Antoine de Saint-Exupéry meséjében a kis herceg találkozik egy üzletemberrel,
aki csakis azért gyűjti az ég csillagait, hogy később még több csillagot vehessen.
A kis herceg ettől teljesen zavarba jön. Neki minden tulajdona mindössze egy
virág, amelyet naponta meglocsol, három vulkán, amelyeket hetente kitakarít.
Némi hasznára válik a vulkánjaimnak és a virágomnak, hogy birtoklom őket,
mondja neki, ám a csillagoknak semmi hasznuk abból, hogy a te tulajdonaid.
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Szolidaritás a Library Genesis és a Sci-Hub oldalakkal
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[…]
Megvan a módszer, hogy a tudást bárki számára, bármikor elérhetővé tegyük,
mindenféle gazdasági akadály nélkül és a társadalom számára jóval kisebb
költségek mellett. De az akadémiai könyvkiadás felett uralkodó zárt monopólium, a csillagászati profitjával és központi szerepével az akadémiai presztízselosztásban felülírja a közérdeket. A kereskedelmi kiadók hatásosan megakadályozzák a nyílt archívumok kialakítását, kriminalizálnak bennünket, bíróság
elé citálják szószólóinkat, újból és újból lerombolják tudástárainkat. A Science
Hub és Library Genesis előtt volt a Library.nu vagy a Gigapedia, a Gigapedia
előtt volt a textz.com, a textz.com előtt pedig alig volt valami és mielőtt alig
valami volt, nem volt semmi. És a bíróságok, törvényszékek teljes támogatását
élvezi az, hogy ismét semmivé tegyenek minden tudástárat.

www.eken.opkm.hu

[…]
Titokban osszuk meg írásainkat egymással, kiadóink háta mögött, átlépve fizetési falakat, hogy tanulmányokhoz és kiadványokhoz juthassunk, könyveket
digitalizáljunk és töltsünk fel virtuális könyvtárakba. Ez a 37%-os haszonkulcs
másik oldala: mindannyiunk közös tudása egy romlott rendszer törésvonalai mentén bővül. Mindannyian a tudás gondnokai vagyunk, ugyanazoknak
az infrastruktúráknak a gondnokai, amelyekre hagyatkozunk a tudásszerzés
érdekében, a termékeny, de törékeny közös ügyünk gondnokai. Gondnoknak
lenni, de facto azt jelenti, hogy letölteni, megosztani, olvasni, írni, recenzálni,
szerkeszteni, digitalizálni, archiválni, virtuális könyvtárakat fenntartani, elérhetővé tenni. Használni és hasznára lenni a köztudásnak, nem magántulajdonná tenni azt.
[...]
Fordította Ivácson András Áron
Részlet a Library Genesis internetes kalózkönyvtár szolidaritási felhívásából. A dokumentum
Bodó Balázs Könyvtárak az információbőség korában című tanulmányához kapcsolódik.
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Dr. Eigner Judit a KTE emlékérem –
Életműdíj 2016-os kitüntetettje.
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Tiba Gabriella a KTE emlékérem –
A könyvtárostanári hivatásért díj 2016-os
kitüntetettje.

Dr. Dömsödy Andrea a KTE emlékérem –
Az egyesületért díj 2016-os kitüntetettje.
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MES/ÉLJ MESÉT! – MESE/DRÁMA/
OLVASÁS
G. GŐDÉNY ANDREA1

…olvass, járj színházba, kis barátom,
és akkor a világ hű kiskutyaként hever a lábad elé –
vagy ne tedd, és akkor fogalmad sem lesz róla, miért vicsorog rád.”
Böszörményi Gyula
TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

ANDREA G. GŐDÉNY: TALE/DRAMA/READING
The radical changes in our lives due to the social media raise concerns about the
survival of reading. Realising the attributes of a digital world and a new formation of
communication via pictures and pictograms get reflective people to work out ways to
take advantage of this new era. To improve literal skills are time-consuming, and
would involve an active adult helper, therefore these activities are often replaced by
putting children in front of the screen. This way, the child will not develop the
necessary skills for a literate person, which cannot happen without getting acquainted
with literary texts from an early age. This present paper points out the importance of
contemporary storytelling and the role of the theatre in turning a child into a reader
through enriching experiences, and offers an interpretation of one of the prizewinner
drama tales of the Csukás István drama contest, 2015.
Nem kétséges, hogy napjaink digitális bevándorlói aggodalommal tekintenek a
szociomediális környezet radikális átalakulására, hiszen a kultúra változása az
emberi képességeket is átalakítja; ahogy minden korábbi jelentős kulturális változás.
A jelenbeli átalakulás az elsődleges írásbeliség kialakulásának, különösen a könyvnyomtatás elterjedésének jelentőségével mérhető, s ugyanolyan drasztikus változással jár az emberi képességekre nézve. De ahogy az elsődleges szóbeliség leváltódásának számtalan hozadéka volt, mint például a reflexió, a kritikai gondolkodás
lehetősége és képessége, a térben és időben kiterjesztett kultúrahagyományozódás és
ennek reflexiója, azaz egész modernkori kultúránk elképzelhetetlen ama egykori
1 Gajdóné Gődény Andrea PhD, adjunktus, Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar
Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék, Budapest
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változás nélkül;2 úgy a jelenbeli átalakulásnak is vannak előnyei. Gyengül ugyan az
analitikus, logikus gondolkodás a netgeneráció körében, ám a digitális eszközök
fejlesztik a vizuális feldolgozást és az intuíciót; ily módon a bal agyfélteke dominanciája helyett az információkat egyidejűleg értelmező jobb félteke kerül előtérbe, ami
a térbeli, vizuális gondolkodásért, zeneértésért, képzeletért és humorérzékért is
felelős.3 Ennek kiaknázása nagy potenciált rejt magában, és rendkívül fontossá teszi
a két agyféltekét összekötő kérges test erősítését; a két agyfélteke összehangolt és
kiegyenlített működtetését, például mozgással, művészeti tevékenységgel, stratégiaitáblás játékokkal, együttműködésen alapuló társas helyzetek teremtésével.4
Tény, hogy a memória és az íráskészség romlik a digitális eszközök használatával;
viszont használóik könnyebben dolgozzák fel a változó információkat, és gyorsabban
hoznak döntéseket. Kifejezetten hátrányos azonban az olvasásra nézve, hogy a
képfogyasztás következtében nem fejlődik kellően a belső képalkotó képesség; és
komoly gondot jelent a digitális eszközök használatával járó mozgáshiány, mert az
egyensúlyrendszer ingerlése nélkül nem alakul ki a neurológiai harmónia, és nem
fejlődik a koncentrált figyelem.5 Ám ami leginkább ijesztő a korábbi korszakváltásokhoz képest, az a változás időbeli lefolyása: míg az elsődleges írásbeliség térhódítása
évezredek alatt játszódott le – de ha a könyvnyomtatás elterjedésére szűkítjük a
folyamatot, akkor is évszázadokban mérhető –, a másodlagos írásbeliség térnyerése
egyetlen nemzedék alatt lezajlott; a digitális forradalom következtében pedig maga a
generációváltás is felgyorsul(t). Ám a digitális világ és az újképkorszak sajátosságainak felismerése mérlegelésre készteti a(z ön) reflexióra képes embert, s annak
kidolgozására: hogyan aknázhatók ki az új korszak előnyei, s hogyan építhetők össze
az előző korszak érdemes hagyományaival.
A literális képességek megőrzésének alapvető feltétele volna az írott kultúrával
kapcsolatos élménytapasztalat. Az írás megértésének élményét biztosíthatná a
mindennapi mese- és versmondó, -felolvasó gyakorlat a családban és az intézményi
nevelés keretei között, a szövegekkel való élményszerű találkozások.6 Az élményszerű találkozás újabb és sajátos lehetősége a Csimota Kiadó Papírszínháza.7 Az írásbeliséggel kapcsolatos pozitív élmények alapvető szerepet játszanának az ahhoz
2 Vö. Ong, W. J. (2010): Szóbeliség és írásbeliség. A szó technologizálása, AKTI – Gondolat, Budapest.
3 Bővebben l. pl. Tóth-Mózer Szilvia, Lévai Dóra és Szekszárdi Júlia (szerk., 2012): Digitális
nemzedék konferencia 2012. Tanulmánykötet, 2012, http://digitalisnemzedek.hu/2012/?page_
id=256/?linktype=external; Hülber László (szerk.): Digitális nemzedék konferencia 2015. Konferenciakötet, 2015, http://levaid.web.elte.hu/Digit%C3%A1lis_nemzed%C3%A9k_konferencia_2015_
http://www.eltereader.hu/media/2015/07/Okt_inf_DNK_0714_READER.pdf (2016. 08. 07.)
4 L. Gyarmathy Éva (2012): Ki van kulturális lemaradásban? In: Tóth-Mózer, Lévai és Szekszárdi, 9-16.
http://digitalisnemzedek.hu/2012/?page_id=256/?linktype=external (2016. 08. 07.)
5 L. Gyarmathy, im.
6 A Tanító mesegyűjteménye segíthet bővíteni a mindennapi mesehallgatáshoz szükséges kínálatot;
játékgyűjteménye pedig az élményszerűség megteremtéséhez adhat ötleteket. L. Mesegyűjtemény
a mindennapi mesehallgatáshoz; Játékgyűjtemény. http://www.tanitonline.hu/?page=lessonbank_
carousel_view&item=22; (2016. 01. 06)
7 L. http://csimota.hu/hu/papirszinhaz/papirszinhaz-leiras/ (2016. 09. 11.)
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szükséges motivációs bázis kiépülésében, amely megakadályozhatná annak a negatív
spirálnak a kialakulását, ami tanulási nehézségekhez, funkcionális analfabétizmus
hoz, végül pedig az egyéni életpálya kudarcához vezet. A rendszeres élményszerzés
az iskolában (is), a tanórákon (is); az élmények megosztása, felidézése, újra és újra
átélése lehetővé tenné, hogy a gyerekek kedvvel és örömmel tevékenykedjenek.
Az élmény alapú tanulás „olyan rendszer, ahol az élményeknek, benyomásoknak,
érzéseknek, véleményeknek ugyanolyan, sőt sokszor nagyobb szerepe van, mint a
puszta tényeknek, ismereteknek. Ahol az élményekből táplálkozva tanár és diák
közös útra, új élmények, ismeretek megszerzésére indul” – olvasható A nyelvi
kompetenciák élményközpontú fejlesztése című módszertani gyűjtemény bevezetésében.8 Ezen az úton gyerek és felnőtt közös kincse, fontos társa a mese, ami az emberi
életnek nélkülözhetetlen része. Élni segít már azzal is, hogy örömhöz és élményhez
juttat; miközben élethelyzeteket, magatartásmintákat, problémamegoldási módokat
tanulunk, világot látunk általa.9 Mindezt a szimbólumok nyelvén közvetíti – életet
tanulunk észrevétlenül, tudattalanul. Ismerjük a mese szorongásoldó funkcióját,
gyógyító erejét, terápiás jelentőségét;10 de EQ-fejlesztő hatását is.11 A hallgatott
mesének komoly szerepe van az olvasóvá válhatásban, többek között a belső képteremtés inspirálásával; ily módon a felnőtt esztétikai fogékonyságának, emberként
való létezésének is záloga a gyermekkori mesehallgatás.12 Nem elhanyagolható a
mese, a mesélés jelentősége a szövegfeldolgozó mechanizmusok kiépülésében,
valamint a nyelvi kompetenciaképzésben.13 Einstein nagyon jól látta a mese szerepét,
funkcióját az ember filogenetikus fejlődésében, a személyiség alakulásában: „ha azt
akarod, hogy intelligens legyen a gyereked, olvass neki sok mesét. Ha azt akarod,
hogy még intelligensebb legyen, olvass neki még több mesét.”14 A mese, mesélés
szerepet játszik a kulturális hagyomány átörökítésében, a kollektív emlékezet
fenntartásában, azaz az újabb generációknak a civilizáció folyamatosságába való
bekapcsolásában. A népmeséknek kitüntetett szerepük van ebben a vonatkozásban;
a magyar népmeséknek pedig különösen fontos a szerepük a magyarságra jellemző
gondolkodásmód, világszemlélet továbbadásában. A magyar mesekinccsel való
találkozáskor a régi magyar kultúrába is beavatódnak a gyerekek. Az olvasás iránti
vágy felkeltésében azonban a kortárs meseirodalomnak legalább ekkora szerepe
8 L. Lénárd András (2003): Bevezető gondolatok az élményközpontú anyanyelvi nevelésről. In: Tóth
Betrix (szerk.): A nyelvi kompetenciák élményközpontú fejlesztése. ELTE TÓK, 5-10, http://old.tok.elte.
hu/magyar/tantargyleirasok/nyelvi_kompetenciak.pdf
9 L. pl. Boldizsár Ildikó (2004): Mesepoétika. Akadémiai, Budapest.
10 L. pl. Boldizsár Ildikó (2013): Meseterápia. Magvető, Budapest.
11 L. Kádár Annamária (2013, 2014): Mesepszichológia I., II. Kulcslyuk, Budapest.
12 L. pl. Adamikné Jászó Anna (2003): Csak az ember olvas. Tinta, Budapest; Gombos Péter (szerk. 2014):
Kié az olvasás? Magyar Olvasástársaság, Budapest.
13 L. pl. Gósy Mária (1997): Beszéd és óvoda. Nikol Kkt, Budapest; uő (2000): A hallástól a tanulásig.
Nikol Kkt, Budapest; vmint Szinger Veronika (2009): Interaktív mesemondás és meseolvasás az óvodában a szövegértés fejlesztéséért. Anyanyelv-pedagógia, 2009. 3.
14 Csukás István idézi Einstein gondolatát az Őze Áron által létrehozott mesedrámaíró-díj alapításakor.
L. http://www.kultura.hu/csukas-istvan-dijat (2016. 10. 16.)
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volna, hiszen szövegviláguk közelebb áll a mai gyerekek élet- és nyelvi világához,
mint a klasszikusoké. Nyelvezetük, a bennük szövegesülő tárgyi világ, emberi
kapcsolatrendszer, problémák ismerősebbek számukra; és ez nagyon fontos az
egocentrikus gondolkodás időszakában, ill. az attól való eltávolodás folyamatában,
hiszen az idegen, a más még nehezen tolerálható ebben az életszakaszban.15
A mesékkel való találkozás intenzív és mélyreható lehetősége a színház mint
mesélési mód. És bár ez is „látott mese”, jelentősen eltér a filmes-televíziós mesétől;
hiszen míg utóbbi passzív befogadásra kényszerít, a színházi előadás aktív befogadást ír elő. Az élőbeszéd élményével hozzájárul a beszédfejlődéshez, így befolyásolja
az olvasásértés alakulását; a hatáselemek komplexitása révén pedig a személyiség
teljes mobilizációjával képes olyan erős élményt adni, ami húsz-harminc év múlva is
hat.16 Éppen ezért nagyon fontos volna, hogy a színházi élmények sora folyamatos
legyen, s hozzákösse az írásbeli kultúra világához már akkor a gyerekeket, amikor
maguk még nem képesek olvasni; s hogy e kötéseket erősítse az intézményi nevelés.
A színházban látott mesejátékok arra ösztönözhetik később a kezdő olvasót, hogy
próbálkozzon színházi élményei olvasmányélményre váltásával; természetesen nem
a dramatizált, hanem az epikus formákon kezdve.17
A színház felől a drámaolvasáshoz is könnyebben érkezhet meg a gyermek olvasó,
különösen az olyan előadások felől, mint például a Berg Judit Rumini Ferrit-szigeten
című mesedrámájából készült színjáték a Pesti Magyar Színházban. Mivel ez egy
meseregény-folyamhoz kapcsolódó mesedrámaszöveg, regényolvasásra már akkor
inspirálhat, amikor drámát olvasni még nem képes a kisgyerek. A regény- és
drámaolvasás tanítása nagy adóssága az olvasásfejlesztésnek, irodalomtanításnak,
holott olvasó emberről e tevékenységek híján aligha beszélhetünk. A mai iskolás
ritkán jut el a regényolvasásig; drámát a felnőttek is kevéssé olvasnak.
A kerek, egész zárt történetek olvasásától nem vezet közvetlen út a regényvilágok
felé.18 Az erős nyomot hagyó színházi élményeket őrző kisgyerek minden bizonnyal
nagyobb eséllyel veszi elő a tengerészregény darabjait úgy harmadik-negyedik
osztály táján; különösen, ha olvasásra motiváló iskolai feldolgozás támogatja ebben,
és/vagy a felnőttel való együttolvasás. Később pedig, mikor iskolázódásában
elérkezik a drámaolvasás (7. osztály), az élményőrzés segítheti a drámaszöveggel való
ismerkedést; ha az iskolának és a pedagógusnak eszébe jut összekapcsolni és
egymásra építeni az élményeket, tevékenységeket: például a Rumini-előadást követő
élményszerű regényfeldolgozásra a mesedráma olvasását, s azon tanítani a drámaol15 A kortárs irodalom szerepéről és jelentőségéről l. pl. G. Gődény Andrea (2011): A ma gyermekirodalma
– az olvasóvá nevelés folyamata. Csodaceruza, 2011. 4. 32-35.
16 Meczner János nyilatkozza Sándor L. Istvánnak adott interjújában, hogy a gyerekszínházak egyik
dolga olyan erős élményt adni, hogy húsz-harminc év múlva is szívesen járjanak színházba az egykori
gyerekek… L. Sándor L. István (szerk., 2006): Gyerekszínházak Magyarországon. ASSITEJ Magyar
Központ, Budapest, 14–17.
17 A Holle anyó, a Hamupipőke például gyakori mese színpadon is, hogy csak néhányat említsünk.
18 Bővebben l. G. Gődény Andrea (2014): Az Olvasók Birodalma. Az olvasóvá nevelés jelenkori esélyei és
lehetőségei. Könyv és Nevelés, 2014. 1. 32–42.
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vasást. Aligha érdemes Csiky Gergely Buborékokjával vagy a Rómeó és Júliával
indítani a folyamatot…
Hiába találhatók már kezdettől dramatikus szövegek a kisiskolások olvasókönyveiben,19 a drámaolvasás nehéz, mert alsóban dominánsan folyamatos szövegekkel
találkoznak a gyerekek. A nem folyamatos szöveg más értelmezési módot kíván; így,
mint minden szövegtípus olvasása, külön tanítást igényel.20 Iskoláink azonban
gyakran úgy várják el újabb és újabb szövegtípusok megértését, hogy nem tanítják
értelmezésmódjukat. Az olvasási stratégiák tanítása ugyan megjelenik az újabb
tantervekben és olvasókönyvekben, irodalomkönyvekben; ám hogy mindez mikorra
képes átformálni a hazai gyakorlatot, elsősorban azon múlik, hogy a pedagógusok
felismerik-e jelentőségét. A felső tagozatos szaktanárok különösen ritkán gondolnak
arra, hogy tárgyuk (szak)szövegeit megtanítsák olvasni (és megtanulni) a short
storyk olvasása felől a felső tagozatra érkező gyerekeknek; csak elvárják tőlük a
megértésüket, ahogy az ismeretek hosszú távú memóriába építésének know-how-ját
is. Ezzel a szemlélettel áll összefüggésben a dráma olvasásmódja tanításának hiánya.
Pedig a drámaolvasáshoz a színház felől elindulva sem vezet automatikus út.
A dráma és a belőle készült előadás különböző művészeti ág törvényei szerint
működik – az irodalomból közegváltással lesz előadás, és ebben a közegváltásban
számtalan hatáselem érvényesül.21 Nem véletlen, hogy olvasó felnőttek között is szép
számmal akadnak olyanok, akik ugyan szívesen járnak színházba, de az írott
drámát nem élvezik. A szóbeliségben gyökerező színházi hatásmechanizmusok
nélkül nem működik számukra a szöveg. Holott az előadás már egy értelmezett
világ, benne a rendezői koncepció és színészi szerepértelmezés érvényesül. A színházban tulajdonképpen azt látjuk, hogyan értelmezi korát egy-egy előadás a dráma
használatával, mely értelmezéshez aztán a néző valamiképpen viszonyul. Ha arra
vagyunk kíváncsiak, milyen jelentést hoz bennünk létre a szöveg, mit mond nekünk,
s mit mondhatunk neki mi, magát a drámát kell olvasnunk, amihez kétségtelenül
egybe kell gyűjteni erőinket (Heidegger),22 hisz ez az olvasó tevékenység nem minden
erőfeszítés nélkül való.23 Ám megéri a fáradság, mert olyan új felfedezésekre tehetünk szert önmagunkkal és a világ működésével kapcsolatban, embertársainkhoz és
a világhoz fűződő viszonyunkban, ami a sikeres életgyakorlat szempontjából sem
elhanyagolható. Az olvasás, színházba járás, kulturálódás ilyen értelmű funkciójára
világít rá Böszörményi Gyula, amikor a Csukás István-díj kuratóriumának tagjaként
az első díjátadón így fogalmazta meg új mesedrámák írásának, olvasásának és
19 Egyszerűbb dramatikus játékszövegek (Adj, király, katonát), dramatizált népszokások (betlehemes
játék), dramatizált mese, bábjátékszöveg minden olvasókönyvben szerepel.
20 Mikéntjét l. pl. Raátz Judit (szerk., 2011): Szövegértés lépésről lépésre. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.
21 L. pl. Götz Eszter (2001) Színház-néző, PolgART, Budapest.
22 L. Staiger, E.: Levélváltás Martin Heideggerrel. Athenaeum, 1995/1. 109–122.
23 Az erőfeszítések lehetséges mikéntjeit l. pl.:
– Iser, W. (2001): A fiktív és az imaginárius. Osiris, Budapest.
– Jauss, H-R. (1999): Recepcióelmélet – esztétikai tapasztalat – irodalmi hermeneutika. Osiris,
Budapest.
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előadásának értelmét, azaz a díj alapvető üzenetét: „…olvass, járj színházba, kis
barátom, és akkor a világ hű kiskutyaként hever a lábad elé – vagy ne tedd, és akkor
fogalmad sem lesz róla, miért vicsorog rád.”24
Úgy tűnik, a mesélésen fordul meg az emberi élet és jövő minősége; a mesélésnek
pedig egyik igen hatékony formája a színházi „mesélés”, amellyel igen korai élménynyomok szerezhetők. Jóval korábbiak, mint azt általában feltételezni szokás. Noha
még ma is találkozhatunk azzal az Obraszcov nyomán elterjedt tévhittel, hogy
hatéves kor alatt káros a színház; és szakemberek között is szép számmal akadnak
olyanok, akik nem javasolják, hogy négy-öt éves kor alatti gyerekeket színházba
vigyünk, egyre többeket győz meg a Novák Jánosnak és a Kolibri Színháznak
köszönhetően Magyarországon is terjedő, skandináv eredetű ún. csecsemőszínházi
kezdeményezés arról, hogy van létjogosultsága a legkisebbek (0–3 évesek) színházának.25 Persze, az ilyesfajta előadások sokban különböznek attól, amit hagyományos
színházi előadáson értünk; még annak bábszínházi változatától is, amit korábban a
legfiatalabbak (4–5 évesek) számára elgondolt a szakma.26
A gyerek- és ifjúsági színházak világszervezete: az ASSITEJ keretében, norvég
kezdeményezésre indult mozgalom a Glitterbird – művészet a legkisebbeknek európai
uniós projekt keretében teljesedett ki,27 így jöttek létre az első magyar előadások,
amelyeket 2005-ben mutattak be.28 A „csecsemő-előadások” teljes mértékben
figyelembe veszik, hogy ennek a korosztálynak a figyelmét nem a sztori köti le,
hanem a „jól megfigyelhető elemekből álló cselekvések füzére”; s hogy figyelme
véges: a legintenzívebb, legizgalmasabb előadás sem lehet hosszabb fél óránál.
Természetesen nincs teljes sötétség, sem váratlan és erős fény- és hangeffektek; a
gyerekek jöhetnek és mehetnek, meg is szólalhatnak, előadás után pedig kipróbálhatják a játékokat. A tér kicsi és intim, nem pusztán a gyerekszínházi paradigmaváltás okán, mely váltás a kamaraszínházi formákat preferálja az intenzív hatás és
befogadás érdekében a nagyobbaknak szóló előadásokon is29 – a korosztály számára
oly fontos „méretarányos tér” kívánalma is ezt követeli. A barátságos környezet
megteremtéséhez hozzájárul a fények, színek és anyagok harmóniája, a variábilis
nézőtér, a gyerekülések, párnák, kispadok. „A színpadi rituális tér kialakítása, a

24 L. http://www.litera.hu/hirek/eloszor-adtak-at-ma-a-csukas-istvan-dijakat (2016. 10. 14.)
25 A „csecsemőszínház” megnevezés terminológiai problémája természetesen világos a fogalom használói
számára pusztán azért terjedt el szakmai körökben is, hogy egyértelmű legyen, nem a hagyományos
értelemben vett legkisebb, azaz négy-öt éves színházba járókra gondol a szakma.
26 A csecsemőszínházi mozgalomról, előadásokról l. Novák János: Új világot teremteni.
http://kolibriszinhaz.hu/uj-vilagot-teremteni-novak-janos-irasa-a-csecsemoszinhazrol/; uő: Paradigmaváltás a gyermekeknek és az ifjúságnak játszó színházakban, http://www.tani-tani.info/093_novak
(2016. 08. 31.); vmint uő: A világ újrafelfedezésének öröme. Csecsemőknek készített előadások. In: Sándor L. im., 131-141.; vmint http://caonaturbaby.hu/blog/szinhazalegkisebbeknek (2016. 09. 04.)
27 L. http://www.muvesz-vilag.hu/szinhaz/hirek/178 (2016. 08. 31.)
28 L. http://kolibriszinhaz.hu/eloadas/toda-a-csoda-gyereknyelven/ (2016. 08. 31.) Az előadásba bele is
pillanthatunk.
29 L. Sándor L. im.
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mozgás, a zene, és a »varázsszövegek« összekapcsolása a figyelem fókuszálását
segítik” – írja Novák János.30
Mindez együtt olyan sűrített valóságot hoz létre, ami fölülírja például azt a
nézetet, hogy hároméves kor előtti emlékek jellemzően nem idézhetők fel. Novák
János beszámol róla, hogy több előadásukra járó szülő jelezte, hogy az egyéves
korban látottakról kétévesen (vagy még később) elkezdtek otthon beszélgetni a
gyerekek, ami mutatja az élmény nyomhagyó erejét.31 Ennek nem csak a
kulturalitás-eszme potenciális továbbhagyományozódásában van jelentősége, ami a
legkisebbeknek szóló művészeti nevelési program Small Size, Big Citizen gazdag
értelmű szlogenjének is egyik fontos komponenese;32 az élményőrzés aligha becsülhető túl a literációs képességek kiépülése, fejlődése szempontjából. Közvetlenül
azért, mert a tapasztalatok szerint a „csecsemőszínházi gyerekek” hamarabb
tanulnak meg beszélni, és nagyobb szókinccsel rendelkeznek, mint ilyen élményben
nem részesülő kortársaik, aminek egyértelmű hozadékai vannak a frusztrációmentes és sikeres írás- és olvasás-elsajátítás számára. Márpedig az írottnyelv-használati
képességek kiépülése és a literációhoz fűződő pozitív viszony nélkül aligha számíthatunk író-olvasó felnőttekre. A színházi élménynyomok hosszú távú hatása
felmérhetetlen az írásbeli kultúra világában otthonos, azt használni, alakítani-formálni képes polgárlét fennmaradása szempontjából; hiszen „az olvasóvá válás útján
megszerzendő irodalmi kompetencia alapjait a gyermek nem az iskolai olvasásórán
sajátítja el, hanem már jóval korábban, valójában a születésével kezdetét vevő szóbeli
kultúra szakaszában”.33
Csíkszentmihályi Mihály professzor kutatásaiból tudható, hogy az intenzív
munkavégzés boldogítóbb, mint a passzív pihenés (például a tévézés). A passzív
befogadói attitűd, még ha pihenésként megélt tevékenységekkel párosul is, szorongást kelt. Minél több érzékszervünk érintett egy adott tevékenységben, minél
nagyobb intenzitással veszünk részt benne, minél nagyobb önátadással, elmélyüléssel, minél jobban bevonódva, annál nagyobb az esély a boldogító lebegés áramlatába
kerülésre, a flow átélésére.34 Minden intenzív művészi élmény képes ilyen jelenre
koncentráló, euforikus örömérzést nyújtani; a színházi élmény sajátossága, hogy
csoportosan is áramlatba kerülhetünk. A közösségben átélt sűrített valóság, a
színház szakralitása kiragad a hétköznapok zűrzavarából. „A művészeti alkotások
– így a színházi előadások is – rendezett, sűrített valóságot kínálnak szemben a való
30 L. http://kolibriszinhaz.hu/uj-vilagot-teremteni-novak-janos-irasa-a-csecsemoszinhazrol/ (2016. 09.
02.)
31 L. uott.
32 L. pl. http://www.smallsize.org/smallsizebigcitizens.asp (2016. 09. 02.)
33 L. Daróczi Gabriella: Az óvodai versélmény. In: Gombos, im. 18-31., 18. Majd hozzáteszi, hogy ebben
[az olvasóvá válhatásban] „a nyelvnek az anyaméh hangzásterében a magzat által is érzékelhető érzékimateriális megnyilvánulásai meghatározó szerepet játszanak”; amivel nem mond kevesebbet, mint
Kodály a korai zenei nevelés kapcsán, nevezetesen azt, hogy a prenatális szakasz döntő jelentőségű a
kérdésben.
34 Csíkszentmihályi Mihály (1997): Flow. Az áramlat. A tökéletes élmény pszichológiája. Akadémiai,
Budapest.
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világ az ember számára ijesztő káoszával, rendezetlenségével, az ürességtől való
félelemmel. Az entrópiával a rendezettség áll szemben. A művész alkotta világ
humanizált, és azt a szükségletünket fejezi ki, hogy szeretnénk otthon érezni
magunkat környezetünkben.”35
A könnyű, azonnali, erőfeszítések nélküli gyönyörök, úgy tűnik, nem boldogítanak; sőt, kiszolgáltatottá, depresszívvé tesznek. A boldogságért latba kell vetni /
érdemes latba vetni legjobb képességeinket, és ennek jó módja a kultúraelsajátítás,
-használat, -élvezet; az erre való képesség kibontakoztatása pedig minden olyan
társadalom számára fontos, amely érdekelt abban, hogy állampolgárai pozitív
énképpel rendelkezzenek, s minden módon hajlandók és képesek felelősséget vállalni
önmagukért, életükért, embertársaikért, a világért. A folyamat kezdőpontján pedig
ott a színház mint a művészettel való találkozás egyik legkorábbi lehetősége.
A színház ugyanis, komplexitása és jelenidejűsége révén a befogadó teljes személyiségét aktivizálja. „… sem az iskolában, sem a gyerek életét szinte teljesen kitöltő gépi
kultúrában nem építenek a személyiség teljes mobilizációjára, s ez hosszú távon
egyoldalúsághoz, érzelmi labilitáshoz, elszegényedő életvitelhez vezethet” – olvasható Nánay Istvánnak a gyerekszínházakról készült Állapotrajzában.36 Teamekben
folyó tervszerű nézőnevelésre és -formálásra tesz javaslatot, művészek, művészetpedagógusok, művészetpszichológusok bevonásával,37 rámutatva a gyerekszínház –
színházművészet és az emberi minőség alakulása közti összefüggésekre.38
Kétségtelen, hogy a korai színházi élmények elsősorban családban megszerezhetők; ám a koragyermekkori művészeti nevelési programok tapasztalatai, jelentősége
fontos tudása az intézményi nevelés szakembereinek, hiszen elképzelhetetlen
nélkülük innovatív hátránykompenzáció, beleértve azt a hátrányt is, amit a digitális
környezet előnyei jelentenek a literációs képességek, szokások alakulására nézve.
Márpedig a nemzetközi kutatások, összehasonlító vizsgálatok egyértelműen mutatják, hogy azok az országok sikeresek a kompenzáció terén, ahol intézményi keretek
között minél korábban megvalósul a kompenzáció.39 De milyen színházba vigye a
gyerekeket az, aki tisztában van a színház olvasóvá nevelő erejével s a hátránykompenzációban betöltött szerepével? Az óriási és vegyes kínálatból való választáshoz
érdemes a kodályi elvből kiindulni, ami korántsem csak a zenei nevelés terén
érvényes: „Csakis művészi érték való a gyermeknek! Minden más árt neki.” Emellett
természetesen figyelembe kell venni az életkori sajátosságokat.40

35 Novák, im.
36 Nánay István: Állapotrajz. In: Sándor L., i.m. 26.
37 Sándor L., i.m. 27.
38 Sándor L., i.m 34.
39 L. Csapó Benő, Molnár Gyöngyvér és Kinyó László (2009): A magyar oktatási rendszer szelektivitása
a nemzetközi összehasonlító vizsgálatok eredményeinek tükrében. Iskolakultúra, 2009. 3–4. 3–13.
http://epa.oszk.hu/00000/00011/00137/pdf/2009–3-4.pdf (2016. 10. 15.)
40 A színházi formák és életkori sajátosságok összefüggésére l. Sándor L. István beszélgetését Meczner
Jánossal. Sándor L., i.m 15-16. o.
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A jó színházi előadáshoz jó előadásszövegek kellenek. A mesejátékok gyakran
dramatizált mesék/meseregények41 alapján készülnek; a dramatizálás azonban nem
mindig kellően sikeres. Noha ismert jelenség a színházművészetben, hogy epikus
szöveg az előadás kiindulópontja, és több példát ismerünk arra is, hogy maga a
szerző dolgozza át regényét drámává, ahogy például Móricz Zsigmond tette (nem túl
sikeresen) Légy jó mindhalálig című regényével – ezek az átdolgozások gyakran
küzdenek az epika drámává alakításának nehézségeivel. Kétségtelenül vannak jó/
jobb példák az átalakításra; sokkal szerencsésebb azonban a jó (mese)drámából való
kiindulás, mert az előadásnak nem kell birkóznia a »drámaiatlan epikum« színpadi
problémáival. Többek között azért is olyan élvezetes előadás a Rumini Ferrit-szigeten, mert a színjátékszöveg nem küzd az epikum színpadszerűtlenségével. A színpadi
érzékkel (is) megáldott szerző, Berg Judit jó drámaszöveget alkotott a színházi
előadás számára.
Talán az sem véletlen, hogy éppen „színházi ember” hívta életre a kortárs mesedrámák versenyét, és nem az irodalom felől érkezett a Csukás István drámapályázat
ötlete, amelyet még be nem mutatott mesedrámák számára írtak ki. Az epika
színpadra állítása nehézségeinek tapasztalata is vezethette Őze Áront, amikor a Pesti
Magyar Színház akkori igazgatójaként 2014-ben megalapította a Csukás István-díjat,
amelyet 2015. április 11-én, a magyar költészet napján adtak át első alkalommal, a
Mesemúzeumban.42 A meghívásos pályázatra harminchárom pályamű érkezett,
amelyeket a díj kuratóriumának tagjai43 egy előzetesen megállapított szempontrendszer szerint bíráltak.44 A három díjazott Dóka Péter A sajtkirály, Gődény Balázs
Mesélj mesét! és Mikó Csaba Kövérkirály45 című műve lett.46 A második pályázatra
körülbelül ugyanannyi darab, ám jóval kevesebb sikeres pályamű érkezett, mint első
alkalommal. 2016 áprilisában egyetlen mű kapott díjat:47 Simon Réka Zsuzsanna
Pajzsika, Pimpó és az Ezerjó Lovagrend című alkotása.48 A második díjátadón Őze
Áron azt is bejelentette, hogy kibővítik a pályázatot, és a továbbiakban nemcsak új,
41 L. pl. Varró Dániel meseregényének nagy sikerű bábszínházi, ill. élőszínházi előadását: Túl a Maszathegyen, Budapest Bábszínház: http://www.budapest-babszinhaz.hu/repertoar/tul-a-maszat--hegyen;
Túl a Maszat-hegyen, Pesti Színház: http://vigszinhaz.hu/szindarab/78+t%C3%BAl+a+maszathegyen/
(2016. 10. 15.)
42 http://www.mesemuzeum.hu/
43 Balázs Ágnes, Berg Judit, Böszörményi Gyula, Jeney Zoltán, Perczel Enikő, Göttinger Pál, Őze Áron,
valamint az elnök, Csukás István. L. http://mno.hu/grund/elso-alkalommal-adtak-at-a-csukas-istvandijat-1281510 (2016. 10. 15.)
44 A szempontok között szerepelt a mű alapötlete, a cselekménye, a megjelenő karakterek jellege, a mű
megvalósíthatósága, a dialógusok minősége. L. http://www.csukasistvandij.hu/p/mi-ez.html (2016. 10.
15.)
45 A darabot a Békéscsabai Jókai Színház be is mutatta. L. http://jokaiszinhaz.hu/koverkiraly
46 A szövegeket l. http://www.csukasistvandij.hu/p/szovegek-listaja.html (2016. 09. 09.)
47 A második pályázatot bíráló zsűri tagjai Kiss-Péterffy Márta, Balassa Eszter, Sipos Imre, Balatoni
Mónika, Csekő Krisztina, Balázs Ágnes, Berg Judit, Perczel Enikő, Böszörményi Gyula, Göttinger Pál,
Jeney Zoltán és Őze Áron voltak, a kuratórium elnöke a névadó Csukás István.
48 A pályaművek egy része olvasható a díj honlapján: http://www.csukasistvandij.hu/p/szovegek-listaja.
html (2016. 10. 15.)
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hanem már bemutatott darabokkal is lehet majd nevezni, hogy csak lokálisan ismert
jó darabok országos ismertséget szerezhessenek.49 „A legfőbb célunk ugyanis, hogy
egy olyan darab-cserekereskedelmet generáljunk, ami az ifjúsági és gyerekirodalommal foglalkozó színházi szakemberek, intézmények, műhelyek számára gyakorlati
hasznot jelent.”50 A »gyakorlati haszon« azonban mindnyájunké, hiszen – ahogy
Böszörményi Gyula író, a díj kuratóriumának tagja fogalmazott az első díjátadón:
„… a ma gyermekei a világ holnapja”51 A holnap emberi kvalitása mindannyiunk
»gyakorlati haszna« – a ma felnőttjén múlik: meséin, mesélési módjain – ami,
persze, a jelen minőségét is meghatározza. Mesélj mesét, ha emberarcú világot
szeretnél magad körül, és emberi jövőt képzelsz el utódaidnak… – többek között ezt
a gondolatot is implikálja az egyik díjnyertes pályamű, Gődény Balázs mesedrámája,
amely a mese sokféle funkcióját, élni segítő erejét, a mesélés értelmét, szerepét járja
körül olyan „dupla fenekű” történetként, amely gyereket, felnőttet egyként képes
megszólítani.
A mesélj mesét! című mesedráma sokféle értelemben vett szabadulástörténet.
Gyermeki olvasata varázsmese (tündérmese) a zsarnokság uralma alá került Meseország felszabadításáról és a gonosz fogságába esett édesapa kiszabadításáról a mesék
erejével. A szabadulás nem mellékes hozadéka a kommunikációs zavarok miatt
megfeneklett férj-feleség és anya-gyermek(ei) kapcsolat helyrebillenése, a család
integritásának és az elveszettnek vélt boldogságnak a visszanyerése. Így a szöveg
sikeres családegyesítésként is olvasható, amelynek fő hősei maguk a gyerekek.
A boldog végkifejlet nagymértékben azon múlik, hogy Panna és Tomi, akik apjuk
meséin nőttek föl, hisznek a csodákban, meglátják azokat; illetve képesek észrevenni
a mese és valóság határán nyíló réseket, repedéseket, s átpillantva rajtuk mesehőssé
válva nyomába eredni az elveszett apának modern táltosparipán, a száműzött királyból lett postás varázsbiciklijén. Felkutatják apjuk hollétét, s a próbákat kiállva
visszaperlik Meseország regnáló zsarnok királyától a felejtéssel sújtott Pétert, így
Meseország is felszabadul a gonosz uralma alól.
Hogy a gyerekeknek szeme van a látásra és füle a hallásra, abban talán annak is
szerepe van, hogy anyai ágon tündérek leszármazottai, még ha erről nincs is
tudomásuk egészen a mese végéig. Édesanyjuk, aki elvesztette saját identikus énjét,
önmaga elől is elrejti a valót. Olyan mélyen a tudata alá süllyesztette múltját,
származását, hogy a férje hiába próbálja visszamesélni emlékezetébe távolból küldött
meséivel (mesék a mesében) az asszony gyerekkorát az egykor megismert tündérlány
történeteivel, melyeket megismerkedésük idején megosztott vele a szerelme. A férfi
vállalkozása eleve kudarcra van ítélve, hisz az asszony hermetikusan elzárja magát a
meséktől, s a homo novus igyekezetével olyannyira sikeresen tagozódik be a „szür-

49 L. http://7ora7.hu/2016/04/07/simon_reka_zsuzsannae_a_csukas_istvan-dij (2016. 10. 16.)
50 L. http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/697F0FFCF628F3B7C1257F14004C7964
(2016. 10. 16.)
51 Böszörményi Gyula http://www.litera.hu/hirek/eloszor-adtak-at-ma-a-csukas-istvan-dijakat
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kék világába”,52 hogy maga is egészen elszürkül. Minél jobban elfojtja tündéri énjét,
annál rosszabbul érzi magát, s a meséknek az említésére is bosszús, ingerült,
haragos. Nem mesél gyermekeinek, egyre boldogtalanabb, idegesebb. Egy idő után
már akkor is, ha senki nem emleget mesét. Hogy építészmérnökként garázstervezésre kényszerül, talán a benne munkáló tündéri erők elfojtásával is összefüggésben
áll. Ily módon nem juthat el hozzá férje segélykérése, hisz meg sem hallgatja a
segélykiáltást hordozó mesét. A rímhibába kódolt üzenetet csak az apai meséken
iskolázódott gyerekfül s Meseország egykori királya, a trónja vesztett „postás” képes
megfejteni. Ha első hallásra nem is, Panna és Tomi, versértésüknek, vershallásuknak
köszönhetően, megérti az apa üzenetét. A kódfejtésben a tündérmesék törvényei
szerint a vitéz jeleskedik, ám nem minden jelentőség nélküli, hogy Tomi kriptográfiai teljesítményét Panka szemfülessége teszi lehetővé, hisz Tomi épp csukott
szemmel merül bele a varacskosdisznó-játékba, mikor feltűnik a magától közlekedő
bicikli a nyomában baktató postással; így Panna fedezi fel a postás varázsló voltát,
azaz neki köszönhető az a felismerés, amely az apa megszabadítását lehetővé teszi.
Magát a Mesebirodalomba röpíteni képes eszközt is csodaváró, csodalátó tekintetüknek köszönhetik a gyerekek. Rocinante épp olyan ütött-kopott a biciklik közt,
amilyen szerencsétlen, elesett a táltosparipa a lovak között a mesebeli istállóban, míg
meg nem kapja a tüzes abrakot. A Don Quijote lovának nevére hallgató varázsbicikli, azzal, hogy a világirodalom egyik legismertebb lovának nevét viseli, s vén
csataménnek, csatalónak neveztetik a szövegben, további utalással a búsképű lovag
harci ménjére, ugyanúgy az idegenség jele a „szürkék” világában, mint Cervantes
regényében a búsképű lova. Varázsigéje a kérő szó, az „erőszakbeszéd” nem kenyere
– Tomi parancsai nem, csak Panna kedves kérlelése képes indulásra bírni. Az apa
kiszabadításának lehetőségét mindenkor a két gyerek együttműködése teremti meg.
A felejtésátok megtörése és a zsarnok király hatalmának eltörlése közvetlenül ugyan
a tündérből lett édesanya visszanyert mesélőkedvének és a tündéri mese erejének
tulajdonítható; ám a gyerekek Meseországba távozása nélkül aligha lett volna
alkalma a megszabadító mesét elmondani. Talán el sem indult volna férje felkutatására, noha a postással folytatott beszélgetéseiből kiderül, hogy szereti a férjét,
aggódik érte, hiányzik neki. A család apa nélküli állapotának nem a férj-feleség
közötti szeretetkapcsolat megszűnése az oka. A szöveg többször utal rá, hogy Péter
Panna asszony boldogsága nyomába eredve indul a kék virág keresésére. Ám a
romantika Novalis Heinrich von Ofterdingen című regényéből ismertté vált sok

52 Az emberi világot nevezik így Meseországban. Tomi el is csodálkozik ezen, amikor értesül róla Csiri
bá elbeszéléséből, hiszen ő csupa színt lát maga körül; de Meseországból nézve másképp látszanak a
dolgok. Ám, mivel később az is kiderül, hogy a mesék birodalmát maguk az emberek teremtik, azaz
mégiscsak az emberben van az a potenciál, amely a mesék színes birodalmát létrehozza, ez a szürkeség
az emberi benső elszürkülésének jelképe lesz, a mesétől elforduló, a fantáziaműködéseket nélkülöző/
elfojtó emberi létezés metaforája.
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értelmű szimbóluma használatával53 a világgá induló férj összetett érzéseiről
árulkodik a mesedráma. A szerelem törékenységéről, az autentikus lét igényéről és
szükségéről; a szépség, de a magány utáni vágyról is beszél.54 És, mivel Novalis
regénye a főhős költővé válásáról (is) szól, a dráma kék virága egyúttal a mesemondó
apa művészi elhív(at)ásának problémáit is jelzi.
De hogyan juthat egy, a szerelméért Meseországot (belső tündérországát?)
elhagyó tündér(i lény) és egy botanikus házassága olyan zsákutcába, amelyen csak a
csoda segít? A család időleges szétesése, úgy tűnik, leginkább kommunikációs zavar
következménye. Az anya önmagával sem beszél problémáiról, nem néz szembe
önazonossága elvesztésének következményeivel (elszürkülésével és
„elsárkányosodásával”), csak hagyja rombolni magában az elnyomott, elfojtott
tündért.55 Férjével sem működik a kommunikációja, ahogy gyermekeivel sem.
De Péter sem kommunikálja, hogyan érinti felesége változása, s a gyerekeitől a
mesé(lés)t megtagadó anyai énje; mely tagadás/elutasítás implikálja egyúttal, hogy
férje személyiségének meghatározó szegmensével: mesélő lényével nem tart kapcsolatot. Létének esztétikai természetű dimenzióival az asszony nem érintkezik. Holott
a férfi foglalkozása is jelzi, milyen fontos számára a szépség, méghozzá az élő
természet, a növények szépsége, amit virágszeretetével, virágkereső tevékenységével
emel ki a szöveg. Leendő feleségével való megismerkedése pillanatában is virágok
után kutatott; ahogy a tündérlányka is virágok nyomában szökdösött ki időnként
Meseország kapuján. A virágmetaforika jelentésképzése mellett az is jelzi szerelem,
feleség és virágok összetartozását, hogy a férfi felhagy virágkereső tevékenységével,
amikor összeházasodnak, s ameddig boldogok. Az anya meséjéből tudható az is,
hogy szerelmük hajnalán Pannát látta a legszebb virágnak. A boldogság eltűnésének
észlelésekor kibeszélés, megbeszélés helyett azonban a férfi inkább elindul világgá,
hogy visszahozza az elveszett boldogságot otthonukba. A „mese” így arról is szól,
hogy szeretetkapcsolatok is összeomolhatnak kommunikáció, közös nyelv, empátia,
megértés nélkül. Vagy éppen arról, hogy mindez nem lehetséges önmagunk vállalása, önazonosságunk és mesélő énünk megőrzése nélkül. Továbbá, hogy az együtt
töltött idő alatt szükségszerűen lezajló (belső) változások és az önmagunk és a másik
változásához fűződő viszonyunk artikulálása nélkül kétségessé válhat a szeretetkap53 „Valami édes szender fogta el, leírhatatlan eseményeket álmodott; álmából új megvilágosodás ébresztette fel. Egy forrás szélén, puha gyepen találta magát, a forrás a légbe áradt ki, és abban mintha
elemésztődött volna; nem nagy távolságban tarka erezetű sötétkék sziklák emelkedtek; a napvilág
vadabb és világosabb volt, mint máskor; az ég feketén kékes és tökéletesen tiszta. De ami teljes erővel
vonzotta, az a forrás közvetlen közelében egy magas, világoskék virág volt, mely széles leveleivel
megérintette az ifjút. Körülötte számlálhatatlan virág pompázott mindenféle színben, és fenséges illat
töltötte be a levegőt. Nem látott mást, csak a kék virágot, és hosszasan szemlélte megnevezhetetlen
gyöngédséggel. Amikor azonban közeledni akart feléje, a virág hirtelen mozogni és változni kezdett.
A levelek csillogóbbak lettek, a növekvő szárra simultak, a virág az ifjú felé hajolt, a szirmok két kiterített gallért mutattak, melyben egy gyengéd arc lebegett.” A kék virágnak a mesedrámába illő (mert
búzavirágszerű) elképzelését l. https://www.flickr.com/photos/cvali2003/6015784242/
54 L. pl. http://film.sapientia.ro/uploads/oktatas/segedanyagok/04Platonizmus.pdf (2016. 09. 09.)
55 Nem véletlenül nevezi magát éppen sárkánynak a 2. felvonás elején, amikor magából kikelve követeli
gyerekeit vissza Csiri bá postástól.
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csolat fenntarthatósága. Egymás (szeretet)nyelvének keresése, felismerése, beszélése
nélkül megszűnik, de legalábbis veszélybe kerül a folytonosság, a folytathatóság.
A Péter szeme előtt észrevétlenül maradó virágért való elindulás arra is felhívja a
figyelmet, milyen gyakori, hogy idegenben, távolban, a messzeségben keresünk
dolgokat; ahelyett, hogy észrevennénk, hogy karnyújtásnyira van tőlünk, amiért
elindulunk. Ennek oka, persze, nem csak az, hogy nem nézünk szét magunk körül.
Az, hogy Péter nem látja, hogy a keresett virág ott van az asszony hajában, illetve,
hogy nem azt látja a legszebbnek, bár kék (búzavirág), sőt, feledi, hogy régen maga
az asszony volt a legszebb virág számára, felveti a kérdést, vajon igazán a szívével
tekint-e még az asszonyra; vagy már – talán magának is bevallatlanul – elszürkülése,
mesélő énjének elutasítása (vagy más) kiölt valamit a kapcsolatukból, megölt benne
valamit. Ha jól csak a szívével lát az ember, vajon a szívével lát-e, aki nem veszi észre
a nyilvánvalót? Hogy a két felnőtt kapcsolata a mesékhez való viszonyon fordul(t)
meg, mutatja, hogy akkor áll helyre a világ/család rendje, amikor Panna asszony
engedi felszínre törni mesélő énjét, a régi mesét, saját történetét…
De arra is rámutat a kéznél lévő dologért (az asszony hajában hordott kék virágért)
való elindulás, hogy időnként (?) el kell távolodnunk a dolgoktól ahhoz, hogy
észrevegyük őket. A megértéshez rálátás szükséges, eltartás, távolság. El kell menni
néha, hogy meglássuk, ami a szemünk előtt van/volt – az úton azonban el is veszhetünk… A dráma világában szükségszerűnek tűnik a megvilágosodáshoz az eltávolodás, ám ugyanakkor veszélyes vállalkozásnak is, mert sosem tért volna / térhetett
volna vissza a gyerekei felismerései nélkül az apa a családjához, Marabu király
felejtésátka sosem tört volna meg. A megértés paradoxona, úgy tűnik, csak a
mesékben, mesékkel feloldható; illetve mindig kell egy olyan erő, ami a megértőért,
eltávolodóért elindul, utánanyúl. De a mesedráma azt is implikálja, hogy ezt az erőt
mi magunk teremtjük meg, korábbi önzetlen (nem kiszámított/számító) cselekedetünkkel. A mesék hősei az úton áthaladó hangyahorda megkímélésével, az aranyhal
visszaeresztésével a vízbe; jelentéktelennek, elesettnek, szerencsétlennek látszó
személyek emberszámba vételével, köszönéssel való megtisztelésével… Péter a
gyerekeivel töltött „minőségi idővel”, a mesélésével. Mindez Péter meséjévé teszi a
történetet, ő is mesehőssé válik – bár sajátosan modern mesehőssé. Ő az, akiben a
hiány keletkezik, ő az, aki vándorútra indul, hogy betöltse a lelkében keletkezett űrt,
s elindul az élet füvéért, amely meggyógyíthatná, ezúttal kék virág alakját öltve
magára. Azt is jelzi így a szöveg, hogy az útnak indító sóvárgás nem pusztán
kapcsolati jellegű és főleg nem tárgyi természetű, hanem az autentikus lét igényéből,
a teljes élet és tökéletes lét vágyából fakad. Vágyát betöltendő mesehőshöz illően
messze földet, sok országot bejár, minden bizonnyal sok próbát kiáll, míg végül
Marabu király fogságába esik. A Meseországban rá váró próbatételt (amnézia)
azonban nem tudná kiállni gyermekei, felesége és saját meséi szereplői segítsége
nélkül; de a mesék rendje, módja szerint a segítség megérkezik, s nem marad a
Mesebirodalom foglya, nem felejti el saját történetét, hogy ki ő, és mi végre él.
Nem véletlen, hogy az apai mesék befogadói mentik meg végső soron a fogságba
esett családfőt, s éppen a mesék erejével. A kommunikáció valójában csak apa és
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gyerekei között működik a családban, mégpedig a mesék kommunikációja révén.
Az anya csak mesélő énje felszabadításával, a mesékkel való kommunikatív viszony
újralétesítésével tud visszalépni a családi kommunikációba. Személyisége integritásának helyreállításával azonban a család integritását is „visszameséli”. A szöveg
világában a mesélő kedv, tündéri (gyermeki?) énünk kioltásával működésképtelenné
válnak az emberi kapcsolatok; s csak a mese, mesélés képes rendezni azokat. Szép
szimbóluma ennek a sokszereplős meseszövés, amely megszabadítja az apát a
rabságból. Ám azzal, hogy a férfi valójában saját meséi rabja lett, mesélő kedve és
tehetsége miatt vált Meseország zsarnokának foglyává, a mesékbe való teljes belefeledkezés, a meséknek való teljes önátadás veszélyeire is figyelmeztet a szöveg.
A zsarnokságtól és rabságból megszabadító győztes mese maga igazi közösségi
attrakció, mely tulajdonképpen egy életmese, az anya életmeséje, aki végül is fel
tudta szabadítani magából a régi erőt, de ehhez drasztikus élményre volt szüksége;
és ez, beszédes módon, nem a férj, hanem a gyermekei távozása. Vajon miért csak az
anya mozgósítható benne? Értelmezhető ez úgy is, hogy a férje hiánya nem elegendő
ahhoz, hogy felszínre hozza magában a régi képességeket, azaz férjével való kapcsolata (már) nem elég intenzív ahhoz, hogy önmagában mélyre ásva elinduljon érte és
kettőjükért. Talán annak is tudatában van, hogy néha jobb az elengedés. Cselekvésképtelensége a férje távozásakor azonban arról is beszél, mennyire megfeledkezik
sokszor a nőben élő anya a feleségről – milyen gyakran elmarad a férfi-nő kapcsolat
újraépítése a gyermekek születésekor…
Ám gyermekei elvesztésével az „elsárkányosodott” nő56 anyagtigrissé változik.
Ahogy a dráma alcíme figyelmeztet: „az előadás nyomokban tigrist tartalmazhat”.
Az első „tigrisnyomokat” a gyerekek hagyják. A kisfiút tigrisölő játékába feledkezve
pillantjuk meg a dráma első jelenetében, mely jelenetben az is kiderül, hogy Panna
„kutya tigrisként” szokott belépni Tomi játékába, ha kéri a fiú. (De Tominak az
orgonabokor is megteszi ellenségként, ha húga épp nem akar „tigriskedni”.) Ezúttal
azonban a kislány csalogatná át Tomit az ő tündérmeséjébe, amit apjuk küldött
haza. Mint kiderül, a gyerekek már hónapok óta játsszák ezt a mesét.
A két gyerek láthatóan mesékben és szerepjátékokban éli az életét. Mesékkel,
mesejátékkal oldják az apjuk távolléte okozta szorongásaikat, félelmeiket; ösztönösen működtetve a mesékben rejlő gyógyító mechanizmusokat, az apjuktól tanult
módon, aki születésük óta mesemondással elégítette ki fikcióigényüket. Panna
tündér az apától kapott mesében; és tigris, ha kell, Tomi maga alkotta meséjében.
Tomi tigrisölő a saját meséjében, és haragos medve az apa-mesében; illetve kitalál
magának egy varacskosdisznó-játékot is, ami éppen az olvasó/néző szeme láttára
születik az első felvonásban. A vicces mímes játék hatására Panna dől a nevetéstől.
(Ennek a játéknak később nagy szerepe lesz a trónbitorlót legyőző mese megalkotásában.) Ám mindkét gyerek várja az apától az újabb mesét, ami majd Tominak
érkezik, hiszen neki még nem küldött a távollévő. Már a címét is kitalálta a kisfiú:

56 Maga Panna asszony tekint így magára, ahogy a 2. felvonás első jelentéből kiderül.
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Tomi és a billiárd kutya tigris. Elképzelése szerint korommal tigrisbőrre írva érkezik
majd, ha lesz akkora boríték, amibe belefér…
A további tigrisnyomok az anyához vezetnek, egyrészt rá utaló magatartás-jellemzőként; másrészt a kisfiának írott meséjével. Mert ha egészen a szabadító mese
elhangzásáig nem is mond mesét, írni mégiscsak ír egyet az anya; az apa elmaradt
meséinek hiányát betöltendő, illetve azt a (látszólagos) igazságtalanságot helyrebillentendő, hogy az apa csak Pannának küld mesét. A sok „tigrisnyom” az erő jele, ami
minden mesemondóban ott rejtezik, s amely erő a dráma végkifejletében meg is
mutatkozik Marabu király trónjáról való „lemesélésében”, s a felejtésre ítélt apa
emlékezetének „visszamesélésében”.57
Panna asszony eleinte nem ismer rá saját életmeséjére férje postán érkezett
tündérmeséjében; holott, ha nem is olvassa, gyerekeitől állandóan hallja, legalább
foszlányokban, míg ki nem zárja az ablak becsukásával a beszűrődő meseelőadás
hangjait. Gyerekei folyamatosan játsszák a „buta meséket”, abban élnek – bár maguk
nem is sejtik, hogy valójában anyjuk régi életét keltik életre játékaikban. Panna
asszonyt még az sem gondolkodtatja el, hogy a gyermekeit egyformán szerető apa
nem küld fiának mesét. Vagy talán nem ismeri (már) eléggé a férjét ahhoz, hogy jó
kérdést tehetne fel magának, amely közelebb vihetné a családot az újraegyesüléshez?
A Pétert kisgyermekkora óta ismerő postás-varázsló azonban felfigyel a férfira nem
jellemző „igazságtalanságra”, s meg is fejti az okát. Ha Panna asszony elgondolkodna, miért nem kapott Tomi mesét, már akkor rádöbbenhetne, hogy lánya meséje
valójában neki szól, az ő élettörténete. De ekkor még nincs ideje a látásnak s a
hallásnak; csak gyermekei elvesztése nyitja meg majd szemét, fülét, legfőképp pedig
szívét…
A Tominak szóló „tigrises” anyai mese nem arat nagy sikert a gyerekek körében,
mert nem „igazi”. Dühíti őket a nyílt didaxis, ami minden mesét tönkretesz.
A gyerekek, persze, nem tudják mire vélni az apára nem valló, szürke kis mesét, de
az anyának addig nem sikerül, sikerülhet a mesélés, míg elfojtja tündér-énjét. Ám a
tündéri felszínre kerülésének első állomása mégiscsak ez a szürke kis mese, amely,
Csiri bá postás értelmezésében, nemcsak arról árulkodik, hogy az apa-meseváró
gyerekek vágyát szeretné az édesanya kielégíteni a Tominak szóló mesével; hanem
arról is, hogy a mélyek mélyén talán mégiscsak hisz a mesék erejében az asszony.
A mesedráma az anya meséje is. Az ő felejtéstörténete bontakozik ki a Meseországban elmondott életmeséjéből, amelyből megtudjuk, hogy volt egyszer egy kis
tündérlány, aki addig-addig szökdösött ki Meseország kapuján, míg végül rátalált az
ő „Árgyélusára”, s Tündérszép Ilonához hasonlóan le nem tette a tündérséget érte.
Tudta, és meg is mondta szerelmének, hogy elveszti tündérségét, aki ezzel együtt
vállalta őt, mégsem volt ereje a tündér elszürkülésének viseléséhez. Péter nem
számolt a tündérség elvesztésének mibenlétével – nem is számolhatott, mert elkép57 Bár a tigrismese majdnem végzetessé válik, mert Tomi nem tudhatta, hogy mesebeli tigrisekkel
nem győzhető le a mesebeli király; de Panna meséje a varacskosdisznóról megmenti a helyzetet, s
hogy abba minden mesebeli barát bekapcsolódik egy-egy mondattal tovább szőve a mesét, táncoló
varacskosdisznóvá varázsolják végül a gonosz trónbitorlót.
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zelni sem tudta, milyen lesz majd az… Az apa valójában az anya eredeti világába,
Meseországba menekül vissza. A falu, ahonnan elindul, Almavölgy. Alma, kertszerű
környezet, hiány, tündér és az elveszett tündért kereső szerelmes férfi – mindez
Tündérszép Ilona és Árgyélus vagy éppen Csongor és Tünde történetének szöveghorizontjával tágítja ki a mesedráma szövegét, ami a boldogságkeresés motívumát
erősíti a dráma szövetében.
Boldogságkeresésről azonban nem csak az egyéni lét vonatkozásában beszél a
szöveg, társadalmi szinten is felveti a kérdést Meseország trónfosztott királyának
történetével. Egyéni és társadalmi boldogságot szétszálazhatatlan összefonódottságban mutat a dráma: nem lehet boldog az az ország, melynek nem szabadok a
polgárai, és nem lehet boldog az ember zsarnoki uralom alatt. János király országa (a
mitológiai hagyományhoz híven) a Paradicsom volt maga; de, ahogy a Paradicsomban (kígyó), élt benne a Gonosz is, a féltékeny és hatalomvágyó Marabu herceg
személyében, aki végül letaszította trónjáról a királyt, hogy megteremtse a maga
zsarnoki uralmát. Csiri János bácsi, a varázsló királyból lett postás életmeséje arra
tanít, hogy a boldogság Meseországban is kiküzdött állapot, és a Gonosszal minde
nütt és mindenkor számolni kell. Nem elég a meseismeret; emberismeret is kell
ahhoz, hogy a Gonosz ne nyerhessen teret. Meseország királyának hatalmas varázslónak kell lennie, mert az ide-oda kószáló, meséből mesébe járó, áttévedő, eltévedő
meseszereplőket a bölcs királynak helyükre kell varázsolnia. „Hatalmas varázsereje
van ám a meséknek, és még hatalmasabb varázserő kell ahhoz, hogy helyére rakjunk
egy kisiklott mesét!” – mondja az elvarázsolt kastély attribútumaival58 felruházott
házában őt faggató Pannának és Tominak élettörténetét mesélve, akik akkor – az
olvasóval/nézővel együtt – még nem sejthetik, hogy épp most is egy mese helyrerakása zajlik... Ám a mesék helyrebillentése erőveszteséggel jár, harminc évvel korábban éppen egy „mesehelyrebillentés” utáni legyengült állapotát kihasználva taszította le Marabu herceg a trónról, ami azért vált lehetségessé, mert testőröket nem
tartott a király, mivel nem gondolta, hogy lehetnek ellenségei. Ami fölöttébb
meglepő, hisz Marabu herceg korábban, a varázslóiskolában egyszer már legyőzte
vívásban, orvul hátba támadva őt. Hiába volt hát jó király és a mesékben rendet
tartani képes nagy varázsló, úgy tűnik, a meséket nem olvasta jól. Meseismerete
rendszerező, katalogizáló jellegű, ami a kóborló hősök „helyrebillentéséhez” ugyan
elegendő, de a Gonosszal szemben kevés. János király nem vonatkoztatta magára a
meséket, holott kiolvashatta volna belőlük, hogy ahol Jó van, ott Gonosz is, s a
Gonosz mindig hatalomra tör; s bár legyőzhető, csak akkor, ha ismerjük és kiismerjük, felismerjük és számolunk vele.

58 A tükörként is funkcionáló fényesre csiszolt teafőző üst, amelyben megpillantja a hozzá érkező gyerekeket, az elvarázsolt kastélyok torzító tükreit idézi. Maga az, hogy nem kannában, hanem üstben főzi a
teát a postás, varázslóotthonra utal; ahogy a törött varázspálca és a szekrényből előkerülő varázssüveg
is. A törött pálca jelzi, hogy varázstalan varázsló lakja a házat; ahogy az is, hogy sikertelenül próbálja
meggyújtani a tüzet vele. A varázserő próbálgatása arra utal, hogy az exvarázsló sejti, hogy hamarosan
szükség lesz valaha volt tudományára…
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Csiri bá és Marabu iskolatársak voltak a varázslóiskolában, ahol Marabu mindenben csak második lett, amiben János királyfi első. Feldolgozatlan rivalizálása,
frusztrációja a királyfi ellenségévé tette a herceget; a királlyá lett János azonban nem
számított rá, hogy hatalomra tör. Az uralkodáshoz emberismeret, lélektani ismeretek is kellenek – mondhatni, értő meseolvasás… János király alulmaradt Marabuval
szemben, aki katonai puccsal győzte le, amikor este, egyedül volt a királyi ágyában,
legyengült állapotban. Barátai észre sem vehették, hogy segítségre szorul. Mire észbe
kapott, a trónbitorló emberei áthajították a határon. Ekkor törött el a varázspálcája,
amit ugyan egy vékonyka szál még összetartott egy ideig, de annyi varázserő még
tűzgyújtáshoz sem elég, amennyi maradt benne. Száz részre tört a varázsbiciklije is.
Utóbbit a király némiképp helyrepofozta Szürkeföldön, ezért történhetett meg, hogy
a magáról és repülő biciklijéről megfeledkezett varázsló lebukott Panna és Tomi
előtt. A szürkék földjére menekült trónfosztott uralkodó kísérletet sem tett a visszatérésre, hisz Marabu katonai erejével nem versenyezhetett. A katonai diktatúra egyre
inkább kiteljesedett a harminc év alatt, míg Csiri bá a szürkék között élt. Minden
sarkon katonák és kémek. Csiri bá tisztában van vele, hisz teliholdas éjszakákon,
álmában megérzi, mi történik Meseországban, így arról is tudomása van, hogy
Marabu emberrabló lett. Úgy teremt magának egyre növekvő birodalmat, hogy a
szürkéket mesélteti, az új mesék ugyanis alattvalóinak számát növelik. Gyanútlan
embereket csalogat Meseországba, és mesélteti őket – mivel mesélni csak a szürkék
tudnak. Péter is ezért kell neki. A mesélők azonban többé nem tér(het)nek vissza – a
meséléssel párhuzamosan ugyanis emlékezetvesztés sújtja őket. Minél többet
mesélnek, annál inkább elfelejtik, kik ők, honnan jöttek –, így viszont a mesélési
képességüket is elvesztik, s szoborrá merevednek. A céltalanság állapotában mozdulatlan szoborként tengetik napjaikat. Péterre is ez a sors vár…
Hiába boldogtalanok a meselények a „kalóz király” uralma alatt – ahogy Tomi
nevezi Marabut –, birodalmában nem mutatkozik erő hatalma megdöntésére.
A félelem megbénítja alattvalóit. Bejutni pedig nem könnyű: erős fallal vette körül
az országot; katonák, őrség vigyázza. Kering ugyan egy legenda a falon átjutott
tündérről, de ebben valójában senki nem hisz, egészen addig, míg Panna asszony
életmeséjéből ki nem derül, hogyan is jutott át a „buta kapun”…
Meseország azonban olyan, amilyennek az emberek mesélték, mesélik – tudjuk
meg a száműzött király elbeszéléséből, amikor Panna és Tomi meglátogatja. Ám, ha
az emberek meséi tartják életben Meseországot, ez azt is jelenti, hogy a Gonosz
győzelmét is emberek tették lehetővé; s hogy Marabu legyőzhette János királyt,
abban is szerepük van a mesélőknek. A két párhuzamos világ valójában ezer szállal
kötődik egymáshoz, a Mesebirodalom a szürkeföldiek teremtménye, és a harminc
éve uralkodó zsarnokot emberek teremtették, uralmát emberek éltetik. Hatalma
azonban mesével megdönthető. A zsarnokfosztó narratíva létrejöttében a kulcsszerep az anyáé, ám sokat mond a zsarnokságok, diktatúrák leépíthetőségéről, hogy
mesélők összjátéka hozza létre a győztes szöveget. Maga az a tény is elgondolkodtató,
hogy a dráma világában narratíva teremti, élteti és dönti meg a zsarnokot/zsarnokságot. Mesélj mesét! – mondja a dráma címe (és Csiri bá Panna asszonynak); de nem
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mindegy, milyen ez a mese. A nyelv nem eszköz, hanem teremtő erő; és nagyon nem
mindegy, hogyan és mire használják. Sokatmondó az is, hogy Marabu legyőzésekor
más semmiféle varázslat és varázseszköz nincs a „lázadók” birtokában. A varázspálca végleg eltörött, amikor Panna asszony végre elfogadta a mesék létezését; a
bicikli kerekei szanaszét gurultak, amikor a gyerekek Meseországban landoltak vele.
A végkifejletben a nyelv teremtő hatalma az egyetlen rendelkezésre álló varázserő.
Működtetéséhez azonban át kell jutni a falon. De kik és hogyan jut(hat)nak át?
Az, hogy a gyerekek a táltosbiciklivel sikeresen bejutnak Meseországba, a mesék
logikája szerint természetes; de hogy jut be a varázstalan varázsló és az édesanya?
Úgy tűnik, ehhez elég vállalniuk önmagukat: amint királyként kezd viselkedni a
trónfosztott király, egykori alattvalója királyként ismeri el. „Igenis, Felség” – rebegi
térden állva az egykori tündér, és engedelmeskedik; ami óhatatlanul felveti azt a
kérdést, hogy az elüldözött király, azzal, hogy harminc éven át bujkált kilétét
rejtve-tagadva, vajon nem járult-e hozzá a diktatúra kiteljesedéséhez, s a trónbitorló
diktátori szenvedélye elhatalmasodásához?! Talán erre is gondol, amikor, miután az
anyát szembesítette hibájával, saját hibájáról is nyilatkozik: „Nagy hibát követtél el”
– mondja neki a levelek el nem olvasására utalva; majd így folytatja: „Én is nagy
hibát követtem el.” Hogy levonta a tanulságot, mutatja, hogy Marabuval szemben a
végkifejletben sikeresen alkalmazza az anyával már bevált módszert: királyi önmaga
vállalását.
Meseország egykori lakóinak visszajutási lehetőségét azonban nem a „visszakirályosodott” Csiri bá, hanem a mesékben újra hinni kezdő Panna asszony teremti meg.
Az ő varázsigéje teszi láthatóvá a Mesebirodalmat, benne a családját, s kicsit már a
jövőt, hisz Csiri bát és magát is odaát mutatja a varázsbakancs, ami kissé előresietett
az időben. A bakancs tulajdonképpen Tomi egészen közönséges bakancsa. Még a
belerejtett koszos zokni is benne van. Varázseszközzé válásának körülményei azt
jelzik, hogy a varázserőt nem a tárgy hordozza, hanem a varázsige kimondója.
A varázs a kimondás erejében van. Ez az erő megnyitja a párhuzamos világok
közötti átjárót: a szekrényajtót is. (A szekrényajtó átjáró voltának felismerése
azonban Csiri bá érdeme, aki minden mesét ismer, így a Narnia krónikáit is…)
Meseországba először a gyerekek jutnak át, ahol rettegő alattvalókat és óriási
felfordulást találnak. Marabu király nem látja el uralkodói kötelességét, hisz nem
varázsolja helyükre az elkóborolt meselényeket; sőt, még élvezi is az eltévedt szerencsétlenek komikus viselkedését. A Piroskaként viselkedő Mackón (akiben nehéz
nem Micimackót sejteni, hisz Nyuszival kóborol) a gyerekek varázslat nélkül
segítenek, ahogy édesapjuk meséjében Panna tündértől látták, aki szintén a józan
észre hallgatva segítette hozzá őket a talált kesztyű és ásó értelmes elosztásához.
Panna és Tomi az apától kapott mese elmondásával visszairányítja saját meséjébe a
szerencsétlen kódorgót. És bár az eredmény nem végleges, hisz a lázadáson ért
Mackóból a gonosz varázsló egy időre újra Piroskát csinál, annyi mindenesetre
kiderül, hogy a szürkeföldiek varázslat nélkül is képesek helyrebillenteni a meséket,
ha jól mesélik a megfelelőt. Vagy maga a mese a varázslat, hisz a mesedráma azt
mutatja, hogyan vág rendet a világ káoszában a mese. A tündérből lett ember (Panna
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asszony) meséje végül helyrebillenti a kizökkent időt Meseországban és Szürkeföldön, de a siker csak a kislány Panna befejező meséjével válik teljessé, amibe minden
mesebeli barátjuk bekapcsolódik. A család újra egyesül, visszatér Almavölgybe, a
Pipacs utca 12.-be; Csiri bá pedig visszaül trónjára, hogy rendbe tegye Meseország
dolgait…
„Csak kétféleképpen élheted az életed. Vagy abban hiszel, hogy semmi sem
varázslat. Vagy pedig abban, hogy hogy a világon minden varázslat” – állította
Einstein.59 A boldogsághoz, a mesedráma világában, úgy tűnik, az utóbbi út vezet.
Ezen az úton azonban mielőbb el kell indulni, mert a pszichológusok előrejelzése
szerint a mai 20–29 évesek több mint a fele narcisztikus személyiség lesz 65 éves
korára. Hiszen, miközben az online élet erősen támogatja a felnövesztett egót; az
érzelmi intelligenciát és az empátiát a Z generáció már nem tekinti fontosnak, sőt
inkább hátráltatónak. Ez a generáció nem mutat túl sok szociális érdeklődést, és
hamar elunja magát – mondja Tari Annamária, aki szerint közülük sokaknak nagy
eséllyel lesz gyors, unalmas és nem túl boldog élete.60 Mindannyiunk felelőssége, hogy
ne így legyen…

59 L. Kádár Annamária (2013): Mesepszichológia. Kulcslyuk, Budapest. 11.
60 L. Tari Annamária (2016): Az önbecsülés a mai élet drogja. Konferencia-előadás. Biztonságos Böngészést Konferencia, Kaposvár. Letöltés: http://kaposvariprogramok.hu/tariannamaria (2016. 09. 21.)
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KÖNYVTÁRTUDOMÁNY 2017-TŐL –
A KATEDRA SZEMSZÖGÉBŐL
KISZL PÉTER1

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

PÉTER KISZL: LIBRARY SCIENCE SINCE 2017 – FROM THE
PERSPECTIVE OF HIGHER EDUCATION
In December 2014, the Government adopted the Higher Education Concept, which
defines the strategic goals of higher education to be completed by 2030. Its first step –
changing the structure of degree programs – had been completed by June 2015.
According to the Government Decree No. 139/2015 (VI. 9.) on the list of qualifications
that can be obtained in higher education and on the inclusion of new qualifications,
librarian qualifications in the social sciences field of education can be: Library and
Information Scientist BA qualification (Library and Information Science BA program)
and Library and Information Scientist MA qualification (Library Science MA program). The decree confirms the undivided teacher-librarian degree program as well,
however, due to its special position, now it is not discussed in detail, and nor is the
PhD program. As a result of the introduction of the Hungarian Qualifications Framework, the review process of the training and outcome requirements started in July 2015
with the assistance of the Hungarian Rectors' Conference. This study reports on the
main features of the training and outcome requirements defining the future framework
of the program, as well as on the tasks ahead of us and the problems to be solved.
A Kormány 2014 decemberében fogadta el a felsőfokú képzés stratégiai céljait 2030-ig
rögzítő, Fokozatváltás a felsőoktatásban című fejlesztési koncepciót, melynek első
lépéseként 2015 júniusára befejeződött a szakstruktúra átalakítása. A felsőoktatásban
szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló,
139/2015. (VI. 9.) számú kormányrendelet szerint a társadalomtudomány képzési
területen szerezhető könyvtáros végzettségek: informatikus könyvtáros BA szakképzettség (informatikus könyvtáros alapképzési szak); okleveles informatikus könyvtáros
MA szakképzettség (könyvtártudomány mesterképzési szak). A jogszabály megerősíti a
könyvtárostanár osztatlan tanárszakot is, azonban speciális helyzeténél fogva erre nem
térünk ki, ahogy a doktori (PhD) képzésre sem. A Magyar Képesítési Keretrendszer
1 Kiszl Péter PhD, habilitált egyetemi docens, intézetigazgató – Eötvös Loránd Tudományegyetem
Könyvtár- és Információtudományi Intézet, Budapest
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(MKKR) bevezetése nyomán a Magyar Rektori Konferencia (MRK) közreműködésével
2015 júliusában elkezdődtek a képzési és kimeneti követelmények (KKK) felülvizsgálati
folyamatai. A képzés jövőbeli kereteit meghatározó KKK-k főbb jellemzőiről, illetve az
előttünk álló és megoldásra váró további feladatokról szól tanulmányunk.
Magyarországon a felsőfokú könyvtárosképzés az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Karán (ELTE BTK) indult meg az 1948/1949-es tanévben, s
azóta folyamatosan, megszakítás nélkül, eredményesen működik.2 Jelenleg, 2016
decemberében a Debreceni Egyetemen (DE), az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, az Eszterházy Károly Egyetemen (EKE),3 a Nyugat-Magyarországi Egyetemen
(NYME),4 a Pécsi Tudományegyetemen (PTE) és a Szegedi Tudományegyetemen
(SZTE) folyik informatikus könyvtáros alap- és mesterképzés.5 Felsőfokú oklevelet
könyvtárostanárként (korábban könyvtár-pedagógia) is lehet szerezni, az osztatlan
tanárképzés közismereti szakpártagjára a DE, az EKE, az ELTE, a PTE és az SZTE
rendelkezik indítási engedéllyel. Magyarországon Könyvtártudományi doktori
program kizárólag az ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskolájában működik,6
2 Az ELTE könyvtárosképzésének múltjáról bővebben tudósítanak: Kovács Máté (1970): Az egyetemi könyvtárosképzés két évtizedes fejlődése és főbb kérdései. Budapest. http://mek.oszk.
hu/06700/06707/06707.htm; Bényei Miklós (2013): Kovács Máté elmaradt előadása az IFLA budapesti
kongresszusán: „A könyvtárosképzés rendszere Magyarországon”. Könyvtári Figyelő. 23. 3. 517. p.
http://ki.oszk.hu/kf/2013/09/kovacs-mate-elmaradt-eloadasa-az-ifla-budapesti-kongresszusana-konyvtaroskepzes-rendszere-magyarorszagon/; Futala Tibor (1980): Kronológia a hazai
könyvtárosképzés és továbbképzés változásainak figyelemmel kíséréséhez. Könyvtári Figyelő. 26. 2.
137-147. p.; Sebestyén György (2001): Az egyetemi könyvtárosképzés ötven éve. Az ELTE Könyvtártudományi Tanszékének rövid története. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó. ISBN 9634634680 és Kiszl Péter
(2015): A könyvtárosi szakvizsga magyarországi gyökereiről képesítési rendszerünk 140 éves jubileumán. Könyvtári Figyelő. 25. 2. 217-228. p. A közelmúlt történéseit veszi számba: Kiszl Péter (2015):
Tudományos örökség és gyorsuló fejlődés – könyvtárosképzés az Eötvös Loránd Tudományegyetemen.
Könyvtári Figyelő. (61.) 25. 4. 443-462. p.
3 „Az Emberi Erőforrások Minisztere mint a fenntartói jogokat gyakorló oktatásért felelős miniszter – a
nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) 20.§ (1) bekezdése szerint – döntött a
Károly Róbert Főiskola és az Eszterházy Károly Főiskola 2016. július 1. hatállyal történő összeolvadásáról és az Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Szent István Egyetemből történő kiválásáról és
az Eszterházy Károly Főiskola, valamint a Károly Róbert Főiskola integrációjának eredményeképpen
létrejövő új intézmény szervezetébe 2016. július 1. napjával történő beolvadásáról. Az Országgyűlés
a 2015. évi CCVI. Tv. 42.§ (3) bekezdése szerint a Károly Róbert Főiskola és az Eszterházy Károly
Főiskola összeolvadásának törvénybe iktatásával döntött az Eszterházy Károly Egyetem 2016. július
1. napjával történő létrehozásáról.” Forrás: Ketyeg a visszaszámláló – főiskolából egyetem https://unieszterhazy.hu/hu/egyetem/egyetem/hirek-1048/c/ketyeg-a-visszaszamlalo-foiskolabol-egyetem
4 A NYME Savaria Egyetemi Központ 2017. február 1-jétől az ELTE része, ld.: Jövőre új campusszal
bővül egyetemünk: https://www.elte.hu/content/jovore-uj-campusszal-bovul-egyetemunk.t.12467
5 Ezen intézményeken túl a Debreceni Református Hittudományi Egyetem (DRHE) is rendelkezik informatikus könyvtáros alapszak indítására akkreditációs engedéllyel. A 2017/2018. tanévre a DE, az EKE,
az ELTE (beleértve a NYME Savaria Egyetemi Központját), a PTE és az SZTE hirdetett alapképzést,
míg mesterképzést az EKE, az ELTE, a PTE és az SZTE.
6 A doktori program kezdeti éveiről ld.: Sebestyén György (2004): Könyvtártudományi és informatikai
PhD-képzés az Eötvös Loránd Tudományegyetem könyvtártudományi-informatikai tanszékén. Múlt
és jelen. Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. 51. 11. 475-483. p. Az ELTE doktori képzésének friss
fejleményeiről: Kiszl Péter: i. m. 2015.
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azonban a hazai doktori iskolák közül – határterületként, ezáltal jelentősen kisebb
hallgatói létszámmal – más is felvállalhat könyvtártudományi vonatkozású témát.7
A 2016/2017-es tanévtől felvett hallgatók létszámaira (1-4. ábra)8 tekintve rögvest
megállapíthatjuk, hogy jelentős eltérések mutatkoznak az egyes képzőhelyek adatai
között. Erre alapos elemzésében – a korábbi trendek alapján – már Murányi Péter is
felhívta a figyelmet.9 Eszenyiné Borbély Mária pedig utalt arra, hogy a
munkaerőpiaci igények és a pályakezdők között egyre jobban nyílik szét az olló, azaz
több frissdiplomás könyvtárosra lenne szükség például a nyugdíjba vonulók maradéktalan pótlása érdekében.10 Ennek persze összetett okai lehetnek: a bejövő hallgatói
létszám nagysága, de a képzés során történő lemorzsolódás és a pályaelhagyás is.
Állami ösztöndíjas
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1. ábra Az informatikus könyvtáros alapképzés nappali tagozatára felvett hallgatók létszáma
2016-ban

7 Jellemzően például a Debreceni Egyetem Informatikai Tudományok Doktori Iskolájának Alkalmazott
információtechnológia és elméleti háttere doktori programja (korábbi összefoglalás a debreceni képzésről: Bényei Miklós – Boda István Károly (2005): Könyvtár- és információtudományi PhD-képzés a
Debreceni Egyetem Informatikai Karán. Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. 52. 7-8. 347-352. p.), az
Eszterházy Károly Főiskola Neveléstudományi Doktori Iskolának Elektronikus tanulási környezetek,
valamint Nevelés- és művelődéstörténeti doktori programja vagy a Szegedi Tudományegyetem Irodalomtudományok Doktori Iskolája Régi magyar irodalom programja.
8 Az ábrákat a http://www.felvi.hu 2016. december 12-i állapota alapján Németh Katalin készítette.
9 A 2006-2014 közötti időszak hallgatói létszámainak alakulását teljes körűen magyarázza: Murányi
Péter (2015): Számokba fojtva… Könyvtári Figyelő. (61.) 25. 1. 17-28. p.
10 A könyvtáros munkakörben foglalkoztatottak korfáját és az ebből következő generációváltást elemzi:
Eszenyiné Borbély Mária (2015): A tanulás szerepe az életpálya-építés során: az iskolarendszerű képzés. Könyvtári Figyelő. (61.) 25. 1. 15-16. p.
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2. ábra Az informatikus könyvtáros alapképzés levelező tagozatára felvett hallgatók létszáma
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4. ábra Az informatikus könyvtáros mesterképzés levelező tagozatára felvett hallgatók
létszáma 2016-ban

A 2006-tól bevezetett háromfokozatú képzés (alap-, mester- és doktori szint)11 a
nemzetközi gyakorlathoz hasonlóan különféle típusú intézményekben való munkára
készíti fel a hallgatókat:
1. A BA képzés elvégzése után a hallgatók leginkább közkönyvtárakban, kisebb
információszolgáltató intézményekben helyezkednek el.
2. Az MA képzés befejezését követően a hallgatók a szakterületi ismeretekhez
kapcsolódóan speciális munkakörökben képesek dolgozni: nagyobb közkönyvtárakban, egyetemi könyvtárakban, szakkönyvtárakban, vállalati könyvtárakban, a versenyszférában és a közigazgatásban. A hatályos jogszabályok eltérő
képzettségi követelményeket állítanak a különböző könyvtárosi munkakörökhöz: MA végzettséggel lehet könyvtárakban vezetői munkakört betölteni, de
MA szintű diploma kell a főkönyvtárosi, tudományos kutatói kinevezésekhez
éppúgy, mint a kulturális szakértői, szakfelügyeleti tevékenységhez. A kutatás,
a fejlesztés és az innováció területén nélkülözhetetlen a tudásvagyon menedzselése, amelyet az MA szint teremt meg.
3. A PhD képzés fő feladata a tudományos kutatói utánpótlás, ezáltal – többek
között – a könyvtárosképzés számára a minősített oktatók biztosítása.
A Fokozatváltás a felsőoktatásban címet viselő felsőoktatási stratégiának,12 mely
2030-ig rögzíti a főbb célokat és a speciális beavatkozási területeket, a Kormány
11 Kiszl Péter (2010): Ízlik-e a bolognai? A többciklusú informatikus könyvtárosképzés eddigi tapasztalatai. Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. 57. 1. 3-14. p.
12 Fokozatváltás a felsőoktatásban. A teljesítményelvű felsőoktatás fejlesztésének irányvonalai [Budapest, 2014.] 94. p. http://www.kormany.hu/download/3/44/40000/fels%C5%91oktat%C3%A1si%20
strat%C3%A9gia.zip
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2014. december 22-i ülésén adott zöld jelzést. A végrehajtás első elemeként a szakstruktúra felülvizsgálatára került sor, melyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma
(EMMI) Felsőoktatásért Felelős Államtitkársága végzett – többek között – a Magyar
Rektori Konferencia (MRK) szakbizottságainak bevonásával.
A Kormány 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelete a felsőoktatásban szerezhető
képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről13 (megjelent a
Magyar Közlöny 2015. június 9-i számában) szerint ezután is lehetőség nyílik
informatikus könyvtáros BA és MA végzettséget szerezni a társadalomtudomány
(Social Science) képzési területen:
■■ „A 29.” számú képzés: informatikus könyvtáros (Library and Information
Scientist) szakképzettség (informatikus könyvtáros – Library and Information
Science – alapképzési szak);
■■ „M 105.” számú képzés: okleveles informatikus könyvtáros (Library and
Information Scientist) szakképzettség (könyvtártudomány – Library Science –
mesterképzési szak).14
Látható, hogy az oktatásirányítás által meghatározott szak- és szakképzettség a
mesterképzésnél nem egyezik meg (szak: könyvtártudomány, szakképzettség:
okleveles informatikus könyvtáros), sőt, a magyar- és angol szakelnevezéseken
egyaránt van mit csiszolni –, erre a későbbiekben még utalni fogunk.
A Felsőoktatásért Felelős Államtitkárság – az MRK szakbizottságainak koordinálásával, az új szakjegyzékkel összhangban – 2015 júniusában elindította az egyes
felsőoktatási szakokhoz (17 felsőoktatási szakképzés, 112 alapképzés, 254 mesterképzés, összesen 383 képzés) tartozó, Az alap- és mesterképzési szakok képzési és
kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendeletben meghatározott15
KKK-k tartalmi modernizációját.16 A Standards and guidelines for quality assurance
in the European Higher Education Area (ESG),17 azaz a felsőoktatási minőségbiztosítás európai standardjaiban meghatározott, kimeneti fókuszú tanulási ered13 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések
jegyzékbe történő felvételéről.
14 A 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről továbbra is tartalmazza a könyvtárostanár osztatlan közismereti tanári mesterszakot
kétszakos képzésben, ember és társadalom műveltségi területen.
15 A teljes képhez ld. még: A felsőoktatási szakképzések képzési és kimeneti követelményeiről szóló
39/2012. (XI. 21.) EMMI rendeletet, valamint A tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes
tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendeletet.
16 Időszerű a felsőoktatás képzési és kimeneti követelményeinek megújítása. 2015. június 10. 16:08 MTI.
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/felsooktatasert-felelos-allamtitkarsag/
hirek/idoszeru-a-felsooktatas-kepzesi-es-kimeneti-kovetelmenyeinek-megujitasa
17 European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA): http://www.enqa.eu
Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG). (2015).
Brussels, Belgium 27 p. ISBN: 9789081686723 http://www.enqa.eu/wp-content/uploads/2015/11/
ESG_2015.pdf
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mények alkalmazásának vizsgálatára kötelezi a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs
Bizottságot (MAB) a jogszabályi háttér is.18
A BA (6 félév, 180 kredit) és MA (4 félév, 120 kredit) szintű könyvtárosképzés új
KKK-inak kidolgozására szolgáló munkabizottság felállítására és vezetésére Kiszl
Péter, a 2015. március 24-én, az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi
Intézetében, az érintett hazai képzőhelyek, valamint a munkaadók és munkavállalók
reprezentatív szakmai szervezeteinek képviselői által megalapított Könyvtár- és
Információtudományi Képzések Kollégiuma (KIKK)19 elnöke kapott felkérést az
MRK-tól, aki a Kollégium tagjait vonta be az alap- és mesterszak tartalmi modernizációjába.
Többszöri egyeztetés után, 2015. augusztus 24-én az ELTE BTK Könyvtár- és
Információtudományi Intézetében összeülő munkabizottság20 megállapította, hogy a
2006-tól (BA), illetve 2009-től (MA) használt informatikus könyvtáros KKK-k – a
tudományos és a munkaerő-piaci, valamint a gazdasági szempontoknak egyaránt
megfelelő – korszerűsítését időszerűnek tartja. Ez nem indokolja azonban az infor18 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 67. § (4a): „A MAB a szakértői véleményét a (3)
bekezdés a) pontjában és a 8. § (2) bekezdésében szabályozott eljárásokban a felsőoktatási minőségbiztosítás európai standardjainak (Standards and Guidelines in the European Higher Education Area, a
továbbiakban: ESG) figyelembevételével hozza meg. Az oktatási hivatal határozatában ismertetni kell a
MAB ESG-nek való megfelelésről hozott szakértői megállapítását.”
19 Az informatikus könyvtáros BA és MA szakalapítási konzorcium munkájának több évvel ezelőtti
befejezése óta újfent igény mutatkozik a képzőhelyek szorosabb együttműködésére, a gyakoribb és
szorosabb kapcsolatfelvételre, eszmecserére. Ezen indíttatásból – a képzés folyamatos korszerűsítése,
az országos szakmai álláspontok kialakítása, illetve az intézményi vélemények egységesítése érdekében – az egybegyűltek megalakították a Könyvtár- és Információtudományi Képzések Kollégiumát
(KIKK), melynek elnökévé Kiszl Pétert, az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézetének
igazgatóját választották.
Bővebben: Kiszl Péter (2015): Az informatikus könyvtáros alap- és mesterszak aktualitásairól a
Könyvtár- és Információtudományi Képzések Kollégiuma megalakulásának tükrében. Könyvtári
Levelező/lap. 27. 7. 3-12. p. és Kiszl Péter (2015): Újratervezés a könyvtárosképzésben. Tudományos és
Műszaki Tájékoztatás. 62. 11-12. 399-414. p.
20 Tagok (az intézmények alapításkori megnevezésével): Barátné Hajdu Ágnes (Magyar Könyvtárosok
Egyesülete), Eszenyiné Borbély Mária (Magyar Könyvtárosok Egyesülete – Informatikai és Könyvtári
Szövetség közös oktatási- és képzési munkabizottsága), Fodor Péter (Informatikai és Könyvtári Szövetség), Gilányi Attila (Debreceni Egyetem Informatikai Kar Könyvtár-informatika Tanszék), Kiszl
Péter (ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet), Lengyelné Molnár Tünde (Eszterházy
Károly Főiskola Médiainformatika Intézet Humáninformatika Tanszék), Murányi Péter (Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Történet- és
Társadalomtudományi Intézet Könyvtár- és Információtudományi Intézeti Tanszék), Nagy Zsuzsanna
(Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma), Sándor Klára (Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Társadalomtudományi Intézet Kulturális Örökség és Humán Információtudományi
Tanszék), Varga Katalin (Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési
Kar Könyvtár- és Információtudományi Intézet). Az Informatikai és Könyvtári Szövetséget Fodor
Péter mandátumának lejárta után, Ramháb Mária 2015. május 13-án megválasztott elnök képviselte a
testületben, illetve konzultációs partnerként jelen volt Virágos Márta, az MRK Könyvtári Főigazgatók
Bizottságának elnöke. 2016-tól a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának (HÖOK)
delegáltjaként Ritzl András is a testület tagja. A felsorolt szakembereken túl Kenyéri Katalin, az
EMMI Kultúráért Felelős Államtitkárság Közgyűjteményi Főosztály Könyvtári és Levéltári Osztály
közigazgatási tanácsadója is segítette a KKK-verziók létrehozását. A munkabizottság adminisztrációs
hátterét Boda Gáborné Köntös Nelli és Németh Katalin (ELTE BTK KITI) biztosította, melyért ezúton
is köszönettel tartozunk.
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matikus könyvtáros képzési rendszer teljes formai és tartalmi átszabását, sokkal
inkább bizonyos új ismeretkörök bevezetését és az elavultak – gondos felülvizsgálat
utáni – módosítását, esetleg elhagyását, az MKKR-hez történő igazodást.
A 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet a felsőoktatási szakképzések, az alap- és
mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés
közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról a változások a 2017-es felvételi
eljárástól induló képzésekben érvényesülnek majd először. A Könyvtári Figyelő
hasábjain részletesen kommentálni fogjuk az új képzési és kimeneti követelményeket
és ismertetjük a legnagyobb hallgatói létszámmal bíró ELTE BTK által kidolgozott új
hálóterveket. Előzetesen, eddigi munkánkba betekintve, az 1. táblázatban (benne
dőlt betűvel jelezve a későbbiekben szükséges, de a KKK-rendeletben nem megvalósítható korrekciókat) ismertetjük a legfőbb tartalmi elemeket, és néhány alapelvre
hívjuk fel a figyelmet:
■■ Mindvégig törekedtünk az elmélet és a gyakorlat egyensúlyának megteremtésére, a munkaerő-piaci és a hallgatói elvárások, a nemzetközi tudományos
trendek, ugyanakkor a hazai szakmai sajátosságok és felsőoktatási hagyományok beépítésére, a rendszerszemléletű megközelítésre.
■■ Fontosnak tartjuk a jelenleg „könyvtártudomány”-ra módosított mesterszak
elnevezését könyvtár- és információtudományra változtatni. Ezt már a KIKK
2015. márciusi állásfoglalásában is jeleztük, és a nemzetközi trendek egyértelműen alátámasztják kérésünk jogosságát.
■■ A bizottság kifejezte az angol nyelvű elnevezés korrigálásának igényét is, melyre
– az MRK-tól kapott tájékoztatás szerint – külön rendeletmódosítás során
lehetőség nyílik a közeljövőben. A „Library and Information Scientist” (BA) és
a „Librarian and Information Scientist” (MA) angol nyelvű szakképzettség
félrevezető. Javasolt változatok: „Bachelor of Library and Information Science”,
illetve „Master of Library and Information Science”. Szóba jöhető – elfogadható
– további alternatívák: „Bachelor of Arts in Library and Information Science”,
„Master of Arts in Library and Information Science” vagy „Bachelor of
Humanities in Library and Information Science”, „Master of Humanities of
Library and Information Science”.
■■ A szak orientációja elkülönül a két szinten: BA – gyakorlatorientált (60-70%
gyakorlat), MA – kiegyensúlyozott (40-60% gyakorlat).
■■ A képzés céljának meghatározásai, az elsajátítandó szakmai kompetenciák
(tudás, képesség, attitűd, autonómia és felelősségvállalás) maradéktalanul
tükrözik a BA és MA szint egymásra épülését, illetve leképezik a képzési
területtől független és a társadalomtudományi képzési terület tanulási eredmény alapú, 6. és 7. szintű leíró kimeneti jellemzőit, valamint a bölcsészettudományi és társadalomtudományi terület általános tartalmi ajánlásait.
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■■ Tantárgyi szintű szabályozás nem lehetséges, a kimeneti jellemzőkhöz igazodó,
a szakképzettség szempontjából meghatározó diszciplínák, tudományágak,
illetve szakterületek kredittartományokkal történő meghatározására nyílt
lehetőség. A tantárgyi részletességű hálótervek elkészítése intézményi hatáskör,
nincs folyamatszabályozás (pl. alapozás, törzsképzés, kötelező és választandó
tanegységek).
■■ Szakirányok nem jelennek meg a rendeletben, így alap- és mesterszinten
egyaránt specializációkról beszélhetünk, melyek meghatározása ugyancsak
intézményi hatáskör, a KKK-kban nem tüntethetők fel.21
■■ A szakmai gyakorlatok sajátosságainak taglalása sem tartozik a KKK általi
szabályozás körébe, mivel egyik szinten sem éri el az egybefüggő 6 hetet.22
■■ A bizottság a kétszakosság sok évvel ezelőtti megszűnése miatti űr betöltése
érdekében igyekezett a lehető legszélesebb MA bemenetet biztosítani. A nem
informatikus könyvtáros alapképzési szakról, továbbá a korábbi főiskolai szintű
könyvtáros, informatikus könyvtáros szakokról érkezők számára a szükséges
30 kreditből 8 legyen előírható a felvételhez, majd a hiányzó 22 kredit megszerzésére a képzés első két félévében nyíljon lehetőség.

21 A 15/2006. (IV. 3.) OM rendeletben megfogalmazott, az informatikus könyvtáros mesterszakra vonatkozó előírásokkal kapcsolatban a 38/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 46. § (8) bekezdése a következő
változásokat hozta: „A Rendelet 3. számú melléklet VII. TÁRSADALOMTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 10. INFORMATIKUS KÖNYVTÁROS MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím a) 2. pontjában
a „választható szakirányok” szövegrész helyébe a „választható specializációk” b) 8. pont 8.3. alpontjában ba) a „szakirányok” szövegrész helyébe a „specializációk” bb) az „Internet technológia” szövegrész
helyébe az „Internet-technológia” bc) a „szakirány” szövegrész helyébe a „specializáció” szöveg lép.”
2014. április 30. után az informatikus könyvtáros mesterképzésben szakirányok helyett tehát specializációk indíthatók. Ugyanez a rendelet az alapképzés vonatkozásában is egyértelművé teszi, hogy az
informatikus könyvtáros képzésben kizárólag specializációk léteznek: 38/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 30. § (2) bekezdése: „A Rendelet 2. számú melléklet III. TÁRSADALOMTUDOMÁNY KÉPZÉSI
TERÜLET fejezet 5. INFORMATIKUS KÖNYVTÁROS ALAPKÉPZÉSI SZAK és 6. KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím a) 3. pontjában a „társadalomtudományi”
szövegrész helyébe a „társadalomtudomány” b) 6. pont 6.2. alpontjában a „szakirányhoz rendelhető”
szövegrész helyébe a „specializációhoz rendelhető” c) 8. pontjában a „szakirányokhoz tartozó” szövegrész helyébe a „specializációkhoz tartozó” szöveg lép.
A szakirány definíciója a 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról szerint: 108. § 33. szakirány: „az adott szak részét képező önálló szakképzettséget eredményező, speciális szaktudást biztosító
képzés (pl. romanisztika alapszak szakirányai az egyes nyelvek, mint az olasz, francia stb.).”
A specializáció definíciója a 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról szerint: 108. § 31. specializáció: „az adott szak részét képező önálló szakképzettséget nem eredményező, speciális szaktudást
biztosító képzés.”
Az MRK Ajánlás a KKK-k újraírásához című (i. m.) dokumentuma szintén kimondja: „Ugyancsak
egyértelmű, hogy szakiránynak csak azokat tekintjük, amelyek megnevezése a szak nevében (a diplomában) is megjelenik majd, a többi „csak” specializáció, amelyek nem igényelnek KKK-szabályozást,
és az adott intézmény hatáskörébe tartoznak.”
22 A 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 15. § (3), 44. § (1)-(4), illetve 85. § (3) bekezdése
szerint akkor kell feltüntetni, ha a szakmai gyakorlat a 6 hét időtartamot eléri.
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■■ Alap- és mesterszakon egyaránt egy élő idegen nyelvből államilag elismert,
középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsgát vagy ezzel egyenértékű érettségit
vagy oklevelet javasoltunk.23
■■ Az egyes szintek egymásra épülése kapcsán nem tévesztettük szem elől, hogy a
6. és 7. szint KKK-inak kialakítását követte a doktori képzés (8. szint) rendszerének reformja, mely a 2016/2017-es tanévtől már életbe is lépett.24
1. táblázat A könyvtárosképzés alap- és mesterszintjének fontosabb jellemzői
BA

MA

Szak megnevezése
(angol)

informatikus könyvtáros (Library
and Information Science)

könyvtártudomány (Library Science)

Szakképzettség
(angol)

informatikus könyvtáros (Librarian
and Information Scientist)

okleveles informatikus könyvtáros
(Librarian and Information
Scientist)

Képzési idő

6 félév

4 félév

Kreditszám
(ebből szakdolgozat és szabadon
választható)

180 kredit (10 kredit és 9 kredit)

120 kredit (20 kredit és 6 kredit)

23 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról „51. § (1) A felsőfokú tanulmányok befejezését
igazoló oklevél kiadásának előfeltétele a sikeres záróvizsga, továbbá – ha e törvény másképp nem
rendelkezik – az előírt nyelvvizsga letétele. Ha a képzési és kimeneti követelmény szigorúbb feltételt
nem állapít meg, az oklevél kiadásához a hallgatónak be kell mutatnia azt az okiratot, amely igazolja,
hogy a) alapképzésben egy középfokú, „C” típusú általános nyelvi vagy középfokú (B2 szintű) általános
nyelvi, komplex, b) mesterképzésben a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott államilag
elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgát tett (a továbbiakban: nyelvvizsga). A tantervben a
felsőoktatási intézmény meghatározhatja, hogy milyen nyelvekből tett nyelvvizsgát fogad el, azzal a
megkötéssel, hogy a középiskolai érettségi bizonyítvány által tanúsított, illetve az érettségi vizsgaként
elfogadott nyelvvizsgát általános nyelvi – komplex – nyelvvizsgaként köteles elfogadni.”
24 A doktori képzés új rendszeréről ld. az Országos Doktori Tanács (ODT) honlapját: http://www.doktori.
hu Innen idézünk: „Az Országgyűlés 2015. december 1-i ülésnapján fogadta el az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi CCVI. törvényt, amely megjelent a Magyar
Közlöny 2015. évi 195. számában a 26097. oldalon. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.
törvény módosításával a doktori képzés rendszere 2016. szeptember 1-től átalakul. A legfontosabb változások a következők. A doktori képzésben legalább 240 kreditet kell szerezni, a képzési idő nyolc félév.
A doktori képzés két szakaszból áll: az első négy félév a „képzési és kutatási”, a második a „kutatási és
disszertációs” szakasz. A negyedik félév végén, a képzési és kutatási szakasz lezárásaként és a kutatási
és disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként komplex vizsgát kell teljesíteni, amely méri és
értékeli a tanulmányi, kutatási előmenetelt. A doktorandusznak a komplex vizsgát követő három éven
belül be kell nyújtania doktori értekezését. A doktorandusz ösztöndíj havi összege a képzési és kutatási
szakaszban 140.000 Ft, a kutatási és disszertációs szakaszban 180.000 Ft. Sikeres védés esetén a doktorandusz egyszeri 400.000 Ft támogatásban részesül. Az új szabályokat először a 2016/2017. tanév első
félévében doktori képzésben hallgatói jogviszonyt létesítő hallgatókra kell alkalmazni.” Jogszabályi
háttér: 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200387.KOR Az ELTE Irodalomtudományi
Doktori Iskola Könyvtártudományi doktori programjának oldala: http://lis.elte.hu/OKTATAS/PHD.
html
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BA

MA

Orientáció

gyakorlatorientált (60-70 %
gyakorlat)

kiegyensúlyozott (40-60 %
gyakorlat)

Képzési cél

Olyan szakemberek képzése, akik
könyvtárosi ismeretekre és korszerű
informatikai tudásra tesznek szert,
melynek birtokában képesek a
különböző típusú könyvtárak,
valamint a tájékoztatási, információfeldolgozási és -közvetítési
feladatokat végző szervezetek
gyakorlati szaktudást igénylő
munkaköreinek betöltésére.
Képesek tudás-, információ- és
kultúraközvetítő tevékenységre,
segítség nyújtására a digitális
írástudás és az információs
műveltség elsajátításában az egész
életen át tartó tanulás során.
Felkészültek tanulmányaik
mesterképzésben történő folytatására.

Olyan szakemberek képzése, akik a
megszerzett könyvtár- és információtudományi, továbbá informatikai
ismereteik birtokában az információs és tudástársadalom alapintézményeiben (könyvtárakban,
gazdasági, üzleti, közigazgatási,
államigazgatási, valamint információszolgáltató intézményekben és
központokban, továbbá egyéb
informatikus könyvtáros képzettséget igénylő területeken) – a korszerű
információs technológia teljes
eszköztárát hasznosítva – képesek
az információs tartalmak előállításával, szervezésével, feldolgozásával,
tájékoztatásával, archiválásával
kapcsolatos feladatok elvégzésére és
az ezekhez kötődő szolgáltatások
tervezésére és menedzselésére, a
tudás, az információ és a kultúra
közvetítésére. Képesek továbbá aktív
szerepet vállalni a tudásdisszemi
náció és a kutatástámogatás
területén. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő
folytatására.

Szakterületek

– t ársadalom- és bölcsészettudományok 15-25 kredit;
– könyvtártan és információszervezés 30-40 kredit;
–m
 enedzsment ismeretek
5-20 kredit;
– informatika 15-25 kredit;
– kommunikációs ismeretek
5-20 kredit
– választható specializáció
35-50 kredit

– társadalom- és bölcsészettudományok 5-15 kredit;
– t artalommenedzsment, tudásgazdálkodás 10-25 kredit;
– t udománymetria, kutatástámogatás 5-15 kredit;
– g azdasági és vezetési ismeretek, –
szervezetfejlesztés 5-15 kredit;
– s zaknyelvi ismeretek 4-10 kredit;
– v álasztható szakspecifikus
szakmai ismeretek 35-50 kredit

Idegennyelvi
követelmény

egy élő idegen nyelvből államilag
elismert, középfokú (B2), komplex
típusú nyelvvizsga

egy élő idegen nyelvből államilag
elismert, középfokú (B2), komplex
típusú nyelvvizsga

Szakmai gyakorlat 300 óra (15 kredit)
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Bemenet

BA

MA

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt
szinten kell teljesíteni: angol nyelv,
francia nyelv, német nyelv, olasz
nyelv, orosz nyelv, spanyol nyelv,
magyar nyelv és irodalom,
matematika, társadalomismeret,
történelem, informatikai alapismeretek, informatika.25

Informatikus könyvtáros alapképzési szak, továbbá a felsőoktatásról
szóló 1993. évi LXXX. törvény
szerinti főiskolai szintű könyvtáros,
informatikus könyvtáros szak,
továbbá azok az alapképzési és
mesterképzési szakok, illetve a
felsőoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény szerinti szakok,
amelyeket a kredit megállapításának
alapjául szolgáló ismeretek
összevetése alapján a felsőoktatási
intézmény kreditátviteli bizottsága
elfogad. Az alapképzéstől eltérő
mesterképzésbe való belépéshez a
korábbi tanulmányok szerint
szükséges minimális kreditek száma
legalább 30 kredit.
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A hazai könyvtárosképzés nemzetközi irányvonalakhoz igazított, de a hazai25
sajátosságokat szem előtt tartó megújulása meggyőződésünk szerint jó irányba
halad, amely a felsőoktatási intézmények, valamint a szakmai szervezetek példaértékű együttműködésének köszönhető. A közeljövő elodázhatatlan feladata azonban a
hallgatói létszámok munkaerő-piaci igényekhez történő alakítása, a lemorzsolódás
és a pályaelhagyás mérséklése, melyre az oktatási programok modernizálása,26 a
bemeneti és kimeneti követelmények korrekciója,27 a hazai és külföldi kooperációs
formák 28 mellett az életpályamodell29 kiteljesedése vagy a leendő munkahelyek
ösztöndíj-pályázatai30 egyaránt termékeny hatással lehetnek.

25 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a felsőoktatási felvételi eljárásról 3. melléklet
26 Ld. a BA és az MA KKK-ban megjelent kompetenciákat és szakterületeket.
27 Ld. pl. az informatika felvételi tárgyként való beemelését és a nyelvvizsga-követelmények enyhítését.
28 Ld. pl. az ELTE BTK vonatkozó gyakorlatát (közel húsz élő ERASMUS szerződés és számos hazai aktív
szakmai együttműködés).
29 Ld. pl. Barátné Hajdu Ágnes: Könyvtáros életpálya, tudatos karrierépítés című előadását az ELTE BTK
Valóságos könyvtár – könyvtári valóság II. konferenciáján: http://lis.elte.hu/vkkv/VKKV2/ppt/201511-23_VKKV-II-Plenar_06_Baratne-Hajdu-Agnes_Eletpalya.pdf
30 Ld. pl. az OSZK és az ELTE BTK szakmai együttműködési megállapodásában rögzített, előremutató
ösztöndíj kezdeményezését: „Az OSZK az ELTE informatikus könyvtáros hallgatóinak támogatása érdekében egy ösztöndíjprogram kidolgozását vetítette előre, a közeljövőben ezzel is serkentve a
kiemelkedő tehetséggel bíró pályakezdők OSZK-beli elhelyezkedését.” http://www.oszk.hu/hirek/
szakmai-egyuttmukodesi-megallapodas
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KÖNYVTÁRAK AZ INFORMÁCIÓBŐSÉG
KORÁBAN1
BODÓ BALÁZS2

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

BALÁZS BODÓ: LIBRARIES IN THE POST-SCARCITY ERA
In the digital era, where thanks to the ubiquity of electronic copies the book is not a
scarce resource anymore, libraries find themselves in an extremely competitive
environment. Several different actors are now in the position to provide low cost access
to knowledge. One of these competitors are shadow libraries, piratical text collections
which by now have amassed electronic copies of millions of copyrighted works and
provide access to them usually free of charge to anyone around the globe. While such
shadow libraries are far from being universal, they are able to offer certain services
better, to more people, under more favorable terms than most public or research
libraries. This contribution offers insights into the development and the inner workings
of one of the biggest scientific shadow library on the internet to understand what kind
of library people create for themselves if they have the means, and if they don’t have to
abide by the legal, bureaucratic and economic constraints that library innovation
usually faces. I argue that one of the many possible futures of the library is hidden in
the shadows, and those who think of the future of libraries can learn a lot from book
pirates of the 21st century about how users, readers expect texts, in electronic form to
be stored, organized and circulated.
A digitális világ átalakította a tudáshoz való hozzáférés feltételeit, és ennek nyomán a
hiteles forrásokhoz hagyományosan hozzáférést biztosító, privilegizált helyzetet élvező
könyvtárak is versenyre kényszerülnek. Számos közvetítő képes alacsony költséggel
hozzáférést nyújtani tudományos szövegekhez és más, autentikusnak tekinthető
információhoz, tudáshoz. E versenytársak közé tartoznak az ún. árnyék- vagy
kalózkönyvtárak, melyek mára több millió szakkönyvet, tankönyvet, folyóiratcikket
tesznek – jogsértő módon, de ingyen, és mindenki számára egyenlő feltételekkel – elér1 A szöveg eredetileg 2015-ben jelent meg angolul, „Libraries in the Post-Scarcity Era” címmel Porsdam,
H. (ed.): Copyrighting Creativity, Aldershot: Ashgate, pp. 75–92. A magyar kiadás az angol tanulmány
szerkesztett, némileg átdolgozott verziója. A tanulmány magyar nyelvre fordításában Pallos Zsuzsanna
működött közre.
2 Bodó Balázs PhD, társadalmi-jogi kutató, Instituut voor Informatierecht (IViR), Universiteit van
Amsterdam, Hollandia
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hetővé. Bár az ilyen árnyékkönyvtárak gyűjteménye közel sem hiánytalan, bizonyos
szolgáltatásokat jobban, több embernek és kedvezőbb körülmények között tudnak
biztosítani, mint a legtöbb köz- vagy kutatókönyvtár. E tanulmány betekintést kínál
az internet egyik legnagyobb tudományos árnyékkönyvtárának fejlődésébe és belső
működésébe, hogy megérthessük, milyen könyvtárat hoznak létre az emberek maguknak, ha megvannak rá az eszközeik, és ha nem kell betartatniuk olyan jogi, bürokratikus és gazdasági korlátokat, amelyekkel a könyvtárak saját működésük során kénytelenek szembesülni. Tanulmányomban amellett érvelek, hogy a könyvtárak számos
lehetséges jövőbeli sorsának egyike az árnyékkönyvtárakban rejlik. Azok, akik a
könyvtárak jövőjén gondolkodnak, sokat tanulhatnak a 21. század
kalózkönyvtárosaitól arról, hogy a könyvtárhasználók, olvasók közössége mit vár el az
elektronikus formában tárolt, gondozott és elérhetővé tett szövegektől.
„A könyvtár a társadalom utolsó, nem kereskedelmi célú találkozóhelye, amelyet a
lakosság többsége igénybe vesz.” (Committee on the Public Libraries in the Knowledge
Society, 2010)
„Megosztásra kész, gondosan katalogizált könyvekkel mindenki könyvtáros lehet.
Ha mindenki könyvtáros, a könyvtár is ott van mindenhol.” – Marcell Mars,
www.memoryoftheworld.org
Az elmúlt pár hónapban több különböző könyvtárban is megfordultam, hogy
rájöjjek egy olyan könyvtár titkára, amely mindenhol ott van, de nem található sehol
sem. Sok-sok órát töltöttem a Harvard Egyetem könyvtáraiban, a bostoni és cambridge-i közkönyvtári rendszer könyvtáraiban, Amszterdamban az egyetemi és a közkönyvtár egyszerű vagy éppen grandiózus épületeiben, egy számítógép előtt ülve,
amelyen egy másik, egy teljesen virtuális könyvtár „futott”, melyhez nem tartozott
se monumentális épület, se több millió eurós költségvetés, se polcállványok hosszú
sora, se több száz alkalmazott, és mégis, szépirodalmi és tudományos művek milliói
érhetők el digitalizálva, egyetlen kattintással bárki számára, ingyen, bármiféle
könyvtári vagy egyetemi tagsági igazolvány, hozzáférés és jelszó nélkül. Miközben
azokban a kézzel fogható fizikai terekben üldögéltem, ahol úgy tűnt, a múlt az, ami
meghatározza a jelent, azon tűnődtem, hol kellene a jövő könyvtárát keresnem: a
képernyőmön vagy a körülöttem levő fizikai terekben.
A képernyőmön levő könyvtár a Library Genesis (LibGen) volt. Ez a kalózgyűjtemény az egyik legnagyobb internetes árnyékkönyvtár. Majd másfél millió-millió
tudományos munkát, és egy másik millió szépirodalmi művet tesz bárki számára,
ingyenesen elérhetővé az interneten. Hónapokat töltöttem virtuális polcai között,
átfésültem a katalógusaikat, beszélgettem az állományt gondozó könyvtárosokkal,
és figyeltem a könyvtárhasználókat, hogyan használják ezt a gyűjteményt. Használóként és kutatóként egyaránt újra és újra visszatértem a LibGen-hez. Olvasóként a
könyvtár olyan könyveket biztosított a számomra, amelyek a környékemen elérhető
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könyvtárak egyikében sem voltak megtalálhatók, olyan formátumokban, melyek
elmondhatatlanul kényelmesebbek voltak számomra, mint a nyomtatott verzió.
Kutatóként a könyvtár eredete, működése és jövője érdekelt. A Library Genesis a
létével olvasókat, szerzőket, kiadókat és a könyvtárakat egy eddig ismeretlen úton
indított el. Kíváncsi lettem, hogy ez az út vajon milyen jövőbe vezet.
Ez a rövid cikk a LibGen könyvtárral kapcsolatos kétéves kutatómunkám néhány
eredményét foglalja össze. A projektben több szempontot is megkíséreltem feldolgozni. Rekonstruáltam a kalózkönyvtárak genezisét, hogy megértsem, milyen erők
hozták létre és alakították a fejlődését. Elemeztem a gyűjtemény növekedését, hogy
lássam, milyen összefüggések lehetnek a legális piacok és az árnyékkönyvtárak
kínálata között. A használatáról is gyűjtöttem adatokat, így képes voltam rekonstruálni a feketepiaci kereslet néhány aspektusát. Rövid bevezető után bemutatom a
kutatás főbb eredményeit, majd a második részben megpróbálom ezeket a könyvtárak jövőjének tágabb kontextusában értelmezni.

1. KÖNYVKALÓZOK ÉS ÁRNYÉKKÖNYVTÁROSOK
A könyvkalózkodásnak lenyűgöző története van, mely szorosan kapcsolódik a
nyomtatás (Judge, 1934), a cenzúra (Wittmann, 2004), a szerzői jog (Bently, Davis és
Ginsburg, 2010; Bodó, 2011a) és az európai civilizáció történelméhez (Johns, 2010).
A könyvkalózkodás a 21. században és a 17. század közepén is lényegében ugyanarról szól: a tudás politikai és gazdasági hatalmi struktúrákon kívüli, gyakran azok
ellenében történő terjedéséről (Bodó, 2011b).
A könyvkalózoknak sokféle típusa van. Néhányan csak a könnyű pénzszerzés
lehetőségét látják a könyvek feketepiacában, mások szigorúan ideológiai célokat
követnek, de akárhogy is, a legtöbb könyvkalóz a változás hírnöke, előfutára.
A feketepiacok megjelenése – szóljon az szamizdatról, kábítószerről, szexről vagy
fegyverekről – a kínálat és kereslet közti egyre növekvő feszültségre figyelmeztet.
A legális piacokon túli, szürke és fekete zónákban zajló fokozott aktivitás olyan
igények megjelenését jelzi, melyeket a legális szolgáltatók nem hajlandók vagy nem
képesek kielégíteni (Bodó, 2011a). Előfordul, hogy az ilyen feszültség hosszabb távon
is ellenőrzés alatt tartható: ha meg nem is szűnik teljesen, de nem okoz strukturális
változásokat. Vannak azonban helyzetek, amikor a szürke- és feketepiacok mélyrehatóbb átalakulások hírnökei. A könyvkalózkodás korábbi hullámai sokszor előztek
meg alapvető gazdasági, politikai, társadalmi és technológiai váltásokat (Bodó,
2011b), mint például a korai angliai könyvpiac átalakulását (Judge, 1934; Pollard,
1916, 1920); egy új, európai könyvolvasó polgári nyilvánosság megjelenését
(Patterson, 1968; Solly, 1885); a politikai és vallási cenzúra intézményrendszerének
átalakulását és hanyatlását (Rose, 1993); a reformáció és a felvilágosodás elterjedését
(Darnton, 1982, 2003), vagy egy-egy nemzet gyors társadalmi modernizációját
(Khan és Sokoloff, 2001; Khan, 2004; Yu, 2000).
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A kalózkodás legutolsó hulláma egybeesik a digitális forradalommal, mely
önmagában is felforgatta a kulturális termelés és terjesztés kialakult gazdasági,
politikai logikáit, intézményrendszerét (Landes és Posner, 2003). Ez az egybeesés
sokakat arra a következtetésre vezetett, hogy a kulturális feketepiacok felbukkanásának, az internetes kalózkodás általánossá válásának technológiai okai vannak.
Valójában azonban az a helyzet, hogy a számítógépek és az internet elterjedése
csupán láthatóvá és megkerülhetetlenné tett egy korábban is létező, ám eddig
könnyen ignorálható strukturális törést, mégpedig a tudáshoz való hozzáférés
globális egyenlőtlenségeit. A kalózkodás táptalaja pedig épp ez az egyenlőtleség lett.
Néha a könyvkalózok nemcsak előrejelzik a tőlük független változásokat, hanem
maguk is elősegítik azokat (Bodo, 2011b). Aktív szerepük azon a képességükön
alapul, hogy képesek a fennálló rendnek ellenállni, képesek a hivatalos nyilvánosság
alternatíváit megteremteni és fenntartani. Ebben az értelemben a digitális kalózok
különösen hatékonynak tűnnek (Giblin, 2011; Patry, 2009). Amíg a fájlcserélő
technológia viszonylagos sérthetetlensége praktikusan fennáll, addig képesek
fenntartani egy, a fennálló törvények számára láthatatlan és sérthetetlen autonómiát
(Bodó, 2014). Amíg lényeges differencia van a tudás kereslete és a legálisan elérhető
kínálata között, addig a technológiailag autonóm virtuális terekben gyökeret vert
kulturális feketepiacok versenytársai lesznek a hivatalos kulturális közvetítői
intézményrendszernek is. A feketepiacok folytonos és megkerülhetetlen egzisztenciális fenyegetést jelentenek mind a piaci szereplőkre, mind a nonprofit közvetítőkre,
akik, ha nem alkalmazkodnak ehhez a helyzethez, elképzelhető, hogy alulmaradnak
e versenyben és megszűnnek.
A zenei és az audiovizuális ipar után most a könyviparnak kell szembenéznie a
kalózkodás kérdésével. A kalózkönyvtárak nem csupán a sarki fénymásoló üzlettel
állnak versenyben, de a helyi könyváruházakkal, a helyi és nemzetközi online
könyvesboltokkal is, és tetszik, nem tetszik, versenyhelyzetbe kényszerítik a könyvtárakat is. Ráadásul a könyv-feketepiacok a könyvtárakra duplán is fenyegetést
jelentenek. Egyrészt ott van az előbb említett közvetlen versenyhelyzet. Másrészt, a
könyvtárak a kiadók üzleti döntéseinek is ki vannak szolgáltatva. Míg a zeneipar
csak saját magát tette tönkre a zeneletöltésre adott rossz válaszaival, addig a könyvkiadók intézkedései, digitális terjesztéstől, új technológiai megoldásoktól és üzleti
modellektől való ódzkodása meghatározza a könyvtárak sorsát is, mivel a könyvtárak sorsa szorosan kapcsolódik a könyvpiacok sorsához. Az egyik kapcsolat strukturális: a könyvtárak egyik feladata, hogy orvosolják a könyvpiac által szükségszerűen
kitermelt hiányosságokat. Ez a nyomtatás előtti korszakra és a Gutenberg-galaxis
korára egyaránt igaz. Az általános írástudás és a fejlett könyvpiacok korában a
könyvtárak olyan feltételek mellett kínálnak hozzáférést a könyvekhez, amelyeket a
könyvkiadók és könyvkereskedők nem tudnak vagy nem akarnak biztosítani.
A könyvtárak hatékonyan egészítik ki a könyvkereskedelem strukturális hiányosságait. A másik kapcsolat jogi természetű. A könyvtárak kulcsfontosságú tevékenységei közül többet is ugyanazok a szerzői jogi jogszabályok irányítanak, mint amelyek
a szerzők és a kiadók jogait meghatározzák. A könyvtárak a szerzői jog rendszerébe
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tagozódva kiszolgáltatottak a szerzői jogi jogosultak számára biztosított kizárólagos
jogok alakulásának, a kölcsönzési tevékenységet lehetővé tevő korlátozásoknak és
kivételeknek. A szerzői jogi jogosult kizárólagos jogaiból korlátozásokkal kihasított
szabadságot, mely a nyomtatott világban lehetővé tette a könyvtárak működését, a
posztmodern copyright (Samuelson, 2002) és a digitális technológiák korában újra
kell tárgyalni, mert az az eredeti formájában nincs jelen. A könyvtáraknak ez a jogi
és strukturális piacra utaltsága azt jelenti, hogy a könyvtárak a digitális világban
csak korlátozottan tudják irányítani a saját sorsukat.
A könyvkalózok versenyeznek a könyvtárak néhány alapvető szolgáltatásával. És
ahogy az a gazdasági és jogi korlátok nélkül történő innovációknál általában lenni
szokott, a kalózkönyvtárak a legtöbb könyvtárnál – legalábbis jelenleg – lényegesen
jobb szolgáltatásokat nyújtanak. A kalózkönyvtárak sokkal több embernek, sokkal
több elektronikus könyvet kínálnak, sokkal kevesebb előírással és korláttal, és
sokkal olcsóbban, mint bármely más könyvtár. A kalózkönyvtárak tehát közvetlen
fenyegetést jelentenek a könyvtárakra, ám a könyvtárak, köszönetően a korábban
említett strukturális piacra utaltságnak, nem képesek erre a fenyegetésre autonóm
választ adni, mert igazodniuk kell ahhoz, ahogy a kereskedelmi közvetítők reagálnak a könyvkalózkodásra. A könyvtáraknak a kalózok és a digitális kihívásokkal
küzdő piac között, ezekre a hatásokra reflektálva, azoknak kiszolgáltatva kell
rátalálniuk a saját jövőjükre. Ebben a helyzetben a könyvtárak egyszerűen nem
bízhatják a túlélésüket arra a kétségtelen, ám a jelen kihívásai szempontjából
közömbös tényre, hogy a múltban központi szerepet töltöttek be a papír alapú
tudásgazdaságban. Abból, hogy a könyvtár egyszer, egy más, talán szebb, talán
egyszerűbb kor viszonyai között megkerülhetetlen intézmény volt, nem következik,
hogy a digitális korban is központi – vagy egyáltalán bármilyen – szerepet fog
játszani.
A könyvtár jövőbeni lehetséges szerepei közül egyre a könyvkalózok mutathatnak
példát. Az árnyékkönyvtárak nemcsak fenyegetést jelentenek, hanem egy lehetséges
modellt is kínálnak a könyvtárak, az olvasók, a szerzők, a tudás kapcsolatára,
együttműködésére. A kalózkönyvtárak olyan emberek munkája nyomán jöttek létre,
akik mély szenvedéllyel viseltetnek a könyvek iránt, egy olyan térben, ahol alig
valami, vagy egyáltalán semmi nem akadályozza meg őket abban, hogy megteremtsék az „ideális” könyvtárat. A kalózkönyvtárak fontos tanulságokat hordoznak arról,
hogy az emberek mit várnak el egy könyvtártól, hogyan alakulnak át a könyvhasználati minták, és hogyan áramlik a tudás a világ informális csatornáin.

2. KALÓZKÖNYVTÁRAK A DIGITÁLIS KORBAN
A számítógép ideális eszköz digitális formátumú szövegek tárolására. A digitális
szövegek létrehozása még szkenner hiányában sem megoldhatatlan feladat, sok
projekt bizonyította már be, hogy mindíg akad elég önkéntes arra, hogy akár egész
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könyveket gépeljen be a számítógépbe. Nem csoda tehát, hogy az elektronikus
könyvtárak, digitális szövegek repozitóriuma a legelső számítógépes alkalmazások
között már megtalálható volt. Azoknak, akik a kilencvenes évek előtt már találkoztak a számítógépek világával, nem ismeretlenek a Gopher-szerverekről letöltött,
mátrix-nyomtatóval leporelló papírra nyomtatott sci-fi klasszikusok.
A számítógépek friss lendületet adtak az univerzális könyvtár évszázados álmát
megteremteni célzó erőfeszítéseknek (Battles, 2004). A digitális technológiák
számos, korábban megoldhatatlannak tűnő problémára adtak olcsó, hatékony
választ: a raktározás, a keresés, a megőrzés, a hozzáférés mind olcsóbbá és kön�nyebbé vált, mint korábban bármikor. Számos kulcsprobléma ugyanakkor megoldatlan maradt: a digitalizálás lassú és nehézkes folyamat, a képernyőn olvasni túl
kényelmetlen, a nyomtatás túl költséges. Mindez azonban önmagában még nem
feltétlenül lenne akadálya a digitális könyvtárak elterjedésének. A digitális könyvtárak elterjedését leginkább az a felismerés akadályozta, hogy a digitalizálás, a szerzői
jogi védelem alatt álló művek raktározása és terjesztése jogi korlátokba ütközik a
digitális hálózatokon. Az internet hőskorában kivirágzott számtalan digitális
gyűjtemény a kilencvenes évektől kezdve nem egyszer szerzői jogi okokból hozzáférhetetlenné vált.
A jogi megfontolások azonban nem egyszerűen kiradírozták ezt az organikusan
kialakult digitális könyvtár-mozgalmat és az alkalmi, illetve szakmabeli könyvtárosok által lelkesedésből felépített ad-hoc gyűjteményeket. A gyűjtemények egyszerűen túl értékesek voltak ahhoz, hogy csak úgy letöröljék őket a szerverekről.
A szerzői jogi problémák megjelenésével a legtöbb gyűjtemény eltűnt a nyilvánosság
elől, és visszahúzódott a zárt hozzáférésű szerverek alkotta digitális félvilágba.
A tegnap névtelen Gopher és Telnet szerverei zárt, csak tagok számára hozzáférhető
FTP-szerverekké alakultak, a különböző intézményi gyűjtemények gondosan őrzött
belső hálózatok tűzfalai mögé vonultak vissza, a privát archívumok senkivel meg
nem osztott helyi gyűjteményekké kövesedtek. A korai digitális könyvtárak egy
másik része anonim, nyilvános, és épp ezért sokszor gazdátlan kalózkönyvoldalakra
került át.
Hasonló védekezésre kényszerültek azok a könyvtárak és archívumok is, amelyek
saját szakállukra kezdtek digitalizálási programokba. A kiadók, jogosultak hamar
egyértelművé tették, hogyha a közgyűjtemények el akarják kerülni a költséges
pereket, korlátozniuk kell a nyilvánosság számára engedély nélkül végzett digitalizálási, internetes hozzáférést biztosító programjaikat. A könyvtárak különböző
digitális tevékenységeire vonatkozó szerző jogi szabályok részben még ma is kialakulatlanok és jórészt tisztázatlanok: évekbe telik, mire különböző bírósági döntések
nyomán egyértelműbbé válik, milyen szabadságai vannak egy könyvtárnak a
digitális korban. Ez a folyamat nemcsak időigényes; költséges és kockázatos is. Még a
jogilag innovatívabb (vagy némelyek szerint kalandvágyóbb) vállalatok is, mint pl. a
Google és a Microsoft, azt gondolták, hogy elegendő forrással rendelkeznek ahhoz,
hogy a digitalizálással egy időben (vagy éppen az után) rendezzék a jogi kérdéseket,
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idővel rá kellett, hogy jöjjenek, hogy a jogi részletek tisztázása olyan feladat, mely
könnyen meghaladhatja még az ő kimeríthetetlennek gondolt erőforrásaikat is.
Mindeközben olvasók, könyvtárhasználók, szerzők és más felhasználók egy nagy
csoportja úgy döntött, hogy nem vesznek tudomást a jogi problémákról, és felépítik
maguknak az ideális digitális könyvtárat.

3. LIBRARY GENESIS
A Library Genesis (LibGen) jelenleg az egyik legnagyobb online kalóz-szöveggyűjtemény az interneten. A projekt egy orosz kalózfórumon indult 2008 körül, azzal a
céllal, hogy összegyűjtse az interneten szabadon keringő, orosz kutatók és oktatási
intézmények digitális archívumaiból és a nyugati szerverek nyilvános felületeiről a
digitális félvilágba migrált tudományos szövegeket. A legtöbb oroszországi tudományos és oktatási intézmény addigra jelentős mennyiségű digitális szöveget halmozott
fel, melyek ilyen-olyan formátumokban, feldolgozottsági szinten, rendezetlen
gyűjtemények részeként utat találtak az internetre. A LibGen szabványosította a
digitális állományok formátumát, pótolta és kijavította a hiányzó vagy hibás
metaadatokat, és az eredményként létrejövő katalógust, komputerkódot és fájlgyűjteményeket szabadon elérhetővé tette mindenki számára.

3.1. Oroszországból szeretettel
Nem véletlen, hogy a LibGen Oroszországban jött létre. A poszt-szovjet Oroszországban több különböző tényező sajátos együttállása teremtette meg a digitális
könyvtárak kialakulásához szükséges feltételeket. A gazdag irodalmi hagyomány, a
szovjet politikai és gazdasági viszonyok árnyékában kifejlődött informális hálózatok
és gyakorlatok, a digitális technológia gyors elterjedése, a szerzői jogi környezet
hiányosságai, és az azokat helyettesítő informális normák együtt tették lehetővé a
történelem legnagyobb kalózkönyvtárának létrejöttét.
Oroszország gazdag irodalmi hagyományt ápol, mely túlélte a szovjet periódus
szélsőséges gazdasági nehézségeit és politikai cenzúráját (Ermolaev, 1997; Friedberg,
Watanabe és Nakamoto, 1984; Stelmakh, 2001). A ’90-es évek politikai átalakulása
ugyan felszabadította a szerzőket, kiadókat, könyvtárosokat és az olvasókat a
politikai elnyomás alól, de a hiánygazdaság problémái nem oldódtak meg. A piacgazdaság viszonyai között a könyvre fordítható jövedelem alacsony maradt, míg a
könyvkiadás állami szubvenciójának eltűnése radikálisan megdrágította a könyvek
árát. „Szerencsére” a Szovjetunió megtanította a szerzőket és az olvasókat arra,
hogyan kerüljék meg a könyvekhez való hozzáférés előtt álló politikai és gazdasági
akadályokat. A szovjet időkben nemcsak a politikailag kényes tartalmakat terjesztő
szamizdat-hálózatok működtek, hanem a nem cenzúrázott, csak a hiánygazdaság
viszonyai között hozzáférhetetlen könyvek nem hivatalos szürke-piacai is központi
szerepet játszottak az alternatív nyilvánosság fenntartásában. (Stelmakh, 2001). Ez a
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túlélésre hajtó attitűd, és a vele járó készségek nem felejtődtek el a szovjet-rendszer
felbomlása utáni zűrzavarban sem, és közvetlenül alkalmazhatók voltak az akkortájt
elérhetővé váló digitális technológiákon is.
Oroszország nem az egyetlen a jelentős illegális könyvpiaccal rendelkező országok között, de a többi helyen többnyire a másológép volt az, ami kielégítette az ilyen
szürke- vagy feketepiaci könyvigényeket. Szemben például Latin-Amerikával vagy
Indiával, ahol az illegális könyvpiacok máig a fénymásoló szalonok körül szerveződnek, az 1990-es évek elején Oroszországban és más kelet-közép-európai országokban
a hozzáférés e technológiához korlátozott volt, és amikor a fénymásológépek végre
elérhetővé váltak, a nyomukban ott voltak már a számítógépek is. A fénymásolás és a
számítógépek párhuzamos megjelenésének köszönhető, hogy a fénymásolás technológiájának nem volt elég ideje arra, hogy megkaparintsa a szövegek informális
piacát. Sok országban, ahol a fénymásológépek bevezetése évtizedekkel megelőzte a
számítógépekét, még mindig a fénymásoló szalonok fogadják be a tankönyvek és
más tananyagok informális gyártásának és terjesztésének jelentős részét. A szovjet
blokkban a felszabaduló nyilvánosság újraszervezéséhez, a szövegek másolásához és
terjesztéséhez a PC-k egy, a fénymásolónál olcsóbb és rugalmasabb technológiai
platformot kínáltak.
A szovjet-orosz akadémiai és kutatóintézetek voltak az elsők, amelyeknek
hozzáférésük volt a modern számítógépekhez. Ugyanakkor kezelniük kellett
valahogy az oktatásban és a kutatásban alkalmazott korszerű és megfizethető
nyugati és orosz művekhez való hozzáférés frusztráló hiányát is (Abramitzky és Sin,
2014). Ez magyarázhatja azt, hogy miért az olyan tudományos, illetve kutatóintézetekben álltak össze az első árnyékkönyvtár-kezdemények, mint a Moszkvai Állami
Egyetem Műszaki és Mechanikai Osztálya (MexMat). Az első digitális könyvtárosok
Oroszországban az intézményükben dolgozó matematikusok, számítógépes szakemberek, fizikusok voltak.
A PC és az internet-hozzáférés elterjedése nyomán egy rendkívül élénk digitális
könyvtáros mozgalom alakult ki az orosz interneten, melyet többnyire lelkes
olvasók, könyvrajongók és gyakran szerzők alkottak. A digitalizálás technológiai
lehetősége találkozott az évtizedek elnyomása alól felszabadult igénnyel, hogy végre
korlátozás nélkül legyenek elérhetők az orosz irodalmi hagyomány klasszikusai,
Bulgakovtól Szolzsenyicinen át a Sztrugackij testvérekig. Ennek köszönhető, hogy
sokezer lelkes önkéntes fektetett nem kevés energiát abba, hogy a kedvenc könyveiket elérhetővé tegyék a kor népszerű BBS rendszerében, az orosz FIDOnet-en.
Ezekben a viharos években önkéntesek könyvek ezreit gépelték be. A szövegek a
mozgalom egyik központi figurájának, Maxim Moshkov informatikusnak, a
MexMat korábbi diákjának digitális archívumában találtak otthonra. Digitális
könyvtára, a lib.ru kezdetekben az irodalmi szövegek jórészt magáncélokat szolgáló
gyűjteménye volt, de hamarosan a legnagyobb orosz nyelvű internetes
szövegrepozitóriummá vált, amit arra használt az orosz internetes közösség, hogy
elhelyezze az újonnan digitalizált könyvek egy-egy digitális másolatát (Мошков,
1999). Végül a könyvtár olyan nagyra nőtt, hogy fel kellett darabolni. A lib.ru ma
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már csak az orosz klasszikusokat tartalmazza. A felhasználók által írt szövegek,
rajongók által írt történetek, az ún. user generated content és fan fiction a találóan
elnevezett samizdat.lib.ru gyűjteményben kapott új otthont. A ponyvát, az asztrológiát és a filléres romantikát is különálló gyűjteményekbe szervezték, és ez történt a
tudományos könyvekkel is, melyek Kolhoz név alatt kezdtek el önálló életet élni. Ez
utóbbi gyűjtemény, mely egyaránt volt tudományos szövegek gyűjteménye és az ezt
gondozó amatőr könyvtárosok közössége, az idősebb magyar olvasó számára sem
ismeretlen; korai szovjet közös tulajdonú gazdasági termelőszövetkezetről, a
kolhozról kölcsönözte a nevét, talán azért, mert a későbbi termelőszövetkezetekkel
szemben a korai kolhozokat még valóban a gazdasági tulajdonközösség jellemezte.
Мошков (továbbiakban Moshkov) és a lib.ru több olyan normát is kialakított,
melyek máig meghatározzák az alulról jövő, decentralizált és gyakran anarchikus
digitális könyvtári mozgalmat. Először is a lib.ru megteremtette a digitális könyvtárak technikai standardjait. De ennél fontosabb volt az, ahogy Moshkov kialakította a
nem létező szerzői jogi szabályok helyett alkalmazott, a szövegek felhasználására
vonatkozó informális szabályokat. Moshkov ugyan előzetes engedély nélkül digitalizált szövegeket tett jogosulti engedély nélkül elérhetővé, de gondosan ügyelt arra,
hogy a szerzői és kiadói igények, kérések, kérdések és panaszok is meghallgattassanak (Schultz, 2007). Moshkov úgy teremtette meg az orosz digitális könyvtári
mozgalmat, hogy közben tiszteletben tartotta a szerzők igényeit is, mindezt egy
olyan időszakban, mikor a formális szerzői jogi keretek sem képesek, sem hajlandók
nem voltak arra, hogy megvédjék a szerzői jogokat (Elst, 2005; Sezneva, 2012). Ezek
a normák a mai napig tetten érhetők az orosz digitális könyvtárak tevékenységében.

3.2. Gerilla nyílt hozzáférés (Open Access)
A 2000-es évek vége felé, mikor a Library Genesis könyvtárosai elkezdték összeolvasztani a Kolhoz gyűjteményét más szabadon lebegő szöveggyűjteményekkel, még
két másik említésre méltó esemény is lezajlott. Aaron Swartz 2008-ban tette közzé
Guerilla Open Access Manifesto címet viselő kiáltványát (Swartz, 2008), melyben a
tudományos szövegek felszabadítására és megosztására szólította fel a hozzáféréssel
bíró privilegizált nyugati tudósokat. A Manifesto amellett érvelt, hogy a többnyire
közpénzekből finanszírozott, és a tudósok önkéntes munkája révén előálló tudást a
kiadók nem zárhatják el előfizetői falak mögé. Swartz szerint a tudományos művek
jogosulatlan másolása és kilopása a zárt hozzáférésű szövegrepozitóriumokból
valójában tökéletesen indokolt polgári engedetlenség, mely sokkal radikálisabb és
sokkal hatékonyabb, mint a Creative Commons (Lessig, 2004) vagy az Open Access
Mozgalom (Suber, 2013), melyek a tudáshoz való hozzáférés kérdéseit a szerzői joggal
összhangban próbálták megoldani.
Szinte ugyanebben az időben indult útjára egy másik kalózkönyvtár is, a
gigapedia/library.nu. Ez a könyvtár az angol nyelvű tudományos munkákat szemezgette ki az interneten szabadon keringő szöveggyűjteményekből (Liang, 2012). A szövegek köré gyorsan odagyűlt nemzetközi tudományos közösség több százezer
könyvet – jó minőségű, nyomdakész levonatokat, és diákok vagy tanárok által
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készített alacsony felbontású szkennelt változatokat – halmozott fel viszonylag rövid
idő alatt, és ezzel a gigapedia/library.nu a legnagyobb, angol nyelvű tudományos
kalózkönyvtárrá vált az interneten. A gigapedia/library.nu végül 2012-ben jogi
problémák miatt végleges bezárásra kényszerült, de még a bezárás előtt, attól
nyilvánvalóan nem függetlenül, az addig többnyire orosz nyelvű művekre és
természettudományokra koncentráló LibGen elnyelte az angol nyelvű és társadalomtudományokban gazdag gyűjteményt, és ezzel a digitális tudományos kalózkönyvtári ökoszisztéma és közösség egyeduralkodó központjává vált.

3.3. A LibGen számokban
A LibGen katalógusában 2014 áprilisában több mint 1,15 millió dokumentum volt
található. A gyűjtemény közel kétharmada angol nyelvű, egyötöde orosz, a harmadik helyet pedig a német nyelvű dokumentumok foglalják el (8,5%). A maradékon a
többi nagy európai nyelv, pl. a francia vagy a spanyol osztozik.
Több mint 50.000 kiadó terméke képviselteti magát a könyvtárban, de az állomány többsége a nyugati tudományos kiadók fő áramához tartozik. A dokumentumok több mint 12%-a a Springer kiadványai közül kerül ki, őt követik a Cambridge
University Press, a Wiley, a Routledge és az Oxford University Press kiadványai,
mindegyik több, mint 9.000 címmel képviseltetve magát a gyűjteményben.
A LibGen gyűjtemény viszonylag frissen megjelent kiadványokat tartalmaz: a
címek több mint 70%-a 1990-ben vagy azután jelent meg. A dokumentumok
frissessége ellenére a címek elektronikus elérhetősége a gyűjteményben igencsak
korlátozott.3 Míg a katalógusban regisztrált ISBN számmal is rendelkező könyvek
kb. 80%-a volt elérhető nyomtatott (új vagy használt) formátumban, addig a címeknek csak kb. egyharmada volt e-könyvként is legálisan megszerezhető. A kereskedelmi forgalomban elérhető könyvek átlagos ára az Amazon.com oldalról gyűjtött
adatok szerint 62 USD volt – messze túl az egyéni vásárlóknak szánt szépirodalmi
kiadványok jóval alacsonyabb, 20-30 dolláros átlagos árán.
A LibGen által bonyolított forgalom éppoly figyelemre méltó, mint a katalógusa.
A 2012 márciusa és júniusa közötti 3 hónapban, a féltucat tükör-szerver egyikéről
naponta átlagosan 24.000 LibGen dokumentumot töltöttek le.4 Ez azt jelenti, hogy a
LibGen állományából összesen körülbelül 50-100.000 dokumentumot is letölthetnek
naponta. A könyvtár felhasználói több, mint 151 különféle országból kerülnek ki.
Abszolút mennyiséget tekintve a legnagyobb letöltők az Orosz Föderáció, Indonézia,
USA, India, Irán, Egyiptom, Kína, Németország és az Egyesült Királyság. A legmagasabb egy lakosra jutó letöltési számokat azonban a közép- és kelet-európai
országok produkálják. Nem véletlenül: ők azok, akik már az európai közös piac
3 A LibGen katalógusában szereplő könyveknek csak 40%-ához lehetett piaci adatot találni, azokhoz,
melyeknek az ISBN száma is megtalálható a katalógusban. Az érvényes ISBN szám nélkül szereplő
dokumentumok valószínűleg régebbiek, vagy orosz nyelvűek.
4 A letöltési adatok a LibGen állományt elérhetővé tevő egyik nagy forgalmú kereskedelmi tükör-szerver
forgalmi adatain alapulnak.
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részeként a nyugati országokkal versenyeznek, de megfelelő anyagi erőforrások híján
a feltételek csak a feketepiaci erőforrások bevonásával biztosíthatók az oktatásban és
a kutatásban.

3.4. Mi a LibGen, és mi nem
Az egyetlen gombnyomással elérhető információ korában a LibGen a könyvtár egy
lehetséges modellje. Annak az eszmének a gyakorlati megvalósítása, hogy a könyvekre sem vonatkozik szükségszerűen többé a szűkösség logikája. A LibGen megszüntette a szűkösséget okozó mindkét okot: a fizikalitásból adódó természetes
korlátokat a digitális terjesztéssel haladta meg; a szerzői jogvédelemből adódó
mesterséges korlátokat pedig azok figyelmen kívül hagyásával tüntette el. Márpedig
ezek a korlátok azok, amik a tudás szabad, korlátozások nélküli elérhetősége előtt
állnak, és ezek a korlátai az információbőség korában is életképes és érvényesülni
tudó könyvtári modellnek is.
A LibGen ugyanakkor arra is példa, hogy e korlátok hiányában lehetővé válik a
könyvtár önkéntes hozzájárulásokra épülő digitális „közjószág” formájában
(commons based peer production) való működtetése (Benkler, 2006). A LibGen
üzenete világos: a felhasználók képesek csupán saját eszközeikre hagyatkozva
globális léptékű könyvtárat létrehozni maguknak. A LibGen folyamatosan olvaszt
be magába kis egyéni kezdeményezéseket és nagy intézményi gyűjteményeket,
ugyanakkor a letöltések nyomán folyamatosan kisebb, helyi vagy egyéni gyűjteményekre is töredezik. A könyvtár könyveinek áramlása folyamatos (a könyvtár
könyvet lélegzik ki és be – Battles, 2004), de most először fordul elő, hogy a könyveknek ez a keringése már nem egy zéró összegű játszma, hanem kumulatív, ahol
minden egyes ciklusban tovább növekszik a gyűjtemény.
A LibGen ugyan rengeteg könyvet kínál, de az is egyértelmű, hogy hatókörét
tekintve korántsem univerzális, és számos kulcsfontosságú könyvtári funkciót nem
tud betölteni. Talán a legsúlyosabb fogyatékossága az, hogy a könyvtár egyetlen
partikuláris helyi közösségbe vagy lokalitásba sincs beágyazva, így nincs, ami
meghatározza a könyvtár fókuszát. Bár a növekedése a helyi digitális gyűjteményekből táplálkozik, nem játszik aktív szerepet a saját fejlődésében. A LibGen őrei
megakadályozhatják ugyan, hogy bizonyos könyvek bekerüljenek a gyűjteménybe,
de senki nem tud senkit megfizetni, megkérni vagy kényszeríteni annak érdekében,
hogy egy hiányzó cím bekerüljön a gyűjteménybe. A LibGen állománya, növekedése
tulajdonképpen a hivatalos e-szövegrepozitóriumok másolásvédelme gyengeségének, és az egyes dokumentumbeküldők jótékonyságának van kiszolgáltatva. Ennek
az a következménye, hogy a gyűjtemény széttagolt és töredezett, és hiányzik a
szükséges állománygondozás is, ami biztosítaná, hogy kurrens és releváns maradjon.
A LibGen azonban erősségeivel és gyengeségeivel együtt is fontos tanulságot
hordoz a jövő könyvtáráról folytatott vitához.
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4. A KÖNYVTÁRAK JÖVŐJE
Szinte alig van olyan hét, hogy ne értekeznének egy blogbejegyzésben, egy konferencián, egy workshop vagy épp egy tudományos dolgozat/cikk keretében a könyvtárak jövőjéről. A könyvtárosok is tisztában vannak avval, hogy újra meg kell
határozni magukat és intézményeiket, mivel a papír alapú könyvgyűjtemények,
amelyek köré a könyvtárakat szervezték, lassan a papír alapú katalógusok sorsára
jutnak. E cikk terjedelme nem teszi lehetővé, hogy hű összegzését adjam a könyvtárak jövőjéről folytatott vitának. De van néhány diskurzus, amelyhez a LibGen
története hozzájárulhat.

4.1. Verseny
E két szó: könyvtár és verseny csak ritkán látható egy mondatban. Nem csoda: a
könyvtárak a történelem során a maguk területén szinte tökéletes monopóliumot
élveztek. Bár sok különböző helyi kezdeményezés létezik, mely ingyen kínál hozzáférést könyvekhez, de mint erre szakosodott intézmény, a könyvtár páratlan és
kihívó nélküli volt egészen mostanáig. Ez a monopolhelyzet az internetnek és a
legális e-könyv terjesztők gyors piaci innovációinak köszönhetően figyelemreméltóan rövid idő alatt eltűnt. Bérelhető tankönyvek, Amazonról, kiadótól kölcsönözhető e-könyvek, előfizetési díjért cserébe elérhető több tízezres e-könyvgyűjtemények nyújtanak olcsó és kényelmes hozzáférési lehetőséget annak, aki
olvasni szeretne. Az a szakértelem, mely segít eligazodni a tudományterületek és a
tudás útvesztőiben is, bőségesen elérhető, és számos hiteles (meta-) információforrás
is megtalálható online. A könyvtári katalógus keresője csak az egyik, és nem is a
leggyakrabban használt lehetőség arra, hogy az ember feltegyen a világnak egy
kérdést, és választ is kapjon rá. Ugyanakkor számos olyan találkozóhely is létezik,
ahol jó a kávé, van áram, kényelmesek a székek és kicsi a zaj, olvasni és tanulni pedig
a helyi kávézóktól kezdve, kreatív műhelyeken (hackerspace)5 keresztül a közösségi
munkaterekig (coworking space) egyaránt lehet. A könyvtárak sok versenytársa fér
hozzá olyan emberi, anyagi, technológiai és jogi erőforrásokhoz, amik meghaladják
még a leggazdagabb könyvtárak lehetőségeit is.
A fenti kihívások legtöbbjére a könyvtárak több-kevesebb sikerrel, de igyekeznek
megoldást találni. De talán a legfontosabbra, a digitális kölcsönzésre nincs gyors és
könnyű válasz. A digitális példányok szerzői jogait a kiadók ellenőrzik, ami jól
szabályozott törvényes korlátozások és kivételek hiányában megakadályozza a
könyvtárakat abban, hogy digitális szolgáltatásaik fejlesztésével lépést tarthassanak
a használói szokások változásaival és a kereskedelmi szolgáltatások által támasztott
versennyel.
5 Hackerspace – azonos érdeklődésű emberekből álló közösség által fenntartott és használt fizikai tér,
ahol a közösség a hely fenntartásán túl további közös és megosztott erőforrásokra is szert tehet, pl.
közös szerszámok, eszközök, tudás, infrastruktúra, szolgáltatások stb. (Forrás: Wikipédia oldalak)

KeN_2017-1_beliv.indd 49

2017.03.27. 9:49:35

50

KÖNYVTÁR

A könyvtárak határozottan érzik a rájuk nehezedő nyomást. „A könyvtárak
dokumentumkínálata […] sok más ajánlattevővel versenyez, akiknek szintén az a
célja, hogy elnyerjék a közönség figyelmét. […] A jövőben már nem lesz elég csupán
egy jó gyűjteményt szolgáltatni a köz számára.” (Committee on the Public Libraries
in the Knowledge Society, 2010) A könyvtárak válaszul különféle stratégiákat
dolgoztak ki, melyek metszetében az az erőfeszítés áll, hogy a könyvtárat egy hálózat
csomópontjaként definiálják újra, mely hálózatban különböző intézmények kínálnak tudást, tanulási lehetőséget, a közös munka vagy a párbeszéd különféle kereteit.
Némely stratégiai terv úgy gondol a könyvtári terekre, mint „független, szabadon
fejleszthető közvetítő közegre” (Committee on the Public Libraries in the Knowledge
Society, 2010), és azt tanácsolja a könyvtáraknak, hogy alakuljanak át olyan kulturális és közösségi központokká, melyek partneri kapcsolatban állnak a polgárokkal,
közösségekkel és más köz- és magánintézményekkel. Néhány könyvtáros még
radikálisabb elképzelésekkel próbálja megőrizni a könyvtárak meghatározó szerepét, például több, személyzet nélküli nyitvatartási időt javasolnak, illetve több olyan
alkalmat, amikor a könyvtárhasználók veszik kezükbe a könyvtár tereinek funkciókkal, programokkal való feltöltését.
A kutató könyvtári szférában egy, a University of California által létrehozott
munkacsoport, a Bizottság a Jövő Könyvtáráért, meghatározta azokat az értékeket,
melyeket egy egyetemi kutató könyvtárnak a digitális korban is biztosítania kell:
„1) emberi szakértelem; 2) infrastruktúra; 3) a tudás megőrzése és terjesztése a jövő
generációi számára.” (Commission on the Future of the Library, 2013). Ez a megközelítés a konzervatívabbak közül való, mely még mindig azon a reményen alapul, hogy
a könyvtárak valami olyan egyedi dolgot kínálnak, amit senki más nem képes
biztosítani. A Kutató Könyvtárak Társaságánál (Association of Research Libraries)
inkább közkönyvtári társaikhoz hasonlóan határozzák meg a kutatókönyvtárak
jövőbeli szerepét. Ők a könyvtárat mint „a tudás létrehozása céljából folytatott
kommunikáció kezdeményezőjét, inspiráló házigazdát, egy kötetlen szimpóziumot,
inkubátort képzelik el, ami egy fizikai és virtuális 3. hely, a független gondolkodás
kerete, a szólásszabadság szentélye, a vállalkozás globális motorja” (PendletonJullian, Lougee, Wilkin és Hilton, 2014), azaz a könyvtár egy fontos, de korántsem
egyedi csomópont a tudást teremtő és terjesztő intézmények hálózatában.
Annak ellenére, hogy a prioritásokban eltérések vannak, az összes ajánlás
ugyanazt az alapüzenetet hordozza. A könyvtáraknak a papír alapú tudásgazdaság
hierarchiájának a csúcsán betöltött monopolhelyzete végérvényesen és visszavonhatatlanul elveszett. A könyvtár ma már nem az egyetlen olyan intézmény, amelyik
képes olcsón, kevés megkötéssel hozzáférést biztosítani a természetes szűkösségek
által korlátozott hozzáférésű könyvekhez, s emiatt elvesznek a polcokon őrzött tudás
kapuőreként élvezett privilégiumok is. Ha a könyvtárak biztosítani akarják a
túlélésüket, úgy újra kell definiálniuk magukat azon régi és új intézmények között,
melyek a könyvtárak történeti funkcióival versengő szolgáltatásokat kínálnak.
Ahogy a könyvek szétszóródtak a tudáshálózatok számtalan csomópontja között,
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úgy szóródott szét az a hatalom is, mely a könyvekhez való privilégizált hozzáférésből táplálkozott.
A könyvtárak stratégiai terveiben a kisegítő, támogató funkciók hangsúlyos
jelenléte részben annak köszönhető, hogy az egyik kulcsfontosságú szolgáltatásuk
felett elvesztették az ellenőrzést. Az állományban szereplő művek digitális kölcsönzésének ma még hiányoznak az egyértelműen szabályozott, megengedő formái.
A szerzői jog hagyományos megoldásai, és azok a kivételek és korlátozások, melyek
lehetővé tették, hogy a könyvtárak az analóg világban betöltsék a szerepüket, a
digitális világra nem alkalmazhatók automatikusan. Bár az érvényben lévő szabályok lehetővé teszik a könyvtáraknak, hogy megőrzés, indexelés és más hasonló
célokból digitális másolatokat készítsenek a birtokukban lévő, szerzői jogvédelem
alatt álló művekről a jogosult előzetes engedélye nélkül is, és egyes dedikált terminálokon e digitális másolatok kutatási célokra és személyes használatra megjeleníthetők (Triaille és mtsai, 2013), ez azonban messze elmarad attól, amire az olvasók
okkal vágyhatnak. A védelem alatt álló művek otthonról történő e-kölcsönzése ma
még a legtöbb esetben6 csak a kiadóval kötött egyéni licencmegállapodások alapján
lehetséges.
A könyvtárak joggal panaszkodnak, hogy a digitális korban nem tudják teljesíteni
a köz érdekét szolgáló küldetésüket. A jelenlegi korlátok között, amit a könyvtárak
megtehetnek, nem összeegyeztethető azzal, amit az olvasóik és a köz tőlük elvár.
Amíg a könyvtárak nem kapnak törvényi lehetőséget a szabad e-kölcsönzésre, addig
a piacról kell a megfelelő engedélyeket beszerezniük a jogokat jó esetben birtokló
kiadóktól, jogosultaktól. Ez sok esetben nem történik meg. Gyakran egész egyszerűen nem megszerezhetők ezek az engedélyek. Sokszor az ár, a tranzakciós költségek
bizonyulnak megfizethetetlenül magasnak; nem ritkán azért, mert a könyvtárak
jogosultakkal szembeni alkupozíciói gyengék; és az engedélyek feltételei nem
igazodnak a könyvtárak igényeihez. Végül, ha létre is jön egy-egy megállapodás, a
könyvtárak gyakran érzik úgy, hogy a folyamat végére túlzott és indokolatlan
befolyást adnak a kiadóknak. (Report on the responses to the Public Consultation on
the Review of the EU Copyright Rules, 2013).
Mi több, a könyvtárak komoly jogbizonytalansággal néznek szembe a digitális
könyvtárakra vonatkozó, már létező szabályok értelmezése során is. Számos kérdés
vár az Európai Bíróság előtt tisztázásra, mint például, hogy a könyvtárak analóg
kölcsönzési joga kiterjed-e az e-könyvekre; vagy hogy e könyvek esetében beszélhe-

6 Figyelemre méltó kivételt képeznek az árva művek, amelyekről feltételezhető, hogy szerzői jog védi
őket, de nem azonosítható a jogok tulajdonosa. Az EU-ban a 2012/28/EU irányelv alapján az árvaművek használata bizonyos feltételek mellett megengedett, ez elméletben megkönnyítené a hozzáférést az
ilyen művekhez, de gyakorlati hatása kevésbé érvényesül a rendelkezés sok korlátozása miatt. Az árva
művek bármely szabályozásának hiányában a Google Book Settlement még mindig bizonytalanságban
van, az Egyesült Államok pedig még távolabb van attól, hogy a köz számára általánosan is elérhetővé
tegye az árva műveket.
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tünk-e jogkimerülésről az értékesített példány esetében.7 (Rosati, 2014b). Egy már
eldöntött esetben (Case C-117/13 Technische Universität Darmstadt v Eugen Ulmer
KG) a CJEU döntése, mely megerősítette az európai könyvtárak jogát, hogy dedikált
terminálokon hozzáférhetővé tegyék az állományukból digitalizált könyveket, új
bizonytalanságokat is teremtett azáltal, hogy megtiltotta a teljes gyűjtemény digitalizálását. (Rosati, 2014a).
Az amerikai könyvtárak ugyanígy gondban vannak, mind a szűken definiált
törvényi kivételek terén, mind a fair use szabályok által teremtett jogbizonytalanság
tekintetében. Az amerikai jogosultak perek sorozatával próbálták megakadályozni,
hogy a Google (Authors Guild v Google), vagy a könyvtárak (Authors Guild v
HathiTrust) jogvédett műveket digitalizálhassanak. Bár az eljáró bíróságok között
konszenzus volt abban, hogy az előbbi intézmények által végzett tömeges digitalizálás jogszerű, fair use szabályok által védett felhasználás volt (Diaz, 2013; Rosati,
2014c; Samuelson, 2014), a digitalizált verziókhoz való hozzáférés korlátozott
maradt. Az amerikai e-könyvek rendkívül versengő piacán sok kereskedelmi
közvetítő kínál e-kölcsönzési licencet különböző méretű e-könyv-katalógusokhoz.
Ezek a kereskedelmi megoldások azonban azt a veszélyt is magukban rejtik, hogy a
könyvtárak kiszolgáltatottá válnak a kereskedelmi szolgáltatóknak, akiket inkább
érdekel saját tulajdonosaik haszna, mint a közérdek szolgálata. (OECD, 2012).

4.2. Mit taníthat nekünk a LibGen a könyvtárak jövőjéről?
A LibGen-hez hasonló árnyékkönyvtárakat az a vákuum hívta létre, amit a könyvtárak összeomlása a digitális szférában hátrahagyott. Az árnyékkönyvtárak összegyűjtik az interneten elérhető elosztott erőforrásokat, szakértelmet, és az innováció
útjában álló jogi és technológiai korlátokat semmibe véve kitöltik a könyvtárak
mögött keletkezett űrt.
A LibGen története két egymással szorosan összefüggő, átgondolásra érdemes
tapasztalattal járul hozzá a könyvtárak jövőjéről folytatott vitához. Egyrészt a
LibGen a jogszerűség határain túl működik, mivel szinte az összes tevékenysége
jogsértő, beleértve a könyvek jogtalan digitalizálását, a hivatalos
szövegrepozitóriumokból való tömeges jogosulatlan letöltéseket, a könyvek jogosulatlan feltöltését az archívumokba, és a könyvek engedély nélküli terjesztését.
A szerzői jogsértésekről folytatott vitákban gyakran merül fel az érv, hogy az
árnyékkönyvtárakban azért lehet ingyen elérni könyveket, mert azok nem fizetik
meg a jogosultakat. Bár ez kétségtelenül így van, sokkal izgalmasabb az a kérdés,
hogy sokszor miért az árnyékkönyvtár az egyetlen olyan hely, ahol ezek a művek
egyáltalán elérhetők.
7 A magyar nyelvű tanulmány szerkesztése során született meg a CJEU döntése a szóban forgó
Vereniging Openbare Bibliotheken v Stichting Leenrecht, C-174/15 ügyben. A döntés szövege a kézirat
lezárásának időpontjában még nem állt rendelkezésre, ezért a részletes elemzésre nincs mód. Annyi
azonban már most bizonyosnak látszik, hogy a bíróság kiterjesztette a nyomtatott könyvekre érvényes
„egy példány, egy olvasó” logikát a digitális kölcsönzésre is, komolyan megkönnyítve a könyvtári
digitális kölcsönzés helyzetét.
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A LibGen arra példa, hogy komoly igény van a digitális formátumú kurrens
könyvekre a fejlett és a fejlődő országokban egyaránt. A katalógusban található
művek legális digitális hozzáférhetősége vagy pontosabban hozzáférhetetlensége
ugyanakkor rámutat a jelenlegi kereskedelmi és könyvtári terjesztési logikák
korlátaira is. Míg a LibGen katalógusában a címek 80%-a kapható nyomtatott
formátumban, a könyvek kétharmada nem elérhető elektronikus formátumban. Bár
a kiadók elvileg érdekeltek abban, hogy a legkelendőbb címeik e-könyvként is
elérhetők legyenek, a valóságban komoly elmaradások mutatkoznak.
A LibGen e-könyv letöltéseinek egyharmada a fejlett nyugati országokban
történik, és e forgalom kétharmada olyan címekből áll, melynek nincs Kindle
verziója. Ha másból nem, hát ebből egyértelműnek kellene lennie, hogy a nyomtatott
könyvek online, kiskereskedelmi és könyvtári terjesztése ma már nem elégséges
megoldás. A fejlődő országok egy kicsit más kategóriát alkotnak. Ott ugyanis a
fejlett országok 8%-ához képest a letöltések 17%-a olyan cím, mely nyomtatásban
már egyáltalán nem elérhető. A fejlődő országok számára sokkal súlyosabb probléma az, hogy nem férnek hozzá a nyomtatott változathoz, mint az, hogy nincs
hozzáférésük az elektronikus változatokhoz. A LibGen így legalább két típusú igényt
elégít ki: a fejlett országokban hozzáférést ad a hiányzó elektronikus változatokhoz,
míg a fejlődő országokban a hiányzó nyomtatott példányokat teszi elérhetővé.
A jogsértésnek nem csak az a funkciója, hogy segítségével kielégíthető legyen egy
kielégítetlen társadalmi, piaci kereslet. A szerzői jog megsértésének a LibGen
esetében egy másik, ennél fontosabb szerepe is van: lehetővé teszi, hogy a könyvtár
alulról, közösségi erőfeszítéssel szerveződjön újra. A LibGen tulajdonképpen egy
nyílt forrású könyvtár. Ez azt jelenti, hogy az összes erőforrás, amit használ és amit
megteremt, bárki számára, bármilyen további megszorítás nélkül szabadon hozzáférhető, ide értve a szerver kódot, az adatbázist, a katalógust és a gyűjteményt is.
A LibGen radikális nyitottsága azon az alapvetésen nyugszik, hogy az emberiség –
gyakran közpénzekből előállított – közös tudása közös örökség, ezért korlátozások
nélküli szabad hozzáférést kell biztosítani hozzá bárki számára. A LibGen minden
további tulajdonsága ebből az alapvetésből következik, és a szabad hozzáférés
logikája a könyvtár minden összetevőjét meghatározza. A LibGen a metaadatokat a
közösségi fejlesztésű Open Libraryból szerzi be, terjesztésre és megőrzésre a
bittorrent és az ed2k P2P hálózatokat használja, nyílt forráskódú szoftvert használ a
technikai infrastruktúra, és a felhasználóknak is lehetősége van a könyvtár üzemeltetésében való aktív részvételre. A szabad hozzáférés filozófiájának megfelelően
bárki hozzájárulhat a projekthez és mindenki élvezheti az előnyeit is.
Nehéz számszerűsíteni, hogy a szabad hozzáférésű kalózkönyvtár milyen hatással
van az oktatásra, a tudományra és a kutatásra azokban a helyi kontextusokban, ahol
a LibGen az elsődleges, ha nem az egyetlen forrása a tudományos tudásnak. Azt
azonban viszonylag könnyű felbecsülni, hogy mi a nyílt hozzáférés hozadéka az
árnyékkönyvtár számára. A LibGen gyűjteményét többnyire olyan egyének és
közösségek hozták létre, akik úgy döntöttek, hogy saját használatukra maguk
digitalizálják a könyveket. Bár önmagukban, egyedül csak maximum néhány
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tucatnyi könyv digitalizálásra voltak képesek, a kis hozzájárulások gyorsan összeadódnak. Az Aleph 1,15 millió dokumentumot tartalmazó állományának digitalizálásához többszázmillió eurós beruházásra lenne szükség, nem beszélve a tárolás, a
gyűjteménykezelés és az elérhetővé tétel költségeiről (Poole, 2010). Ezekkel a számokkal összevetve a LibGen működétetésének költségei elenyészőek, mivel fennmaradása a felhasználók önkéntes munkáján és a szerverek üzemeltetésére fordított évi
néhány ezer dollárnyi adományon alapul. A LibGen többszázezres felhasználói
tábora összességében hihetetlen erőforrást jelent, amit a könyvtár az illegális jellege
miatt képes volt felszabadítani és munkára fogni. A LibGen képes megcsapolni és a
könyvtár fejlesztésére használni ezt az erőforrást. Ez a közösségi erőfeszítésekből
összeálló erőforrás az, ami áthidalja a LibGen létrehozásához és fennmaradásához
elviekben szükséges sokszázmilliós beruházás és a néhány ezres tényleges kiadás
közötti különbséget.
A decentralizált és tömegkooperáción alapuló digitalizálás, és a kurrens (ezáltal a
legrelevánsabb) tudományos munkák elérhetővé tétele jelenleg csak tömeges szerzői
jogsértésekkel lehetséges. Nem vagyok biztos benne, hogy az összes tudományos
művet szabad hozzáférésűvé kell-e tenni, vagy hogy a szerzői jog nyílt és provokatív
semmibe vétele az az út, ami elvezet a tudományos tudás korlátok nélküli elérhetőségéhez. Az sem egyértelmű, hogy az árnyékkönyvtárak milyen hatással vannak a
kereskedelmi közvetítőkre és a tudományos publikálás folyamatára, valamint
magára a tudományra. De mindezektől függetlenül a LibGen, ha másra nem is, de a
nyílt forráskódú könyvtárak lehetséges előnyeire kézzelfogható példát mutat.

5. KONKLÚZIÓ
Ha a LibGen-re úgy tekintünk, mint a könyvtárhasználók által elképzelt, és az adott
körülmények között megvalósított ideális digitális könyvtárra, akkor egyértelmű,
hogy komoly szükséglet mutatkozik az univerzálisan elérhető, kurrens, releváns,
(tudományos) könyvgyűjtemények iránt, korlátozások nélküli elektronikus formátumban. Várhatjuk-e bármely könyvtártól, hogy ehhez egy kicsit is hasonlító
szolgáltatást nyújtson belátható időn belül? Van ilyen szolgáltatásnak helye a
könyvtárak jövőjében? Jelenleg sajnos éppoly nehéz elképzelni egy jövőbeli könyvtárat ilyen szolgáltatással, mint anélkül.
Bár a LibGen-hez hasonló szolgáltatások megvalósításának útjában álló jogi és
pénzügyi akadályok nem oldhatók meg egykönnyen, az árnyékkönyvtár más
aspektusai könnyebben leutánozhatók. A LibGen működése kézzelfoghatóvá tette,
mekkora anyagi és szellemi erőforrásokat hajlandók az olvasók egy olyan könyvtár
működtetésének szolgálatába állítani, ami megfelel a szükségleteiknek és az elvárásaiknak. Ha a könyvtárak csupán a felhasználóik által kezdeményezett tevékenységek befogadó házigazdáiként tekintenek magukra, az azt jelenti, hogy a könyvtárak
még mindig a használóiktól elszeparálva képzelik el a jövőjüket. Az Aleph arra tanít
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minket, hogy ezen a szeparáción túl lehet lépni, és a használók maguk is alkothatnak könyvtárat. De ehhez szükség van arra, hogy részt vehessenek a könyvtár
jelenének és jövőjének alakításában: szükségük van arra, hogy jogosan digitalizálhassák a könyveket és másolhassák a könyvtár digitális könyveit, részt vehessenek a
katalogizálásban és az állományépítés folyamataiban, a kurátorságban, tervezhessék
a gyűjteményt. Más szavakkal, szükségük lenne az esélyre, hogy „könyvtárosok”
lehessenek a könyvtárban, ha úgy kívánják, és szükséges lenne az is, hogy a könyvtárak képesek legyenek hozzáférést nyújtani nemcsak a gyűjteményükhöz, hanem az
alapvető tevékenységeikhez is. Azok a falak, amik elválasztják a könyvtárat az
olvasóitól, a magánt a közgyűjteményektől, a bennfenteseket a kívülállóktól, útját
állják a könyvtárak közösségi újrateremtésének, fenntartásának is, és elérhetetlenné
teszik azt a jövőt, amit a felhasználók ideálisnak tartanak.
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MARTIALIS A KÖNYVEKRŐL ÉS
A KÖNYVKIADÁSRÓL
HOFFMANN ZSUZSANNA1

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

ZSUZSANNA HOFFMANN MARTIAL ON BOOKS AND
PUBLISHING
The Roman Architect, Vitruvius Pollio says about books in general: „It was a wise and
useful provision of the ancient to transmit their thoughts to posterity by recording
them in treaties, so they should not be lost, but, being developed in succeeding
generations through publication in books, should gradually attain in later times, to the
highest refinement of learning. And so the ancients deserve no ordinary, but unending
thanks, because they did not pass on in envious silence, but took care that their ideas
on every kind should be transmitted to the future in their writings” (On Architecture 7,
Preface). The ancient written materials and books constitute an important part of
educational history, and form the bases of European culture. Martial, the Roman poet
makes us acquainted with several relevant information on the fate, birth, edition and
trade of books. In his epigrams mention was made about materials of writing and
forms of books, about supporters, collectors and book merchants, and special and
richly decorated books as well. The data given by Martial can be considered
important, because there aren't any ancient source treating the specific topic of books.
Having a critical mind, Martial observed all absurdities, but his criticism was of good
intention.
Az Augustus-kori neves építész, Vitruvius Pollio a következő summás összegzést
adja az írott anyagnak és a könyvek hagyományozásának a fontosságáról: „1. Őseink
ugyanolyan bölcsen, amily hasznosan rendezték el, hogy elgondolásaikat írásos
művekben örökítsék át az utókorra, hogy azok ne menjenek veszendőbe, hanem
korról korra, fokozatosan hosszú időre megmaradjanak, miközben gyarapodik az,
ami a könyvekben van, s elérjék a tudás legnagyobb pontosságát. Ezért nem csekély,
hanem végtelen hálával tartozunk azoknak, akik mindezt nem engedték irigy
1 Hoffmann Zsuzsanna CSc, egyetemi docens, Szegedi Egyetem Bölcsészettudományi Kar Ókortörténeti Tanszék
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hallgatással veszendőbe menni, hanem gondoskodtak arról, hogy mindenféle
megfigyelésüket, emlékirataikban megörökítsék.”2 Az idézett gondolatot csak
helyeselni lehet, ámbár a modern kornak nem feltétlenül jellemzője a könyvek
szeretete és megbecsülése. Az elektronikus könyvek varázsa, valamint a modern
technika vívmányai mégsem tudták kiszorítani a hagyományos könyvet, sőt kifejezetten élénkül az érdeklődés – a szakemberek és kutatók között is – az antik előzmények iránt.3 Ez határozottan örvendetes jelenség. A könyv és írás a művelődéstörténet
fontos része, és mint ilyen az európai kultúra egyik fontos alapköve is. Az ókorból
kifejezetten könyvekkel és könyvtárakkal foglalkozó forrás nem maradt ránk, ezért
minden egyes antik szerző adatait és utalásait meg kell becsülnünk. Marcus Valerius
Martialis4 szempontunkból kivételes szerző, ugyanis a könyv és könyvkiadás szinte
minden vonatkozásáról szolgál adatokkal. A hazai kutatók között egyedülállóak
Adamik Tamás Martialis-kutatásai.5 A jeles epigrammaköltő személyes tapasztalatokkal és ismeretekkel rendelkezett a korabeli Rómáról6 – beleértve az élet minden
vonatkozását, a könyveket és a könyvkiadást is. A vele kapcsolatos információkat
2 Vitruvius (k. 2009): Az építészetről. 7. könyv, bevezetés, ford. Gulyás Dénes. Quintus, Szeged.
Az antik könyv és könyvkiadás témájáról további hasznos információkkal és bőséges bibliográfiával
szolgál a következő kötet: Hoffmann Zsuzsanna és T. Horváth Ágnes: Könyv és könyvtár az ókorban
(JATEPress, Szeged, sajtó alatt).
3 A könyvek és könyvkiadás témaköréhez bővebben lásd: Keyon, F. G. (1952): Books and Readers in
ancient Greece and Rome. Oxford University Press, Oxford; Kleberg, T. (1967): Buchhandel und
Verlagswesen in der Antike. WBG, Darmstadt; Casson, L. (2001): Libraries in the ancient World. Yale
University Press, New Haven and London; Parsons, E. A. (1952): The Alexandrian Library. A Quarterly
Journal on Antiquity 46:171; Yun Lee Too (2010): The Idea of the Library in the ancient World. Oxford
(Univ. Press); Cavallo, G. (1992): Libri, editori e pubblico nel mondo antico. Editori Laterza, Bari;
Sartori, A. (1968): Libri a librai nel mondo antico. Atene e Rome 13 1-17; König, J., Oikinomopoulou,
K. ésW., Gred, W. (2014): Ancient Libraries. Cambridge, Kéki B. és Manolescu, R. (1987): A latin írás
története. Európa, Budapest; Kéki Béla (2000): Az írás története. Vince Kiadó, Tevan Andor (2001):
A könyv évezredes útja. Gondolat, Budapest; Várkonyi Nándor (2001): Az írás és a könyv története.
Széphalom Könyvműhely, Budapest; Cava, R. és Ayad, S. (2015): A könyv története. A barlangfestményektől az e-könyvekig. Kossuth, Budapest. (Monok István bevezetőjével). A debreceni egyetem Bevezetés az ókortudományba I. című kiadványában (Debrecen, 1996) több idevágó tanulmány is olvasható:
Szádeczky-Kardoss Samu: Görög paleográfia (101-114), Madas Edit: Latin paleográfia az ókortól a XVI.
századig (115-128); Németh György: Görög epigraphika (129-146), Fitz Jenő: Latin epigraphika (147187); Sarbak Csaba: Bevezetés a latin kodikológiába (207-231), Grüll Tibor: Könyvtárak és könyvkiadás
az ókorban (223-231).
4 Életéről bővebben lásd: Adamik Tamás (2009): Római irodalom. A kezdetektől a Nyugatrómai Birodalom bukásáig. Kalligram, Pozsony, 555-577. Általában a Flaviusok korának irodalmi viszonyairól lásd:
uo. 536-553.
5 Adamik Tamás (1979): Martialis költészete. Akadémiai, Budapest. (Apollo Kiskönyvtár 10.), továbbá
ugyanő számos epigramma fordítója is. Az idegen nyelvű szakirodalomból kiemelhető: M. Valerii
Martialis epigrammaton libri. Mit erklarenden Annerkennung von L. Friedlaender I-II. Leipzig 1886;
Sauter, F.: Der Römische Kaiserkult bei Martial und Statius. Stuttgart-Berlin 1934; F. Riegler, F. (1967):
Historische Ereignisse und Personen bei Martial und Statius. Wien, della Corta, F. (1986): Gli Spettacoli
di Marziale (tradotti e commentati). Genova (3. kiadás), Christer Henrisén, C. (1999): Martial, Book
IX. A Commenatry Vol. 1-2, Uppsala (Studia Latina Upsaliensia 24:2), Caratello, U. (1980): M. Valerius
Martilais Epigrammaton Liber (Introduzione e testo critico). Perugia; M. Citroni (1975): M. Valerius
Martialis Epigrammaton liber primus. Introduzione, testo, apparato critico e commento a cura di M.
Citroni, Firenze.
6 Bővebben lásd Adamik Tamás i.m. (1979) 7 skk.
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részben ifjabb Plinius két levelének (3, 21; 9,8), illetőleg a költő saját írásainak
köszönhetjük.7 A költő egy hispániai városból, Bilbilisből (ma Bambola) származott,
a születési évét nem tudjuk pontosan (Kr.u. 38–41 között valamelyik évben született),
azt viszont igen, hogy március elsején, innen a Martialis név. Családja tehetős
lehetett, így fiukat taníttatták, elsősorban grammatikára és rétorikára, ahogyan ezt
tőle magától megtudjuk (9, 73, 7–8). 61 és 64 között – Nero császár uralkodása idején
– szülővárosából Rómába ment, hogy ott kamatoztassa költői tehetségét. Ott feltehetően támogatókra is talált – Seneca, Lucanus, Pisók – őket költeményeiben mecénásokként emlegeti, de a költői pályája így sem volt könnyű.8 Egyik előkelő barátja,
Stertinius annyira tisztelte Martialist, hogy még életében felállíttatta a szobrát a
könyvtárában.9 Martialis nem élt fényűző, esztelenül pazarló módon, de nem volt
szegény sem, több háza és villája is volt. A lovagrendhez10 tartozott, és tisztséget is
viselt, valószínűleg katonai tribunus (tribunus militum) volt. Első megjelent műve, a
Látványosságok könyve 80-ban jelent meg, mégpedig az Amphitheatrum Flavium
megnyitása alkalmából, majd sorra követte a többi.11 Martialis páratlanul gazdag,
rendkívül életszerű anyagából – amelynek szerencsére teljes magyar fordítása is van12
– itt csak a könyvekre vonatkozó információkat vesszük vizsgálat alá. Jóllehet a kor
divatja az eposznak kedvezett, Martialis mégis bizonyítani tudta az epigramma
létjogosultságát és irodalmi értékét.13 Kemény kritikus, mindent és mindenkit célba
vesz, de mentségére szolgáljon, hogy határozottan jobbító szándékkal. Martialis
köteteinek kiadását Friendlaender érvei alapján a következő évekhez lehet kötni: a
X. könyv két kiadást is megért, 95-ben és 98-ban; A Látványosságok könyve 80-ban
jelent meg; a Xenia (Ajándékok) és az Apophoreta (Küldemények) 84-ben vagy
85-ben; Epigrammák I-II, 85-86-ban együtt; a III. könyv 87-88-ban, a IV. könyv 88
decemberében; az V. könyv 88 őszén; a VI. 90 nyarán vagy őszén; a VII. 92 decemberében; a VIII. 93 nyarán; a IX. 94 nyarán vagy őszén; a X. könyv első kiadása 95
7 Magyarra többen is fordították, megjelent Martialis kötetek: Marcus Valerius Martialis epigrammáinak tizennégy könyve a látványosságok könyvével. Ford., bev.: Csengery János. MTA, Budapest,
1942; Martialis válogatott epigrammák. Magyar Könyvklub, Budapest, 2001; ebben a válogatásban a
könyvkiadásra és irodalomkritikára vonatkozó epigrammák is olvashatók (27-45); Marcus Valerius
Martialis, válogatott epigrammák: Költők, ringyók, pojácák. Kalligram, Pozsony, 2003, M. Valerius
Martialis válogatott epigrammái. Kirké kétnyelvű klasszikusok 3. Kirké, Budapest, 2001.
8 Társadalmi helyzetéről és baráti köréről bővebben lásd Adamik Tamás i.m. (1979) 25 skk.
9 Az ókori könyvtárakban számos értékes szobrot és festményt is elhelyeztek, részben a díszítés, részben
pedig a megőrzés célzatával, tehát ezek az intézmények múzeum-könyvtárakként működtek, és a gyűjteményük rendkívül értékes volt, ehhez lásd még: Grüll Tibor: Szobrok a görög és római közkönyvtárakban. Magyar Könyvszemle 108 (1992) 239-255.
10 A lovagrendi census négyszázezer sestertius volt, tehát semmiképpen nem lehetett szegény.
11 A Látványosságok könyvével a költő elsősorban az általa nagyon is kedvelt Titus császárnak kívánt
tisztelegni.
12 Csengery János majdnem teljes Martialis fordítása (bevezető tanulmánnyal) 1942-ben jelent meg, ma
már alig elérhető. A kötetből – tartalma és nyelvezete miatt – kimaradt 260 epigrammát külön kötetben adták ki (Supplementum ad Valerium Martialem címmel), de mindössze 40 példányban, így szinte
elérhetetlen.
13 A Flaviusok korának irodalmi ízléséről és irányzatairól lásd Adamik Tamás i.m. (1979) 20 skk.
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decemberére tehető; a XI. 96 december; a X. könyv második kiadása 98 nyarán
történhetett; a XII. könyv pedig a 101. év végén vagy a 102. elején látott napvilágot.14
Vespasianus császár nem rajongott az irodalomért, bár – ahogyan Suetoniustól
megtudjuk (Vespasianus 8) újjáépíttetett elpusztult könyvtárat, továbbá támogatta a
színészeket is. A fia és utódja, Titus azonban kifejezetten művelt és nagyon népszerű
uralkodó volt, aki felismerte az irodalomban és a költők tevékenységében a propaganda lehetőségeit, ami határozottan kedvezett Martialisnak is. Martialis saját korára
vonatkozó hivatkozásainak vizsgálatához – hogy a témára vonatkozó adatai világosabbak legyenek – célszerűnek tűnik előrebocsájtani néhány információt az ókori
könyvek és írófelületek vonatkozásában. Az epigrammaköltő korában (a Kr. utáni
első század) jellemzően a papirusz, illetőleg a pergamen a két használatos íróanyag,
de a mindennapok gyakorlatában a viaszostáblát is alkalmazzák.

ÍRÓFELÜLETEK
Papirusz
Általánosan elterjedt ókori íróanyag,15 hazája Egyiptom, de másutt is megtalálható
volt, így például Szíriában, az Eufrátesz mellett. A papirusznád szára rostos szerkezetű, ebből a következő módon készült az írásra használatos anyag. A nádból
hosszanti irányban vékony lemezszerű lapokat (scissurae) hasítottak, és ezeket egy
falapon egymás mellé helyeztek. Ezt követően újabb szeleteket helyezték rájuk
kereszt irányban, és fakalapáccsal összetömörítették a két réteget, kivételesen
hármat. Az egyes rétegek összeillesztése ragasztással vagy préseléssel történt.
A ragasztóanyag a Nílus vizéből készült, liszttel és ecettel, aminek mindig frissnek
kellett lennie. Arisztotelész említi, hogyha gipszet vagy meszet adtak hozzá, akkor
szilárd lapokat nyertek, amit viszont nem lehetett összetekerni. Az összeillesztés
után kalapáccsal kisimítják, majd még kétszer átkenik ragasztóval, de csak az első
oldalt, azután a napon megszárítják. A ragasztás finom művelet volt, szemmel alig
észrevehető, hogy ne zavarja az írást, ezt a munkálatot a glutinatorok végezték.
Az így keletkezett papiruszlapok kb. 19X25 centis méretűek, amelyeket plaguláknak
vagy pagináknak neveztek, esetleg selis vagy kolléma lett a nevük. Majd ezeket a
téglalap alakú papiruszokat a keskenyebb végüknél összeragasztották, feltekerték,
így keletkezett belőlük a tekercs. Az összeillesztésnél arra kellett ügyelni, hogy az
írófelületen (recto) a rostok vízszintesen haladjanak, hogy ne akadályozzák az írást, a
hátoldalon (verso) pedig függőlegesen. A verso oldalra ritkán írtak, erre esetleg
másodlagos felhasználás, vagy takarékossági okból kerülhetett sor. A scapi üres
tekercseket jelent, ezek felcsavarva kerültek raktárba, vagy kereskedői forgalomba.
A horrea chartaria az ilyen raktárak megnevezése volt, az üres tekercseké pedig:
14 Lásd még Adamik Tamás i.m. (1979) 18 skk.; akadnak kutatók, akik ezt a sorrendet vitatják.
15 A papírológia egy külön kutatási terület a tudományban, bővebben lásd: Németh György: Papírológia.
In: Bevezetés az ókortudományba I. 189-206.
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charta pura, biblia agrapha, chartas agraphos. A papirusznádról és a belőle készült
íróanyagról előállításáról római természettudós, az idősebb Plinius, enciklopédiájában (Naturalis historia 13. könyv) ad részletes leírást. A tudós beszámol a papyrus
különböző fajtáiról,16 minőségéről, hibáiról is. A papyrus elnevezés jelentése a
Nílushoz tartozó, a Nílusé. A papirusz használata az ókorban hosszú időn keresztül
általános volt, írtak rá hivatalos dokumentumokat, leveleket és irodalmi alkotásokat
is. A papirusz azonban meglehetősen sérülékeny, komolyan kárt tesz benne a
nedvesség, továbbá – ellentétben a pergamennel – nem tűri a hajtogatást, mivel
nagyon is törékeny. Ezeknek a körülményeknek köszönhetően került előtérbe vele
szemben a 4. században a pergamen, de a papiruszt továbbra is használták, mind a
Nyugatrómai Birodalomban, mind Bizáncban, illetőleg más európai területeken.
Az Ibér félszigeten, Szicíliában, sőt a pápai kancelláriában még hosszú ideig megmaradt a papirusz használata.17 A papirusz feldolgozása a charta confecturában történt,
főként Alexandriában és Szaiszban, de más városokban is. Augustus korában –
Horatius egyik szatírája szerint (1, 4, 21) – átmenetileg szintén készítettek ilyen
íróanyagot. Később kizárólag Alexandriában foglalkoztak vele. Chartaria officina
vagy chartarii Rómában is voltak, de ezek többnyire javító-karbantartó munkálatokat végeztek, illetőleg ragasztottak.18 A Digesta című császárkori jogszabálygyűjtemény (XXXII 52) megkülönbözteti a munkálatok különböző fokozatait: a már
feldolgozottat (papyrum ad chartas paratum), illetőleg a még fel nem dolgozottat
(chartas nondum perfectas). Mind a liber, mind a byblos charta-tekercs, lényegében
ugyanez áll a byblionra és a libellusra is. A latin volumen utal a könyv külalakjára, a
görögök ezt megfelelőnek gondolhatták, ezért nem alkalmaztak más kifejezést a
jelölésére.19 Mindenképpen hengerré formálhatónak kellett lennie, ugyanis
Appianos,20 Pharnakész király megkoronázása kapcsán elmondja, hogy a templomból kihoztak egy byblost, és diadéma helyett azzal koronázták meg. A könyvekre az
említett fogalmakon kívül használták még a tomos elnevezést is. Amikor az arabok
elfoglalták Egyiptomot, a chartés mérete 30 arab könyök lett, vagyis 14,5 méter.
Ebből a kétharmadát levágták, és ennek a neve lett a tomos. Ez még így is kiadós
terjedelmű volt. Használták továbbá a több kötetből álló művek egyes könyveinek a
jelölésére is, innen ered a későbbi tomus = kötet elnevezés. Megemlítendő még a
teuchos = fal megjelölés, ami fűzött kötetre vonatkozik, és csak a középkori Bizáncban használták. A szó jelentése eredetileg a tekercset tartó védőtartály volt, de
jelentette magát a tekercset is, amennyiben az is – ahogyan egy edény – magába
16 Az első minőségű a hieraticus, amit eredetileg szent iratokhoz használtak, majd ennek később az
Augustus nevet adták; az utána következőt feleségéről Livia papírnak nevezték, volt továbbá a saiticus,
ami Sais városról kapta a nevét, mert ott készült belőle a legtöbb; a legsilányabb minőségű neve a
taeneoticus, ami a növény külső bőrszövetéhez közelebb eső részből készül, ezt már súlyra árusítják, és
a kereskedők csomagolásra használják. A növény legkülső részéből pedig kötelek készülnek.
17 Különleges papirusz-lelet a Fekete-tenger vidékéről előkerült papirusz, amit egy Kr.e. 4. századi sírban
találtak.
18 CIL VI 2955.
19 Pauszaniasz 4, 26, 8: egy óntekercsről beszél, ami úgy van összetekerve, ahogyan a könyvek.
20 Mithridatiké 111.
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foglalja az írást. A byblos helyett időnként a logost használják egységes szöveg
értelemben. A több könyvre terjedő művet logoinak nevezik. Mindebből következik,
hogy a byblos, a byblion, a liber és a volumen nem jelenthet több könyvből álló
művet. Ha ilyenről van szó, akkor többes számot használnak: byblia, libri, volumina.
Kivétel az, amikor a liber egy terjedelmesebb munka egy könyvét is jelentheti, mint
például a történetíró Livius műve esetében. A liber a tekercs értelme miatt nem lehet
egy könyv része. A libellus kisebb terjedelmű írásra vonatkozik; gyakorlati okból
több önálló kisebb mű, libellus kerülhet egy tekercsre.
Pergamen
Állati bőrből készült íróanyag, megnevezése: membrana, charta pergamena,
pergamenum, ez volt a másik leggyakrabban használt ókori írófelület. Az állati bőrt
cserzéssel tették írásra alkalmassá, ősidők óta használták Elő-Ázsiában és Egyiptomban is, bár a hagyomány Pergamonnak tulajdonítja ennek az íróanyagnak a felfedezését. Az elnevezés kétségkívül erre utal, az újítást II. Eumenés (Kr.e. 195–158)
pergamoni uralkodóhoz kötik. Az igazság azonban az, hogy az ő uralkodása alatt –
az egyiptomi papiruszkiviteli embargó miatt – erősen fellendült a használata,
továbbá feltehetően tökéletesítették is az előállítását. Az előállítás folyamata a
következő volt (amiben természetesen koronként, területenként adódhattak eltérések, továbbá számított az is, hogy milyen állat bőrét dolgozták fel). A lenyúzott
állatbőrt több napig áztatták meszes lében, hogy a szőr fellazuljon és kioldódjon
belőle a zsír. Ezután letisztították róla a szőrt, a húsdarabokat és a bőr külső rétegét.
Majd ismét meszes lébe tették, megtisztították, ezután egy rámára kifeszítve megszárították. A kikészített bőrt tengeri habkővel (pumex) és krétával fehérítették.
Dél-Európában általában a juh és a kecske bőrét használták, északon szokásos volt a
borjúbőr. Európa déli részén a bőrnek a belső, hús felőli részét készítették ki íróanyagnak, a külső részét nem fehérítették, erre nem is írtak. Észak-Európában,
illetőleg Európa más részein a bőrnek mindkét oldalát használták, ezek általában
vastagabb hártyák voltak. A kései középkorban használtak egy szűzpergamennek
nevezett különleges bőrt is, ezt az anyaméhből eltávolított bárányok bőréből
állították elő. A hártyák színe fehér vagy sárgásfehér. A középkorban luxusváltozatként előfordult bíborszínűre festett pergamen is, elsősorban Bizáncban. Ehhez
bíborfestékkel itatták át a bőrt, majd erre arannyal vagy ezüsttel írták a szöveget.
A pergamennek egy különleges csoportját jelentik a palimpszesztek (palimpszésztosz),
az elnevezés jelentése újra teleírt. Ennek a középkori gyakorlatnak az oka az volt,
hogy bizonyos, számukra érdektelenné váló szövegeket eltávolítottak, lekapartak, és
a hártyát újra felhasználták, de történhetett egyszerűen az íróanyag-hiány miatt is.
Ilyen módon számos ókori irodalmi anyag semmisült meg; ugyanígy semmisítették
meg az eretneknek talált szövegeket is. Később – a 18–19. században – többféle
módon kísérleteztek az ilyen módon törölt szövegeknek a helyreállításával. Ezeknek
– az olvashatóság szempontjából – több csoportja is van: semianimus (félig élő),
semisepultus (félig eltemetett), sepultus (eltemetett).
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Viasztábla
A papirusz és a pergamen mellett mindennapi használatra, apróbb feljegyzésekre,
iskolai gyakorlatokra használták a viasszal bevont fatáblát. Ezek a táblák – tabellae
ceratae – noteszként is funkcionáltak. Erre vallanak Martialis következő sorai:
„Pergamen ez bár, – úgy hívják –, gondold te viasznak. / Írni ha újat akarsz,
törlöd a régi betűt.”21
Avagy egy másik részlet:
„Én, ha fa nem volnék, finom lemezekre hasítva, / Drága teher lennék Libya-béli
fogon.” (14, 3, ford. Csengery János).
Használtak továbbá – de nem általános – elefántcsont táblácskákat is írás céljára:
„Gyönge szemed hitvány viaszon hogy meg ne romoljon, / Ródd elefántcsonton
csak feketén a betűd.” (14, 5)
A viaszos tábla azért is volt alkalmas iskolai használatra – hasonlóan a későbbi
palatáblákhoz –, mert törölni lehetett róla a szöveget, és újat ráírni. A törlés a stilus,
vagyis az íróeszköz megfordításával történt, annak a másik vége ugyanis lekerekített
volt, éppen azért, hogy el lehessen simítani vele a viaszt.22 Ugyanezt tették a pergamennel is, az állati bőr viszont jól bírta ezt a megpróbáltatást, azaz, hogy lekaparják
róla az eredeti szöveget és újból írjanak rá. Megtették ezt a papirusszal is, vagyis
lemosták róla az írást, és újból használták, de ezzel lényegesen romlott az anyag
állaga. A papirusz esetében szükség esetén inkább a hátoldalára is írtak. A viaszos
tábla pereme magasabb volt, mint a belső része, hogy védjék az írást a letörlődéstől.
Ha hosszabb feljegyzésre szánták, akkor – a peremét átlyukasztva – több táblát
zsinórral egybefűztek. Ha két táblát kötöttek egybe, ennek a neve diptychon, a
háromé triptychon (mondták duplicesnek és triplicesnek is). Alkalmas volt üzenetküldésre és ajándéknak is, ahogy a következő sorok igazolják: „Nem kis ajándéknak
véled háromlapu irkám, / Hogyha barátnőd azt írja beléje: „Megyek!”23
Lehet azonban a 2-3-nál több lapot is összefűzni: „A viasz öt lemezén ha Urunknak hangzik a híre, /Boldog az udvar, ha gőzölög a bikavér.”24
A táblák használata tartósan megmaradt, még akkor is, amikor már a divatosabb
íróanyagok hódítottak, például a pergamen. Szokásos és gyakori fordulat – beszédben is – poposcit tabulam (= kérte az írótábláját), illetőleg a stilum accepit (= tollat
ragadott), ezeknek ugyanis mindig kéznél kellett lenniük, ha valamit fel akartak
jegyezni.
21 Epigrammák 14, 7, latin címe: Pugillares membranei, ford. Csengery János. A viaszos írótáblán az
íróvessző (stilus) lapos végével törölték le az írást, a pergamen esetében ezt szivaccsal mosták le.
22 Ennek a műveletnek a megnevezésére a latin radere (törölni) ige használatos, ebből ered a mi radír
szavunk is.
23 Epigrammák 14, 6, a címe: Triplices.
24 Epigrammák 14, 4, a címe: Quinquiplices (ötlapú). Az említett Úr Domitianus császár, a bikavér a
császár győzelméért való hálaáldozat kelléke.
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A „KÖNYVEK” KÜLSŐ MEGJELENÉSI FORMÁI
A leggyakoribb a papirusz- illetőleg a pergamentekercs, amelyek külsőre hasonlóak.
A védelem céljából ezeket könyvtokban helyezték el, a papirusztekercset olykor
kívülről pergamennel burkolták be, hogy meg ne sérüljön:
„Hogy tógád, köpenyed ki ne rojtozhassa a könyvet, / Épen tartja soká e fatok a
papirost.” (14, 84, ford. Csengery János).
Gyakorlatilag ez a könyvet védő tok (théka, capsa) a mai kötés elődjének tekinthető, a théka pedig ma is tovább él a bibliotéka elnevezésben.Ismert és a leggyakoribb „könyvforma” az ókorban a tekercs volt, amit először irodalmi szövegek
rögzítésére használtak, később átvette az oklevélkészítés is. A tekercsek szélessége
általában 20-30 centi, a hossza 6-10 méter. Alul és felül tajtékkővel (pumex) megcsiszolták, hogy ne legyen rojtos, esetleg díszítés okából is történhetett a simítás:
„Bíborszínüre még nem festve, könyvem, / S nem csiszolva a tajtékkő fogával.”25
A tekercsek olvasása nem lehetett egyszerű művelet, mivel azokat két kézzel
kellett tartani: egyikkel kifelé göngyölni (explicare, evolvere), majd az elolvasott
szöveget tartalmazó tekercsrészt a másik kézzel fel- vagy visszatekerni (volvere,
revolvere). Visszatekeréskor a tekercsre erősített pálcikát két kézzel fogták és az elejét
az álluk alá nyomva igyekeztek a könyvtekercset szorosabbra göngyölni, ettől a széle
hamar kifoszlott.
„S a durva álltól nem foszlott ki még a szélük” (1,66) – írja Martialis, vagyis még
nem sokszor tekerték ki és be, tehát nemigen olvasták. A könnyebb használhatóság
érdekében került a tekercsek két végére az említett pálcika (umbilicus),26 illetőleg a
felolvasó, hogy ne kelljen folyamatosan kézben tartani az olvasnivalót, egy állványra
helyezte azt, ennek a latin neve lectorium (olvasóállvány).27 Erre utalnak a következő
részletek: „S a sötét színű pálcikát ölelve, / Nem sokkal tetemesb, mint pálcikája” (2,
6, ford. Csengery János). A következő részlet a pálcika mellett az idegen tollakkal
ékeskedő plagizátorokat is említi.
„Olyat ha lelnél, mely nincs még megsikálva,
És pálcikával, pergamennel nincs díszítve,” (1,66)
Vedd meg: van nálam is, nem tudja senki meg.
Aki másét szavalja, hogy hírnévre jusson,
Ne könyvet vásároljon az, csak hallgatást”
(1, 66, ford. Csengery János).

25 Epigrammák könyve 8, 72, a csiszolás említése mellett utalás történik az írófelületek festésére is.
26 Az umbilicus pontosabban a pálcika két gombos végét jelentette.
27 Hasonló, mint a modern korban a kottaállvány.
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A pálcika mindkét végén egy gomb vagy szarv (cornua) állt ki, hogy könnyebben
lehessen megfogni. A felgöngyölítést természetesen a tekercs végén kezdték. A következő epigramma a tekercs összegöngyölítése mellett a könyvajánlásról is említést
tesz, sőt olvasásra buzdít.
„Rufus, ajánld eme könyveket is Venuleiusnak,
kérd, hogy szenteljen nekik is egy kis időt,…
És ne az első serleg után s nem a végire hagyva:
Majd amikor Bacchus harca javába folyik.
Hogyha sokall kettőt, göngyöld te az egyiket össze:
Nem leszen oly hosszú, jól ha felosztod, a mű.”28
A tekercseken kívül elhelyeztek egy bizonyos jelzetet is, és rajta tüntették fel a mű
tartalmát, címét. Útra vihető, „útitárs” könyvek sorában említi Martialis Cicerónak,
a híres szónoknak a nevét is (14, 188). Szóba kerül a történetíró Livius terjedelmes
munkája („T. Livius pergamen”) is, ami alig fér el a költő könyvtárában (14, 190):
„Mily kicsi pergamenekbe szorul nagy Livius itten, / Könyvtáramban alig fér el a
teljes egész.” (14, 190, ford. Csengery János).
Helyet kapott továbbá a történetírók sorában a történetíró, Sallustius Cripsus is:
„Tudós férfiak állítják, hogy a római históriának / Első mestere ő, Cripsus, a historikus” (14, 191, ford. Csengery János).
Idővel a tekercsből kialakult a könyvforma, a codex;29 ennek többféle oka is
lehetett. Először is rájöttek, hogy ennél a formánál a lap mindkét oldalára lehet írni,
vagyis takarékos eljárás. Tehát elsőként kezdték a lapokat hajtogatni, íveket, majd
füzeteket formáltak belőlük. Ebben a formában könnyebben tárolhatók, szállíthatók
az írásos anyagok, sőt olvasni is könnyebb, mint a tekercset. A kódex eredetileg nem
könyv, hanem összefűzött viasztáblák, illetőleg pergamenlapok együttese.
„Én csak válogatott könyvekre vágyom / Másként férgeket és vad molyt tenyésztek.” (14, 37) – mondja magáról (Martialisnál) a könyveket tároló doboz, amelynek
latin megnevezése scrinium.30 A pergamenkönyvek különböző méretűek lehettek, a
kisebbek a szegények számára is elérhetőek, sőt utazásra is elvihetők.31 A nagyobb
díszes példányok a gazdagok villáit díszítették, ezeket olykor sznob tulajdonosaik
28 Epigrammák könyve 4, 82. Az említett Rufus talán az 1,61-ben szereplő személlyel azonos, Venuleius
feltehetően L. Venuleius Apronianus, az ajánlás az epigrammák 3. és 4. könyvére vonatkozik.
29 A caudex-codex-codicillus, eredetileg nyersanyagot, fatuskót jelentett, vagyis speciális értelemben
írófelületnek kivágott falapot, amire majd viasz kerül.
30 A 14. könyv 20. epigrammájában könyvestokot (theca libraris), a 14, 37 könyvesdobozt (scrinium),
továbbá stilustokot (graphiarium) említ.
31 Szintén a 14. könyvben (3-7) szerepelteti a költő a különféle méretű és anyagú írótáblácskákat: citrus
(pugillares citrei); ötlapú (quinquiplices); elefántcsont (pugillares eborei); háronmlapú (triplices); pergamen (pugillares membranei); ugyanitt kerülnek szóba a nagyobb lapok (chartae maiores); levélpapíros
(chartae epistuleres), 10-11. epigrammák.
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csupán a kérkedés, tehetősségük fitogtatása és a nagyzolás miatt gyűjtötték. Előfordult, hogy nagyon ritka példányokat csak azért szereztek meg, hogy más ne jusson
hozzá. A tekercsek tagolásával kapcsolatosak – a volumen és tomus (kötet) – ma is
használatos kifejezések: „Tévedsz te, könyveimnek fösvény tolvaja, / Ha azt hiszed,
hogy annyiért költő lehetsz, /Amennyibe leíratás, kötés kerül.”32 (A tolvaj a mások
verseit sajátként szavaló, illetőleg kiadó plagizátorra vonatkozik.) A tekercseken az
írást hasábokban helyezték el – ez a forma a bibliakiadásoknál ma is él –, vagyis a
sorok a hosszabb oldallal párhuzamosan futottak. Az írásmű címét – a védelem
miatt – a tekercs végén helyezték el. Később egy kis táblát tettek kívül a tekercsre,
hogy könnyebben lehessen megtalálni a keresett művet, ennek a neve görögül
syllabes, latinul index. A héberek Mózes öt könyvét (Thóra) tekercs formában
őrizték, olykor művészien díszített külsővel. Egy-egy tekercs egy-egy könyvet
tartalmaz, ünnepi alkalmakkor ezekből olvasnak fel. Ami a könyv formáját illeti, a
Martialis által említett codices membranei még nagyon kisméretűek voltak, amit a
pugillaris (kézbe való) jelzővel is érzékeltet. Másutt exiguumnak (kicsi) nevezi (14, 9),
illetőleg a „manus una capit” (egy kézzel fogja) kifejezést használja.33 Epigrammáiban gyakran említi a pergamenkönyveket is, így a Homerus pergamen címűben:
„Ilias és Priamusnak ellensége, Ulixes / Soklapú pergamenen csöndesen egyesül itt.”
(14, 184). Vagyis a görögség és az emberiség nagy tanítója, Homérosz eposzaiban.
Említi továbbá Vergiliust, az augustusi aranykor ünnepelt költőjét: „Szépszavú
Vergilius Szúnyog-át vedd most a kezedbe, / S hagyd békén a komoly „Arma
virumque cano”-t.”34 (14, 185, ford. Csengery János). Továbbá az epigrammaköltő
utal egy gyűjteményes munkára is, ez a Vergilius in membraneis címet kapta:
„Mily kicsi könyv, s az egész nagy Vergiliust befogadja, / És a legelső lap tükrözi
arculatát.” (14, 186, ford. Csengery János).
Martialis kitűnően tájékozott korának általános viszonyait illetően, kiválóan
ismeri az ezüstkori irodalmat és könyvkiadást, vannak görög és római példaképei,35
s természetesen tud Ovidius és Propertius műveinek a publikálásáról is.36
„Itt ez a vaskos könyv, sok lapból egybefűződve,
Nasónak tizenöt énekét adja neked.”
(14, 192, ford. Csengery János).

32 „Scriptura quanti costet et tomus vilis” (1,66).
33 Említi még a kisméretű könyvet (libellus) az 1, 5-ben is.
34 A híres eposz, az Aeneis kezdete: „Fegyvert és vitézt éneklek…”
35 A görög irodalmárokhoz, illetőleg a kortárs, valamint az aranykori nemzedékhez való viszonyáról
bővebben lásd Adamik Tamás i.m. (1979) 69-111.
36 A 14. könyvben (183-195) – kezdve Homérosszal – további szerzők kiadásait sorolja: Menandrosz,
Propertius, Livius, Salllustius, Ovidius, Tibullus, Lucanus, Catullus, Calvus.
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Vagy egy másik vonatkozó részlet:
„Cynthia, tárgya Propertius ifjúi kis könyvének, / Nagy hírt nyert, de viszont nem
kevesebbet adott.” (14, 189, ford. Csengery János).
A fűzött pergamenkönyvet Martialis említi először, ugyanitt felsorolja a rövid
könyv előnyeit.
„Háromszázat is elbírnál te epigrammákból,
Könyv, de ki tűrne el úgy és ki is olvas el úgy?
Hát a rövid könyvnek mi az értelme, szómra figyelmezz:
Egy az, hogy kevesebb ívpapírosba kerül;
S a leíró egy óra alatt elvégzi a munkát.”
(2, 1, ford. Csengery János).
Olykor a pergamenről – ahogyan fentebb már említettük – lekaparták a szöveget,
és újra írtak rá; az ilyen felhasználás szülte a pergamenek egy különleges csoportját,
ezek a palimpszésztek.37 Ennek a gyakorlatnak „köszönhetően” számos irodalmi
emlék semmisült meg. Ilyen újra felhasznált „papírt” már Catullusék is használtak.
„Suffenusunk, hisz ismered te jól Varus,
Ügyes-beszédű, szellemes, finom fickó.
S ugyancsak ő halomnyi verset írt össze,
Úgy gondolom, tízezret is megírt, vagy még
Többet: nem úgy miként mi, megkapart hártyán
Tisztázva, sőt királypapiruszon, szép új
Boglárdíszes, vöröskötésű könyvekben,
Ólmos soron s horzskőn csíszolva két végét.”
(Catullus 22, ford. Horváth István Károly).
Ezeknek a költőknek ugyanis nem telt a drága királyi papiruszra (charta regia),
amit Egyiptomból importáltak. Irigykedve beszélnek az önjelölt költőcskékről, akik
értéktelen verseiket ilyen drága íróanyagra rögzíthetik. A papír megnevezése
membrana (hártya, bőr): „Vedd meg a kis kiadást, csupa pergamen annak a lapja.”38
A charta az egyes lapoknak a megnevezése, ami a modern korban a kártya
szavunkban őrződött meg.
„ Omnes ista solet charta vocare suos.” (14, 11).
„At nunc succinti quae sint bona disce libelli
Hoc primum est, brevior quod mihi charta39 perit.” (2, 1).

37 Az elnevezés görög eredetű, a palimpszésztosz újrasimított íróanyagot jelent, vagyis az írás lekaparása
után lesimított pergament.
38 „Hos eme, quos artat brevibus membrana tabellis (1, 2), vö. még 14, 7: „Esse puta ceras, licet haec
membrana vocetaur”, szerepel továbbá a membrana az 1,2-ben is.
39 Szintén említi a charta-t az 1, 44-ben és az 1, 66-ban is.
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Egy másféle papírra vonatkozik a következő idézet:
„Nondum legerit hos licet puella,/ Novit, quid cupiant Vitelliani.” („A lány, még
mielőtt olvasta volna / Tudja már, mit akarhat a levélke” 14, 8).
Feltehetően a készítőjéről elnevezett íróanyagról, nevezetesen egy kisebb alakú
levélpapírosról van szó. Természetesen a kicsi alakú levél nem minden esetben
szerelmes üzenet:
„Mert kicsinek látsz, azt hiszed, engemet a szerető kap? / Tévedsz, mert pénzt is
kérhet az ily kicsi lap.” (14, 9, ford. Csengery János).
Írószerek, tinták
Tintaként fémlevet, kormot, hennát, tintahal váladékát, ecetet és borseprőt használtak, amit eredetileg egy kis palettán kevert ki az írnok. Később divatba jött az előre
elkészített tinta, amelynek latin neve atramentum. A tintát hengeres formájú
tintatartóban tárolták. Írótollként kihegyezett nád vagy vékonyfém pálca szolgált,
neve stilus, amit a mi stílus szavunk őriz. A toll neve lehet még calamus40 vagy
harundo, ami a latinban a nád neve. Aki gyakorta forgatja a tollat, az irodalmat értő,
művelt ember, vagyis van stílusa. A stilum vertere kifejezés a toll forgatására, esetleg
megfordítására vonatkozik, ami a szöveg törlésére is utalhat. Írónád említése
szerepel a két következő részletben:
„Hogyha tokot nyertél, írónáddal te szereld föl;
Azt tőlünk kapván, már kicsi gondba kerül.” (14, 20).
„Memphisi föld ad ügyes nádszálakat a papírodnak,
Házadnak tetejét födje a többi mocsár.”
(14, 38, ford. Csengery János).
A második idézetből az is kiderül, hogy a nádat más célokra is használták, például
házak fedele készülhetett belőle.

IRODALMI ÉLET, FELOLVASÁSOK41
A Kr.e. első század közepéig a szerző és olvasó közönsége találkozására lényegében
csak egyetlen mód létezett, ezek pedig az alkalmasint megrendezett felolvasások
(recitationes) voltak.42 Ez a gyakorlat a görög műveltség és humanitas terjesztésében
elkötelezett előkelők között volt szokásban, akik baráti körben, ismerősökkel
40 Ebből a névből ered a mi kalamáris szavunk, ami a tintatartót jelenti. Martialis említi a stilustokot (14,
21), ez a graphiarium, valamint az írónádcsomót (fasces calamorum), 14, 38.
41 Bővebben lásd: Horváth István Károly (1962): Irodalmi élet a régi Rómában. Gondolat, Budapest, 155173.
42 A felolvasások divatjáról bővebben lásd: Maróti Egon, Horváth István Károly és Castiglione László
(1967): A régi Róma aranykora. Gondolat, Budapest, 332 skk.; Ürögdi György (1967): A régi Róma.
Gondolat, Budapest, vonatkozó részek.
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összejöttek, és ott alkalom adódott az új irodalmi alkotások bemutatására. Az efféle
felolvasások Scipio Aemilanus, C. Laelius, Polübiosz és mások kezdeményezése
nyomán terjedtek el Rómában. Az Itália különböző városaiból összesereglett ifjúság
valamelyik előkelő villájában, vagy esetleg tabernában mutatták be alkotásaikat,
verseket rögtönöztek, görög költőket utánoztak. Az irodalmi „demokrácia” szellemében helyenként durva célzásokat is megengedtek maguknak, célba vettek kortárs
politikusokat, mint például Iulius Caesart. Versenyeztek, néha fogas kérdéseket
adtak fel egymásnak. Ez a forma divatos maradt Scipiótól egészen Maecenasig.
Ezekben a körökben helye volt a társadalom alacsonyabb régióiból érkezőknek is,
mint például az afrikai Terentius, a túszként Rómába került Polybios, a libertinus
apától származó Horatius, vagy az egyszerű fazekas fia, Vergilius. Ez a gyakorlat
élővé, pezsgővé tette az irodalmi életet, ezek a bohém ifjak nem igazán törődtek a
közvéleménnyel és a hagyományokkal. Némiképpen megváltoztak a körülmények a
Krisztus utáni első századtól, a császárság korától. Egyesek – a megélénkülő könyvkiadás és könyvforgalmazás következtében – kiadóra és piacra találtak, így eljutottak az olvasókhoz is. Azonban rendkívüli módon elterjedt, szinte hóborttá fajult a
felolvasások divatja. Ez részben jó időtöltésnek bizonyult az „aranyifjúság” számára,
ugyanakkor bemutatkozási lehetőségként szolgált az önjelölt, dilettáns költőcskéknek, akik a közönség kegyeit keresték, és cserébe maguk is elnézőek voltak. Az irodalmi produkciók az előkelő lakomák elengedhetetlen kísérői lettek. A költő
Martialis az efféle produkciók miatt bizonyos meghívásokat már eleve kétkedve
fogadott. A továbbiakban villantsunk fel néhány idevágó epigrammát.
Nem kell az ebéd
„Phoebus urunk menekült-e Thyestes asztala mellől –
Nem tudom. Egy bizonyos: én a tied kerülöm.
Dús lakomát, sok ínyenc falatot kínálsz, Ligurinus,
Ámde nem ízlik, mert verseidet szavalod.
Hagyd el a sült márnát, ne adass rhombus-halat inkább,
Osztriga, gomba se kell: fogd be a szád, ne szavalj!”
(3, 45, ford. Szepessy Tibor).
Csak vacsorázz egyedül
„Olykor meg-meghívsz Ligurinus, egy-egy vacsorára,
Csakhogy felolvashasd nékem a verseidet.
Jóformán a sarut se vetettem még le, de már jön
Könyved – halmártás és a saláta között.
Még az előétel sincs bennem – s már jön a másik…
Két főétel közt ímhol a harmadik is!
A negyedik s ötödik jön. – Szédülök… Olvasod… Ó jaj!
Íly szaporán a finom vadpecsenyét is unom!
Hogyha megint meghívsz, sok rongy könyvedbe a konyhán
Néma halat csomagolj – vagy vacsorázz egyedül!
(3, 50, ford. Balogh Károly).
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A Petronius által bemutatott Trimalchio lakomája ékes bizonyíték arra, hogy is
zajlott egy ilyen lakoma, ahol színészek és alkalmi versfaragók próbálták szórakoztatni a közönséget. Divat volt anekdoták és egész történetek mesélése is, így ezen a
lakomán előkerült például az „emberfarkas” története; ez egy kappadókiai óriás volt,
akinek különféle kalandjai akadtak. Az efféle történetek kapcsolatot mutatnak a
görög novellakinccsel is. Az előkelők pazar villáiban bőven akadt hely az ilyen
találkozásokra, de a divat megtalálta a megfelelő helyszíneket is, mégpedig a
nyilvános felolvasótermek (auditoria) formájában. Nyilvános csarnokok, középületek adtak helyet ezeknek a rendezvényeknek, de olykor – jó pénzért – gazdag magánszemélyek is bérbe adták otthonuk megfelelő helyiségeit a szemfüles vállalkozóknak.
Ilyenkor az est programját előre meghatározták, meghívókat (codicilli) és programokat (libelli) küldtek szét, és természetesen belépődíj is volt, már csak a bérlet miatt is.
Ezek a programok tetszés szerinti időt vettek igénybe, ez lényegében a szereplőktől
függött. Időnként nagyon is igénybe vették a hallgatóság türelmét – ifjabb Plinius
leveleiből tudjuk, hogy – okulva az ilyen esetekből a meghívottak vonakodva jöttek,
vagy idő előtt távoztak. Plinius szerint a házigazda iránti udvariasságból illett
végighallgatni ezeket a produkciókat. A felolvasás közben meglehetősen nehézkes
lehetett tartani a tekercset, és azt folyamatosan görgetni előre és hátra egyik, illetve a
másik kézzel. Ehhez segédletként használtak egy állványt (lectorium), ami a ma
használatos kottaállványhoz hasonlít, és erre helyezték rá a tekercset. Rendkívül
különös és sajátságos gyakorlat Rómában, hogy Augustus korától kezdve a felolvasásokra a fürdőkben is sor került, tehát egyfajta kulturális szerepet is kaptak. A gazdagok számára eddig sem jelentett gondot a hely; ha vállalkozók béreltek alkalmas
termet, akkor fizetni kellett ezeken a programokon. Azonban a fürdők azért is
bizonyultak ideális helyszínnek, mert azokat viszonylag sokan látogatták, és ha a
felolvasásokra ott került sor, akkor a potom árú fürdőbelépő mellé irodalmi élményt
is kaphattak a látogatók. Az ismeretlen költőcskék szívesen látogatták a thermákat,
és ott kéretlenül szavalták verseiket. Ha onnan elkergették őket, akkor utcasarkon,
téren, piacon, oszlopcsarnokban, bárhol folytatták. Ahogyan Martialis írja: „Téged
zeng a Forum s a víg ebédek, / Házak, boltok, a csarnokok, s az utcák (VII 97 11-12).
Avagy ráakaszkodtak valakire és kísérték a városon át, miközben vég nélkül szavaltak neki. Hasonlóan a görög szümposzionokhoz, a római fürdőkben görög-római
versidézetek hangzanak el, filozófiai témákról vitatkoznak, miközben fuvoláslányok
és hetérák is jelen vannak. Eredetileg – ahogyan idősebb Catótól és ifjabb Pliniustól
tudjuk – a római lakomák is – ahogyan a görög szümposzionok – a szabadidő
kulturált eltöltésének a helyszínei voltak, sőt a görögöknél fontos társadalmi szerepet
is betöltöttek. A császárkorban megváltozott a helyzet, gondoljunk csak Madách
Tragédiájának római helyszínére. A város Subura nevezetű negyede üzleti negyed is,
de egyben a hetérák „vadászterülete” is, ahol különböző boltok kis szeparéiban
találkákat lehetett lebonyolítani, többek között a könyvesboltokban is. Ezért küldi
Horatius kötetét ide, hogy „álljon ki a sarokra” (Ep. 1, 20).
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KÖNYVKIADÁSRÓL ÉS KÖNYVTERJESZTÉSRŐL 43
A költő első köteteit egy ismeretlen, Secundus nevű kereskedő árulta és másoltatta,
aki az egyébként ismeretlen Lucensis felszabadított rabszolgája volt, majd komoly
üzleti tekintélyre tett szert. Boltja az Argiletum nevű téren állt, a Pax (Béke) temploma mellett. A környéken más kisebb árudák is voltak, ő viszont a kisterjedelmű,
pergamen példányokra specializálta magát. Azonban hamarosan – ahogyan az
történni szokott – vetélytárs jelentkezett, mégpedig Atrectus személyében. Ez utóbbi
argiletumi boltjában díszes kiállítású, drága tekercseket árult. Ezt követően egy
Tryphón nevű kereskedő, aki valóságos monopóliumot szerzett, árusította a már
híressé és ismertté vált Martialis epigrammáit díszkötésben. A fellendülés eredménye azonban kétes értékű: az irodalmi élet valóban lendületet kapott, és bárki
szabadon megvehette az irodalmi alkotásokat, ha elég pénze volt; másrészt bárki
megjelentethette írásait, ha a kiadó látott benne fantáziát. Ilyen módon a művek
megkezdhették szerzőiktől független életüket. Eleven kapcsolat alakult ki – függetlenül a szerző társadalmi helyzetétől – a mű és a közönség között, a líra és az epika
területén is. A költők azonban nem igazán profitálhattak a fokozódó érdeklődésből,
ugyanis akár verseskötetről, akár tudományos értekezésről volt szó, azt a kiadó
potom áron megvette, innentől az ő tulajdonát képezte, és boltjának a polcaira
került. S bármekkora érdeklődés kísérte is a kötetet, és jó áron sokat el lehetett adni
belőle, az csupán a kereskedőt gazdagította. Hiába olvasták tehát számosan, írója
ismertté vált, de a haszon a kiadóé maradt. Egyik kötetét a következő sorok kíséretében bocsájtja útra:
„Már Argiletumban,44 a bódék polcain állnál,
S itthagynád árván sok dobozunk, kicsi könyv.
Nem tudod! Ó jaj, nem tudod, úrnőnk Róma de gőgös.
Kényesek, elhiheted, Mars unokái nagyon.
Így sose krákogtak még ifjak s vének a versre,
S még a fiúk orra is kész rinocéroszi orr.
Hallod majd a nagy éljenzést, s míg hinted a csókot,
Ráddobják a lepelt, s csillagos égbe repülsz.
Persze! Hogy annyi javításom már tűrni ne kelljen,
S pajkos verssoraid meg ne zavarja a nád,
Inkább felröppensz, te kacér, a magas levegőbe.
Fuss! – Pedig énnálam nem fenyegetne veszély!”
(1, 3, ford. Horváth István Károly)

43 A vonatkozó forrásokhoz lásd: Horváth István Károly i.m. 139-155.
44 Az Argiletumnak nevezett főutcán, a Vespasianus császár által építtetett Béke-templom mögött voltak
a könyvesboltok.
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Martialisnál is többször olvasható panasz a könyvkereskedőre, akik kihasználták
a szerzőket, és azok szellemi termékei őket, a forgalmazókat gazdagították.
„Mindeme Xeniumok45 seregét karcsú, kicsi könyvem
Rongyos négy garasért adja, vevő teneked.
Tán sok a négy garas? Biz’ igaz – kettőre ha hagyja,
Még úgy is jócskán nyer kiadója, Tryphon.
S hogyha netán szűkén vagy a pénznek, mint ahogy én is,
Akkor ajándékozd épp csak a verseket el.
Címükben röviden benn van tartalmuk is, így hát
Elhagyod azt, ami nem szájadize szerint való.”
(13, 3, ford. Balogh József)
A könyvek sorsát és piacát szintén befolyásolni tudja az árus – ahogyan ma is –,
feltűnő helyre teszi az asztalra, avagy éppen a kirakatba, vagy pedig elsüllyeszti.
„Bárha beérnéd e nem épp vékonyka kötettel,
Drága vevő, kevesellsz: distichonom nem elég.
Ámde Lupus kamatot követel, s napidíjat a szolgák!46
Drága vevő, pénzt! – Nincs?! – Úgy fel is út, le is út.”
(11, 108, ford. Horváth István Károly)

AJÁNDÉK, DEDIKÁLÁS, TISZTELETPÉLDÁNY
Az ókori szerzők meglehetősen öntudatosak voltak, és kevésbé foglalkoztak a kiadási
lehetőségekkel: a költők bíztak Múzsájukban, a történetírókat a hivatástudat
ösztönözte (Thuküdidész), széles közönséget akartak nevelni a tanköltemények
szerzői (Hésziodosz). Idővel mindinkább szokásba jött, hogy a szerző művét meghatározott személynek ajánlja.47 Milyen céllal történhetett ez? Többféle ok is feltételezhető: meghitt oktatás, kedveskedés, hódolat, tisztelet, támogatás elnyerése.48 Szokásos kifejezések: anatithémi, consecro, dono, dedico, mitto, pempo, apostello, mitto,
tarnsmitto (ajánlom, szentelem, adományozom, küldöm stb.)49 A dedikációs példányt maga a szerző küldte el még a kiadás előtt, előfordult, hogy tanácsokat is
45 Ünnepségek és vendégségek alkalmával osztogatott szokásos ajándék, ami ebben az esetben a költő
verseskötete.
46 A könyvkiadó másolóműhelyében dolgozó rabszolgák béréről van szó.
47 A görög szónok Iszokratész például Epyrus királyának, Nikoklésznek ajánlotta írását; Arisztotelész
pedig Protreptikoszát Nagy Sándornak dedikálta; ilyen a római irodalomban Cornificius Rhetor ad
herennium című szónoklattani munkája.
48 Ilyen volt Arisztotelész ajánlása fiának, Nikomakhosznak (Nikomakhoszi etika), Idősebb Cato írása
(Ad Marcum filium) a fia számára, Empedoklész dedikációja Pauszaniasznak.
49 Ovidius: Tristia 2, 552: opus tibi sacratum (neked szentelt munka), szokásos még a tibi sacra fero (áldozatul hozom neked), ezek már az emberfeletti szférára utalnak.
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kértek a kiadásra vonatkozóan, avagy támogatást. Divatos volt tiszteletpéldányt is
adni ismerősöknek, barátoknak, de akadtak olyanok is, akik potyázni akartak ezzel
is, és ingyen akartak kapni, erre utal a következő részlet.
„Ingyen példányt kérsz, Quintus, verseskötetünkből.
Nincs. Árulja viszont könyvkiadóm, a Tryphon.
„Pénzt adjak butaságaidért? Verset vegyek? – így szólsz –
Oly agyalágyult csak nem leszek?! – Én se, komám.”
(IV 72, ford. Horváth István Károly)
Segíthet, de megalázó is lehet, ha a költő maga kénytelen ajánlgatni kötetét a
vevőknek. Ebben az esetben egy kisebb alakú, útra is vihető könyvet propagál a
költő, a nagyméretű ugyanis tokot igényel és a kezelése is nehézkesebb; továbbá arról
is tájékoztatja a vevőt, hogyan talál oda könnyen a boltba.
„Könyvecském ha netán el akarnád vinni magaddal,
Hogy hosszú utakon majd útitárs legyen ő –
Vedd, mely kislapokon hártyába van egybeszorítva:
Nagy könyv tokba való – míg kezeidbe ilyen.
S hogy tudd, hol vehető meg a könyv és hogy ne barangolj
Tétova, téves úton, jer, vezetőd leszek én.
Árusa Lucensis szabadosa: Secundus. Eléred
Pallasi fórumon át, Béke küszöbje mögött.”
(I 2, ford. Balogh József)
A publikálásra szánt könyvek esetében is különbség van a mittere (elküldeni) és a
dedicare (ajánlani) között. A mittere nem a mai ajándékba való küldést jelenti, ez
nem kötelez semmire, a kiadó dönthet az írás további sorsáról. A dedicare az
egyetlen szerzői példányra vonatkozik, ez a véglegesnek tekintett tisztázat, amely a
remélt publikáció alapja. Az eredeti fogalmazványt nyilván a szerző megtartotta
magának. A kiadásról tehát a dedicatio címezettje döntött. Martialis például egyik
epigrammáját (1, 4) küldi (mittit), a másikat viszont (1, 5) már dedikálja (dedicat).
Álljon itt illusztrációként az Első példány című epigrammája:
„Hogyha előbb jutsz, Clemens a heliconi tájra
S látod a rőt-venyigés dombkoszorút mezein,
vidd el atesti Sabinának még meg se jelent új
Verseimet, melyeken bíbor a friss toga már.
Kedves a rózsa, melyet legelőször tép le az ujjunk.
Így a nem érintett, szűzi fehér lapok is.”
(10, 93, ford. Horváth István Károly)
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Szintén a témához kapcsolódik a Könyvkiadás címet viselő epigramma is.
Bár könyvtartóid tömi már sok-sok kicsiszolt könyv,
Sosibianus, mondd, mért nem adod soha ki?
„Megteszi ezt majd az, vagyonom ki utánam örökli.”
Olvasnálak már, Sosibianus apám.”
(4, 33, ford. Adamik Tamás)
A tizedik és tizenegyedik könyvet50 együttesen Nerva császárnak ajánlja a költő:
„A tizenegyedik és tízedik könyv a csiszolásban
Megrövidült: egy lett a két ezelőtti tekercs.
Tőled időt aki nyert, Cézár, olvassa a régit:
Ezt olvasd Te; talán olvasod azt is utóbb”
(12, 4, ford. Csengery János)
Mind a dedikálás, mind pedig az idegen tollakkal ékeskedő plagizátor is megjelenik az első könyv 52. epigrammájában, amelynek a címzettje Quintianus.
„Könyvem néked ajánlom, Quintianus; –
Tán csak a magaménak mondhatom, bár
Poétád a sajátjaként szavalja –;
Szolgaságra panaszt olvasva benne,
Mint védő tanú állj melléje bátran
S szerzőnek ha magát az vallja, mondjad,
Hogy az én vagyok, én tettem szabaddá,51
Ezt kiáltsd bizonyozva négyszer-ötször,
S elszégyenli magát a plagíátor.”
(ford. Csengery János)
A kiadók és pénzes támogatók kegyét elnyerni nem volt mindig könnyű, ezt
igazolja a Patrónus című epigramma:
„Könyvecském, hova térsz be mint ajándék?
Patrónust keresel, tehát siessél.
Jaj, konyhába ne juss, koszos sötétbe,
hogy lucskos halakat boríts be védőn,
vagy tömjén meg a bors ruhájaként élj!
Hű Faustusnak ölébe bújsz, okos vagy:
Cédrussal kenegetve járj, ha tetszik,
arcod kétszeresen ragyog becsülve,

50 Ezek korábban, még Domitianus uralkodása idején jelentek meg.
51 Martialis egyik gazdag patrónusára utal, vö. még 5, 18.
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festett köldököd új aranyban ázik,
bíbor bársonya, fénye védi tested,
cimed meg kicsiszolva messze fénylik.
Ő véd tégedet. Így Probust se féljed!”
(3, 2, ford. Adamik Tamás)
Az idézett részlet jól illusztrálja, hogy a könyvek külső megjelenéséhez hozzátartozott a díszítés is. Fontos volt az írófelület védelme, erre szolgált a cédrusolajjal való
kenegetés, továbbá a könyvek illusztrálása is, ami a hellenizmus korában terjedt el.52
A luxuskiadásokhoz bíborszínűre festették például a papiruszt, majd arany- vagy
ezüstszínnel írtak rá.53 Utal erre Martialis is: „Bíborszínűre még nem festve, könyvem, / S nem csiszolva a tajtékkő fogával.” (8, 72). Ez a drága forma azonban nem
járt minden szerzőnek és minden munkának, úgy tűnik – sikeressége ellenére –
Martialisnak sem. Lehetett a pergament teljesen átitatni bíborfestékkel, de előfordult, hogy csupán a felületét színezték meg. A luxuskivitelt tetézte, hogy a pálcika
végén lévő gombokat is lehetett díszíteni, festeni, vagy akár elefántcsontból kifaragni. A díszes, extra minőségben készült kiadás természetesen nem „tömegáru”,
ami az árában is megmutatkozott.
„A kkor cédrus-olajjal kenve indulj,
Mindkét homlokod illőn ékesítve
S festett köldökeiddel54 tündökölve,
Míg skarlátpirosan díszelg a címed.”
Ő ha pártfogol, úgy Probust55 se féljed.”
(3, 2, ford. Csengery János)
A belső lapok díszítésén kívül a kötés is lehetett drága és igényes kivitelű: bőr,
drágakő berakásos, elefántcsont domborműves és más hasonló. A következő
epigramma egy kisméretű könyvet bocsát útjára:
 tbaigazítás
Ú
„Te ki bárhova mégy, szereted, ha veled van a könyvem
S hű útitársként megy messze-utadra veled,
Vedd meg a kis kiadást, csupa pergamen annak a lapja:
Tokba a nagy könyvvel. Nékem elég a kezed.

52 A görög matematikusok, csillagászok, orvosok, geográfusok műveihez hozzátartozott az illusztrálás,
ismert Dioskuridés illusztrált farmakológiai munkája, szívesen illusztrálták Homéroszt, illetőleg
Vergiliust, ilyen munka lehetett Terentius Varro: Imagines című műve is; a könyvek illusztrálásához
bővebben lásd: Bland, D. (1958): A history of book illustration. World Publishing Co., London.
53 A könyvdíszítés Bizáncban, iniciálékkal és miniatúrákkal valódi művészetté fejlődött.
54 A tekercset tartó pálcikák végén található gombokra utal.
55 Tekintélyes grammatikus és kritikus, M. Valerius Probus.
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Hogy megtudd, hol kaphatsz meg s ne bolyongjad a várost
Elkalauzollak, nyomra vezetve hamar.
Tudós Lucensis szabadosa Secundus:56 az árul
Pax szentélye mögött, pallasi kis piacon.”57
(1, 2, ford. Csengery János)
A költő szót emel a mások költeményét kisajátító plagizátorok ellen is:
„Tévedsz te, könyveimnek fösvény tolvaja,
Ha azt hiszed, hogy annyiért költő lehetsz,
Amennyibe leíratás, kötés kerül.”
(1, 66, ford. Csengery János)
Megkapja a költő jogos kritikáját a kiadást sürgető, de nem igazán olvasó barát is.
„Most mondd: verseim adjam már ki végre.
Két oldalt alig olvastál a könyvből,
Már végét keresed legott, Severus,58
S ásításra vonódik nyomban a szád.”
(2, 6, ford. Csengery János)
Új kötetét ajándéka küldi a költő Faustinusnak, a következő szavakkal indítva
útjára:
Míg könyvecském új
„Míg könyvecském új, és homloka nincs kisimítva,
Lapja alig szikkadt, s fél, ha kezedbe veszed,
Menj fiú, vidd kis ajándékként a drága barátnak:
Látni bohóságím ő hivatott legelőbb.
Fuss ellátva magad könyvem: pún spongya kisérjen:
Mert adományomhoz célszerű ily utitárs.
Sok törlés sem elég e bohóságot kijavítni,
Faustinus,59 csak is egy, egy, de elég alapos.”
(4, 10, ford. Csengery János)

56 Könyvkereskedő, a különben ismeretlen Lucensis felszabadított rabszolgája, aki pergamenpéldányokat
árult könyv alakban. Ez volt a kis kiadás. Egy másik könyvárus, Atrectus (1, 117), valamint Tryhpón
(4, 72) a díszkiadást árulta tekercsalakban.
57 Ott, az Argiletumnak nevezett főutcán, a Pallas templomáról elnevezett fórumon (forum
Transitorium), a Vespasianus építette Béke-templom mögött voltak a könyvesboltok.
58 Severus valószínűleg Silius Italicus költőnek a fia, aki maga szintén költő; neki szól még az 5, 11, 80; 6,
8, 7, 34, 38, 49, 79, 8, 61.
59 Faustinus Martialis jómódú költő barátja, őt említi még az 1, 25-ben is.
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Eléggé megalázó, hogy a költőnek magának kell támogatásért kilincselni, ezt
igazolja a következő epigramma:
 eajánlás
B
„Rufus, 60 ajánld eme könyveket is Venuleiusunknak,61
Kérd, hogy szenteljen nékik is egy kis időt,
S azt, amit ő tervel s alkot, kis időre feledve,
Jóakaró füllel vegye be élceimet.
És ne az első serleg után s nem a végire hagyva:
Majd amikor Bacchus harca javába’ folyik.
Hogyha sokall kettőt, göngyöld te az egyiket össze:
Nem leszen oly hosszú, jól ha felosztod, a mű.”
(4, 82, ford. Csengery János)
A sikeres támogatás reményében fogalmazza a Tanács a könyvnek című epigrammát.
„Hogyha tetszeni vágysz athéni fűlnek,
Intve intelek, óh kicsinyke könyvem,
Hódítsd meg legelőbb Apollinarist.62
Nincsen nála szakértőbb, sem tudósabb,
Tisztább lelkületű s jóságosabb sem.
Ha keblére szorít, ajkán ha hordoz,
Nem kell félned irigyeim gunyától,
És nem adsz tunikát a scombereknek.63
Míg ha ő elítél, futhatsz azonnal
Bódéjába a sóshal-árusoknak
S a fiúknak adod firkálni a hátad.”64
(4, 86, ford. Csengery János)
Tisztelet és hírnév övezi, akit a költő versben örökít meg, bár ez nincsen mindig
így, és viszonzással sem jár.
„Im’ Felség, ötödik könyvét írom a mókáknak,
S bántva e versektől senkisem érzi magát.
Sőt van elég, aki örvendez neve tiszteletének
És akinek verses-könyvem örök becset ád.
»Nos, mi a haszna, akárhányat tisztelsz meg ilyennel?«
Haszna, bíz’ az nincsen, nékem azonban öröm.”
(5, 15, ford. Csengery János)
60 Talán Canius Rufus, vö. még 1, 61.
61 Valószínűleg L. Venuleius Montanus Apronianus, aki 92-ben consul volt, az „eme könyvek” kitétel a 3.
és 4. könyvre vonatkozik.
62 Talán L. Domitius Apollinaris, aki 97-ben consul lett.
63 Vagyis nem csomagolnak beléd halat, lásd 3, 50, 9: scomber.
64 A hátsó, írás nélküli oldalakat a gyerekeknek szokták adni firkálásra.
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Decemberi – Saturnalia ünnepi – ajándékként is szívesen küldi a könyvét a költő,
megjegyezve, hogy a számító adakozást gyűlöli (5, 18).65
A költői hírnévhez azonban több kell, „Géniusza legyen a könyvnek” írja
Martialis (6, 61):
„Hidd meg, a hírnévhez ez maga még nem elég:/ Hány ékesszavú költő lesz
molyok étele egykor.” (ford. Csengery János)
A híres és Róma-szerte olvasott költő sérelmezi a kritikus bántó megjegyzéseit,
verseinek csepülését.
„Könyveimet, miket ismer a hír, te mered kritizálni
S rávetemedsz ügyes ötleteimet lecsepülni, te hitvány?
Ötleteimet mondom, melyekre a fórum, a város
Nagyja figyelve-figyel valamennyi, kiváncsi fülekkel;
Melyeket a nagy Silius66 is szekrényiben őriz
És az aranyszavú Régulus67 is hangoztat az ajkán:
Súra dicsér, ki a Nagy Circust láthatja közelről
Lakva Aventinust a Diána temploma mellett,
S amelyeket Cézár nagyurunk, bár tenger a gondja,
Megbecsül, annyira, hogy kétszer-háromszor elolvas.”
(6, 64, ford. Csengery János)
Martialisnak igen népes olvasótábora volt, tehát a maga korában elismert költőnek számított. Kedvelte Róma pezsgő életét és sokszínű világát, de hiányzott
szülőföldjének meghittsége, részben ezért, illetőleg egyéb okok miatt is a későbbiekben visszaköltözött oda.68 Ehhez a változáshoz kapcsolódik a fentebb már említett
Plinius-levél adata, miszerint Plinius útiköltséget adott a költőnek; ebből egyes
kutatók az érintett szűkös anyagi helyzetére következtettek. Erre vonatkozóan
Adamik Tamással értünk egyet, vagyis ez az „útiköltség” nem azt jelentette, hogy
egyébként nem tudott volna elutazni, vagyis a befutott költő szegény lett volna,
hanem ez az összeg jutalom, honorárium volt Plinius részéről, amellyel elismerte és
méltatta a költő teljesítményét, aki epigrammáinak 10. könyvét neki ajánlotta.
A költő halhatatlanságában viszont – érdemei elismerése mellett – kételkedett
Plinius. Szülővárosában szintén kedvelték, ott voltak a barátai is, de mégis hiányzott
a naponta újabb témával szolgáló, botrányokkal teli, pezsgő római élet. Martialis –
ahogyan a fentebb elmondottak is illusztrálják – bőséges és sokszínű anyagot
szolgáltat korának irodalmi és könyvkiadási gyakorlatáról. Semmiféle idevágó adat
65 „Semmit se küldtem a magam könyvén kívül: /Talán fösvénynek, nem szívesnek látsz ezért. / A számító adakozást én gyűlölöm.”
66 Silius Italicus, az eposzköltő, lásd még 4, 14.
67 Vö. 5, 10, 1, 111. Manius Aquilius Regulus gazdag ügyvéd, Martialis kiváló pártfogója, egyébként
hírhedt császári besúgó. Martialis dicséretét nem a valódi érdem, legfeljebb a személyes hála sugallta.
68 Lásd még Adamik Tamás i.m. (1979) 48 skk.
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vagy körülmény nem kerüli el a jó szemű, de jó szándékú kritikus költő figyelmét.
Mindezzel jelentősen hozzájárul a császárkori irodalmi élet bemutatásához, és nem
utolsó sorban az antik könyvek megszületésének és forgalmazásának a jobb megismeréséhez. Adatai rendkívül fontosak, mivel a témáról összefoglaló antik beszámoló
nem maradt fenn.
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A MAGYAR NÉP ÉS SORSFORDÍTÓ
ESEMÉNYEINEK KÉPE AZ UKRAJNAI
TÖRTÉNELEMTANKÖNYVEKBEN
2. rész
BOCSKOR MEDVECZ ANDREA1

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

ANDREA BOCSKOR MEDVECZ: THE IMAGE OF THE
HUNGARIAN FOLK AND ITS LIFE-CHANGING HISTORICAL
EVENTS IN THE TEXTBOOKS OF UKRAINE. PART 2.
From 1991, after the fall on the doctrines of communism, socialism and
internationalism relying Sowjetunion, in the newly emerging nation-states, also in
Ukraine, a process of national revival was begun. Ukraine declared dependence from
the Soviet Union and established its own institutional system. The time of transition
has been started. The study aims to give a detailed description about the image of the
Hungarians in the mininstry-approved history textbooks of independent Ukraine. The
method of analysing these textbooks is the traditional longitudinal content and textual
analysis. The textbooks examined were published between 1990 and 2011. The study
discusses chronologically the textbook materials on various historical periods. The
2. part investigates the materials about the period between the 19th and 20th centuries

A XIX. SZÁZAD ÉS A MAGYAR FÜGGETLENSÉG
Az Ukrajna XIX. századi történetét tárgyaló tankönyvekben az olvasó elvárhatná,
hogy az 1848-as európai forradalmak 2 sorában a magyarországi események is
valamelyest helyet kapjanak, ám hamar kiderül, ez nem így van. Két tankönyv
esetében is igaz ez. Mindkét kiadvány 2001-ben látott napvilágot, ám különböző
1 Bocskor Medvecz Andrea PhD, történész, Beregszász (Ukrajna); képviselő, Európai Parlament
2 Az 1848–49-es forradalom lengyel tankönyvek általi képérõl l.: Mazur, J. (2001): Az 1848-as forradalom a lengyel történelemtankönyvekben. In: Történelempedagógiai füzetek 8. Sorozatszerk.: Szabolcs
Ottó. Budapest. 39–44. pp.
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szerzők készítették. Az egyikben az Ukrajna az európai demokratikus forradalomban
című fejezetéhez érve, a galíciai ukrán nemzeti forradalom eseményei taglalása
során csupán két kis utalást találunk, amelyből arra lehet következtetni, hogy valami
mégiscsak zajlott Magyarországon. Az első említés a lembergi fegyveres felkelésről
szóló alpontban található, s innen megtudhatjuk, „a kárpátaljai (magyarországi)
magyar demokratikus forradalom hatásának közömbösítésére az osztrák kormány
létrehozta itt az Ungvári Autonóm Nemzetiségi Körzetet.”3 A forradalom és szabadságharc 1849-ben bekövetkezett záróakkordjáról a tankönyv csupán annyit tart
fontosnak kiemelni, hogy az orosz cárizmus vállalta Ferenc József felkérésére a hóhér
szerepét. A következő részben pedig már a szerző azt konstatálja, „leverve a nemzeti
szabadságharcot Magyarországon, mely tulajdonképpen az 1848–1849-es európai
demokratikus forradalom utolsó bástyája volt, az orosz cárizmus ismételten bebizonyította vezető nemzetközi zsandári szerepét.”4
A másik tankönyvben Forradalom az Osztrák Birodalomban 1848–1849-ben és az
ukrán nemzeti felszabadító mozgalom 5címmel két fejezet foglalkozik az eseménysorozattal, oldalakon át mégsem találkozunk a magyarországi eseményekkel, csak a
bécsi, lembergi, bukovinai történésekkel. Majd „Kárpátaljához” érve olvashatunk
csupán arról, hogy ez a terület a Magyar Királyság közigazgatásához tartozott, a
magyarok is függetlenségre törekedtek Bécstől, de emellett vitatták a szlávok
önrendelkezési és kulturális autonómiára vonatkozó jogait. Ilyen körülmények közepette az osztrák kormányzat a szlávok oldalára állt, hogy meggátolják a magyar
nyelv bevezetését a szláv etnikai területek iskoláiban. Mivel a magyar forradalmi
kormány nem számolt a szlávok érdekeivel, a „kárpátaljai ukránok” nem támogatták
a magyarok fegyveres felkelését Ausztria ellen, amely 1848 szeptemberében kezdődött, hanem kidolgoztak egy különleges autonómia-tervet „Uhorszka Rusz” számára, melyben egyesülnének Galícia ukránok lakta részével.6
Az előbb említett Ukrajna története tankönyv szerzőpárosa 2009-ben újabb
tankönyvet készített, amely a Heneza tankönyvkiadó gondozásában jelent meg.7 A
kötetben sok említést találunk, melyek a magyarságkép megítélését segítik. Tartalmilag az egyetemi tankönyvek anyagmennyiségét és színvonalát követi, tükrözi a
jelenlegi ukrán historiográfia szemléletét, főbb koncepcióit. Kronológiailag a
tankönyv a XVIII. század végétől a XIX. század végéig terjedő eseményeket öleli fel.
A bevezetőben kiderülnek a területi határok is: a Dnyeper-menti ukrán területek az
Orosz Birodalomhoz, míg a nyugati részek (Galícia, Bukovina és Kárpátalja) az
3 Szárbej, V. H. (2001): Ukrajna története a XIX. század és a XX. század kezdete. Tankönyv a középiskolák 9. osztálya számára. Szvit Kiadó, Lviv, 72. p.
4 Uo. 80. p.
5 Turcsenko, F. G. és Moroko, V. M. (2001): Isztorija Ukrajini, kinec XVIII. – pocsatok XX. sztolittya.
Pidrucsnik dlja 9. klaszu (Ukrajna története a XVIII. sz. végétõl – a XX. sz. elejéig. Tankönyv a 9. osztály számára). Heneza, Kijev, 97-107. p.
6 Turcsenko, F. G. és Moroko, V. M. (2001), 104. p.
7 Turcsenko, F. G. és Moroko, V. M. (2009): Isztorija Ukrajini. Pidrucsnik dlja 9. klaszu
zahaljnooszvitnyih navcsaljnih zaklagyiv (Ukrajna története. Tankönyv a 9. osztály számára). Heneza,
Kijev.
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Osztrák Birodalomhoz tartoztak Rzeczpospolita felosztásainak eredményeképpen.
Ebből kifolyólag a két államalakulathoz tartozó ukrán etnikai területek különböző
fejlődésvonalát mutatják be. Az Ukrán földek az Osztrák Birodalom kötelékében
című olvasmányból sok mindent megtudhatunk a birodalmi közigazgatási rendszer
sajátosságairól, melyek immár az ukránok lakta területekre is érvényben voltak. A 3
nyugat-ukrán terület különböző irányítási rendszerben és más-más időben került az
Osztrák Birodalomhoz. Legkorábban Kárpátalja; a XVIII. században a Magyar
Királyság részeként került Habsburg fennhatóság alá, de a bécsi alárendeltség csak
feltételes volt, gyakorlatilag Budapestről irányították a területet.8 Kelet-Galícia és
Észak-Bukovina viszont, a Galíciai és Lodomériai királyság részeként a
Rzeczpospolita felszámolása után lett a Habsburg Birodalom része és Bécsből
irányították. Jelzésértékű illusztrációja az olvasmánynak Máramaros, Bereg, Ung és
Ugocsa vármegyék címerének ábrázolása az alábbi képaláírással: „A Magyar
Királyság ukrán vármegyéinek címerei, melyeken tükröződnek a vidékek történelmi
és gazdasági jellegzetességei”.9 A tankönyv nagy hangsúlyt helyez a társadalmi-politikai és nemzeti mozgalmakra. A XIX. századi nyugat-ukrajnai mozgalmak sajátosságával kapcsolatban a szerzők kifejtik, hogy Kárpátalján a magyarok mozgalma is
egy saját, önálló ország megteremtésére irányult, de az ukránok hasonló törekvését
jogtalannak tartották. Ebből kifolyólag a lengyel vagy magyar nemzeti felszabadító
mozgalmakon belüli ténykedéssel nem tudták volna elérni végcéljukat – a nemzeti
önállóságot, ezért vált szükségessé az ukrán nemzeti oldal képviselőinek önálló
társadalmi-politikai mozgalomba való tömörülése.10
A népi felkelésekkel kapcsolatosan a tankönyv részletesen beszámol a galíciai,
bukovinai és kárpátaljai parasztfelkelésekről, melyek Kárpátalján az 1831. évi
kolerajárvány kapcsán bevezetett korlátozások miatt robbantak ki, később viszont az
egész földbirtokrendszer elleni felkeléssé váltak. Ezért a magyar kormány kénytelen
volt változtatni a parasztok helyzetén: az 1836. évi törvény értelmében eltöröltek
némi másodrangú természetbeni szolgálatot, illetve a földesúrral való megegyezés
alapján ideiglenesen vagy véglegesen megválthatták némelyiket. A parasztok, ha
minden szolgálatot teljesítettek, nem volt adó- vagy egyéb tartozásuk, jogot kaptak a
költözésre. Némileg csökkent a földesurak bíráskodási joga és a testi fenyítést is megszüntették. Azonban a terhek többsége és az urak földbirtoklása továbbra is megmaradt11 – konstatálják a szerzők.
Az 1848-49. évi forradalmi időszak tág teret kapott eben a tankönyvben, terjedelmileg közel 20 oldalnyi szöveg, forrásrészlet, illusztráció és ábra segíti a fontos
korszak történéseinek elsajátítását. A tanulók értesülnek az 1848 tavaszán kitört
forradalmi hullámról, mely Itáliából és Franciaországból indult, majd átterjedt
Németországra és márciusban az osztrák fővárosban, Bécsben is kitört a forradalom.
8 Uo. 37. p.
9 Uo.
10 Uo. 77. p.
11 Turcsenko, F. G. és Moroko, V. M. (2009), 111.p.
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Március 15-én az osztrák császár, I. Ferdinánd kihirdette az Alkotmány megadását,
melyben a polgárok gyülekezési és szólásszabadságot nyertek, eltörölték a cenzúrát,
és előírta a parlament (Reichstag) összehívását. Ezek a forradalmi események
aktivizálták a nyugat-ukrán területeken is a nemzeti mozgalmat, melynek bázisát a
parasztok alkották. Ezért a kormány a felkelés megakadályozása érdekében elsőként
Galíciában (4 hónappal korábban, mint másutt) eltörölte a jobbágyságot.12 Érdekes,
hogy a mindeddig széles látókörrel tájékoztató tankönyv itt mennyire leszűkítette az
eseménysorozatot a bécsi és a galíciai történésekre, nyilvánvaló, hogy a magyar
szempont kiemelése nem elsődleges feladata a tankönyvnek, de a tényszerűség
kedvéért azért a pesti események és a magyar politikai elit szerepe is említést
érdemeltek volna. Így úgy tűnik, hogy 1848 márciusa és szeptembere között semmi
nem történt, csupán szeptemberben kezdődött a magyarok fegyveres felkelése az
osztrákok ellen, melyben „a kárpátaljai ukránok nem támogatták a magyarokat”.13
Annak okát, hogy miért nem támogatták az ukránok a magyar nép Bécs-ellenes
függetlenségi harcát, a szerzők abban látják, hogy a magyar politikai elit vitatta a
Magyar Királyság területén élő szlávok kulturális és nemzeti autonómiához való
jogát, míg az osztrák kormányzat a szlávok pártjára állt, amikor erőszakkal be
akarták vezetni a magyar nyelvet a nemzetiségi iskolákban.14 Vagyis itt még úgy
tűnik, hogy a „kárpátaljai ukránok” a magyarokkal szemben az osztrák kormányzat
oldalára álltak – és több magyar vonatkozású információt nem közölnek a szerzők
az olvasmány során. A következő mondatban már arról olvashatnak a tanulók, hogy
„1848 nyarától az ellenforradalmi erők kerekedtek felül Ausztria ukrán-lakta
területein és a nemzetiségeknek adott politikai és társadalmi jogok eltörlésére
törekedtek”, ezért Galícia és Bukovina területén fegyveres harc, parasztmozgalom
kezdődött az osztrák reakciós kormányzat ellen, melyet végül elfojtottak. Ezek az
ellentmondásos és töredékes közlések eléggé homályos képet alkotnak a korabeli
eseményekről és a magyarok szerepéről ennek kapcsán, ami inkább negatív, mint
pozitív képet sugall, s többszöri kiemelt szöveggel leginkább azt rögzíti a tanulókban, hogy ez az eseménysor milyen fontos fordulópont volt az ukrán nemzeti
mozgalom kialakulásában.
2009-ben több Ukrajna története tankönyvet adtak ki a 9. osztályosok számára,
különböző szerkesztésben, más-más szerzői kollektívák együttműködése révén. A
korábbi Ukrajna története tankönyvekkel ellentétben a Turcsenko-Moroko által
készített, 2009-es kiadású tankönyvben sor kerül a kiegyezés és a dualista átrendeződés bemutatására. Az 1848-as forradalom veresége után a reakciós kormányzás
évtizede kezdődött, melyet „Bach-reakciónak” szoktak nevezni – írja a tankönyv –
mely időszakot jellemeznek is a szerzők: kilátástalannak minősítik, mivel egyik
társadalmi-gazdasági és politikai probléma sem oldódott meg. A XIX. század ’60-as
éveiben politikai reformok érlelődtek, 1867-ben elfogadták az Alkotmányt, mely a
12 Uo. 122-123. p.
13 Uo. 130. p.
14 Uo.
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polgárok egyenlőségét hirdette, s ugyanebben az évben került sor az osztrák és
magyar nemesség kiegyezésére, mellyel létrejött a dualista (kétközpontú) Osztrák–
Magyar Monarchia, egy alkotmányos monarchia.15 Az új rendszer létrejöttének
hatásai között a szerzők említik, hogy a „kárpátaljai ukránokat” ez még inkább
eltávolította a galíciai és bukovinai ukránoktól, mivel „Kárpátalja Magyarország
része lett és semmiféle önkormányzatot nem kapott. A terület 4 ruszin (ukrán)
zsupából vagy vármegyéből állt, melyeket Budapestről – Magyarország fővárosából
– irányítottak.”16 Ez a megfogalmazás sok téves információt tudatosít a tankönyv
olvasóiban: például Kárpátalja önálló közigazgatási egység, amely ruszin (ukrán)
vármegyékből áll, másrészt hogy eddig nem volt része Magyarországnak, csak most
lett az, ami a mai hovatartozás legitimálását, tudati beépítését erősíti a tanulókban.
A tankönyvben a XIX. század második felének Kárpátaljára jellemző mozgalmainak
bemutatásánál ismét véleményformáló megjegyzéseket találunk az 1848–49-es
forradalom és szabadságharccal kapcsolatosan. Itt a szerzők leírják, hogy a nemzeti
mozgalom meghatározó irányzata a moszkvofilizmus volt, s ennek népszerűsége,
ugyanúgy, mint Galíciában, az erős nemzeti elnyomás miatt alakult ki, ugyanis „az
erős magyar elnyomás arra kényszeríttette a kárpátaljai ukránokat, hogy külső
segítséget keressenek” és az „orosz sereg győzelme a forradalmi magyar had fölött
1849-ben” felkeltette azt a gondolatot, hogy a nemzeti elnyomás alóli felmentés is
jöhetne Szentpétervárról.17 Ugyanitt egy forrásrészlet is a tanulók rendelkezésére áll,
hogy jobban megismerjék a nemzetiségi politikát a Monarchia „kárpátaljai” felében.
Az 1896-ban Lembergben egy sajtótermékben megjelent cikk a galíciai ukránok
tiltakozását tartalmazza a kárpátaljai ukránok elnyomása ellen a magyarországi kormányzat által, részletei nem vetnek túl jó fényt a magyar kormány intézkedéseire.18
A súlyos nemzeti elnyomásról később ismét szó esik, az Osztrák-Magyar birodalmi
rendszer bemutatására szánt fejezetben a szerzők leírják, hogy az alkotmányos
monarchiaként működő birodalomban központi és helyhatósági parlamentek
működtek, és a nemzeti elnyomást nem az osztrák kormányzattól kellett elszenvedniük az ukránoknak, hanem a régiókban élő többségi nemzetektől: Galíciában a
lengyelektől, Kárpátalján a magyaroktól, Bukovinában a románoktól.19
Az Ukrajna első világháborúban való részvételét tárgyaló fejezetekben számos
olyan utalás található a magyar hatóságok, illetve a magyarok tevékenységéről és
intézkedéséről, amelyek igazán említésre méltóak és eléggé egyértelmű képet
közvetítenek a diákok felé. Említést érdemel itt az a felfogás, mely szerint „az
Osztrák–Magyar Monarchia nemcsak Galíciát, Bukovinát és Kárpátalját akarta
örökre megtartani, de Volinyra és Podóliára is áhítozott.”20 Majd hozzáteszi,
15 Uo. 218. p.
16 Turcsenko, F. G. és Moroko, V. M. (2009), 220. p.
17 Uo. 271. p.
18 Uo. 276-277. p.
19 Uo.289. p.
20 Szárbej, V. H. (2001), 220. p.
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„Kárpátalján a hatóságok erőszakkal akarták rábírni az ukránokat, hogy írják alá a
kérvényt, mely szerint „magyarok akarnak lenni”, s a kárpátaljai ukránok magyarosítási tervének megfelelően az egész iskolai oktatást magyar nyelvűvé tették.”21 Az
1914–15. évi hadi események kapcsán a szerző leírja, „a kárpátaljai helyi hatóságok
azt jelentették Budapestnek: az ukrán nép körében mozgolódás tapasztalható,
mindenütt szimpatizálnak az oroszokkal, reménykednek az oroszok bevonulásában.”22 Mindezek a megnyilvánulások többségében az ellenségkép erősítésére
utalnak.
A másik, szintén 2009-ben kiadott Ukrajna története tankönyv szerzőpárosa,
Rejent és Malij a XVIII. század végétől a XIX. század végéig terjedő időszakot
tárgyalják. A Nyugatukrán földek az Osztrák Birodalom kötelékében című fejezetben
nagy figyelmet szentelnek a szerzők Kárpátalja történetének, mely ekkor 4 körzetre
(okrug) volt osztva és a birodalom részét képező Magyar Királyság fennhatósága alá
tartozott.23 A tankönyv az 1848. évi forradalmak sorában elsősorban a Habsburg
Birodalomban történt, s azon belül is a Galíciát és Bukovinát érintő eseményekről
számol be részletesen, s helyenként említi a kárpátaljai vonatkozások kapcsán a
Magyar Királyságban történő eseményeket is. Pl. említik, hogy „az osztrák elnyomás
ellen Bécsben, Budapesten és Lembergben felkelések törtek ki”, melynek következtében 1848 márciusában Magyarország korányt alakított és a magyar Országgyűlés
polgári átalakulást hozó törvényeket fogadott el, melyek Kárpátaljára is kiterjedtek.”24 A magyar forradalom és szabadságharc további kimeneteléről nem közöl részleteket a tankönyv, csupán annyi válik még világossá, hogy az osztrák kormányzat
némi engedményt tesz a kárpátaljai ukránoknak, mivel a magyarországi ukrán
többségű etnikai területeket „Ungvári körzet” elnevezéssel külön járásba vonta.25
A 9. osztályos világtörténelem-tankönyvekben, az 1848-as európai forradalmak
sorában a magyarországi események bővebb ismertetésére kerül sor. A Zaporizsjei
Állami Egyetem előadói által elkészített, 2000-ben és 2001-ben is kiadott tankönyv,
mely a XVIII. század végének – XX. század elejének eseményeit foglalja magába,
Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma jóváhagyásával egyik változatában
kísérleti tankönyvként, majd hagyományos tankönyvként is napvilágot látott.26
Ebből értesülünk a március 15-i események mellett a 12 pontos követelésekről, a
Batthyányi-kormány létrejöttéről, legfontosabb intézkedéseiről, a monarchista
miniszterelnök és Petőfi ellentéteiről, majd az orosz intervencióról. Miután 1849.
21 Uo. 221. p.
22 Uo. 227. p.
23 Rejent, O. és Malij, O. (2009): Isztorija Ukrajini. Pidrucsnik dlja 9. klaszu zahaljnooszvitnyih
navcsaljnih zaklagyiv. (Ukrajna története. Tankönyv az általános képzésû oktatási intézmények 9.
osztálya számára). Heneza, Kijiv, 26. p.
24 Rejent és Malij, (2009), 92. p.
25 Uo. 97. p.
26 Bilonozsko, Sz. V., Birjuljov, I. M., Davletov, O. R., Koszmina, V. H., Neszterenko, L. O. és Turcsenko,
F. H. (2000): Világtörténelem. Újkor. Második rész. Szvit Kiadó, Lviv, (240 oldal) A 2001. évi kiadás 304
oldalas.
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április 14-én a magyar országgyűlés kikiáltotta Magyarország függetlenségét és a
Habsburg-ház trónfosztását, májusban Ferenc József császár segítséget kért I. Miklós
orosz cártól a „magyar forradalom elfojtásához.” „Az európai uralkodók kitörő
örömmel fogadták az orosz cár lépéseit, mert nem nézték jó szemmel, hogy egyrészt
Európa közepén létrejött egy köztársaság, másrészt elvesztették a Habsburg Birodalmat, amely ellensúlya volt az orosznak. Augusztus elején súlyos vereségek után,
teljesen elszigetelve, a magyar honvédség megadta magát.”27 A kezdetben sikeresnek
induló szabadságharc vereségének okait a szerzők abban látják, hogy „Kossuth
kormánya a forradalom ideje alatt nem tudta megoldani fő feladatát – megerősíteni
kapcsolatát a parasztsággal, azáltal, hogy földet ad neki, nem ígért egyenlő jogokat a
kihirdetett magyar állam szláv nemzetiségeinek”, s az agrárreform, „amelyet a
forradalom vége előtt két héttel fogadtak el, már nem tudott változtatni a helyzeten.”28 Ezután az országban véres terror kezdődött, mely során a forradalmi vezetők
többségét kivégezték – zárják le a témát a szerzők.
2009-ben egy újabb 9. osztályosok számára készült Világtörténelem tankönyv
került forgalomba, melynek még ugyanebben az évben a magyar nyelvű, fordításos
változata is elkészült.29 Ebben a tankönyvben részletes információkat kapnak a
tanulók az Orosz és az Osztrák Birodalom helyzetéről, melynek keretében a magyarországi állapotok is gyakran előtérbe kerülnek. Például a XIX. század első felének, az
1848–49 előtti időszakát tárgyaló olvasmányban a birodalom politikai, társadalmi,
gazdasági helyzetével foglalkozó részben találkozhatunk gróf Széchenyi István
alakjával, akit a 30-as évek „egyik legjelentősebb magyar személyiségének” neveznek
és akiről megtudhatjuk, hogy „reformprogramot dolgozott ki, melyben előirányozta
a hűbéri maradványok eltörlését, a robot, a kézműves céhek felszámolását, a nemzeti
ipar támogatását, a Magyar Nemzeti Bank és hitelintézmények létrehozását”.30 Azt is
megtudhatjuk, hogy mindezt a nemességnek a Habsburg-dinasztia támogatásával
kellett elvégezni, azonban Metternich kormánya elutasított minden változást.
Ugyanitt olvashatunk a szláv népek nemzeti újjászületéséről is A szerzők úgy tudják,
„nagy szerepe volt a magyarok által elért eredményeknek a németesítés elleni
harcban”. Majd elmondják, hogy a magyarok maguk is magyarosító politikát
folytattak, ami aktivizálta a szláv népek nemzeti törekvéseit, „különösképpen a
kárpátaljai ruszinokét, akik a Magyar Királyság területén éltek”.31
Ez a tankönyv viszonylag részletesen leírja az 1848–49-es európai forradalmak
sorában a magyarországi eseményeket is, objektív képet festve, negatív jelzők
használata nélkül, sőt az orosz intervencióról szóló résznél ezt írja: a „szabadságszerető magyarok forradalmának elfojtásához”32 kért segítséget Ferenc József I. Miklós
27 Uo. 94. (a 2000-es kiadás szerint)
28 Uo.
29 Hiszem, O. V. és Martinyuk, O. O. (2009): Világtörténelem 9. Tankönyv az általános oktatási rendszerû
tanintézetek számára. Szvit Kiadó, Lviv.
30 Uo. 58. p.
31 Hiszem, O. V. és Martinyuk, O. O. (2009), 59. p.
32 Uo. 77. p.
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cártól. A tankönyv szerzői a Batthyány-kormányt az „első nemzeti magyar kormány”-nak nevezik, említik Jellasics támadását, a Habsburg-ház trónfosztását és
Kossuth Lajos kormányzó-elnökké választását, az 1849. augusztus 13-i fegyverletételt és a megtorlásokat is. Ebben a tankönyvben tárgyilagosan és diákok számára
egyértelműen konstatálják, hogy a magyarországi forradalom vereséggel végződött
és a birodalom további területein még tovább folytatódott.
A legújabb, 9. osztály számára készült Világtörténelem tankönyvet 2011-ben adta
ki az Oktatási és Tudományos Minisztérium az Oszmolovszkij és Ladicsenko
szerzőpáros szerkesztésében.33 Az újkort magába foglaló tankönyv a Nagy Francia
Forradalomtól, 1789-től a XIX. század végéig terjedő eseményeket ismerteti. A
tankönyv Európa-centrizmusa mellett kisebb kitérőket tesz az USA és Ázsia, illetve
Afrika országainak helyzetére. Magyar vonatkozásokat az előzőekhez hasonlatosan
a Habsburg Birodalom nemzetiségi politikájának és az 1848-as forradalmak
tárgyalása során találunk. Ebben a tankönyvben – a vonatkozó fejezet egyik alcíme:
A magyar nép küzdelme a függetlenségért34 – terjedelmileg elég részletesen és némi
pontatlanság ellenére (ami lehet nyomdai hiba is: a szabadságküzdelem márciusi
kezdetét a tankönyv 97. oldalán 1849 márciusára datálják) tárgyilagosan mutatják be
az eseményeket. A szerzők szerint Magyarországon nyilvánult meg a leginkább a
nemzeti függetlenségért és a szabadságért folytatott küzdelem, beszámolnak a
„tehetséges költő”, Petőfi Sándor által vezetett fiatal radikális csoportról, az „első
parlamentnek felelős magyar kormány” létrejöttéről és vezetőjéről, a „liberális
ellenzéki” Batthyány grófról, illetve a kormány pénzügyminiszteréről, a „magyar
felszabadítási mozgalom kiemelkedő alakjáról”, Kossuth Lajosról.35 A tankönyv
bemutatja és pozitívan értékeli az 1848 tavaszán elfogadott, „polgári átalakulást”
hozó törvényeket, viszont itt is kiemelik, hogy a Magyarország területén élő más
nemzetiségeknek: románoknak, szlovákoknak, stb. nem biztosítottak egyenlő
jogokat, s ezt használta ki az osztrák kormányzat arra, hogy a „horvátok, szlovákok,
románok kezével fojtsa el a magyarországi forradalmat.”36 Jellasics horvát bán
betörését a tankönyv szerzői „ellenforradalmi fellépés”-nek nevezik Magyarország
ellen, a védelem megszervezésére létrejött, Kossuth-vezette Országos Honvédelmi
Bizottmányt pedig Védelmi bizottságnak (Komitet oboroni), de legalább említik
ezeket is. A magyar nemzetőrök 1849 tavaszán elért katonai sikerei mellett a tanulók
azt is megtudhatják ebből a tankönyvből, hogy április 14-én kikiáltották a független
Magyar Köztársaságot, ami „katasztrofális” helyzetbe hozta az osztrák kormányzatot, s ebből már csak I. Miklós katonai segítségével tudtak kilábalni. Az orosz
intervenció mellett ismertetik a világosi fegyverletételt és a megtorló akciókat is a
magyar forradalmárok ellen. Majd azt a következtetést vonják le a szerzők, hogy bár
33 Oszmolovszjkij, Sz. O. és Ladicsenko, T. V. 2011: Vszeszvitnja isztorija. Pidrucsnik dlja 9. klaszu
zahaljnooszvitnyih navcsaljnih zaklagyiv. Heneza, Kijiv.
34 Uo. 96. p.
35 Uo. 97. p.
36 Uo. 98. p.
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a forradalom az Osztrák Birodalomban vereséggel végződött, pozitív változások
történtek: eltörölték a jobbágyságot, átalakult a parlamentáris szerkezet, korlátozódott az önkényuralom és szintén a forradalom következménye volt az 1867. évi
kiegyezés létrejötte is, amivel a magyarok egyenlő jogokat szereztek az osztrákokkal,
mivel Osztrák-Magyar Monarchia néven egyesültek.37 Ezzel a mondattal, bár a
továbbiakban már nem esik több szó a Monarchiáról, azt sugallják a szerzők, hogy
az Osztrák–Magyar Monarchia létrejötte a legjobb megoldás volt a magyarok
szempontjából.
Annak ellenére, hogy az 1867-es osztrák–magyar kiegyezés, vagyis az Osztrák–
Magyar Monarchia létrejöttének ténye, körülményei nem kaptak helyet a 2000–
2001-es 9. osztályos Ukrajna története tankönyvekben,38 az osztrák–magyar hatóságok intézkedéséről, a Monarchia külkapcsolatairól több helyen is olvashatunk.
Ilyenek például a nemzetiségi nyelvekkel kapcsolatos döntések, amelyek úgymond
orosz mintára az ukrán nyelv kiiktatására irányultak az oktatás és a népművelés
terén. „A nyugatukrán területen az oktatás főleg német, lengyel, román és magyar
nyelven folyt az iskolákban.” A tanítási módszerekről pedig azt is megtudhatjuk,
hogy „a kárpátaljai ukrán középiskolákban nem volt tankönyv, az állami iskolákban
magyar nyelvű oktatás folyt. A tanítók ezekben az iskolákban nem nagyon tudtak
ukránul. A szemtanúk elbeszélése szerint a tanulókat az anyanyelv kiiktatásával
tanították magyarra, ezért ha bement az iskolába, nagy csönd fogadta a látogatót: a
tanító pálcájával a tárgyra mutatott, megnevezte magyarul, a tanulók pedig megismételték.”39 Az oktatáson kívül a nyilvános használatból is próbálták kiirtani az
ukrán nyelvet – számol be a szerző –, mivel az okmányokat és beadványokat nem
volt szabad ukránul benyújtani, az ukrán földrajzi neveket pedig kicserélték lengyelre, németre, románra, illetve magyarra.
A 2009-es kiadású Világtörténelem tankönyvben külön fejezet foglalkozik az
Osztrák és az Orosz Birodalom XIX. század közepének eseményeivel, melyen belül
az 1848–49-es szabadságharctól a kiegyezésig vezető folyamatot is bemutatják a
szerzők. A korszakot az „Osztrák Birodalom nehéz korszakaként”40 jellemzik a
szerzők, mivel elveszíti korábbi befolyásos erejét a számos elszenvedett vereség
révén. A kiegyezéshez vezető események sorában olvashatunk a Kossuth-emigrációval titkos kapcsolatot fenntartó és felkelést előkészítő nemességről, a „II. Ferenc
József engedélyével létrejött Országgyűlésről” és annak feloszlatásáról, az 1866-os
osztrák–porosz háborúról és a kiegyezésről, melynek következtében létrejött az
Osztrák–Magyar Monarchia, amely belügyeit tekintve két önálló állam volt.41 Vagyis
az előzőekhez képest a tankönyv tisztázza ezt a kérdést, így téve világossá az
átmenetet az államformák és a térképeken megjelenő változások kérdésében.
37 Oszmolovszjkij, Sz. O. és Ladicsenko, T. V. (2011), 98. p.
38 Szárbej, V. H. (2001), és Bilonozsko, Sz. V. és Birjuljov (2000, 2001).
39 Szárbej, V. H. (2001), 127. p.
40 Hiszem, O. V. és Martinyuk, O. O. (2009), 105. p.
41 Uo. 106. p.
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Az Osztrák–Magyar Monarchia rendszeréről és működéséről is olvashatnak a
tanulók a Hiszem–Martinyuk-féle tankönyvben, azonban itt a birodalmi berendezkedés és a gazdaság, ipar, nemzetiségi, vallási kép bemutatására tevődik a hangsúly.
Azon kívül, hogy a magyarok a birodalom második legnépesebb nemzetiségét
alkották és az osztrák császár egyben magyar király is volt, nem említik a magyarokat a fejezetben.42

AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ ÉS A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTTI
MAGYAR ÁLLAM
A 10. osztályos tanulók számára a XX. század első felének tanulmányozásához több
tankönyv is forgalomba került a Világtörténelemből, egyazon szerzőtől: ez egy
2004-ben kiadott tankönyv, mely az 1914–1939 közötti eseményeket öleli fel. Az első
fejezet az I. világháború témáját tárgyalja, s a dualista birodalom megnevezésére az
Ausztria–Magyarország megnevezést használja a szerző. Az eseménytörténet
taglalása során a magyarországi belügyekről vagy államfőkről nem tesz említést,
csupán a háborút lezáró békerendszer ismertetésénél találkozhatunk először
Magyarországra vonatkozó információval. A trianoni szerződés megkötésének
körülményeiről írja: „Amikor a békeszerződések megkötése a befejeződéséhez
közeledett, Budapesten a Kun Béla vezette kommunisták ragadták magukhoz a
hatalmat. Ennek folytán a békeszerződés aláírását a kommunista kormány megdöntéséig elhalasztották. Amint ez megtörtént, Horthy Miklós tengernagy, az ország
majdani kormányzója által irányított új magyar kormány 1920. június 4-én Trianonban aláírta a békeszerződést. A magyar területek kétharmad részét átadták
Csehszlovákiának, Jugoszláviának és Romániának. A területi veszteségek következtében Magyarország lakossága 18 millió főről 7 millióra csökkent. A magyar
hadsereg létszámát 35 ezer főben állapították meg.”43 Az 53. oldalon lévő térképaláíráson viszont már a trianoni béke megkötése 1920. június 20-ára van datálva
(valószínűleg nyomdai hiba következtében – B. M. A.).
A Közép- és Kelet-Európa országait bemutató fejezetben találjuk többek között a
Csehszlovákia létrejöttéről, határairól szóló részt. Itt konkrétan nem szólnak
Kárpátalja Csehszlovákiához kerülésének körülményeiről, csupán annyit írnak le,
hogy a világháború utáni békerendszer eredményeképpen „csehszlovák állampolgárrá lett 745 ezer magyar és közel 500 ezer kárpátaljai ukrán is.”44
A szerző ugyanitt egy külön paragrafust szánt Magyarország két világháború
közötti eseményeinek ismertetésére. Az 1918-as forradalom ismertetésével kezdi,
42 Uo. 165-168. pp.
43 Poljanszkij P. B. (2004): Világtörténelem 1914–1939. Tankönyv az általános rendszerû tanintézetek 10.
osztálya számára. Szvit Kiadó, Lviv, 41. p.
44 Uo. 170.p.
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melynek eredményeképpen kikiáltották a köztársaságot. A Magyar Tanácsköztársaság koráról leírja, hogy „az orosz bolsevikok a magyarországi eseményeket a
kommunista világforradalom egyik kezdeti megnyilvánulásának tekintették. Az
1918 novemberében Moszkvában felkészített hadifoglyokból megalakított Kommunisták Magyarországi Pártja (KMP) Kun Béla vezetésével lépéseket tett a hatalom
megszerzésére.”45A szerző leírja a Tanácsköztársaság létrejöttének körülményeit, a
román megszállást, Horthy bevonulását és kormányzóvá választását, a királypuccsokat és a Habsburg-ház trónfosztását, vagyis viszonylag sok információt tudhatnak
meg a diákok erről a korszakról. Majd a Horthy-rendszerre vonatkozóan közlik,
hogy „időközben Magyarországon diktatórikus autoritárius rendszer jött létre,
amelynek támasza lett az 1921-ben megalakult Nemzeti Egységpárt.”46 A külpolitika
terén Magyarország „bonyolult diplomáciai játszmát folytatott, megpróbált egyszerre baráti kapcsolatokat ápolni a fasiszta Olaszországgal úgy, hogy ezzel ne váltsa
ki Hitler rosszallását. De fokozatosan Németország felé fordult, amelyet Olaszországnál erősebb partnernek tartott. A németbarát politika révén Magyarország az
első bécsi döntés értelmében részt vett a Csehszlovák Köztársaság feldarabolásában,
elcsatolta Dél-Szlovákiát, 1939 januárjában pedig tagja lett az úgynevezett „antikomintern paktumnak.” Horthy tengernagy csapatai márciusban megszállták Kárpátalját. Az 1940-ben született második bécsi döntés értelmében Magyarország visszaszerezte magának Erdélyt.”47 A tankönyv közli Horthy életrajzát is: Vitéz nagybányai
Horthy Miklós (1868–1957) Magyarország kormányzója 1920–1944 között. Kenderesen született. Fiumében (ma Rijeka, Horvátország) elvégezte a Császári Haditengerészeti Akadémiát. 1918-tól az Osztrák–Magyar Hadiflotta parancsnoka volt. Tervei
között nem szerepelt, hogy sorsát az első világháború után létrejött Magyarországgal
fűzze össze. Kun Béla kommunista Magyarországának politikája azonban módosította elképzeléseit. A kommunista kormány megdöntése után Horthy Miklós
megalakította és irányította a nemzeti hadsereget.48
Pavlo Poljanszkij 10. osztályosok számára készült tankönyvét a magyar iskolák
számára 2010-ben újabb, átdolgozott formában ismét kiadták, számos különbséggel:
először is kronológiailag a XX. század első harmadát foglalja magába.49 A 2010-es
kiadvány továbbá részletesebben bemutatja az Osztrák-Magyar Monarchia dualista
berendezkedésének a lényegét, a társadalmi-gazdasági berendezkedést. Az I.
világháborúról szóló fejezetben itt is egységesen szerepel Ausztria–Magyarország az
eseménytörténetben, a háború utáni rendezésről szóló részben jelenik meg önálló
egységként, mellyel a párizsi békekonferencián külön szerződést készítettek elő; vagy
egy Németországot a versailles-i szerződés aláírása után (1919. június 28.) ábrázoló
45 Uo. 174.p.
46 Uo. 176.p.
47 Uo. 177. p.
48 Poljanszkij (2004), 176. p.
49 Poljanszkij, Pavlo (2010): Világtörténelem. Tankönyv az általános oktatási rendszerû tanintézetek 10.
osztálya számára. Standard, akadémiai szint. Szvit kiadó, Lviv.
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térképen már megjelenik Magyarország (nagyjából a mai határviszonyai szerint).50
A világháborút lezáró békék sorában a trianoni békét is bemutatja a szerző néhány
pontban: „A területi korlátozások: a magyar területek 2/3-a Csehszlovákiához,
Jugoszláviához és Romániához kerül. Podkarpatszka Ruszt autonóm státusszal
Csehszlovákiához csatolják. Magyarország népessége 18 millióról 7 millióra csökken. Katonai korlátozások: a hadsereg létszáma nem haladhatta meg a 35 ezer főt.
Nem rendelkezhetett katonai légierővel, tankokkal, nehéztüzérséggel. Hajóit, dunai
flottájával együtt a szövetségesek kapták meg”.51
A 2010-es Poljanszkij-féle tankönyv az előző kiadáshoz képest más elosztásban
tárgyalja a két világháború közötti időszakot, először a „Háború utáni válság és a
forradalmak kora” címmel az 1918–23 közötti időszakot, ahol Magyarország
történetéből az „1918-as magyarországi forradalmat” emeli ki, majd részletesen
ismerteti a Tanácsköztársaság időszakát, 3 forrásrészletet közöl Kun Béla leveleiből,
illetve az életrajzát is közli a népbiztosnak. A fejezetrészt Horthy Miklós hatalomátvételével és „katonai diktatúrájának” létrejöttével zárja a szerző.52 Majd a következő
fejezetben – mely a stabilizáció időszakáról szól Európában és Észak-Amerikában –
bemutatja a Horthy-rendszert. A szerző tárgyilagos hangnemben ismerteti a
kormányzóvá választást, Habsburg Károly visszatérési kísérleteit, majd a trónfosztást; Magyarország diktatórikus, tekintélyelvűvé válását, az 1921-ben létrejött
egységes párt támaszával. A tankönyv összefoglalja Vitéz nagybányai Horthy
Miklós életrajzát, gazdaságpolitikáját és külpolitikáját.53
A 10. osztályosok elmélyített, szakirányos oktatásához készült legújabb Egyetemes
történelem tankönyvek közül a 2010-ben megjelent Ladicsenko–Oszmolovszkij54
szerzőpáros által készített tankönyv is a vizsgálat tárgya lett. Bár a bevezető szerint a
tankönyv kronológiailag a XX. század elejétől 1930-ig öleli fel az eseményeket, több
olvasmányban visszanyúlnak a XIX. századi eseményekhez. Az Ausztria–Magyarország helyzetéről szóló fejezetben is például a kiegyezéssel kezdődik a fejezet, melyet a
szerzők szerint a „birodalom legfejlettebb nemzetével” azért kötött meg Ausztria,
mert a Poroszországgal vívott vesztes háború és a növekvő nemzetiségi küzdelmek
miatt megrendült nagyhatalmi státuszát akarta ezáltal visszanyerni.55 A szerzők
bemutatják a dualista rendszer lényegét, a kétpólusú birodalom gazdasági és
nemzetiségi viszonyait. A nemzetiségi és nyelvi jogokkal kapcsolatosan megtudhatjuk, hogy a birodalmi kormányzat minden erejével igyekezett betartatni az alkotmányt és a törvényeket, hogy kordában tartsa a nemzeti mozgalmakat. A nemzeti
nyelvek használata az iskolákban, hivatalokban azokon a településeken, ahol egy
tömbben élt egy-egy nemzetiség, a törvény szerint lehetséges volt, a gyakorlatban
50 Uo. 109. p.
51 Uo.113. p.
52 Uo. 150-152. p.
53 Uo. 214-215. p.
54 Ladicsenko, T. V. és Oszmolovszjkij, Sz. O. (2010): Vszeszvitnja isztorija. Pidrucsnik dlja 10. klaszu
zahaljnooszvitnyih navcsaljnih zaklagyiv. Profiljnij riveny. Heneza, Kijiv.
55 Uo. 50. p.
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azonban nem mindig tartották be. A soknemzetiségű birodalomhoz tartozást sok
magyar politikus is ellenezte, ők az 1867-es szerződés felbontását és a független
Magyarország kikiáltását szerették volna. A XX. század elejére a dualista állam
válságba került a különböző társadalmi és nemzetiségi mozgalmak miatt, amit a
kormányzat bizonyos szociális és demokratikus engedményekkel próbált tompítani.
Ilyen volt az általános választójog megadása, amit az osztrák részeken már 1907-ben
megadtak, Magyarországon viszont még 1908-ban is műveltségi cenzushoz kötötték,
és csak 1910-ben szavazta meg az országgyűlés az általánossá tételt.56
Az említett tankönyv első világháborút tárgyaló fejezeteiben Ausztria–Magyarországot mindenütt egységesen említik, a világháború alatti magyar belpolitikáról
vagy politikusairól nem esik szó, a Versailles-washington-i békerendszert és a
dualista birodalom szétesését viszont ismét nagy részletességgel tárgyalják. Ausztria–Magyarország szétesése a szerzők szerint már 1918 nyarától nyilvánvaló volt, és
az, hogy IV. Károly ősszel manifesztumot adott ki a trialista föderatív átalakulásról,
már megkésett lépés volt. 1918. október 31-én demokratikus forradalmak kezdődtek
Ausztriában és Magyarországon, melyek során eltörölték a monarchiát, és Európa
politikai térképén megjelent az Osztrák és a Magyar Köztársaság.57 A tankönyvben a
szerzők minden köztársaság létrejöttéről külön alpontban számolnak be, így a
magyar „független állam” létrejöttéről is kb. egy oldalnyi leírást olvashatnak a
tanulók. Innen értesülhetnek a Károlyi Mihály gróf által létrehozott Magyar
Nemzeti Tanácsról, a Károlyi-kormány létrejöttéről és reformjairól, és a Budapesten
kitört „őszirózsás forradalomról”, melynél azt is megmagyarázzák a szerzők, hogy
az őszirózsa a forradalmárok jelképe volt. 1918. november 13-án (majd egy későbbi
fejezetben már november 16-án – B. M. A.) kikiáltották a Magyar Népköztársaságot,
azonban a háború Magyarország számára még nem ért véget – olvasható a tankönyvben – mivel az antant hatására a szomszédos országok katonai támadást
indítottak a magyar határok ellen, új területek megszerzése reményében. Ilyen
körülmények között azonban a Károlyi-kormány összeomlott, és Kun Béla vezetésével a kommunisták kerültek hatalomra Magyarországon is. A szerzők ismertetik
továbbá a Tanácsköztársaság kikiáltását, majd bukását és Horthy Miklós tengernagy
autoriter rendszerének létrejöttét.58
A Ladicsenko–Oszmolovszkij tankönyvben a korábbiaktól eltérően részletesen
ismertetik az első világháborút lezáró békeszerződések tartalmát, így a SaintGermain-it és a Trianonit is, melyből egy forrásrészletet is közölnek.59 Később ismét
találkozhatunk Magyarország két világháború közötti történetével, mivel a kiadvány
külön fejezetet szentel a közép-európai országoknak, így Magyarországnak is.
Azonban a kronológiailag 1918 és 1926 közötti időszakról szóló fejezet nagyrészt a
korábbi eseménysorozatot ismétli; részletesebben ugyan, de felmerül a kérdés, mi
56 Ladicsenko, T. V. és Oszmolovszjkij, Sz. O. (2010), 52-53. p.
57 Uo. 145.
58 Uo. 147-148.
59 Uo. 150-151.
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értelme ennek, ha az ismétlődések helyett új információk is bekerülhettek volna a
fejezetbe. Ami újdonság benne, az a Horthy-rendszer bemutatása, melynél olvashatunk arról, hogy Horthy Miklós egy nemzeti hadsereg élén vonult be fehér lován
Budapestre, ami „az egyetlen olyan valós és össznemzeti erő volt abban az időben,
mely rendet tudott tenni.”60 Később viszont már azt konstatálják, hogy 1921-re
Horthy „diktatúrát épített ki, bár nem tudott saját fasiszta tömegpártot létrehozni és
nem volt tömeges társadalmi bázisa, de a horthyzmus egy sor legális és titkos
egyesület és szövetség hálójára épült, melynek szálait Horthy Miklós tartotta a
kezében”.61 Az előző kiadású egyetemestörténelem-tankönyvhöz hasonlóan itt is
tárgyalják IV. Károly király visszatérési kísérleteit, majd száműzését, a trianoni béke
aláírását és a gazdaság helyzetét.
Az Ukrajna legújabb kori történelme 1914–1939 című tankönyvben már az első
témánál – Ukrajna az első világháborúban – találkozunk Magyarország említésével.
Az ukrán területek helyzetének vázolásánál a világháború küszöbén említi, hogy a
Zbrucs folyótól nyugatra elterülő ukrán terület Ausztria–Magyarországhoz tartozott. „Kárpátalja – a legnyugatibb ukrán terület – Magyarországhoz tartozott és
semmiféle önkormányzata nem volt.”62 A gazdasági és társadalmi életről szóló alfejezetben leírja, hogy „a falvakban ukránul, a városokban főleg oroszul, nyugaton
pedig lengyelül, németül és magyarul beszéltek.” Majd később hozzáteszi, míg „az
orosz kormány politikája arra irányult, hogy „igazi oroszokká” gyúrják át az
ukránokat, Ausztria–Magyarországon viszont nem beszélhetünk asszimilációról.”63
Ausztria–Magyarország első világháborús céljai között a 9.-es tankönyvhöz hasonlóan ez a kiadvány is Ukrajna megszerzését jelöli meg, sőt a források között is
közölnek egy okmányt, mely Ausztria–Magyarországnak az Ukrajnára vonatkozó
terveiről szól az első világháború küszöbén.64 Az 1915. évi galíciai hadjáratról és
következményeiről ezt olvashatjuk: „Az orosz hadsereg megszerezte a Kárpátok
nagyobbik részét, az osztrák és a magyar hadsereg teljes szétzúzásához készült, el
akarta szakítani Ausztriától és megszállni Magyarországot. Nyugat-Ukrajna
lakosságának többsége lojális maradt Ausztria–Magyarországgal szemben és nem
támogatta tömegesen az oroszokat.”65 Később Dmitro Dorosenko történészt idézve
így értékeli a szerző az ukrán nép első világháborús szerepét: „Galícia szerencsétlen
lakossága gyakorlatilag két tűz közé került: egyfelől a muszkák sanyargatták
Mazepa-pártiságuk, másfelől pedig az osztrákok és a magyarok a ruszofilságuk
miatt. Ugyanakkor az ukránoknak kínzóikért kellett harcolniuk, egyeseknek az
orosz, másoknak az osztrák hadsereg soraiban.”66
60 Uo. 256. P.
61 Ladicsenko, T. V. és Oszmolovszjkij, Sz. O. (2010), 257. p.
62 Turcsenko, F. H. (2003): Ukrajna legújabb kori történelme (elsõ rész) 1914–1939. 10. osztály. Szvit Kiadó,
Lviv, 6. p.
63 Uo. 7. p.
64 Uo. 11. p.
65 Uo. 20. p.
66 Uo. 22. p.
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A kötet utolsó fejezete Kárpátalja történetével foglalkozik Csehszlovákia kötelékében. Ebből megtudhatjuk, hogy „1918 végén az Osztrák–Magyar Monarchia szétesését követően felmerült a kárpátaljai ukránok jövőjének a kérdése. „…A magyarországi ukránok 1919. január 21-én Huszton 420 küldött részvételével megtartott
össznépi kongresszusa kihirdette Kárpátalja Ukrajnával való egyesülését. Ám az
akkori kedvezőtlen politikai körülmények nem tették lehetővé e törekvés megvalósítását. A Nyugat-ukrajnai Népköztársaság hadat viselt Lengyelországgal, Magyarországon pedig egy időre a kommunisták kerültek hatalomra, akik igyekeztek kiterjeszteni befolyásukat Kárpátaljára is. Ilyen körülmények között a Központi Orosz
Tanács – a lakosság egy részét képviselő szerv – 1919. május 8-án kihirdette Kárpátalja egyesülését Csehszlovákiával. Ez kényszermegoldás volt, a „kisebbik rossz”
választása.”67
Majd azt is megtudhatjuk, hogy „Kárpátalján az ukrán iskolák helyzete a több
évszázados magyarosítást követően némileg javult, az iskolák hálózata bővült. …Az
ukrán oktatás felszámolása 1939-ben a vidéknek a horthysta Magyarország általi
megszállását követően fokozódott. Nem maradt egyetlen ukrán iskola sem.”68 A
politikai élet alakulása tekintetében elmondja, hogy a vidék legnépszerűbb hagyománya a moszkvofilekhez fűződik. „A moszkvofil eszmét támogatta a kárpátaljai
ukránok konszolidációjában ellenérdekelt Magyarország és Lengyelország is. … A
többi ukrán területtől való sok évszázados elszigeteltség elősegítette, hogy Kárpátalján kialakuljon a ruszin mozgalom, amelynek hívei a helyi sajátosságok abszolutizálásával azt állították, hogy a helyi lakosság itt az ukránoktól különböző önálló
ruszin nemzetté alakult át. Jellemző, hogy a ruszinság támogatói között nagyon sok
volt az elmagyarosodott pap, akik ily módon igyekeztek leplezni magyarbarát
beállítottságukat.”69 Az ukrán állami egység eszméjének tehát nemcsak a magyarok,
hanem a ruszinok is áldozatul esnek, magyar érzelmi kötődésüket az ukrán nemzeti
ügy elárulásának minősítik.
Az 1938–39. évi kárpátaljai események kapcsán megtudhatjuk, hogy a müncheni
egyezmény következtében Csehszlovákiát feldarabolták, Kárpátalja autonómiát
kapott és autonóm kormányt alakíthattak, melynek először egy moszkvofil, majd az
ukránofil Volosin lett a vezetője. „A magyarok és a lengyelek amellett agitáltak, hogy
Kárpát-Ukrajnát újra csatolják Magyarországhoz és ismét legyen magyar–lengyel
határ. Kárpát-Ukrajna területére fegyveres csoportokat küldtek, amelyeknek a
zavarkeltés volt a feladata, meg az, hogy megteremtsék a feltételeket Magyarország
fegyveres beavatkozásához. A német–olasz döntőbíróság 1938. november 2-i döntése
„nemcsak a magyarok lakta területeket juttatta Magyarországnak, hanem Ungvárt
és Munkácsot, valamint néhány ukrán falut is…70 A szerző beszámol az Ukrán
Nemzeti Egyesülés (UNE) létrejöttéről, a Szojm-választásokról és Kárpát-Ukrajna
67 Uo. 381. p.
68 Uo. 382. p.
69 Turcsenko F. H. (2003) 383. p.
70 Uo. 384. p.
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kikiáltásáról, az 1939. március 14–15-i hadi eseményekről. Itt leírja, hogy „a magyar
csapatok március 14-én átlépték Kárpát-Ukrajna határát…. A vidék védelmére
létrehozott katonai szervezet, a 2000 fegyveres tagot számláló Kárpáti Szics a hősies
ellenállás ellenére nem tudta megállítani a betörést…. A fasiszta Németország által
támogatott Magyarország megszállta Kárpát-Ukrajnát.”71
Ukrajna történetéből a Heneza Kiadó 10. osztályos, 304 oldalas tankönyvének72
kronológiai határai: 1900–1921. A tankönyv 4 nagy témakört tárgyal nagy részletességgel, a szerző szándéka szerint európai és világtörténeti kontextusban. Az előszó
kiemeli, hogy ez az időszak fontos, mert gyökeresen megváltoztatta az ukrán nép
sorsát: kezdetben Ukrajna két nagy birodalom kötelékébe tartozott – Orosz és
Osztrák–Magyar –, majd 1917-ben kikiáltották a függetlenséget, melyet 1921-ig
fegyverrel védelmeztek. Mivel a tankönyv szerzője, Turcsenko professzor, a korábbi
kiadású, e korszakkal foglalkozó történelemtankönyvek alkotója, így szemléletében
és tényanyagában is nagyon sok hasonló, sőt azonos dologgal találkozhatunk. Ezért
csak az újdonságokat érdemes említeni. Pl. az első világháború előtti vallási helyzettel kapcsolatosan arról olvashatnak a tanulók, hogy a magyar kormányzat határozottan megakadályozta a kárpátaljai és a galíciai görögkatolikus egyház egyesülését,
s míg Galíciában a görögkatolikus egyház az ukránok támasza volt, addig Kárpátalján ez nem volt jellemző, mivel a papok egy része elmagyarosodott, és magyar
nyelven tartották a szertartásokat. Míg Galíciában Andrij Septickij püspök volt az
ukránok fő védelmezője, addig Kárpátalján ezt a szerepet Firczák Gyula (1836–1912)
munkácsi püspök töltötte be, aki „elszántan küzdött a vidék elmagyarosodása ellen
és a vidék ukránjainak gazdasági elnyomása ellen.”73 Tiltakozására Budapestnek is
reagálnia kellett, ezért a XX. század elején néhány reform következtében némileg
javult a lakosság helyzete.
Az első világháború eseménytörténetében itt is egységesen jelenik meg Ausztria–
Magyarország, a magyarokat vagy a magyar kormányzatot nagyon ritkán a Kárpátaljával kapcsolatos részek ismertetésénél említi.
Egy még néhol használatban lévő, 1994-es kiadású tankönyv Ukrajna II. világháború alatti (1939–45) történetével foglalkozó részében a nyugat-ukrajnai földek, s így
a mai Kárpátalja sorsának alakulásával is megismerteti olvasóit. 1938-ban a nyugati
államok és Hitler között létrejött müncheni egyezmény alapján „Hitler megkapta
Csehszlovákiát és vele együtt Kárpátontúlt. Megkezdődött az ország feldarabolása.
A többi között megalakult Kárpát-Ukrajna, önálló kormánnyal. Kárpát-Ukrajna egy
részét hamarosan elfoglalta Magyarország, ezért a székhelyét Ungvárról Husztra
kellett áthelyezni.”74 1939. március 15-én – kikiáltják az önálló Kárpát-Ukrajna
megalakulását, A. Volosin elnökkel az élen, aki még aznap éjjel kormányával együtt
71 Uo. 384–386. p.
72 Turcsenko, F. H. (2010): Isztorija Ukrajini. Pidrucsnik dlja 10. klaszu zahaljnooszvitnyih navcsaljnih
zaklagyiv. Profiljnij riveny. Heneza,Kijiv.
73 Uo. 96. p.
74 Kulcsickij, Sz. V. és Társa (1994): Ukrajna története. Kísérleti tankönyv a középiskolák 10–11. osztálya
számára. I–II. rész. Oszvita Tankönyvkiadó, Kijev–Ungvár, 243. p.
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kénytelen elhagyni Husztot, „mert a Németország által támogatott magyar csapatok
megkezdték Kárpátontúl többi részének elfoglalását. Az önálló Kárpát-Ukrajna
születése után néhány órával megszűnt létezni.”75 A szovjet korszak nyitányát így
vezetik be: „1944 októberének elején a kárpáti-ungvári hadművelet során befejeződött az USZSZK egész területének a felszabadítása. Október 27-én kiűzték az
ellenséget Ungvárról, a következő napon Kárpátontúli Ukrajna többi településéről.”76 Így került a régió az elkövetkező majd 50 évre a szovjet hatalom uralma alá,
amely meghatározó és tragikus szerepet játszott Kárpátalja és ezen belül a kárpátaljai magyarok életében.

MAGYARORSZÁG A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚTÓL
A SZÁZAD VÉGÉIG
A kiadvány II. részében, amely az 1945–92 közötti eseményeket öleli fel, Ukrajna és
a szovjet befolyás alatt állt országok közötti kapcsolatok leírásánál találkozhatunk az
1956-os magyarországi forradalom értékelésével is. Ebből megtudhatjuk, a Kreml
reagálása a Magyarországon történt eseményekre bizonyítja a sztálini irányvonaltól
való eltérés politikájának kudarcát. A szerzők szerint „az SZSZKSZ vezetése, és
nyomukban Ukrajnáé is, úgy vélte, hogy Magyarországon nem népi forradalom,
hanem ellenforradalom ment végbe. Ukrajna területén keresztül Magyarországra
vezényelték a szovjet csapatokat, amelyek fegyveres erőt alkalmaztak a népi felszabadító mozgalom ellen. A fegyveres összeütközésekben több ezer szovjet katona és
magyar állampolgár vesztette életét.”77 Később hozzáteszi, „az 1956-os események
számottevő kárt okoztak a magyar gazdaságnak. Hogy a magyar nép élete ismét
visszatérjen a rendes kerékvágásba, Ukrajna iparvállalatainál mozgalom indult a
magyar megrendelések határidő előtti teljesítéséért, amit a hivatalos politika a
testvéri segítség jelének állított be.”78 Vagyis ekkor még a magyarországi forradalom
szovjet értékelése került be a tankönyvbe.
Az Ukrajna legújabb kori történelme című 2004-ben kiadott tankönyv második
része, mely az 1939–2001 közötti eseményeket tartalmazza, csupán elszórtan,
egy-egy mondat erejéig említi viszont Magyarország szerepét: „…ami Kárpátontúlt
illeti, az még 1939-től Magyarország kötelékében maradt.”79 A fejezetben a tényanyag kifejtése során a magyarokat nem említik, s az „ellenséget” „hitleristáknak”
vagy „németek és szövetségeseik”-nek nevezik. A világháború utáni határrendezésről szóló részben Kárpátalja tekintetében elmondják, hogy „…a kérdést azután
75 Uo.
76 Uo. 274.p.
77 Kulcsickij Sz. V. és Társa (1994) II. rész, 39–40. p.
78 Uo. 40. p.
79 Turcsenko F. H., Pancsenko P. P. és Timcsenko Sz. M. (2004): Ukrajna legújabb kori történelme (második rész) 1939–2001. Szvit Kiadó, Lviv, 20. p.
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oldották meg, miután kiűzték innen a megszálló német csapatokat. November 26-án
Kárpátontúli-Ukrajna népbiztosainak első kongresszusa egy kiáltványt fogadott el
Kárpátontúl egyesüléséről Ukrajnával. Figyelembe véve azt, hogy az ukránok
évtizedek óta törekedtek az egyesülésre, a csehszlovák kormány beleegyezett, hogy a
Kárpátontúlt egyesítsék a Szovjetunióval. Ez 1945. június 29-én történt.”80 Majd
végül leszögezik, „ily módon a háború befejezését követően sok évszázad óta először
egyesültek az ukrán területek az Ukrán SZSZK kötelékében. Lengyelország, Csehszlovákia, Magyarország, Románia elismerte az új politikai realitásokat, melyeket a
nemzetközi szerződésben is kinyilvánítottak a tekintetben, hogy megváltoztatják
határaikat a Szovjetunió javára.”81
Az 1956-os magyarországi események nem kerültek még közvetve sem a kötetbe.
A következő említés már a független Ukrajna időszakából való, ahol az ország
„etnoszociális” (társadalmi) viszonyait tárgyalva számba veszik, hogy 163 ezer
magyar él Ukrajnában, de a vallási élet kapcsán a különböző protestáns egyházak
mellett a reformátust már kihagyják a sorból.82
Az 1956-os forradalom, bár egy mondat erejéig, de bekerült egy 1998-ban
kiadott, egyetemes legújabb kor tankönyvbe, melyben az 1945–1998 közötti
események tárgyalását találjuk. A tankönyv Közép- és Dél-Európát tárgyaló
fejezetében nincs önálló tárgyalása Magyarországnak, így a Szovjetunió korabeli
viszonyait, külkapcsolatait bemutató részben fedezhetünk csupán fel elszórt magyar
vonatkozásokat. Így kapott helyet a Hruscsov nevével fémjelzett időszak külpolitikai helyzetének leírásában az, hogy az 1953-as keletnémet felkelés mellett, 1956
őszén a szovjet hadsereg vérbe fojtotta a magyarországi forradalmat.83 Ezen a rövid
mondaton kívül a tanulók a tankönyvből semmit nem tudhatnak meg a forradalom
eseménytörténetéről, motivációiról, de már az is eredmény, hogy nem ellenforradalomként tárgyalják.
A 11. osztály számára készült Ukrajna története című tankönyv84 rendhagyó
módon részletesen és szimpatizálva számol be az 1956. évi magyarországi forradalomról: az „56 őszén Magyarországon kirobbant felkelés résztvevői demokráciát és a
szovjet csapatok kivonását követelték az ország területéről. Mikojan különleges
megbízott és Andropov, Szovjetunió nagykövete ugyan Budapestre jöttek, de
kénytelenek voltak beleegyezni a kommunista-pártállami vezetőség megújulásába az
országban. A korábban börtönbe zárt Kádár János lett az állampárt vezetője, Nagy
Imre pedig a kormányé. Nagy Imre azonban nemsokára átállt a szovjet-ellenes
80 Uo. 86. p.
81 Turcsenko F. H., és Társai (2004), 87. p.
82 Uo. 365, 375–377. p.
83 Burakov J. V., Kiparenko, G. M. és Movcsan, Sz. P. (1998): Vszeszvitnya isztorija. Novitnyi csaszi
1945–1998. 11. klasz. (Egyetemes történelem. Legújabb kor 1945–1998. 11. osztály) Kijev, Vidavnictvo
Heneza, 122. p.
84 Kulcsickij, Sz. V., Kovalj, M. V., és Lebegyeva, J. G. (2000): Isztorija Ukrajini. Pidrucsnik dlja 11. klaszu
szerednyoji skoli. (Ukrajna története. Tankönyv a középiskolák 11. osztálya számára). „Oszvita”,Kijev. A minisztérium javasolta, 1998-as nemzeti történelemoktatás programja alapján készült.

KeN_2017-1_beliv.indd 98

2017.03.27. 9:49:38

TANKÖNYV, TANESZKÖZ

99

forradalmárok oldalára és bejelentette Magyarország kilépését a Varsói szövetségből.
Ekkor a szovjet tankokkal megerősített fegyveres erők, megszállták a magyar
fővárost, megtörve az elszánt hazafias védők ellenállását. Budapest ostrománál közel
20 ezer majdhogynem fegyvertelen hazafi vesztette életét. A NATO-országok
tiltakoztak ugyan, de egyik sem jött segítségükre.”85
Ami még meglepőbb, az események kárpátaljai visszhangjáról sem feledkeznek
meg a szerzők, eddig egyik tankönyvben sem fordult ilyen elő. Ezt írják: „A magyarországi események széles visszhangra találtak az ukrán társadalomban. Éles és
negatív fogadtatása volt a budapesti forradalom elfojtásának Kárpátalján, ahol több
tízezer magyar élt. Az Ukrán Köztársaság kommunista vezetője, Pidhornij, azonnal
Ungvárra utazott. Utasításokat adott a helyi, megyei párt- és szakszervezeti vezetőknek, hogy gyűléseket és felvonulásokat kell szervezni, ahol fentről diktált határozatokat fogadtattak el. Ezekben a nyilatkozatokban a magyarországi forradalmat
ellenforradalomnak kellett minősíteni, amit a NATO tervezett meg és segített a
megvalósításában.”86
2011-ben több új tankönyv jelent meg a 10–11. osztályosok számára, az új,
differenciált szakirányos oktatás megvalósításának céljából. Egyetemes és Ukrajna
XX. századi történetéhez, a harmadik, elmélyített vagy szakirányultságú történelmi
képzéshez adott ki a Heneza kiadó új tankönyveket, melyek a 11. osztály tanulói
számára az 1939-től napjainkig terjedő eseményeket tárgyalja,87 míg a 10. osztály
számára a XX. század elejétől 1929-ig foglalja magában az eseményeket. Bár a 10. és
11.-es egyetemestörténelem-tankönyv szerkezetileg és formailag egységes képet
mutat, és mindkettőnél a szerzőpáros egyik tagja azonos, de némileg eltér a kronológia és a tananyag.
A 11. osztály számára készült Ladicsenko–Zablockij történelemtankönyv a
második világháború kezdetétől tárgyalja az eseményeket, melynek során Magyarország vagy a magyarok részvétele és szerepe csupán néhány mondat erejéig került
be a kötetbe. Az előző évek gyakorlatától eltérően negatív jelzők és sztereotípiák
nélkül (pl. nincs a horthysta jelző, sőt Horthy Miklós sincs egyáltalán megnevezve a
műben) tudhatjuk meg a törzsanyagból, hogy Magyarország is Németország
szövetségese volt, 1941 áprilisában a többi szövetségessel, Romániával, Bulgáriával és
Olaszországgal közösen támadták meg Jugoszláviát és Görögországot, melynek
eredményeképpen felosztották területeiket, pl. Magyarország megkapta a Vajdaságot.88 Később már csak a háború befejező szakaszában találkozunk Magyarország
említésével a többi közép- és délkelet-európai ország sorában, amelyeket a Vörös
Hadsereg felszabadított a hitleri Németország megszállása alól. Itt értesülhetnek a

85 Uo. 119. p.
86 Uo.
87 Ladicsenko T. V. és Zablockij, J. I. (2011): Vszeszvitnja isztorija. Pidrucsnik dlja 11. klaszu
zahaljnooszvitnyih navcsaljnih zaklagyiv. Profiljnij riveny. (Világtörténelem. Tankönyv az általános
képzésû oktatási intézmények 11. osztálya számára. Szakirányultsági szint). Heneza, Kijiv, 320 oldal.
88 Uo. 27. p.
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tanulók arról, hogy Magyarország, „a náci Németország utolsó szövetségese”89 1945
áprilisában kapitulált, miután három hónapos ostrom után a szovjet hadsereg
elfoglalta Budapestet. Az ország egész területét 1945. április 4-re tisztították meg a
hitleri csapatoktól. Később olvashatnak arról, hogy Magyarországon is a szovjet
rendszer került bevezetésre, és az 1947. február 10-én aláírt párizsi békeszerződés
alapján területeket vesztett: Észak-Erdély átkerült Romániához, „Kárpátontúli
Ukrajnát pedig az SzSzKSz-hez csatolták”. Ezen kívül Magyarországnak, a többi
vesztes országgal együtt, még 200 millió dollár jóvátételt is fizetnie kellett a Szovjetuniónak.90
A tankönyv 6. nagy témaköre a közép- és kelet-európai országok helyzetével
foglalkozik a második világháború után, melyben általános jellemzést olvashatunk a
szovjet típusú kommunista rendszer bevezetésének sajátosságairól és a térség
diplomáciai kapcsolatairól: a Varsói szerződésről, a Kominformról, stb. Itt
együttérzően konstatálják a szerzők, hogy leginkább Magyarország és Lengyelország
szenvedett a sztálini kemény függőségtől, mivel itt a mérsékelt kommunista politikusok nem féltek kiállni saját nézeteikért, és megtorlások, bebörtönzések áldozatai
lettek (pl. Kádár János és Vladiszlav Gomulka).91 A témakörön belül minden ország
második világháború utáni történetét külön fejezetben is tárgyalják, ami az előző
tankönyvekhez képest jóval több információval szolgál a közelmúlt eseményeiről,
sőt, az ukrán-magyar kapcsolatokról is. Bőséges ismeretik, hogyan került Magyarország a „szovjet táborba”, a Szegeden létrejött Magyar Nemzeti Függetlenségi Frontról, mely Miklós Bélát bízta meg a koalíciós kormány miniszterelnökségével, továbbá
a kormány képviselői által 1945. január 20-án aláírt fegyverszüneti megegyezésről a
Szovjetunióval, USA-val, Nagy-Britanniával, melynek következtében Magyarország
hadat üzent Németországnak és a szovjet hadsereg bevonult az ország felszabadítására. Olvashatnak továbbá a Nagy Ferenc-kormányról és a Magyar Dolgozók Pártja
létrejöttéről az 1949. augusztus 18-án elfogadott új alkotmányról és az ország
Magyar Népköztársasággá alakulásáról, a Rákosi-rendszerről és az 1956-os forradalom előzményeiről és okairól. Az ’56-os eseményekkel kapcsolatosan leírják, hogy
október 6-án Rajk László és mártírtársainak újratemetésével kezdődött egy tüntetéssorozat, mely 200 ezres tömeggé vált és fokozatosan, a nyitott osztrák határ révén
felfegyverzett emigránsokkal bővült, ez után elvesztette békés jellegét, s a nép
haragja a belügyi szervek munkatársaira és a párttagokra zúdult. Fegyveres összecsapások voltak Budapest utcáin.92 A helyzet javítása céljából a szovjet vezetés a
Rákosi-féle politika híres ellenzőjét, Nagy Imrét nevezte ki miniszterelnöknek, a
MDP éléről pedig eltávolították Gerőt, és a rehabilitált Kádár Jánost nevezték ki első
titkárnak. Azonban Nagy Imre váratlan intézkedésekbe kezdett: kikiáltotta Magyarország semlegességét és kilépését a Varsói Szerződésből, kijelentette, hogy a szovjet
89 Uo. 66. p.
90 Uo. 87. p.
91 Uo. 185. p.
92 Ladicsenko T. V. és Zablocjkij, J. I. (2011), 198-199. p.
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orientáció helyett a nyugati országokkal fognak gazdasági kapcsolatokat kialakítani,
kiengedték a politikai foglyokat, fel akarták oszlatni az MDP-t. Erre Moszkva
végleges döntést hozott „a magyar probléma fegyveres megoldásáról”.93 A fennálló
rendszer megújításával Kádár Jánost bízták meg: új pártot hoztak létre Magyar
Szocialista Munkáspárt néven, és megalakították az Ideiglenes forradalmi munkásparaszt kormányt az „ellenforradalom felszámolására és a szocializmus helyreállítására az országban”. Konyev marsall parancsára november 4-én a szovjet csapatok
katonai hadműveletbe kezdtek, melynek következtében 3 nap alatt felügyeletük alá
vonták Budapestet. Nagy Imrét letartóztatták és egy zárt tárgyaláson halálra ítélték,
a szerzők szerint annak ellenére, hogy a Kreml vezetői „kegyelmet kértek számára a
magyar vezetőktől”.94 A fejezet további részében a szerzők ismertetik a Kádár-korszakot, melynek gazdasági szakértői Nyers Rezső és Fock Jenő voltak. A hozzájuk
köthető reformok révén Magyarország lett „az európai szocialista blokk legvirágzóbb országa”. Részletesen beszámolnak a rendszerváltás időszakáról, a többpártrendszer létrejöttéről és az „ellenzéki kerekasztal”-tárgyalásokról, érdekes módon,
míg említik itt a Szabad Demokraták Szövetségét, a Magyar Demokrata Fórumot és
az, hogy az MSZMP feloszlatta magát és helyette létrejött a Magyar Szocialista Párt,
a Fidesz létezéséről még elvétve sem esik szó. 1989. október 23-án létrejön az új
Magyar Köztársaság, módosítják az alkotmányt és az állam élére köztársasági elnök
kerül Göncz Árpád személyében, illetve Antall József vezetésével az MDF alakít
kormányt, megkezdődik a gazdaság nyugati típusú piacgazdasági és privatizációs
elvűvé alakítása, mely kezdetben az életszínvonal csökkenéséhez vezetett – minderről értesülhetünk a fejezetből. Majd az ország jelenlegi helyzetére térnek át, amiből
azt emelik ki, hogy 2004 augusztusában Magyarország súlyos kormányválságba
került, a miniszterelnök, Medgyessy Péter lemondott és helyére a „multimilliomos
Gyurcsány Ferencet nevezték ki”. A konfliktus tárgya az államháztartás óriási
hiánya, az infláció és a jelentős külső és belső eladósodás volt. Miután 2006-ban a
miniszterelnök nyilvánosságra hozta „az ország szánalmas gazdasági helyzetét, az
országban népi megmozdulások zajlottak” – írják a szerzők, de ennél több nem
derül ki az eseményekről. A jelenlegi kormányról és a Fidesz-KDNP-kormányzás
intézkedéseiről semmi információ nem található a tankönyvben, csupán említik,
hogy 2010 augusztusától Schmidt Pál (akinek a nevét hibásan Vpal-nak írták le – B.
M. A.) aranyérmes párbajtőröző olimpiai bajnok lett a köztársasági elnök.95
Az ukrán–magyar kapcsolatok bemutatása igen újszerű a tankönyvben, innen
értesülhetünk a diplomáciai kapcsolatfelvételről, az 1992-ben aláírt
jószomszédságról és együttműködésről szóló szerződésről, a magas szintű kétoldalú
látogatásokról és arról, hogy a magyar politikai vezetőknek Ukrajnával való együttműködését az motiválja, hogy Kárpátalján főként a Nagyszőlősi és Beregszászi

93 Uo. 200. p.
94 Uo.
95 Uo. 201-202. p.
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járásban jelentős számú magyar közösség él, akiknek Ukrajna lehetővé teszi, hogy
anyanyelvükön tanuljanak és tartsák a kapcsolatot az anyaországgal. 96
2011-ben a világtörténelem oktatásához napvilágot látott még egy tankönyv, mely
a standard, akadémiai szintű történelemoktatás alapját képezi.97 A tankönyv az
előzőleg bemutatott tankönyv időszakot tárgyalja, némileg tömörítve, rövidítve (11
helyett csupán 9 fejezetben). A második világháborúról szóló részben ugyanazokat
az információkat kapják a tanulók Magyarországról, mint az elmélyített szintű
tankönyvből, kiemelve azonban, hogy Magyarország volt a „hitleri Németország
utolsó európai szövetségese”.98 A világégés utáni békeszerződések és területi rendezések leírásánál az a különbség, hogy „Kárpátontúli Ukrajna” helyett már az
szerepel, hogy „Kárpátalja” került a Szovjetunióhoz.99
A Ladicsenko-féle tankönyv szintén nagy teret szentel a második világháború
utáni közép-kelet-európai országok fejlődéstörténetének. Itt sok az általános elemzés
és megállapítás a kommunista rendszerek kialakulására vonatkozóan, a Kölcsönös
Gazdasági Segítség Tanácsa létrejötte, vagy a visegrádi négyek szerepe kapcsán stb.,
ahol említik Magyarország részvételét is. Míg az előzőleg ismertetett tankönyv
részletesen és külön-külön fejezetben ismerteti a közép-kelet-európai országok
történetét a XX. század második felében (31 oldal terjedelemben), ez a tankönyv
csupán néhány bekezdést szán az 1950–70-es évek válságjelenségeinek, így az
1956-os magyar forradalmat is alig 3 bekezdésnyi terjedelemben mutatja be. A
szerző tárgyilagosan összegzi az eseménysort: „Magyarországon demokratikus,
rendszerellenes forradalom kezdődött, amit később a szovjet csapatok vérbe fojtottak. 1956. november 1-jén Nagy Imre koalíciós kormányt hozott létre, meghirdette
Magyarország semlegességét és kilépését a Varsói Szerződésből. Az új magyar
vezetés fel akarta mondani a szovjet orientációt és mélyreható reformokat kívánt
végrehajtani a nyugat-európai országokkal folytatott gazdasági együttműködés alapján. A kommunista közigazgatás helyett munkástanácsok jöttek létre.”100 Majd a
következő bekezdésben leegyszerűsített stílusban már a forradalom leveréséről
számol be a szerző: 1956. november 4-ének hajnalán a szovjet csapatok I. Konyev
marsall vezetésével megkezdték „a lázongó Budapest ostromát”. A szabadságért
küzdő budapestiek városuk védelmére keltek. Sok volt az áldozat. Az 1956-os
magyarországi események megmutatták a szocializmus sztálini modelljének csődjét.
A forradalom következményeiről a szerző az alábbiakat állapította meg, hogy a
lengyelországi és magyarországi események után a kommunisták kénytelenek voltak
változtatni politikájukon, megszűntek a tömeges megtorlások, megtörtént az
áldozatok részleges rehabilitálása.
96 Ladicsenko T. V. és Zablocjkij, J. I. (2011), 202. p.
97 Ladicsenko, T. V. (2011): Világtörténelem. Tankönyv az általános képzésû oktatási intézmények 11.
osztálya számára. Standard szint, akadémiai szint. Szvit kiadó, Lviv, Maha László fordítása. 224 oldal.
98 Uo. 37. p.
99 Uo. 49. p.
100 Uo. 129. p.
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A rendszerváltások időszakáról is csupán néhány bekezdésben olvashatnak a
diákok. Itt kiderül, hogy a demokratikus forradalom Magyarországon is békésen
ment végbe. Az MSZMP értekezletén hozott új döntések mellett a szerző ismerteti a
többpártrendszer létrejöttét, az MDF és az SZDSZ megalakulásával, illetve a fordító
megjegyzésének köszönhetően a FIDESZ megalakulása is bekerült a szövegbe. A
tankönyv informál az 1989-ben elfogadott sarkalatos törvényekről, és az 1989.
október 23-án, az 1956-os forradalom évfordulóján történt alkotmánymódosításról,
melynek révén az ország neve Magyar Köztársaság lett, a parlament által választott
elnökkel az élén. 1990. március 25-én, 45 év után tartottak az országban először
szabad választásokat.101
A jelenkor eseményei közül a szerző beszámol a NATO-csatlakozásról 1997
júliusában, a visegrádi négyek csoportjának megalakulásáról 1991. február 15-én, és
a visegrádi országok 2004. évi EU-csatlakozásáról is, amit a Budapesten megalakult
Közép-európai Kezdeményezés (KEK) előzött meg.102
Az Ukrajna története nevű tantárgyhoz is készült új tankönyv 2011-ben, mely
ugyanazon időszakot öleli fel, mint az előzően bemutatott egyetemestörténelem-tankönyv.103 Ukrajna második világháború alatti történetének tárgyalása során több
oldalon keresztül egyetlen említés sincs Magyarországról, később is csupán annyi,
hogy a világháború előestéjén a nyugat-ukrán területek közül csak Kárpátalja volt az
USZSZK határain kívül, mivel Csehszlovákia szétesése után Magyarország elfoglalta
azt.104 Kárpátaljára vonatkozóan a tankönyv a „Zakarpatszka Ukrajina” terminust
használja, és nagy hangsúlyt fektet a terület szovjet felszabadítására a „hitleristák”
alól, majd a Szovjetunióhoz kerülésére. Az „újraegyesülés” (vozjednannya) terminust használja, s Kárpátalja és Ukrajna „újraegyesülése” a Szovjetunió keretében
címmel egy egész alpontot szán az eseménysorozatnak.105 Az ismételt hatalomváltást
a szerző azzal magyarázza, hogy az 1939-ben Magyarország által elfoglalt Kárpátalját 1944 októberére a szovjet hadsereg felszabadította a németektől, és kihasználva a
politikai helyzetet és a lakosság többségének hangulatát, döntöttek a terület sorsáról.
Csehszlovákia hajlandó volt aláírni a szerződést, mellyel Kárpátontúli Ukrajna
egyesülhetett Szovjet-Ukrajnával. Lengyelország, Magyarország, Románia és
Csehszlovákia pedig nemzetközi szerződésekben ismerték el az új külpolitikai
viszonyokat és egyeztek bele határaik módosításába a Szovjetunió javára. 106
Ez a tankönyv is kitér az 1956-os forradalomra, de az egyetemestörténelem-tankönyvtől kicsit eltérő módon értékeli azt: „1956-ban a szovjet csapatok elfojtottak
egy kommunista-ellenes felkelést Magyarországon. […] A magyarországi események
101 Ladicsenko, T. V. (2011), 134. p.
102 Uo. 140. p.
103 Turcsenko, F. H. (2011): Isztorija Ukrajini. Pidrucsnik dlja 11. klaszu zahaljnooszvitnyih navcsaljnih
zaklagyiv. Profiljnij riveny. (Ukrajna története. Tankönyv az általános képzésû oktatási intézmények
11. osztálya számára. Szakirányultsági szint). Heneza, Kijiv, 400 oldal.
104 Uo. 16. p.
105 Uo. 87. p.
106 Uo. 88. p.
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nagy aggodalmat váltottak ki Ukrajna vezetőiből, mivel féltek a szeparatista hangulat feléledésétől Kárpátalján, amely korábban Magyarország kötelékébe tartozott.
Ezért Kárpátaljára látogatott az UKP KB első titkára, Pidhornij. A területen tömeges
gyűléseket, tüntetéseket szerveztek, melyeken a magyarországi eseményeket ’fegyveres ellenforradalomnak’, a fasizmus megnyilvánulásának és a ’nép érdekei elárulásának’ minősítettek. Az ENSZ ukrajnai képviselője tiltakozott az ellen, hogy a szervezet megfigyelőket küldjön Magyarországra, úgymond, ez az imperialista országok
beavatkozása lenne egy szuverén ország belügyeibe. Akkor hangzott el ez, amikor
egész Magyarország a szovjet hadsereg megszállása alatt volt. Ukrajna lakosságát
félreinformálták a szovjet vezetők a Magyarországgal kapcsolatos valós céljaikról,
ezért a többség pozitívnak gondolta az intervenciót”.107 Ilyen mélységű kritikája a
szovjet-ukrán vezetésnek az 1956-os magyarországi forradalom kapcsán eddig nem
volt olvasható egyik tankönyvben sem.
Ukrajna független 25 évének szintén egy külön témakört szánt a szerző, melyben
(a korábbi tankönyvekben írottakhoz képest) ezt olvashatjuk: a fiatal országgal az
első diplomáciai kapcsolatot Lengyelország vette fel, Magyarország és Franciaország
december 3-án, csak ezt követően. E mellett, nagy jelentőséget tulajdonít a tankönyv
a jószomszédi kapcsolatokról, a határok sérthetetlenségéről és az egymással szembeni területi igények lemondásáról szóló kétoldalú egyezmények aláírásának,
melyeket Ukrajna 1991–93 között Magyarországgal, Lengyelországgal és Szlovákiával kötött meg.108

ÖSSZEFOGLALÁS
Áttekintve az Ukrajnában minisztériumi jóváhagyással vagy ajánlással használatos
általános és középiskolai történelemtankönyvek jelentős részét, számos tanulságos
következtetés vonható le mind a történelemtanításra, mind a bennük tükröződő
magyarságképre vonatkozóan. Először is: a magyar nép történetének megjelenése az
ukrajnai egyetemestörténelem-tankönyvek hasábjain egyre nagyobb teret kap, s a
közép-európai államok, események kapcsán az újabb kiadványokban egyre több
információ található. A magyarokról alkotott kép a tankönyveken felemás. A barbár
nomád honfoglalók és kalandozó magyarok fokozatosan telepednek le, s válnak
kereszténnyé. A halicsi területekért és „Kárpátaljáért” vívott harcok során ugyan
ellenségesek, de a törökökkel vívott harcok idején és az erdélyi fejedelmekkel
fenntartott diplomáciai kapcsolatok révén a tankönyvek már többnyire objektív
ismereteket közölnek. Az újkor végéig mondhatni megmarad ez a pozitív kép, majd
a XX. században, főként a Kárpátalja hovatartozásáról szóló részeknél a tankönyvek
egy részében jellemzők az elnyomó, magyarosító, horthysta, megszálló, utolsó csatlós
107 Uo. 144. p.
108 Turcsenko, F. H. (2011), 286. p.
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stb. jelzők. A XX. század elejéig folyamatos a magyar történeti fejlődés és a sorsfordulók bemutatása, később mindinkább szűkül a kör, és csak kevés információ kerül
a tankönyvekbe. A két világháború kapcsán jóformán nem is említik a magyarok
szerepét, csupán a világháborúkat lezáró békerendszereket ismertetve írnak a
magyarságról kisebb-nagyobb terjedelemben, majd az őszirózsás forradalomról, a
Tanácsköztársaság koráról és Horthy Miklós hatalomra kerüléséről olvashatnak a
tanulók. A legújabb kiadású tankönyvekben az 1956-os forradalom is helyet kapott,
illetve a rendszerváltás és a jelenkor egyes eseményeit, pl. az európai integrációt is
bemutatják.
Az Ukrajna történetét magukba foglaló kiadványok a nemzeti történelem
bemutatása közben a mai Kárpátalját, mint területi egységet, anakronisztikusan
visszavetítik a múltba: több helyütt találkozhatunk Kárpátalja vagy Kárpátontúl
történetével az őskorban és a kora-középkorban is. A tankönyvek a hivatalos ukrán
történelmi narratívát tükrözik, így állandónak és változatlannak mutatják be
nemcsak az ukrán népet, hanem az államot is, sokszor a mai határaiból kiindulva.
Az ukrán történelem taglalása során a szerzők a szomszédos népeket gyakran
mutatják be az ukránok ellenségeiként számos negatív jelzőt használva; s érzékelhető a nemzeti mítoszteremtés szándéka. Ez romboló hatással lehet a szomszédos
országokkal való viszonyra, az újabb és újabb sérelmek „feltárása” pedig olyan
színezetet ad a narratívának, mely az ukrán nép kisebbrendűségét, állandó áldozatszerepét erősíti a történelem folyamán.109
Az 1991-ben függetlenné vált Ukrajna negyedszázados történelme során hosszú
utat tett meg a nemzet- és államépítés terén, hogy posztszovjet berendezkedését
európai minták alapján alakítsa át. Ebben a folyamatban nagy szerepe volt a nemzetállami ideológia elterjesztésének és a nemzeti látószögű múlt elterjesztésének,
melynek fontos eszköze lett az oktatás és ezen belül a történelemoktatás, illetve a
történelemtankönyvek. A 25 év alatt 3 történelemtankönyv-generáció váltotta
egymást, más-más történelemkoncepcióra épülve és különböző politikai célokat
követve. Az iskolai történelemtanítást az államalkotó folyamat szerves részének
tekintik, miként az állam területi sérthetetlenségét, a szimbólumokat110 stb., így
ukrán-centrikusságuk a szomszédos vagy velük egy államkeretben élő népek
rovására egyáltalán nem meglepő.

109 Tolocsko, P. ukrán akadémikus egy tudományos konferencián Kijevben elhangzott elõadásából. /
http://suchasnaosvita.blox.ua/2010/03/Pidruchniki–istoriyi–ne–povinni–robiti–lyudej.html
110 Szamborovszkyné Nagy Ibolya (2015): Színes rongyszõnyeg vagy klórozott vászon? A
multikulturalitás az ukrán közoktatásban és a történelmi szakdidaktikai irodalomban. In: Pro
Minoritate, 2015 Tél. 171. p.
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Könyvtárostanárok Egyesületének közleménye

2016-BAN KTE EMLÉKÉRMET KAPTAK
A Könyvtárostanárok Egyesülete történeti elődje, az MKE Iskolai Könyvtárosok
Szervezete húsz éves jubileumi évfordulójára emlékezve szakmai elismerést kifejező
díjat alapított 2006-ban. Az emlékérem kuratóriumának javaslata alapján a
Könyvtárostanárok Egyesülete a 30. jubileumi év keretében 2016-ben az alábbi
kollégákat tüntette ki. A kitüntetéseket a KTE Őszi Szakmai Napja keretében 2016.
november 23-án a budapesti Fáklya Klubban, a szervezet megalakulásának helyszínén adták át.
A következő évi kitüntetésekre a felterjesztési határidő 2017. szeptember 20.
Figyeljünk egymásra, egymás munkájára! A KTE elnöksége folyamatosan várja a
felterjesztéseket.
A KTE emlékéremről, annak alapító okiratáról, a korábbi évek díjazottjairól a
KTE honlapján (http://www.ktep.hu/emlekerem2016) lehet bővebben tájékozódni,
ahonnan az ünnepélyes átadás fotói is elérhetők.

KTE EMLÉKÉREM – ÉLETMŰDÍJ
Dr. Eigner Judit
Dr. Eigner Judit 2006 óta oszlopos tagja a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium
tanári közösségének és aktív résztvevője az intézmény oktatási és kulturális életének.
Magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanári és könyvtáros diplomáját az
Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerezte 1981-ben. Négy évvel később szintén
az ELTE-n irodalomtudományból doktorált summa cum laude minősítéssel.
Judit fáradhatatlan képviselője, jótevője a könyvtárak, ezen belül is az iskolai
könyvtárak ügyének. Nemcsak a Szent Imre Gimnázium, hanem előző munkahelye,
a Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola könyvtára is neki köszönheti, hogy közszeretetnek örvend, hogy jó kialakítású és barátságos hangulatú.
Tevékenységének intenzitása, sokoldalúsága bizonyítja, hogy számára a
könyvtárostanárság jóval több, mint munka. Nagybetűs hivatás, amelyet az állandó
jobbítás szándékával, kreatív módon, örömmel végez. Minden lehetőséget megragad,
hogy könyvtárának állományát nívós kötetekkel gyarapítsa.
Pályázatokat ír, támogatókat keres, jótékonysági bált szervez, hogy kitűzött célját
elérje, a tanárok, a diákok és a szülők nagy örömére. Heti rendszerességgel könyvtárhasználati pontversenyt működtet, szakórákat tart, gyakorlati ismereteket nyújtó
fakultációt szervez végzős diákoknak, ezáltal is terjesztve a könyvek szeretetét.
Közben együtt halad a korral és szorgalmazza az e-book meghonosítását az oktatásban. A tanulókkal nemcsak megismerteti, hanem fel is keresi a fővárosi könyvtárakat. A tehetséggondozás is közel áll a szívéhez, érdeklődő diákjait felkészíti a Bod
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Péter Országos Könyvtárhasználati Versenyre, melynek éveken keresztül a versenybizottsági tagja volt. Könyvtáros kollégájával együtt meghonosították a gimnáziumban azt a nemes szokást, hogy a maturandusok búcsúzásként könyvet ajándékoznak
az alma maternek, ezáltal évente százas nagyságrendben gyarapodik az állomány.
Harmadik éve szervezi fáradhatatlan odaadással a Szent Imre Gimnázium tematikus olvasótáborait, rendkívül értékes missziót teljesítve ezzel a vállalásával is.
Mindeközben még arra is marad ideje, hogy folyamatosan képezze magát,
fejlessze tudását: iskolai könyvtári és minőségbiztosítási, valamint pedagógusminősítési szakértő, tanfelügyelő, aki nem öncélúan szerzi az újabb és újabb képesítéseket,
hanem szolgálatot is végez. Így például nemcsak tagja a Könyvtárostanárok Egyesületének, hanem tisztséget is vállalt, először az Ellenőrző Bizottság elnöke, majd 2012
és 2014 között az egyesület titkára is volt. A Katolikus Pedagógiai Szervezési és
Továbbképzési Intézet (KPSZTI) tantárgygondozójaként országos kitekintéssel bír a
hazai iskolai könyvtárakra, látogatásai révén folyamatosan kapcsolatban van a
könyvtárosokkal, akiket tanácsaival segít, támogat.
Felterjesztője a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium igazgatója, Barlay Bence.
A felterjesztést támogatta a KTE elnöksége.
2016-ban a KTE emlékérem Életmű-díj kitüntetettje dr. Eigner Judit, melyhez
szívből gratulálunk!

KTE EMLÉKÉREM – A KÖNYVTÁROSTANÁRI HIVATÁSÉRT
Tiba Gabriella
Tiba Gabriella 1998 óta a Kocsis Pál Mezőgazdasági Szakképző Iskola
könyvtárostanára. Munkássága csaknem 20 éve alatt sokat tett a könyvtárostanári
munka megbecsüléséért, elismertségéért. A Bács-Kiskun megyei könyvtárostanárok
munkacsoportját a kezdetektől hosszú éveken át Kiss Anna vezette: szervezte a nem
hivatalos munkaközösség szakmai életét, hozzá fordulhattunk bármilyen iskolai
könyvtári szakmai kérdésben. 2014-ben Anna nyugdíjba vonulása után Rózsavölgyiné Király Zsuzsanna szervezte újjá a munkaközösség/munkacsoport életét, majd
betegsége miatt 2014 szeptembere óta Tiba Gabriella végzi ezt a tevékenységet. A
munkaközösség tagjainak száma kb. 40-50 fő szerte a megyéből.
Tiba Gabriella kollégái és iskolai vezetői szerint is megbízható, lelkes munkatárs.
Munkába állása óta részt vesz a szakmai fórumokon, képzéseken. Számára fontos
alapelv a tapasztalatok átadása, a kollégák segítése, igazi közösséget építő ember.
Munkaközösségünk megalakulásakor is már annak aktív, sokat vállaló tagja volt.
Gabi levelezőlistát hozott létre külön a Bács-Kiskun megyei könyvtárostanárok
számára, mely nagyon hatékonyan működik, remekül tudjuk használni szakmai
tapasztalataink kicserélésére. Rendszeresen megvitathatjuk megoldásra váró
problémáinkat, segíthetjük egymás tevékenységét.
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Iskolája könyvtárának fejlesztésére, annak olvasóbarátabbá tételére nagy hangsúlyt fektet. Felkészült a nevelési-oktatási intézmény könyvtárában végzett munkára, mind könyvtárszakmai mind pedagógiai tekintetben. Gabi könyvtárostanári
munkája során mind a hagyományos, mind az elektronikus információforrásokat
szakszerűen használja, képes a könyvtárlátogató fiatalok információs műveltségének
felmérésére, fejlesztésére.
Rendszeresen tart különböző szaktárgyi könyvtári tanórákat és könyvtárhasználati órákat. Szívügyének tekinti a gyermekek digitális írástudásának, információs
kompetenciáinak fejlesztését, továbbá a szövegértés, az értő olvasás fejlesztését.
Ismeri az információs műveltség, a digitális írástudás tanítása-tanulása során
felhasználható nyomtatott és digitális tankönyveket, taneszközöket, tanulásszervezési módokat, fontosabb módszereket, tanítási és tanulási stratégiákat. Igényes
tanári munkájára, figyel a folyamatos önművelésre.
Ismeri és alkalmazza az iskolai könyvtárak ügyében szükséges és használható
szervezési, marketing, kapcsolattartási és -építési alapelveket. Együttműködik a
nevelőtestület minden tagjával az információs műveltség összehangolt, minden
tantárgyat érintő fejlesztése érdekében. Együttműködik a helyi, területi, megyei és
országos könyvtárakkal, kulturális intézményekkel, pedagógiai szolgáltató intézményekkel, ifjúsági szervezetekkel és a diákönkormányzattal.
Részt vesz a könyvtárhasználati ismeretek fejlesztési, innovációs tevékenységében:
2015-ben a Nemzeti Köznevelési Portál jó gyakorlatok kidolgozása programban az
Iskolai könyvtár a közösségi kert jó gyakorlat tükrében címmel írt.
Rendszeresen szervez szakmai továbbképzéseket a megye könyvtárostanárai
számára, így tavaly vendégünk volt Dömsödy Andrea iskolai könyvtári referens, aki
Az iskola könyvtár-pedagógiai programjának készítése – műhelymunka címmel
tartott rendkívül hasznos foglalkozást számunkra. Tiba Gabi maga is rendszeresen
vesz részt szakmai rendezvényeken, továbbképzéseken (KTE szakmai napok, Nyári
Akadémia stb.).
Felterjesztője a Bács-Kiskun megyei könyvtárostanárok munkacsoportja, a
felterjesztést támogatták: Kiss Anna KTE emlékérmes és Tóth Józsefné MKE
emlékérmes könyvtárosok is.
2016-ban a KTE emlékérem A könyvtárostanári hivatásért kitüntetettje Tiba
Gabriella, melyhez szívből gratulálunk!

KTE EMLÉKÉREM – AZ EGYESÜLETÉRT
Dömsödy Andrea
Dr. Dömsödy Andrea 2000 óta az OPKM iskolai könyvtári szakreferense. 2001-től
tagja a KTE-nek, 2002-ben az MKE – IKSZ Az év ifjú könyvtárosa díjazottja.
Küldetésének tekinti a könyvtár-pedagógia lehetőségeinek és módszereinek
elismertetését és minél szélesebb körű alkalmazását, az élményszerű tanulás-tanítás
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elterjesztését. Doktori kutatását és disszertációját Az információs műveltségről való
gyermeki gondolkodás címmel készítette, majd védte meg 2012-ben. Vallja: a pedagógusképzésben kell elérni a változásokat, a hallgatókat kell felkészíteni arra, hogy
majd tanárként alkalmazzák a könyvtár-pedagógia módszertanát. Oktat az ELTE-n
és a Wesley János Lelkészképző Főiskolán. Tudását, tapasztalatát több szakkönyvben, számtalan publikációban tette közzé, önálló honlapján tematikus ajánló
található.
Iskolai könyvtári szakreferensként több éven át szervezte a Bod Péter Országos
Könyvtárhasználati Versenyt, koordinálta az iskolai könyvtári szakfelügyeletet,
gondozza az OPKM honlapján az iskolai könyvtárügy területet és sajtófigyelőt
készít, ezzel is segítve a kollégákat. Szívesen részt vesz a OPKM olvasószolgálati
munkájában, így nem szakad el a hétköznapi gyakorlattól sem.
A KTE-nek 2008 óta elnökségi tagja, alelnöke. Szervezett előadásokat, szakmai
napokat, nyári akadémiákat, továbbképzéseket és tanfolyamokat, az iskolai könyvtári világhónapot. Ő szerkeszti naprakészen a KTE honlapját. Jó értelemben megszállott, munkájával rengeteget tesz a könyvtárostanári hivatásért. Az elnökségen
belül is az egyik legaktívabb elnökségi tag, ötleteivel és kitartásával sarkallja az
elnökséget újabb és újabb feladatok felvállalására és megoldására. Energiáival,
kitartásával minket is mozgósít, sok feladatot elvállal. Sokszor rohammunkában,
éjjel készíti elő a pályázatok szakmai anyagát. Neki is köszönhetjük az elmúlt
években a Kis KTE könyvek sorozat újabb köteteit – akár a szakmai program
kidolgozásával, akár a kötetek szerkesztésével. A KTE tanári és tanulói pályázatainak is egyik fő ötletadója, elbírálója, mozgatója. Részt vett-vesz a Kerettanterv
kidolgozásában, iskolai könyvtári, könyvtár-pedagógiai szakmai anyagok összeállításában, a jogszabályok előkészítésében, tantervfejlesztésben. Elkötelezett tagja a
Civil Közoktatási Platform elméleti alapvetéseit kidolgozó munkacsoportjának, így
is szolgálva az iskolai könyvtárak és az információs műveltség fejlesztésének ügyét.
Mindannyiunk Dödy-je, aki nélkül elképzelhetetlen és lehetetlen lenne a sikeres
KTE! Felterjesztője a KTE elnöksége.
2016-ban a KTE emlékérem – Az egyesületért emlékérem kitüntetettje dr. Dömsödy
Andrea, melyhez szívből gratulálunk!

KTE EMLÉKÉREM – AZ ÉV ÍGÉRETES KÖNYVTÁROSTANÁRA
2016-ban felterjesztés hiányában ez a díj nem került kiosztásra.
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Antoine de Saint-Exupéry meséjében a kis herceg találkozik egy üzletemberrel,
aki csakis azért gyűjti az ég csillagait, hogy később még több csillagot vehessen.
A kis herceg ettől teljesen zavarba jön. Neki minden tulajdona mindössze egy
virág, amelyet naponta meglocsol, három vulkán, amelyeket hetente kitakarít.
Némi hasznára válik a vulkánjaimnak és a virágomnak, hogy birtoklom őket,
mondja neki, ám a csillagoknak semmi hasznuk abból, hogy a te tulajdonaid.

Könyv és Nevelés 2017/1.

Szolidaritás a Library Genesis és a Sci-Hub oldalakkal

XIX. évfolyam

2017/1.

[…]
Megvan a módszer, hogy a tudást bárki számára, bármikor elérhetővé tegyük,
mindenféle gazdasági akadály nélkül és a társadalom számára jóval kisebb
költségek mellett. De az akadémiai könyvkiadás felett uralkodó zárt monopólium, a csillagászati profitjával és központi szerepével az akadémiai presztízselosztásban felülírja a közérdeket. A kereskedelmi kiadók hatásosan megakadályozzák a nyílt archívumok kialakítását, kriminalizálnak bennünket, bíróság
elé citálják szószólóinkat, újból és újból lerombolják tudástárainkat. A Science
Hub és Library Genesis előtt volt a Library.nu vagy a Gigapedia, a Gigapedia
előtt volt a textz.com, a textz.com előtt pedig alig volt valami és mielőtt alig
valami volt, nem volt semmi. És a bíróságok, törvényszékek teljes támogatását
élvezi az, hogy ismét semmivé tegyenek minden tudástárat.

www.eken.opkm.hu

[…]
Titokban osszuk meg írásainkat egymással, kiadóink háta mögött, átlépve fizetési falakat, hogy tanulmányokhoz és kiadványokhoz juthassunk, könyveket
digitalizáljunk és töltsünk fel virtuális könyvtárakba. Ez a 37%-os haszonkulcs
másik oldala: mindannyiunk közös tudása egy romlott rendszer törésvonalai mentén bővül. Mindannyian a tudás gondnokai vagyunk, ugyanazoknak
az infrastruktúráknak a gondnokai, amelyekre hagyatkozunk a tudásszerzés
érdekében, a termékeny, de törékeny közös ügyünk gondnokai. Gondnoknak
lenni, de facto azt jelenti, hogy letölteni, megosztani, olvasni, írni, recenzálni,
szerkeszteni, digitalizálni, archiválni, virtuális könyvtárakat fenntartani, elérhetővé tenni. Használni és hasznára lenni a köztudásnak, nem magántulajdonná tenni azt.
[...]
Fordította Ivácson András Áron
Részlet a Library Genesis internetes kalózkönyvtár szolidaritási felhívásából. A dokumentum
Bodó Balázs Könyvtárak az információbőség korában című tanulmányához kapcsolódik.

KeN_2017-1_borito.indd 1

2017.03.27. 9:53:01

