre fordított időt a képzésünkben nem tartottam elegendőnek.

Az első jó gyakorlat, amellyel megismerkedtünk, a Dobj el mindent és olvass! 
címet viselte. Mindenki kapott egy könyvet a kortárs gyermek- és ifjúsági irodalom-
ból.2 Az első jó gyakorlat lényege az volt, hogy bárhol is vagyunk, legyen nálunk 
könyv, és ha elhangzik a vezényszó, mindent tegyünk félre, dobjunk el és olvassuk 
azt! Kicsit furcsának tűnt ez a gyakorlat, de tettem amit kellett, belemerültem a 
könyvem olvasásába. A tapasztaltak alapján úgy döntöttem, szeptemberben ki 
fogom próbálni ezt a jó gyakorlatot.

Ezután Vida Júliával, az OFI referensével próbáltuk egy közös ötletelés alapján 
megfejteni a jó gyakorlat definícióját. Szerintünk a jó gyakorlat: újszerű, követendő, 
helyi adottságokra épít, adoptálható, élvezetes a tanár és a diák számára egyaránt. 
Az, ami bevált a gyakorlatban, és ami hasznosítható. A TÁMOP-os előadó szerint a 
jó gyakorlat az, ami működik, s egyéni szinten, intézményi szinten és hálózati 
szinten is beszélhetünk jó gyakorlatokról, de fejlettségi szintek szerint is kategorizál-
ják őket. Tőle hallhattunk a Promethean Planet tudásmegosztó, angol nyelvű 
oldalról is. A jó gyakorlatok megjelenítési módjairól, leírásáról is esett szó, a névjegy, 
az adatlap elkészítéséről.

A jó gyakorlatok börzéjén 7 kolléga jó gyakorlatát ismerhettük meg alaposabban, 
kiscsoportokban együttműködve. Milyen témák kerültek elő? 

1. Tabletes kísérlet a szövegértés fejlesztésére.
2. Család az iskolai könyvtárban.
3. Könyvtár-pedagógiai célok megvalósítása a felsőoktatásban kurzusok közötti 

együttműködéssel.
4. Iskolai könyvtár mint tudásmenedzsment-központ.
5. WEB 2 az iskolai könyvtárak népszerűsítésére.
6. Könyvtárostanári munkaközösség szervezése.
7. Más szakos kollégák könyvtári szakórára való motiválása.

Érdekes ötletnek tartom azt a gyakorlatot, melyben a diákok segédanyagokat 
készítenek egy-egy tantárgyhoz, azokat a könyvtárban elraktározzák, hogy majd a 
következő évfolyam is használni tudja. Szintén jó gyakorlatként hallottuk a tanár 
kollégáknak tartott könyvtárhasználati foglalkozást. Egy másik jó gyakorlat szerint 
kérjük meg kollégáinkat, hogy ők maguk ajánlják kedvenc gyerekkönyveiket a 
diákoknak. Ezeket a könyvajánlókat a tanár fényképével együtt ki lehet tenni a 

2  A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár által összeválogatott könyvek listája: http://www.ktep.hu/
sites/default/files/NYAK_dobj_el_mindent_konyvlista_BSMVK_2015.pdf (2015. augusztus 7.)
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blogoldalunkra és a faliújságra egyaránt. Ezzel is fel lehet kelteni a gyerekek olvasás 
iránti vágyát. – Engem kamaszként nagyon motivált kedvenc sztárom olvasmánylis-
tája, így olvastam el 17 évesen Joyce-tól az Ulyssest vagy Blake verseit.

A második nap két szekcióban folyt tovább a munka. Én a Web-es alkalmazások 
és mobil eszközök címűben vettem részt, melyet a Líceum csodálatosan felújított és 
felszerelt, alagsori laboratóriumában tartották meg. Számomra több, most megis-
mert alkalmazás is nagyon érdekes volt. Az Azolo: az olvasás órája (www.azolo.hu) 
azért tetszett meg, mert az aktuálisan olvasott könyvekhez kérdéssorokat szolgáltat. 
Ha jól válaszolunk, megajándékoz a jól megérdemelt sikerélménnyel. Könyvtárosok-
ként megtehetjük, hogy megjelöljük az Azolo címkével azokat a könyveket a 
gyűjteményükből, melyekhez ilyen feladatlap van az Azolón. A Picasa webalbumo-
kat lehet például arra használni, hogy feltöltsük legextrémebb olvasási helyzeteinket. 
Az eTwinning ingyenes IKT-tanfolyamokat is tart, a Pinterest írástörténethez 
képgyűjtésre is jó, a Sketch Up révén például online lemérhető egyes épületek 
hossza, ami történelem vagy földrajz tanításánál jól jöhet stb. A LearningApps és a 
Redmenta, két feladatkészítő alkalmazás megismerése után az volt a feladatunk, 
hogy csapatmunkában készítsünk mobil eszközökön megoldható online feladatokat, 
amelyeket majd a másik csoportban levő kollégák oldanak meg.

A harmadik napon szintén 2 szekcióba jelentkezhettünk. Én a csoportommal az 
online forrásokkal, lelőhelyekkel ismerkedtem meg az olvasóvá nevelésben. A 
honlapok vizsgálata előtt fontos tisztázni a szempontsort, amely alapján végigpász-
tázzuk azokat; vagyis: a kereshetőség, a frissítés, a hasznosság a fontos. Szó esett az 
Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum honlapjáról, a Magyar Pedagógusok 
Háza Portálról. Itt bővebben elidőztünk, mert a cikkek alapján össze kellett írnunk 
megfigyelési szempontokat, hogy mi hogyan választanánk ki a házi olvasmányokat? 
Ehhez találtam egy cikket is.3 Összefoglalva fontosnak tartjuk a közérthető és 
színvonalas nyelvezetet, a megfelelő terjedelmet, a kortárs műveket, a gyerekekhez 
közel álló témákat felhozó könyveket, korosztálynak megfelelő tipográfiát, betűmé-
retet stb. Felmerült egy ötlet, miszerint érdemes lenne a gyerekeket is megkérdezni, 
hogy ők milyen szempontok alapján állítanák össze a saját kötelező irodalom 
listájukat.

A Kevin a Zolvasó youtube csatornán Kevin főként kamaszoknak szóló könyve-
ket ajánl a maga egyéni stílusában, érdemes néhány felvételt meghallgatni tőle. 
Meglátogattuk a Gyermekirodalmi Adatbázist (elérhető a HUNRA oldaláról is), ahol 
korcsoportok és műfaj szerint lehet szelektálni, s „lányos” és „fiús” könyvek között is 
keresgélni. Meglátogattuk az az OFI Pedagógiai Könyvtár Olvasás Portálját is, és 
figyelmünkbe ajánlották az Iskolatáska weboldalt, ahol jó gyakorlatok adatlapjához 
férhetünk hozzá. A Tanárblog oldalon két tanár az IKT-eszközök és a digitális tábla 
használatát és egyéb 21. századi eszközök, módszerek alkalmazását teszik elénk 

3  Benczik Vilmos: Házi olvasmányok az olvasóvá nevelés az általános iskola 2–6. osztályában URL: 
http://benczikvilmos.fw.hu/hazi.html (2015. augusztus 8.)
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közérthető formában. A csoportban elhangzó többi oldal neve megtalálható a fenn 
említett KTE honlapon.4

Összegzésképpen elmondható, hogy nagyon hasznos volt számomra ez a három 
nap. Jól hasznosítható ötleteket kaptam, megismerkedtem új weboldalakkal, alkal-
mazásokkal, életemben először tartottam a kezemben tabletet. Látok fantáziát a 
QR-kód könyvtári használatában is.

Ilyen technikai környezetben könnyen kaptunk ihletet, de utána mégis eszembe 
jutott, hogy nem tabletekkel és okostelefonokkal ellátott könyvtárban kezdjük az új 
tanévet. Az új megjelenéséhez persze feltétel a megfelelő technikai háttér. Bár nem 
szükséges minden alkalmazáshoz okostelefon vagy tablet, néha elég egy internetes 
számítógép is.

Én megköszönöm, hogy részt vehettem ezen a három napos Nyári Akadémián 
Egerben. Ez volt számomra az első , de nem az utolsó ilyen alkalom. Másokat is 
biztatok a részvételre.

4  http://www.ktep.hu/NYAK2015 
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MIKKAMAKKA – ÚJ GYERMEKLAPOT 
INDÍT AZ OKTATÁSKUTATÓ 
ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET!

SZEKERES NIKOLETTA

Mi a célja a lelkes és fiatalos szerkesztő csapatunknak? 
Az, hogy olvasóink megismerjék a legjobb, legklasszikusabb, legmodernebb, 

legkortársabb és legviccesebb gyerekirodalmat és azokat is, akik írják, rajzolják!
Az, hogy olyan szuper illusztrációk jussanak el hozzájuk, amik az ő világukhoz és 

mindennapi életükhöz legközelebb állnak, művészi és komplex módon képviselik az 
egyik legősibb megjelenítési módot, a vizualitást, és láthassák azt, milyen, amikor a 
szöveg és a kép egymásra hat, együtt alakít ki új világot!

Az, hogy megismerjék a világ sokféleségét, riportokon és portrékon keresztül 
találkozzanak nem mindennapi életet élő felnőttekkel, gyerekekkel, furcsa foglalko-
zásokkal, különleges tájakkal, izgalmas történelmi eseményekkel, vagy éppen szuper 
receptekkel, és a minden számban visszatérő képregényfigurákkal!

Az, hogy minden gyerekkézben ott lehessünk a tematikus lapszámokkal, amelyek 
igényes, minőségi és a gyerekek világára összpontosító tartalmat ígérnek hónapról 
hónapra. 

Első számunk az utazást járja körbe, ennek tartalmából szemezgettünk: 
 – Ismerjük meg Borbáth Péter fiatal írót, aki az írás mellett túrákat vezet extrém 
helyekre!

 – Hogyan készítsünk lávalámpát?
 – Tudod-e, mivel és hogyan utaztak régen?
 – Mi történik a Fenékpusztai Madárgyűrűző és Madármentő Állomáson?
 – Látogassunk el Kenyába! Kalauzunk Charlotte, egy ott élő kislány
 – Süssünk (hamuba sült) túrós pogácsát!
 – Könyvajánló kicsiknek és nagyoknak
 – Mi leszel, ha nagy leszel? – Az idegenvezető szakma

Szerkesztőségünk tagjai: 
 ■ Dr. Pompor Zoltán – felelős szerkesztő,
 ■ Pásztorné Csörgei Andrea – főszerkesztő,
 ■ Besze Barbara – szerkesztő és olvasószerkesztő,
 ■ Sándor Enikő – szerkesztő,
 ■ Szekeres Nikoletta – szerkesztő,
 ■ Lakatos István – grafikus,
 ■ Neményi Zsolt – tördelőszerkesztő.
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