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7

MuSTrA
Az előző szám Mustrájában örömmel és büszkeséggel számoltunk be arról, hogy 
folyóiratunk egyre szélesebb kitekintést nyújt az ifjúsági irodalommal és az olvasással 
kapcsolatos külföldi törekvésekről. Új számunk viszont olyan témákban bővelkedik, 
amelyek folyóiratunk 16 éves történetében is újszerűek, eltérnek a hagyományos 
megközelítéstől. Elég itt Murányi Péter, Daróczi Gabriella, Cs. Czachesz Erzsébet és 
Lovász Andrea írásaira utalnunk. Értékeik bemutatására nem vállalkozunk, csak 
megjegyezzük, hogy írásaikban számos olyan elem található, mely kiegészítésre, 
továbbgondolásra késztetheti az olvasót. E helyen többször megfogalmaztuk, hogy 
a közölt írások akkor érik el céljukat, ha vitát, kiegészítést váltanak ki. Közlésükkel azt 
jelezzük, hogy azokat értékesnek tartjuk, még akkor is, ha szerkesztőségen belül is 
egy-egy problémát másként közelítenénk meg, vagy egyes tényekből más következtetést 
vonnánk le. Természetesen tudjuk, hogy nem vagyunk az abszolút igazság birtokosai. 
Ezért ismételten kérjük olvasóinkat, hogy írjanak, vitatkozzanak vagy bátorítsanak 
bennünket.

E számunkban a hagyományoknak megfelelően beszámolunk az idei év Bod Péter 
Országos Könyvtárhasználati Versenyéről is, amelynek témája most Radnóti Miklós 
volt. A remélhető érdeklődés felkeltése érdekében megemlítjük, hogy a versenyt abban 
az iskolában bonyolítottuk le, ahol Radnóti kisiskolás volt.

Végül szeretnénk felhívni olvasóink figyelmét az egyházak múltbéli szerepét 
bemutató, két történeti írásra. Azért érdemel mindkét tanulmány különös figyelmet, 
mert generációk nőttek fel úgy, hogy erről a kérdésről hiteles információkat nem 
kaptak. 

Jáki László
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8 KöNYVTÁR

ÚTMuTATóK, AMELYEKrE MA iS 
SzüKSÉGüNK LEHET – A rEFErENSz 
MáSODFOKÚ BiBLiOGráFiáK ÉS 
A NAPrAKÉSzSÉG KÉrDÉSEi

MURÁNYI PÉTER

BEVEzETÉS

Röviden meg kell magyarázni, hogy miért foglalkozom ezzel a témával. A felsőoktatás 
helyzetének alakulása azzal jár együtt, hogy csökkennek a tanszéki létszámok, s egyre 
több tárgyat kell tanítaniuk a megmaradt tanároknak. 2012-ben úgy alakult, hogy 
tanszékünkön már nem voltak ott azok, akik korábban a tájékoztatás tantárgyat 
tanították, így már tavasszal be kellett ugranom a tárgy szeminarizálásába (az előadá-
sokat még megtartotta kollégám a félév elején). Ez a hagyományos általános tájékozta-
tás második féléve volt, az alapokra még a megelőző, őszi félévben került sor. Szerencse, 
hogy az azt követő félévben, 2012 őszén még lehetőség volt arra, hogy a nappali 
tagozaton az előadásokat a Szombathelyhez kötődő Szabó Sándor tanár úr tartsa meg, 
nekem csak a szemináriumok maradtak, de 2013 tavaszától tényleg magamra 
 maradtam.

Az egyik legfontosabb kérdés, hogy milyen tankönyvet használhatunk a tárgyhoz. 
Vannak klasszikus tankönyvek, ezek azonban nem olyan újak (még szó esik róluk 
a későbbiekben), ugyanakkor csak nyomtatott formában léteznek. Épp ezért örömmel 
fedeztem fel, hogy a Magyar Elektronikus Könyvtárba felkerülnek Horváth Tibor írásai, 
s köztük 2012 végén (december 5-én) Tájékoztatás-elmélet című távoktatási jegyzete.1

Ezt korábban nem ismerhettem, mert az egri Eszterházy Károly Főiskolán készült 
belső használatra, az ottani távoktatásos képzés támogatására. A jegyzet 2001-ben 
jelent meg, tehát már több mint egy évtizedes volt, mégis jó kiindulási alapot jelentett, 
természetesen kiegészítve az újabb fejleményekkel, eszközökkel. Az is vonzóvá tette, 
hogy rendkívül élvezetes stílusban íródott, nem adatokkal telezsúfolva, hanem 
az összefüggéseket bemutatva. Most azonban nem a tankönyv egészének bemutatása 
a feladatom, hanem annak egy részlete, amely elindította a gondolkodásomat. (S lehet-e 
ennél fontosabb célja egy jegyzetnek?)

A 4., A bibliográfia kibontakozása című fejezet Másodfokú bibliográfiák elnevezésű 
alfejezetének egy részletéről van szó. A témával már az előző leckében is foglalkozik 

1 Horváth Tibor: Tájékoztatás-elmélet. Eger: Eszterházy Károly Főiskola, 2001. Magyar Elektronikus 
Könyvtár. http://mek.oszk.hu/11100/11188/11188.pdf
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Könyvtár 9

a jegyzet, amely A sokszínű bibliográfia címen a bibliográfiák tipizálásáról, csoportosí-
tásáról ír. A hetedik felosztásban a regisztratív és magyarázatos bibliográfiák különbsé-
geit mutatja be az írás, utóbbi csoportba sorolja a bibliográfiai kalauzokat, guide-okat, 
elsősorban a felsőoktatásban használatos bibliográfiai bevezetőket, de kiemeli a legis-
mertebb munkát, Kosáry Domokos Bevezetés Magyarország történetének forrásaiba és 
irodalmába című művét (bár nem egyértelmű, hogy melyik kiadásáról van szó).2 
Az utolsó, a kilencedik típuspárjánál az elsőfokú és másodfokú bibliográfiákkal 
foglalkozik. A másodfokú bibliográfiáknál megkülönbözteti a tiszta másodfokú 
bibliográfiákat (legjelentősebb alkotása Thèodore Besterman nevéhez fűződik), s 
a másik típust, amelyet én a továbbiakban referensz másodfokú bibliográfiaként fogok 
emlegetni – mivel Kertész Gyula Könyvtári tájékoztatás I. Általános tájékoztatás 
jegyzetén nőttem fel –, amelyet Horváth Tibor jegyzete az egyik legjelentősebb mű 
létrehozójához kapcsol: 

„A másik a tájékoztatási források bibliográfiája, tehát a bibliográfiáké is, de gyűjtő-
körüket sokkal szélesebben értelmezik. Ezt nevezik Malclès-i típusnak, N. Malclès-ról, 
a Sorbonne professzor asszonyáról nevezve el.”3

E típusnál követelmény a naprakészség, amely a nyomtatott eszközök esetében 
nehezen valósítható meg, ezért a „retrospektív” másodfokú bibliográfiák „referral 
centre”-ré alakulnak át; kiemeli továbbá Szentmihályi János javaslatát a „tájékoztatás 
a tájékoztatásról” fogalom használatára. Véleménye szerint mindenfajta szakirodalmi 
szolgáltatás eléréséhez útbaigazítást kell adni, nemcsak azokhoz, amelyek hagyományo-
san szerepeltek ezekben az eszközökben. 

A nemzetközi eszközöket Julius Petzhold4 19. századi munkájának jellemzése után 
az előző fejezetben is tárgyalt két szerző – Malclès és Besterman – művein keresztül 
mutatja be. A magyar munkák közül Gulyás Pálét (A bibliográfia kézikönyve5) és 
a Szentmihályi-Vértesyt (Útmutató a tudományos munka hazai és nemzetközi irodalmá-
hoz6) emeli ki.

Hiányolhatunk nemzetközi eszközöket, elsősorban a korábbiakban már részben 
tárgyalt angol nyelvűeket, de fontosabbak azok a kérdések, amelyekkel szerzője 
a fejezetet lezárja. „A másodfokú bibliográfiák mögül kiszaladt mind a tudományos, 
mind a könyvtári-bibliográfiai világ. Ám a funkció megmaradt: tájékozódás céljából 
milyen forrásokhoz kell vagy lehet fordulni? Erre a szerepkörre valók az ún. referral 
centre-ek, eligazító központok. Szentmihályi János a „tájékoztatás a tájékoztatásról“ 
fordítást javasolta. Leggyakrabban adatbázisokként élnek, naprakész felzárkózásukat 
biztosítani lehet. Tartalmuk viszont jóval túlnő a klasszikus másodfokú bibliográfiá-
kén: bibliográfiákra és referensz eszközökre korlátozódjék. A referral centre-ek (forrás-

2 Uo. 48-49. p.
3 Uo. 52. p.  
Malclès, Louise-Noëlle: Les sources du travail bibliographique. 1-3. tom. Genève: E. Droz, 1950–1958.
4 Julius Petzhold: Bibliotheca Bibliographica. Kritisches Verzeichniss der das Gesammtgebiet der 
Bibliographie betreffenden Litteratur des In- und Auslandes in systematischer Ordnung. Leipzig: Wilhelm 
Engelmann, 1866. 
5 Gulyás Pál: A bibliográfia kézikönyve. 2. kötet. A legfontosabb bibliográfiai segédkönyvek. Bp.: a Magyar 
Nemzeti Múzeum Széchényi Könyvtára, 1942. A mű hasonmás kiadásban is megjelent: Könyvértékesítő 
Vállalat, Bp., 1984.
6 Szentmihályi János–Vértesy Miklós: Útmutató a tudományos munka hazai és nemzetközi irodalmához. 
Gondolat. Bp., 1963. 
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10 Könyvtár

tájékoztatás) így válnak a könyvtári hálózati kommunikáció idegközpontjaivá. 
A magyarországi könyvtári rendszerben ez az eszköz hiányzik.”7

Különösen érdekesek voltak számomra ezek a megállapítások 2001-ből, mert az azt 
megelőző évben, 2000-ben foglalkoztam a referensz másodfokú bibliográfiákkal.8 
A bevezetőben ez olvasható: „Képzeljék el, hogy a Szentmihályi–Vértesyben CD-ROM-
okról és online adatbázisokról is találnak információt! Ez lehetetlen, mondhatják, 
hiszen ez a mű 1963-ban jelent meg, anyaggyűjtését 1960-ban zárták le, akkor még  
nem voltak ilyen számítógépes szolgáltatások. Ha lettek volna, akkor biztosan felvették 
volna őket.”9 A Szentmihályi–Vértesy új kiadásának hiányában az ismert angol munka, 
Albert John Walford által szerkesztett Guide to reference material akkori legújabb 
(1996-1998-as, 7.)10 kiadása, s mellette két magyar könyv11 rejtett bibliográfiája volt 
az elemzés tárgya.

2013-ban volt tehát 50 éves a Szentmihályi–Vértesy, illendő megemlékeznünk róla. 
Horváth Tibor megállapításaihoz kötődve vizsgáljuk meg, mi a helyzet most ezzel 
a műfajjal, mi lett a két legfontosabb angol nyelvű eszközzel, amelyek hosszú évtizede-
ken keresztül rendszeresen új kiadással jelentek meg. Mivel nem krimit írunk, ezért 
már most elárulhatjuk, hogy az amerikai Guide to reference books utolsó, 11. kiadása 
1996-ban jelent meg Robert Balay szerkesztésében. Az újabb, javított, kiegészített 
változat helyett az útmutató 2008-tól az interneten található meg Guide to reference 
címen, folyamatosan frissíthető változatban: www.guidetoreference.org (nem 
 ingyenes forrásként, de 60 napos kipróbálásra bárki regisztrálhatja magát). A Walford’s 
guide to reference material utolsó, nyolcadik kiadása 1999-2000-ben került az érdeklő-
dők kezébe, ugyanakkor helyette új szerkezetben, Ray Lester szerkesztésében indult 
meg a The new Walford. Guide to reference resources 2005-ben az 1. Science, 
technology and medicine kötet, majd 2008-ban a 2. The social sciences kötet, s várható 
folytatása is.

Közös a két eszközben, hogy egyiknek sem találhatjuk nyomát a magyar könyvtá-
rakban, sem az utolsó hagyományos nyomtatott, 1996-os, illetve 1999-2000-es kiadá-
soknak, sem pedig az új változatoknak. Eszenyiné Borbély Mária könyvtártudományi 
képzés tájékoztatás-előadása számára készített bemutatójában a 17. dián megtaláljuk 
a Guide to reference books 11. kiadásának alapadatait, sőt címlapját is, a következő 
dián pedig látható a Guide to reference nyitó képernyője.12 A The new Walford két 

7 Horváth Tibor: Tájékoztatás-elmélet. [Lásd 1. jegyzetet] 4. p.
8 Murányi Péter: CD-ROM-ok (és egyéb számítógépes források) új referensz másodfokú bibliográfiákban. 
Könyvtári Figyelő, 2000. 1-2. sz. 121-129. p. 
9 Uo. 121. p.
10 Az első kiadás adatai: Walford, A. J. ed., ass. of L. M. Payne: Guide to reference material. London, Lib. 
Ass., 1959.
11 Gyurgyák János: Szerkesztők és szerzők kézikönyve. Osiris K. Bp., 1997.
Koltay Tibor (1999, szerk.) Csermely Péter [et al.]: Kutatás és közlés a természettudományokban. Osiris K., 
Bp., 1999.
12 Tájékoztatás, információforrások, 9. előadás. – www.inf.unideb.hu/~borbelym/Tajekoztatas_891011.ppt 
A http://www.inf.unideb.hu/~borbelym/ (Eszenyiné dr. Borbély Mária) honlapja
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kötetével csak a Prospero Internetes Könyváruház kínálatában találkozhatunk 
 egyenként.13

Láthatjuk, hogy a címekben a Guide to reference az állandó, de amíg a régebben 
indult amerikai eszközben az eredeti „books” maradt el a címből, Angliában 
a materialból „resources” lett, ez mindenképp tükrözi a felvett anyagokban bekövetke-
zett változásokat. Az egyik helyen az első szerkesztő neve bekerül a címbe, a másik 
helyen az adott kiadás szerkesztőjének nevével határozzák meg a művet.

A címekben szereplő guide fordítható kalauznak is. Cikkünk címét a Szentmihályi–
Vértesy első szava alapján adtuk. Angol változatában ennek is a guide szó szerepel 
(A guide to hungarian and foreign books). így a címben szereplő „útmutató” részben 
a referensz másodfokú bibliográfia műfajára utal, ugyanakkor útmutatónak nevezhe-
tünk személyeket is, akik irányt szabnak, új utakat mutatnak akkor, amikor arról 
másoknak még sejtésük sincs. Az eredeti tervem az volt, hogy részletesebben megvizs-
gálom ebből a szempontból Horváth Tibor munkásságát, de azután bebizonyosodott, 
hogy ez túlfeszítené a kereteket. Néhány olyan példát emelek most csak ki, amely 
beleillik az írás gondolatmenetébe. A témából következően Szentmihályi Jánosról több 
szó eshet ebből a szempontból.

A SzENTMiHáLYi–VÉrTESY ELőTTi iDőSzAK

A Szentmihályi-Vértesy elődjeként legtöbbször Gulyás Pál A bibliográfia kézikönyve 
című munkájának második kötetét említik14 (A legfontosabb bibliográfiai segédköny-
vek), ezt hol a tiszta , hol a referensz másodfokú bibliográfiák közé sorolják be.

Ebben a bibliográfiában az első csoportot A bibliográfiák bibliográfiája kategória 
képezi. Itt időrendben szerepelnek a művek, a több kiadást megélt művek esetében 
a legutolsó kiadás szerint besorolva. így majdnem az utolsó, a 25. lesz az amerikai 
Guide to reference books 6., 1936-os kiadása, az akkori szerkesztő, Isadore Gilbert 
Mudge neve alatt. Közvetlenül utána szerepel Besterman bibliográfiájának 1939/1940-es 
edíciója, de felidézi a kezdeteket, Alice B. Kroeger Guide to the study and use of reference 
books című művét (az 1. kiadás megjelenési évét nem adva meg). Elég részletes ismerte-
tést ad, de valószínűleg másodlagos források alapján, mert nem közöl lelőhelyet,15 mint 
az ugyanabban az évben megjelent francia nyelvű mű, Frantz Calot és Georges Thomas 
munkája esetén (Guide pratique de bibliographie, suivi d’un méménto analytique des 
principales bibliotheques de Paris), amelyet forrásul használ fel (de az azonos évben való 
megjelenés miatt csak az előző, 1929-es kiadásról írhatott (illetve ahhoz kapcsolódóan 

13 Ára a forint árfolyamától függően változik, nagyjából 90 és 100 ezer forint között mozog, de az utóbbi 
időben már ‚Nem beszerezhetőnek’ minősítve http://www.prospero.hu
14 Gulyás Pál: A bibliográfia kézikönyve. 2. kötet. A legfontosabb bibliográfiai segédkönyvek. Könyvért, 
Bp., 1984. 
Az eredetileg 1942-ben kiadott könyv reprintjében csak ez a második kötet szerepel, függelékében Gazda 
István kiegészítésével (A magyar bibliográfiák bibliográfiája 1941–1944).
15 Uo. 14. p.
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12 Könyvtár

három kiegészítésről, supplementumról).16 Gulyás mindkét kiadvány ismertetésében 
megjegyzi, hogy az adott ország használójának szól:

„...már amennyire az az átlagos francia kutatót érdekelheti.”17

„...hiszen a szerző az amerikai Free Public library-k közönsége sajátos igényeit 
tartotta szem előtt”.18

A másodfokú bibliográfia kifejezés a két világháború közötti – az Arcanum Digitális 
Tudománytárában (ADT) megtalálható – folyóiratokban csak egyszer fordul elő.19 
Az 1929-es Magyar Könyvszemlében megjelent írás címe: A nemzetközi szellemi 
együttműködés új eredménye, szerzője: Joris Vorstius. Igaz, hogy ez tiszta másodfokú 
bibliográfiákkal foglalkozik, de tanulságos az, amit ennek a típusnak a szükséges 
frissességével olvashatunk. „Mert a dolog természetében rejlik, hogy az úgynevezett 
„másodfokú bibliográfia” hamarabb avul el, mint a többi bibliografikus segédeszköz, 
különösen, ha folyó bibliográfiákra terjed ki, mint jelen esetben.”20 Másodszor 1955-
ben, a Magyar Könyvszemle 1946 utáni újraindulásának évében kerül elő a kifejezés. 
Szentmihályi János írt kritikát Malclès Cours de bibliographie című, az előző évben 
megjelent tankönyvéről. 

Több helyen utalnak arra, hogy a Szentmihályi–Vértesy mintaképe a „kis Malclès”, 
tehát a tankönyv volt, így a későbbi munka szempontjából is fontos, hogy mit írt róla: 
„Bevezető a bibliográfia elméletébe és egyben a legfontosabb és leggyakrabban használt 
bibliográfiák és tájékoztató művek ismertetése.”21

„Az elméleti problémafelvetés világossága mellett a tankönyv másik nagy érdeme 
a kettős feladat második részének, a bibliográfiáknak és tájékoztató műveknek világos, 
jól csoportosított összefoglalása.

Ez a tananyagszerű összefoglalás egy szempontból mindenesetre elgondolkoztató 
számunkra is. Nálunk a könyvtárosképzésben részesülők között szinte elharapódzott 
az a felfogás, hogy nincs értelme könyvcímek megtanulásának. A tanulás a hallgatók 
tekintélyes részének véleménye szerint ily módon egy telefonkönyv bemagolásához 
hasonlít. Bizonyíték e tankönyv amellett, hogy a hivatásukat komolyan vevő oktatók, 
mint Louise Malclès, a nyugati országokban is megkövetelik a könyvtáros számára 
elengedhetetlen bibliográfiai ismereteket. Ezt bizonyítják a sokszor igen kitűnően 
összeállított ellenőrző kérdések is.”22

Ám Szentmihályi kifogásolja azt, hogy sokszor nincs ismertetés a művek adatai 
mellett. „A tankönyv azonban nem lehet egy másodfokú bibliográfia rövidített kiadása, 
hiszen a kettő funkciója nem azonos. Amilyen fontos pl. egyes tudományos összefogla-
lások, a tudományok legfontosabb folyóiratainak a tankönyv keretében való ismerte-

16 Uo. 13. p.
17 Uo. 
18 Uo. 14. p.
19 Kiváló lehetőséget ad a tájékozódásra a mai kutatóknak, hogy sok fontos szakfolyóiratunk teljes anyaga 
elérhető az Arcanum Digitális Tudománytárban (ADT), így lehetőségünk van egy adott szó vagy kifejezés 
előfordulására keresni, s olyan forrásokra is rábukkanni, amelyekre különben nem gondolnánk.  
http://adt.arcanum.hu/ 
20 Vorstius, Joris: A nemzetközi szellem új eredménye. Magyar Könyvszemle, 1929. 3-4. füzet 166. p.
21 Louise-Noëlle Malclès: Cours de bibliographie. Ism. Szentmihályi János. Magyar Könyvszemle, 1955. 
1-2. sz. 156.p.
22 Uo.
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tése, ugyanúgy nem lehet mellőzni azok kritikáit, használhatóságuk mértékének 
meghatározását.”23

„Azt, hogy elsősorban a francia segédkönyveket, összefoglalásokat ismerteti, nem 
érezzük hibának. A bibliográfiai munkának, és ezt magunk számára is levonhatjuk 
tanulságul –, elsősorban a nemzeti irodalom sokrétű feltárására kell törekednie. Ezen 
a téren és a bibliográfiai ismeretek elmélyítése körül bizony még sok a tennivalónk.”24

Kőhalmi Béla a második, akinél ez a kifejezés szerepel 1959-ben, két írásában is 
érinti e kérdést. Az elsőben a bibliográfia és az új technika kapcsolatával foglalkozik, s 
érdemes figyelni az idézet végére: „A bibliográfiának vissza kell adni műszer jellegét. 
A XVIII. század második feléig tudósok által tudósok kis köre számára összeállított 
szerszám volt, ma nagy példáiban monumentum, merev és kezelhetetlen, kis formátu-
maiban túlburjánzott és – valljuk be – kissé lenézett, de oktalanul kevésre becsült 
raktártöltelék; elburjánzott válfaja a szellemi termelésnek olyannyira, hogy elvesztettük 
a felette való ellenőrzést. Arról van szó, hogy a felettük való uralmat visszaszerezzük. 
A veszni indult enciklopédikus szellemet, amelynek testi formája ma a másodfokú 
bibliográfia, a gép segélyével kell megmentenünk.”25

A másik írása egy kritika egy német tankönyvről,26 amely ugyanúgy tekinthető 
a Szentmihályi–Vértesy előképének, mint Szentmihályi előbb idézett írása. 
„A Grundriss, amelyről most szólunk, lényegében szintén másodfokú bibliográfia – 
egybefoglalva az általános (nemzeti és nemzetközi) és szakbibliográfiákat –, körülte-
kintéssel és gondos válogatással csak annyit szorít bele az egyes bibliográfiai műfajok-
ból és szakbibliográfiákból, segédkönyvekből, amennyit a hallgató emlékezőtehetsége 
elbír.”27 „Német olvasók, hallgatók részére készült tankönyvben nem meglepő, hogy 
a címanyag nagyobb részben német; francia vagy angol tankönyvben bizonyára 
hasonló arányt találnánk.”28

Még a Szentmihályi–Vértesy előtt, 1962-ben jelent meg Szentmihályi János tanulmá-
nya A társadalomtudományok szakbibliográfiáinak néhány kérdése címen. Ezen belül 
tárgyalta a bibliográfiai bevezetők, vagy másként kalauz jellegű bibliográfiák szerepét, s 
megállapította, hogy ezek többé-kevésbé betöltik a másodfokú bibliográfia szerepét. 29

23 Uo. 157. p.
24 Uo. 158. p.
25 Kőhalmi Béla: A bibliográfia és az új technika. Magyar Könyvszemle, 1959. 1. sz. 97-108. p.
26 Fleischack, Curt – Rickert, Ernst – Reichardt, Günther: Grundriss der Bibliographie. Ism. Kőhalmi Béla. 
Magyar Könyvszemle, 1959. 2. sz. 242-243. p.
27 Uo. 242. p. 
28 Uo. 243. p.
29 Szentmihályi János: A társadalomtudományok szakbibliográfiáinak néhány kérdése. Magyar Könyv-
szemle, 1962. 2. sz. 150. p. 
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A SzENTMiHáLYi–VÉrTESY FOGADTATáSA, KÉSőBBi 
ÉrTÉKELÉSE

Hogyan értékelték az 1963-ban megjelent művet a maga korában és a későbbi évtize-
dekben? A Szentmihályi-emlékkötet bibliográfiájában30 három ismertetést találhatunk, 
amelyek különböző szakfolyóiratokban jelentek meg. Az OSZK Híradóban Somogyi 
Anna írt az Útmutatóról még 1963-ban. Az ismertetés olyan, amilyet elsősorban 
a bevezető alapján meg lehetett írni (miért kellett Gulyás Pál bibliográfiája után 20 
évvel egy másikat készíteni, a tudásanyag megnövekedése és az új világnézet, az általá-
nos rész és az egyes tudományágak művei, a fejezetcímek 4 másik nyelven is). Az egyet-
len kifogás az volt, hogy miért csak 1000 példányban jelent meg.31 Az igazán tartalmi 
jellegű kritikák az akkor 28 éves Horváth Tibor és a 79 éves Kőhalmi Béla tollából 
jelentek meg a Könyvtárosban,32 illetve a Magyar Könyvszemlében.

Horváth a másodfokú bibliográfiák két típusával kezdi ismertetését, s azt is üdvözli 
a Gulyáshoz képest, hogy nemcsak bibliográfiákat tartalmaz. Malclès33 asszony és 
Winchell34 kalauza méltó párjának tartja, különösen az előbbivel talál rokonságot. 
Jogosnak gondolja, hogy a magyar eszközök teljesebben szerepelnek benne, ugyanak-
kor megállapítja, hogy jobb híján olyan anyag is bekerült, amelyet nélkülözni lehetett 
volna. Kifogásolja, hogy utalók helyett ismétlődő tételekkel lehet találkozni, de ennek 
mértékét kellő mutatók hiányában meg sem lehet határozni. Vannak kérdései a szak-
rendszerrel kapcsolatban is. Miközben mi a megjelenés 50. évfordulóját követően írunk 
róla, már a megjelenéskor sem találta naprakésznek: „Annál inkább érthetetlen 
számunkra az a hosszas kiadói huzavona, amely a könyv megjelenését megelőzte. 
Sajnálatos ez azért is, mert a Gondolat hivatalosan a bibliográfiák gondozója a kiadók 
között. Ennek a lassúságnak a következménye, hogy az Útmutató anyagát nem tudta 
kellően napra készen tartani megjelenése pillanatában, a több éves (!) nyomdai átfutási 
idő nem kedvezett az összeállításnak.”35 Ő is kevesli az ezer példányt.

30 Szentmihályi János-bibliográfa (szerk. Nagy Anikó; összeáll. Jávori Ferencné) – Szentmihályi-emlékkötet 
(szerk. Nagy Anikó), Bp.: Országos Széchényi Könyvtár: Osiris, 2000. 71-112. p.
31 Szentmihályi János – Vértesy Miklós: Útmutató a tudományos munka magyar és nemzetközi irodalmá-
hoz. Ism. Somogyi Anna. OSZK Híradó, 1963. 4. sz. 110. p. 
32 Szentmihályi János – Vértesy Miklós: Útmutató a tudományos munka magyar és nemzetközi irodalmá-
hoz. Ism. Horváth Tibor. Könyvtáros, 1963. 11. sz. 693-694. p.
Érdekes, hogy Horváth Tibor írása, sem a műveiről készült bibliográfiába nem került be a MEK-ben találha-
tó Könyvtári írások című válogatásba.
Dr. Horváth Tibor publikációi. Könyv és Nevelés, 13. évf. 2011. 4. sz. mell. 92-96. p. http://olvasas.opkm.hu/
portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/dr_horvath_tibor_publikacioi
Horváth Tibor: Könyvtári írások: Folyóiratokban, gyűjteményes kötetekben és lapokban megjelent rövidebb 
írások, interjúk (vál. és szerk. Sonnevend Péter). Bp.: OSZK, 2013. http://www.mek.oszk.hu/11600/11654/
index.phtml
33 Malclès, Louise-Noël: Les sources du travail bibliographique. 1-3. tom. Genève, E. Droz. 1950-1958.
34 Winchell, Constance M.: Guide to reference books. Based ont he Guide to reference books sixth ed. By 
isadore Gilbert Mudge. Chicago, 1951, ALA.
35 Szentmihályi János – Vértesy Miklós: Útmutató a tudományos munka magyar és nemzetközi irodalmá-
hoz. Ism. Horváth Tibor. Könyvtáros, 1963. 11. sz. 694. p. 
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Kőhalmi Béla a Magyar Könyvszemle 1964. 1. számában36 Kosáry Domokos és I. Tóth 
Zoltán nagy történeti bibliográfiái után a harmadik átfogó bibliográfiának mondja 
a felszabadulás óta, a lap szerkesztői ehhez még hozzáteszik a Budapest Története 
Bibliográfiája 2. kötetét, amely a bírálat megírásakor még nem jelent meg. Hangsú-
lyozza, milyen kevesen vállalkoztak arra, hogy egyetemes szintézisét adják a tudomá-
nyos tájékoztatás forrásainak, s hogy azok sok esetben csak másodfokú bibliográfiák, s 
nem mindennemű forrásról áttekintést adó eszközök. A két típusra példaként 
Besterman és Malclès munkáját hasonlítja össze, s megállapítja, hogy csak ez az utóbbi 
lehetett a példa. Hangsúlyozza, hogy a kutatás minden fázisának és szintjének megfe-
lelő műfajú forrásait kell szolgáltatni. Az áttekinthetőségnek és választásnak úgy 
tesznek eleget, hogy az általánostól haladnak a részletek felé. Néhány tudományterüle-
ten össze is hasonlítja a felvett eszköztípusok számát Malclès munkájával.

Egyes kritikai megjegyzéseit azért nem adja meg, mert mutató hiányában nem 
ellenőrizhető észrevételeinek hitelessége. „Erre a külön füzetben kiadandó név- és 
tárgymutatóra pedig elengedhetetlenül szükség van.”37 összegezve megállapítja:  
„Maga a mű nagy nyeresége könyvtáraink tájékoztató műhelyeinek”38, és kiemeli,  
hogy a szerkesztők mellett a közreműködők népes táborát is megilleti az elismerés.  
A kiadót a nyomdai előállítás minőségéért dicséri meg. 

A Szentmihályi-emlékkötet bibliográfiájában található három kritika mellett 
az ADT segítségével még egy ismertetés szövegét találhatjuk meg, amely 1966-ban 
az Ethnographiában látott napvilágot Kőhegyi Mihály tollából.39 Ebben szó esik a szak-
irodalom mennyiségének növekedéséről, s a tájékozódás nehézségeiről: „Ezért növeke-
dett meg rendkívüli mértékben azoknak a műveknek a száma és jelentősége, amelyek 
ebben az irdatlan anyagban megadják a szükséges tájékoztatást. Évről évre nő – 
hazánkban sajnálatosan lassan – a kiadott bibliográfiák száma. Az itt ismertetett könyv 
a tudományos kutatás legfontosabb és legújabb tájékoztató könyveiről nyújt az egyes 
tárgykörök szerint rendszerezett áttekintést.”40 Ezután azt vizsgálja, hogy a néprajzi 
bibliográfiák hogyan szerepelnek a munkában, és sajnálatosnak tartja a helyzetet 
(mármint a bibliográfiákét, hiányolva a retrospektív bibliográfiát ezen a területen). 
Az írás viszonylag rövid, és évekkel később is jelent meg, ugyanakkor a Szentmihályi–
Vértesy jellege miatt fontos lett volna, hogy még több tudományterületen ismerjék fel 
a fontosságát, foglalkozzanak vele, ismertessék. A Földrajzi Közleményekben41 található 
még róla szóló írás Beluszky Pál tollából, az interneten is megtalálható bibliográfia42 
tanúsága szerint.

36 Szentmihályi János – Vértesy Miklós: Útmutató a tudományos munka magyar és nemzetközi irodalmá-
hoz. Ism. Kőhalmi Béla. Magyar Könyvszemle, 1964. 1. sz. 102-103.
37 Uo. 103. p.
38 Uo.
39 Szentmihályi János – Vértesy Miklós: Útmutató a tudományos munka magyar és nemzetközi irodalmá-
hoz. Ism. Kőhegyi Mihály. Ethnographia, 1966, 2. sz. 312-313. p.
40 Uo. 
41 Szentmihályi János – Vértesy Miklós: Útmutató a tudományos munka magyar és nemzetközi irodalmá-
hoz. Ism. Beluszky Pál. Földrajzi Közlemények, 1964. 4. sz. 360-361. p. 
42 Beluszky Pál műveinek bibliográfiája http://www.rkk.hu/rkk/publishing/series/kutbibl/kutbibl03.pdf
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Kőhalmi Béla 1967-ben megjelent nagy összefoglalójában43 újból és kiemelt helyen 
foglalkozik vele. Az első, bevezető fejezet után a második, az általános és nemzetközi 
bibliográfiák és katalógusok első részfejezete A tudományos tájékoztatás segédkönyvei-
nek bibliográfiája, s ebben az egyetlen bemutatott, értékelt mű a Szentmihályi–Vértesy. 
A név- és tárgymutató hiánya mellett, amelyet korábbi kritikájában is említett (ezt 
a kiadó súlyos tartozásának nevezi), másik tartozásként azt említi, hogy legalább 
kétévenkénti pótlás lenne szükséges.44 

Kertész Gyula 1984-ben A Tudománytár című utánnyomás sorozatról írt a Magyar 
Könyvszemlében, ekkor már közel volt Gulyás Pál másodfokú bibliográfiájának 
megjelenése, s ennek kapcsán azt a reményét fejezte ki, hogy ez megnyitja  
a Szentmihályi–Vértesy  utánnyomásának vagy még inkább – rég esedékes átdolgozott, 
bővített kiadásának lehetőségét.”45 (Az Arcanum Digitális Tudománytárban végzett 
keresés alapján ez volt a legutóbbi alkalom, amikor a Magyar Könyvszemlében szere-
pelt a másodfokú bibliográfia kifejezés.)

Volt azért még alkalom, amikor a Szentmihályi–Vértesyről szó eshetett. Ilyen volt 
az 1990-ben Debrecenben tartott II. bibliográfiai konferencia, amelynek anyaga 
a Könyvtári Figyelő 1990. 5-6. számában jelent meg. Bevezető előadásában  
Lisztes László a tanárképző főiskolák négykötetes tájékoztatás jegyzetsorozatát  
a Szentmihályi–Vértesy valamifajta kiegészítésének tekintette.46

A szakbibliográfia helyzetével foglalkozó Szabó Sándor szerint: „Hiányoznak hazai 
bibliográfiai rendszerünkből a másodfokú tájékoztatásnak, a tájékoztatás a tájékozta-
tásról típusú szolgáltatásnak az eszközei. Lassan három évtizede annak, hogy megjelent 
a Szentmihályi–Vértesy-féle bibliográfia, s hosszú évek óta nélkülözzük a Magyar 
bibliográfiák bibliográfiája címen megjelent sorozat újabb köteteit.”47

Ottovay László a forrástájékoztatással foglalkozó előadásában a fontosabb feladatok 
között említette a bibliográfia átdolgozását: „meg kell vizsgálni, milyen feltételekkel 
készíthető el egy átdolgozott Szentmihályi–Vértesy, akár részletekben, füzetes formá-
ban, figyelemmel a szakterületek bibliográfiai bevezetőivel kapcsolatos, fentebb említett 
munkákra, illetve az új információs eszközök rohamosan gyarapodó sorára.”48

Sajnos, a 10 évvel későbbi Szentmihályi-emlékkötet írásai is csak az eredeti művel 
foglalkozhattak. Sebestyén György kiemelte, hogy „Igen jelentős Szentmihályi János 
életművében a bibliográfiai és a tájékoztatási problémák történeti megközelítésben való 
kutatása. Ennek a ténynek is köszönhető, hogy a másodfokú bibliográfia, amelyet 
Vértesy Miklóssal közösen készített, a magyar könyvészet egyik alapvető referensz 
művét képezi, és mind a hazai, mind a nemzetközi tájékoztatástudomány ezt  

43 Kőhalmi Béla: A tudományos tájékoztatás fejlődése hazánkban: 1945-1965. Népműv. Prop. Iroda, Bp., 
1967.
44 Uo. 46-47. p.
45 Kertész Gyula: A Tudománytár c. utánnyomás-sorozatról. – Magyar Könyszemle, 1984. 4. sz. 377-379. p.
46 Lisztes László: Áttekintés a hazai bibliográfiai tevékenység harminc esztendejéről. – Könyvtári Figyelő, 
1990. 5-6. sz. 409-420. p. 
47 Szabó Sándor: A szakbibliográfia helyzete. Könyvtári Figyelő, 1990. 5-6. sz. 499. p.
48 Ottovay László: A forrástájékoztatás feladatai, eszközei és intézményei. – Könyvtári Figyelő, 1990. 5-6. 
sz. 487. p.
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Szentmihályi János életművében az egyik legjelentősebb, legtekintélyesebb alkotásnak 
tekinti.”49

Horváth Tibor kollégaként való visszaemlékezésében olvashatunk a másodfokú 
bibliográfia készítésének motivációjáról, szerepel írásában a referral center és a tájékoz-
tatás a tájékoztatásról, megtudhatjuk, hogyan tanította a tájékoztatást Kőhalmi Béla és 
Szentmihályi János.50

Ferenczi Zsuzsanna a tanárra emlékezik, már bevezetőjében említve a bibliográfiát. 
Részletesebben a tankönyvekkel, jegyzetekkel foglalkozó részben ír róla: „S természete-
sen a Vértesy Miklóssal együtt írt fő művét, az Útmutató a tudományos munka magyar 
és nemzetközi irodalmához című könyvét is tankönyvként kezelte, használtatta. 
Bizonyos részeit ma is használjuk, nem belenyugodva a magyar nyelvű referensz 
másodfokú bibliográfia hiányába, mert a műfaj világszerte él, pl. a Walford 7. kiadása 
1996-ban jelent meg.”51

Nem véletlen, hogy nála készült szakdolgozatként az a Szentmihályi-bibliográfia, 
Gyöngyösi Istvánné munkája, amelyet az emlékkötet bibliográfiája is felhasznált,52 s 
annak az okát is kezdem sejteni, hogyan lehet meg tanszéki könyvtárunkban a Walford 
7. kiadásának mind a három kötete, amelynek máshol nem találtam nyomát.

Szabó Sándor előadása is a bibliográfia és az oktatás kapcsolatát bizonyítja: „Az ő 
közreműködésével a könyvtár az ötvenes évek első felében bibliográfiai sorozatot 
indított az egyetemi oktatás segítése céljából, s ez a vállalkozás vezetett el a hazai 
bibliográfiai teljesítmények mai napig legismertebb művének, a Vértesy Miklóssal közö-
sen összeállított Útmutató a tudományos munka magyar és nemzetközi irodalmához 
című mű elkészítésének és kiadásának gondolatához.”53 Bibliográfia I. című jegyzete 
bevezetőjében Szentmihályi János is a „tudományos tájékoztatási és bibliográfiai 
ismeretek egyetemi oktatásának eddigi segédletei” között elsőként említi a „tankönyv-
jellegű” Szentmihályi–Vértesyt.54

A SzENTMiHáLYi–VÉrTESY A rEFErENSz MáSODFOKÚ 
BiBLiOGráFiáKróL

Furcsa volna úgy írni egy már több mint 50 éves munkáról, hogy magát a művet meg se 
nézzük. Korabeli kritikusai is írtak arról, hogy a megfelelő mutatók hiányában nem 

49 Sebestyén György: Szentmihályi János pályaképe. – Szentmihályi-emlékkötet (szerk. Nagy Anikó). 
Országos Széchényi Könyvtár: Osiris, Bp., 2000. 14. p.
50 Horváth Tibor: Szentmihályi János, a kolléga. – Szentmihályi-emlékkötet (szerk. Nagy Anikó). Országos 
Széchényi Könyvtár: Osiris, Bp., 2000. 28-38. p.
51 Ferenczi Zsuzsanna: Szentmihályi János, a tanár. – Szentmihályi-emlékkötet (szerk. Nagy Anikó). 
 Országos Széchényi Könyvtár: Osiris, Bp., 2000. 44. p.
52 Gyöngyösi Istvánné: Szentmihályi János életrajzi bibliográfiája. Szakdolgozat. [Szombathely]: [BDTF] 
[1985] 238 p. mell. (13 p.)
53 Szabó Sándor: Szentmihályi János a bibliográfia elméletéről és metodikájáról. – Szentmihályi-emlékkötet 
(szerk. Nagy Anikó). Osiris, Bp., 2000. 49. p. 
54 Szentmihályi János: Bibliográfia. 1., Az általános jellegű bibliográfiai tájékoztatás elmélete, gyakorlata és 
forrásai. Kézirat. 10. változatlan kiadás. Nemzeti Tankönyvkiadó. Bp., 1993. 3. p. 
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18 Könyvtár

tudják teljes mértékben elemezni a tartalmát. Mi sem vállalkozhatunk erre, egy 
szempontot ragadunk ki csak, nevezetesen azt, hogy mit találunk a bibliográfiában saját 
műfajáról, a referensz másodfokú bibliográfiákról. 

Az általános rész hét részre oszlik, amelynek nagy részét Szentmihályi János 
készítette; az utolsó kettőből a Sajtóbibliográfiák. Folyóirat-bibliográfiák Pajkossy 
Györgyné munkája, a Bibliológia. Könyvtártudomány pedig Vértesy Miklósé. Szentmi-
hályi állította össze az egyes tudományágak, szűkebben a társadalomtudományok 
közül a Művészettörténet és az Irodalomtudomány és a Szépirodalom tájékoztató 
könyveit. A bibliográfia 40 fejezetre oszlik, az általános részre 7, az ezt követő Társada-
lomtudományokra 19, a Természettudományok. Technikára 14 fejezet jut. Ezek 
természetesen nem azonos méretűek, az öt legterjedelmesebb csaknem a könyv felét 
teszi ki (Műszaki tudományok 82 oldal, Nyelvtudomány. Filológia 78, Történelem 49, 
Sajtóbibliográfiák.  Könyvtártudomány 48, Általános jellegű bibliográfiák, bibliográfiai 
jellegű katalógusok 35).

A tartalomjegyzékben csak ezek a címek szerepelnek (angolul, franciául, németül és 
oroszul is), a fejezetek rendszerét, részletes bontását nem ismerhetjük meg, legfeljebb 
az egyes összetevőit találhatjuk meg a Tárgymutatóban. A tartalomjegyzék alapján 
lehet csak sejteni, hogy például az Általános jellegű bibliográfiák, bibliográfiai jellegű 
katalógusok fejezetben kell keresnünk. A tárgymutató felől indulva a „bibliográfia 
(tájékoztató műveké)” is ide vezet bennünket. Sokat segített volna, ha a tartalomjegy-
zékben, esetleg az adott fejezetek előtt, azok részletes bontását is láthattuk volna. 
Remélem, hogy amikor digitalizálják a művet, akkor minden részletét áttekinthetővé 
teszik. Az alábbi tartalomjegyzékben csak az első cím szerepel, a további bontást 
a bibliográfia anyaga alapján emeljük ki példaként, az országok szerinti csoportokra 
csak utalással: 

ÁLTALÁNOS JELLEGŰ BIBLIOGRÁFIÁK, BIBLIOGRÁFIA JELLEGŰ 
 KATALÓGUSOK
A bibliográfia elmélete
A BIBLIOGRÁFIÁK BIBLIOGRÁFIÁI
Teljességre törekvő bibliográfiák
Kurrens másodfokú bibliográfiák
A tájékoztató művek bibliográfiai
Egyetemes és általános bibliográfiák
Válogató általános bibliográfiák
NÉV NÉLKÜL ÉS ÁLNÉVEN MEGJELENT MŰVEK BIBLIOGRÁFIÁI
NAGY KöNYVTÁRAK KATALÓGUSAI, KöZPONTI KATALÓGUSOK
NEMZETI BIBLIOGRÁFIÁK
A nemzeti bibliográfiák bibliográfiái
Magyar nemzeti bibliográfiák
Külföldön megjelent magyar könyvek bibliográfiái (3 országra bontva)
A Magyarországon idegen nyelven megjelent művek könyvészete
A Magyarországra vonatkozó külföldi irodalom bibliográfiái
Névtelen és álneves szerzők lexikonja
Külföldi országok nemzeti bibliográfiái
EURÓPA (21 ország)
ÁZSIA (Csak Kína)
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AMERIKA (3 csoport)
AUSZTRÁLIA
A témánkhoz kapcsolódó műveket „A bibliográfiák bibliográfiái” között „A tájékoz-

tató művek bibliográfiái” csoportban találhatjuk meg.55 Megemlítik Gulyás kézikönyvé-
nek második kötetét, a külföldiek közül Malclès művét emelik ki, a sorrend mellett 
külön megjegyzéssel is: „A tudományos kutatás segédkönyveinek modern összeállításai 
között a legszínvonalasabb.”56 A másik példaértékű eszközként a Guide to reference 
books 1951-es kiadása (az első Winchell) és annak kiegészítései szerepelnek. Míg 
a Malclès-nél öt lelőhelyet láthatunk, az amerikai munkánál kódok helyett a „Minden 
nagyobb könyvtárban” megjegyzés olvasható. (A kiegészítéseknél már csak egy.) 
A további munkák már a kisebb terjedelmű, jól használható összeállítások megjegyzés 
alatt találhatók, köztük a Walford első, még csak 543 oldalas kiadása (egyetlen lelőhelye 
az Eötvös Loránd Tudományegyetem Könyvtára) és a Totok-Weitzel ugyancsak 
1959-ben megjelent 2. edíciója. Az egyetemi oktatás céljaira készültek között a kis 
Malclès 1954-es, első kiadása, „A háromkötetes mű rövidített kiadása” adatai olvasha-
tók.57 

A rEFErENSz MáSODFOKÚ BiBLiOGráFiáK MAGYAr 
JEGYzETEKBEN, SEGÉDLETEKBEN 

Szentmihályi János Bibliográfia i. című jegyzete
Maga Szentmihályi János a Bibliográfia I. című jegyzetében a Szentmihályi–Vértesyt 
a tudományos tájékoztatás és a bibliográfiai ismeretek egyetemi oktatásának eddigi 
segédletei között sorolja fel, elsőként említve, a tankönyvjellegű jelzőt használva rá 
(Kőhalmi Béla és saját jegyzetei között).58

Példaértékű, ahogyan egyértelműen kiemeli, hogy mi az, amit egy az egyben 
Kőhalmi Béla jegyzetéből vesz át (s egyben sajnálkozik az előszóban, hogy vannak 
olyan részek, amelyeket ki kellett hagynia, illetve rövidítenie kellett). Külön köszönetet 
mond azoknak, akik hozzájárulásukat adták ahhoz, hogy egyes munkáikat felhasznál-
hassa. 59

Úgy gondolom, hogy a diszciplína jellégéből adódóan nem lehet mindig mindent 
elölről kezdeni, teljesen újat alkotni. Sem annak nincs értelme, hogy valamit kis 
mértékben változtasson meg azért, hogy saját munkának tűnjön, sem annak, hogy 
valamit csak azért hagyjon ki, mert benne volt az előző műben. 

55 Szentmihályi-Vértesy. 37-38. p.
56 Uo. 37. p.
57 Uo. 38. p.
58 Szentmihályi János: Bibliográfia. 1., Az általános jellegű bibliográfiai tájékoztatás elmélete, gyakorlata és 
forrásai. Kőhalmi Béla: Bibliográfia c. jegyzete szövegének felhasználásával: Kézirat. 10. változatlan kiadás. 
Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 1993. Előszó 3. p.
59 Uo.
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A tárgyalt témánkkal a jegyzet III. fejezete, A bibliográfiai tájékoztatás forrásainak 
nyilvántartása című foglalkozik. Ezt egy elméleti és egy történeti fejezet előzi meg – I. 
fejezet: Elméleti alapvetés. A bibliográfiai tájékoztatás jellege és formái, II. fejezet: 
A bibliográfia rövid története, vagyis a tényleges bemutatásnál az első helyen tárgyalja 
ezeket az eszközöket, s utána jönnek a további típusok (Egyetemes általános bibliográ-
fiák, Ősnyomtatvány-bibliográfiák, Nagy könyvtárak publikált katalógusai, …, Életrajzi 
gyűjtemények, biobibliográfiák, A folyóiratok és folyóirat-közlemények bibliográfiái), s 
végül röviden foglalkozik a nemzeti bibliográfia általános problémáival.

Ez a rész is tartalmaz történeti összefoglalást (nagyrészt Kőhalmi Béla anyagának 
segítségével), majd a retrospektív és kurrens (tiszta) másodfokú bibliográfiák után a 4., 
A bibliográfiai munka valamennyi forrásának együttes feldolgozásai című részfejezeten 
belül kerül elő az itt tárgyalt típus: 

„A tájékoztató munka különböző jellegű forrásainak megismerése érdekében, tehát 
szükségletté vált olyan bibliográfiai kézikönyvek megteremtése, amelyek ezeket 
a forrásokat értékelik és összefoglalják.

Az ilyen jellegű másodfokú bibliográfia természetesen nem törekedhet teljességre. 
A feltárható óriási anyagból ki kell válogatnia a legjobban használhatót. Ugyanakkor 
a másodfokú bibliográfiának ez a fajtája szükségszerűen tekintettel van azokra az igé-
nyekre is, amelyek minden országban különbözők. Ezért úgyszólván minden haladot-
tabb országban létrejönnek a segédkönyveket válogatóan összefoglaló bibliográfiák.”60

Ezek közül legjobbnak tartja, s elsőként mutatja be Malclès asszony munkáját. Máso-
dikként az amerikai eszköz következik:

„Az Egyesült Államokban, ahol a könyvtári referensz-munka régi hagyományokkal 
rendelkezik már, 1902-ben jelent meg I. G. Mudge: Guide to reference books című 
munkája, melynek 7. kiadása C. M. Winchell szerkesztésében 1951-ben jelent meg és 
amely munka kétévente pótlásokkal (Supplements) egészül ki. A tájékoztatási segédle-
tek megismerése iránti igény mértékét mutatja, hogy a College and Research Libraries 
című folyóirat minden januári és júliusi számában közli a munka félévi kiegészítéseit.”61 

A jegyzet bemutatja még a hasonló jellegű szovjet munkát és a német Totok-Weitzelt, 
majd a magyarok közül Gulyás Pál, utána a saját összeállítását, végül pedig  
a Szentmihályi–Vértesyt.

„Az igények korszerű kielégítésére törekszik a Szentmihályi János – Vértesy Miklós: 
Útmutató a tudományos munka magyar és nemzetközi irodalmához című (Bp. 1963, 
716 p.) mintegy 25 szakember közreműködésével készült munkája. Gulyás Pál nyomába 
lépve ez a bibliográfia a magyar segédkönyvek teljességre törekvő ismertetésén kívül 
egyébként a hazai könyvtárakban található, a hazai igények kielégítését szolgáló 
tájékoztatási segédletek rendszerezésére törekszik.”62

Mellette még három – keletnémet, angol és francia – bibliográfiákról szóló tanköny-
vet ismertet röviden. 

60 Uo. 69. p.
61 Uo. 69-70. p.
62 Uo. 70. p.
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Kertész Gyula Könyvtári tájékoztatás 1. című főiskolai jegyzete
Kertész Gyula általános tájékoztatásról írt jegyzete63 – az első főiskolai jegyzet a témá-
ban – természetesen forrásként hivatkozik Kőhalmi Béla és Szentmihályi János korábbi 
munkáira, általában az egyetemi könyvtárosképzés Bibliográfia című tantárgyának 
úttörő jegyzeteire. Előbb említi azonban a Könyvtártudományi és Módszertani 
Központ könyvtárosképző szaktanfolyamai Könyvismeret tárgyához készült jegyzete-
ket, s azok közül is kiemeli Horváth Tibor Szakirodalmi forrásismeret I., Bevezetés 
jegyzetét.64

Ez a segédlet részletesen foglalkozik a bibliográfiák osztályozásának kérdéseivel, 
áttekintést ad a kalauz jellegű bibliográfiákról (konkrét példaként Kosáry Domokos 
munkáját kiemelve),65 amikor a felhasználási területek között az oktatással foglalkozik, 
akkor is ezt a típust említi. Legutolsó csoportként szerepelnek a másodfokú bibliográ-
fiák, a korábban bemutatott ismeret – dokumentumok – bibliográfiák rendszert 
kiegészítve a bibliográfiák bibliográfiáival. Itt nem ad további bontást. 

Később azonban, már a dokumentációval foglalkozó tartalmi egység után külön 
fejezetet szentel az általános másodfokú bibliográfiáknak. Két csoportba sorolja őket: 
Csak a bibliográfiai forrásokról számot adó típus (Besterman és Gulyás a példája) és 
A segédkönyvekről számot adó típus. Ez utóbbiban először Malclès műveivel foglalko-
zik részletesen, majd az amerikai munka 1951-es 7. kiadásával és annak kiegészítéseivel, 
az 1960-ban megjelent, 1956-1958-ra vonatkozó harmadik supplementumig, s már 
a jegyzet megírásának évében megjelent Szentmihályi–Vértesy is szerepel benne, 
minden esetben meghatározva, hogy meddig lehet bennük tájékozódni, s utalva arra, 
hogy milyen nehézséget jelenthet, hogy az újabb bibliográfiákról is tudjunk, ezzel 
átvezetve a kurrens bibliográfiákra, sajnálattal említve meg, hogy nincs igazi lehetőség 
a naprakész tájékozódásra, több éves a lemaradás.66

Kertész Gyula jegyzete, amely anyaggyűjtését 1972 végén zárta le, szemmel látha-
tóan épít erre, ugyanakkor mindig a legújabb kiadásokat mutatja be, így a tiszta másod-
fokú bibliográfiák esetében Besterman munkájának 1965-1966-ban megjelent 4. 
kiadását. A referensz másodfokú bibliográfiák között a legrészletesebben Malclès 
munkáival foglalkozik (itt legfeljebb az lehetett az újdonság, hogy 1963-ban megjelent 
a tankönyvesített változat 2. kiadása), a többi nemzetközi eszközre csak röviden utalva. 
A Horváth Tibornál szintén részletesebben tárgyalt amerikai munka 8., 1967-es 
kiadásánál, kiemelve a kiegészítések rendszerét, az angol és a német eszközök esetében 
az akkori legújabb kiadások adatait adja meg [Walford Guide to reference material 
esetében az 1966-1968-as 2. kiadást, a német munka, a Handbuch der 
bibliographischen Nachschlagewerke 3., 1966-os kiadását (röviden Totok-Weitzel, de itt 
már egy harmadik szerkesztővel kiegészülve)], továbbá Kirpicseva 1958-as szovjet 

63 Kertész Gyula: Könyvtári tájékoztatás. 1., Általános tájékoztatás. 6. változatlan utánnyomás. Tankönyv-
kiadó. Bp., 1981.
64 Horváth Tibor: Szakirodalmi forrásismeret. 1., Bevezetés. Bp.: OSZK KMK, 1963. http://www.mek.oszk.
hu/10500/10522/index.phtml
65 Uo. 48-49. p.
66 Uo. 89-98. p.
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munkáját. Gulyás bibliográfiáját is a referensz másodfokúak között tárgyalja, s részlete-
sebben értékeli a Szentmihályi–Vértesyt.67

Én ahhoz a nemzedékhez tartozom, amely az elsők között tanulhatott ebből 
az abban az időben még elég naprakésznek számító jegyzetből. A későbbiek során 
azonban egyre régebbiek lettek a tárgyalt művek. Az sajnálatos, hogy a magyar munkák 
esetében újabb készítésű jegyzetek sem tudtak volna újdonságról beszámolni, a nemzet-
köziek esetében azonban lehetőség lett volna az új kiadások bemutatására, például arra, 
hogy az USA-ban a Winchellt a Sheehy váltotta fel, vagyis az 1976-os 9. és az 1986-os 
10. kiadás Eugene Paul Sheehy szerkesztésében jelent meg, majd 1992-ben Robert Balay 
tette közzé az ehhez kapcsolódó, 1985–1990-re vonatkozó kiegészítést. Időben ennél 
később, 1993-ban jelent meg Szentmihályi János Bibliográfia I. című jegyzetének 
általam használt verziója, de ez a 10., változatlan kiadás, amelyben a Winchell 1951-es 
kötetéről és annak kiegészítéseiről lehet csak olvasni (ti. az első kiadás az 1963-as 
Szentmihályi–Vértesy után, de a Winchell 1967-es kiadása előtt készült el). Mennyire 
lehetett naprakész azoknak a hallgatóknak a tudása, akik elsősorban jegyzet alapján 
tanultak? (Az interneten találhatunk különböző intézményekben kidolgozott tételsoro-
kat, ezek között akad olyan is, amelyben az amerikai munkát ma is Winchellként 
emlegetik.)

Gyurgyák János A szerkesztő és szerző segédkönyvei című 
bibliográfiája
A jegyzeteken kívül azok a kiadványok tekintik fontosnak ezeket az eszközöket, 
amelyek feladatuknak tartják az ilyen jellegű tájékoztatást. Ilyen Gyurgyák János 
A szerkesztő és szerző segédkönyvei68 című bibliográfiája, amelyről a szerző így ír: 

„Ebben az összeállításban azokat a bibliográfiákat, kézikönyveket, segédkönyveket, 
alapvető tankönyveket, szótárakat, enciklopédiákat, lexikonokat és egyéb alapkönyve-
ket, valamint számítógépes adatbázisokat gyűjtöttem össze, amelyek ismerete és 
használata elengedhetetlen a szerkesztői munkában.”69 A szerkesztés (szöveggondozás) 
kézikönyvei című rész után a Könyvek csoporton belül a Külföldi könyvek részben 
az első kategóriát a Másodfokú és általános tájékoztató bibliográfiák képezik. „A fran-
cia, a német és az angolszász tudományos élethez hozzátartoznak azok a kitűnő – és 
folyamatosan felújított! – másodfokú és tájékoztató bibliográfiák, amelyekhez bátran 
fordulhatnak a kutatók. A magyarországi próbálkozások (Gulyás, Szentmihályi–
Vértesy) sajnálatosan nem folytatódtak, így mára már mindkettő jelentősen elavult.”70

Gyurgyák könyve először 1996-ban jelent meg, s az adott időszak legfrissebb 
kiadásait tartalmazza, így a Guide to reference books esetében szerepel a 10. kiadás, 
az 1986-os Sheehy és annak Robert Balay által készített kiegészítése. De nem feledkezik 
meg a 8. kiadásról sem, amely a második és utolsó volt Winchell szerkesztésében. 

67 Kertész Gyula: Könyvtári tájékoztatás. 1., Általános tájékoztatás. 6. változatlan utánnyomás. Tankönyv-
kiadó. Bp., 1981. 177-180. p.
68 A szerkesztő és a szerző segédkönyvei. In: Gyurgyák János: Szerkesztők és szerzők kézikönyve. Változat-
lan utánnyomás. Osiris. Bp., 2003. 353-449. p.
A művet egy szempontból elemeztem, 2000-ben megjelent tanulmányomban. Lásd 7. jegyzetet.
69 Uo. 355. p.
70 Uo. 370. p.
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Tanulságos a Sheehyhez fűzött értékelése: „Winchell művének folytatása, annak 
bővített és jelentősen átdolgozott kiadása. Mivel Winchell műve fogalommá vált, sajnos 
akkor is ahhoz fordulnak a szerzők, amikor már Sheehy könyvét kellene használni-
uk.”71 A brit Walford’s guide to reference material akkor frissen, 1993 és 1995 között 
közzétett 6. kiadását, s annak 1992-es rövidített változatát tartalmazza. A német és 
francia művek között már nem tud ennyire friss változatokra utalni. A német munka 
esetében az első szerkesztők neve már a címbe olvadt be (Wilhelm Totok – Rolf Weitzel 
Handbuch der bibliographischen Nachschlagewerke), ennek 6. kiadása 1984-es, Malclès 
eredeti, 1952–1958 között megjelent könyve mellett egy 1975-ös egykötetes, moderni-
zált változatát tudja említeni.

A továbbiakban sokszor hivatkozik ezeknek a műveknek a megfelelő részére:
„Az egyes országok másodfokú bibliográfiáit a következő kötetekben találjuk meg.” 

(Malclès, Sheehy, Walford).72

„Az egyes nemzeti bibliográfiák felsorolása megtalálható még:” (Malclès, Sheehy, 
Totok-Weitzel, Walford).73

„Az egyes országok sajtóbibliográfiáinak felsorolását megtaláljuk:”74 (ugyanezek, s 
még találhatunk hasonló példákat).

A könyv 2003-as kiadása változatlan utánnyomás, ami azt jelenti, hogy a bibliográ-
fiát is változatlan formában hozza, miközben az amerikai munkának 1996-ban 
megjelent a 11. kiadása Robert Balay szerkesztésében, a Walfordnak pedig az 1996 és 
1998 között a 7., 2000-ben pedig a 8. kiadása is kijött. Ugyanakkor ez tükrözheti 
a realitást is. Mivel a bibliográfia előszavában leírja, hogy ragaszkodott az autopszia 
elvéhez, azaz csak olyan könyveket ír le, amelyeket kézbe is tudott venni, lehet, hogy 
a bibliográfia átdolgozott változata esetében is ezek a kiadások maradtak volna benne, 
mert kétséges, hogy megtalálhatók-e nálunk az újabbak. Sok magyar közgyűjtemény-
ben annak is örülni kell, ha ezeket a kiadásokat sikerült megszerezniük, s nem csak 
a még régebbieket.

Kosáry Domokos Bevezetés Magyarország történetének forrásaiba és 
irodalmába című művének 2000-es kiadása
Az ’50-es évektől állandó hivatkozási alapot jelent Kosáry Domokos bibliográfiája. 
A 2000-es kiadás75 előszava pontosan bemutatja az előzményeket, az 1951-es és  
a 1970-es kiadást is. Ez a kötet az 1970-es kiadás első 130 lapjának új változata, csak-
nem háromszoros terjedelemben. Hangsúlyos helyen találjuk meg a másodfokú 
bibliográfiákat az 1. Általános tájékozás című fejezet második részeként (1.2 Bibliográ-
fiák bibliográfiái, az 1.1 A (történeti) bibliográfia fejlődése) után.76

A magyarok után a nemzetközi eszközöket is időrendben veszi fel, az első megjelenés 
alapján besorolva. így az amerikai vállalkozás 1902-nél s az első szerkesztő, Alice 

71 Uo.
72 Uo. 371. p.
73 Uo. 372. p.
74 Uo. 375. p.
75 Kosáry Domokos: Bevezetés Magyarország történetének forrásaiba és irodalmába. 1., Általános rész. 1., 
Könyvtárak és bibliográfiák. 1., Általános tájékozás. Osiris, Bp., 2000. 
76 Uo. 36-39. p.
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Bertha Kroeger neve alatt szerepel (mintegy helyesbítve azt, hogy Szentmihályi és 
Horváth Tibor is Mudge-ot nevezi meg, aki a 3–6. kiadás szerkesztője volt), a 6. 
kiadástól kezdve a 10-ig mindegyiket meghatározva, a kiegészítések között ez utóbbi-
nak a kiegészítést megadva (tehát az 1996-os 11. kiadás itt sem szerepel). A Walford 
esetében az első, 1959-es kiadásától s annak kiegészítésétől az 1993-1995-ös 6.-ig 
mindegyikről képet kapunk. (Utalás történik arra is, hogy a legújabb kiadás folyamat-
ban van – s hiába jelent meg hamarabb az 1996–1998-as háromkötetes változat –, de 
a „Kosáry” az átfutási idő miatt nem tartalmazza a pontos megjelenési adatokat.) 
Könnyebb helyzetben lehetett a német és francia eszközök esetében: a Totok-Weitzelnél 
1954-től egészen 1984-1985-ig, a 6. kiadásig rögzíthette a kiadásokat, a nagy Malclès 
esetében egyetlen változatot írhatott le, s a kis Malclès 3 kiadásának adatait ismerhettük 
meg (1963, 1969, 1976).

Sajnálatos, hogy „a Kosáry” kiegészítésére már nem nagyon számíthatunk, itt most 
nem is a tervezett további 19 kötetre gondolok (az I. Általános rész 2-8. és a II. Időrendi 
rész 1–12. kötete), hanem jelen 1. kötet frissített változatára, amely pedig kitűnő alapot 
jelentene további munkákhoz.

A Könyvtárosok kézikönyve esetében ugyancsak sajnálattal állapíthatjuk meg, hogy 
a 2000-es évek elejéről egy kiadása van az ötkötetes műnek, s nem várható átdolgozott 
változata. így a készítéskori, pillanatnyi helyzetet tükrözi az egész munka. A mi 
szempontunkból a II. kötetből Murányi Lajos dolgozata érdekes most, A bibliográfiától 
az adatbázisig című fejezet,77 ezen belül a 4.3.3., A kiinduló tájékozódás eszközei.78

A szerző a Kalauzbibliográfiák cím alatt tárgyalja a referensz másodfokú bibliográfi-
ákat, majd utána Másodfokú bibliográfiák cím alatt a tiszta másodfokú bibliográfiákat. 
Az előbbi csoportban az eddigiekhez képest újdonságot jelent a Walford 7., 1996 és 1998 
között megjelent kiadásának a bemutatása, az amerikai eszköz esetében itt is az 1992-es 
kiegészítés a legújabb. A Totok-Weitzelnél és a Malclès-nál nem kell csodálkozni, hogy 
ugyanazok szerepelnek (ez utóbbit kissé „koros”-nak mondja) itt, mint Kosárynál. 
A megszokottakhoz képest pluszban egy 1964-es spanyol munkáról kapunk informáci-
ókat, a magyarok közül a Szentmihályi–Vértesy mellett frissebbként a főiskolai könyv-
tári tájékoztatás újabb kiadásait láthatjuk, az egyes tudományágakba való bevezetések 
között a példa Kosáry 2000-es 1. kötete.79

Úgy gondolom, hogy az amerikai és a brit kiadvány szolgálhat példaként arra, hogy 
milyen módszerekkel lehet elérni az ilyen eszközök minél inkább frissen tartását, így 
ezt a kettőt próbáljuk megvizsgálni a továbbiakban.

77 Murányi Lajos: A bibliográfiától az adatbázisig. In: A könyvtárosok kézikönyve. (szerk. Horváth Tibor, 
Papp István.) 2. Bp.: Osiris, 2001. 297-375. p.
78 Uo. 331-334. p.
79 Uo. 331-333. p.
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A GuiDE TO rEFErENCE BOOKSTóL A GuiDE TO 
rEFErENCE-iG

Az egyik fontos kérdés, ami ez alapján is felvetődik, a bibliográfiák folyamatos frissíté-
sének megoldása. A Guide to reference books II. világháború előtti 6 kiadása után 
1951-ben jelent meg az újabb, a hetedik, már Constance M. Winchell szerkesztésében.80 
S ehhez kapcsolódóan a College and Research Libraries hasábjain 1952-től megindul 
egy rovat, amely azután több mint fél évszázadon keresztül jelenik meg. Szerencsére 
a folyóirat teljes anyaga megtalálható a hálózaton open access formában,81 így mindent 
pontosan rekonstruálni lehet.

Az 1952-es januári számban Reference books of 1950–1951 címen került az olvasók 
kezébe az első rész.82 A bevezető hangsúlyozza, hogy nem az 1950-51-ben kiadott összes 
referensz munka listájáról van szó, csak egy válogatásról azok közül, amelyek különö-
sen érdekesek lehetnek azok számára, akik az egyetemi könyvtárakban a tájékoztató 
munkával foglalkoznak. A természettudományi és műszaki anyag nem szerepel benne, 
mert arra van egy külön lista (a lábjegyzetből megtudhatjuk, hogy az a Library 
Journalben jelenik meg). Az 1951-es 7. kiadás elsősorban 1949-ig megjelent könyveket 
tartalmaz, s csak alkalomszerűen kerültek be 1950-esek. Olyan könyvek adatait 
találhatjuk meg a folyóiratban, amelyek valószínűleg bekerültek volna a könyvként 
megjelent bibliográfiába, ha időben megkapják azokat.

Az első csoport a Bibliography, s azon belül a Guides kategória szerepel az élen. Itt 
az egyetlen ismertetett mű L. Malclès munkája, az új francia bibliográfiai kézikönyv és 
tankönyv, amelyet üdvözölnek a műfaj kiegészítéseként (Les sources des travail 
bibliographique). Részletesen bemutatják a mű első kötetét (az egyes nagy fejezetek 
címét franciául megadva), utalva arra, hogy még két, a különböző szakterületekkel 
foglalkozó kötet fogja követni ezt az általánost. A szöveges ismertetés után a szerzők, 
azok híján a címek betűrendjében található a lajstromba vett művek leírása.

1953 júliusában a használók javaslatára áttértek arra a formára, amely megfelel 
a könyvnek (nem különül el a leírás, hanem azt követi az ismertetés). Ebben a közle-
ményben jelenik meg Malclès művének második kötete, ezt csak az Index 
Bibliographicus Thèodore Besterman által szerkesztett 3. kiadása előzi meg.83 1954 
elején Selected reference books lesz a rovat új címe, azt is megtudjuk, hogy ekkorra 
megjelent az első Supplementum, tehát nem önmagában ez a rovat a könyv kiegészítője. 
S először sorolja fel Winchell a közreműködőket, a Columbia Egyetem Könyvtárának 
hat tájékoztatóját, közöttük Eugene P. Sheehyt.84 2004-ig összesen három szerkesztője 
volt a rovatnak, 1962-ig Constance M. Winchell (11 éven át, 22 alkalommal). Tőle ezt 

80 Wincell, Constance M.: Guide to reference books. Based on the Guide to reference books sixth ed. by 
Isadore Gilbert Mudge. Chicago: ALA, 1951
81 crl.acrl.org
82 Winchell, Constance M.: Reference Books of 1950-1951. College and Research Libraries, 1952. nr.1., 30-
36. p. 
83 Winchell, Constance M.: Reference Books of 1952-1953. College and Research Libraries, 1953. nr. 3. 259-
265. p.
84 Winchell, Constance M.: Selected Reference Books of 1953. College and Research Libraries, 1954. nr. 1 
50-56. p.
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a feladatot Eugene P. Sheehy vette át 1963 januárjától, és 1987 januárjában jelent meg 
az utolsó összeállítása, tehát majdnem negyed évszázadon keresztül végezte ezt 
a munkát. Ezután Eileen McIlvaine következett (ő a 8., 1976-os kiadás – a korábbi 
Sheehy – szerkesztői között is szerepel már), 1987 júliusától 2004 szeptemberéig. Tehát 
hárman összesen több mint fél évszázadon keresztül gondozták ezt a rovatot, s az is jól 
megfigyelhető, ahogyan fokozatosan vették át egymástól a feladatot.

2005-ben egy szerkesztői páros vette át a munkát, Sarah Witte és Mary Cargill, ekkor 
változott a rovat címe Selected reference works-re. Nekik 2005 elejétől 2009 elejéig 
összesen 9 közleményük jelent meg, a 2009 márciusi az utolsó. Ennek előszavából 
az nem derül ki, hogy folytatódik-e a munka, azt azonban megtudhatjuk, hogy 
az utolsó szerkesztők is a Columbia Egyetem könyvtárának munkatársai, ugyanúgy, 
mint a közreműködők is. Ha ehhez hozzátesszük azt, hogy ez már az 1917-ben megje-
lent 3. kiadást szerkesztő Mudge-ról is elmondható, akkor már láthatjuk, mit jelentenek 
ezek a hagyományok. Az intézményesülés szempontjából még fontosabb, hogy az első 
kiadástól, 1902-től az American Library Association (ALA) a megjelentető.

A nyomtatott kiadások gyors áttekintése: 1951-ben és 1967-ben a 7. és 8. (Winchell), 
1976-ban és 1986-ban a 9. és 10. kiadás (Sheehy), az ehhez készült, 1985 és 1990 közötti 
évekre vonatkozó kiegészítés Robert Balay szerkesztésében, s 1996-ban jelent meg 
az utolsó, 11. változat, amelyet szintén ő szerkesztett. Voltak tervek a 12. kiadás megje-
lentetésére, de ehelyett 2008-tól indult új címen az internetes Guide to reference.85 

A honlapra lépve elsőként megtudhatjuk, hogy a Library Journal 2012-ben a legjobb 
adatbázisnak választotta a legjobb szakmai forrás kategóriában. Mintegy 16 ezer tétel 
szerepel benne, nyomtatott és webes, ingyenes és előfizetési díjhoz kötött mű egyaránt. 
A tételek elrendezése 6 nagy tematikus csoportban és alcsoportokban történik (a 
zárójelben az alcsoportok száma): General reference works (14), Humanities (10), Social 
and behavioral sciences (11), History and area studies (7), Science, technology & 
medicine (10), Interdisciplinary fields (5). Az első csoportba tartozik a könyvtár- és 
információtudomány (Library and information science) s a legkevésbé hagyományos-
nak tartott kategóriák: a web mint referensz eszköz (The web as reference tool) és 
az online általános referensz könyvtárak (Online general reference libraries). Természe-
tesen minden egyes csoporton belül is sok webes forrást találhatunk.

Ha előfizetőként a böngészésre kattintunk, akkor ugyanezeket a csoportokat 
láthatjuk, de már annak a számával, hogy hány forrás tartozik az adott csoporthoz. 
A hat fő csoportnál először csak a szerkesztői útmutatót olvashatjuk, de valamelyik 
csoport címére kattintva a nagy kategória teljes tételszámát is láthatjuk. Amelyik 
kategóriánál tartunk, az ahhoz tartozó források közül az első 25-öt láthatjuk alapbeállí-
tásban, s eldönthetjük, hogy az annotációkat is el akarjuk-e olvasni, vagy csak a leíráso-

85 http://guidetoreference.org 
Maga a forrás is előfizetéshez kötött, de lehetőség van arra, hogy 60 napos kipróbálást kérjünk. Megfelelő 
jelszó nélkül is olvashatjuk a további dicséreteket, köszönetnyilvánításokat, láthatjuk a főbb funkciókat: 
Böngészés, keresés, haladó keresés (Browse, Search, Advanced Search). Ha ezekre vagy a My Guide-ra kat-
tintunk, akkor figyelmeztetést kapunk, hogy ezt csak előfizetőként tehetjük. A felső menüpontban az About 
és a Help funkció áll regisztráció nélkül is rendelkezésünkre, innen is sokat megtudhatunk róla. Például 
az alapvető felépítést, ahogyan a baloldali menüsor Subject categories and editor’s guides részét, de a szer-
kesztői útmutatókat már csak előfizetőként olvashatjuk. A baloldali menüsor erre erősen ösztönöz: Előfizető 
az intézményem? (Is my institution subscribed?) és a Nem előfizető? Ingyenes kipróbálás (Not subscriber? 
Free trial), valamint a Fizessen elő! (Subscribe!) menüpontokkal.
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kat. Ugyanekkor ezek a csoportok további kisebbekre bomlanak, a Library and 
information science 526 tétele általános munkákra (General works, 251) és a szakmai 
gyakorlatra (Professional practice, 296, a számok azt mutatják, hogy egy forrás több 
helyre is besorolható), s ezek közül választva kaphatjuk meg a további bontást. Egy 
adott tétel esetében is követhetjük a hierarchiát, s annak bármelyik szintjére bekapcso-
lódhatunk, pl. General reference works\ Library and information science\ Professional 
practice\ Services to special and diverse populations. 86 Az elemzés azonban maradjon 
későbbre, ehelyett mindenkit az ingyenes kipróbálás lehetőségére biztatok. Nézzük 
meg, hogyan alakult a brit eszköz sorsa indulásától, 1959-től a 2000-es évekig, meny-
nyire érvényesülnek azok a tendenciák, amelyekre Horváth tanár úr utalt.

A GuiDE TO rEFErENCE MATEriALTóL A THE NEW 
WALFOrD. GuiDE TO rEFErENCE rESOurCES-iG

1959-ben jelent meg a Guide to reference material első kiadása Albert John Walford 
szerkesztésében.87 Előszavában természetesen foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy miért 
van szükség egy új bibliográfiára, amikor rendelkezésre áll Constance Winchell 
mintaképül szolgáló munkája, amely nagy hagyományokra támaszkodhat. Úgy 
gondolták azonban, hogy helye van egy olyan kiadványnak is, amely az anyagot brit 
szempontból válogatja. Támaszkodhattak már a francia és a német munka tapasztalata-
ira. Hangsúlyozták, hogy a mű csak közös erőfeszítéssel jöhetett létre, körülbelül 70-80 
közreműködővel. A tételek összeállítása két évbe telt, mire az utolsó részeket 1957 
novemberében megkapták, az anyag háromnegyede már nyomdában volt, így a legha-
marabb elkészült részek a legkevésbé frissek.88 (Mivel az elrendezés alapja az ETO, ez 
a 1, 2 és 5 főosztály, továbbá a 6 és 8 bizonyos részei.)

Emiatt is találták szükségesnek az 1963-ban megjelent kiegészítés kiadását, amely 
az 1957 és 1961 közötti időszak anyagát tartalmazza.89 Ennél a kisebb terjedelmű 
anyagnál is érvényesült, hogy a 0–4 főosztályok anyaga kevésbé volt friss, mint a többi-
eké. 1965-re tervezték a második kiadását, már két kötetben, kiemelve a Science and 
technology részt. Ez végül 1966 és 1970 között látott napvilágot (a tervekhez képest 

86 Ha keresést végzünk, akkor nemcsak a találatok számát kapjuk meg, hanem láthatjuk azok kategó-
riák szerinti megoszlását is, például azt, hogy a Hungarian szóra keresve a 92 tétel közül a legtöbb, 26 
a Bibliography kategóriába tartozik. A haladó keresésben meghatározhatjuk, hogy kulcsszavainkat hol 
akarjuk keresni (mindenhol, a címben, a szerzők között, az annotációkban vagy a kiadók között). Az egyes 
sorokat ÉS vagy VAGY operátorral kapcsolhatjuk össze. Nemcsak egész szavakat írhatunk be, automatikus 
a szóvégi csonkolás. Megállapíthatjuk, hogy a hungar betűcsoportra való kereséshez képest csak eggyel nő 
a találatok száma, ha ehhez VAGY-gyal a magyar szót kapcsoljuk. Mivel a NEM (NOT) operátor használa-
tára nincs lehetőség, a kategóriák áttekintése segítségével tudjuk megállapítani, hogy a plusz egy találat egy 
kanadai weboldal, a http://www.slovakia.org, s annak annotációjában szerepel a „magyarization” szó. Ha 
elemezni szeretnénk a magyar vonatkozású anyagot, akkor elég lehet „a hungar” keresés találatait vizsgálni, 
a magyar ehhez képest nem adna további pluszt.
87 Walford, A. J. (szerk).: Guide to Reference Material. London: The Library Association, 1959.
88 Uo. IV-V. p.
89 Walford, A. J. (szerk.) Guide to Reference Material. Supplement, 1963. London: The Library Association, 
1963.
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némi csúszást sokszor tapasztalhatunk, s azt is, hogy a többkötetes változatok nem 
egyszerre jönnek ki). A további kiadások: 3. 1973–1977, 4. 1980–1987, 5. 1989–1991, 
majd átdolgozás után az 1990-es években az addigiaknál sűrűbben: 6. 1993–1995, 7. 
1996–1998, a 8., ebben a rendszerben az utolsó 2000-ben, az 1906-ban született Walford 
halálának évében. Természetesen már régóta nem ő volt a tényleges szerkesztő, de neve 
a mű címébe beépült. (A harmadik kiadásig, amíg ő volt a tényleges főszerkesztő, a mű 
címe Guide to Reference Material, onnantól Walford’s guide to reference material.) 
Hangsúlyozni kell, hogy a kiadó végig a Library Association, a brit könyvtári egyesület 
volt, tehát az amerikai munkához hasonlóan itt is megvolt a szükséges intézményi 
háttér.

A 8. kiadás 1. kötete a Science and technology, a 2. pedig a Social and historical 
sciences, Philosophy and religion volt, s a 7.-kel ellentétben a 3. kötet (Generalia, 
Language and literature, the arts) már nem látott napvilágot. De 2000-ben megjelent 
egy cikk arról, hogyan fog a Walford a webre kerülni.90 Nem ez történt. Nem találhat-
juk meg a weben, s nem jelent meg 9. kiadása sem. Helyette azonban 2005-ben elkészült 
Ray Lester főszerkesztésében a The new Walford. Guide to reference resources első 
kötete: Science, technology and medicine, majd 2008-ban a második The social 
sciences.91 A harmadik kötet megjelenése azonban egyre tolódik. Eredetileg 2009-re 
ígérték, s a témakörei az 1998-as 3. kötetének feleltek volna meg: Arts, humanities, and 
general reference), most azonban már csak 2015 júliusára, s ahogyan alcíme mutatja 
– röviden The Arts, részletesebben: The Arts: Visual Arts, Music, Language and 
Literature –, tartalma is szűkebb lesz.92

Az amerikai Guide to reference hangsúlyozza, hogy a The new Walford annyira 
különbözik a korábbi munkától, hogy mindenképpen érdemes azt is megőrizni és 
használni. Az új változat ugyanis sokkal jobban koncentrál a webhelyekre, s a nyomta-
tott kiadványok esetében is a hagyományos referensz források helyett olyan monográfi-
ákra, amelyek népszerű bevezetők az adott témába.

A 2. kötet The social sciences alcíme némileg megtévesztő, mivel ez sok tudományte-
rületet nem tartalmaz a korábbi munka hasonló kötetéhez képest. Ezt a legegyszerűb-
ben a benne szereplő csoportok áttekintésével láthatjuk. Van egy, a társadalomtudomá-
nyi forrásokról általános áttekintést adó rész (Social sciences: General resources), 
a további részeket öt nagy csoportra bontják (Psychology, Sociology & Social work; 
Politics, Government & Law; Finance, Industry & Business; Education & Sport; Media 
& Information), ezek a címnek megfelelően három vagy két további tudományterületre 
bomlanak (vagy az eredeti címnek megfelelően, vagy valamivel részletesebb címmel), 
majd azok még tovább. Az utolsó csoportban található a Media & Communication és 
az Information & Library Sciences, az utóbbi terület 5 csoportból áll, ezek közül az első 
négy még továbbiakra oszlik. Egy-egy területen belül a forrásokat az előre meghatáro-
zott 13 kategóriába sorolják be (természetesen nem mindegyikbe jut forrás minden 

90 To Infinity and beyond: Moira Duncan on how Walford’s Guide to Reference material is being launched 
on the Web. LA record. 2000. no. 3, 148. p.
91 Lester, Ray (szerk.): The new Walford: Guide to reference resources. Vol. 1, Science, Technology and 
Medicine. London: Facet Publishing, 2005. XIX, 827 p.
Lester, Ray (szerk.): The new Walford: Guide to reference resources. Vol. 2, The Social sciences. London: Facet 
Publishing, 2008. XVI, 699 p.
92 http://www.facetpublishing.co.uk/title.php?id=4998
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esetben), amelyekbe az adott területhez kapcsolódó hivatalos testületek, kutatóközpon-
tok és intézetek, egyesületek és társaságok is beletartoznak. A 14 nagyobb csoporthoz 
kapcsolódik bevezetés. Az általános részből (Social sciences) megtudhatjuk, hogy 
további területeket terveztek eredetileg ebbe a kötetbe (Economics, Human geography), 
de végül ezek kimaradtak, mert jobban kapcsolódhatnak további tudományterületek-
hez (pl. History, Archaeology, Anthropology) a The new Walford egy jövőbeni köteté-
ben. Mivel a harmadikként hirdetett kötetben (The arts) nem látszik a helyük, s abban 
az általános részt sem láthatjuk, már nem is tudhatjuk, hogy végül hány kötetesre terve-
zik, s teljes lesz-e valamikor.

Hogy miért nem internetes segédeszközt készítenek, arról a 2. kötet bevezetőjében 
olvashatunk. Eszerint eljátszottak azzal a gondolattal, hogy a kötet tételeit online 
módon aktualizálják, vagy akár az egész kötetből weben kereshető változatot készítse-
nek. Azonban elvetették ezt a gondolatot, mert azzal több webes segédeszköz vetélytár-
saivá váltak volna. Ugyanakkor azt is kétségesnek gondolták, hogy találtak volna-e elég 
információs szakembert, akik hajlandók és képesek lennének optimális módon 
fenntartani az online tartalom frissességét. Sok webes forrás esetében megtörtént 
ugyanis, hogy a kezdeti lelkesedés után ritkán frissült, de ők nem akarnak ilyenné 
válni. Az 1. kötet 6.435, a második 5.791 tételt tartalmaz, tehát várhatólag már egy 
harmadik kötettel meghaladnák a Guide to reference 16.000-es tételszámát, ugyanak-
kor ezek érvényessége sokkal kérdésesebb, mint a folyamatosan aktualizált amerikai 
eszközé.

iDőLEGES ÖSSzEGzÉS

A két eszköz részletes elemzésére terjedelmi okokból nem vállalkozhatunk, az egy 
másik közlemény témája lehet. A részletes elemzés mutathatná meg, hogy a másodfokú 
bibliográfiák alól valóban kifutott-e a világ, illetve ezek az eszközök mennyire felelnek 
meg a „referral centre”, a tájékoztatás a tájékoztatásról általa leírt funkcióinak, s ami 
a mi szempontunkból még fontosabb: mennyire szolgálhatnak mintaként ahhoz, hogy 
egyszer végre ne azt kelljen leírni: „A magyarországi könyvtári rendszerben ez az esz-
köz hiányzik.” 

A Szentmihályi-emlékkötet alapján láthattuk, hogy Horváth Tibor nem a 2001-es 
jegyzetben írt először Szentmihályi János nyomán a „referral centre” és a tájékoztatás 
a tájékoztatásról fogalmáról. Erről akkor is meggyőződhetünk, ha a Könyvtári írások 
szövegében keresünk.93 A gondolat legrészletesebb kifejtését a 30 évvel ezelőtt megjelent 
klasszikus tanulmányban találhatjuk meg, amelyet Futala Tiborral és Papp Istvánnal 
közösen jegyzett. (Mivel a 13 évvel későbbi, egyenkénti visszatekintésben Horváth 
Tibor tért vissza erre, ezért valószínűsíthetjük, hogy neki köszönhető ez a gondolat.)

„Számunkra a hiányzó láncszemek közül a tájékoztatás a tájékoztatásról és az orszá-
gos tároló könyvtár tűnik a legfontosabbnak. 

93 Horváth Tibor: Könyvtári írások: Folyóiratokban, gyűjteményes kötetekben és lapokban megje-
lent rövidebb írások, interjúk (vál. és szerk. Sonnevend Péter). OSZK, Bp., 2013. http://www.mek.oszk.
hu/11600/11654/index.phtml
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A hazai referral centre magjának a könyvtárak központi nyilvántartása tekinthető. 
Átgondolt fejlesztési program végrehajtása során azonban képessé kell tenni a jelenlegit 
messze túlhaladó szolgáltatások nyújtására is. Azonban a hangsúlyt nem a nyilvántar-
tásra, hanem a szolgáltatásra, vagyis az outputra kell helyezni. A jól működő „referral 
centre” egyfajta konzultációs központtá válhat, intézményeket és egyéni felhasználókat 
irányíthat a számukra szükséges szolgáltatásokhoz, adatbázisokhoz, szakértőkhöz, 
egyáltalán a források legváltozatosabb sorához, sőt maga kezdeményezheti közöttük 
a párbeszédet.”94 

Ferenczi Zsuzsa tanárnő sokszor idézte Szentmihályi János mondását, amelyet 
Dallos Eszter írása is dokumentál: „A teljesség hiánya sokkal kisebb baj, mint a hiány 
teljessége.”95

Szentmihályi János, Horváth Tibor és a többiek emlékének is tartozunk azzal, hogy 
változzon a helyzet.

94 Futala Tibor – Horváth Tibor – Papp István: Együttműködés vagy rendszerszervezés. Könyvtári Figyelő, 
1983. 5. sz. 464. p. 
95 Dallos Eszter: Egy csepp a tengerben… Féder Zoltán: Izraeli könyvtárakban. Két bibliográfia. Múlt és 
Jövő, 2006. 2. sz. 116. p. http://www.multesjovo.hu/en/aitdownloadablefiles/download/aitfile/aitfile_id/710/

Az American Library Association (ALA) támogatásával megjelenő Guide to reference 
http://www.guidetoreference.org webhelyen olvasható áttekintés a tájékoztató eszköz 
történetéről:

THE HISTORY OF GUIDE TO REFERENCE 
1902 Inaugural publication of Alice Bertha Kroeger’s (Drexel University) Guide to the 

Study and Use of Reference Books
1910 isadore Gilbert Mudge (Columbia University) takes over the project
1917 Third edition of Guide to Reference Books
1923 Fourth edition, renamed as New Guide to Reference Books
1929 Title of fifth edition reverts to Guide to Reference Books
1936 Mudge’s landmark sixth edition
1951 Eighth edition under the leadership of Constance Mabel Winchell (Columbia 

University)
1968 Eugene P. Sheehy (Columbia University) begins issuing supplements to the Guide
1976 The ninth edition includes listings of early electronic databases
1992 With the supplement to the tenth edition, editorship passes to robert Balay 

(Choice magazine)
2008 Guide to Reference, twelfth edition, is published under the leadership of robert H. 

Kieft (Haverford College); the first guide to be issued in electronic form and to 
include listings of Internet resources
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JAMES KirKWOOD (1650–1708) 
TErVEzETE A PAróKiAi NYiLVáNOS 
KÖNYVTárAK ALAPíTáSárA

POGÁNYNÉ RÓZSA GABRIELLA

A (PAróKiAi) NYiLVáNOS KÖNYVTár

A mai könyvtári gyakorlat, illetve a könyvtártörténet nyilvános könyvtáron egy 
közösség, körzet vagy régió szolgálatára jogi felhatalmazás alapján létrehozott olyan 
entitást ért, amely nyomtatott és egyéb könyvtári anyagok vagy azok kombinációjának 
szervezett gyűjteménye, és amely fizetett személyzettel rendelkezik, akik a szolgáltatá-
sokat előre megállapított szabályok szerint a köz számára elérhetővé teszik, az ehhez 
szükséges hátteret pedig részben vagy egészében közpénzekből biztosítják.1 A mai 
hatályos magyar könyvtári törvényben és a szakmai közös tudáskincsben a nyilvános 
könyvtár fogalma azonban ennél sokkal összetettebb, nem csupán a szakkifejezésként 
használatos nyilvánosság és a néhány, az állomány összetételére, nem meghatározott 
értékítélethez kötődésére, a használat módjára és a szolgáltatás financiális alapjára 
vonatkozó általános ismérvekre korlátozódik, hanem a szolgáltatás minőségét mutató 
tényezők, azok megléte, teljesülése is benne foglaltatik.2

A közösségi használatú, tehát publikus könyvtárak (elő)története az ókori római 
könyvtárakig vezethető vissza,3 de históriájukban fontos lépés volt a reneszánsz 
időszakában a magánkönyvtárak nyilvánossá tétele vagy akár a német tanácsi könyvtá-
rak állományának kiegészítése és a köz számára történő megnyitása. Természetesen 
a privát gyűjtemények közösségi használatra való felajánlása a későbbiekben szintén 
lényeges szerepet játszott. Mindazonáltal ezen könyvtártípus kialakulásának időben 
közvetlenebb előzményeinek tekinthetők a felvilágosodás eszmei hatására, valamint 
a kiadványok megvásárlásának sokak számára nem felvállalható költségei miatt 
megszervezett különféle olvasókörök, kölcsönkönyvtárak vagy akár a vallási és/vagy 
az általános műveltségi szint emelését célzó gyűjtemények életre hívása. Még akkor is, 

1  Definition of a public library. In: ALA–APA: Certified public library administrator. http://ala-apa.org/
certification/application/definition (Letöltés: 2014.05.19.) Hasonló „definíció” olvasható az Unesco Public 
library manifestojában, azzal a különbséggel, hogy ott hangsúlyosan megjelenik az esélyegyenlőség és 
a diszkrimináció-ellenesség gondolata is: UNESCO Public library manifesto. http://www.unesco.org/
webworld/libraries/manifestos/libraman.html (Letöltés: 2014.05.19.)
2 Vö. 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelő-
désről. 54-55. §. In: Complex: Hatályos jogszabályok gyűjteménye.
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700140.TV (Letöltés: 2014.05.19.)
3 Landau, Thomas: Encyclopaedia of librarianship. 2. ed. Bowes & Bowes. London, 1961. p. 295.
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ha ezeknek a könyvesházaknak az állománya – és sokszor önmagában már megalapítá-
suk motívuma is – meghatározott értékek preferálását tükrözte, és éppen ezen érték-
rend határozott felvállalását, közvetítését szolgálta. A társadalomban jelentkező igények 
és az adott országot jellemző szellemi háttér, paradigma különbözőségei alapján 
háromféle nyilvános könyvtári modell alakult ki: a városi tudományos könyvtárak, 
a népkönyvtárak (Volksbibliothek/-bücherei) és a public library-ként ismert, helyi, 
nyilvános, tudományos és nem tudományos állománnyal rendelkező, értékrendjét 
tekintve plurális, szolgáltatási rendszerét illetően pedig multifunkcionális – tudásköz-
vetítő, önművelő és szórakoztató irodalommal ellátó – (köz)könyvtár.4

Mindezen nyilvános települési könyvtárak és elméleti alapozásuk kifejlődése, illetve 
elterjedése a XVIII. század végén kezdődött meg,5 a terminus technicus modern 
jelentéstartalma a felvilágosodás eszmeiségéhez és a tudományos és könyves világ ekko-
riban lezajló sokrétű változásaihoz, többek között az intenzív olvasásból az extenzívbe 
való átmenethez kötődik.

A német nyelvterület elméletalkotói közül ki kell emelni Heinrich Stephanit  
(1761–1850), a teológiai és pedagógiai felvilágosodás jeles képviselőjét, aki a népkönyv-
tárügy előfutárának tekinthető. Stephani 1797-ben tette közzé Grundriß der 
Staatserziehungs-Wissenschaft6 című munkáját, melyben Volksleseanstalt-ok, tulajdon-
képpen nyilvános olvasótermek rendszerét vázolta, ezen tékák munkájának összehan-
golását pedig az illetékes nemzeti könyvtár hatáskörébe utalta. Elgondolásának sokáig 
nem volt igazán erős hatása, végül azonban Karl Benjamin Preusker (1786–1871) és 
az olvasókör-mozgalom elevenítette fel nézeteit. Stephani másik vonatkozó munkája 
1805-ben System der öffentlichen Erziehung7 címmel látott napvilágot, ezen művében 
az oktatás minden elemét átfogó állami nevelésügy megteremtését szorgalmazta; Platon 
(Kr. e. 427–Kr. e. 347) és Immanuel Kant (1724–1804) filozófiai alapvetését alapul véve 
a fizikai, az esztétikai, az intellektuális és a gyakorlati nevelést tűzte ki célul, ezek 
színterei ként pedig – Martin Luther (1483–1546) nyomdokain haladva – az iskolát, 
a templomot és a könyvtárat nevezte meg. Kulturális intézményrendszerében a városi 
és falusi könyvtárak feladata a helyben olvasás és a kölcsönzés biztosítása; célja legin-
kább a praktikus irodalom szolgáltatása a parasztság számára, ennek megfelelően pedig 
állományukat maximum száz „jól megválasztott könyv”-ben határozta meg. Tehát 
őnála sem mai szóval élve „értéksemleges”, vagyis inkább kiegyensúlyozottan minden-
féle értékrendet tükröző, kiterjedt és minőségi olvasmányanyagról volt szó, hanem „jó” 
könyvekről, amelyek célja, hogy mindenkit saját szakterületén, saját élethelyzetében 
hasznosabbá tegyen.8 Stephani követője, Karl Benjamin Preusker néptanító, szintúgy 
a népkönyvtári rendszer kiépítésén fáradozott. 1828-ban szervezte meg Großenhainban 
a Bürgerbibliothek-et – a tudományos könyvtártól ezzel a névvel különböztette meg 
a lakosság számára ingyenesen használható könyvtárat –, melyben könyvek mellett 
egyéb (külön)gyűjtemények is voltak, éppúgy, mint a reneszánsz és a barokk 

4 Jochum, Uwe: Kleine Bibliotheksgeschichte. 3, verb. Aufl. Reclam. Stuttgart, 2007. p. 154-160.
5 Uo. p. 150-168.
6 Severin. Leipzig, 1797.
7 Froehlich, Berlin: 1805., 1813.
8 Jackson, Sidney L.: Libraries and librarianship in the West: a brief history. McGraw-Hill. New York, 1974. 
p. 280-281., illetve Jochum, i.m. p. 152-153.
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„Wunderkammer”-jeiben. A nem csupán szigorúan vett könyvtári anyagot tartalmazó 
közgyűjtemény (esetleg vándorgyűjtemény), illetve „mozgó iskola” egyik érdekes 
korábbi ötletgazdája Griffith Jones (1683–1766) walesi lelkész és pedagógus.9

Preusker polgári-ifjúsági, azaz tudományos és praktikus ismereteket közvetítő, 
a kölcsönkönyvtárak (káros) szellemi hatásának ellensúlyozására létrehozott tékája 
1853-ban már 3000 kötetet számlált, és általában nem regényeket, hanem testet, lelket, 
elmét nemesítő, tehát ismételten csak „jó”, „hasznos” irodalmat bocsátott olvasói 
rendelkezésére.10 A korabeli kommersz irodalom (pl. a kísértetregények) olvasásának 
visszaszorítására Preusker „kultúr-rendőrség” felállítását javasolta, amelynek feladata 
a kölcsönkönyvtárak használatának monitorozása, illetve az olvasnivaló kiválasztásá-
nak irányítása volt.11 (A könyvtári állományok ilyenfajta cenzúrája és az információk-
hoz való szabad hozzáférés ennyire súlyos csorbítása a mai könyvtárosság számára 
teljességgel idegen, elfogadhatatlan és a szakmai etikával összeegyeztethetetlen, 
mindezek mellett érdekes gondolatjáték lenne elképzelni azt, hogyan vélekednének 
a Preusker-féle kultúr-rendőrök a mai könyvtári állományokban is megtalálható 
irodalom bizonyos szegmenseiről.) Stephani és Preusker neve a német típusú modell-
hez, a Volksbibliothekhoz vagy Volksbüchereihoz kötődik, de sok tekintetben a XVIII-
XIX. század fordulóján még Anglia (és Amerika) könyvtári felfogása sem volt ettől 
jelentősen eltérő, sőt annak ellenére, hogy később egészen más könyvtári modell jött 
létre az angolszász világban, a kezdeti gyökerek hasonlósága megdöbbentő mértékű.

A francia forradalom csak kevéssé éreztette szellemi hatását Anglia és az Egyesült 
Államok könyvtárügyében, a napóleoni háborúkkal összefüggésbe hozható gazdasági 
következmények azonban magában a könyvgyűjtésben és a könyv-előfizetési díjakban 
is megnyilvánultak. Nagy-Britannia könyvtárai közül az egyetemiek rendelkeztek 
ekkoriban a legnagyobb állománnyal – köztudott, hogy a British Library csak 1753-ban 
jött létre –, de ezek nyilvánossága nem volt igazán széleskörű. Ennél nyitottabbak – és 
talán paradoxonnak tűnik, de használatuk feltételeiben liberálisabbak – voltak a paró-
kiai tékák, de ezeknek a gyűjteményeknek viszont a kínálata volt mennyiségben és 
féleségben is szerény. A kölcsönkönyvtárak és olvasókörök pedig sok tekintetben nem 
a „megfelelő”, igényes olvasmányokat kínálták. Ezen helyzet ellensúlyozására és 
másfajta irodalom, illetve értékrendű olvasmányanyag közvetítésére alakult meg 1699. 
március 8-án a Society for Promoting Christian Knowledge elnevezésű missziós, 
kulturális és oktatási, valamint keresztény könyvkiadói, tankönyvkiadói tevékenységet 
folytató szervezet,12 amely léte kezdetén széleskörű könyvtáralapítási programot 
indított. (A Society mind a mai napig működik, története során az angol királyi háztól 
is hathatós támogatást kapott, illetve a többi, nem anglikán protestáns felekezet evange-
lizációs tevékenységével szintén együttműködik.) A társaság megszervezője Thomas 
Bray (1656–1730)13 anglikán lelkész volt, aki a hit, az Evangélium- és a Bibliaismeret 

9 Brown, Samuel (ifj.): Some account of itinerating libraries and their founder. Blackwood. Edinbugh, 1856. 
p. 65.
10 Preusker, Karl: In: Lexikon des gesamten Buchwesens. Bd. 3. Hiersemann. Leipzig, 1937. p. 51.
11 Jochum, i.m. p. 156.
12 A Society for Promoting Christian Knowledge tevékenységéről részletesebben a szervezet hivatalos 
honlapján: http://www.spck.org.uk (Letöltés: 2014.05.19.)
13 Bray, Thomas: In: The dictionary of national biography. Vol. 2. cop. Oxford. University Press Oxford, 
1963-1964. p. 1147-1149.
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terjesztésének eszközeiként a hívek számára – beleszámítva a színes bőrű lakosságot is 
– parókiai iskolák és részben a gyülekezetek, részben pedig a lelkészi kar tudásszintjé-
nek növelésére a templomokhoz kötődő könyvtárak felállítását szorgalmazta Angliában 
és a gyarmatokon. Ez volt a szervezet életében a szívéhez legközelebb álló tevékenységi 
kör.14 Munkássága azonban inkább Angliában és Walesben volt sikeres15, mint Skóciá-
ban, de Bray jelentős – sajnálatosan csak átmeneti – eredményeket ért el Amerikában 
is.16

Az ipari fejlődés következtében a gyárakkal rendelkező nagyvárosok lakossága 
az oda áramló, sokszor teljesen analfabéta tömegekkel gyarapodott, nekik kívánt 
segítséget nyújtani a „vasárnapi iskola” mozgalom, valamint Samuel Brown kezdemé-
nyezésére a kiteljesedő mozgókönyvtári hálózat.17 Az amerikai könyvtári rendszer 
kialakításában szintén hasonló motívumok és szolgáltatási formák figyelhetők meg, 
mint Angliában,18 a public library előzményei, illetve megteremtése az európai eszmei 
áramlatok recepcióját tükrözi, és a felvilágosodásban gyökerező, „a nevelésbe vetett 
korlátlan hit”19 megnyilvánulása. Az 1840-es évektől azonban már más világnézetek, 
politikai irányzatok (az akkoriban megjelenő munkásmozgalom és a liberális eszmék) 
követői jelentek meg, és kezdtek el érdeklődni a könyvtárak ügye iránt.

A könyvtári világ korábbi ágenseivel együtt a szolgáltatások a „megrendelői” 
társadalmon belül négy nagy érdekkört alkottak: az állam, a (konzervatív és liberális) 
polgárság, a munkásság és az egyházak más-más könyvtármodellben gondolkoztak, 
eltérő elvárásokat fogalmaztak meg. Közöttük jelentős érdekellentétek mutatkoznak, 
leginkább a munkásmozgalom és a többi tényező között. A munkáskönyvtárak 
a munkásság megszervezését, önszervezését célozták, a többiek törekvését leginkább 
a „pedagogizálás” jellemzi, céljuk tulajdonképpen a munkásság integrálása a társada-
lomba. A liberális polgárság az önművelést és az információkhoz való szabad hozzáfé-
rést tartotta fontosnak, a konzervatívabbak pedig a korábbi szellemi gyökerekhez 
közelebb állva úgy vélték, hogy a túl sok olvasás és a válogatás nélküli olvasmányanyag 
nem vezethet jóra. Fenntartásaik, úgynevezett „olvasásellenességük” vagy inkább 
a meghatározott értékrendet közvetítő olvasmányok preferálása egybecsengett 
az állami és bizonyos fokig az egyházi nézettel; az olvasás szabadsága nem csupán 
a jólét támogatója, hanem potenciális veszélyeztetője lehet. Az olvasás „anarchisztikus” 
cselekedet, amely eltávolít(hat) a moráltól, vallástól, nemzeti érzülettől, a hagyomá-
nyoktól és a szociáldemokrácia karjaiba hajt(hat).20

14 McCullogh, Samuel Clyde: The foundation and early work of the Society for the propagation of the 
Gospel in foreign parts. In: The Huntington Library Quarterly. 1945. p. 251.
15 Jackson, i.m. p. 208.
16 Bray munkásságával kapcsolatban részletesebben: Steiner, Bernard C.: Rev. Thomas Bray and his Ameri-
can libraries. In: American History Review, 1896. p. 59-75.
17 Részletesebben Pogányné Rózsa Gabriella: A mozgókönyvtári szolgáltatások kezdete: Samuel Brown 
„itinerating library”-ja. In: Kulturális valóságismeret és EKF 2010 – 35 éves a pécsi kultúraközvetítő képzés. 
[elektronikus dok.] Tudományos konferencia és emlékülés. 2010. november 18-19. Pécs: PTE FEEK, 2011. 
p. 463-473. Elérhető a Magyar Elektronikus Könyvtárban is: www.mek.oszk.hu , illetve: Uő: Samuel Brown 
„itinerating library”-ja. In: Határsávok. 2009/2010. Szombathely-Sopron: Nyugat-magyarországi Egyetem 
Kiadó, 2012. p. 211-224.
18 Jackson, i.m. p. 284-288.
19 Hessel, Alfred: A könyvtárak története. Bp.: OSZK KMK, 1959. p. 125.
20 Jochum, i.m. p. 155-156.

KeN_2014-2.indd   34 6/11/14   3:20 PM



Könyvtár 35

A sokféle könyvtárfelfogás tehát csak úgy volt egymással összeegyeztethető, ha 
az egyéni és közösségi érdekek egybeesését hangsúlyozzák: az egyén és a közösség jóléte 
is a tudás terjesztésével, a művelődéssel és az önműveléssel valósítható meg. Ma ezt 
élethosszig tartó tanulásnak nevezzük. A XIX. század derekától tehát az állam és a helyi 
közigazgatás mindjobban foglalkozott az „alattvalók” olvasmányaival. Ez vezetett el 
a félig-meddig spontán települési, közösségi civil kezdeményezéseknek formálisan 
megszervezett intézményi keretekbe való transzformálásához, rendszerszerű elterjesz-
téséhez, vagyis törvényben, a Public library actekben való szentesítéséhez. A különböző 
pólusok (az állam és sok tekintetben az egyházak, a liberális és konzervatív polgárság és 
a munkásság) közös nevezője a népművelés (andragógia), a különféle földrajzi területe-
ken eltérő hangsúlyt és politikai irányt kapó „nevelő” modell, melynek alapja az, hogy 
az olvasás, a tanulás, a művelődés hozzájárul az egyéni és a társadalmi jóléthez, tehát 
mindenkinek az érdekét szolgálja. Tagadhatatlan azonban, hogy a public library 
megteremtésének hosszú (elő)történetében az egyik igazán előmozdító és a későbbi 
fejlődést sok tekintetben befolyásoló korszak, illetve szellemi hatás a reformáció volt, 
nevezetesen Luther 1524-es és a protestantizmus átfogó „művelődéspolitikai” alapveté-
sének is tekinthető An den Ratsherren aller Städte Deutsches Lands, daß sie christliche 
Schulen aufrichten und erhalten sollen21 című írása. Elképzelései a többi protestáns 
egyházban is gyökeret eresztettek, a vallási, valláserkölcsi nevelés, az olvasás elterjesz-
tése, a tudományok fejlesztése, támogatása és filantróp érzelmek együttese a későbbiek-
ben is érdekes könyvtármodellek kidolgozását eredményezte. (Természetesen nem lehet 
azonban azt állítani, hogy hasonló könyvtáralapítások ne lettek volna a római katolikus 
egyház hívei körében, ezek tárgyalása azonban nem tartozik ezen írás célkitűzései 
közé.)

A teljesség igénye nélkül célszerű megemlíteni John Duryt (1595–1680), aki 
a kiliazmus (millenárizmus) követőjeként Krisztus ezeréves földi uralmának, a hitnek, 
a szépnek, jónak, kegyességnek és a tudásnak, műveltségnek korszakát előkészítendő 
fogalmazta meg a tudományos információszolgáltatás rendszerének modelljét.22 De 
szintén meghatározó indíttatást jelentett a protestáns etika és a világjobbító emberba-
ráti tettvágy a mai mozgókönyvtári ellátás első megszervezőjének munkásságában, 
a skót Samuel Brown (1779–1839) által 1817-ben útjára bocsátott „itinerating library” 
mozgalmában.23 Samuel Brown „... felfogása […] nagyban hasonlít a felvilágosodás 
korának népnevelő, az általános műveltségi szintet emelni akaró törekvéseihez, az olvasás 
szerepét a moralizáló lapok szerkesztőihez, szerzőihez hasonló módon értékeli”.24 És ebbe 
a szellemi környezetbe, fejlődési ívbe illeszkedik bele a XVII-XVIII. század fordulóján 

21 E témával kapcsolatban nemrégiben eme folyóiratban közölt cikk: Pogányné Rózsa Gabriella: Luther 
nézetei a könyvtárakról: A protestáns könyvtármodell kialakulása. In: Könyv és Nevelés, 2012. 4. sz. p. 8-19. 
http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/luther_nezetei_a_konyvtarakrol (Letöltés: 
2014.05.19.)
22 Részletesebben: Pogányné Rózsa Gabriella: John Dury és „The reformed librarie-keeper” (1650) című 
munkája. In: Könyvtár és társadalom vonzásában: Köszöntőkönyv dr. Tóth Gyula 70. születésnapjára. 
(Szerk.: Czövek Zoltán, Koltay Tibor, Pálvölgyi Mihály) Savaria University Press. Szombathely, 2008. p. 
193-208.
23 Részletesebben: Pogányné, 2010. i.m. p. 463-473., illetve Pogányné: Samuel Brown „itinerating library”- 
ja. 2012. p. 211-224.
24 Pogányné: Samuel Brown „itinerating library”- ja. 2012. p. 217.
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élt skót presbiteriánus lelkész, James Kirkwood (1650?–1708) tervezete a parókiai 
közösségi használatú könyvtárak megszervezéséről.

Látható tehát, hogy a public library mai értelmezésének kialakulása hosszú könyv-
tár-, nevelés- és művelődéselméleti munka, valamint számos egyéb (pl. vallási, politi-
kai, eszmei, gazdasági stb.) szempont mérlegelése után jött létre. A történelem évszáza-
dai során végbement fejlődés, az egyes korokban jellemző könyvtármodellek 
egymásból következése, egymásra épülése azonban tagadhatatlanul nyomon követhető 
még akkor is, ha ennek a folyamatnak mostani eredményeit és egy időben távoli 
korszakban, meghatározott paradigmában létezett állapotát vetjük össze.

Jelen vizsgálódás időbeli határai között magától értetődően nem lehet elvárni azt, 
hogy a XVIII. század elejének kirkwoodi könyvtára és a mai közkönyvtár azonos jelleg-
zetességeket mutasson az állomány összetétele, a gyűjtemény célja, a nyilvánosság 
értelmezése vagy a finanszírozás tekintetében. „Mindezek a könyvtárak (Alfred Hessel 
klasszikussá emelkedett művében a reneszánsz különféle nyilvánossá tett gyűjteménye-
iről, valamint a protestáns intézmények tékáiról szól) nyilvánosnak számítottak, 
azonban még nem rendelkeztek azokkal a kellékekkel, amelyek az ilyen intézményeket 
jellemezni szokták. A könyvtárlátogatás rendesen a kedvezményezettek kis rétegére korlá-
tozódott. A könyvtárigazgatás és a belső szervezet is sok kívánnivalót hagyott hátra. 
Az állomány gyarapodása teljesen a véletlentől függött, bőkezű adakozók jóakaratától.”25

De akkor is létezik a mából visszatekintve szintén jól érzékelhető, értékelhető és 
megszívlelendő szellemi kapcsolat a (XV-)XVIII. század könyvtár törekvései és 
a modern, „igazi” public library kialakulása között.26

JAMES KirKWOOD ÉLETE

James Kirkwood (1650?–1708) életéről viszonylag kevés adat ismeretes.27 A dunbari 
születésű skót lelkész tanulmányait Edinburghben végezte el 1670-ben. Joggal feltéte-
lezhető, hogy egyetemi évei alatt ő maga is használója lehetett Skócia első olyan 
nyilvános könyvtárának, amelynek állománya mind a mai napig fennmaradt, hiszen 
az edinburgh-i egyetemi könyvtár egyik ősrétege, ma különgyűjteménye az a kollekció, 
amelyet 1580 augusztusában Clement Little (c. 1527–1580), jogász, városi tanácsnok 
hagyott a köz használatára azzal a kimondott szándékkal, hogy példáját a későbbiekben 
más is kövesse. A kollekció minden egyes kötetében megtalálható a bejegyzés, amely 
szerint a donátor a városnak és Isten egyházának adományozta azt.28

Stúdiumait befejezve Kirkwood először John Campbellnek (1636–1717), Caithness és 
Breadalbane earljének udvari lelkészeként szolgált, az ő közbenjárására került 1679. 
május 12-én a skót felföldi Mintoba. Azonban ott szembesülnie kellett azzal, hogy 

25 Hessel, i.m. p. 70.
26 Jackson, i.m. p. 164., illetve Aitken, W. R.: A history of the public library movement in Scotland to 1955. 
Glasgow: Scottish Library Association, 1971. p. 1-13.
27 Kirkwood életével kapcsolatban: Kirkwood, James: In: The dictionary of national biography. Vol. 11. 
cop. Oxford: Oxford University Press, 1963-1964. p. 225-226., Jackson, i. m. p. 208-210., Miller, James: The 
history of Dunbar. Dunbar: James Downie, 1859. p. 218-220.
28 Aitken, i.m. p. 1-2.
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az eredendően gael29 és angol kétnyelvű országban kormányzati nyomásra az angol 
kultúra a XVII. század végére már egyre jobban visszaszorította a skót gaelt. A század-
forduló időszakában heves vita folyt arról, hogy az oktatás nyelve az angol vagy a skót 
gael legyen; ebben a disputában Kirkwood egyértelműen az anyanyelv mellett foglalt 
állást, de elképzelései, érvei nem tudták a korabeli oktatáspolitikát megváltoztatni.30 
Az újonnan érkezett lelkipásztor további kudarcként élte meg, hogy a lelkészek általá-
ban a Biblia szóbeli gael nyelvjárási szabadfordításait használták a prédikációk alatt,31 
mivel az első gael nyelvű Szentírás csak 1685-ben jelent meg Londonban. A felföldi 
parókiák egyéb szempontból sem voltak megfelelők: hiányoztak az iskolák, a lelkész-
könyvtárak sokszor meglehetősen szegényesek voltak, arról tanúskodtak, hogy 
possessoraik nem olvassák a Bibliát, a teológiai munkákat és egyáltalán semmiféle 
irodalmat.

1681. november 1-jén Kirkwoodot adminisztratív okok miatt megfosztották hivata-
lától; ezután sok más menekült lelkészhez hasonlóan Angliába települt át, és 1685. 
március 1-jétől Gilbert Burnet (1643–1715), Salisbury püspökének segítségével 
a bedfordshire-i Astwickbe került, ahol egészen 1702. január 2-áig tevékenykedett. 
Ekkor szintén azért kellett megválnia stallumától, mert negligálta a III. Vilmos angol és 
skót király (1650–1702) 1701-es 13. és 14. törvénye szerinti eskü letételét. A püspökkel 
való ismeretsége azonban egyéb aspektusból is gyümölcsöző volt számára. Bizonnyal 
ismerhette Burnet gazdag tékáját, amelyet a tulajdonos később, 1715-ben az egyházra 
hagyományozott,32 és amely valószínűleg a tudós püspök fő művének, a reformáció 
históriáját feldolgozó tudományos munkájának33 elsődleges forrásbázisául szolgálha-
tott. A tudós férfiút megírásában az a Robert Boyle34 (1627–1691) támogatta, akivel 
Kirkwood 1690-ben kezdett levelezésbe, került fontos munkakapcsolatba, és aki 
későbbi pályafutásában is meghatározó impulzust jelentett az életében.

James Miller (1792–1865) a History of Dunbar című könyvében Kirkwood angliai 
időszakáról megjegyzi, hogy a Boyle-hoz fűződő barátságon kívül más jóval nem 
igazán találkozott angol földön, csak nemtörődömséggel és ellenségeskedéssel; a gán-
csoskodásban fő vádként azt hozták fel ellene, hogy meg akarja akadályozni a felföldi 
skót gael nyelv kipusztítását, amit a kormányzat támogatói 30 éven belül terveztek 

29 A gael nyelvek közé három nyelv tartozik, az ír gael, a skót gael és a manx. A VI. századtól az írországból 
Skóciába vándorló kisebb csoportok vitték magukkal saját nyelvüket, így az ír és skót változat lényegében 
a XVII. századig azonos volt, a későbbiekben a skót gael helyesírás az ír hagyomány folytatójának tekint-
hető. A XVI–XIX. századi gaelt az angol elleni folyamatos küzdelem jellemzi. Vö. Magyar nagylexikon. 8. 
köt. Bp.: Magyar Nagylexikon Kiadó, 1999. p. 420. A skót gael nyomtatott írásbeliséghez érdekes adalék, 
hogy az első gael nyelvű nyomtatott könyv John Carswell (Séon Carsuel) (c. 1522–1572) skót jegyző, utóbb 
a Skót Egyház, a Kirk püspökének munkája, aki 1567-ben publikálta az egyházi rendtartás és Kálvin genfi 
kátéjának gael nyelvű fordítását. Vö. MacCulloch, Diarmaid: A reformáció története. Európa. Bp., 2011. p. 
568-569.
30 Crawford, John C.: Policy formulation for public library provision in the Highlands of Scotland. In: 
Journal of Librarianship. 1984. p. 95-98.
31 MacCulloch, i.m. p. 567-569.
32 Aitken, i.m. p. 2-3.
33 Burnet, Gilbert: History of the reformation of the Church of England. 1-3. T. H. for Richard Chiswell, 
London: p. 1679-1715.
34 Boyle, Robert: In: The dictionary of national biography. Vol. 6. Macmillan. New York, 1886. Smith, Elder. 
London, p. 118-123.
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megvalósítani.35 Kirkwood érvelése az volt, hogy lehetetlen Skóciát teljes angol nyelvű 
iskolahálózattal ellátni, és a szegényebb családok gyermekei anyagi okok miatt nem is 
jutnának kellő (nyelv)ismeret birtokába. így az evangelizáció sikerének alapja minden-
képpen a nemzeti nyelv megőrzése, illetve az anyanyelvű Biblia megjelentetése és 
terjesztése.36 Éppen ez a kérdés volt Boyle-lal való közös munkálkodásuk alapja: a főúri 
származású tudós érdeklődése húszéves kora körül a természettudományi és a korabeli 
világi életre felkészítő tanulmányok (francia nyelv, tánc, sport, hosszú cavaliertour 
Európa-szerte) után a teológia és a Biblia tanulmányozása felé fordult. Oxfordban 
letelepedve az egyetemen görög, héber, káldeus és szír stúdiumokat folytatott azért, 
hogy az írást eredetiben olvashassa. Anyagilag támogatta vagy teljes egészében finan-
szírozta az ír, wales-i, török és indus nyelvű Biblia-kiadásokat, illetve ingyenes terjesz-
tésre 6000 katekizmus és imakönyv nyomdai költségeit vállalta magára. Biblia-társasági 
működése és a Kelet-Indiai Társaságban való tevékenysége során jelentős eredményeket 
ért el a Könyvek Könyvének terjesztésében.

1685-ben Londonban saját költségén 500 példányban adatta ki William Bedell 
(1571–1642) kilmore-i püspök már régóta készen álló ír nyelvű Biblia-fordítását. 
(Bedellt a XVII. század első felében kiemelkedő tudós teológusként jegyezték, aki 
járatos volt az arab, káldeus, héber, görög, latin és szír nyelvekben, és jelentős magán-
bibliotékát birtokolt.37) Ebből az edícióból adott át Boyle 200 példányt Kirkwoodnak, 
aki a Highland északi felének minden templomát megajándékozta egy ingyenes 
példánnyal, hogy vasárnaponként abból olvassanak fel az istentiszteleten.

Ezután Kirkwood 1690-ben előfizetés alapján, ingyenes terjesztésre egy újabb 3000 
példányos Biblia-kiadást38 nyomtattatott ki, és további 1000 Újszövetség kiadási 
költségeit is vállalta. A kiadás érdekessége, hogy a kötethez a tudós lelkész Robert Kirk 
(1641?–1692) gael szójegyzéket is összeállított; a skót nyelvű tudományosság híres 
mestere 1689-ben azzal a megbízatással került Londonba, hogy személyesen felügyelje 
a Bedell-féle Biblia nyomdai munkálatait.39

Miután astwicki szolgálatából elbocsátották, 1703. március 4-én Kirkwoodot 
a Society for Promoting Christian Knowledge levelező tagjává választotta. A társaság 
egyik ülésén 1703. november 11-én tartott előadást Letters and papers from Mr 
Kirkwood relating to the erection of lending libraries in the Highlands címmel könyvtár-
szervezési programjáról.

További adatok a vonatkozó szakirodalomban csak elvétve állnak rendelkezésre 
Kirkwood későbbi sorsával kapcsolatban, a források eltérő közlései szerint 1708-ban 
vagy 1709-ben halt meg, és könyvtárát, illetve kéziratos levelezését, feljegyzéseit 
a dunbari gyülekezetére hagyta. A szülővárosa történetét feldolgozó, már hivatkozott 
tomus tanúsága szerint a téka az iskolában kapott elhelyezést, és néhány száz kötetet, 
leginkább latin teológiai műveket tartalmazott, a kéziratos anyag pedig Robert Boyle-

35 Miller, i.m. p. 220.
36 Crawford, i.m. p. 98.
37 Bedell életével kapcsolatban részletesebben: Comerford, Patrick: William Bedell. In: Dead Anglican 
theologians society. http://datsociety.blogspot.hu/2012/10/16-william-bedell-1571-1642-caroline.html 
 (Letöltés: 2014. 05.19.)
38 An Biobla Naomhtha. Lunnduin: R. Ebheringtham, 1690.
39 Kirk, Robert: In: Dictionary of national biography. Vol. 31. Macmillan. New York, 1892. Smith, Elder. 
London, p. 202-203.
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lal váltott leveleiből és az ír nyelvű Biblia skóciai terjesztésével kapcsolatos dokumentu-
mokból állt.

Kirkwood még 1699-ben szervezett meg a Skót Felföldön egy könyvtárat a Kirk 
klérusa és hívei számára, ennek katalógusát szintén Dunbarra hagyományozta.40 
Könyvtári vonatkozású művei mellett egy imakönyve ismert, A new family book, or the 
true interest of families […] together with several prayers for families and children and 
graces before and after meat címen, amely első kiadásban 1690 októbere előtt kellett, 
hogy megjelenjen – bizonyítja ezt Boyle-nak azon 1690. október 18-ai keltezésű levele, 
amelyben köszönetet mond a kötetért.41 Kortársa volt egy másik James Kirkwood, aki 
Miller szerint unokaöccse lehetett,42 őt a skót pedagógiatörténeti szakirodalom jegyzi.43

JAMES KirKWOOD PAróKiAi NYiLVáNOS KÖNYVTári 
rENDSzErÉNEK KONCEPCióJA

Talán éppen Gilbert Burnet és Robert Boyle ajánlására került Kirkwood a Society for 
Promoting Christian Knowledge látókörébe. Az azonban bizonyos, hogy 1703-ra, 
a társaságba való meghívása idejére a Kirk, a Skót Presbiteriánus Egyház körében 
ismertnek kellett lennie, hiszen első, nyomtatásban közrebocsátott könyvtári vonatko-
zású munkája, az 1699-es An overture for founding & maintaining of bibliothecks in 
every paroch throughout this kingdom44 című opusz alcímének tanúsága szerint „aláza-
tosan felajánlott” javaslat a Kirk akkori Egyetemes Gyűlése számára. Mint ismeretes, I. 
Jakab angol (és VI. Jakab néven skót) király (1566–1625) még az 1580-as években „elérte 
a politikai felnőttség korát”, és sikeresen szilárdította meg a püspöki és a királyi hatal-
mat is, „de közben nem volt ellene annak sem, hogy kiépüljön a presbitériumok országos 
rendszere. Ez a Kirk egyetemes gyűlésének (General Assembly) komoly rangot biztosított 
az országos politikában, a skót parlamentével vetekedőt.”45

A Gyűlés jelentőségének, hatalmának nagyságára utal az „overture” kifejezés 
használata is, amely a korabeli skót parlamenthez benyújtott (törvény)tervezet hivatalos 
megnevezése.46 Első megjelenésekor a javaslatot a szerző neve elhallgatásával adta 
közre, feltételezhető azonban, hogy a kortársak számára a kidolgozó kiléte nem lehetett 

40 Miller, i.m. p. 218-219.
41 Kirkwood, James. In: The dictionary of national biography. Vol. 11. cop. Oxford University Press. 
 Oxford, 1963-1964. p. 225-226. 
42 Miller, i.m. p. 224.
43 Coleville, James: Some old-fashioned educationists. London: Green. Edinburgh, 1907. p. 98-108.
44 Kirkwood, James: An overture for founding & maintaining of bibliothecks in every paroch throughout 
this kingdom: Humbly offered to the consideration of this present Assembly. [S. l.]: [s. n.], printed in the 
Year 1699. Az általam használt változat: In: Proposals made by rev. James Kirkwood (ministre of Minto) 
in 1699 to found public librarie in Scotland. Repr. ed./with introductory remarks by William Blades. 
William Blades. London, 1889. p. 6. Az általam használt változat: http://www.archive.org/details/
proposalsmadebyr00kirkrich (Letöltés: 2014.05.19.)
45 MacCulloch, i.m. p. 567.
46 Blades, William: Introductory remarks. In: Proposals made by rev. James Kirkwood (ministre of Minto) in 
1699 to found public librarie in Scotland. Repr. ed. / with introductory remarks by William Blades. William 
Blades. London, 1889. p. 6.
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titok. Az utókor azonban csak Kirkwood életének és munkásságának tudományos 
feldolgozása, értékelése során tudta az anonim munka szerzőségét megállapítani; 
a Library Association 1888-as glasgow-i tanácskozásán került a mű és szerzője (újra) 
a szakmai köztudatba. William P. (Purdie) Dickson (1832–1901) még a könyvtáros 
rendezvény évében, 1888-ban jelentette meg közleményét a Library Chronice „levelezés” 
rovatában.47

Kirkwood később, 1702-ben, szintén nevének említése nélküli másik – az előzőnél 
jóval részletesebb tartalmú – publikációjában újra vázolta koncepcióját, ennek végén áll 
a következő közlés: „Ennek a levélnek a szerzője célul tűzte ki Isten ismeretének terjeszté-
sét a Skót Felföldön és azonos azzal a személlyel, aki hozzájárult az ír nyelvű Biblia 
kinyomtatásához és Skóciában való terjesztéséhez. Nincs hőbb óhaja, mint megtudni, 
hogy mit tesz a General Assembly az Evangélium terjesztésének érdekében.”48 − ennek 
alapján állapította meg Dickson az autor kilétét. Az A copy of a letter anent a project for 
erecting a library in every presbitery or at least county in the Highlands elnevezésű 
munka egy levél, amelyben Kirkwood egy közelebbről meg nem nevezett lelkésztársát 
kéri fel, hogy képviselje a könyvtárak ügyét a General Assembly előtt, mivel – rögtön 
a levél kezdetén be kell vallania – az előző írása óta nem sok eredményt ér el részben 
testi bajai, részben pedig a reménytelenség, közömbösség miatt. így nem tudta prog-
ramját megvalósítani.49

A skót lelkészek és közösségek helyzete nem javult az eltelt évek alatt, így Kirkwood 
érezhető melankóliával, jóval kevesebb optimizmussal, de tartalmában kiforrottabban, 
konkrét módszereket, intézkedéseket ajánlva fogalmaz meg reálisabb célkitűzéseket50: 
legalább a Felföld minden grófságában legyen − több parókia számára szervezett − 
közös használatú könyvtár addig, amíg az egyes parókiák nem tudnak saját tékát 
alapítani. A Society for Promoting Christian Knowledge – ahogyan már szó volt róla 
– elsősorban az alapító, Thomas Bray könyvtári koncepcióját kívánta megvalósítani.

Kirkwood törekvései sok tekintetben egybeestek a Bray-féle elképzeléssel, például 
a kölcsönzés lehetősége, illetve letétként a kiadvány árának 125%-ában való meghatáro-
zása arra enged következtetni, hogy a skót lelkész ismerte Bray munkásságát, írásait, 
esetleg később személyes kapcsolatba is kerülhettek egymással a Társaság ügyeiben. 
A szakirodalom Kirkwoodot – joggal – Thomas Bray skót másának, megfelelőjének 
tartja,51 mindazonáltal elgondolásai több ponton is eltérnek tőle. Törekvései földrajzilag 
sokkal kisebb körre terjedtek ki, csak a Skót felföldre, a megvalósítás eszközeit tekintve 
azonban nagyobb vonalú azáltal, hogy a Society for Promoting Christian Knowledge 
támogatása mellett a Skót Presbiteriánus Egyház Egyetemes gyűlését is igénybe vette. 

47 Hivatkozza Blades, i.m. p. 5., az eredeti közlemény: Dickson, William P.: An early proposal for parochial 
libraries. In: The Library Chronicle. 1888. p. 116. Az általam használt változat forrása: www.forgottenbooks.
org 
48 Kirkwood, James: A copy of a letter anent a project for erecting a library in every presbitery or at least 
county in the Highlands: From a reverend minister of the Scots nation, now in England, to a minister at 
Edinburgh: with reasons for it and a scheme for erecting and preserving these libraries. Edinburgh: printed 
by George Mesman, 1702. Az általam használt változat: Two tracts on the founding and maintaining of 
parochial libraries in Scotland. A. C. McClurg. Chicago, 1906. p. 61-89. az idézet forrása: p. 89. Az általam 
használt változat: https://archive.org/details/literaturelibra00kirkgoog (Letöltés: 2014.05.19.)
49 Kirkwood, 1702. i.m. p. 61.
50 Kirkwood, 1702. i.m. p. 76-89.
51 Jackson, i.m. p. 208.
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Kirkwood remek diplomáciai érzékének köszönhető, hogy a SPCK égisze alatt a vallási-
lag-dogmatikailag, nyelvileg és akkor még politikailag is más érdekekkel rendelkező, 
„ellenséges” Anglikán Egyháztól kapott jelentős támogatást a skót könyvtári rendszer. 
Az 1702-es tervezetben a szellemi fenyegetettség megtestesítőiként, az ördög eszközei-
ként nem a protestáns „társegyházakat” említette, hanem a „pápizmus”-t (a római 
katolikus egyház befolyását), a deizmust, az ateizmust és az ország szegénységét okolja 
azért, hogy „idegeneket” kell zaklatniuk ezzel az üggyel.52 Azonban azt sem lehet 
kizárni, hogy a két ország közelgő uniója (170753) szintén az együttműködést támogat-
ta.54 Ennek során Kirkwood már 1705-ben javasolta a Társaság skót testvérszervezete-
ként hasonló grémium alapítását, de a Society in Scotland for the Propagation of 
Christian Knowledge (SSPCK) csak 1709-ben jött létre, és tevékenységi körébe legin-
kább iskolák alapítását vette be. Abban azonban szintén különbözik a skót modell 
Brayétől, hogy számos olyan gondolatot is magában foglal, amelyek túlmutatnak 
az SPCK konkrét célkitűzésein. Sajnos Kirkwood nem talált a Társaságban támogatókat 
abban a kérdésben, hogy az iskolák és könyvtárak a gael nyelv megőrzésének feladatát 
felvállalják.55

Kirkwood láthatóan személyes elkötelezettséggel dolgozott könyvtári koncepciója 
megalkotásán, amelyet bizonnyal előismeretekre kellett alapoznia, azonban az időben 
előrelátó, gondolkodó emberként a saját koránál jelentősen modernebb könyvtári és 
könyves infrastruktúrát álmodott meg.

A PrOGrAM

Kirkwood nyilvános könyvtári programjának alapgondolatában szépen, érdekesen – és 
látható lesz, hogy mily modern kommunikációelméleti és -történeti megközelítésben 
– ötvöződik a teológiai, a könyvtár- és információtudományi, valamint a rendszerszer-
vező vonulat. A parókiai nyilvános könyvtári rendszer átfogó (ma stratégiainak 
nevezhető) terve abból az axiómából indul ki, hogy az embernek élete során többféle 
információra, a különféle mesterségek, művészetek és tudományok ismeretére van 
szüksége, és emellett „Az az Isten akarata, hogy […] felkutassuk és megismerjük 
csodálatos műveit, hogy csodáljuk, imádjuk végtelen bölcsességét, jóságát és tökéletességé-
nek megnyilvánulásait”. A világ megismerése tehát önmagában egybecseng az isteni 
akarattal, ehhez hosszú életet, képzelőerőt és megfelelő ítélőképességet is kapott 
az ember, valamint a tudomány segédeszközeként a beszéd – a gondolatok megformá-
lása, a tanítás és a kommunikáció – képességét, így aki egy kicsiny területen valami újat 
ismert meg vagy fedezett fel, az a beszéd útján közkinccsé teheti tudását. De az ősbűn 
elkövetésével – éppen a tudás iránti vágy miatti eltévelyedés által – az ember rossz 
irányba fordította képességeit. Ezért az Isten lerövidítette életét, így egy emberéletben 

52 Kirkwood, 1702. i.m. p. 68., 70.
53 Szántó György Tibor: Anglia története. Kozmosz Könyvek. Bp.: 1986. p. 148.
54 Scottish thought and letters in the eighteenth century. In: Library of University of Glasgow Special 
Collections Department. special.lib.gla.ac.uk/exhibns/scottish/libraries.html (Letöltés: 2014.05.19.)
55 Crawford, i.m. p. 98.
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a világ intellektuális elsajátítása a személyes tanításon keresztül többé már nem 
lehetséges teljes egészében, ahogyan a „Szeretethimnusz”-ban is olvasható: „Ma még 
csak tükörben, homályosan látunk, akkor majd színről-színre. Most csak töredékes 
a tudásom, akkor majd úgy ismerek, ahogy én is ismert vagyok”56, ám Isten végtelen 
irgalmában a kommunikációnak újabb módját adta: az írást – „kezdve azzal, hogy 
a Sínai hegyen saját ujjával írta le a törvényt”. Az unikális kéziratos példányokban 
lejegyzett tudás azonban egyrészt drága – ezáltal sokak számára elérhetetlen ismeret-
rögzítés –, másrészt pedig ki van téve a múlandóságnak, így a világról alkotott tudás 
még mindig nem tud kilépni a töredékességből.

Az ismeretek áthagyományozásában, a tudás mennyiségi növekedésében és a tudo-
mányok fejlődésében jelentős változást a könyvnyomtatás feltalálása eredményezett.57 
A „beszéd – írás – könyvnyomtatás” felsorolásban a könyvtárosság körében közismert 
Fülöp Géza-féle kommunikációs forradalmak58 sora ismerhető fel azzal a különbséggel, 
hogy Kirkwood korában a további hatalmas minőségi és mennyiségi változást hozó 
technikai felfedezések még nem álltak rendelkezésre. (Ma már azonban az is a tudo-
mánytörténet terrénuma, hogy Fülöp Géza elméletének közléseiben hogyan váltak 
az informatikai fejlődés technikai eredményei és az emberi kommunikációt, valamint 
a könyves és könyvtári világot úgyszintén megváltoztató alkalmazásai a tudományos 
elméletalkotás egyre hangsúlyosabb vizsgálódási körévé és a megjelent kötetekben 
egyre terjedelmesebb fejezetekké.) Ám a könyvnyomtatás önmagában csupán elvi 
lehetőségét teremti meg a tudás szétsugárzásának, az információkhoz való hozzáférés-
nek, az ismeretek széles körben való terjesztésének a pőre technikai alapokon túl 
számos más előfeltétele is van. A koncepció ezek számbavételére szintén kiterjed. 
A saját könyvtár építése kellő – ám nem mindig meglévő – financiális alapot feltételez, 
az anyagiak megléte mellett azonban a lelkészeknek vagy a lelkésznek tanuló diákok-
nak idejük és lehetőségük sincs lépést tartani a folyamatosan gyarapodó irodalommal, 
mert messze élnek a nagy nyomdákkal, kiadókkal rendelkező városoktól, hiányoznak 
a kellő információs csatornák, amelyeken keresztül az új kiadványokról értesülhetné-
nek; de önmagában a vásárlás, a beszerzés folyamata is nehézkes. így gyűjteményeik 
sem lehetnek teljesek, tehát a bennük felhalmozott irodalom alapján újra csak hiányos, 
mozaikszerű, felületes tudás szerezhető meg. Mindamellett az összegyűjtött tomusok 
később sokszor haszontalannak bizonyulnak, tulajdonosuk számára elfecsérelt időt, 
pénzt testesítenek meg. A saját könyvtár az életpályájuk során több költözködésre 
kényszerülő possessorokat folyamatos kihívások elé állítja. „Ezért a művészetek (vagyis 
a különféle mesterségek59) és a tudományok fejlődése, a tudás terjesztése érdekében 
elengedhetetlenül szükségesek a teljes állományú és szabadon használható parókiai 
könyvtárak”, hogy „néhány mérföldön belül” minden egyes szegény (diák) érdeklődő is 
időről időre hozzájuthasson a céljainak megfelelő forrásokhoz. Különösen szüksége van 
erre a fiataloknak, akik még szellemi erejük, alkotó energiájuk teljében vannak, és még 

56 1 Kor 13, 12. In: Újszövetségi Szentírás. (Ford. Békés Gellért, Dalos Patrik.) 8. kiad. Szent István Társulat. 
Bp., 1978. p. 409.
57 Kirkwood, 1699. i.m. p. 3-5.
58 A felsorolást ld. Fülöp Géza: Ember és információ. Bp.: Múzsák, 1984. p. 34-35., a mű első kiadásában: 
Fülöp Géza: Ember és információ. Kriterion, Bukarest, 1973. p. 33-35.
59 Johnson, Samuel: A dictionary of the English language. 10. ed. printed for J. F. & C. Rivington (et al.), 
London, 1742.
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mentesek a világ gondjaitól. A projekt megvalósítása során megszervezett tékák 
mindannyiuk hasznára pár éven belül teljesek lesznek, és nemcsak a régi könyvek 
lesznek bennük megtalálhatók, hanem minden tudomány modern irodalma is.60

Kirkwoodnak és a teológiai „mellékzönge” hangsúlyozása nélkül a public library 
későbbi elméletalkotóinak közös meggyőződése tehát, hogy az alább ismertetett okok 
miatt a tudás átadásának bármiféle gátolása, sőt, már az információkhoz való szabad 
hozzáférés passzív módon való akadályozása, vagyis a könyvtári hálózat megteremtésé-
nek elmulasztása úgyszintén Isten ellen való vétek. A tervezetek megfogalmazója 
azonban nem csupán a könyvtári hálózat megteremtésének elvi alapjaival foglalkozott, 
hanem munkáinak viszonylag rövidebb terjedelme ellenére – hangsúlyosabban 1702-es 
második írásában – teljes könyvtártani alapvetést állított össze; az elvégzendő munka 
részletes módszertanát adja a könyvesházak kezelői számára. Kitér a téka fenntartására, 
a könyvtárossal, a könyvtárral kapcsolatba kerülő „személyzettel” szemben támasztott 
elvárásokra, a kollekció elhelyezésére, gyarapítására, feldolgozására, a szolgáltatásokra, 
sőt a mikro- és makrokörnyezetre gyakorolni hivatott elvárt hatásra. Az utolsóként 
említett szempont már azt sugallja, hogy Kirkwood rendszerének megteremtését nem 
csak a szigorúan vett „könyvtárkezelői” szinten értelmezte, azt az egész könyves világ 
– a szerzői, a nyomdai, papírkészítési, kiadói, a bibliográfiai és a könyvtári rendszer, 
valamint a tékákhoz kapcsolódó könyvkötői szféra – együttesének egyetlen átfogó és 
koherens információs campusába, a mai fogalommal élve a tartalomipar egészébe 
integrálja.61 Minden egyes parókiának saját és teljességre törekvő gyűjteményű könyv-
tárral kell rendelkeznie, amelynek alapja az ott szolgálatot teljesítő lelkész magántékája, 
de azt az egyházi adó egyhavi részéből folyamatosan gyarapítani és gondozni kell. 
Számításai szerint 10 skót fontot kell fizetnie egy személynek a könyvek beszerzésére, 
másik tizet pedig a könyvkiadásra, ennek fejében a hozzájárulást kifizető, valamint 
gyermekei és unokái is ingyen használhatnak egy jó könyvtárat, melynek célja minden 
új könyv és folyóirat beszerzése már „megjelenésük pillanatában”. Szerinte sokan 
maguk is költenek ennyit könyvekre, de koordinálatlanul, így ezen summa felhaszná-
lása sokkal kevésbé hatékony. Ha a lelkész meghal, vagy máshová helyezik, gyűjtemé-
nye maradjon a közösség tulajdona, de örökösét vagy áthelyezése esetén őt magát kárta-
lanítania kell a gyülekezetnek; a kárpótlásul kapott „könyvpénz”-ből és az új 
gyülekezetben a számára biztosított kellő javadalmazásból kötelessége mindenkori 
szolgálati helye tékájának gyarapítása. Az erre meghatározott összegről Kirkwood 
a lelkészek védelmében úgy rendelkezik, hogy nem a közösség tartozik, hanem minden 
egyes ember a rá eső résszel, így a tartozás behajtható, a könyvet visszahagyó tulajdo-
nost nem érheti kár. Ha egy parókián többen szolgálnak, akkor meglévő könyvtáraik 
integrálásakor kötelesek gyűjteményük összehasonlítására és a duplumok értékalapú 
cserében való hasznosítására, hogy a hiányzó irodalmat is meg tudják szerezni.

A könyvtár kezelése általában a lelkész feladata, de ez átruházható a presbiterekre, 
a tanítóra vagy a prédikátorra, azonban felelősségvállalásuk jeleként és biztosítékaként 
kellő mérvű kauciót kell letenniük. A megbízhatóság, a „makulátlan hír” éppúgy fontos 
szempont a könyvtárral lazább kapcsolatban álló „személyzet” megválasztásánál, 
például a nyomdásznál vagy a papírmalom munkatársainál. Kirkwood saját könyvkötő 

60 Kirkwood, 1699. i.m. p. 5-6.
61 Kirkwood, 1699. i.m. p. 7-13., illetve Kirkwood, 1702. i.m. p. 79-89.
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alkalmazását javasolja, mégpedig úgy, hogy a műhely kialakítása és az eszközökről való 
gondoskodás, illetve a mester éves javadalmazása a gyülekezet feladata, így a konkrét 
elvégzett munkákért csak az anyagköltséget kell megfizetni, munkadíjat már nem. 
A kisebb közösségekben a könyvtár kezelésével megbízott személyt kell megtanítani 
a könyvkötés rejtelmeire. Természetesen mindannyian rendszeres elszámolással 
tartoznak, hogy a rendelkezésükre álló anyagiakat hogyan, s mire fordították, sőt 
a könyvtárak állapotát, működését az egyházlátogatások alkalmával is figyelemmel kell 
kísérni, a vizitáció jegyzőkönyvében jelentést kell erről készíteni.

A második tervezet az állomány leltározásáról, a könyvtáros helyettesítéséről vagy új 
bibliotékárius kinevezése esetén az átadás-átvétel mikéntjéről szintén rendelkezik. 
A könyvtár számára megfelelő és alkalmas, tiszta, száraz és zárható helyiségről kell 
gondoskodni a parókián vagy – a későbbi javaslat alapján –, ha több parókia birtokol 
közös tékát, akkor az ellátandó régió, egyházkerület egyik centrális paplakjában. 
A javaslattevő külön hangsúlyozza, hogy célszerű, ha minden könyvtárban azonos 
rendben vannak elhelyezve a kötetek, így ha egy lelkész vagy diák másik parókia 
könyvtárát használja, rögtön tudja, hogy mit merre talál benne. A gyarapításban 
a királyságban meglévő összes könyv nyomtatásban megjelentetett és minden parókiá-
nak megküldött jegyzéke nyújtana segítséget – Kirkwood nem határozza meg ponto-
san, de ez tulajdonképpen központi katalógus és/vagy nemzeti bibliográfia vagy 
ajánlóbibliográfia. A beszerzések fölött a presbitérium hivatott dönteni, az állomány 
gyarapítása vagy apasztása nem történhet a könyvtáros saját szándéka szerint. Éppígy 
a megrongált vagy elveszett könyv kauciójának felhasználása is a „közösségi” hatás-
körbe tartozik.

Az egyházi adóból Kirkwood nyomdák szervezését is tanácsolta, mivel Skócia 
földrajzilag meglehetősen messze van Anglia, illetve Európa jelentős nyomdászköz-
pontjaitól. Az általuk közzétett kiadványokból minden parókiai könyvtárnak „köteles” 
példányban kellene részesülnie. A műhelyeknek kötelességük kapcsolatban állni 
Európa kiadóival, és megszerezni egy-egy példányt a kinyomtatni szándékozott 
könyvekből – ezt a szerzői jogi szabályozás akkori teljes hiánya tette volna lehetővé –, 
egy királyi vagy parlamenti felügyeletű bizottság hatásköre pedig arról dönteni, hogy 
a behozott új könyvekből, illetve a régebbi kiadványokból melyik hónapban, mit kell 
„újra” kiadni. Egy nyomdász a tervezet becslése szerint naponta 9-10 könyvoldalt tud 
kinyomtatni, ami egy olvasó ember napi olvasmányának megfelelő mennyiség; ez évi 
3000 oldal, vagyis 10 db 300 oldalas új kötet – és Kirkwood láthatóan nem csupán 
a jelenben gondolkozott – egy évszázad alatt egyetlenegy parókia tipográfiája 1000 
címet tud megjelentetni. Mindazonáltal biztos abban, hogy akadna vállalkozó személy, 
aki, ha felkérnék vagy megbíznák ezzel, a nyomtatásnak gyorsabb módját is ki tudná 
dolgozni. A tékák állományáról betűrendes katalógus készítését írja elő a kötet szerző-
jének, címének, impresszumadatainak, terjedelmének, árának és jelzetének feltünteté-
sével. A feldolgozásban a már említett központi katalógus nyújt segítséget. Minden 
egyes gyűjteményben a könyvek elrendezéseként szintén célszerű a központi katalógus 
rendjét választani, így az ottani tételszám is átvehető, ezt kell külön cédulán a könyv 
hátsó kötéstáblájára ráragasztani, a tulajdonos parókia nevét pedig a címlap verzójára, 
illetve a tomus utolsó oldalára kell bejegyezni. A legalapvetőbb könyvészeti adatok 
a kiadvány azonosítását teszik lehetővé, a terjedelemnek a kölcsönzési határidő megál-
lapításában is van szerepe, az árnak pedig többek között a kölcsönzési kaució és 
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az elköltöző lelkész vagy az örökösök esetleges kártalanítása szempontjából van 
jelentősége. A központi kötetkatalógusnak azonban útmutatással kell szolgálnia 
a példányok beárazásának módszerét érintően is: köztudott, hogy ekkoriban még csak 
terjedelem alapján határozták meg a nyomdák a kötetek árát – sokszor ezért „ugrott” 
az oldalszámozás a könyvekben – de az egyedi példány értékébe például a kötést 
szintúgy bele kellett számolni. A katalógusnak – annak mindenkori állapotát tükrö-
zően – négy másolatban kell készülnie: az első a lelkészé, ez tulajdonképpen a kötelez-
vény a parókia számára, hogyha ki kell fizetnie őt. A második a téka kezelőjéé, hiszen 
felelősséget kell vállalnia minden könyvért, ám jogi bizonyító ereje miatt ez a jegyzék 
nem a használati példány, sokkal inkább rendelkezik leltár szereppel, így ezt célszerű 
az egyházi anyakönyvbe bejegyezni. A harmadik példány a könyvtár „használati 
olvasói” katalógusa, amelyet mindenki által látható helyen ki kell függeszteni, hogy 
minden olvasó áttekintést kaphasson a gyűjteményről. A jegyzék utolsó másolatát 
pedig meg kell küldeni az edinburgh-i székhelyű uralkodói könyvtárnak, ahol az összes 
parókiai téka jegyzékét „különféle célokra”, például újabb központi katalógus szerkesz-
tésére használják fel.

Az 1702-es változatban Kirkwood a hívek adakozási kedvének ösztönzésére előírta, 
hogy a donátorok nevét a kötetekben és a katalógusokban is fel kell tüntetni. A könyv-
tárak a kölcsönzést a gyülekezet tagjaira korlátozzák, de közülük is csak azokra, akik 
a kölcsönzéskor kellő kauciót tudnak fizetni (a könyv értékének 125%-át, „hogy 
a könyvtár ne váljon könyvkereskedéssé”), és a kölcsönzőnek ígéretet kell tennie, hogy jó 
állapotban őrzi meg a kötetet. Szintén a könyvtár támogatását célozza az a pont 
az 1702-es opuszban, hogy csak a könyvtár benefactorai (adományozók, támogatók, 
donátorok, védelmezők) kölcsönözhetnek, ők viszont a presbiteri testület engedélyével 
külföldre is magukkal vihetik olvasmányaikat, feltéve, hogy azok nem nagyon gyakran 
keresettek, vagy különlegesen értékesek. A könyvek mozgásáról, használatáról, a határ-
időkről és a kauciókról magától értetődően nyilvántartást kell vezetni. Ha valaki nem 
adja vissza időben a nála lévő dokumentumokat, a könyvtárosnak figyelmeztető levelet 
kell írnia neki, a postaköltséget büntetésül a vétkes olvasónak kell állnia. A kölcsönzési 
határidőt Kirkwood a könyv méretétől és terjedelmétől, illetve a több gyülekezet által 
használt könyvesházak esetében a lakóhelytől való távolságtól függően maximum 2-6 
hétben határozta meg, de a 15-20 mérföldnél messzebb élő olvasók esetében további egy 
hét a határidő az egy alkalommal elvihető maximum két kötetre.

Kirkwood a Kirk 1699-es Egyetemes Gyűléséhez benyújtott tervezetében az általa 
felvázoltak reménybeli további hozadékait is összefoglalta.62 Meggyőződése, hogy 
200-300 év múlva a parókiai könyvtárak ugyanolyan jelentősek lesznek, mint a világ 
nagy könyvtárai, ez egyrészt az ország dicsőségét szolgálja; másrészt a tanulás meg-
könnyítésével Skócia kulturális intézményeivel, valamint képzett és bölcs emberfőkkel 
dicsekedhet. Az ország férfijai szabadidejüket ezután olvasással fogják tölteni, és nem 
egyéb „haszontalanságokkal”, például szerencsejátékokkal vagy italozással, ahogyan 
később a Public Library Act kapcsán szintén elhangzott, hogy a munkások inkább 

62 Kirkwood, 1699. i.m. p. 14-15.
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a nyilvános könyvtárakat látogassák, mint a kocsmákat.63 A vallási, szellemi, erkölcsi és 
szimbolikus előnyök mellett a projekt megvalósítása nemzetgazdasági szempontból 
éppoly mérhető előnyöket rejt magában: új munkahelyeket teremt, fejleszti az ipart, 
rövid időn belül megszünteti a nyomdászat európai hegemóniáját, illetve az országban 
tartja azt a pénzt, amit eddig külföldi könyvek és papír beszerzésére fordítottak, vagy 
a diákok a külföldi tanulmányaik során más országokban elköltöttek. (Kirkwood 
korában a peregrinációval vagy a cavallierstour-okkal szemben felhozott egyik érv 
éppen ezt a gazdasági szempontot képviselte; a másik általánosan elterjedt vélemény 
szerint az otthoni háttér (felügyelet) elvesztésével a külföldön tanuló ifjak számos 
testi-lelki veszélynek vannak kitéve. Mindkét indok közrejátszott abban, hogy például 
1686-ban I. Frigyes Vilmos (1620–1688) hesseni választófejedelem megtiltotta, hogy 
a 30. életévüket be nem töltött fiatalemberek külföldi tanulmányutakra induljanak.64)

Mindezen aspektusokat mérlegelve tehát az Overture azt a meggyőződést hirdeti, 
hogy az Isten oltotta az emberbe a tudásszomjat, ő rendelkezett úgy, hogy a tudás 
megszerzése a régiek és kortárs szerzők könyveiből lehetséges, tehát a Teremtő művé-
nek, igazságának, nagyságának, mindenhatóságának megismerése Neki tetsző cseleke-
det, ezért alkotott bennünket értelmes lényeknek, ám megfelelő könyvtár és képzettség 
hiányában a lelkészek nem lehetnek képesek helyesen rávezetni a híveket a hit igazsága-
ira. így – Kirkwood 1699-es szavaival élve – remélhető, hogy „a leírtak meggyőzik 
az oktatás támogatóit arról, hogy a parókiai könyvtárak rendszerének megszervezése 
szükséges és könnyű, gyümölcsöző és tiszteletreméltó, érdekünk és kötelességünk”.65

Minden meggyőző érv és az 1699. évi Egyetemes Gyűlés támogató hozzáállása 
ellenére azonban Kirkwood elképzelése – amely az utókor ítélete szerint az extravagan-
cia és a gondos részletesség keveréke66 – sajnos nem valósult meg. Kirkwood korábbi 
írása törhetetlen optimizmusról tanúskodik azt illetően, hogy milyen könnyen és 
egyszerűen meg lehet szervezni a parókiai tékák rendszerét;67 a lelkész elkötelezettségé-
ben túlértékelte a kortársak ügybuzgalmát. Programjának legnagyobb gátja az volt, 
hogy a klérus tagjai nem akartak saját könyvtáraiktól megválni, másrészt pedig az, 
hogy az általa erre a célra tervezett 72 000 skót font egyházi adó túl magas összeg volt 
egy olyan szegény ország számára, mint az akkori Skócia.68 1702-re Kirkwood átdol-
gozta a tervezetét, és az adományok gyűjtését is elkezdte. A felajánlások, könyvek és 
pénzadományok összegyűjtésével két londoni könyvkereskedőt, Taylort és Robinsont 
bízott meg.69 A második javaslatot az 1705-ös Egyetemes Gyűlés végül elfogadta, és 
a plánum megvalósításában jelentős előrelépések történtek éppen annak köszönhetően, 
hogy nem az adókból, hanem jó szándékú donátorok, a gyülekezetekhez tartozó 

63 Idézi: Mokyr, Joel: The Oxford encyclopedia of economic history. vol. 1. Oxford University Press. Oxford, 
2003. p. 281. Az eredeti szövegben az erkölcsi mondanivaló mellett a public library – public house szójáték is 
figyelemre méltó. Utóbbi kifejezés jelentésével kapcsolatban vö. Johnson, i.m. p. 3., illetve Oxford advanced 
learner’s dictionary. 4. ed. Oxford University Press. Oxford, 1989. p. 1008.
64 Bauer, Hans: Wenn einer eine Reise tat: Eine Kulturgeschichte des Reisens von Homer bis Baedeker. 
Leipzig: Koehler&Amelang, 1971. p. 98., 103.
65 Kirkwood, 1699. i.m. p. 15.
66 Scottish, i.m. 
67 Kirkwood, 1699. p. 15.
68 Scottish, i.m.
69 Kirkwood, 1702. p. 76.
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nemesek adományaiból szervezték meg a tékák rendszerét,70 és ezzel példát adott 
az angliai domináns gyakorlattal szemben a klérus támogatására az adóból történő 
finanszírozás mellett.71 Helyzetét azonban nehezítette, hogy a skót Lawlanddel ellentét-
ben a Highland birtokosai nem támogatták olyan szívesen és bőkezűen a parókiákat 
intézményeik fenntartásában. Annak ellenére tehát, hogy a parlamentben és az Egyete-
mes gyűlésben már korábban helyeselték a tervet, mégsem tettek meg mindent a végre-
hajtásáért. Kirkwood láthatóan túlzott mértékben számított a nemesi patrónusok 
nagylelkűségére. Az egyedüli könyvtár, amely még a program elindítójának életében 
igazán hathatós segítséget kapott, az Inverenss Kirk-Session Library (az észak-skóciai 
invernessi egyházi bírósági könyvtár) volt. Ennek gyűjteménye kezdetben 200 tomust 
számlált, többek között ír Bibliái és katekizmusai is voltak; az első 10 évben 105 donátor 
gazdagította a tékát, amely 1737-re 1232, 1777-re 1599, 1890-re pedig több mint 3300 
kötetesre nőtt.72 Mindazonáltal az önkéntes felajánlásokból és a már meglévő gyűjtemé-
nyek integrálásával a Skót Egyház Egyetemes Gyűlése 1704-ben elfogadta a két évvel 
korábbi tervezetet, és elindította a programot. Ebből az alkalomból a Gyűlés köszönőle-
velet írt a Society for Propagating Christian Knowledge-nak, illetve az akkor London-
ban tartózkodó James Kirkwoodnak, aki „hathatós közreműködője volt a javaslat 
kidolgozásának”73; a döntéshozatal után 1708-ig 77 új téka szerveződött meg a Skót 
Felföldön, ebből 19 presbitériumokhoz, 58 pedig parókiákhoz kötődően.74 Előbbiek 
egyenként mintegy 100, utóbbiak megközelítőleg 40 kötetet számláltak, nagyrészt 
angol és latin teológiai munkákat birtokoltak, gael nyelven csak a Biblia volt bennük 
megtalálható.75

1709-ben Kirkwood halála után a könyvtáralapítási munkálatok de jure tovább 
folytatódtak, az Egyetemes Gyűlés felszólította a tékával nem rendelkező parókiákat 
a hiány pótlására, de hivatalos segítséget nem adtak hozzá, így Skóciában a parókiai 
közkönyvtári hálózat kiépítése de facto kevés sikerrel járt, a nyilvános könyvtári 
rendszer megteremtésére irányuló első kísérlet további és igazán maradandó eredmény-
nyel nem járhatott.76

ÖSSzEGzÉS

Kirkwood munkássága több szempontból érdekes és fontos momentuma a tágan 
értelmezett, modern könyvtár- és információügy históriájának, hiszen ő nemcsak saját 
könyvtárának nyilvánossá tételével írta be nevét a skót (és az egyetemes) könyvtár-, 
illetve művelődéstörténetbe, hanem Skóciában elsőként az egész országra kiterjedő 
nyilvános könyvtári rendszer megálmodóját, kidolgozóját tisztelhetjük benne. A köny-

70 Scottish, i.m.
71 Jackson, i.m. p. 209-210.
72 Crawford, i.m. p. 98., 106.
73 Dickson, i.m. p. 116.
74 Scottish, i.m.
75 Crawford, i.m. p. 105.
76 Jackson, i.m. p. 209-210.
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vesházak általa kimunkált modellje kétségtelenül következik a protestáns egyházi 
rendtartásokban meggyökeresedett, eredetileg Luther 1524-ben publikált 
Sendbriefjében vázolt egyházi és kulturális intézményrendszeréből, azonban számos 
olyan elemet szintén tartalmaz, amely a mai könyvtári világban éppoly fontos, és sok 
figyelmet érdemel. Tervezete a könyvtári rendszer részének tekinti a bibliográfiát, 
a könyvkiadást, nyomdászatot, a könyvtárak közötti gyűjteményszervezési együttmű-
ködéseket, az állományvédelmet, a központi katalogizálást, a feldolgozó munka 
egységesítését és a kistérségi ellátást.77 Nem véletlen tehát, hogy a több emberöltőre 
a szakmai közös tudáskincsből kikopott, „lappangó” munkákat a XIX-XX. század 
fordulóján, a nemzeti és nemzetközi együttműködések fellendülésének, a globalizáció 
ős-kezdetének időszakában fedezték fel újra, és tették közzé hasonmás, illetve szöveg-
közlő kiadásban.

Mindkét eredeti kiadvány meglehetősen ritka, az 1699-es Overture a fakszimiléjét 
közzétevő és a kötet bevezetését író William Blades (1824–1890) számos híres könyvtá-
rat sorol fel, amely nem rendelkezik példánnyal belőle. Ő maga két gyűjteményben 
találkozott a művel: az egyik egy bizonyos glasgow-i Ferguson professzor magángyűjte-
ményében található meg, William P. Dickson közlése szerint Kirkwood másik munká-
jával egybekötve,78 a másik a wigani nyilvános könyvtár tulajdona,79 mindazonáltal 
az utóbbiról készült 1899-es Blades-féle edíció is csak 100 példányban jelent meg. 
Kirkwood 1702-ben publikált második tervezete, a The dictionary of national biography 
közlése alapján csupán egyetlen példányban maradt fenn,80 ennek modern kiadása 
1906-ban készült.

Alaposabb kutatás során bizonnyal rá lehetne még bukkanni e művek további 
egyedeire, néhány további példány azonban nem kérdőjelezné meg, hogy nyomtatott 
formában ritka és értékes forrásokról van szó. Digitalizált változatuk azonban könnyen 
elérhető, és haszonnal forgatható a mai olvasók számára is. Tolle lege!

James Kirkwood 2013-ban megjelentetett műve (Hardpress Publishing)

77 Aitken, i.m. p. 6.
78 Dickson, i.m. p. 116.
79 Blades, i.m. p. 5.
80 Kirkwood, i.m. 1963-1964. p. 225.
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A JÖVő iSKOLáJA – MA

VARGA KATALIN

Az irodalomban és a szakirodalomban sokat olvashatunk arról, hogy a különböző 
korok hogyan képzelték el a távoli jövőt, az életkörülmények változásait, az iskola 
változásait. Mindenki szívesen álmodozott róla, milyen jó lenne olyan iskolába járni, 
ahol nincsenek szabályok, nincsenek könyvek, sőt, nincsenek tanárok sem. A jövő 
iskoláját a tanulási módszerek teljes szabadsága jellemezné.

A jövő iskolája már a ma iskolája. Az elmúlt évtizedek technikai és módszertani 
fejlesztései világszerte olyan lehetőségeket teremtettek, amelyek révén megvalósulhat-
nak a régi álmok. Az okostelefonok, táblagépek, intelligens táblák, okostelevíziók stb. új 
távlatokat nyitnak az oktatásban. Az persze nem bizonyított még, hogy ez a modern 
iskola mennyiben hatékonyabb a hagyományosnál, egyáltalán nem biztos, hogy az. 
Egyelőre azonban úgy tűnik, érdekesebb, izgalmasabb.

Aki felkeres egy olyan kiállítást, mint a londoni BETT Show, az betekintést kaphat 
a jövő iskolájának jelenébe. Találkozhat a legmodernebb technikai eszközökkel, és 
az ezek használatát támogató új, innovatív módszertani megoldásokkal. Nemcsak sétál-
gatni lehet a standok között, prospektusokat gyűjtögetve, hanem szinte minden kiállító 
folyamatosan zajló előadásokon be is mutatja termékeit, bevezet azok gyakorlati 
használatába. A BETT Show-n egyformán jól érzi magát az iskolaigazgató, a gyakorló 
tanár, az érdeklődő szülő, de még a gyerekek is, akiket előszeretettel hoznak el tanáraik 
tanulmányi kirándulás keretében.

Mit profitálhatunk mi, magyarok a BETT Show meglátogatásából? Azon kívül, hogy 
betekintést nyerünk abba, hol tart ma a modern oktatástechnika, egyfajta szemléletbeli 
frissítést is kaphatunk. Annyi jó ötlet, jó gyakorlat látható itt, amelyek bizonyosan 
termékenyítőleg hatnak mindenkire, aki valami újat szeretne csempészni munkájába. 
Ehhez nem is kell a szó szoros értelmében gyakorló pedagógusnak lennünk. 

Az innovatív technológiai megoldások elsősorban az oktatás szervezésében, illetve 
az információkhoz való hozzáférésben jelentenek forradalmi megújulást. Ma már olyan 
információk is könnyen elérhetővé válnak, amelyek régebben csak nagyon kevesekhez 
jutottak el. Teljesen új alapokra helyeződik a tanár-diák kapcsolat, a tanár egyre inkább 
mentorrá, segítővé válik, már nem ő a tudás kizárólagos birtoklója és átadója. A tanu-
lási módszerek is teljesen átalakulnak. A szolgáltatók olyan megoldásokat kínálnak, 
amelyek segítségével az adminisztráció helyett inkább a kreativitásra helyezheti 
a pedagógus a hangsúlyt.

Néhány jellemző tendencia:
1. A tudáshoz való hozzáférés új útjai: 
a) A mobiltechnológia teljesen új utakat nyit a tanuláshoz, az információk, a tudás 

megszerzéséhez. Az okostelefonok és táblagépek segítségével az információk most 
már ténylegesen helytől és időtől függetlenül elérhetők, a kommunikáció minden 
körülmények között lehetséges. A tanulást és a tanítást támogató szoftverek már 
szinte kivétel nélkül ezekre a mobil platformokra készülnek, olyan elvek szerint, 
hogy igazodni lehessen a tanulók egyéni tanulási üteméhez és igényeihez. 

KeN_2014-2.indd   49 6/11/14   3:20 PM



50 Könyvtár

A diákok számára megszűnik az észrevétlenül maradás lehetősége, hiszen a tanár 
mindenkit egyszerre tud foglalkoztatni, az egyes tanulók haladását, nehézségeit, 
elkalandozásait kontrollálni.

b) A felhő alapú technológiák is jelen vannak az oktatásban. Ezek segítségével 
lényegesen egyszerűbben szervezhető a kollektív csoportmunka, kényelmes és 
rugalmas környezet teremthető a tanuláshoz. Főként a projektfeladatok kedvelik 
ezt a technológiát.

c) A nyílt forráskódú szoftverek elterjedése az oktatásban elsősorban a széles körű 
hozzáférést és az esélyegyenlőséget szolgálja. Ma már nem szükséges nagy 
összegeket költeni szoftverekre, kiváló megoldásokat találhatunk az ingyenesen 
elérhető szolgáltatások között is.

d) Az új technikai megoldások személyre szabott tanulási környezetet biztosítanak. 
Igazodnak a tanuló egyéni érdeklődéséhez, tanulási üteméhez, így nagyobb 
rugalmasságot tesznek lehetővé. Ugyanakkor azonban jelentősen nehezítik 
a pedagógus dolgát, ha értékelni és ellenőrizni kell a munkát.

2. Megújuló módszertan
a) Az új technikához új módszerekre van szükség. Ezek többnyire adaptív módsze-

rek, amelyek igazodnak a tanulók tényleges képességeihez és szükségleteihez, 
lehetővé teszik a differenciált oktatásszervezést és értékelést.

b) A projektmódszer hatékonyan támogatja az önálló problémamegoldást és 
döntéshozatalt. A tananyagot interdiszciplináris megközelítésben dolgozzák fel, 
a tanulók analitikus és kritikus gondolkodása hatékonyan fejleszthető.

c) Szintén új módszer a relevancia alapú tanítás. Segítségével a tanulók könnyebben 
megértik, miért fontos megtanulni bizonyos dolgokat, mert látják a tanultak célját 
és értelmét. Jobb teljesítmények érhetők el, nagyobb a fegyelem, hiszen a tanulás 
nem kényszer. Ezzel a megközelítéssel a tanulókat a felnőtt életben jelentkező 
gyakorlati feladatok megoldására készítjük fel, fejlődik a logikus és kritikus 
gondolkodásuk.

d) A játék a tanulás szerves részévé válik, beépül a tananyagba. A játékos tanulásnak 
rendkívül erős motivációs ereje van, a játékokkal egyszerre sokféle készség 
fejleszthető. A számítógépes játékok folyamatos és azonnali visszajelzést adnak 
a tanulónak a teljesítményéről. A 21. századi kompetenciák fejlesztéséhez nélkü-
lözhetetlen a játék.

e) Ugyanez igaz a szórakoztatva tanulás módszerére. A játék és a szórakozás 
biztosítja a feladatokhoz való pozitív hozzáállást, így jelentősen növeli a motivá-
ciót.

f) A probléma alapú tanulási módszer alkalmazásakor az elmélet mellett az alkal-
mazhatóság is előtérbe kerül, a hangsúly a megértésen van. A tanulók fokozatosan 
nehezedő feladatokat kapnak, több a sikerélményük. Ez a módszer a rendszeres-
ségre és a következetességre épül, így rendkívül hatékony.

g) A technika segítségével történő történetmesélés is felkerült az új módszertani 
palettára. A történeteknek mindig kontextusuk van, valós problémákat dolgoznak 
fel, a módszer növeli a tanulók érdeklődését és kíváncsiságát, segíti a képzelőerő 
fejlődését, fejleszti az olvasási készséget, segíti az összefüggések megértését, 
a logikus gondolkodást, fejleszti a memóriát. A módszer hatékonyan segíti 
a tanár-diák kapcsolatot és a kultúrák közötti kommunikációt.
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3. Az adatfeldolgozás új útjai:
a) A digitális bennszülöttek másként dolgozzák fel az információkat és az adatokat, 

mint az őket oktató digitális bevándorlók. Sokkal nagyobb szerepet kap a vizuali-
tás, a látvány, amelyet az új technikai eszközök (pl. a táblagépek) kiválóan 
jelenítenek meg. A táblagépekkel összekötött interaktív táblák természetes 
eszközei a modern oktatásnak.

b) A valóság és a virtualitás együttes alkalmazása megnöveli a tanulás hatékonysá-
gát. A valóságos világot bemutató képek, videók még kifejezőbbé tehetők, ha 
a technika segítségével az interaktivitást is alkalmazzuk.

c) A gesztusok, mozgások részévé válnak az interaktív tanulásnak. Azáltal, hogy 
az eszközzel fizikailag is kontaktusba kerülünk, a képernyőn objektumokat 
mozgatunk, megváltoztatjuk a képeket, a viszonyokat, aktivitásra késztet. 
Ezeknek az apró cselekedeteknek azonnal látható az eredménye, ezáltal megnöve-
lik a tanulás élményét és hatását.

d) A mai fiatal generációk „nassolni” szeretik az információkat. Apró falatokban kell 
nekik adagolni, mert csak így tudják igazán élvezni. Az új technológia jól tudja 
támogatni ezt az igényt. A kis falatok gyakran multimédiás formában adagolha-
tók a legjobban.

e) Minden ember agya másképp működik, nincs két egyforma szerkezetű agy. 
A neurológiai jellemzőket figyelembe vevő tanulásszervezés időt hagy a tanulók-
nak, hogy megbarátkozzanak a feladattal, mielőtt tovább lépnek a következő 
nehézségi szintre. A hangsúly az információ aktív elemzésére helyeződik.

4. Új típusú tanár-diák kapcsolat:
a) Ma, amikor a tanulók szinte bárhol és bármikor hozzáférhetnek minden informá-

cióhoz, tulajdonképpen nincs szükség a hagyományos értelemben vett tanárra, 
aki leadja a tananyagot, elmondja a tényeket. Egészen más típusú pedagógus-sze-
mélyiségekre van szükség, akik segítőként, útmutatóként állnak a diák mellett. 
A tanulókat meg kell tanítani a gyakorlati készségekre, a gondolkodásra, a haté-
kony tanulásra, az együttműködésre, a munkaerőpiacon való helytállásra. Ma 
az a népszerű tanár, aki szórakoztatva tud oktatni és nevelni.

b) A „feje tetejére állított osztályban” a tanár fordított sorrendben tanítja a tananya-
got, mint azt hagyományosan megszoktuk. Először felvet egy problémát, amely-
nek kapcsán a tanulók önálló kutatásokat végezhetnek. Majd ennek eredményeire 
alapozva dolgozzák fel az új tananyagot. Több idő marad a beszélgetésre, kérdések 
feltevésére és a gyakorlásra.

c) A virtuális tanulástámogatás és az online tanulás is egyre népszerűbb módszerek. 
A tanulók helytől és időtől függetlenül, bárhonnan és bármikor részt tudnak 
venni a kurzusokon. A távoktatás azonban ugyanakkor elszemélytelenít, ezáltal 
rontja is az oktatás minőségét bizonyos területeken.

4. Tanulók közötti kapcsolatok:
a) A közösségi média oktatásban betöltött szerepe ma már elvitathatatlan. 

Az együttműködésnek, a közös munkának, az eredmények egymás közötti 
megosztásának új módszerei erősítik a társas kapcsolatokat, a vitakészséget és 
az egymástól való tanulás képességét. Az informális tanulásnak talán ez ma 
a legnépszerűbb formája.
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b) A csoportmunka lehetőségei is bővülnek az új technológia révén. Lehet chatelni, 
online vitafórumokat szervezni. A csoport úgy is meg tudja oldani a feladatot, 
hogy tagjai otthonról dolgoznak, mégis működik a csoporthatás. 

Az oktatásban bekövetkezett szemléletváltás konkrét példáit láthatjuk az olyan 
kiállításokon, mint a BETT Show. Nevéhez hűen itt valóban folyamatos showműsort 
élvezhetünk, a játékos és szórakoztató tanulás számtalan példáját tanulmányozhatjuk. 
A technikai feltételek már megvannak, csak rajtunk múlik, tudunk-e élni velük.

Keretes szöveg jön!
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Az E-KÖNYVEK KÖLCSÖNzÉSE ÉS 
HASzNáLATA Az AMEriKAi EGYESüLT 
áLLAMOK KÖzKÖNYVTárAiBAN

SZALACSI ALEXANDRA

„A könyv fejlődése mindig tükre, naplója volt az emberiség fejlődésének; ami találmányt 
a korok felvetettek, ami természeti erőt az ember irányítani tanult, a könyv igyekezett 
a maga céljára hasznosítani. Ki tudja, milyen találmányokkal jön a jövő s milyen lesz 
a jövő könyve? Csak annyi bizonyos, hogy akkor is az ezerarcú élet, az emberiség 
haladásának tükre lesz.”1

Fitz József, az OSZK egykori főigazgatója

BEVEzETÉS

Jelen tanulmányom megírásával az a célom, hogy az olvasók betekintést nyerjenek 
az Amerikai Egyesült Államok könyvtáraiban működő elektronikus könyvhasználati 
szokásokba, és ismereteket szerezzenek néhány olyan, az USA-ban végzett kiemelkedő 
szakmai kutatásról, amelyek az e-könyvek könyvtárban történő használati szokásaira 
vonatkoznak. Kutatásommal 2013 áprilisában, Egerben első helyezést értem el a XXXI. 
Országos Tudományos Diákköri Konferencián. A téma népszerűsége és a vizsgálat 
eredményei is jól tükrözik, hogy érdemes volt ezzel a területtel foglalkoznom.2

Az elmúlt három évben nagyon jól megfigyelhető volt az e-könyvek fokozatos 
térnyerése. Külföldön és Magyarországon is egyre több kiadó, terjesztő jelent meg 
a piacon (pl. Amazon, Penguin, Book&Walk, Publio), és egyre több könyvtáros fóru-
mon, blogon lehet olvasni (pl. Multimédiapláza, Könyvkonnektor, E-könyvolvasó blog, 
Könyvtár MA) az e-könyvekről. Közel egy-másfél éve jött létre egy új szervezet, 
az Egyesülés az e-könyvekért, amely a kiadók és a könyvtárak érdekeit hivatott össze-
hangolni.3 Olyan mértékben megnőtt az e-könyvek iránti érdeklődés, hogy a könyvtá-
rosoknak mielőbb ki kell dolgozniuk azt a módszert, amellyel a legeredményesebben 
tudják kiszolgálni az olvasói igényeket úgy, hogy a kiadók érdekei se sérüljenek.

Lényeges kérdés az, hogy vajon mi a szerepük az e-könyvek világában a könyvtáro-
soknak. Kutatásomban az elektronikus könyvek szolgáltatásának a könyvtárakban való 

1 Fitz József: A könyv története. Magyar Szemle Társaság. Bp., 1930. p. 79.
2 Szalacsi, Alexandra: University students’ attitudes towards e-books: experiences from Hungary = 
Wolf-Fritz Riekert and Ingeborg Simon: „Information in e-motion”. Proceedings BOBCATSSS 2012 – 20th 
International Conference on Information Science. Amsterdam, 23-25 January 2012. Bock+Herchen Verlag, 
Bad Honnef, Germany. ISBN: 978-3-88347-287-4. Paperback. Approx. p. 388.
3 E-könyves infotár: Az Egyesülés az e-könyvekért alapdokumentuma. 2012.07.02. http://ki.oszk.hu/
ekonyvek/egyesules-az-e-konyvekert/ (Letöltés: 2014.05.20.)
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gyakorlati, módszertani problémáira helyeztem a hangsúlyt. Célom, hogy nemzetközi 
példákat, eseteket, módszereket vizsgálva átfogó helyzetképet adjak a téma iránt 
érdeklődők számára az e-könyvek könyvtárban történő kölcsönzéséhez, alkalmazásá-
hoz, használatához. Ezen belül a szűkebben vett kutatási területem az e-könyvek 
kölcsönzése a közkönyvtárakban. Tekintettel arra, hogy ennek itthon még kiforratlan 
a gyakorlata, egy olyan ország eredményeinek a bemutatására vállalkozom, amely 
az e-könyvek, az e-könyv kölcsönzés területén már élen jár.

A szakirodalom és gyakorlati tapasztalat vonatkozásában az Amerikai Egyesült 
Államok szerepe kiemelkedő. A tanulmányom címe is tükrözi, hogy elsődlegesen 
a közkönyvtárakra fókuszálok, hiszen ez a szolgáltatás túlnyomó részt az USA köz-
könyvtáraiban érhető el, de nem hanyagolható el olyan más könyvtártípusokra való 
kitérés sem, mint az iskolai és a felsőoktatási könyvtárak. Úgy gondolom, dolgozatom 
segítséget nyújthat a magyarországi elektronikus könyvkölcsönzés problémáinak 
megoldására, a megfelelő elektronikus könyvkölcsönzési szolgáltatás kialakítására. 
Kutatásom célja, hogy bebizonyítsam: az e-könyvek kölcsönzésének mint szolgáltatás-
nak helye és szerepe van a könyvtárakban. Körüljárom és bemutatom, hogy ez a szol-
gáltatás milyen formában valósulhat meg.

Bár vizsgált területem fókuszában a könyvtárak állnak, de fontosnak tartom 
bemutatni a könyves szakmában érdekeltek – a szerzők, a könyvkiadók és a könyvter-
jesztők – szempontjait és érdekeit is, így tanulmányomban erre is kitekintést nyújtok.

KuTATáSi MóDSzErEK, VizSGáLATi SzEMPONTOK, 
ÖSSzEFüGGÉSEK

Kutatási módszereim: szakirodalom-elemzés, esettanulmányok vizsgálata, interjúkészí-
tés és kérdőíves felmérés. A szakirodalmi kutatás során elsősorban a 2010 és 2012 
között megjelent magyar és angol nyelvű könyvtáros szaklapokat vizsgáltam, amelyek 
a témával legtöbbet foglalkoznak, például a Tudományos és Műszaki Tájékoztatás és 
a Library Journal. Számos adatbázisban is böngésztem, kerestem, mint az Academic 
Search Complete, Library Information Science & Technology Abstracts. A folyóiratokon 
és az adatbázisokon kívül több online médiumot is használtam: School Library Journal, 
The Digital Shift, American Library Association, Pew Internet & American Life Project. 
Az esettanulmányok különböző szakmai honlapok felhasználásával, valamint szemé-
lyes tapasztalataim alapján készültek.4 A honlapok segítségével elemeztem az Amerikai 
Egyesült Államok jellemző, piacvezető e-könyvterjesztő szolgáltatásait. Az amerikai 
e-könyvterjesztők közül a választásom az OverDrive Media Console, a World Public 
Library, a 3M Cloud Library és a Smashwords weboldalakra esett, emellett a velük 
szerződésben álló legismertebb könyvtárak kölcsönzését vizsgáltam.

A vizsgálati szempontok a következők voltak:
 – Mióta nyújtanak tartalomszolgáltatást?
 – Mekkora a digitális gyűjteményük? Ennek mekkora része elektronikus könyv?

4 2010 nyarán volt alkalmam a New York Közkönyvtárba ellátogatni, valamint tájékozódni az e-könyvek 
használatát illetően.
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 – Milyen formátumban érhetők el, tölthetők le a tartalmak?
 – Milyen eszközökön olvashatók?
 – Milyen a tartalmak nyelvi megoszlása?
 – Milyen üzleti modell alapján teszik elérhetővé az e-könyveket a könyvtárak 
számára, és hogyan?

 – Hány könyvtár és kiadó a partnere?
 – Milyen, és hogyan használható a keresőplatformja?
 – Milyen segítséget, tájékoztatást nyújt az oldal a felhasználónak a tartalomkezelés-
sel kapcsolatban?

 – Melyek a legújabb projektjeik, zajlik-e még a folyamatos tartalomszolgáltatás?
Az esettanulmányok során e kérdések mentén keresek elméleti és gyakorlati össze-

függéseket. Sort kerítettem néhány jelentős amerikai könyvtár e-könyvkölcsönzési és 
-használati szokásainak áttekintésére. Kiegészítő kutatási módszerem az interjúkészítés 
és a kérdőíves felmérés volt. Interjúalanyaim mindegyike az USA-ban él. A több éves 
munkatapasztalattal rendelkező könyvtáros, Hajnal Ward Judit mellett egy egyetemi 
professzor, Terry L. Weech, valamint egy rendszeres könyvtárhasználó egyetemi 
hallgató, David Kodiak Breeckner válaszolt a kérdéseimre. A három interjúalany 
három különböző aspektusból közelíti meg a témát. így a szakértő, az egyetemi oktató 
és a könyvtárhasználó álláspontja is megjelenik. A téma kapcsán e három interjúala-
nyom válaszait építettem be munkámba, melyek a kutatási eredményeimet alátámasz-
tották.

Az Egyesült Államok közkönyvtárai e-könyvkölcsönzésének bemutatásán kívül 
rövid hazai helyzetkép felvázolására is vállalkoztam, egy kérdőíves módszer segítségé-
vel. Kérdőíves felmérésem eredményei alapján a magyarországi e-könyves helyzetről 
szerettem volna képet alkotni. Arra kerestem a választ, hogy milyen feltételek szüksége-
sek egy jól működő e-könyvkölcsönzési szolgáltatás kialakításához.

Hazánkban egyelőre még nem készült országos reprezentatív felmérés az e-könyvek 
könyvtári használatával kapcsolatban, így azok hiányában nem tudni, hogy ténylegesen 
mekkora kereslet van erre. A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése 
(MKKE) előző évi könyvforgalmi adatai azonban már az e-könyvek forgalmát is 
tartalmazzák. Az elektronikuskönyv-olvasón, táblagépen, okostelefonon és számítógé-
pen olvasható művek vásárlásainak száma megközelítette az ország könyves összforgal-
mának 1%-át. összehasonlításként érdemes megjegyezni: az egész Európai Unióban is 
jelenleg 1–5%-os az e-könyvek piaci részesedése, ezzel szemben az USA-ban már közel 
30%-os adatot közöltek a felmérések. Hasonlóak az arányok Indiában és Brazíliában, e 
két feltörekvő nagyhatalom e-könyvpiacán.5 A számsorok alapján talán nem meglepő, 
hogy a határon túl, elsősorban a fejlett országok könyvtárainak többségében (USA, UK, 
skandináv országok) az e-könyvkölcsönző szolgáltatás már erős alapokon nyugszik, és 
megbízhatóan működik. Ezzel szemben Magyarországon jelenleg nincs egyetlen olyan 
könyvtár sem, ahol teljes egészében jelen lenne ez a lehetőség, bár számos könyvtár tett 
már erre kísérletet.6

5 Varsányi Gyula: Négy és fél millióval kevesebb magyar könyv. Kiadók – A kisebb és közepes mű-
helyeknek esetleg az uniós összefogás segíthet. In: Népszabadság Online, 2013.03.21. http://nol.hu/
kultura/20130321-tavaly_se_vettunk_tobb_konyvet-1374637 (Letöltés: 2014.05.20.)
6 OSZK, BME, FSZEK, INYK
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Véleményem szerint további kutatásokra van szükség a magyarországi e-könyves 
állapotokra vonatkozóan, annak érdekében, hogy a lehető legtöbb információ célzottan 
álljon a szakma rendelkezésére.

KuTATáSOK, ErEDMÉNYEK, KÖVETKEzTETÉSEK

A továbbiakban az Amerikai Egyesült Államokban végzett néhány olyan kiemelkedő 
szakmai kutatást is ismertetnék, amelyek az e-könyvek könyvtárban való használati 
szokásaira vonatkoznak. Nem állt, és most sem áll módomban hasonló jellegű repre-
zentatív kutatást végezni az USA-ban, ezért a téma egészének átfogó elemzése és 
megértése érdekében lényegesnek tartottam ezek ismertetését, összefoglalását.

Az American Library Association (ALA) közkönyvtárak finanszírozásáról és 
a technikai hozzáféréséről, felszereltségéről készült első tanulmánya 1994-ben készült 
el, a közkönyvtárak internetkapcsolatára, digitalizálására vonatkozóan. 1994 óta évről 
évre megjelenik egy-egy friss jelentés, ami az egyik leghosszabb ideje tartó és legna-
gyobb tanulmány a közkönyvtárak internetkapcsolatára, digitalizálására vonatkozóan. 
Ezek a kutatások tehát nem kifejezetten az e-könyvekre, e-könyv olvasásra fókuszálnak, 
hanem a közkönyvtárakban végbemenő technikai fejlődésre és a finanszírozásra. 
A kutatás célja, hogy információt nyújtson, segítse és értékelje a könyvtárvezetők, 
a könyvtárosok teljesítményét, valamint támogassa az egységes nemzeti technológiai 
fejlődést, fenntarthatóságot. Az adatok fontos információkkal szolgálnak a helyi, állami 
és szövetségi döntéshozóknak, az információs és kommunikációs eszközöket, technoló-
giákat gyártó cégeknek, valamint a közösséget kiszolgáló nyilvános közkönyvtárak-
nak.7

A másik kutatás, amit kiemelnék, az OverDrive és az ALA Librarian által készített 
eBook Survey, amely számokkal is alátámasztja, hogy a könyvtárak fontos szerepet 
játszanak az e-könyvek terjedésében és vásárlásában. így ezzel a felméréssel sikerült 
bizonyítaniuk a kiadóknak is, hogy az e-könyvek könyvtári jelenlétével maga 
az e-könyvforgalmazás nem esik vissza. Az eredmények példaértékűek lehetnek 
a magyar e-könyv kiadók és terjesztők számára is.

Végül a harmadik választásom a The Pew Research Centernek 2012-es kiemelkedő 
kutatásai közül az egyik, az Internet & American Life Project. A The Pew Research 
Center célja, hogy tájékoztatást nyújtson az eltérő problémákról, attitűdökről, és 
irányítsa a különböző trendek alakulását az Egyesült Államokban és az egész világon. 
Kutatásaik elsősorban az országos reprezentatív telefonos felméréseken alapulnak, 
amelyeket jellemzően felnőttek körében készítenek el. Az Internet & American Life 
Project keretében vizsgálják és feltárják az internet hatását a családokra, a közössé-
gekre, a munkahelyekre és a mindennapi életre; az oktatásra, az egészségügyre, 
valamint a civil és a politikai életre vonatkozóan is. A projekt célja, hogy az internetes 
felmérések hiteles adatokat szolgáltassanak arról, hogy az amerikaiak hogyan használ-

7 American Library Association weboldala: http://www.ala.org/research/plftas/2011_2012 (Letöltés: 
2014.05.20.)

KeN_2014-2.indd   56 6/11/14   3:20 PM



Könyvtár 57

ják az internetet, a digitális technológiákat, és ez a tevékenység milyen mértékben és 
hogyan van jelen az életükben. A projekten belül több tanulmány, kutatás is készült.

A következőkben röviden ismertetem a kutatások eredményeit, következtetéseit és 
véleményezem azokat.

Public Library Funding & Technology Access Study 2011–2012
A statisztikák szerint az e-könyvek forgalmazása terén óriási növekedés tapasztalható. 
Ez elsősorban annak tulajdonítható, hogy egyre nagyobb számban állnak rendelkezésre 
e-könyvek a közkönyvtárakban, másodsorban a Kindle eszközök is kompatibilisek 
lettek az OverDrive gyűjteményével. A maga nemében az OverDrive áll az első helyen 
az e-könyvszolgáltatás piacán, a legtöbb amerikai közkönyvtár (92%) az ügyfelük.8

Az alábbi térképen jól látható (1. ábra), hogy az USA államainak közkönyvtárában 
milyen arányban oszlanak meg az e-könyv elérési lehetőségek. A keleti part államaiban, 
New York, New Jersey, Delaware, Virginia, Ohio, Tennesse, Wisconsin és Maryland 
államban a közkönyvtárak több mint 90%-ában elérhető, kölcsönözhető e-könyv. 
(A DC rövidítés itt Washington D.C.-re utal, ami nem egy különálló állam, hanem 
az USA fővárosa, és ahol 100%-os a hozzáférés). Ezen kívül még Maryland és Hawaii 
összes közkönyvtárában is teljes e-könyv lefedettség mutatkozik, amely mögött akár 
politikai összefüggések is lehetségesek, bár véleményem szerintem elsősorban a terület 
mérete a meghatározó.

1. ábra

8 Hajnal Ward Judit: Piszkos Fred a retinakijelzőn. Elektronikus könyvek az amerikai könyvtárakban. In: 
Könyv, könyvtár, könyvtáros. 2012. 21. évf. 10. sz. p. 14-25. 
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A nyugati part már nem büszkélkedhet ilyen eredményekkel, e tekintetben jóval 
elmaradottabbnak tűnik, egyedül Utah államban van 95,4%-os hozzáférés, míg a többi 
államban közepes az arány. Ezzel szemben a legkevesebb e-könyvkölcsönzési lehetőség 
mégis a keleti parton, Mississippi állam közkönyvtáraiban található.9

2. ábra: E-könyvkölcsönzési szolgáltatás az USA könyvtáraiban

összességében elmondható, hogy az Egyesült Államok közkönyvtárainak több mint 
háromnegyedében, átlagosan 76,3%-ban van hozzáférés az e-könyvekhez, ezek közül 
a városi könyvtárak 92, a vidéki könyvtáraknak pedig a 65%-ában (2. ábra).

Az OverDrive és az American Library Association (ALA) könyvtári 
e-könyv felmérése 
Az OverDrive és az ALA OITP (Office for Information Technology Policy) közreműkö-
désében 2012. november közepén jelentette meg legfrissebb felmérésének eredményeit, 
ami a 2012. június 13. és július 31. közötti állapotot tükrözi. A cél az volt, hogy betekin-
tést nyújtsanak az amerikaiak e-könyvkölcsönzési és vásárlási szokásaiba.

9 Hoffman, Judy−Bertot, John Carlo−Davis, Denise M.: Libraries Connect Communities: Public Library 
Funding & Technology Access Study 2011-2012. Digital supplement of American Libraries Magazine, June 
2012. http://www.ala.org/research/plftas/2011_2012/ebooksmap (Letöltés: 2014.05.20.)
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A kutatás több ezer olyan amerikai közkönyvtár adataira támaszkodott, amelyekben 
az OverDrive által szolgáltatott folyamatos hozzáférési modellt alkalmazzák. A nem 
reprezentatív felmérés során a kérdőívet 75 384 válaszadó töltötte ki.

Az egyik legfrissebb − könyvtári e-könyvhasználattal kapcsolatosnak tekinthető 
kutatás − eredményei a következők:

 – Azok, akik a könyvtárból rendszeresen kölcsönöznek e-könyvet, havi átlagban 3,2 
darab olvasnivalót vásárolnak. (Legyen az e-könyv vagy hagyományos könyv.)

 – A válaszadók 57%-a azt vallotta, hogy a könyv megismerésének elsődleges forrása 
számára a közkönyvtár.

 – 35%-a az olvasóknak kölcsönzés után megvette a könyvet elektronikus vagy 
nyomtatott verzióban.

 – 53%-a úgy vásárol, hogy előtte megkeresi, megnézi a könyvtár honlapján a köny-
vet.

 – A könyvtári e-könyvkölcsönző válaszadók 44%-a szerint a digitális könyvvásárlás 
nőtt az elmúlt hat hónapban.

 – Az olvasók 84%-a elektronikus könyvolvasó eszközre kölcsönözte az e-könyvet. 
 – A leggyakrabban használt eszközök az Amazon Kindle, Sony Reader és a Barnes & 
Noble Nook olvasója.

 – Az olvasók 41%-a meg is vásárolta azt az e-könyvet, amit legutóbb kölcsönzött.10

Ez a felmérés alátámasztja azt a hipotézisemet, miszerint az e-könyvnek, az e-könyv-
kölcsönzésnek helye van a könyvtárban, a jelenlét nem veti vissza a kiadók tevékenysé-
gét, nem csökkenti azok bevételeit, ellenkezőleg, jelentősen növeli is azt.

A könyvtárba járó olvasói réteg egyben potenciális vásárló is. Az USA-ban tavaly 
több fórumon, nyílt levélben (ALA és Penguin) tájékozódhattunk a könyvtárak és 
a kiadók ellentétes nézeteiről e téma kapcsán. Ezek lényege, hogy a kiadók nem szívesen 
adnak e-könyvet a bibliotékáknak, mert szerintük a könyvtárba nem olvasni, hanem 
szórakozni járnak az emberek.11 Az előbb ismertetett kutatásból azonban jól látszik, 
hogy ezt a kérdést nem lehet így leegyszerűsíteni; én magam is osztom David Burleigh, 
az OverDrive marketing igazgatója véleményét: „A kiadók és a szerzők sok figyelmet 
fordítanak a könyvek promotálására, annak digitális átalakítására, és ez megerősíti 
a közkönyvtárak értékét is.”12

Pew internet & American Life Project
A Pew a 2012-es évben több felmérést is készített az e-könyvekkel kapcsolatosan. 
Többek között vizsgálta az e-könyvolvasó eszközök és táblagépek használatát, 
az e-könyvek olvasási szokásait és a könyvtárban való jelenlétet. Dolgozatomban csak 
néhány statisztikai eredményt említek, amelyek az amerikaiak e-könyvolvasási- és 
-kölcsönzési szokásaira vonatkoznak. 

10 Library eBook Survay hosted by OverDrive and American Library Association. 2012.11.15. http://blogs.
overdrive.com/files/2012/11/ALA_ODSurvey.pdf (Letöltés: 2014.05.20.); Lovett, Michael: Survey Says: 
Library Borrowers Also Buyers. 2012.11.15. http://overdriveblogs.com/library/2012/11/15/survey-says-
library-borrowers-also-buyers/ (Letöltés: 2014.05.20.)
11 Kerekes Pál: E-könyv helyett e-könyvtáros? Egy felmérés tanulságai. In: Könyvkonnektor, 2012. nov. 24. 
http://konyvkonnektor.hu/?p=2808 (Letöltés: 2014.05.20.) 
12 New Findings Reaffirm Library Borrowers Are Also Buyers. Cleveland (OH): 2012.11.15. http://www.
overdrive.com/News/New-Findings-Reaffirm-Library-Borrowers-Are-Also-Buyers (Letöltés: 2014.05.20.)
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2006 óta, az első Sony e-könyv olvasók megjelenésével fokozatosan előtérbe kerültek 
az e-könyvek. 2012 januárjában az American Association of Publishers arról számolt be, 
hogy 2011-2012 januárja között az e-könyv eladása jelentős mértékben növekedett: 
a felnőtteknek szóló könyvek 49,9%-kal, a gyermek- és ifjúsági irodalom 475,1%-kal (!), 
a vallási kiadványok pedig 150,7%-kal.13 A Pew kutatóközpont az e-könyv olvasókra és 
a tabletekre vonatkozó 2012. januári kutatása alapján pedig elmondható, hogy 
az e-könyvet olvasó tulajdonosok száma a felnőttek (16 évesnél idősebbek) körében 
majdnem duplájára nőtt a 2011-es évhez képest.14

TOVáBBi KuTATáSOK

Mindezek az eredmények nem adnak számunkra átfogó képet, viszont az alábbi 
tanulmány már a teljesség igényére törekszik. Az amerikai szakemberek 2012 áprilisá-
ban és júniusában tették közzé jelentéseiket a könyvtárak változó szerepéről, hangsú-
lyozottan az e-könyvhasználók olvasási és kölcsönzési szokásairól az USA lakosságának 
körében.15

A kutatás bemutatja az általános olvasási trendeket, valamint az e-könyvek könyv-
tárra gyakorolt hatását és szerepét. A reprezentatív minta az amerikai felnőtt lakosság 
(16 éves és a felett) körében telefonos interjúk alapján 2987 emberrel készült, 2011. 
november 16. és december 21. között.

Dolgozatom terjedelmi korlátai miatt a kutatás részletes bemutatására nem vállalko-
zom, csak a legfontosabb eredményeket ismertetem: Az amerikai felnőtt lakosság

 – 21%-a olvasott egy e-könyvet,
 – 72%-a nyomtatott könyvet,
 – 11%-a hangoskönyvet,
 – 30% egynél több e-tartalmat olvasott 2011-ben.16

Mi lehet az eredmények mögött, kik alkotják valójában az e-könyvet olvasók 
társadalmát, mi jellemző rájuk, milyenek a szokásaik? A 2011-es eredmények alapján 
jellemzően felsőfokú végzettséggel rendelkező, 50 év alatti személyek, átlagon felüli 
keresettel rendelkeznek (50 000 $/év). Jellemző rájuk, hogy többet és többfélét olvasnak, 
mint az átlag amerikai lakosok, és gyakrabban vásárolnak, mint kölcsönöznek 

13 Sporkin, Andi: Publishing industry has strong January revenue growth: In print books and ebooks for 
all audiences. 2012. márc. 28. http://frontgatemedia.com/news.php?mod=template&id=953 (Letöltés: 
2014.05.20.) 
14 Rainie, Lee: Tablet and E-book reader Ownership Nearly Double Over the Holiday Gift-Giving Period. 
2012. 01.23. http://libraries.pewinternet.org/2012/01/23/tablet-and-e-book-reader-ownership-nearly-
double-over-the-holiday-gift-giving-period/ (Letöltés: 2014.05.20.)
15 Rainie L.−Zickuhr K.−Purcell K.−Madden, M.−Brenner, J.: Pew Internet & American Life P. The Rise of 
E-Reading. Pew Internet & American Life Project, 2012.04.05. http://libraries.pewinternet.org/files/legacy-
pdf/The%20rise%20of%20e-reading%204.5.12.pdf (Letöltés: 2014.05.20.); Zickuhr, K.−Rainie, L.−Purcell, 
K.−Madden, M.−Brenner, J.: Pew Internet & American Life P. Libraries, Patrons, and E-Books. Pew Internet 
& American Life Project, 2012.06. 22. http://libraries.pewinternet.org/files/legacy-pdf/PIP_Libraries_and_
Ebook_Patrons%206.22.12.pdf (Letöltés: 2014.05.20.)
16 Rainie L.−Zickuhr K.−Purcell K.−Madden, M.−Brenner, J., i. m.
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 e-könyvet. Hogy milyen körülmények között olvasnak az amerikaiak, azt a 3. ábra 
mutatja be. 17

3. ábra: Milyen körülmények között választják a nyomtatott, és mikor az e-könyvet?18

A diagramból (3. ábra) kitűnik, hogy a gyermekekkel történő olvasás élményét 
a nyomtatott könyvvel jobban át tudják élni, mint az e-könyvvel. Ez az adat azt tükrözi, 
hogy a felnőttek ugyanúgy meg szeretnék osztani gyermekeikkel a nyomtatott könyv 
használatát, kézzel fogható valóságát, mely élményt annak idején ők is a szüleiktől 
vettek át. Ragaszkodnak a szépen illusztrált, régi hagyományokat és emlékeket idéző 
papírkönyvekhez, és csak nyomós okból térnek át az e-könyvre. A kényelmi szempon-
tok és a rendelkezésre álló idő nagyban befolyásolják az e-könyvek térnyerését. Meg-
lepő például az az adat, hogy csupán 2% eltéréssel, de mégis többen olvasnak e-könyvet 
az ágyban, ennek oka számomra szinte megmagyarázhatatlan. A legtöbbször akkor 
kerül elő az e-könyv lehetősége, amikor széles könyvválaszték áll előttük, vagy ha 
gyorsan kell beszerezniük egy könyvet, esetleg utazás közben olvasnak. Interjúala-
nyom, Terry L. Weech, aki egyetemi oktató, általában akkor folyamodik az e-könyvhöz, 
ha az nem elérhető papír alapon, vagy ha utazik. „Igen, használok e-könyvet, de jobban 
szeretem a nyomtatottat. Alternatívaként használom az e-könyvet, amikor a nyomtatott 
változata nem elérhető, vagy ha kényelmesen utazom.”19

A következő kérdéskör azt tárta fel, hogy hol néz utána először az olvasó egy 
e-könyvnek. Az internet rohamos elterjedésének köszönhetően nem meglepő, hogy 

17 Uo.
18 Uo.
19 Interjú Terry L. Weech-csel. (Készítette: Szalacsi Alexandra.) Pécs: 2012.11.06.
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75%-ban az online könyvesboltokat, weboldalakat keresik fel, és csak 12%-ban a köz-
könyvtárakat, a maradék 5-5%-a pedig valahol máshol nézi meg vagy nem tudja. (2011. 
decemberi adatok.)20 A válaszadók 62%-a egyáltalán nem tud arról, hogy létezik 
az e-könyvkölcsönző szolgáltatás a közkönyvtárában. Ebből 58%-uk regisztrált olvasó, 
55%, akik számára a könyvtár „nagyon fontos”, 53% táblagép-tulajdonos, 48%-ban 
e-könyvtulajdonos, és 47% azok aránya, akik olvastak e-könyvet 2011-ben. Többségben 
tehát olyanok sem tudnak erről a fontos szolgáltatásról, akik saját bevallásuk szerint 
járnak könyvtárba, vagy egyébként ismerik az e-könyvet. Valószínűsíthető, hogy nem 
az idegenkedésről van szó, hanem inkább az információ és a jól működő marketing 
hiányáról. Pozitív tény, hogy a válaszadók 24%-a az általa utoljára olvasott e-könyvet 
könyvtárból kölcsönözte.21

Úgy vélem, az e-könyvek kölcsönzési számának növeléséhez a könyvtáraknak 
jobban kellene koncentrálnia a marketingre és az olvasók tájékoztatására. A szakmabe-
liek számára a jövő kihívása, hogy minél több e-könyvet olvasó embert tudjanak 
számon tartani a könyvtárak tagjai között.

Az előző Pew-kutatás a 2011-es e-könyvolvasási és -kölcsönzési helyzetet mutatta be 
az USA-ban. Most a 2012-es év eredményeinek rövid ismertetésére vállalkozom. 
A reprezentatív kutatást 2252 személlyel készítették. A kutatási módszer szintén 
a telefonos interjú, az amerikai felnőtt lakosság (16 éven felüliek) körében. Az e-könyv 
kölcsönzés szempontjából pozitív, hogy az e-könyvet olvasók száma 2011-hez képest 
16%-ról 23%-ra nőtt. Ezzel szemben a nyomtatott könyvek olvasása az összlakosság 
körében visszaesett 76%-ról 67%-ra. A 16 éven felüli amerikaiak 72%-a állította, hogy 
legalább egy nyomtatott könyvet olvasott el, 2012-ben ez a szám már csak 67%. Ennek 
a változásnak a nyertesei az e-könyvek. Az e-könyvolvasás számának a növekedését 
nagyban befolyásolta az e-könyvolvasó készülékek és tabletek elterjedése (2011: 18%; 
2012: 33%). A dedikált e-könyvolvasók elkezdtek visszaszorulni, az e-könyvolvasó 
eszközök száma 10%-ról 19%-ra nőtt, míg a tábla-PC-n e-könyvet olvasók aránya 
10%-ról 25%-ra ugrott.22

Hajnal Ward Judit és Terry L. Weech a következőképpen vélekedett az e-könyvolva-
sókról és a tabletekről: „A táblagépek jelentős áresése és népszerűsége ugyancsak kedvez 
az e-könyveknek. Valami fantasztikus élmény a harmadik generációs iPaden olvasni, 
a szemnek nem megerőltető, gyönyörű, tiszta betűket élvezhet az olvasó tisztességes 
méretű képernyőn. Ahogy a 3K cikkben is írtam,23 sok amerikainak van e-olvasója és 
táblagépe is a statisztikák szerint. Ez számomra azt jelenti, hogy ha egyszer megkedvelte 
valaki az e-könyveket, akkor ragaszkodik hozzájuk. Viszont a táblagép drágább mulat-
ság, hogy az ember csak hurcolja, karcolja, elhagyja, ezért erre inkább az olcsóbb e-olvasó 
az alkalmas.”24

20 Rainie L.−Zickuhr K.−Purcell K.−Madden, M.−Brenner, J., i. m. 
21 Zickuhr, K.−Rainie, L.−Purcell, K.−Madden, M.−Brenner, J., i.m.
22 Duggan, M.−Rainie, L.: Pew Internet & American Life P. E-book Reading Jumps; Print Book Reading 
Declines. Pew Internet & American Life Project, 2012.21.27. http://libraries.pewinternet.org/files/legacy-
pdf/PIP_Reading%20and%20ebooks_12.27.pdf (Letöltés: 2014.05.20.); Kerekes Pál: És az e-könyvolvasó 
készülékeknek befellegzett? In: Könyvkonnektor, 2012.12.28. http://konyvkonnektor.hu/?p=2955 (Letöltés: 
2014.05.20.)
23 Hajnal, i.m. 
24 Interjú Hajnal Ward Judittal. (Készítette: Szalacsi Alexandra.) Pécs: 2012.11.20.
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„Véleményem szerint az iPad-nek és az egyéb mobileszközöknek köszönhető 
az e-könyvek, az e-könyvolvasás gyors elterjedése.”25

A Pew-kutatás szerint egy év alatt az e-könyvet olvasók általános jellemzői is 
megváltoztak, igaz, kis mértékben. Általában felsőfokú végzettséggel rendelkeznek, 
30–49 évesek, akiknél az egy háztartásban élők keresete átlagon felüli (75 000 $/év). 
Tehát következtetésképpen elmondható, hogy az e-könyvet olvasó réteg leszűkült 
a középkorú, felsőfokú végzettséggel és magas keresettel rendelkezők csoportjára.26

KÖVETKEzTETÉSEK

Kutatásom e részében nem csupán fajsúlyos számokat, statisztikai eredményeket 
akartam ismertetni, hanem próbáltam bemutatni a könyvtár e területének fontosságát, 
szükségszerűségét. Az utóbbi két év eredményei alapján jól látható a felfelé ívelő tenden-
cia az e-könyv kölcsönzés tekintetében. A kérdés az, hogy ez a növekedés meddig tart, 
mikor csúcsosodik ki, és azt követően elindul-e egy zuhanó tendencia, vagy kiegyensú-
lyozódik a helyzet. E kérdésekre majd csak a jövőben tudhatjuk meg a választ.

Munkám során igyekeztem a legfrissebb kutatási eredményeket összegyűjteni, 
elemezni, gyakorlati és szakmai kérdéseket alaposan áttekinteni. Megállapítható, hogy 
az USA-ban az e-könyv megjelenése robbanásszerű változást indított el a szakmában, 
és ez nagyban befolyásolta a nyomtatott könyvek forgalmát, megváltoztatta az olvasói 
szokásokat. Az e-könyv rövid idő alatt vetélytársa lett a nyomtatott könyvnek, bizonyos 
könyvkereskedők eladási listáin már át is vette a vezető szerepet. Ez a tendencia 
álláspontom szerint még erősödni is fog, vagyis még többen fogják használni és 
kölcsönözni az e-könyveket. Az általam közölt és összeállított statisztikák ezt a trendet 
támasztják alá.

A vonatkozó nyomtatott és online szakirodalom száma folyamatosan növekszik, és 
a téma egyre újabb kérdéseket vet fel. Ennek nyomán, az e-könyv jelenséggel egyre több 
fórum foglalkozik (pl. konferenciák, szimpóziumok, blogok). Kiemelkedő szerep hárul 
az elektronikus sajtóra, a médiára. Ezt a lehetőséget maximálisan ki kell használniuk 
az e-könyvkiadóknak, -terjesztőknek, -szerzőknek, valamint a(z) -könyvtáraknak is. 

A könyvtárak szerepe az e-könyvkölcsönzés és -használat szempontjából kiemelkedő 
jelentőségű. A bibliotékáknak az e-könyvhasználat terén fokozott szerepvállalást 
szükséges tanúsítaniuk, ugyanakkor egyensúlyra kell törekedniük a két terület között. 
Megfelelő stratégiával, marketinggel, pénzügyi háttérrel, technikai és személyi feltéte-
lek biztosításával arra kell összpontosítaniuk, hogy helyzetüket stabilizálják.

Azt viszont nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a választás joga az olvasót, 
a használót illeti meg.

25 Interjú Terry…, i.m.
26 Duggan, M.−Rainie, L., i.m.
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A SzóKiNCS ÉS Az OLVASáS 
KAPCSOLATA Az iSKOLáSKOr ELőTT

CS. CZACHESZ ERZSÉBET

BEVEzETÉS

A kisiskolás gyerek, amikor önállóan elkezd olvasni, a szövegben sok új szóval találko-
zik. Ez a természetes folyamat. Ha már az iskoláskor előtt sokszor hallott írott szöveget 
(mesét) felolvasni, akkor nagy valószínűséggel türelmesen próbálkozik a szó jelentésé-
nek kontextusból való kikövetkeztetésével. Ez a művelet nem könnyű, nem magától 
értetődő. Az írott nyelv struktúrája, szókincse jelentős mértékben eltér a beszélt 
nyelvétől. Ugyanakkor mai olvasáskultúránk nagymértékben átalakulóban van: 
az információfeldolgozás módját és sebességét rohamosan átalakítják azok az infokom-
munikációs eszközök (internet, mobiltelefon stb.), amelyeket széleskörűen használunk 
a tájékozódásban, tanulásban és a társas kapcsolatokban is. Az olvasás szerepe is 
változóban van. Az úgynevezett digitális bennszülöttek, vagyis akik beleszülettek 
az előbbi eszközök használatába, valószínűleg másképpen fognak olvasni is, mint a mai 
felnőttek. De az írott szöveg sajátosságaival mindenképpen meg kell ismerkedniük 
ahhoz, hogy képesek legyenek az önálló tanulásra akár könyvből, akár online.

A vonatkozó kutatási eredmények és a hétköznapi tapasztalatok szerint is, ha 
a szülők kisgyermeküknek rendszeresen – többnyire mesét – olvasnak fel, akkor 
az együtt töltött idő örömén túl nagyon sokat segítenek abban is, hogy a gyerek 
a dekódolás elsajátítása után kortársainál előbb, egyedül is képes legyen olvasni, az új 
szavak jelentésére következtetni, így az olvasás révén önállóan tanulni is.

Napjainkban sok szó esik − az iskolai tanulás sikerességével kapcsolatban is − 
az olvasás szerepéről. Csak a jó színvonalon, megértő módon olvasó személyek képesek 
az olvasás révén önállóan tanulni. A megértő olvasás egyik alapfeltétele az olvasás 
technikai alapkészségeinek (a dekódolásnak) az elsajátítása és optimális begyakorlása, 
a másik előfeltétel a megfelelő szó- és „világtudás”. A washingtoni National Institute of 
Child Health and Human Development (NICHHD) 2000-ben publikálta egy szakértői 
csoport hároméves munkájának eredményét. A csoport tagjai élvonalbeli kutatók, akik 
arra kaptak kormányzati felkérést, hogy a tudományos szakirodalom alapján tárják fel 
a hatékony és eredményes olvasástanítás feltételeit. A megszületett elemzés a National 
Reading Panel (2000).

A kutatók mintegy százezer, az olvasással kapcsolatos publikációból válogatták ki 
a módszertanilag kifogástalannak minősíthető tanulmányokat, amelyeket ezután 
másodelemzésnek vetettek alá. Az eredmény rendkívül érdekes, és a hazai viszonyokra 
vonatkoztatva is tanulságos. Most csak a legfontosabb konklúziókat idézzük fel, 
különösen azokat, amelyek az olvasó gyermek szókincsére vonatkoznak. A National 
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Reading Panel metaelemzés szerint az eredményes olvasástanításnak fejlesztenie kell 
a hangokra és betűkre vonatkozó tudatosságot, illetve az azokkal történő manipulálás 
készségét (például egy szóból a kezdő hang kiemelése), tanítania kell a hang/betű 
megfeleléseket és az összeolvasást, továbbá a szavak jelentését és a hatékony olvasási 
stratégiákat is. A szójelentések tanítása tehát az olvasástanulásnak fontos része! A Panel 
ajánlásai nyomán még inkább megszaporodtak azok a korábban is intenzív kutatások, 
amelyek az olvasástanulásnak olyan részkomponensei fejlesztésével kapcsolatosak, 
amelyek a szakértői másodelemzés szerint bizonyítottan hatékonyak. így a gyermeki 
szókincs nagysága, összetétele, a nyelvelsajátításban és a megértésben játszott szerepe is 
felértékelődött.

Ebben az írásban a szókincs változásáról és az olvasásmegértéssel való összefüggése-
iről lesz szó. Azokat a fontos kutatásokat, kísérleteket tekintjük röviden át, amelyek 
a közelmúlt évtizedeinek eredményei, és amelyekre a hazai oktatásfejlesztésben – bár-
mennyire is szükséges lenne – még nem található reflexió, illetve amelyekre hiányoz-
nak a vonatkozó megalapozott, módszertanilag korrekt empirikus kutatások. A magyar 
nyelvben és hazai kontextusban az előbbi tényezőkre vonatkozó megalapozott ada-
tokra, ismeretekre nem csupán az általános célú oktatási innováció (tananyagfejlesztés, 
oktatási programok készítése, tankönyvírás stb.) miatt lenne szükség, hanem a speciális 
fejlesztési igényű népesség oktatási igényeinek jobb szolgálata is ezt kívánná. A címben 
jelölt „olvasás” kifejezés nem a gyermek iskoláskora előtti önálló olvasására utal – bár 
ezt sem zárja ki, mivel néhányan már a formális oktatás megkezdése előtt spontán 
megtanulnak olvasni –, hanem a gyerekeknek az írott szöveggel való találkozását jelzi, 
amely szerencsés esetben szülői felolvasás.

Itt két megszorító megjegyzést is kell tennünk. Egyrészt ebben az írásban nem 
különböztetjük meg az aktív és a passzív szókincset: a csak felismert, illetve az aktív 
használatra is alkalmas szavakat együtt kezeljük. Másrészt a „szókincs” és a „szókész-
let” megnevezést azonosnak tekintjük, felváltva használjuk.

A SzóKiNCS NAGYSáGáNAK ALAKuLáSA iSKOLáSKOr 
ELőTT

A legtöbb szót életünk folyamán úgy tanuljuk meg, hogy a környezetünk kommunikál 
velünk, illetve mi a környezetünkkel. A kommunikáció természetesen sokféle lehet, mi 
most két fő ágat különböztetünk meg: találkozás a szóbeliséggel, illetve az írásbeliség-
gel. Arról, hogy a kisgyermek hogyan sajátítja el a szóbeli nyelvet (akár egyszerre több 
nyelvet is), számtalan tanulmány és elemzés született (Lengyel, 1981, Gósy, 2000, 
Navracsics. 2000, Pléh. 2006). írásunk fókuszában az írásbeli nyelv szerepel, de a szóbeli 
szókincs alakulására vonatkozóan is kitérünk néhány kutatási eredményre. Mint már 
a bevezetőben is írtuk, sajnos a magyar nyelvre vonatkozóan, magyar anyanyelvű 
gyermekek szókincsének alakulásáról nagyon kevés empirikus adat áll rendelkezé-
sünkre (Cser, 1939, Nagy, 1977, Cs. Czachesz−Csirik, 2002), így az idézett becslések és 
kutatási eredmények nagy része az angol nyelvű szókincs-elsajátításra vonatkozik 
elsősorban, de – megítélésünk szerint – az általános fejlődési, alakulási menet minden 
írásbeliséggel rendelkező nyelvben hasonló lehet. Ez, amennyiben igaz, nem zárja ki azt 
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a követelményt, hogy a magyar gyerekek nyelvelsajátítási, szókincstanulási fejlődésére 
vonatkozóan a jelenleginél sokkal több empirikus adatot gyűjtsünk.

Az új szavak tanulásának folyamata kisgyermekkorban kezdődik, és a teljes felnőtt 
életben folytatódik. Szókincskutatók (Nagy és Scott, 2004) úgy becsülik, hogy egy 
tizennyolc hónapos kisgyermek körülbelül naponta 5 új szót tanul meg, így iskolakez-
désre átlagosan 8 ezer szó körüli a szókincse (Sénéchal–Cornell, 1993). Egy átlagos, 
középiskolát befejező tanuló körülbelül 40 ezer szót ismer (Nagy és Herman, 1985). Ha 
ezek a becslések megközelítik a valóságot, akkor a közoktatás időszaka alatt (6–18 éves 
kor között) a gyerekek átlagosan naponta 7 új szót tanulnak meg. Ezeknek a szavaknak 
a nagyobb részét az ember a nevelődés szóbeli szociális kontextusában sajátítja el, 
kisebb részét viszont az iskolában, direkt tanítás révén vagy pedig olvasás útján, szabad 
olvasás vagy írásbeli tananyagok által (Sternberg, 1987, Christ et al., 2011).

Stahl (1999) kutatásában arra a kérdésre keresett választ, hogy az ifjú olvasók (14 éves 
tanulók) egy körülbelül 1000 szavas szöveg elolvasása után mennyi új szót sajátítottak 
el a kontextus segítségével. Az ő vizsgálatai szerint szövegkörnyezetben jobb a tanulási 
hatékonyság, mint kontextus nélkül. Cunningham és Stanovich (1997) úgy találták 
vizsgálataikban, hogy az írott nyelvvel való találkozás alkalmával minden életkorban, 
minden képességszinten lévő gyermek tanul új szavakat.

A következő érdekes kérdés az lehet, hogy milyen feltételek mellett valószínűsíthető 
a legtöbb új szó elsajátítása? Anderson és Nagy (1992) kutatásaikban erre fókuszáltak. 
Eredményeik szerint, ha a gyermek csak egyszer találkozik a szövegben az adott, 
elsajátítandó új szavakkal, akkor 20 új szóból átlagosan egyet tanul meg. Ez talán kis 
mennyiségnek tűnhet, de a szerzők becslése szerint egy átlagos tízéves tanuló évente 
egymillió szót olvas el, amelynek 2%-a ismeretlen a tanuló számára. Ha 20-ból egyet 
megtanul, akkor egy átlagos ötödik osztályos az olvasás révén évente 1000 új szót is 
elsajátíthat.

Természetesen az új szavak elsajátításának hatékonyságát nagymértékben befolyá-
solhatják az alábbi faktorok: a szöveg nehézsége, az olvasó olvasási képességének 
fejlettsége, illetve az olvasónak a tárgyra vonatkozó előismeretei. A szöveg nehézségét 
sokféle tényező befolyásolja, amelyek részletezésére ebben az írásban nem térhetünk ki, 
csak megemlítjük, hogy az ismeretlen szavak (esetleg szakszavak) jelenlétén túl 
a nyelvtani szerkezetek nehézsége, illetve a szöveg műfaja is fontos ismérv. A szöveggel 
kapcsolatban saját korábbi vizsgálatainkban is azt találtuk, hogy az olvasott szöveg 
megértését lényegesen meghatározta a szöveg műfaja is. Amennyiben narratíva 
(valamilyen elbeszélés vagy mese) volt a kísérleti szöveg, a tanulók minden életkorban 
és minden képességszinten szignifikánsan jobb eredményeket értek el, mint például 
magyarázó, kifejtő szövegek megértése terén (Cs. Czachesz, 1998).

A SzóKiNCS TANíTáSA, TANuLáSA iSKOLáSKOrBAN

Az olvasásmegértés eredményessége nagymértékben függ a szókincs nagyságától és 
összetételétől. Mint korábban idéztük, a szövegértés fő összetevői: a dekódolás minő-
sége, a szókincs nagysága és összetétele, valamint az olvasó előzetes tudása (National 
Reading Panel 2000). A szókincs iskolai fejlesztése tehát fontos eleme az olvasás 
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tanításának, de az úgynevezett szaktantárgyak tanulása is megköveteli az adott 
tudásterület szó- és fogalomkincsének ismeretét. Az olvasási képesség fejlődése, 
a pontos és gyors dekódolás (a hangok felismerése és összeolvasása) elsajátítása után 
még hosszú folyamat, amíg az egyén képessé válik arra, hogy a modern társadalomban 
létezéshez, az önálló tanuláshoz és munkához szükséges fejlettséget elérje.

A szókincs folyamatos gyarapodása, a szavak jelentésének differenciálódása, 
elmélyülése az iskolai tanítás és tanulás alapfeladata (Nagy, 2006, Cs. Czachesz, 1999). 
Nem lehet azonban tudni, vagy legalábbis nehéz pontosan megállapítani, hogy egy-egy 
nyelv végtelen nagyságú szókészletéből melyek azok a szavak, amelyeket érdemes 
az iskolában tanítani. Az angol nyelvű szakirodalom külön ága foglalkozik a tanítandó, 
illetve tanítható szavak kiválasztásának elveivel és gyakorlatával (pl. Beck et al. 2005). 
A szavak kiválasztásában segítenek a különböző típusú gyakorisági szótárak, de 
oktatáselméleti, tantárgy-pedagógiai megfontolások is szükségesek. A szókincs 
kiválasztott elemeinek a tanítása lehetővé teszi, hogy a tanár figyelemmel kísérje, 
segítse az adott szó − adott szövegkontextusban korrekt − jelentésének megértését és 
a tanuló saját belső lexikonjába történő beillesztését. A szavak közvetlen, direkt tanítása 
megalapozza a későbbi, szövegekből történő önálló tanulásukat is (Beck et al., 2002, 
Nagy−Herman, 1985).

Általában érvényes az a szabály, hogy minden iskolai tantárgy esetében érdemesebb 
kevesebb új szót tanítani − viszont azokat minél többféle kontextusban −, mint több 
szót, kevesebb kontextusban (Nagy−Herman, 1985).

Egy másik eljárásról kutatásaik és kísérleteik alapján Anderson és Nagy számol be 
(1992). A gyerekeknek tanítják az úgynevezett „szótudatosságot”, vagyis azt, hogy 
különböző részei vannak a szavaknak, azok hogyan jönnek létre, hogyan tartozhatnak 
össze és származtathatóak egymásból a jelentéseik (például: szép, szépség, szépséges, 
szépséget stb.). A kutatások szerint azonban a legtöbb szót akkor tanuljuk meg, amikor 
egyszerűen csak olvasunk (Stahl, 1999, Biemiller, 2001). Tehát az értő, jó színvonalú 
olvasáshoz sok szót kell ismernünk, ugyanakkor minél több szót ismerünk, annál 
könnyebben értjük meg a szövegeket.

Az írOTT NYELV ÉS A SzóKiNCS

A szóbeli kommunikáció jellemzően kisebb szókészletet használ az írásbeli közlésnél. 
Hayes (1988) elemezte a szavak megoszlását hét különböző csoportba tartozó szóbeli és 
írásbeli szöveg alapján. A csoportokba a következő típusú szövegek kerültek: nyomta-
tott szöveg, televízióban elhangzó beszéd és felnőttek beszéde. A fenti típusú szövegek-
ben az elhangzó vagy leírt szavakat gyakoriság szerint sorba állította. A leggyakoribb 
szavak alacsonyabb rangszámot, a legritkábbak pedig magasabbat kaptak. A gyakori-
sági listákat összehasonlítva úgy találta, hogy az írott szövegek sokkal több ritkább szót 
tartalmaznak, mint a szóbeliek. Az írásbeliség eme sajátosságának fontos következmé-
nye van a szókincs alakulása szempontjából. Olvasás közben az egyénnek sokkal 
nagyobb az esélye arra, hogy a meglévő szókészletébe még nem tartozó, ismeretlen 
szóval találkozzon (Corson, 1995, Hayes, 1988). Az írás és a beszéd abban is különböz-
nek, hogy a szereplőktől különböző időgazdálkodást igényelnek. A társalgásban 
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az elhangzottakra többnyire gyorsan kell reagálni, írásban van idő kifejteni a gondola-
tokat. Ezekből következően írásban a komplexebb nyelvtani szerkezetek is gyakoribbak, 
mint szóban.

Nagyon figyelemreméltó különbség van a kontextus kínálta különbségekben is. 
Köztudomású, hogy a beszéd sokkal jobban beágyazódik a kontextusba, nonverbális és 
egyéb kiegészítőkkel segíti a gyors megértést. Az írásban ezzel szemben az írónak 
explicit utalásokkal, vonatkoztatásokkal kell segítenie a megértést. Az írott szöveg 
lexikailag gazdagabb, nyelvtanilag komplexebb. Az írott szövegek megértésével, az értő 
olvasással sajátítjuk el tudásunk jelentős részét. Az iskolai tanulás alapforrásai a tan-
könyvek, amelyek természetesen írott szövegek. Tehát, ha azt szeretnénk, hogy a gyere-
kek minél hatékonyabban tanuljanak meg olvasni, fontos lenne arról gondoskodni, 
hogy minél előbb találkozzanak az írott nyelvvel is. Már akkor is, amikor még nem 
tudnak olvasni, vagyis iskoláskor előtt is.

A FELOLVASáS HATáSA A SzóKiNCS ALAKuLáSárA

Annak érdekében, hogy a gyermek szókincse növekedjen, a szakirodalom – és a hét-
köznapi tapasztalatok alapján is – érdemes lehetőségeket teremteni arra, hogy olyan 
szavakkal is találkozzon, amelyek mások, mint a napi környezetében rendszeresen 
hallottak. Ennek, mint láttuk, legjobb módja az olvasás. Mivel hatéves kora előtt 
viszonylag kevés gyerek tud olvasni, ezért a felolvasás és a megbeszélés tűnik a leghaté-
konyabb fejlesztésnek. A felolvasás (meseolvasás), különösen iskoláskor előtt, mindig is 
az egyik fontos és ajánlott eljárásnak számított a korai fejlesztés, ezen belül a nyelvfej-
lesztés területén (Adams, 1990, Baker et al., 1997, Campbell, 2001). Clay (1972) kifejti, 
hogy milyen kognitív előfeltételei vannak az olvasástanulásra való felkészülésnek. 
Szerinte ahhoz, hogy a gyerekek megértsék az írásbeliség természetét, először olyan 
globális ismérveket kell felfedezniük, mint például az, hogy a leírt szó átalakulhat 
beszéddé, vagy, hogy a szavak sorrendje a szövegben nem önkényes. A következő lépés 
az, hogy megértsék, az olvasás csak meghatározott sorrendben lehetséges (balról 
jobbra, sorról sorra lefelé). Végül az, hogy felismerjék a szavakat, majd azt is, hogy azok 
is kisebb részekből állnak.

Később ennek a folyamatnak a részleteit is pontosítva, illetve az ehhez szükséges 
műveleteket azonosítva, a kívánatos elérendő állapotot metanyelvi tudatosságnak 
nevezték el (Tunmer−Hover, 1992). Tunmer és Hover szerint a metanyelvi tudatosság 
működésének területei: fonológiai tudatosság, a szóra vonatkozó tudatosság, a szintak-
tikára és a pragmatikára vonatkozó tudatosság. Ennek az írásnak a témája csak a szóra 
vonatkozó tudatosság, illetve a szókincs alakulása, így a továbbiakban is csak ezzel 
foglalkozunk.

Hogyan segíti a gyermek szókincsének fejlődését a felolvasás, illetve az azt követő 
megbeszélés? Whitehurst és munkatársai (1988) kísérleti fejlesztő programjukban 
a kiválasztott 30 szülő-gyermek párost (a gyerekek 21–35 hónaposak voltak) két 
csoportra osztották. Az egyiktől azt kérték, hogy egy hónapon keresztül, hetente 
3-4-szer olvassanak fel gyermeküknek, a felolvasást hangszalagon rögzítsék. A másik 
csoport ugyanezt az instrukciót kapta, azzal a kiegészítéssel, hogy velük (a szülőkkel) 
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külön is megbeszélték a felolvasás és a szöveg feldolgozásának a módját is (a felmerülő 
kérdések megbeszélése, a szavak jelentésének életkorhoz kötött tisztázása). A kísérleti 
hónap előtt és után sztenderdizált mérőeszközökkel megmérték a gyerekek szóbeli 
kifejezőkészségét és szókincsük alakulását. Eredményeik szerint a szülők felkészítése 
mindegyik vizsgált dimenzióban szignifikánsan javította a gyerekek teljesítményét 
(Whitehurst et al., 1988).

Más kutatók speciálisan a szókincsfejlesztés lehetősége szempontjából vizsgálták 
a korai, iskoláskor előtti felolvasás hatását. Sénéchal és Cornell, (1993) kérdése az volt, 
hogy vajon az egyszerű felolvasás is szókincsnövelő hatású-e, vagy csak az interakción 
alapuló, tehát amikor a szülő meg is beszéli gyermekével a felolvasottakat. Mesét 
olvastak fel 80 négyéves és 80 ötéves gyermeknek. A mese 10 olyan szót tartalmazott, 
amelyről feltételezték a kutatók, hogy a gyerekek nem ismerik. Négy kísérleti elrende-
zésben folyt a felolvasás: a mesét egyszerűen felolvasták; felolvasás után megismételték 
a 10 célszót; kérdéseket tettek fel a gyerekeknek a mese tartalmával kapcsolatban; 
felolvasás után megbeszélték a 10 célszó jelentését. Rögtön a különböző elrendezésű 
felolvasások után és egy héttel később is megmérték, hogy a gyerekek mennyit sajátítot-
tak el a 10 célszóból. Az elsajátítást két szinten jellemezték: egyrészt úgynevezett 
receptív szinten, vagyis, hogy mennyire ismerik fel a szavakat, másrészt pedig úgyneve-
zett expresszív szinten, vagyis hogy önállóan is képesek-e felidézni a szavakat. Eredmé-
nyeik szerint a két életkori csoport a felolvasás utáni azonnali méréskor egyforma 
eredményességgel ismerte fel (receptív szint) a szavakat. Egy héttel később az ötéves 
gyerekek már szignifikánsan jobbak voltak a felismerésben, de mindkét életkori 
csoportban és mindegyik kísérleti elrendezésben már az egyszerű felolvasás is hozzájá-
rult a receptív szókincs növekedéséhez. Ahhoz azonban, hogy mindkét életkorban ne 
csak ráismerjenek az adott szóra, hanem önállóan fel is tudjanak belőlük idézni 
valamennyit, a kísérleti eredmények szerint szükségesnek bizonyult a szöveggel kapcso-
latos felnőtt-gyerek interakció is. Sénéchal (1997) is meg tudta erősíteni 3-4 éves 
gyerekekkel végzett vizsgálataiban a korábbi felismeréseket, miszerint már az egyszer 
hallott felolvasás is szókincsnövekedéssel jár, de a többszöri felolvasás, különösen, ha 
megbeszélés kíséri, az új szavak expresszív használatával társul.

Az OLVASáS MENNYiSÉGE ÉS A SzóKiNCS KAPCSOLATA

Elsősorban Cunningham és Stanovich, (1990, 1991, 1997, 1998), de más kutatók is 
(pl. Hall et al., 1996, Lewellen et al., 1993) több életkorban is vizsgálták, hogy az olvasás 
mennyisége milyen kapcsolatban van a szókészlet nagyságával. Cunningham és 
Stanovich (1991) negyedik, ötödik és hatodik évfolyamos tanulók vizsgálatában 
egyértelműen kimutatták, hogy az olvasás mennyisége szignifikánsan pozitívan 
befolyásolja a gyerekek szókészletének nagyságát. Az olvasás mennyiségének pozitív 
hatása – sok más képességgel ellentétben – még főiskolás korban is kimutatható 
(Cunningham−Stanovich, 1991). Mindegyik életkorban a szókészlet növekedésével 
együtt magasabbak a szövegértési teljesítmények is. Az olvasás mennyiségének méré-
sére a kutatók egyszerű és jól alkalmazható eljárást dolgoztak ki, amely viszonylag 
problémamentesen alkalmazható lenne más nyelvre, így a magyarra is. A kidolgozott 
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kérdőív, a Title Recognition Test (címfelismerő teszt) ismert gyerek-, illetve ifjúsági 
irodalmi művek (felnőttek esetében megfelelő változtatással) címeit sorolja fel, meg-
kérve a tanulókat, hogy válasszák ki közülük azokat, amelyeket ismernek (Stanovich és 
West, 1989.). A listában véletlenszerűen szerepelnek valódi könyvcímek, illetve kitalál-
tak. A listacímeket egy előzetes kérdőív segítségével más tanulók maguk szolgáltatták, 
amikor megkérdezték őket, hogy milyen könyveket olvastak az iskolai kötelező 
olvasmányokon kívül. Cunningham és Stanovich (1997) egy tízéves, követéses vizsgála-
tot is végzett a témában, amelynek eredményeként (és más kutatásaik eredményeként 
is) megállapítják, hogy az olvasás vagy a felolvasás (iskoláskor előtti gyermeknek) 
mennyisége pozitív befolyással van a kognitív képességekre általában, a világról való 
tudásra speciálisan, de különösen a szavak és fogalmak megértésére és a szövegértésre. 
Az a gyermek viszont, aki keveset olvas, vagy korábban nem olvastak neki meséket, 
lassabban fejlődik, kisebb a szókészlete, szegényesebb a világról szóló tudása. Az olva-
sás „Máté-effektusként” hat Stanovich (1986) megfogalmazásában: a (szellemileg) 
gazdag gazdagabb, a szegény szegényebb lesz általa az idő folyamán.

ÖSSzEFOGLALáS

A gyermekek szókincsének növekedése sokféle szellemi, tanulási előnnyel jár. 
A nagyobb szókészlet többféle háttérváltozóval – mint például a szülők iskolai végzett-
sége, a családi kulturális háttér gazdagsága, a jó iskolai oktatás – is összefügg (Beck és 
munkatársai, 2002), de van egy másik nagyon fontos forrása is: ez az olvasás. A kisgyer-
mekek számára, akik még nem tudnak olvasni, ez a forrás a felolvasás. Ha a meseolva-
sás vagy más szövegek felolvasása rendszeres, és optimális esetben megbeszélés, 
szómagyarázat is követi, várható a szókészlet bővülése.

A szókincs nagysága – mint láttuk – általában pozitív összefüggésben van a szöveg-
értés milyenségével: minél több szót ismerünk az olvasott szövegben, annál nagyobb 
az esélyünk, hogy megértsük, hogy kedvvel olvassuk. A felolvasás az olvasni tanulás 
(dekódolás) nehéz szakaszát is megkönnyítheti, mivel nem csupán a szavakat, hanem 
az írásbeli nyelvnek a szóbeliétől eltérő struktúráját, jellegzetességeit is ismerősebbé 
teszi, ezzel is segíti az olvasástanulást, később a tanulást az olvasás révén.
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Az óVODáSKOrÚ GYErMEKEK 
KOGNiTíV MűVELETi FEJLESzTÉSi 
LEHETőSÉGE irODALMi 
KOMMuNiKáCióVAL

DARÓCZI GABRIELLA

Az irodalmi kommunikációnak a kognitív műveleti készségfejlesztésben játszott 
szerepe az ontogenezis különféle szakaszaiban más és más. A kultúra különféle 
folyamatai közül az érzékelést, az aktuális tudást, az e folyamatokat interpretáló 
beszédet, valamint az irodalmi kommunikációt alapvetően határozza meg a kulturális 
jelölők anyaga. Ez utóbbi szövetét az elmúlt 5-10 évben markáns változások alakították. 
Az egyik legjelentősebb ezek közül a retinára vetülő, picture-értelemben vett, s nem 
a mentális képességekkel megalkotott, image-értelemben vett kép minden korábbi 
időszakhoz képest nagyobb intenzitású megjelenése a gyermekkor kultúrájában. Ezek 
a változások a kisgyermekkori jelentésteremtés és az esztétikai értelemben vett mozgó-
síthatóság műveleti mechanizmusaira nyilvánvalóan hatással vannak. így viszont 
szükségképpen befolyásolják a pedagógusoknak a jelentésképzésben betöltött, alapve-
tően mediális meghatározottságú szerepét és módszereit is. Jóllehet ez utóbbi szerep 
a kisgyermekkori gondolkodás és műveleti készség természete miatt is felbecsülhetetlen 
értékű.

Nagy Attila olvasáskutató egy, az olvasással kapcsolatos konferencia-előadásában 
idézte fel azt a vizsgálatot, mely a kisiskolások irodalmi élményeire kérdezett rá. 
Az előadás szövege nem áll rendelkezésemre, ezért nem tudom pontos adatokkal 
illusztrálni a vizsgálat kimenetelét, ami az óvodapedagógusok módszertani tudatossága 
szempontjából mindazonáltal elgondolkodtató eredményt hozott. A kisiskolások nagy 
többsége ugyanis az óvodapedagógust jelölte meg korábbi irodalmi élménye, élményei 
forrásaként.

Miért vonható le mindebből az óvodapedagógusok módszertani tudatosságának 
jelentőségével kapcsolatos következtetés? Bár triviálisnak tűnik a válasz, úgy gondolom, 
érdemes mégis megfogalmazni. Egyrészt azért, mert a mindennapi óvodai gyakorlati 
munkáról szóló személyes szülői, illetve kisgyermekektől származó beszámolók 
többször adnak hírt elfogadhatatlan nevelői fogásokról. Elfogadhatatlannak azt 
az eljárást tartom, amikor az óvodapedagógus mese- vagy versmondás során valami-
lyen hanghordozót „vet be” saját, a gyerekek érzékelő tudatfunkcióit maximumra 
„futtató” élőszavas szövegmondás helyett. Az óvodapedagógus szerepe a kisgyermek-
kori befogadás mechanizmusaiban konstitutív. Annál is inkább az, mert nemcsak 
hallható, hanem látható médiuma is a közleménynek. S ezzel máris a fentebb megfogal-
mazott kérdésünkre adható másik válasz küszöbéhez kerültünk közel, hiszen látható: 
az irodalmi kommunikáció funkcionális működése az, ami alsófokú nevelési intézmé-
nyekben nyilvánvalóan indokolttá teszi az élőszavas szövegbemutatást.
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Nézzük tehát a magától értetődőnek mondott következtetésünket: minthogy 
az óvodáskorú gyermek nem tud olvasni, az óvodáskori irodalmi élményt a szülő és 
az óvodapedagógus beszéde strukturálja. Túl az érzéki élmény bonthatatlan örökéletű-
ségén, ez az akusztikus mintázat egyidejűleg az olvasóvá válás kulturális egységévé is 
válik, tehát jelentősége felbecsülhetetlen. Szerencsés esetben, azaz ha ez az élmény 
létrejött – tegyük hozzá, hiszen számtalanszor szembesülünk az esztétikai értelemben 
vett érzéketlenség elszomorító eseteivel, jóllehet az embernek antropológiai sajátja 
az esztétikai mozgósíthatóság. A címben is megjelölt kognitív műveleti fejlesztési 
lehetőségekkel összefüggésben ezen a ponton érdemes röviden ismertetni a kisgyer-
mekkori gondolkodásnak azon intelligencia-fokait, melyek természetük szerint más és 
más módszertani technikák alkalmazását teszik szükségessé az óvodai képességfej-
lesztő munka során.

Mindennek az az oka, hogy valójában azon pszichikus modalitásokat ölelik fel ezek 
az intelligencia-fokok, amik az óvodáskorú gyermekek értelemadó munkáját, másképp 
fogalmazva az értelemadás pályáját alakítják. Természetesen soha nem szabad erről 
a jelenségcsoportról, köztük a különféle műveletek megjelenéséről (matematikai 
értelemben) mátrix-szerűen gondolkodni. Egy-egy művelet köré szerveződő tendenci-
ára érdemes gondolni, amikor a változások egymásutánjában szeretnénk jobban érteni 
az óvodáskorú gyermekek kognitív működését. Az óvodáskorú gyerekek gondolkodása 
3 éves kor körül jellemzően cselekvésbe és észlelésbe ágyazott. A gyermeki világ 
elsődleges ismereti forrásai az érzékelő tudatfunkciók által megszerzett tapasztalatok; 
ezek a tudatfunkciók – a látás, a hallás, a tapintás, az ízlelés – az ontogenezis folyamatá-
ban a kognitív tudatfunkciók előtt állnak. Közismert a példa: a gyermek előbb ismerke-
dik meg a kő keménységével, a forró edény forróságával, mint magával a keménység 
vagy a forróság fogalmával. 4-5 éves kortól a cselekvési és észleléses tapasztalatok 
szemlélethez kötöttekké válnak. A fogalmi gondolkodás jártasság szinten a kisiskolás-
kor évei során alakul ki. A különféle tartalmak tehát szemlélethez, szemléleti érzetek-
hez kötöttek, konkrét beágyazottságúak, éppen emiatt formális eszközökkel nem, vagy 
csak igen nehezen írhatók le. A kisóvodások esetében a kogníciót tehát nem a fogalmi, 
hanem a perceptuális dimenzió indítja el. Többek között emiatt sem fogadható el 
a fentebb már említett, sajnos egyre gyakrabban alkalmazott fogás, vagyis az, amikor 
a pedagógus az élőszóbeli bemutatást technomédiumra cseréli fel. Ez a fajta hozzáállás 
ugyanis egyszersmind eltekint a nyelvelsajátításnak attól a gyermeki tapasztalatától is, 
melyben a gyermek nyelvi praxisa még megelőz bármiféle jelentést, s leginkább 
hangulatközpontúnak mondható. A nyelvi jelenség, amit produkál, desifrírozásra 
várakozó kód még, de nem üzenet. Ha tehát le-, illetve kikapcsoljuk az élőszó érzéki 
erejét, a hallható és látható szöveg erejét oltjuk ki, mely több mint a leírt, s megtanul-
ható mese vagy vers szövege. Bár – tegyük hozzá gyorsan – már a mese vagy vers, 
az irodalmi nyelvhasználat is mediális jelenség. Mindezzel ugyanakkor azt is szeret-
nénk jelezni, hogy a hallás is több mint egy auditív képesség. Szavakat hallani többet 
jelent a hallás akusztikus tapasztalatainál. Megmaradva az élőszóban történő szövegbe-
mutatásnál: az óvodapedagógus hangos szövegbemutatásakor bárminek az értelméről 
is legyen szó, a gyermek azt nemcsak hallja, hanem láthatja is.

Az óvodások kognitív fejlődésével kapcsolatosan azt állítottuk, hogy a különféle 
kognitív műveletek anyaga 3-6 éves korig jellemzően szemlélethez kötött. Végső soron 
tehát nyugodtan kijelenthetjük, hogy valamennyi kognitív képesség és esemény 

KeN_2014-2.indd   74 6/11/14   3:20 PM



75OLVASÁSPEDAGÓGIA

észleleti beágyazottságú. Az élőszó prozódiáját, a vokalitást tudatosan kell alkalmazni 
az irodalomfoglalkozások során, hiszen az érzékelő befogadás, az érzéki tapasztalat 
iniciálja, mozgósítja a konstrukciós készséget, s indítja el azt a folyamatot, melynek 
során a tapasztalatból az absztrakció pszichikus modalitása által létrejön egy belső 
vázlatos kép, a képzet, mely majd végső soron a fogalomhoz vezet el. A bemutatásnak 
azért kell érzékletesnek, élményszerűnek lennie, hogy a jelentésadás is a pátens (látható, 
hallható) jelenségeknek ezen élményközeli rétegében lejátszódhasson. A pedagóguskép-
zés során, a módszertani kurzusokon éppen emiatt törekszünk arra, hogy a hallgatók-
ban tudatosítsuk: nem elég megfogalmazni az irodalomfoglalkozás előkészítésekor azt, 
hogy milyen előadás-technikai eszközzel élnek a bemutatáskor, azt is jelölni kell, hogy 
mi a fejlesztési céljuk az adott eljárással. Alapvetően a gyermek jelentés-, vagy értelem-
tulajdonító munkáját, kognitív műveleti készségét segítjük, pl. a prozódia átgondolt 
alkalmazásával. Hallani olyan óvodákról, ahol tudatosan halkítják le az adott mese- 
vagy versszöveg esztétikai, akusztikus formáját. Meglátásom szerint indokolatlanul, 
ugyanis az óvodáskorú gyermek esztétikai és nyelvi kondícióitól tekintenek el ezek 
a kollégák. Tartósabban vésődnek be azok az észlelések, amelyeket erős érzelmek 
kísérnek. Az érzelmi mozgósítás, tehát végső soron a kognitív fejlesztés humusza pedig 
az érzéki, esztétikai, hallható, látható forma. A gyermek számára a hallható szó inger, 
mely éppen az érzéki telítettségénél fogva aktivizálhatja az előzetesen megszerzett 
ismereteket, átélt – irodalmias – élményeket is. A korábbi emlékanyag aktuálisan 
átélhető, mert látható és hallható élmény által töltődik fel feszültséggel, és hat újra. 
A gyermek reproduktív fantáziája is a megjelenítő bemutatás és az érzékletes nyelvezet 
által formálódik. Ne felejtsük el: a mesélés, azaz a mesemondás és -hallgatás maga is 
egy kommunikációs helyzet, melyben a mindenkori mesemondó maga is „csak” 
csatornája az üzenetnek. A feladó maga a nyelv.1 A mese pedig csak „úgy igaz, ha 
hiszitek” – mondja Karácsony Molnár Erika filmjében is az egyik nagyotmondó. 
A mesei történet átadója pedig folyamatosan harcol a hallgatóság figyelméért. Azért, 
hogy valamilyen igaznak tartott dolgot megoszthatóvá, így közössé tegyen, miközben 
kiteszi magát egy nyelvnek: a történetmondás vagy mesemondás mára klasszikus 
örökséget is magáénak mondott, szintaktikailag és szemantikailag jól strukturált 
nyelvének. Ezért is fontos, hogy egy történetet jól mondjunk el.2 S tegyük mindehhez 
hozzá, hogy az ún. meseinek megvan a saját intonációs mintája, mely élményegészt 
alkot bármiféle mesei szöveggel. S ha a jelentésadás pályája ebben az irányban kialakul, 
akkor az óvodai szabad játék során valamilyen nem irodalmi játéktevékenységben 
foglalatoskodó gyermekben is felébresztheti – az utalás pszichológiai mechanizmusá-
nak megfelelően – az ismerősnek, a meseinek az emlékezetét élményegészként. Bár 
a mesei szöveghez nem fér hozzá, éppen amiatt, mert konstrukciós játékot játszik, vagy 
valahol távolabb ábrázoló tevékenységet folytat, a hallottakat mégis már imaginárius-
ként fogja fel. Ez a momentum pedig a fikcióról való tudás megjelenésének félreérthe-
tetlen jele. A mintha-tudat vagy fikciós tudat megjelenése valójában ehhez az elkülönít-
hető gesztushoz köthető, hiszen ennek eredményeként a későbbiek során bármi 
asszimilálhatóvá válik bármihez.

1 Bódis Zoltán: Gyermek, nyelv, költészet. In: Új Forrás. Tatabánya: 2005. 5. sz. http://epa.oszk.
hu/00000/00016/00105/050509.htm (Letöltés: 2014.04.25.)
2 Daróczi Gabriella: A kisgyermekkori történetmondás készség- és képességfejlesztő hatása. In: Új Pedagó-
giai Szemle. Bp. 2008. május http://www.ofi.hu/tudastar/daroczi-gabriella (Letöltés: 2014.04.25.)
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Látjuk tehát, hogy az érzékletességnek, az irodalmi tevékenységek elevenségének, 
esztétikai értelemben vett telítettségének egyszerre több, egymással kapcsolatban álló 
szempontból van túlbecsülhetetlen jelentősége. Az egymással szorosan összefüggő 
kognitív és esztétikai mozgósítás végső soron az olvasóvá válás záloga, hiszen a gyer-
mek az olvasás technikájának elsajátítását követően – indokolatlanul hamar – kénysze-
rül bele a néma olvasás állapotába, abba, amelyben az irodalmi élmény a néma olvasás 
során keletkező belső hallás- és látásélményből születik meg. Segítsük hozzá ehhez 
a gyermeket, rakjuk le mindennek az alapjait együtt, a szóbeli kultúra egyik védőbás-
tyájában, az óvodában.

Pillanatkép a Bod Péter Országos 
 Könyvtárhasználati Verseny döntőjéről 
(Fotó: Lázárné Szanádi Csilla)
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A SzENT OrSOLYA rEND 
MEGTELEPEDÉSE BuDAPESTEN
A budai orsolyiták iskoláinak története 1922–1948

GRÁBERNÉ BŐSZE KLÁRA

Az OrSOLYiTáK BuDAPESTEN

Az intézmény történetéről, illetve a budapesti iskola indulásáról az első – 1926-ban 
megjelent – értesítő így ír: „Trianonnak kellett jönni, hogy hazánk fővárosában – Buda-
pesten – is megtelepedjen a Rend. Ugyanis a cseh-megszállás miatt Kassáról eljönni 
kényszerült magyar apácák egy része a jóságos kassai püspök úr […] engedélyével 
Budán próbálkozott a nehéz időkben elhelyezkedni”. A hercegprímás a letelepedési 
engedélyt megadta (2650/1922. aug. 31. kelt rendeletével) és a Margit körúti ference-
sekre bízta az apácákat. „Páter Siposs J. Lenárt […] szt. Ferenc-rendi Atyát nevezte ki 
házigazgatóvá […], hogy a kolostort kormányozza és fölötte őrködjék […]. 
A Hercegprimás úr (3053/1925. sz. leirata) […] tudatja a Renddel, hogy az Apostoli 
Szentszék a budapesti Orsolyita-apácák jogi ügyeit […] rendezte, hogy elfogadta az új 
letelepülést, mint önálló pápai klauzurás házat […]”.1

Kassára 1698. október 29-én érkeztek az orsolyita apácák az egri érsek meghívására, 
hogy a leányokat istenes életre neveljék és jó honleányokká képezzék. 1699-ben nyílt 
meg elemi iskolájuk. Az 1860/61. tanévben tanítónőképző intézetet, 1900-ban polgári 
leányiskolát, 1905-ben női gazdasági tanintézetet, majd kereskedelmi szaktanfolyamot 
és felsőbb leányiskolát is nyitottak. 1918. december 29-én a várost megszállták a csehek. 
A polgári iskolát meghagyták, de az intézet feketelistára került, be nem zárták, műkö-
dését azonban igyekeztek ellehetetleníteni. 

Buda II. kerületében nem volt katolikus leányiskola, így az állami és egyházi 
főhatóságok segítségével megnyitották iskolájukat, először a polgári leányiskolát. 
Az első értesítőben az intézet alapításának története „A Szt. Orsolya-apácarend 
multjából” című első fejezetben olvasható. „A szent Orsolya-rend mint tanítórend 1723-
ban az azon évben hozott országos törvények 96-ik cikkének erejével Magyarországban 
[…] bevettnek és becikkelyezettnek nyilváníttatik.” Holott „Magyarországon Eleonóra 
királyné, I. Lipót hitvese telepítette le a rendet. 1676-ban Pozsonyban létesült az első 
ház; innen nemsokára új rajok mentek az ország nagyobb-jelentőségű városaiba.” 
„A szent Orsolya-rend volt az első női tanítórend; alapítója: Merici szent Angela, ki 

1 A Szent Orsolya-apácarend „Szent Angela” intézetének (Budapest, II. kerület, Áldás-utca 1. Rózsadomb) 
értesítője az 1922-23; 1923-24; 1924-25; 1925-26-ik tanévekről. Bp., 1926. p. 5. 
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a nőkérdés és leánynevelés legelső s […] legnagyobb apostola volt.”2 Majd a szerző 
részletesen ismerteti Merici Szent Angela életrajzát.

„Iskolánk multja” című második fejezetből megtudhatjuk a kezdet és az alapítás 
nehézségeit. De nagyon sokan segítettek és támogatták az új iskolát. Dr. Sipőcz Jenő 
főpolgármester „ajánlatára 59.901./1922.VII. sz. a. k. leiratával 2 tantermet s 1 irodahe-
lyiséget engedett át bebutorozva, fűtéssel, világítással teljesen ingyenesen e rendi iskola 
céljaira” a főváros tanácsa. Csapó Rezső elemi iskolai igazgató „a hajléktalan apácákat 
igazi megértő kartársi vendégszeretettel fogadta s ma, immár negyedik éve, változatlan 
barátságos megértéssel látja őket és iskolájukat a gondjaira bizott épületben.”3 Gróf 
Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszter „a kezdet nehézségeinek legyőzé-
sére 200.000 K segélyt utalt ki az apácák számára, valamint az apáca tanítónők számára 
folyósította a szerzetesnők ellátási pótlékát”. Természetesen még sokan mások is segítet-
tek, elsősorban a Margit-körúti ferencesek.

Már az 1923/24. tanévben az egyik szülői értekezleten az a kívánság merült fel, hogy 
a polgári iskola negyedik osztályát végzett tanulók részére nyisson a rend leánygimná-
ziumot. „Ez az óhaj már az 1924/25. tanévben valóra is vált, amit dr. Pintér Jenő tanker. 
főigazgató úr […] tett lehetővé. Az ő ajánlatára ugyanis a Vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium4 57.134/1924. sz. a. kelt rendeletével megengedte, hogy […] V. oszt.-tól 
fölfelé magán leánygimnásiumot állíthasson.”5

Segítséget nyújtott a „Sacre-Coeur zárda előljárósága a kezdet nehézségeinél.” 
Az 1926/27.–1927/28. tanévekben nem jelent meg a budai orsolyiták intézeteinek 
értesítője. De a Sacre Coeur leánygimnázium értesítője hírt ad a Szent Orsolya-rend 
magán leánygimnáziumának tanulóiról.6 A tanév eseményeiről és az itt tanító tanárok-
ról azonban nincs semmiféle adatunk. Feltételezzük, hogy ugyanazok a tanárok 
tanították a növendékeket, mint az előző években.

Az 1930/31. tanévben, visszaemlékezve az elmúlt évekre, így fogalmaznak: „A mi 
intézetünk történetében pedig ez a kilenc év a kezdet, az alapítás nehéz küzdelmes, 
messze jövendőkre kiható, mindennél fontosabb kilenc éve volt.” Ebben az iskolai 
évben tartották a leánygimnáziumban az első érettségi vizsgát. így a nyilvános leány-
gimnázium megteremtésével megszűnt a magángimnázium és a polgári leányiskola. És 
bár „a Rend az építkezés folytán nagy anyagi gondokkal küzd, mindent megtesz, hogy 
könyvtárai és szertárai a modern pedagógiai követelményeknek megfeleljenek. […] 
az intézeti rajztantermet a jelen tanévben teljesen felszereltette és a modern rajztanítás 
céljainak megfelelően berendeztette.”7

A következő, 1931/32. iskolai évben ünneplik az intézet fennállásának tizedik 
évfordulóját. „Gondolatban bejárjuk ezt a tíz évet és a szeretet és hála soha el nem múló 
meghatottságával köszöntjük azt a három szerzetesnőt, akik abban az időben jöttek 
a mi fővárosunkba, mikor a megkínzott világ még alig ocsúdott föl az átélt borzalmak-

2 Ua. p. 3-5. 
3 Ua. p. 6-7. 
4 A továbbiakban VKM
5 A Szent Orsolya-apácarend „Szent Angela” intézetének … értesítője 1922-1926. p. 8.
6 A budapesti VIII. kerületi Sophianum Sacré Coeur katholikus leánygimnázium értersitője 1927-28.  
p. 41-43. 
7 A budapesti Szent Orsolya-rend Szent Angela leánygimnáziumának értesítője 1930/31. p. 3-11. 
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ból. És a megzavart, kislelkű, békére, szeretetre vágyó embereknek elhozták a békét és 
a szeretetet. […] Ezt a munkát az Isten áldása kísérte és ezért volt eredményeiben ez 
a tíz év gazdagabb, értékesebb a békés idők sok-sok tíz événél. Most az évforduló 
alkalmával gondoljanak azok a leánykák is erre a tíz évre, akik itt nevelődtek és 
nevelődnek. […] kérjük az Idők Urát, hogy maradjon fönn ez a hajlék még sok-sok 
évtizedig, sok-sok évszázadig. A haza javára, az emberiség javára.”8 

Nagy eredmény a kétosztályos polgári iskolától a nyolcosztályos nyilvános jogú 
leánygimnáziumig eljutni. 58 kisleánnyal kezdtek és több mint 350 növendéket 
tanítottak e tanévben. – Még egy fontos esemény történt, ez évben megnyílt a „Szent 
Orsolya-rendi elemi iskolai tanítónőképző intézet” I. osztálya, 49 tanulóval. Ennek 
az iskolának a felállítása is a szülők kérésére történt. Az egyházi főhatóság 458/1931. sz. 
alatt adta meg az engedélyt, a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium a 840-0-11/1931. 
sz. átiratával „jóváhagyólag tudomásul vette”. A tanítónőképzőt az egyházi és állami 
követelményeknek megfelelően szervezték meg. E munkában „fáradhatatlan segítője 
volt” az Orsolya-rendnek Balázs Béla, a Tanítóképző Intézetek Kir. főigazgatója. 
A tanítónőképzővel együtt elemi leányiskolát is nyitottak. Erről csak a következő, 
az 1932/33. tanévi értesítőből tudunk: „Az elmúlt iskolai évben már kicsiny tanítványa-
ink lelkébe is a valláserkölcs alapjait igyekeztünk lerakni.” Sem a tanítónők, sem 
a tanulók névsorát nem ismerjük.

1932. július 15. fontos évszám az intézet történetében, egy másik régi intézmény is 
a budai Orsolyiták segítségére siet. Erről így értesítenek: „Az 1932. július 15-ike örökké 
nevezetes dátum marad a soproni Szt. Orsolya-rendiek történetében. Ekkor lett ugyanis 
foganatosítva Bíboros Hercegprimás Úr […] azon terve, hogy a budapesti Orsolyiták 
rendházát és intézeteit a soproni Orsolyiták vegyék át. […] intézkedése gondviselés-
szerű volt. Mert látta, hogy a budapesti Orsolyiták fejlődésnek induló intézetére 
a katolikus egyháznak nagy szüksége van, de ugyanakkor aggodalommal vette észre, 
hogy […] a nagyszabású munkához kevés apácával rendelkezik. […] úgy vélte […] 
a budapesti rendházat egyesíti a soproni Orsolyiták rendházával olyan formában, hogy 
a budapesti rendház tagjai a soproni rendház tagjai lesznek, de nemcsak külsőleg, 
hanem belsőleg is. […] A soproni Orsolyita rendház […] előre látta azokat a nagyon is 
nagy áldozatokat, amelyeket az ügy érdekében hozniok kell: apácákat küldeni Buda-
pestre, középiskolára képesítetteket, átvenni a budapesti rendház súlyos anyagi terheit. 
[…] A tárgyalások gyorsan befejeződtek, és 1932. július hó 15-én meg is történt a buda-
pesti rendház átvétele a soproni rendház által. Maguk a soproni apácák három nappal 
későbben, július hó 18-án érkeztek Budapestre. […] Amikor a budapesti rendházba 
bevonultak a soproni rendtagok, a Veni Sancte”-t énekelték –, de imádkoztak is.” Hogy 
türelmes szeretettel foglalkozzanak a rájuk bízott növendékekkel a soproni rendházból 
Budapestre szakadt szerzetes középiskolai tanárok. Valamennyien nagy tudású, jól 
képzett, nagy pedagógiai gyakorlattal rendelkező apácák voltak.9 

1938. május 25-29-én tartották Budapesten a XXIV. Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszust. Ünnepségein az intézet növendékei magyaros ruhákban vettek részt. 
Az Iparcsarnokban tartott leányifjúsági gyűlésen színes képben mutatták be Szent 
Angela életét, hivatását. Az intézet vendégül látta a kongresszuson részt vevő soproni 

8 Ua. 1931/32. p. 3. 
9 Ua. 1932/33. p. 3-4.
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zárda növendékeit, a nagyszebeni orsolyita tanulókat, a kanadai montreali zárda öt, 
magyarul beszélő tagját és 29 jugoszláv hölgyet, kik hivatalból voltak ide beutalva. 

A II. világháborús évek sok nehézséget, problémát hoztak. Az intézet igyekezett 
növendékeit megóvni, hogy a tanulók minél kevesebbet vegyenek ebből észre, legfeljebb 
csak annyit, hogy hosszabb a karácsonyi szünet, később kezdődött a tanév vagy előbb 
fejeződött be. De az 1947/48. tanévig nagyon sok jól képzett növendék került ki 
az iskolákból. A leánygimnáziumból a legtöbben tovább tanultak az orvosi és gyógysze-
részeti egyetemen, illetve nagyon sok tanár került ki a tanulók közül, sokan visszajöttek 
iskolájukba, itt kezdték tanári pályájukat, és az államosításig kitartottak, tanítottak. 
Az intézet modern és jól felszerelt volt. Megemlíthetjük még az iskola énekkarát, 
amelynek munkája nemcsak a tagoknak szerzett örömet, hanem a hangversenyek révén 
a hallgatóságot is zenei élményhez juttatta. Az énekkar vezetője és az iskola irányítói 
fontosnak tartották, hogy gyakran vigyék a tanulókat hangversenyre és az operába. 

1948. június 16-án az országgyűlés megszavazta a 33/1948. törvényt, „a nem állami 
iskolák fenntartásáról, az állam által való átvételéről, az azokkal összefüggő vagyontár-
gyak állami tulajdonbavételéről és személyzetének állami szolgálatba való átvételéről.”10 
Ez megpecsételte az iskola sorsát. 1950 júniusában a tanárnő apácákat, rendtagokat 
elhurcolták, internálták.

1992-ben újraindult az iskola, „Az Orsolya Rendi „Szent Angela” Általános Iskola és 
Gimnázium”. Ahogy 1922-ben, most is a ferencesek vették pártfogásukba az iskolát: 
A Margit körúti Kapisztrán Szent Jánosról nevezett Ferences Rendtartomány az iskola 
fenntartója. Az iskola igazgatója is ferences szerzetes: dr. Frajka Félix.11 Az iskola 
öregdiákjai BOBE néven – budai orsolyiták baráti egyesülete – igyekeztek segíteni volt 
iskolájuk újjáéledését. Rendszeresen összejöttek és segítettek, ahol csak tudtak. 

POLGári LEáNYiSKOLA

Sok nehézséggel kellett megküzdeniük az iskola alapításánál. Az 1922/23. tanévben 
a polgári iskola I. és II. osztálya indult. Az első osztályban 36 tanulóval, a másodikban 
13 leányka tanult, és még kilenc magántanulója is volt az iskolának. Láthatjuk, hogy 
igény volt egy katolikus leányiskolára, mert az első osztály maximális létszámmal 
működött, a második osztályba pedig nyilván más iskolákból íratták át gyermekeiket 
a szülők. A II. kerületi Áldás utca 1. alatt működő fővárosi elemi iskola épületében 
Klebelsberg Kunó nyitotta meg az első iskolai évet. 

1923/24-ben pedig már a III. és IV. osztályt is megnyitották. Ebben a tanévben is sok 
átiratkozás történt, mert a II. osztályban megnövekedett a létszám, a III. osztály 
létszáma 32 tanuló (az előző évi 13 tanulóhoz képest), és a IV. osztályban 15 tanulót 
oktattak. Volt még 9 magántanuló. Minden tanévben több és több szülő íratta be 
leányát az iskolába.

10 A magyar nevelés- és iskolatörténet kronológiája 996-1996. összeáll. Mészáros István. Bp., 1996. p. 107.
11 Az Orsolya Rendi „Szent Angela” általános iskola és gimnázium évkönyve… - 1999/2000.; 2000/01.; 
2001/02. ; 2002/03. tanévekről. szerkesztője Frajka Félix.
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„1924/25. tanévben […] megkaptuk mind a négy osztályra 33.650/925. sz. a. véglege-
sen a nyilvánossági jogot” olvashatjuk az értesítő 8. oldalán. Az iskolába járó leányok 
szülei szerették volna, ha a négy polgári után is az apácák felügyelete alatt tanulhatnak 
tovább gyermekeik. így e tanévtől magán leánygimnáziumot nyithattak a VKM 
engedélyével. 

Az 1926/27. tanévre szóló tájékoztatóban felvételt hirdetnek a négyosztályos polgári 
leányiskolába és a magán leánygimnáziumba. Sőt „az 1926/27. tanévben megnyílik 
a három éves ipari tanfolyam I. osztálya” is.

Az 1927/28. és 1928/29. tanévről – úgy tűnik – nem jelent meg értesítő.12 Ezért sajnos 
e tanévekről a polgári iskola esetében nincs adatunk. A leánygimnázium nyolc osztá-
lyának megindulásával 1929/30-ban a polgári iskola megszűnt, befejezte áldásos 
tevékenységét.

LEáNYGiMNáziuM

Az iskolába járó tanulók szüleinek kívánságára nyitották meg a leánygimnáziumot. 
1924-ben dr. Pintér Jenő tankerületi főigazgató támogatásával és segítségével a VKM 
engedélye lehetővé tette, hogy az 1924/25. iskolai évben elkezdődjön a tanítás, felmenő 
rendszerben a magán leánygimnáziumban. így e tanévben a leánygimnázium V. 
osztályában kezdhetett tanulni tizenegy diáklány, közülük hárman az előző tanévben 
a polgári iskola IV. osztályát végezték ebben az iskolában.

Az 1925/26. tanévben a magán leánygimnáziumban 16 növendék tanult. Közülük 
kettő a IV. osztály, négy az V. osztály, tíz a VI. osztály tanulója. A növendékek névsora 
és tanulmányi eredményeik megtalálhatók a Szent Szív intézeti Sophianeum kath. 
leánygimnázium értesítőjében is, mivel „Magánvizsgálatot tettek 1926. június 7., 8., 
9-én Liber Béla dr. tank. kir. főig. előadó elnöklete alatt a […] Szent Szív Szerzetesnők 
[…] leánygimnáziumának tanári karából alakult bizottság előtt.”13

Az 1926/27. tanévről értesítő nem jelent meg, de a Szent Szív intézeti Sophianum 
kath. leánygimnázium értesítőjében megtalálható a Szent Orsolya-rendi Szent Angela 
magán leánygimnáziumnak az V.(18), VI.(5), VII.(9) osztályába járó tanulóinak 
névsora. „Magánvizsgálatot tettek 1927. június 21-23. Krywald Ottó prépost, int. 
igazgató […], a Szent Szív Szerzetesnők Sophianum kath. leánygimnázium tanári 
karából alakult bizottság előtt.”14 

Az 1927/28. iskolai évről sem jelent meg értesítő. A Sacré Coeur Sophianum leány-
gimnázium segített ismét. Az értesítőjükből megismerhetjük az orsolyiták magán 
leánygimnáziumában tanuló növendékek névsorát és érdemsorozatát: az V. osztályba 
34 tanuló, a VI. osztályba 14, a VII. osztályba 4, a VIII. osztályba 8 magántanuló járt. 
„Magánvizsgálatot tettek dr. Pintér Jenő tanker. kir. főigazgató úr […] elnöklete alatt 
a Sophianum igazgatója és a vezetése alatt álló tanári karból alakult bizottság előtt.” 

12 Sem az Orsz. Széchenyi Könyvtárban, sem az Orsz. Pedagógiai Könyvtár és Múzeumban nincs.
13 A budapesti Szent Szív intézeti (Sophianeum) katholikus leánygimnázium értesitője. 1925-1926. p. 27. 
14 14 Ua. 24. p.
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A VIII. osztály két kitűnő tanulója Makay Magda és Vaniss Jolán neve az „Érettségi 
vizsgálat” című fejezetben a jelesen érettek között is megtalálható.15

A következő az 1928/29. tanévi értesítőben olvasható: „1927/28-ban nagy fordulat 
állott be a leánygimnázium történetében. A környék társadalma, a székesfőváros 
tanácsa, a vallás- és közoktatásügyi minisztérium […], az egyházi hatóságok […] 
áldozatkészsége és fáradhatatlan közreműködésére az intézet végre új épülethez, 
működéséhez méltó új otthonhoz jutott.”16 

Az 1929/30. évben „a magy. kir. vall. és közokt. min. 550-05-85 1930. sz. a. i. 
rendelete alapján […] mind a nyolc osztályba eszközölhetünk beiratásokat”.17 A leány-
gimnázium kiépítésével a magán leánygimnázium és a polgári leányiskola is megszűnt.

Az 1930/31. iskolai évben „az ifjúság erkölcsi és fegyelmi állapotára az iskolafenn-
tartó Szt. Orsolya-rend hagyományos szigorral, több évszázadon át kipróbált módszer-
rel vigyázott; hagyományaiból és szigorából ebben a tekintetben nem engedett.” Gondja 
volt arra is, hogy „növendékeik tanulmányaikban is a kor színvonalára emelkedjenek” 
mind a reál, mind a humán tudományok terén. A hazafias nevelésre, az önismeretre 
nevelésre is nagy gondot fordítottak. Az intézet kápolnája javára a szülők ünnepélyt 
rendeztek május 30-án, melyen közreműködött Dohnányi Ernő, a Zeneművészeti 
Főiskola igazgatója, és Sík Sándor egyetemi tanár, aki „felolvasást tartott verseiből.” 

1931/32. E tanévben ünnepli az intézet tízéves évfordulóját. Tíz év nem is olyan nagy 
idő, mégis nagyon nagy eredményt értek el Szent Angela szellemében. Az ő jelszavai 
szerint tevékenykedtek: „Mindent Isten nagyobb dicsőségére. Az ember életében 
legfontosabb a kötelességteljesítés.”18 A tantárgyakban mutatott előmenetelen túl, 
figyeltek az erkölcsi és hazafias nevelésre, az iskolai ünnepélyek megtartására és 
a tanulmányi kirándulásokra is.

1932/33. Nagy változás következett be ebben az iskolai évben. Mint fentebb már 
említettük, a hercegprímás úgy döntött, hogy a budai iskolákat a soproni Szent Orsolya 
rend vegye át. Ez az intézkedés részben az anyagi gondok miatt, részben pedig azért 
következett be, hogy több középiskolai tanári végzettséggel rendelkező apáca tanítson 
a rendház iskoláiban. 

1933/34. Az iskolai év zavartalanul folyt. A tanári testületben történt néhány 
változás, mert „a rendi előljáróság arra törekszik, hogy minél több középiskolai 
oklevéllel bíró rendtagot helyezhessen a budai intézet tanárai sorába.” Ebben a tanévi 
értesítőben közlik részletesen a tanulók öltözetét: „összes növendékünknek öltözetében 
alkalmazkodnia kell az előírt ruhákhoz” és ez a bejárókra is érvényes. Külön-külön 
részletezik a hétköznapi viseletet, a tornaöltözetet és az ünnep- és vasárnapi ruhákat. 
A valláserkölcsi, az egyéni, a hazafias és a szociális nevelés a múlthoz képest semmit 
sem változott. Az előírt tananyagot minden tárgyban és minden osztályban elvégezték. 
De rendkívüli tantárgyakat is tanítottak: görög nyelvet, kézimunkát, karéneket, 
ritmikus táncot, és volt német és francia társalgási gyakorlat is.

1934/35. A Szent Orsolya rend alapításának 400 éves jubileumát ünnepelték ebben 
az iskolai évben. Nagyszabású ünnepséget rendeztek ebből az alkalomból. 1935. május 

15 Ua. 1927/28. 41-43. p.
16 A budapesti Szent Orsolya-rend Szent Angela-leánygimnáziumának értesítője 1928-29. p. 11-12.
17 A budapesti Szent Orsolya-rend Szent Angela-leánygimnáziumának értesítője 1929-30. p. 15. 
18 Ua. 1931/32. 3., 5. p.
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20-22-én ünnepélyes litániákat tartottak szentbeszéddel. Május 23-án „délelőtt 9 órakor 
Serédi Jusztinián dr. bíboros hercegprímás főpapi szentmisét celebrált a rendház házi 
kápolnájában, melyen a kultuszminisztert Madarász Imre dr. prelátus-kanonok, 
miniszteri osztálytanácsos képviselte. A növendékek a rend történetét bemutató 
díszelőadással készültek, amelyet a következő három napon megismételték. Mindhá-
rom napon „teljesen megtelt az intézet díszterme szülőkkel, érdeklődőkkel.” „Az idei 
jubileumi ünnepségünk, továbbá növendékeinknek egyre növekvő száma szükségessé 
tették a díszterem megnagyobbítását.” Ez egy szomszédos tanterem falának áttörésével 
sikerült. Kiegészítették az iskolai színpadot is.

1935/36. Az év történetének legfontosabb mozzanata, hogy „A jelen iskolai év 
meghozta a katolikus tanügyi intézmények autonómiáját. így tehát megszűnt az a köz-
vetlen és szoros kapcsolat, amely intézetünket a budapesti tankerületi főigazgatósághoz 
fűzte.”19 A tanév egyébként a szokásoknak megfelelően folyt. „Az egységes középiskola, 
az autonóm kat. középiskolák és az iskolai hatóságok” című fejezetben ismertetik 
a legújabb rendeleteket. 

Az 1936/37. iskolai év történetét részletesen – havonta–naponként – leírják az érte-
sítő II. fejezetében: értekezlet, kirándulás, látogató, körmenet, ünnepség, színház stb. 
A tanári karban e tanévben elég sok a változás. A fegyelmi és egészségi állapot „kielé-
gítő volt.” Ismét leszögezik, hogy az iskolai egyenruhák kötelezőek. A hagyományos 
valláserkölcsi, hazafias és szociális nevelés mellett fontos volt, hogy tanulóink kará-
csony közeledtével ajándékokat hoztak a szegényeknek. Nem felejtkeztek meg a misszi-
ókról sem. A VKM 1301/1936.sz. rendeletével kiadott tanterv és utasítások szerint 
az I-II. osztályban osztályfőnöki órákat tartottak.

1937/38. Az iskolai év eseményeit hónapról-hónapra felsorolják az értesítő 19-21. 
oldalán, majd közlik a tanári karban történt változásokat. A nevelő-oktató munka 
az előírásoknak megfelelően és a hagyományokat követve folyt. Vendégül látták 
a soproni zárda növendékeit szüleikkel, és néhány régi növendéket, a nagyszebeni 
orsolyita növendékeket, igazgatójukkal és énektanárnőjükkel, az Eucharisztikus 
Kongresszuson részt vevő kanadai és jugoszláviai hölgyeket.

Az 1938/39. tanév történetéről is részletes beszámolót kapunk havi bontásban, 
ugyanígy a tanári karban történt változásokról. „Az iskola tanulmányi és fegyelmi 
ügyeit a következő tantervek, utasítások és rendtartás szellemében intéztük” – írják: 
a VKM 1938. május 25-én kelt 109.646/938. sz. az I-IV. oszt. számára kiadott tanterv 
szerint, az V-VIII. oszt. az 1927 évi tanterv szerint tanult. Új elem a „Rendszeretetre 
nevelés. Az új Rendtartás szerint a tanulókat nemcsak magaviselet és tanulmányi 
előmenetel szempontjából kell megbírálni, hanem rendszeretetből is.” Sajnos ebben 
az iskolai évben már légoltalmi oktatás, nevelés is történt a VKM 4401/1936. sz. 
rendelete szerint. „Külön légoltalmi előadást tartott növendékeinknek Pálosy János 
alezredes úr, a Ludovika Akadémia tanára; ugyancsak ő dolgozta ki az intézet légvé-
delmi tervét. […] Voltak próbák házi riadó jelzéssel. Ezt az oktatást szolgálta a házi 
betegápolási tanfolyam is. […] 20 növendék vett részt, vizsgázott és bizonyítványt 
kapott.”20

19 A soproni Szent Orsolya rend budapesti „Szent Angela” leánygimnáziumának értesítője 1935/36. p. 8.
20 Ua. 1938/39. p. 30.
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Az 1939/40. iskolai évben búcsúznak P. Siposs Lénárd Szent Ferenc-rendi szerzetes-
től: „Kimondhatatlan sokat köszönhet neki a Szent Angela intézet.” Az iskola története 
a havonta feljegyzett eseményekből áll össze, és közlik a tanári karban történt változá-
sokat is. Januárban ünnepelték „Szent Angela a Szent Orsolya-rend alapítója halálának 
400 éves évfordulóját.” – Bekapcsolódtak a „Kistestvér mozgalomba” Köhler Ferenc 
lazarista atya és Perczel Erzsébet előadása után, amely a nyomortanyák rettenetes 
állapotáról szólt. Feljegyezték, amire leginkább szükségük volt, ezeket kis növendéke-
ink igyekeztek összeszedni. Majd a végzett növendékek vitték el a szeretetadományokat. 
– A filmoktatásról hosszan tájékoztatnak: „most már sok film áll a tanár rendelkezé-
sére.” „Nevelő hatása minden filmnek van.” „A film igen jó szemléltető eszköz.” – Ápri-
lis 5-én volt az első rádiószereplésük, az I.-VIII. osztályból 120 növendékkel és a kar-
énekesek vezető tanárával, Cecelits Benőnével. 

Az 1940/41. iskolai évben változás történt a Katolikus Tanügyi Főigazgatóság 
vezetésében. Az évkönyvben két írás köszönti „Kincses Erdély” és Bácska visszatérését. 
Az iskolaév története hónapról-hónapra és napról napra követi az iskolai év eseményeit. 
A hazafias neveléssel kapcsolatban úgy vélik, hogy „ebből a munkából minden tanár-
nak ki kell vennie a maga részét. Ezért, ahol csak alkalom kínálkozik, rámutatunk 
a magyar vonatkozásokra; kiemeljük a magyar nép tehetségét, érdemeit, hogy ezzel 
a növendékek nemzeti önérzetét, büszkeségét fokozzuk. Megtanulták, hogy nekünk is 
vannak és voltak nagy tudósaink, feltalálóink, művészeink, költőink, államférfiaink, 
hőseink; hogy nem maradtunk el a művelt államok mögött, büszkén, felemelt fővel 
mondhatjuk: magyar vagyok!”21 A szociális nevelés is sikeres volt: a tanulók szeretet-
csomagot küldtek, az egyházközség szegényeinek karácsonyát is széppé tették adakozá-
sukkal. „A nagyváradi Orsolya-rendi leánygimnáziumnak mint testvérintézetünknek 
főleg ifjúsági olvasmányokat küldtünk.” Érdekes a filmoktatás: „az elmult iskolai évben 
is élénk volt. A filmcsere futár útján történt.” Ismerik a film fontosságát, és ezért 
minden alkalommal felhasználták, beleillesztették minden tantárgy oktatásába. 
A növendékek a filmes óráknak örülnek, szeretik. Sajnos a légoltalmi ismeretek 
oktatása is a rendelet szerint folytatódott. Rendkívüli tárgyak: német társalgás, rendkí-
vüli rajz, gyorsírás, karének, tánc.

Az 1941/42. iskolai év eseményeit hónapról hónapra, napról napra követhetjük. 
Az intézmény nevelő-oktató munkájában egyre nagyobb hangsúlyt kap a szociális 
nevelés és még fontosabbnak ítélik a hazafias nevelést. „A szociális nevelés jelentős és 
eredményes ága lesz az iskolai nevelésnek, ha a tanárok szeretettel igyekeznek annak 
eszméit növendékeik lelkébe ültetni.” A tanulók a katonáknak érmelegítőket, sálakat és 
más meleg holmit kötöttek. Segítettek mindenhol és mindenkinek. A kórházaknak 
élelmiszert, könyveket küldtek, támogatták a Vöröskeresztet és az Egyházközség 
szegényeit is. Egyre fontosabbá vált a légoltalmi oktatás is.

Az 1942/43. iskolai év már háborús tanév. Az iskolai évkönyvben már nem jelent 
meg programértekezés. Az iskolaév történetét és a tanári karban történt változásokat 
az előző évekhez hasonlóan közlik. A valláserkölcsi nevelésre e tanévben is nagy gondot 
fordítanak. A hazafias nevelés kapcsán arra törekedtek, hogy „növendékeink lelkében 
a nemzeti öntudatosságot teljesebbé tegyük, hazaszeretetüket erősítsük és fokozzuk 
a hazáért cselekvésre és áldozatra való készségüket.” A déli harangszókor imádkoztak 

21 A soproni Szent Orsolya rend budapesti „Szent Angela” leánygimnáziumának évkönyve 1940/41. p. 22.
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a harctéren küzdő hős katonákért. Az iskola elvállalta Virág Benedek sírjának gondozá-
sát. „Halottak napján koszorúkat helyeztek a növendékek a sírra.”

A tanulók önzetlensége, adakozása ebben az évben is szép példákat mutatott. Kötött 
holmit, olvasnivalót, karácsonyi csomagokat stb. küldtek a harctérre. A hadikórházban 
fekvő sebesülteknek húsvéti ajándékot vittek. Az erdélyi gyerekeknek is küldtek 
karácsonyi csomagokat. „Hozzájárultunk a marosvásárhelyi népiskola könyvtárának 
megalapozásához.” Légoltalmi ismeretek oktatása, a légoltalmi munkáknak a megis-
mertetése, sőt gyakorlati kiképzés is történt. Az Országos Középiskolai Tanulmányi 
Versenyen három tanuló vett részt, közülük nemes tinódi Szalay Sarolta latinból 1. 
helyes dicséretet nyert. A karácsonyi szünet több mint egy hónapig tartott: december 
21-től január 24-ig tartott az úgynevezett szénszünet.

Az 1943/44. iskolai év a háborús helyzet miatt a tanárok részére szeptemberben 
elkezdődött ugyan, de a tanítás csak november 1-én kezdődött, és már április 1-én 
befejeződött ez a rendkívül rövid tanév. Április 4-én kiosztották a bizonyítványokat. 
Az érettségi vizsgák folytak még a hónap végéig. Az oktatást és nevelést igyekeztek 
a megrövidített tanévben a megszokott módon folytatni. A valláserkölcsi nevelésnek 
„a háborús viszonyok még több buzdítást nyújtottak a komolyabb életfelfogásra”. Ehhez 
járult Árpádházi Boldog Margit szentté avatása, aki szintén vérzivataros időkben élt, és 
aki példát mutatott életével a mai leányoknak. A szentté avatási ünnepségeken az iskola 
tanulói is részt vettek. Támogatták a szegény sorsú gyermekeket, a missziókat, a kato-
nákra és sebesültekre is gondoltak, gyűjtöttek számukra élelmiszert, cigarettát stb. 
„Tanulmányi kirándulások tekintettel a rendkívüli körülményekre az 1943/44. iskolai 
évben nem voltak.” 

Az 1946/47. iskolai évben egy rövid, sokszorosított évkönyv jelent meg. Az 1944/45. 
háborús tanévről és a háború utáni 1945/46. tanévről nyomtatott évkönyv nem jelent 
meg, talán, esetleg valahol található egy-egy gépelt példány. Nagyon rövid az iskolai év 
története, de ez már egy normális tanév volt. Egy fontos változás azért történt, a VKM 
1945-ös rendelete szerint I. és V. osztállyal indult az általános iskola. Ezért a nyolcosz-
tályos leánygimnázium első és második osztályából az általános iskola V. és VI. 
osztálya lett. Természetesen a karácsonyi szünet kissé hosszabb volt, december 22-től 
január 16-ig tartott, szénszünetnek is nevezték. Az ostrom 75%-os rombolást okozott 
az intézetben. Igyekeztek a romokat eltakarítani, hozzákezdtek az újjáépítéshez. 

Az 1947/48. tanévben is működött még a leánygimnázium, de évkönyv nem jelent 
meg az eseményekről, tanárokról, tanulókról. Az iskolát az 1948. júniusi törvénnyel 
államosították.

A gimnázium könyvtárai
Nincs adat arról, hogy a kassai intézet tanári és ifjúsági könyvtárából át tudtak-e 
menteni valamennyi dokumentumot. Valószínűleg nem, mert az első értesítőben 
a következő bejelentést olvashatjuk: „Már az első tanévben megkezdtük a tanári s 
ifjúsági könyvtár felszerelését s fejlesztjük évről-évre.”22

Létesítettek tankönyv-kölcsönkönyvtárat is, amely „30 növendéket csekély haszná-
lati díj ellenében az összes tankönyvvel ellátott. S a kölcsönkönyvtárat évről-évre 

22 A Szent Orsolya-apácarend „Szent Angela” intézetének értesítője 1922-1926. p. 9.
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fejlesztette a Rend, úgy, hogy abból az „1924/25. tanévben már 126 növendék kapott 
meg minden tankönyvet.”23

Az 1925/26. tanévben a tanári könyvtár 30 kötettel, az ifjúsági könyvtár 102 kötettel 
gyarapodott. A tanári könyvtár e tanévben 278 kötet, az ifjúsági 569 kötetből áll. Nagy 
súlyt helyeztek az olvasásra és az olvasmányokra. így az 1928/29. tanévben is gyarapít-
ják a könyvtárak állományát. „A fenntartó Szent Orsolya rend áldozatkészsége, 
jótevőink ajándékozásai nagyban gyarapítják az egyes gyüjteményeket.” E tanévben dr. 
Félix Anna magyar-latin szakos középiskolai tanár a tanári könyvtár őre.

Eddig a tanévig a polgári iskola és a magán leánygimnázium tanári és ifjúsági 
könyvtárairól írtunk. A továbbiakban a leánygimnázium tanári és ifjúsági könyvtárai-
nak adatait ismertetjük.

Az 1930/31. tanévben a tanári könyvtár 10 kötettel, az ifjúsági 70 kötettel gyarapo-
dott. Bár az intézet az építkezés miatt anyagi gondokkal küszködött, mégis fontosnak 
tartotta a könyvtár gyarapítását.

1931/32-ben úgy tűnik, nem gyarapodott a könyvtár, „mivel a múlt 1930/31-ik tanév-
ben nagyobb befektetést eszközöltünk a tanári és ifjúsági könyvtár gyarapítására.”

Az 1932/33. iskolai év nagy változást hozott a könyvtárak helyzetében is, mint írják: 
„új rendezés alá kerültek.” Gyarapodása: vétel 59 mű 67 kötetben, ajándék 249 mű 312 
kötetben és „33 folyóirat ezidei évfolyama”. Megtudhatjuk az ajándékozott könyvek 
szerzőjét és címét, sajnos a vásárolt műveket nem sorolják fel. „Ezeken kívül a soproni 
Rendház 222 művet ajándékozott intézetünknek. A könyvtár jelenlegi állománya: 820 
mű 1099 kötetben. Őre: Mater Molnár Angelica.” Majd „A tanárok, illetőleg a növendé-
kek számára a következő folyóiratok járnak:” felsorolás következik, így megtudhatjuk 
a folyóiratok címét is. A könyvtár és a szertárak szak szerinti bontását is végre megis-
merhetjük. „Az ifjúsági könyvtár rendezésénél könnyebb kezelés végett külön cso-
portba osztottuk az egyes osztályok számára alkalmas olvasmányokat és az önképzőkör 
könyveit, továbbá a Szent Angela-kör rendelkezésére álló, főképp vallásos tartalmú 
műveket. A rendezés alkalmával nem kerülhettük el természetesen a selejtezést sem. 
Jelenlegi állomány 705 mű 1060 kötetben. A könyvtár ezévi gyarapodása vétel útján 178 
mű 331 kötetben; ajándékozás útján: 11 mű 11 kötetben.” Ez utóbbiak szerzőjét és címét 
felsorolják. „A szertár [!] őre: Mater Varga Editha.”24 Tehát az ifjúsági könyvtárat is ő 
kezelte.

1933/34. „Beszerzésre a jelen iskolai évben is tetemes összeget fordítottunk. 
A butorzat kiegészítésére szolgált egy nagy, nyolcajtós emeletes könyvszekrény […], 
a tanári, egy-egy, a folyosó fülkéibe helyezett – faliszekrény […] az ifjúsági- és a segély-
könyvtár számára.” A tanári könyvtár ezidei gyarapodása: vétel útján 205 mű, 231 
kötetben és 21 folyóirat […], ajándékozás útján 280 mű, 305 kötetben.” Az ajándékozott 
könyvek „tetemes része a soproni rendház Nagytisztelendő Fejedelemasszonyának 
adománya” – 170 mű, 191 kötetben.

„Az ifjúsági könyvtár gyarapodása vétel útján 187 mű, 350 kötet és 24 folyóirat ezidei 
száma […], ajándékozás útján 19 mű 19 kötetben.” Mindkét könyvtár esetében megad-
ják az ajándékozók nevét és azt, hogy hány kötetet ajándékoztak. Majd felsorolják 
a tanári és az ifjúsági könyvtárba járó folyóiratok címét. 

23 Ua. p. 8. 
24 A budapesti Szent Orsolya-rendi Szent Angela leánygimnázium értesítője 1932/33. p. 29-32.
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Az 1934/35. iskolai évben a tanári könyvtár „főleg vétel útján gyarapodott.” Aján-
dékba kaptak 29 művet, 35 kötetben. Az összes gyarapodás 152 mű, 169 kötetben. 
Felsorolják a beszerzett néhány fontosabb mű címét, valamint az ajándékozókat. 
Megtudhatjuk még a tanári könyvtár számára járatott folyóiratok címét is. Ez évi 
állomány: 1401 mű, 1887 kötet.

Az ifjúsági könyvtár vétel útján 49 művel, 71 kötetben, ajándékozás útján 16 kötettel 
gyarapodott, valamint 22 féle folyóiratot olvashattak a növendékek. Ezek címét is 
felsorolják. 

1935/36. A könyvtárak e tanévben „átrendezés” alá kerültek. A tanári könyvtár vétel 
útján 80 művel (91 kötetben) gyarapodott – a legfontosabbakat felsorolják. Az ajándé-
kozókat is megtudhatjuk: a soproni Rendház 23 könyvet, a Statisztikai Hivatal 24 
művet ajándékozott. A folyóiratokról cím szerinti lista készült. A könyvtár őre Mater 
Stein Xavéria.

Ifjúsági könyvtár: vétel 24 mű, 42 kötetben: ebben a tanévben is 22 féle folyóirat járt. 
A könyvtár őre Mater Varga Editha.

Segélykönyvtárat is létesítették az iskolában. Ezzel a „szegényebb sorsú tanulóknak” 
akartak segíteni. Állománya 994 kötet volt. 103 tanuló vette igénybe, 834 könyvet 
kölcsönöztek. A könyvtár őre M. Molnár Angelica. 

1936/37. A tanári könyvtárról megtudhatjuk, hogy „az idén rendeztük újra, selejtez-
tünk és gyarapítottunk” A könyvtár állománya 991 mű, 1539 kötetben. Gyarapodás 
vétel útján 75 mű, 80 kötetben. A fontosabbakat felsorolják, ugyancsak az ajándék 
könyveket is, az ajándékozó nevével együtt. A könyvtár őre: Mater Findeis Annuntiata.

Az ifjúsági könyvtár köteteit három csoportba osztották: a) osztályok szerint 
elkülönülő kötelező olvasmányokra, b) önképzőköri könyvekre és c) vallásos művek 
gyűjteményére. A gyűjtemény neve: „Szent Angela” Könyvtár. 123 kötetet vásároltak, 
3 mű ajándék és 20 féle folyóiratot járattak. Őre M. Varga Editha.

1937/38. A tanári könyvtár gyarapodása 94 mű, 105 kötetben – vétel és ajándék. 
Plusz a folyóiratok, címmel felsorolva. 

Ifjúsági könyvtár: 112 könyv vétele, 17 féle folyóirat – három csoportba osztva.
A könyvtárak őrei nem változtak.
1938/39. A tanári könyvtár idei gyarapodása vétel és ajándékozás útján 39 mű 57 

kötetben és a folyóiratok. Ifjúsági könyvtár részére 62 kötet könyvet és 17 féle folyóira-
tot vásároltak. 

1939/40. A tanári könyvtár gyarapodása vétel és ajándék útján 37 mű, 44 kötetben és 
a folyóiratok. Az ifjúsági könyvtár 60 kötet vásárolt könyvvel gyarapodott, és 14 féle 
folyóiratot járattak. 

1940/41. A tanári könyvtár vétel és ajándékozás útján 115 kötettel, az ifjúsági 
könyvtár 72 kötettel és 16 féle folyóirattal gyarapodott. A tanári és ifjúsági könyvtár 
számára járó folyóiratok címét együttesen közlik. A segélykönyvtár részére egy 
könyvszekrényt csináltattak.

1941/42. A tanári könyvtár 29 művel, az ifjúsági könyvtár 9 kötettel és a folyóiratok-
kal gyarapodott. 

1942/43. A tanári 72 művel, az ifjúsági és önképzőköri könyvtár 52 kötettel és 
a folyóiratokkal gyarapodott.
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1943/44. A könyvtárakról csak az Iskolai felszerelések értéke című kimutatásból 
értesülünk: a tanári 39 kötettel, az ifjúsági és önképzőköri könyvtár 33 kötettel gyara-
podott.

Az 1946/47. iskolai évkönyv szerint az ostrom a könyvtárakban is sok kárt okozott. 
A tanári könyvtár e tanévben 17 kötettel gyarapodott, állománya 1671 kötet. A Közne-
velés, a Pedagógiai Értesítő és a Magyar Közlöny című folyóiratokat járatták. Az ifjúsági 
könyvtár nem gyarapodott, állománya 698 darab könyv. 

Szertárak a gimnáziumban
„Az ének és tornatermet, valamint a szertári felszereléseket a szék. Főv. Tanács kegyes 
engedélye s Csapó Rezső főv. el. isk. igazgató úr szíves jósága folytán a fővárosét 
használja az intézet. De már e téren is megkezdette a szükséges felszerelések beszerzé-
sét.” Ezzel indultak.25

Az 1928/29. tanévben a szertárak, tehát a filológiai, történelmi, természetrajzi, 
földrajzi, fizikai, rajz-, torna- és zeneszertárak „rendezés és leltározás alatt vannak.” 
De a beszerzés és ajándékozás azért nem állt meg. 

A következő iskolai évben nagyon részletes jelentést és felsorolást kapunk a Szertá-
rak ezidei beszerzései cím alatt. Kémiai szertár, fizikai szertár, természetrajzi és 
egészségtani szertár, földrajzi szertár és a tornaszertár nagyon sok eszközzel, illetve 
földgömbbel, térképpel gyarapodott. A tornaszertár gyarapodását a „Vallás- és Közok-
tatásügyi Miniszter úr nagylelkű adománya képen” kapták. 

Az 1930/31. iskolai évben a rajztantermet teljesen felszereltették és berendezték.
„A szertárak közül […] az idei 1931/32. tanévben a vegytani és természetrajzi 

szertárak felszerelésére fordítottunk nagyobb összeget.”26

Az 1932/33. iskolai év értesítőjéből részletesen megismerhetjük az iskola szertárait. 
Külön-külön, mindegyik szertár állapotáról, állományáról képet kaphatunk: jelenlegi 
állománya, az e tanévi gyarapodása, az ajándékok és az ajándékozók felsorolása, végül 
a szertár őrének neve. 

Az 1933/34. iskolai évben a történelmi és földrajzi szertár állománya vétel útján és 
a soproni rendház ajándékával gyarapodott. A természetrajzi szertár felszerelése is 
jelentősen gyarapodott. Vásároltak is, de ajándékot kaptak a soproni rendháztól, 
szülőktől és növendékektől. A tanítónőképző növendékei is szaporították a szertár 
felszerelését. „A természettani szertár számára szerszámokat vásároltunk, javításokat 
eszközöltünk és házilag is könnyen előállítható taneszközöket készítettünk.” A soproni 
rendház „84 darab fizikai készüléket” ajándékozott, szülők, tanulók is gyarapították 
az állományt. Vásároltak egy zongorát és egy kis gyakorló harmóniumot. A tornaszer-
tár 39 db teniszütőt és labdát kapott.

1934/35. tanévi gyarapodásról is részletesen beszámol az értesítő. Ki kell emelnünk, 
hogy „a művészettörténeti felszerelést ft. Bozsonyik József hittanár úr értékes ajándéka: 
60 darab renaissance-kori alkotásnak művészi reprodukciója gyarapította.” 

Az 1935/36. tanévtől az 1939/40. tanévig is minden szertár gyarapodott. A gyarapo-
dást, az ajándékozó nevét és az adott szertár őrét szertáranként részletesen felsorolják.

25 A Szent Orsolya apácarend „Szent Angela” intézetének értesítője 1922-1926. p. 9. 
26 A budapesti Szent Orsolya-rendi Szent Angela leánygimnázium értesítője 1931/32. p. 13. 
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Fontos, hogy az 1939/40. iskolai évben „a biológiai kertről” és különböző növények-
kel történt gyarapodásáról is írnak.

A háború a szertárakat sem kímélte, amit lehetett igyekeztek megmenteni, de 
nagyon kevés eszköz maradt épen – értesülünk az 1946/47. iskolai évkönyvből. Felso-
rolják a megmaradt állományt.

iFJÚSáGi EGYESüLETEK

Az 1923/24. iskolai évben megalakult a Madách-önképzőkör a polgári iskola és a magán 
leánygimnázium tanulóiból. Az 1930/31. tanévtől a „Pázmány Péter” önképzőkör 
működött, ünnepségeket rendeztek, felolvasásokat tartottak. A „Szent Angela” kör 1925 
óta működött, tagjai vállalkoztak tíz alapító szent erényeinek követésére. Volt még 
Latin olvasó kör; Matematikai és fizikai kör; Gyorsíró-kör.

iPAri TANFOLYAM

Az intézet 1922/1926. tanévi értesítőjében a 14. oldalon Az intézet szervezete című 
fejezetben arról tudósítanak, hogy „a jövő tanévben megnyitja a Rend a három éves 
ipari tanfolyamot.” Azután a 31. oldalon a Tájékoztató az 1926/27. tanévre című részben 
megismétlik, hogy „Az 1926/27. tanévben megnyílik a három éves ipari tanfolyam 
I. osztálya […].” Mivel az 1926/27. és az 1927/28. tanévekről nincs értesítő, az iskoláról 
sincs információnk. Annyit lehet tudni, hogy Rácz Zsuzsanna tanárnő „iskolán kívüli 
működése” szerint az 1928/29. tanévben „tanít az Orsolya-rend polgári leányiskolájá-
ban és női ipariskolájában.” Az 1929/30. tanév értesítője szerint „Az intézetnek van: […] 
hároméves felső női ipariskolája”, tehát az ide járók is lehetnek bennlakók, vagy félig 
bennlakók.

TANíTóNőKÉPző iNTÉzET

Az egyházi és állami főhatóság engedélyével a Szent Orsolya-rendi elemi iskolai 
tanítónőképző intézet első osztálya az 1931/32. tanévben indult. A szülők már évek óta 
kérték a tanítónőképző alapítását. Nagyon sokan jelentkeztek, így sok tanulót „kényte-
lenek visszautasítani”. Az intézet első tanévében 49 tanuló kezdte meg tanulmányait, de 
év közben hét tanuló kimaradt. Az iskola igazgatója a leánygimnázium igazgatója. 
A tanárnők is a leánygimnázium tanárai. A tanítónőképző „az egyházi és állami 
követelményeknek mindenben megfelelő módon volt szervezve.” 

A felmenő rendszerben szervezett tanítónőképző második tanévében, 1932/33-ban 
már 66 (35+31) növendék készült a tanítónői pályára. Ebben a tanévben vette át 
a soproni Szent Orsolya-rend a Hercegprímás intézkedésére – a budapesti orsolyiták 
rendházát és iskoláit, így a tanítónőképzőt is. E tanévről már külön értesítőt adtak ki, 
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melyben megtalálhatjuk az iskolai év részletes történetét, az „épület, udvar, kert, 
berendezés és felszerelés” helyzetét. Úgy tűnik, a leánygimnáziumtól külön vannak 
a tanítónőképzőnek könyvtárai, szertárai, amelyeknek az anyagából sok minden 
a soproni rendháztól származik. Megünnepelték Szent Orsolya és Szent Angela 
ünnepét. Nagy gondot fordítottak az ünnepélyekre, mert úgy vélik, hogy „Az iskolai 
ünnepélyek nagy nevelő értékének tudatában felhasználtunk minden alkalmat, hogy 
[…] felléptessük növendékeinket és így a jövendő pályájukon oly nagyfontosságú 
nyilvános fellépésben is minél nagyobb jártasságra tegyenek szert.”27

Az 1933/34. tanévben már három osztályban folyt a tanítónőjelöltek képzése. 
(47+34+36). Tehát egy harmadik tantermet is berendeztek. A díszkert egy részét 
gazdasági kertté alakították, hogy a tanítónőjelöltek gyakorolhassák a virág- és 
gyümölcskertészetet, valamint a veteményeskert gondozását is megtanulják. A főzési 
gyakorlatokhoz konyhát is berendeztek: gáztűzhely, asztalok, edények stb. 

Az 1934/35. tanévben már négy osztályban folyt az oktatás, nevelés. Az iskolai év 
történetét részletesen hónapról hónapra, napról napra közlik, ugyanígy a tanári 
testületben történt változásokat is. Több növendék kapott tanulmányi segélyt a VKM-
től, az egyházközségtől, a Magyar Vöröskereszttől. Célkitűzésük, hogy „az életre, a mai 
nehéz súlyos, sokszor válságos körülményekre akarjuk előkészíteni növendékeinket. 
Nehéz feladat, mert nem egyszer kell nélkülöznünk a szülői ház támogatását.” A haza-
fias és a szociális nevelés elmaradhatatlan függvénye a vallásos érzelem kifejlesztése. 
70 szegény sorsú családnak juttattak karácsonyi ajándékot, ruhát, élelmiszert. Az eszté-
tikai nevelés keretében fontos volt a kert és udvar rendje, a virág a tanteremben. 
A tanítást a VKM rendelete és utasításai szerint végezték. A kertészeti és főzési gyakor-
latok mellett látogatták a gyakorlóiskolát, megfigyelték a mintatanításokat. 

Az 1935/36 iskolai év történetét havi és napi bontásban közli az értesítő. Ebben 
a tanévben nyílt meg az V. osztály. Ezért a tanári kar tagjainak száma is nőtt. „A torna-
terem a jelen tanévben új elhelyezést nyert az intézettel közvetlen összeköttetésben levő 
villában.” A játszótéren ”gyűrűhintákat és mászóköteleket” szereltettek fel. A tanítást 
a VKM 42.500/1925. sz. rendelet és a püspökkari tantervek és utasítások szerint 
végezték. Az elméleti tanítást pedagógiai gyakorlati képzés egészítette ki. Gyakorló 
iskolai látogatást a III-V. osztály tanulói végeztek. „Megfigyeléseikről írásban beszámol-
tak. A IV. és V. éves növendékek az egyes gyermekekről lélekrajzot készítettek. […] 
Az V. éves növendékek a tanév II. felében gyakorlóiskolai látogatásuk alkalmával 
egy-egy tantárgyból tanítottak. […] A IV. és V. éves növendékek számára a gyakorlóis-
kolai vezetők mintatanításokat tartottak. 

Az 1936/37. iskolai év értesítője Krónika című fejezetében közli az év eseményeit. 
A tanári testületben is történtek változások, több tanárnő visszamehetett a soproni 
iskolákba. A Nevelés című fejezetben beszámolnak az intézetben folyó vallásos, 
hazafias, testi és esztétikai nevelésről. „Inségakció” a címe a szociális nevelésnek, illetve 
a jótékony, tevékeny felebaráti szeretet gyakorlásának. A gyakorlóiskola szegény sorsú 
növendékeit támogatták, segítették. A növendékek naponta látogatták a gyakorlóisko-
lát, tanítási gyakorlatokat végeztek, és részt vettek a gyakorlóiskolai tanítók mintataní-
tásain. Az iskola értesítőjéből részletesen megismerhetjük a tanítási gyakorlatok 

27 A budapesti Szent Orsolya-rendi […] tanítónőképző-intézet értesítője 1932/33. 24-26. oldalán találjuk 
részletesen az „ünnepélyek sorozatát”.

KeN_2014-2.indd   90 6/11/14   3:20 PM



91NEVELÉSTöRTÉNET

menetét, témáját, célját. Tanítónői oklevelet kapott 30 tanuló, hárman német nyelvű 
iskolákban való tanításra is szereztek képesítést.

Az 1937/38. iskolai év eseményeit a Krónika című fejezetből ismerhetjük meg. 
A nevelés, oktatás, a gyakorlati képzés az elmúlt tanévekhez hasonlóan folyt. Az értesí-
tőben egy új fejezet, A kötelező és ajánlott olvasmányok jegyzéke című jelent meg. 
A másik új fejezet Ének- és zeneoktatás. Bekapcsolódtak az Eucharisztikus Kongresszus 
ünnepségeibe. Nagy élmény volt a lányifjúság gyűlésén való részvétel, amelyen a képző 
énekkara is szerepelt. 46 tanuló nyert tanítónői oklevelet. 

Az 1938/39. iskolai évben indul a leánylíceum I. osztálya. A II-V. osztály tanítónő-
képző-intézet. A nevelés, tanítás, gyakorlati képzés a korábbi tanévekhez hasonlóan 
történt. 

Nemzeti nevelés címmel értekeztek a témáról, többek között megállapítva, hogy 
„Mindnyájan egyforma erővel igyekszünk tanítványaink beszédét javítani, tiszta 
magyarossá, zamatossá tenni. A nyelvtisztaság őrzése mellett alkalmat adtunk növen-
dékeinknek, hogy betekintést nyerjenek hazánk néprajzi viszonyaiba. Valamennyi 
tantárgy keretében foglalkoztak népismerettel. […] Teljes átéléssel kapcsolódtak bele 
növendékeink hazánk művészeti kultúrájába is. […] Sok nemzeti táncot tanultak 
leányaink, s megismerkedtek népi játékainkkal. […] Úgy érezzük, hogy […] sikerült 
növendékeink lelkében a nemzeti és hazafias érzést elmélyíteni. Ezt bizonyítja az a lel-
kesedés, áldozatos segíteni akarás, mely a Felvidék visszacsatolásakor mutatkozott. […] 
ötödéves növendékeink ott voltak a felejthetetlen kassai bevonuláson. Majd személye-
sen vitték el az intézet zászlóját a szenci elemi iskolának.”28 A tanulók közül sokan 
„vállalkoztak az ápolónői tanfolyam elvégzésére.” Negyvenen kaptak oklevelet, heten 
közülük német nyelvű iskolában való tanításra is.

Az 1939/40. iskolai év Szent Angela halálának négyszáz éves évfordulója. A Krónika 
közli az eseményeket, ünnepségeket. Az I-II. osztály leánylíceum, a III-V. osztály 
tanítónőképző intézet. A szociális nevelés keretében segítették a gyakorló iskola szegény 
sorsú tanulóit, de „gondoltak a nyomorék gyermekekre, az árvízkárosultakra, a misszi-
ókra, a szegény templomokra is.” Az esztétikai nevelésre is gondot fordítottak. „Hiszen 
leányokat nevelünk, akiknek az a feladatuk, hogy szebbé varázsolják környezetüket.” 
Virág az ablakokban, tantermekben, fontos az épület és udvar rendje. Megjelenésük 
csinos és ízléses legyen, ruhájukat, felszerelésüket tisztán s rendben tartsák. A „Rajz és 
kézimunka kiállításunk pedig éppen annak bizonysága, hogy ezt a célt, ha nem is 
egészen, de legnagyobb részben és növendékeink legtöbbjénél elértük.” olvashatjuk 
az évkönyvben.

„A testi nevelés szükségességét is átérezte intézetünk. Hiszen csak ép testben lehet ép 
lélek.” Ezt a célt szolgálták a tornaórák, a játékdélutánok, a táncoktatás, korcsolyázás, 
teniszezés, séták, kirándulások. Sajnos ebben az iskolai évben légoltalmi nevelést is 
tartani kellett, amely két részből állt: elméleti és gyakorlati részből. „A testnevelési órák 
keretében rendszeresen megismertettük növendékeinkkel a légitámadás veszélyeit, de 
előkészítettük őket a védelem és segélynyujtásra is. […] A légoltalmi riadó jelére 
a legnagyobb fegyelmezettséggel vonultak le – minden osztály az előre kijelölt uton 
– az intézet előírás szerint berendezett óvóhelyre.” Tanítónői képesítést 31 tanuló nyert. 

28 A soproni Szent Orsolya rend budapesti leányliceumának, tanítónőképző-int. évkönyve 1938-39.  
26-28. p.
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Az 1940/41. iskolai évről szóló évkönyv egészen más elrendezésű, mint az előzőek. 
Az Intézetünk az 1940-41. tanévben című fejezetben közlik, hogy a Hercegprímás 
5264/1940. sz. rendelete szerint „a kat. fiú- és leánylíceumok, tanító(nő)képző-intézetek 
nevelő és oktató munkájának irányítása, közoktatásügyi igazgatásának vezetése 
az 1940-41. iskolai évtől kezdve a Katolikus Középiskolai Főigazgatóság hatáskörébe 
tartozik.” Új fejezet A tanári testület és munkaköre után A tanári testület társadalmi és 
irodalmi tudományos működése című. Nevelés terén az előző iskolai évek szerint 
működtek. A Hazafias nevelés kapcsán örülnek a visszatért Erdélynek és Délvidéknek. 
A növendékek „igaz örömmel vettek részt a budapesti képzőintézetek ünnepélyein 
az Országzászló előtt.” Szociális nevelés: a gyakorló iskola V-VI. osztályának szegény 
sorsú tanulóit segítették, ellátták őket tízóraival, ruhával. Az erdélyi menekülteket, 
árvízkárosultakat, a pestszentlőrinci állami lakótelep szegény gyermekeit is segítették. 
Rendkívüli tárgyak a francia nyelv és a karének. Az énekkar sokat szerepelt, például 
1941. március 22-én a Zeneakadémián az ifjúsági hangversenyen és május 1-én a lapról 
olvasási versenyen.

 Az 1941/42. iskolai év az iskola fennállásának 11. éve. A Krónika fejezet helyett 
A tanév története olvasható az évkönyvben. Új rész a Nyelvvédelem, melynek főbb 
szempontjai a következők: „Iskolánk kezdettől fogva bekapcsolódott a nyelvtisztítás 
munkájába. […] Növendékeink törekedtek a nyelvi hibák, idegenszerűségek kiküszöbö-
lésére és a szebb, tökéletesebb magyar kiejtés elérésére.” Ez évben is nagyon fontos volt 
a légoltalomra való nevelés. Több helyen is szerepelt az énekkar: 1941. október 6-án 
a „Katolikus napok” alkalmával a Pesti Vigadóban, február 2-án a Zeneakadémia 
Nagytermében. „Ezt a műsorunkat másnap a rádió közvetítette.” 33 tanuló kapott 
oklevelet. 

Az 1942/43. iskolai év nehezebb körülmények között zajlott. A tanév leírt története 
nagyon rövid, szűkszavú. Nem tudhatjuk meg, mi történt hónapról hónapra, de mint 
írják, „a világégés pusztító lángjai közepette is békén dolgozhattunk.” A karácsonyi 
szünet december 20-tól január 24-ig tartott, tehát szénszünet volt. A tanítás is már 
június 2-án befejeződött. Továbbra is fontosak a légoltalmi gyakorlatok. Tanítónői 
oklevelet kapott 21 növendék. 

Az 1943/44. iskolai év a háborús viszonyok miatt csak november 1-én kezdődött és 
április elsejéig tartott. A Krónika közli az egész tanév történetét. Az év kiemelkedő 
eseménye volt Árpádházi Boldog Margit szentté avatása és az ehhez kapcsolódó 
ünnepségek. Huszonegyen kaptak oklevelet, kántori oklevelet négyen. 

Az 1945/46. iskolai év történetéről készült egy gépírásos évkönyv. Eszerint „az iskola 
épülete a bombázások következtében nagyon megrongálódott.” A kár 75%-os. ”Interná-
tusunk az ostrom áldozata lett. Épületei rommá dőltek.” Az iskola felszerelései tönkre-
mentek, a bútorzat is nagyon megrongálódott. Hosszú karácsonyi, illetve szénszünet 
volt. A leánylíceum IV. osztályában első ízben volt érettségi. 

Az 1946/47. iskolai évről sokszorosított, rövid évkönyv jelent meg. Ez évben az abla-
kok beüvegezése és a bútorok megjavíttatása folyt. A mintakonyha megsemmisült. 
Pótlására 700 Ft-ot fordítottak. A gyakorlókertben az elpusztult gyümölcsfák helyébe 
néhány újat ültettek. December 21-től február 2-ig karácsonyi, illetve szénszünet volt. 
35 tanuló kapott tanítónői oklevelet.
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Az 1947/48. tanévben is működött az iskola, de nyomtatott adatok nem jelentek meg 
az eseményekről, tanárokról, diákokról, a képesítő vizsgáról. 1948 júniusában államosí-
tották az iskolát.

A tanítónőképző intézetnek is volt tanári és ifjúsági könyvtára. Az első évről nincs 
adat. Valószínűleg a leánygimnázium könyvtárait használták. Az 1933/34. tanévben 
annyit írnak, hogy „könyvtáraink jelentékenyen gyarapodtak”, és felsorolják a tanári 
könyvtár számára járó folyóiratokat. A könyvállomány az 1943/44. tanévre 2150 kötetre 
gyarapodott. Az ifjúsági könyvtár köteteit két csoportba osztották: kötelező olvasmá-
nyokra és az önképzőkör könyvtárára. Az 1943/44. iskolai évben 1461 kötet volt. 
A háborús események a könyvtárakat sem kímélték, erősen lecsökkent az állományuk.

A szertárak állományát részletesen leírják az értesítőkben/évkönyvekben és a Kimu-
tatás a szertárak […] gyarapodására, értékére című statisztikában megtalálható: 
a gyarapodás, érték, összes állomány, összes érték és végül a szertárak őrének neve.

Ifjúsági egyesületek: Mária-kongregáció, Szent Angela-kör, Pázmány Péter önképző-
kör, Sportkör.

ELEMi LEáNYiSKOLA – GYAKOrLó ELEMi iSKOLA

Az 1931/32. tanévben nyílt meg. E tanévről csak a tanítónőképző intézet 1932/33. tanévi 
értesítője Elemi leányiskola című fejezetéből értesülünk: „Az elmúlt iskolai évben már 
kicsiny tanítványaink” voltak. De a tanítónők és a növendékek nevét nem ismerjük.

Az 1932/33. tanévben „kéttagozatú, négyosztályú, háromtanítós leányiskola.” 34 
tanuló és 5 magántanuló járt az elemibe.

Az 1933/34. tanévben 37 tanulója van az elemi leányiskolának. Szent Orsolya, Szent 
Angela és Szent Erzsébet ünnepet rendeztek. Ez utóbbi kapcsán ruhákat, játékokat, 
édességet gyűjtöttek a szegények karácsonyára, húsvétkor Sopron szegény sorsú tanulói-
nak küldtek édességet. Német- és francia nyelvi oktatás is folyt, hetenként 2-2 órában. 
A VKM 22 darab történelmi és földrajzi fali térképet ajándékozott az iskolának.

Az 1934/35. tanévtől „gyakorló elemi iskolává” alakult át az elemi leányiskola. „A két 
tagozatra osztott elemi iskolát napról-napra látogatták a tanítónőjelöltek.” A négy 
osztályban 34 leányka tanult. A gyakorló elemi iskola természetesen együttműködött 
a tanítónőképzővel. Az ünnepélyeket a tanítónőjelöltek bevonásával rendezték.

Az 1935/36. tanítási évtől gyakorló elemi iskola I-VI. osztállyal. 1940/41-től fiúkat is 
felvettek a gyakorló iskolába. 1941/42-ben VII. osztály, 1942/43-tól VIII. osztály is 
működött. De fiúk csak az I-IV. osztályba jártak.

Az 1946/47. tanévben általános iskola működött a leánygimnáziumban, a VKM 
1945. évi rendelete szerint indultak az általános iskolák I. és V. osztállyal. Az I-IV. 
osztály koedukált, az V-VI. leányosztály. Az általános iskolába 335 diák és 5 magánta-
nuló járt. 

Az intézménynek két könyvtára volt: „gyakorló isk. tan. Könyvtára” és a „gyakorló 
isk. kölcsön könyvtára”.
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iNTErNáTuS

Az 1929/30. tanévtől a Szent Orsolya-rend bennlakó és félig bennlakó növendékeknek 
internátust is fenntartott. Valamennyi iskolatípusból jelentkezhettek növendékek. 
Minden tudnivalóról: felvétel, fizetés, felszerelés, étkezés stb.-ről tájékoztatást adtak 
az értesítőkben.

A múlt iránti tisztelet vezetett abban, hogy megírtam, összegyűjtöttem a budai 
orsolyita iskolák történetét. Sajnos 1948-ban, az alig több mint fél évszázados iskolák 
egy tollvonással megszűntek. Az addigi áldásos oktató-nevelő munkájuk eredménye-
ként viszont kitűnő leányok/asszonyok válhattak tanítványaikból. A végzett diákok 
közül többen visszatértek – már mint tanárok – az alma materbe. Az iskolák történetét 
terjedelmi okokból nem lehetett a teljesség igényével bemutatni, ezért csak a fontosabb 
eseményeket villanthattam fel. 

A Szent Angela Leánygimnázium 
épülete Budán az 1930-as években
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TEMPOrA, MOrES, AVAGY ErKÖLCSi 
NEVELÉS ÉS GYErEKirODALOM 
MANAPSáG

LOVÁSZ ANDREA

Az erkölcsi elvárásrend prioritása a gyerekkönyvek esetében olyan implicit tudásunk, 
amelyről többnyire el is feledkezünk. A gyerekirodalomban létrejöttétől kezdve 
perszisztál ez a kérdéskör, az aktuálisan domináns pedagógiai, gyereklélektani, illetve 
az irodalomelméleti irányzatok függvényében artikulálódik vagy szorul háttérbe. 
A hazai gyerekirodalom helyzete szkizofrén, mert az iskolai irodalomtanítás törzs-
anyaga – néhány fehér holló tankönyv és lokális kezdeményezés kivételével – évtize-
dekkel le van maradva az élő, éppen történő, zajló gyerekirodalomtól. Úgy tűnik, ez 
a hasadásos állapot csak mélyül, a gyerekirodalom elméleti szintjén is, és két markáns 
csoport látszik egyre inkább elkülönülni. Adott egy határozottan konzervatív felnőtt 
csoport, akik az esztétikai értékeket másodlagosnak tekintve, egyszerű ideológiai 
szempontok szerint, kizárólag adott művek eszmeisége alapján szelektálnak. E szerint 
emelnek be és törölnek ki szerzőket az oktatási anyagból –, de a legfontosabb az, hogy 
– kizárólag normatív alapon vélik meghatározhatónak a gyerekirodalmat.

A probléma összetettsége meghaladja e dolgozat kereteit, de olvasásszociológiai, 
illetve kultúrpolitikai vonatkozások alapos elemzése nélkül is látszik, hogy például 
az Öreg néne őzikéjén nevelődött szülői, mára lassan nagyszülői korosztály ugyanezen 
megfontolásból nem tud, nem akar nyitni a kortárs irodalom felé. Számukra az az igazi 
gyerekkönyv, amiből tanul is valamit a gyerek, amelyik „szórakoztatva tanít és tanítva 
gyönyörködtet”. Mindezekkel szemben áll az az irodalom, melyet a gyerekek szabadon 
választva – nem iskolai nevelés keretében! – olvasnak. Ez az aktuálisan divatos gyerek-
irodalom pedig tetszeni akar az olvasóknak, gyönyörködtetni, és többnyire fityiszt 
mutat mindenféle tanítói, nevelői szándéknak. Természetesen nem az értékek negáció-
járól van itt szó, hiszen egyrészt az értékek kifordítása, a fonákság felmutatása, a ref-
lexív viszony önmagában is érték, másrészt az esztétikai élvezet nevelő értéke vitán 
felüli – feltéve, ha már kell egyáltalán bármilyen súlyt aggatni az olvasásra, és nem 
maradhat pusztán örömszerző tevékenység. Értelemszerűen a könyvpiaci mozgások és 
eladhatósági szempontok szorosan kapcsolódnak e problémakörhöz, dichotómia 
alakulhat ki a központi akaratot képviselő könyvkiadás és a rétegkönyveket felvállaló, 
illetve sikersorozatokban gondolkodó, egyre liberálisabb vagy egyre problémaérzéke-
nyebb gyerekkönyvkiadók között.

Kérdés persze, hogy – még ha elméleti szinten is – működhet-e egyfajta tiltakozás-
ként a gyerekirodalom, szabad-e a gyerekirodalomra kultúrpolitikai, oktatáspolitikai 
szabadságharcos-szerepet ruházni? A hazai gyermekirodalom megítélésének problémái 
nemcsak elméleti szintű tisztázatlanságokról, hanem ezzel együtt a gyerekirodalom 
társadalmi státuszának megváltozásáról is szólnak – értsd: az az igazi irodalom, 
az érték, amit tanítanak, a többi csak „szemét”. De szó van a gyermekirodalom olvasó-
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táborának kialakulásáról is, ugyanis a gyerekolvasók többsége ma is kizárólag az iskolai 
olvasmányokon nő fel, és csak elvétve vagy egyáltalán nem olvas szabadon könyveket. 
(A probléma nem elsősorban olvasásszociológiai, sokkal inkább gazdaságpolitikai.) 
Elméleti hozadékként következhet, hogy az iskolai olvasmányok egyre nagyobb 
hányada alkalmazott irodalomként funkcionál majd, azaz kizárólag példabeszédként, 
saját irodalmiságát megszüntetve. Az e körből kikerülő, nem támogatott gyerekiroda-
lomnak pedig egyre kevesebb esélye lesz eljutni a célkorosztályhoz. A sokszínűség és 
értékpluralizmus helyett bezáródhat az iskolai gyerekirodalom köre, és történelmi 
visszalépésként szemléltető eszköz válhat belőle.

Mindez talán csak spekulációnak tűnik, de a gyerekirodalom értékét nem az hatá-
rozza meg, hogy az aktuális oktatáspolitikának mi a fontos. Merthogy nem erről szól 
az irodalomoktatás, nem az a funkciója, hogy mintegy példázzon vagy éppen argumen-
táljon ilyen-olyan világnézeteket és hitvallásokat – és elsősorban nem is a prédikációról 
kell szólnia.1 Ahogy az önálló tantárgyként bevezetett erkölcsi nevelés sem példabeszé-
dek gyűjteménye, még akkor sem, ha a közvélekedés ezt látja benne, és létezik a tan-
könyvpiacon nem egy elrettentő ellenpélda. A tantárgyi célok és feladatok értelmében 
a szabad gondolkodás, a másság tisztelete és a nyitottság az alapelvek: „a tantárgy 
felépítése nem elsősorban ismeret-, hanem sokkal inkább érték- és fejlesztésközpontú”; 
„az értékek sokfélék és kulturálisan változatosak, s a tanulóknak nyitottá kell válniuk 
a sajátjukétól eltérő értékrendek befogadására is”; „az erkölcsi nevelés kitüntetett célja 
ezért az önálló, felelős és kritikai gondolkodás, valamint a tudatos cselekvés kialakulá-
sának elősegítése”, és így „a pedagógus feladata nem erkölcsi kinyilatkoztatások 
megfogalmazása, az erkölcsi jóval kapcsolatos ismeretek vagy egyes értékek verbális 
hangoztatása, hanem elsősorban a figyelem ráirányítása a különböző élethelyzetek 
morális vonatkozásaira, a kérdezés, a gondolkodás és az állásfoglalás bátorítása, 
a szabad beszélgetések, valamint a nézőpontváltást gyakoroltató szerepjátékok és viták 
moderálása”.2

A probléma már azzal a kérdéssel kezdődik, hogy lehet-e iskolában erkölcstant 
tanítani? Számtalan válasz született, attól a véglettől kezdve, hogy egyáltalán nem lehet 
tanítani iskolai tantárgy keretében, csak nevelni lehet rá, elsősorban személyes példa-
mutatással, egészen addig, hogy tisztán erkölcstant, illetve kizárólag valláserkölcsöt kell 
tanítani. A „vegytiszta” erkölcstannal az a baj, hogy „önmagában az erkölcstan nagyon 
könnyen átcsaphat moralizálásba. Ha csak erkölcsről beszélünk, abból könnyen lehet 
erkölcsprédikáció, ha csak önismeretet tanítunk, abból pszichologizálás, ahol nem esik 
arról szó, hogy mikor cselekszik az ember jól vagy rosszul”.3 A gyerekekre erőszakolt 
„központi” értékrendek rövid- és hosszú távú, generációkon átívelő hatásairól pedig 
már vannak tapasztalataink. A válaszok közül – elsősorban az ily módon elnevezett 
tantárgy céljainak és feladatainak értelmében (lásd fentebb) – a legadekvátabb talán 

1 A jelenleg is használt erkölcstan tankönyvek közül például a Homor Tivadar–Kamarás István–Vörös 
Klára: Emberismeret, etika. Pedellus Tankönyvkiadó, Debrecen, 2011. tankönyvben az irodalmi művek nem 
példabeszédek, nem illusztrációk, hanem a tanulókkal együtt egy diskurzusnak a szereplői.
2 Erkölcstan az általános iskolák 5–8. évfolyama számára. Célok és feladatok. 1/2012. (XII. 21.) EMMI 
rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről.
3 „Kiadják ukázba, hogy erkölcsi válság van” – Interjú Kamarás Istvánnal. In: Index, 2013. máj. 10. http://
index.hu/belfold/2013/05/10/nehany_politikus_szereti_kiadni_ukazba_hogy_erkolcsi_valsag_van 
 (Letöltés: 2014.05.16.)
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az a lehetőség, miszerint mégis lehetséges tanítani egy érték- és/vagy problémaköz-
pontú erkölcstant. Nem elsősorban tartalmában, hanem e tartalom átadásának 
módozataiban különbözik ez, az értékre és a problémákra összpontosító elképzelés 
a többitől. „De hát miből is van erkölcstanunk? Szerencsére nem hittanból, nem 
valláserkölcstanból, nem keresztényerkölcstanból, de még nem is erkölcstanból.”4 
Az erkölcsi nevelés átmentheti a valamikori embertan – amelynek kidolgozói között ott 
találjuk a gyerekeknek is író Kamarás Istvánt is – alapértékeit. „Egy multidiszciplináris 
(társadalom-, ember-, vallás- és erkölcsismeretből összeálló) tantárgy, amelyet elég 
szerencsétlenül erkölcstannak kereszteltek el”5 egyszerűsítve annyit jelent, „megismer-
kedni az együttélés szabályaival”. Komplex tantárgyként értelemszerűen nemcsak 
etika, hanem más embertudományokat is integrál, „ember és társadalom működése 
nem marad leíró, pragmatikus szinten, hanem erkölcsi és filozófiai nézőpontból 
reflektált, méghozzá egy nem semleges, de nem is irányzatos, hanem egy nagyon sok 
mindenki számára elfogadható konszenzusos etika alapján”.6 A konszenzusos etika 
alapjául szolgáló közös, állandó, rögzített értékek, mint az élet tisztelete, az emberi 
méltóság, a kanti vagy a szókratészi etika alapelvei több kultúrában is megjelennek, ha 
nem is szó szerinti egyezésben. A világvallások alaptörvényei és a „világi tízparancsola-
tok” alapvetően hasonló dolgokat mondanak. Pedagógiai vonatkozásban talán csak 
abban különböznek, hogy „a valláserkölcsi alapon (vagy ehhez közel) álló erkölcstanok 
inkább az értékekre fókuszálnak. A liberális etikák első pillantásra a megvitatandó 
problémára terelik a figyelmet”7. Ám a problémák kiválasztása egyben értékorientáló is, 
így mégiscsak az értékek mentén szerveződik mindez. Ahogy nincsen értéksemleges 
ember, úgy nincsenek értéksemleges emberi kapcsolatok sem. Az értékmentes lélektan 
pszichologizálássá lesz, az értékmentes társadalomtan szociologizálássá. És az érték-
mentes irodalom szépelgéssé? A jó gyerekirodalom, ha hordoz bármilyen értéket, akkor 
a nyitottságot, a sokszínűséget példázza úgy, hogy közben a hagyományosan erős, 
egyetemesen (konszenzusosan?) elfogadott értékeket mutatja fel – vagy éppen kérdője-
lezi meg azokat. A konszenzusos etika értelmében olyan „mesebeli” attribútumok, 
mint például a nemesség, hősiesség, önfeláldozás konstans módon vannak jelen 
a gyerekirodalomban is – vagy éppen ezek inverziójával tétetnek fel alapvetően egzisz-
tenciális és etikai kérdések.

Mindez a gyerekolvasók életkorától függetlenül érvényes hipotézis lehet, különbség 
kicsik és (kicsit) nagyobbak között talán a közvetítés módjában van. Tudniillik 
az erkölcsi fejlődés különböző szakaszainak függvényében kell vagy lehet például 
tételszerű kinyilatkoztatásokat tenni. Egy kisgyereknek be kell rendezni a világot, 
szilárd, biztos alapokat kell teremteni számára az elkövetkező építkezésekhez, így 
az axiomatikus tételezés, jó-rossz rámutatásszerű definíciója nemcsak megengedett, 
hanem kívánatos, (gyerek)írói gesztusként is. Itt a bizonyosságokról kell szólnia 
a szövegnek – jelesül elég, ha egyetlen egyről (és ez az ősmesék, népmesék alapvető 
üzenete is): a világegyetemben végső soron pozitív morál érvényesül. Azt minden 

4 Kamarás István: Miből van az erkölcstan? Bölcs Istvánnak. In: Élet és Irodalom, Bp.: LVII. évf. 14. sz.
5 Átpolitizált az erkölcstan oktatása. Marton Attila beszélgetése Géczi Jánossal. In: Veol Napló Online, 
2013. nov. 9. http://veol.hu/hirek/onallo-megjelenest-indokol-1579498 (Letöltés: 2014.05.16.) 
6 Emberismeret az útvesztőben. Géczi János beszélget Kamarás Istvánnal. In: Új Pedagógiai Szemle, Bp.: 
2007. dec. p. 69-106. http://www.ofi.hu/tudastar/emberismeret-utvesztoben (Letöltés: 2014.05.16.)
7 Uo.
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óvodás tudja, hogy rosszat választani nem éri meg. Az ő alapvetően reális és 
animisztikus, ismerős világukban egyszerű és egyszerűsítő bipoláris logika és etika 
irányítja a történeteket. A kortárs gyerekirodalomnak e prekonvencionális erkölcsi 
szinten lévő olvasókat a legkönnyebb megszólítani, hiszen az erkölcsi szabályok, 
függetlenül az evilági, illetve transzcendens autoritástól, náluk állandóak, szentek és 
megváltoztathatatlanok – mindössze megfelelő köntösbe, intellektuálisan és emocioná-
lisan követhető szövegburokba, jó esetben mesés történetbe kell csomagolni a tartal-
mat. A lehető legegyszerűbb (erkölcsi) világkonstituáló imperatívuszok ezek (a közel-
múltban megjelent képeskönyvekből válogatva): aki mohó, és nem fogad szót 
az anyukájának, az csúnyán megjárhatja8, az okozott károkat helyre kell hozni9, jó tett 
helyébe jót várj10, a barátok a bajban is segítenek11. Az e korosztálynak szóló szövegek-
ben még lehet akár reflexiómentesen, egyenesen is beszélni például a csúfolódásról, 
a hasonlóságról, arról, hogy „mi a nagyobb”, „mi a lényeg” („nem vagyunk egyforma 
töklabdák”), és még „az életről” is („az élet pálcikás”) lehet leckéket adni önmagunk 
elfogadásáról, a sokféleségről és a másságról, de még a szerelemről („cipp, cupp, puszi, 
puszi, cupi puszi”) és a szabad akaratról is12. Ám mégis ezeket az óvodáskorú olvasókat 
a legnehezebb megszólítani, mert az írói eszköztár, a célkorosztály értelmi és érzelmi 
sajátosságainak függvényében igencsak redukált: nem könnyű kevés szóval sokat – és 
érdekeset – mondani, s nem könnyű az üres példabeszéd hibáját elkerülni. Ugyanis 
bármilyen alapelv, szabály csak önmagában, a maga szöveg mivoltában, irodalmiságá-
ban is értékes könyv esetében működik. Azaz kizárólag a művészet, jelen esetben 
az (szép)irodalom képes kommunikációs, hermeneutikai viszonyba kerülni az olvasó-
val: a szöveg legyen játékpartner és társ – ahogy a mesék működnek és működtetjük 
őket. Megkérdőjelezhetetlen (gyógyító) erejükről évszázadok óta tudunk, és ma már 
Magyarországon is létezik, működik meseterápia13, tudjuk, hogy a mesék képeket és 
erőt kínálnak a világ értelmezéséhez. Bennük „fellelhető a legtöbb válasz, amit egy kicsi 
gyerek keres.

Felnőttként sokszor azt hisszük, hogy egy nehéz helyzetben a kommunikációnak is 
közvetlennek és alaposnak kell lennie, végtére is az összes tény ismeretében minden 
érthető, ugyebár. A gyerekek azonban nincsenek a tények világához láncolva, és 
az információkat sem úgy dolgozzák fel, ahogyan mi. Egyszerűen közölt igazságokra 
van szükségük, a maguk által feltett kérdésekre adott válaszok esetében különösen”.14 
A mesék komplexebb struktúrája és motívumrendszere, nem mellesleg a mesék és 
mesevariációk végtelen száma a lehető legegyszerűbb mantra hordozói: a nehézségek 
legyőzhetők. A gyerekek (erkölcsi) konvencionális szintjét lehet használni és kihasz-
nálni a minél sikeresebb befogadás reményében: így az allegóriákba, szimbólumokba 

8 Norac, Carl: Alex, a torkos kismalac. Ford.: Bérczes Tibor. General Press, Bp., 2008.
9 Oldland, Nicholas: A hebrencs hód. Ford.: Rozgonyi Sarolta. Tessloff Babilon, Bp., 2012.
10 Donaldson, Julia: A legcsinosabb óriás. Ford.: Papp Gábor Zsigmond. Pozsonyi Pagony, Bp., 2011.
11 Donaldson, Julia: Boszi seprűnyélen Ford.: Papp Gábor Zsigmond. Pozsonyi Pagony, Bp., 2013.
12 Az idézetek Darvasi László: Pálcika, ha elindul, akkor aztán zsupsz. Magvető, Bp., 2012. könyvéből 
valók. 
13 A témáról bővebben lásd Boldizsár Ildikó: Meseterápia – Mesék a gyógyításban és a mindennapokban. 
Magvető, Bp., 2010.
14 Payne, Kim John: Egyszerűbb gyermekkor. Hogyan neveljünk nyugodtabb, boldogabb, magabiztosabb 
gyerekeket? Ford.: Király Juli és Hűvös András. Kulcslyuk, Bp., 2013. p. 198.
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transzformált, vagy alkalmanként szentenciaszerű mondatokkal tűzdelt szövegtest úgy 
lesz a pozitív morál mindenek feletti üzenetének hordozója, hogy még mindig egyedüli 
legitimitásként tekint önmagára. (Természetesen az ezen írói/pedagógiai/lélektani 
attitűd megkérdőjelezéseként funkcionáló szövegek a maguk iróniájával, paródiájával 
éppen úgy részei a kommunikációnak, e korosztály számára még mindig bináris 
erkölcsi logika – van ilyen? – keretei között maradva.)

A kanonizált mese szüzséken túlmutatva vagy éppen azokat transzformálva a kor-
társ gyerekirodalom alapvetően A kis herceg toposzaiból építkezik. Ha az adott szöveg-
világ, irodalmi műben megnyíló lehetséges világ csak apropó, csak szemléltető eszköz 
a tartalom kimondhatóságához (azaz egyszerűen rosszul megírt műről van szó), akkor 
a „felelős vagyok a rózsámért” szerkezetű és tartalmú szillogizmusok köré épülő 
szövegvilágok törvényszerűen ellenhatást váltanak ki. Jó esetben a kisiskolásoknak 
szóló gyerekirodalom olyanfajta lendülettel, derűvel és humorral van felépítve, hogy 
a befogadás nemcsak zökkenőmentes, hanem az erős szövegvilág kisebb-nagyobb 
„szentenciákat” is elbír. „Mindenki maradjon otthon vasárnap délután”15; „mindegy 
az embernek, nyúl vagy madár, ha szeretik”16; „a világ egyik legjobb dolga levelet és 
füvet nézni”17; „Nem fontos, ki győz, nem is azért csinálják. [...] Az ölelés nyugalmá-
ért”18; „itthon a legpirosabbak az almák”19; „a megtalálást mindig megelőzi a keresés. 
Ezért a megtalálás egyben keresés is. De nem minden keresés megtalálás”20 – ezek, 
a mindennapok realitását kicsit megemelő, metafizikai, gnoszeológiai, etikai dimenzió-
kat éppen érintő tételmondatok a maguk reflektálatlan vagy nagyon is autoreflexív 
módján, éppen megfellebbezhetetlenségük illúziójával teremtik meg a kérdések, 
kérdezések lehetőségeit. Az erkölcsi fejlődés elvi, posztkonvencionális szintje már maga 
csupa kérdés. Nemcsak azért, mert a mindenféle konvenciók megkérdőjelezése a kiska-
maszkor, a kamaszkor sine qua nonja, hanem azért is, mert az egyetemes elvek bírálata 
együtt jár egy saját eszmerendszer, ideál – irodalomban a hős – kiválasztásával, azaz 
a lehetőségek, a választások, a saját világ, saját értékrendszer keresésének kora ez. 
Kérdés, hogyan működhet párhuzamosan e kettő, a (tekintély)rombolás és az (identi-
tás)építés? Vagy ha időben egymást követi a két szakasz, mi marad az üres telken, míg 
az új rendek rendszerbe összeállnak? Van-e olyan, hogy üres telek? Mindenféle spekulá-
ciót félretéve, hipotézisként elfogadható, hogy a kulturális és etikai alapok mozdíthatat-
lanok – a gyerekirodalom nyelvére lefordítva: megmarad a mesék értékrendje. A több-
nyire utópisztikus ideálok, eszmék, és a korosztály által preferált olvasmányok stabilan 
hozzák ezeket a(z archetipikus) mintákat: egyrészt a „rólad szól, neked szól” napjaink-

15 Kiss Ottó: Szerintem mindenki maradjon otthon vasárnap délután. Csodaceruza, Bp., 2006.
16 Dániel András: Kicsibácsi és Kicsinéni (meg az Imikém). Pozsonyi Pagony, Bp., 2013. 
17 Domonyi Rita: Tündérbodár. Csimota, Bp., 2013.
18 Sopotnik Zoltán: Fahéjas kert. Kolibri, Bp., 2013.
19 Horváth Mónika: Manka utazásai. Cerkabella, Szentendre, 2012.
20 Kiss Ottó: Szusi apó erdőt jár. Móra, Bp., 2013.
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ban játszódó kamaszregények21 tükörként a kérdések, keresések (lelkileg, pszichológiai-
lag) kemény munkáját mutatják fel, másrészt a (többnyire eposzi terjedelmű és hős-kva-
litású) fantasyk és disztópiák folyamatosan újratermelik, aktuálisan fogyaszthatóvá, 
befogadhatóvá írják a mesehősöket – akikről tudjuk, hogy jók, és győznek. Az utóbbi 
évek gyerekirodalmi könyvtermése könnyedén asszimilálta Harry Pottert22 mint 
hőstípust, de A Gyűrűk Ura23 hősei is mérceként szolgálhatnak. Ezek szerint a valódi 
hős nem elsősorban fizikai kvalitásairól ismerszik meg, hanem rendíthetetlen erkölcsi 
tartásáról. Nem feltétlenül bátor, és bár esetenként vonakodik elfogadni a reá mért 
sorsot, a félelmét minden esetben képes legyőzni az igaz ügy érdekében.

E két viszonyítási pont értékű regényfolyam filozófiájának, etikájának lényege 
az arisztotelészi erényetika (az erényesség erényes tettekből tanulható) és a mágiaetika 
(nemcsak használatbeli különbség van jó és gonosz mágia között, ez a különbség 
lényegi: gonosz mágiát csak gonoszok képesek használni), mentén körvonalazódik.24 
Olyan (narratív és magatartási) mintákat fedeztek fel újra, melyeket a maguk örökérvé-
nyűségében a kalanddömping és meghökkentések közepette már-már elfeledtek 
a gyerekeknek írók: (csodálható és követhető) hősökre mindegyik korosztálynak 
szüksége van, még a nagyon nagy gyerekeknek is. Regényfolyamokból, mi több, 
varázsos, mesés regényfolyamokból és így hősökből is egyre gazdagabb a magyar 
nyelven megjelenő kínálat.

Christopher Paolini sárkányos eposzában25 emberek, törpék, urgalok, tündék és 
sárkányok vívják csatáikat, felelősség és bajtársiasság viszonyrendszerében. George R. 
R. Martin fantasztikus és részletgazdag háborús eposza26 még nincs ugyan lezárva, de 
annyi látható, hogy bármelyik főszereplő mellett teszi is le voksát az olvasó, a legjobbak 
botlásának is kemény ára van, és a (személyekhez vagy eszmékhez kötődő) rendíthetet-
len hűség, mint a priori mozgatóerő családok és népek sorsát fordíthatja meg. A vámpí-
rok gyerekirodalmi megjelenése és feltétlen sikerszériája váltotta ki talán a leginkább 
a szakemberek és irodalomközvetítők fanyalgását – ám Stephenie Meyer műfajelső 
regénysorozata27 egyszerűen csak „jó időben volt jó helyen”. Ugyanis ez lányregény – ha 
már mindenképpen kategorizálnunk kell – és ez a műfaj már jó ideje el volt felejtve. 
Receptként olvasni szinte kötelező, merthogy ifjúsági irodalomról lévén szó, a mintakö-

21 Hazai sikersorozatként Leiner Laura: A Szent Johanna gimi 1-8. Ciceró Könyvstúdió, Bp., 2010-2013.  
és a nemrégiben induló új sorozat első része, Kalapos Éva: D. A. C. − Egy új élet Manó Könyvek, Bp., 
2013. olyan tinivilágot mutatnak, amelyik abszolút trendi, ám olyan hősökkel, akik sebezhetők, és té-
vedéseikkel végtelenül szerethetők is. A könyvek népszerűségének okait lehetne a jó marketinggel vagy 
a ponyva(szintű), könnyen fogyasztható, pörgő nyelvhasználattal, a popkultúra gyerekirodalom irányába 
történő kiterjedésével magyarázni. De a korosztályos mintakövetésen túl, illetve azzal együtt, a csoporthoz, 
klikkhez tartozás (olvasási és olvasói) élményét nyújtja, így akár egyfajta beavatási gesztusként is értelmez-
hető.
22 Rowling, J. K.: Harry Potter 1–7. Ford.: Tóth Tamás Boldizsár. Animus, Bp., 1999-2008.
23 Tolkien, J. R. R.: A Gyűrűk Ura 1-3. Ford.: Réz Ádám, Göncz Árpád, Tandori Dezső. Gondolat, Bp., 1981.
24 Részletesen lásd: Bassham, Gregory−Bronson, Eric (szerk.): A Gyűrűk Ura filozófiája. Ford.: Büki Gab-
riella, Fazekas Gergely, Füzessy Tamás. Bestline, Bp.: 2004.; és David Bagett David−Klein Shawn (szerk.): 
Harry Potter világa. Édesvíz, Bp., 2005.
25 Paolini, Christpher: Az örökség 1–4. Ford.: Bihari György, Sóvágó Katalin. Európa, Bp., 2005-2012.
26 Martin, Gerge R. R.: Trónok harca 1–5. Ford.: Pétersz Tamás, Novák Gábor. Alexandra, Pécs, 2003-2012.
27 Meyer, Stephenie: Twilight 1–4. Ford.: Rakovszky Zsuzsa, Bosnyák Viktória. Könyvmolyképző, Szeged, 
2008-2010.
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vetés lehetősége és szükségessége felerősödik, és ha van összegzése, akkor az az, hogyan 
legyünk szerelmesek. A megváltó szerelem (talán képzavaros, de hát itt az élettől való 
megfosztatás a haláltól való megváltást is jelenti) mítosza az örök élet mítoszával 
kiegészülve olyan archaikus mesei toposzokat mozgósít, amelyek – a műfaji vonatkozá-
sokon túl – magyarázzák a történet egyetemes sikerét. Talán betegesnek tűnhet, hogy 
kamaszlányok vámpírokról álmodoznak, de hát itt a vámpírság csak esetleges; a sötét 
luxus és szupererő pedig e mesevilág barokkos díszlete. Mágia éppen annyi van 
a szövegben, hogy negálja a világ varázstalanodását, hogy megteremtse a mítoszok és 
a legendák igazságát. És ebben az archaikus világban szigorú és erős elvek és erkölcsi 
törvények érvényesülnek, klasszikus értelmű nemesség, barátság, önfeláldozás – a csa-
ládi értékek és az összetartozás, bajtársiasság attribútumaival kiegészülve. A mesék 
szigorú világrendje érvényesül: jók és rosszak harcáról szól ez is, nem feltétlenül 
vámpírok és emberek, hanem elsősorban jó és rossz vámpírok között. A vámpírság 
a nemesség, lovagiasság szinonimája lesz, s az ősi ellentétek szelídítésével a saga 
nemcsak a szerelem hatalmának célkorosztályhoz igazított varázsmeséje, hanem 
közvetetten a másságról szóló politikailag korrekt példabeszéd is. Aktuális sikerműfaj-
ként „a disztópia térhódítása fontos új témákat hozott be az ifjúsági irodalomba. 
Olyanokat, amelyek eddig hiányoztak, tabunak számítottak”.28 Nem elsősorban 
a technikai, tárgyi részletek prioritásáról szól mindez, hanem a nagyon is különleges 
díszletek és kellékek között felelősen élő és döntéseket felvállalni kénytelen szereplők-
ről, illetve arról az erős érzelmi hatásról, amit e hősök megpróbáltatásai, megméretteté-
sei és a végletekig kiélezett helyzetben helytállásai kiváltanak. „E hősöknek igazi 
érzelmeik vannak, döntéseket kell hozniuk arról, hogyan álljanak hozzá a felnőttek 
formálta világhoz. Mindamellett nem elkényeztetettek, képesek cselekedni, dönteni. S 
így persze könnyen válhatnak idolokká, példaképekké is a kamaszolvasó számára”29.

Ám itt, a kortárs ifjúsági regények befogadásában érezhető leginkább a normatív vs. 
gyakorlati értelemben definiált gyerekirodalom felállás, illetve a generációs szakadék: 
Nemecsek Ernő önfeláldozása vagy Katniss Everdeen (szó szerint is) halálos hatalom 
elleni játszmái találnak jobban utat a mindenáron nevelni akart generációhoz? A kérdés 
persze költői, hiszen az aktuális kultúrpreferenciák ismeretében egyértelmű az olvasók 
választása. Az éhezők viadalának30 nagy ívű, többkötetes regényfolyama úgy kérdez rá 
többek között személyes sors és társadalmi elvárások, előnyök, hűség, barátság, 
szerelem, hősiesség kérdéseire, hogy a diktatórikus-háborús díszletek között is mindvé-
gig ragaszkodik jó és rossz szétválasztásának, az egyéni döntés lehetőségének ideájához.

Patrick Ness trilógiáját31 is tanítani lehetne, az Új Világban játszódó háborúról szóló 
történelmi lecke, a diktatúrák pontos természetrajzával önmagában is sokkoló és 
megannyi kérdést nyit meg. A legsúlyosabb kérdések etikai kérdések, és ezek létkérdé-
sek, merthogy nemcsak a főhősök, de a többiek élete is (nagyrészt) a két kamaszkorú 
főhős döntésein múlik. Az elbeszélők nézőpontja felerősíti erkölcsi dilemmáikat, hiszen 

28 Gombos Péter: Dobj el mindent, és olvass! Esszék olvasáspedagógiáról, gyermek- és ifjúsági irodalomról. 
Pont, Bp., 2013.
29 Gander, Laurence: Distopian novels: Have yuo read one lately? In: Library Media Connection, 2012. 
August/Sept. 28-29. írásából idézi Gombos. uo. p. 109.
30 Collins, Suzanne: Az éhezők viadala 1–3. Ford.: Totth Benedek. Bp., Agave, 2009-2011.
31 Ness, Patrick: Chaos Walking 1–3. Ford.: Hotya Hajni, Ágoston Alex, Nagy Boldizsár. Vivandra, 
 Budaörs, 2010-2012.
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kizárólag az olvasó látja a kérdésekben megbújó csapdákat, és tudja, hogy a végkifejlet 
csak tragikus lehet – bárhogyan is döntsön, mire képes az egyén, egy gyerek ekkora 
gyűlölettel szemben? Az ellenállás és a megadás egyetemes érvényű döntései mellett 
Toddnak meg kell tapasztalnia, hogy milyen íze és ára van a hatalomnak, Viola pedig 
a mérhető racionalizmus és az érzelmi motivációk labirintusából próbál kikerülni. 
A „büntetés” mitikus: a nagyobbat botló Todd az életével fizet a hezitálásáért. Azaz csak 
majdnem – és ez a legfontosabb, és paradox módon azért alig hihető, mert ez az egye-
düli lehetséges megoldásként akceptálható befejezés –, mert a szerző megmenti mégis. 
A fantasyk vagy disztópiák mellett az ún. „útkeresős” (jellemzően kamaszkorú elbe-
szélő egyes szám első személyben írt, naplószerű tudósítása adott eseményekről) 
könyvek váltak sikeressé. Az e könyvekben ábrázolt krízishelyzetek (alapvetően 
szerelem és halál toposzaival) épp olyan súlyúak, mint az előzőek esetében, akkor is, ha 
a főhősök saját létük fenyegetettségét élik meg, és történetesen nem kell az emberiség 
vagy a világ megmentéséért küzdeniük.

Karen Thompson Walker posztapokaliptikus látomásában32, a Föld fokozatos 
lassulásának krónikájában a személyes sors és az emberiség sorsa egymásba érnek – 
a 11 éves Julia életén keresztül láttatott történések nincsenek rangsorolva. Nincs 
objektív és szubjektív nézőpont, minden esemény egyformán fontos: az, hogy megveszi 
élete első melltartóját, s hogy elpusztulnak a madarak, hogy „időközben megváltoztak 
az óceánok partvonalai, a Golf-áramlat lelassult, Gabby pedig kopaszra borotválta 
a fejét”. Meg Rosoff harmadik világháborús látomása33, realisztikusan hiteles borzal-
mak között, egy megharcolt, rendhagyó kamaszkori szerelem története. És a külvilág-
ból érkező szörnyekkel vívott kamaszcsatákon túl talán megrendítőbbek a saját 
szörnyekkel vívott küzdelmek. Patrick Ness/Siobhan Dowd tiszafa-szörnye34 amolyan 
terapeuta, aki az általa elmondott, újrajátszott három történettel gyógyítani akarja 
Conort, a főhőst, aki rákban haldokló édesanyjáért − vagy ellene − küzd. A vad és 
meseileg illogikus zárású (mondjuk úgy, nonkonform etikai normákat követő) történe-
tekből a fiú megtanulhatja, hogy „sokszor becstelenségnek érezzük az igazságot”, hogy 
az „ember megbűnhődik az önzéséért”, és azt, hogy „van rosszabb is, mint a láthatat-
lanság”. Mindezek pedig a fájdalom nagyon is elkülöníthető, de összefüggő módozatai-
ról szóló „leckék”: az elvesztés fájdalmának és a saját szenvedés hárításának megtanu-
lása. Kira Poutanen, azaz a metszően élesre exponáló, anorexiás kamasz Julia naplója35 
sokkal inkább kiáltvány vagy vádirat: a szisztematikus önpusztítás dokumentarista 
láttatásától megrendítő. Julia egyéni sorsa és társadalmának merev, poroszos, szigorúan 
patriarchális berendezkedése olyan kiegyenlítetlen erőkonstellációban fonódik össze, 
hogy maga a reménytelenség válik a regény kulcsfogalmává. A főhős nem a küzdést, 
hanem a mindenből való kivonulást választja megoldási lehetőségként. A befejezés sem 
az összefogás, szeretet vagy egyéb kellően érzelmesre hangolható eszmék dicsőítése, 
„mindenmegoldható” hurráoptimizmusa. Bár Julia – tényleg a legutolsó pillanatban 
– mégis az életet választja, tudatában van helyzete ingatagságának. Az utolsó dátum 

32 Walker, Karen Thompson: Csodák kora. Ford.: Nagy Gergely. Libri, Bp., 2012.
33 Rosoff, Meg: Majd újra lesz nyár. Szerelem a harmadik világháború idején. Ford.: Tóth Tamás Boldizsár. 
Európa, Bp., 2013.
34 Ness, Patrick−Dowd, Siobhan: Szólít a szörny. Ford.: Szabó T. Anna. Vivandra, Budaörs, 2012.
35 Poutanen, Kira: A csodálatos tenger. Ford.: Bába Laura. Cerkabella, Szentendre, 2009.
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alatti naplóbejegyzés a racionalitásból a hideg józanságot menti át: „Nem ígérhetek 
semmit”. Tanulás és tudás ez mind, hangsúlyosan, és mindig a döntés, a választás 
megtanulása – ennek minden szépségével és terhével együtt. Nota bene: nemcsak 
olvasni kell megtanulni ezeket a könyveket, hanem ezzel együtt a tudatosságot, 
a bátorságot is tanulni kell – gyerekeknek nem is annyira, mint a pedagógusoknak.

Az erkölcsi nevelés nevű „tantárgynak” éppen erről kellene szólnia (lásd fentebb). 
A kortárs gyerekirodalom azért nagyon jó, mert kérdezni tanít igazán, s együttgondol-
kodásra, töprengésre hívja az olvasót. Még akkor is, ha sok esetben ez csak álca-vívó-
dás, kérdezés, hiszen a végső válaszok többnyire készen vannak. A gyerekirodalmi 
könyvkorpuszt sosem példatárként, hanem saját irodalmi értékeiért lehet és kell 
olvasni, lehet és kell beszélgetni róla. A példabeszéddé degradált szöveg meghal, a mű 
egysége, komplexitása vesztődik el: ami marad belőle, halott anyag lesz, hiszen a külön-
böző olvasatok és értelmezések lehetőségét megszüntetve bezárja önmagát, élő képződ-
ményből megkövesedett idol, tankönyvbe való szarkofág marad. Az egyirányú olvasat-
nak ez biztosan hozadéka. A szöveg mozgása – és sok szöveg mozgatása – lehet üdvös 
– ha már üdvösnek kell lennie. A kortárs gyerekirodalomban talán a történetek, 
a helyszínek és a szereplők kevésbé emelkedettek, sokkal ember- és gyerekközelibbek, 
mint azt a klasszikusoknál megszokhattuk, de az „üzenet” alapvetően mit sem 
 változott. És ez – ha (a maguk műfajában) jó könyvekről van szó – elég is erkölcsi 
nevelésnek.

A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati 
Verseny II. kategóriájának budapesti és 
Pest megyei fordulója az OFI PKM 
dísztermében (Fotó Molnár Imre)
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SzLáV SzOMSzÉDOK – A FiLOLóGuS 
SzEMÉVEL

PÁTROVICS PÉTER

Nyomárkay István akadémikus, nyelvészprofesszor neve szakmai körökben jól cseng, 
hiszen a szlavisztika határainkon túl is ismert és elismert kutatójáról van szó, aki 
nemcsak több tanulmánykötetet és számtalan szakcikket jegyez, hanem nyelvtanok, 
szótárak, valamint egy nemrégiben megjelent horvát és szerb nyelvtörténeti munka 
szerzője is. A professzor jelen – hangsúlyozottan ismeretterjesztő jellegű – munkájá-
ban1 arra vállalkozott, hogy a velünk szomszédos szláv nyelvekről és népekről, valamint 
a szlávok magyarságképéről szóló ismereteket, saját kutatási eredményeinek egy részét 
is felhasználva, a szélesebb nagyközönség számára érthető formában közreadja.

A kötet létjogosultságát leginkább hiánypótló jellege indokolja, hiszen amint 
a szerző művének bevezetőjében írja: „Szláv szomszédainkról vajmi keveset tudunk (ők 
sem tudnak többet rólunk), és sok esetben ez a kevés is kölcsönös félreértéseken, hiedelme-
ken alapul. A tévhitek, félinformációk és negatív kicsengésű általánosítások elkerülhetők, 
ha szomszédainkról több közvetlen, első kézből szerzett tapasztalattal és tudással 
rendelkezünk, ha legalább nagy vonásokban ismereteket szerzünk közös vagy sok ponton 
érintkező történelmünkről, és – nem utolsósorban – ha megismerjük (netalán bizonyos 
szinten el is sajátítjuk) egymás nyelvét” (8.).

Éppen ez utóbbira (ti. a szláv nyelvekre) vonatkozóan szolgál praktikus információk-
kal a könyv első fejezete (A magyarok és a szláv nyelvek. Nehezek-e a szláv nyelvek? 
[10–12.]), amely dióhéjban foglalja össze mindazt, amit a szláv nyelvek grammatikai 
szerkezetéről és kategóriáiról első megközelítésben tudni érdemes. Az ezután következő 
hosszabb-rövidebb fejezetek mindegyike valamilyen a szláv nyelvekhez köthető 
kérdéssel foglalkozik. Az európai nyelvek szellemi rokonsága (13–14.) című részben 
egy-egy szó (vonat, ablak) és ezek európai nyelvekben föllelhető, képzésüket tekintve 
hasonló szemléletről árulkodó megfelelői szerepelnek a szerző által „szellemi rokonság-
nak” nevezett jelenség illusztrációjaként. A Szláv szomszédaink ma (15.) rövid körkép 
jelenlegi szláv szomszédainkról. A szláv nyelvek oktatása. Kölcsönös szomszédkép 
(16–23.) című, az előzőeknél hosszabb rész több ismert író (Németh László, Herczeg 
Ferenc, a horvátok közül Ljudevit Gaj) reflexióit, közismert szólásokat, érdekes törté-
nelmi epizódokat, olykor pedig egyéni élményanyagot is felhasználva fest vázlatos képet 
arról, hogy mit gondoltak, gondolnak a magyarok a szlávokról és a szlávok rólunk, nem 
elhallgatva az esetenként bántóan magyarellenes véleményeket sem (21.). Ugyanebben 
a fejezetben esik szó röviden a szláv nyelvek magyarországi oktatásának kezdeteiről, 
arról, hogy a korábban Pesti, majd később Pázmány Péter nevét viselő (ma Eötvös 
Loránd) Tudományegyetemen már 1849 óta létezik szláv tanszék.

A következő, Legfontosabb tudnivalók a szláv nyelvekről. „Új” szláv irodalmi nyelvek 
című rész (24–34.) a szláv nyelvek hagyományos, nyugati, déli és keleti csoportra való 

1 Nyomárkay István: Szláv szomszédaink. Pont Könyvek 5. Akadémiai Kiadó, Bp., 2013. 138 p.
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felosztását ismerteti, valamint a konvergens–divergens tendenciák kettősségében 
gazdag példaanyaggal illusztrálva mutatja be az igen összetett szerbhorvát nyelvkérdést, 
annak számos nyelvi- és nyelven kívüli vonatkozásával. A szerző eközben olyan, ún. 
„mikrostandard” nyelvek helyzetére is kitér, mint amilyen a ruszin vagy a burgenlandi 
horvát (32–33.). A fejezetben ezeken kívül olvashatunk még nemcsak az ukránról, 
hanem többek között a kasub, a felső- és az alsószorb, valamint a fehérorosz, a bosnyák 
és a montenegrói nyelvről is. Ez utóbbiakat jelenleg több nyelvész még „bizonytalan 
helyzetűnek” tartja. Mindezzel kapcsolatban fontos hangsúlyozni, hogy a fentebb 
felsorolt nyelvekről a mai magyar átlagember szinte semmilyen ismerettel nem rendel-
kezik, de a kötetnek ebben a részében elmondottak a más területre szakosodott 
nyelvészek számára is szolgálhatnak újdonsággal. Ezt a fejezetet a szláv országok 
népességéről szóló aktuális adatok zárják.

A következő, A szláv nyelvek a múltban és a jelenben. Az orosz nyelv (35–36.) című 
rész a szláv nyelveket, (főként az oroszt) ért kulturális és idegen nyelvi hatásokról 
számol be röviden, ugyanitt a szláv nyelvek európai oktatásának, ezen belül is főként 
az oroszoktatás helyzetéről is találunk információkat. A kötet további részében a szerző 
három fejezetben az indoeurópai nyelvcsalád fogalmát és kutatásának történetét 
tárgyalja, valamint szól az e családhoz tartozó szláv nyelvek közötti szókincsbeli 
eltérésekről és azok mértékéről. Az első két fejezetben, az Egy kis nyelvtörténet. A szláv 
népek és nyelvek mint az indoeurópai nép- és nyelvcsalád tagjai (37–42.) és A szláv írás. 
A szláv nyelvek és az indoeurópai nyelvcsalád (43–48.) az olvasónak alkalma nyílik 
megismerkedni magának a „szláv” szónak és az egyes szláv népek változatos elnevezé-
seinek az etimológiájával, a szláv írásrendszerek kialakulásának történetével, illetve 
a „kiejtés szerinti írás elvével”, mint a szláv helyesírások meghatározó jellemzőjével. 
A harmadik rész Az indoeurópai népek őshazája (49–52.), az indoeurópai népek őshazá-
jának nyelvi adatok alapján történő területi behatárolásával, illetve a feltételezett 
indoeurópai nyelvi egység felbomlásával, a szlávok lehetséges földrajzi elhelyezkedésé-
vel foglalkozik nyelvi bizonyítékokra és történeti forrásokra támaszkodva. A következő 
két fejezet Horvátok, szerbek, szlovének, szlovákok (53–59.), valamint a Legkorábbi 
kapcsolataink a szláv nyelvekkel. Szláv jövevényszavaink (60–69.) a címben megjelölt 
szláv népek történelmének igen korai szakaszával, a magyaroknak e népekkel kiépült 
kapcsolataival, valamint e kapcsolatok nyelvi lenyomatával, jövevényszavaink ősi 
rétegével ismerteti meg az olvasót. Olyan szláv nyelveket nem ismerő, laikusok által 
sokszor magyarnak tartott (valójában szláv eredetű) szavakról esik itt szó, mint pl. 
gatya, kovács, mezsgye, parázs, pince, per, rend, rozsda, szoba, szoknya, udvar, vacsora, 
sőt, a szintén szláv átvételnek számító kótyavetye (vö. elkótyavetyél) és dáridó szavakról 
is. Egy érdekes nyelvi jelenségre, a tükörfordítások kérdésére hívja fel a figyelmet a Más 
típusú szláv nyelvi hatás. Utánzások, szláv tükörszavak a magyarban című fejezet 
(70–76.). Szintén a magyar-szláv (főként a magyar-horvát, esetenként szlovák) nyelvi 
kapcsolatokat mutatják be a munka soron következő részei: Magyar-szláv nyelvi 
hatások (77–78.), Magyar szavak régi horvát szótárakban (79–87.), Magyar szavak 
magyarországi szláv nyelvjárásokban (88–92.). Az európai nyelvek „szellemi rokonsága” 
közös szemléleten alapuló kifejezésekben (93–99.) című fejezet a kötet elején egyszer már 
fölvetett gondolatot bontja ki teljesebben, gazdagabb nyelvi (olykor szaknyelvi [94.]) 
anyaggal illusztrálva azt.
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A középkori világi irodalom egy népszerű művéről, a ma már csak fordításokban 
létező Trója-regényről is szól egy rövid fejezet. Ebben a szerző arra a bravúros filológiai 
oknyomozó munkára hívja fel a figyelmet, amelyet egykor Hadrovics László akadémi-
kus végzett el, bebizonyítva, hogy az említett regény szláv fordításainak közös forrása 
minden bizonnyal egy magyar szöveg volt (Régi magyar-horvát kapcsolatok. Egy mű, 
amelynek eredetije elveszett, de fordítása(i) megvan(nak) [100–102.]). Az ezt követő 
fejezetek a magyar-horvát, magyar-szerb történelmi kapcsolatokkal, ezek nyelvi 
vonatkozásaival, valamint a horvátok és a szerbek (rövid terjedelemben a szlovákok 
[134.]) magyarságképének alakulásával foglalkoznak, a középkortól a 18-19. századon át 
egészen az újabb kori események időszakáig, különös tekintettel a nyelvújítás korára. 
E korszak nyelvi szempontból fontos történéseinek a szerző egy külön fejezetet szentel 
Nyelvújítási törekvések és eredmények (115–122.) címmel. A kötetet Befejezés (135.) és 
irodalomjegyzék (136–138.) zárja.

összegzésképpen elmondható, hogy a fentebb ismertetett kötet olyan kompendium, 
amely méltán tarthat számot a nagyközönség érdeklődésére, de jó szívvel ajánlható 
leendő szlavistáknak is, kiváltképp leendő kroatisták forgathatják haszonnal.

A Bod Péter Országos 
Könyvtárhasználati 
Verseny I. kategóriájá-
nak (7-8. évf.) győztesei 
(Fotó: Molnár Imre)
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ANTrOPOLóGiA EGY író SzEMÉVEL, 
HuxLEY KÖNYVE KAPCSáN/ürüGYÉN

VAJDA KORNÉL

Aldous Huxley, a hazánkban is fölötte ismert és népszerű angol író 1959-ben Ameriká-
ban egy sokrészes, nagy feltűnést keltő előadássorozatot tartott arról, hogy micsoda is 
az ember. A mű, amely lényegében egy hatalmas esszésorozat, szerzője életében nem 
jelent meg, magyarul is csak 2006-ban vált elérhetővé. A munka azok közé a művek 
közé tartozik, amelyek szinte kötelezővé teszik, hogy mondandóit újra és újra átgondol-
juk, velük számot vessünk, belőle kiindulva magunk is bizonyos „eredményekre” 
jussunk, az ő kapcsán/ürügyén eltöprengjünk alapvető, ha úgy tetszik filozófiai 
kérdéseken. E munka, e művelet néhány szerény aspektusának felvillantására tesz 
kísérletet e kisded dolgozat is.

Szerb Antal írja Hétköznapok és csodák című remekében a következő sorokat 
Huxleyről: „K intellektuálissá teszi már híres tudós családjának hagyománya is, nevelte-
tése, tudományos érdeklődése, tanulásra és leküzdhetetlenül gondolkozásra hajló 
természete. A túlságos intellektualitás már magában is lázadás Angliában. 
A konvencionalizmus nem tűri, hogy valaki lényegesen okosabb legyen, mint a többi 
úriember. Az angolok élesen elválasztják egymástól a high brow (magas szemöldökű) és 
a low brow (alacsony szemöldökű) embertípust. High brow-nak lenni, vagyis felhúzott 
szemöldökkel, komolyan, értelmesen, tagolt mondatokban, háromszótagos szavakkal 
nehéz kérdésekről beszélni, nem egészen good form, jól nevelt ember nem tesz ilyesmit. 
A high brow a társaságban fárasztó, mert gondolkozásra kényszerít, neveletlen, mert 
érezteti embertársaival, hogy okosabb náluk, és, a minden angol vérében levő utilitariz-
mus szempontjából, felesleges is. Az impériumot nem a gondolkodók építették fel. Huxley 
vállalja high brow voltának minden ódiumát, lénye tiltakozás a low brow-k uralma, 
a kötelező ostobaság konvenciója ellen.”

Nos, Szerb Antalnak igaza is van, meg téved is. Amikor Huxley a most alapul vett 
művét, az Előadások az emberről című alkotását1 létrehozta az ötvenes évek végén, 
az antropológia egy hatalmas, máig (és valószínűleg még igen sokáig) érvényes nagy 
korszakát hagyta maga mögött. Németországban rendre jelentek meg azok az alapmű-
vek, amelyek nélkül nincs, nem is lehet antropológia. Csak utalásszerűen sorolok fel 
néhányat közülük: Max Scheler: Die Stellung des Menschen im Kosmos, Helmuth 
Plessner: Die Stufen des Organischen und der Mensch, ugyanő: Philosophische 
Anthropolgie, ugyanő: Conditio humana, Arnold Gehlen: Der Mensch. Seine Natur und 
seine Stellung in der Welt (magyarul is megjelent) stb. Ezeket a munkákat Huxley 
egyáltalán nem ismeri, nem ismerte. Nem azért, mert angol lévén az angolszász 
kultúrán nevelkedett, hiszen kitűnően tudott németül, gyakran idéz német filozófiai 
klasszikusokat, Goethéről nem is beszélve, aki egyik legfontosabb hivatkozási alapja. 
Valahogy szemhatárán kívül rekedtek a fent említett, és persze csak utalásszerűen 

1 Huxley, Aldous: Előadások az emberről. Bp., Kairosz Kiadó, 2006. 421. p. ISBN: 9637510478.
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felsorolt munkák. Akikre könyvében hivatkozik, mármint ha antropológusokra 
hivatkozik (viszonylag ritkán teszi), akkor az angolszász kulturális antropológia műveit 
említi, vagyis nem az „igazi” antropológiára, hanem lényegében az angol nyelvterületen 
(ma már persze világszerte, nálunk is) kulturális antropológiának nevezett etnográfia, 
etnológia klasszikusainak műveire gondol. És mégis...

És mégis hatalmas antropológiát alkotott. Hogyan? Úgy, hogy íróként és nem 
tudósként fogott a munkába. Nem a filozófiai kutatások eredményeit, eredménytelensé-
geit, problémáit szálazta, nem a legkülönbözőbb szakmunkák, pszichológia, szocioló-
gia, történettudomány, teológia (stb.) recens állását vizsgálta, hanem íróként fogott 
a munkához. Könyve bevezetőjében hangsúlyosan szól arról, hogy micsoda hatalmas 
távolság van az ún. általános (és sekélyes) műveltség, egyáltalán tudás, és a specializált, 
módszertanilag megalapozott, egyetlen tárgyra, vagy – sokszor – annak egyetlen 
részletére, aspektusára, vonatkozására koncentráló kutatás, a valódi tudomány között. 
Huxley bemutatja és elemzi ezt a különbséget, belátja és be is láttatja, hogy az, annak 
kialakulása szükségszerű volt és nyilván marad is, hiszen mindenről nem lehet tudni, 
és a kutatás, a tudomány csak mélyfúrások, specializált módszerek és tárgyválasztások 
útján hozhat eredményeket. Mondom, mindezt Huxley belátja, sőt sajátos módon igenli 
is, de egyúttal tragikusnak és veszedelmesnek is tartja. Első látásra, de csak az elsőre, 
az oktatás és nevelés területén. Mit és hogyan tanítsunk az iskolákban, az elemiben 
csakúgy, mint az egyetemeken, ha nem tudjuk, a kétféle ismeret és tudás közül melyiket 
válasszuk, ha nem tudjuk, mert nem tudhatjuk, hogyan kapcsolható össze ez a kétféle 
megközelítési mód, ez a kétféle célkitűzés, ez a kétféle módszer. Huxley bevallja, hogy 
nem tudja a választ ő sem. Ma – mondja – úgy tűnik – senki sem tudja. Majd, anélkül, 
hogy utalna rá, megmutatja a megoldást. Ez a megoldás éppen az ő könyve. Hogyan?

Huxley az emberről szól, azt fejtegeti, hogy micsoda is az ember. Nyilván a legnehe-
zebb témát választotta, hiszen az emberről szaktudományok tucatjai szólnak, kezdve 
a biológiától, az orvostudománytól, el egészen a társadalomtudományokig, a kulturális 
antropológiáig, a szociológiáig, a pszichológiáig, a teológiáig és az összehasonlító 
vallástörténetig, el egészen a filozófiáig, a metafizikáig. Mindezeket a szakokat, szaktu-
dományokat áttekinteni sem képes földi halandó, nemhogy otthonossá váljon bennük, 
ha csak receptíve is, eligazodjon. Ám alig valamire visz, vihet, ha a köznapi gondolko-
dás emberképét vesszük alapul. Huxley nem írja, hogy mennyi ostobaság, kétesnél is 
kétesebb elképzelés uralkodik a köznapok emberének fejében (és gyakorlatában is) 
az emberről mint olyanról, de olvasói tudhatják, érezhetik, hogy – többek közt – e 
közhelyek, e babonák, e leegyszerűsítések garmadái ellen veszi fel a harcot előadássoro-
zatával. Támaszt persze nem kap, nem kaphat ő sem a szaktudományok imént felsorolt 
tucatjai közott. Tehát mit tesz, mit javasol, nem kifejezetten, nem kimondva, de 
könyvének egész koncepciójával? Azt, hogy „nézzük a dolgot magát”. Ne az emberről 
kialakított, mondjuk filozófiai „definíciót” vegyük alapul, amint ezt teszik, ha már akár 
saját definícióval állnak elénk (mint mondjuk Max Scheler), akár elődeik munkásságá-
ból szűrik azt le, mint teszi mondjuk Gehlen Arisztotelész Aquinói Szent Tamás és 
Herder alapján, de ne is kutakodjunk a legkülönbözőbb diszciplínák emberképei, 
ember-meghatározásai körében (elvesznénk bennük). Hanem...

Hanem ragadjunk meg egy-egy bizonyos aspektust, és annak járjunk a nyomába, 
hogy mit tudunk, mit sejtünk, mit kaphatunk, ha ezt az aspektust, ezt a szempontot 
érvényesítjük. Nem tudjuk, eleve nem is tudhatjuk, micsoda is az ember. Ám azt 
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tudjuk, hogy beszél, hogy nyelvet használ, hogy kommunikál. És azt is tudjuk, hogy 
szaporodik, méghozzá (már Huxley idejében is) irtóztató, a földi életet és az ember 
fennmaradását is erősen veszélyeztető mértékben, méretekben. Tudjuk, hogy – 
az ember miatt, az ember okán – bolygónk tartalékai kimerülnek, részben már ki is 
merültek. Tudjuk azt is, hogy az ember bűnös lény, iszonyú gonoszságokra, kegyetlen-
kedésekre képes, sőt nemcsak képes, hanem folyamatosan cselekszi is mindezt. Vajon 
öröksége okán, genetikai programja okán, vajon az áteredő bűn következtében? Tudjuk 
azt is, hogy az ember szimbólumokat „készít”, produkál, illetve szimbólumokat 
„használ”, hogy belőlük sajátos szférát alkot. Mi végre? Tudjuk azt is, hogy az ember 
nem mindig és mindenben tudatos. Van vagy lehet tehát tudattalan, vagy tudatalatti is. 
Tudjuk azt is, hogy az ember – úgy általában, története leghosszabb korszakaiban, de 
ma is nagy többségében – vallásos; mit jelent ez? De nem folytatnám az aspektusok 
felsorakoztatását. Huxley sem törekszik teljességre, de ki-ki maga is tucatjával sorol-
hatná a példákat.

A lényeg – szerintem – az, hogy neki kell esni ezeknek az aspektusoknak. Nem 
szaktudományos módon, de persze azok fontosabb eredményeit felhasználva, megem-
lítve, nem is a köznapi tudat okosságait és badarságait fel- vagy kihasználva, hanem 
a lehető legegyszerűbb módon. Vagyis úgy, hogy pillanatnyilag csak (ez a csak persze 
nagyon sokat is jelenthet) egyetlen dolog kapcsán kutakodunk. A nyelv, a szimbólu-
mok, a környezetvédelem, a népesség rohamos szaporodása, a személyes életpályák, 
a látomások, a vallás (megint csak abbahagynám a felsorolást, túl hosszú lenne) stb. 
kapcsán tudjunk meg (no nem mindent, csak egy-egy vonást) arról, hogy mit tesz, mit 
érez, mit használ, mire képes, mire képtelen, milyen szituációkba bonyolódik, mit 
hanyagol el tudattalanul vagy nagyon is tudatosan, mit vét és miben excellál az ember. 
Persze, és ez a talán legfontosabb kérdés – amelyet Huxley ugyan nem exponál, de 
teljesen világosan eszerint jár el –, hogy azután mit tegyünk ezekkel a nyert informáci-
ókkal, információblokkokkal. Készítsünk belőlük mozaikképet? Tekintsük őket egy 
puzzle darabjainak? Próbáljuk meg szintetizálni őket? Építsünk segítségükkel, de 
mégiscsak föléjük egy hatalmas koncepciót? Egy filozófiát? Egy filozófiai antropológiát? 
Ugyan, dehogy, hangzik Huxley ki nem mondott, le nem írt válasza. Ha az egyenként 
elnyert belátások, mert persze nem összefüggő tudományos értekezésekről van szó, 
nem állnak – maguktól, és ez a maguktól végtelenül fontos – össze, akkor kár volt 
a fáradozásért, és a mesterséges puzzle-összehordás, mozaiktabló-készítés nemhogy 
nem javít, inkább, sokkal inkább csak ront az egészen.

Mire van tehát szükség? Arra, hogy az aspektusok átmenjenek egymásba, hogy soha 
ne lehessen tudni, legalábbis bizonyossággal, a specifikáció tudósainak módszerével 
éppen ellentétben, hogy mikor ér véget az egyik gondolatmenet (fejezet, előadás), és 
mikor kezdődik  – pontosan megadva  – a másik, a tőle független. És Huxley pontosan 
ezt teszi, mintha a világ legtermészetesebb dolga volna. Nem átvezeti – mondjuk – 
a tudattalan kérdéskörét a szimbólumhasználatéba, nem utalgat már a látomások világa 
kapcsán a vallás ismertetőjegyeire, hanem hagyja, hogy a dolgok, mint említettük, 
maguktól átmenjenek egymásba. Ez az átmenet, az átmeneteknek ez a briliáns haszná-
lása és kihasználása természetesen írói produkció. Nem a tudósé, a specialistáé, de nem 
is a közemberé, a mindent (a számára mindent) együvé hordóé, hanem a művészé.

Huxley természetesen nem reflektál saját módszerére. Egyrészt azért, amit legradi-
kálisabban a nagy német filozófus, Nicolai Hartmann emelt ki nyomatékosan, az általa 
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fölöttébb tisztelt Dilthey kapcsán. Hartmann szerint Dilthey sokat és igen elmélyülten 
foglalkozott mások módszertanával, de soha egy szóval sem sejttette meg, mondta ki, 
milyen az övé. Az igazi filozófus, mondja Hartmann, végzi a dolgát, de nem szól arról, 
hogyan is csinálja azt. A módszer kiderítése, méltatása, átvétele az epigonok dolga. 
Huxley – enyhén szólva – nem epigon. Viszont lehetünk-e mi az ő epigonjai? Tudjuk-e 
használni, tudjuk-e alkalmazni, tudjuk-e utánozni őt, aki – szerintünk – megvalósította 
azt, amit eleddig megvalósíthatatlannak véltünk, a specializálás és az átfogás dichotó-
miájának feloldását? Tudjuk-e hasznosítani könyvét az oktatásban és a nevelésben? 
A könyvtári munkában és a tájékoztatásban? Hartmann azt is írja Dilthey kapcsán/
ürügyén, hogy az ő módszerét nem leírni, nem elemezni, nem taglalni kell, hanem 
a műveit kell forgatni, igen figyelmesen. Csak ezen az úton juthatunk előre. Én magam 
– talán sikerült megalapoznom ezt a véleményt – ugyanezt ajánlom Huxley könyve 
kapcsán. Bizonnyal előbbre juthatunk, juthatnánk.

A Bod Péter Országos 
Könyvtárhasználati 
Verseny II. kategóriájá-
nak (9-10. évf.) 
győztesei (Fotó: Molnár 
Imre)
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SiKErrEL záruLT A BOD PÉTEr 
OrSzáGOS KÖNYVTárHASzNáLATi 
VErSENY

TOLNAI JÓZSEF

2014. április 23-án és 24-én zajlott le a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny 
döntője, melynek helyszíne Budapesten a Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimná-
zium könyvtárában volt. A tehetséggondozó verseny fő támogatója az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériuma, a szervezést és a lebonyolítást – mint most már hosszú évek óta 
mindig − az OFI Pedagógiai Könyvtár és Múzeum vállalta.

A komoly hagyományokkal rendelkező tehetséggondozó verseny felhívása 2014. 
január 4-én jelent meg. Az országos verseny célkitűzése: „A tehetséggondozás, a tanu-
lók információs műveltségének és azon belül is könyvtárhasználati eszköztudásuk, 
szövegértésük, logikus gondolkodásuk és kreativitásuk fejlesztése. Mindemellett célja 
a versenynek az önálló tanuláshoz szükséges kompetenciák fejlesztése, az iskolai 
tanulási folyamat során részekre bontott ismeretelemeket egységbe foglaló, szintetizáló, 
az információs műveltséget és a forráshasználati képességeket mozgósító tudás mérése, 
értékelése.”

Az iskolákban rendezett első fordulón az egész országból több mint 1000 tanuló vett 
részt. Az iskolai versenyeket a könyvtárostanárok, a magyartanárok és az informatika-
tanárok részvételével és szervezésében rendezték meg. A munkát támogatták a megyei 
és budapesti versenyszervezők, akiket a helyi pedagógiai intézetek vagy a KLIK helyi 
szakemberei segítették. A szakmai felügyeletet héttagú országos versenybizottság látta 
el, a verseny szervezését és technikai lebonyolítását pedig a Pedagógiai Könyvtár 
irányította.

A könyvtárhasználati verseny témája idén a Holokauszt-évhez kapcsolódóan  
a „…nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt kis ország…” – Radnóti és kora volt. 
A megyei és budapesti fordulóra 2014. március 3-án került sor, országszerte ugyanab-
ban az időben. A verseny két kategóriában került meghirdetésre, az általános iskola 
7–8. osztályosai számára (I. kategória) és a 9–10. osztályos középiskolások számára 
(II. kategória). A megyei és a budapesti fordulóra mindkét kategóriából 2-2 versenyzőt 
nevezhettek az iskolák.

Az országos döntőbe – a kiírás szerint − mindkét kategóriából 12-12 versenyző 
juthatott be az alapján, hogy a központilag elkészített feladatsort milyen eredménnyel 
oldották meg. Mivel idén az I. kategóriában a 12-13. helyen holtverseny alakult ki, ezért 
a versenybizottság döntése értelmében az országos döntőn ebből a kategóriából 13-an 
szerepelhettek. A legjobb helyszín megtalálása érdekében az iskola kiválasztása 
pályázat útján történt. így Budapesten az V. kerületi Szemere Bertalan Általános Iskola 
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és Gimnázium1 jól felszerelt könyvtárában és annak olvasótermében mérhette össze 
tudását a 25 döntőbe jutott diák.

A tanulók a döntőben 3 (I. kat.), illetve 4 (II. kat.) Radnóti-idézet kapcsán készíthet-
tek el egy pp prezentációt. A munkájukhoz egyaránt igénybe vehettek hagyományos és 
internetes forrásokat, és használhattak notebookot és pendrive-ot. Az idézethez 
kötődően, de ezen belül szabadon dönthették el, hogy mely résztémában készítik el 
az előadásukat, amit aztán a héttagú zsűri előtt kellett bemutatniuk. Ezt megelőzően 
a versenyzőknek fél órájuk volt arra, hogy egy feladatsor megoldásával számot adjanak 
elméleti ismereteikről.

A versenyzők értékelése három pontszámból tevődött össze: a zsűri egyrészt figyelte 
a könyvtári források használatát a gyakorlatban, másrészt pontozta az elkészített 
prezentáció szakszerűségét és az előadás módját is; a harmadik részeredmény a megírt 
teszt pontszáma volt.

A versenyzők és felkészítő tanáraik a kétnapos rendezvényen különböző kulturális 
programokon is részt vehettek (Radnóti Színház – kulisszajárás, a Holokauszt Múzeum 
és a Planetárium meglátogatása, múzeumpedagógiai óra a PKM-ben és az országos 
pedagógiai szakkönyvtár bemutatása).

A PKM honlapján minden, a versennyel kapcsolatos fontos információ elérhető, így 
például a döntő hivatalos és részletes eredménye is2.

Szponzorok, támogatók voltak: Emberi Erőforrások Minisztériuma, Balassi Kiadó 
Kft., Budapest V. Kerületi Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium, Holo-
kauszt Emlékközpont, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetség Program, 
Radnóti Miklós Színház, TIT Budapesti Planetárium.

A Bod Péter Országos 
Könyvtárhasználati 
Verseny szervezői  
(Fotó: Molnár Imre)

1  Ebbe a lipótvárosi iskolába járt elemi iskolába Radnóti Miklós is, az iskolai könyvtárat róla nevezték el.
2 http://www.opkm.hu/?lap=dok/dtr&dtr_id=42 (Letöltés: 2014.05.21.)
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