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MAGYAR KÖNYVTÁRAK ERDÉLYBEN
A TRIANONI DIKTÁTUM ELŐTT
ÉS A ROMÁN IMPÉRIUM ALATT,
ILLETVE A MÁSODIK BÉCSI DÖNTÉS
IDŐSZAKÁBAN (1914–1940)
POGÁNY GYÖRGY1

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

GYÖRGY POGÁNY: HUNGARIAN LIBRARIES
IN TRANSYLVANIA (1914–1940), BEFORE THE TREATY OF
TRIANON, AND UNDER THE CONTROL OF RUMANIA
RESPECTIVELY IN THE PERIOD OF THE THE SECOND
VIENNA AWARD
Due to the Trianon treaty, Hungary lost the two-thirds of its pre-war territories in
1920, while Rumania got 103.000 m² from Hungary, which was more than the rest of
Hungary with the new borders (only 93.000 m²). In the areas that were ceded to the
neighbouring countries, there were 1869 libraries according to the data of the
repository „Magyar Minerva Vol. 5. (published 1915). Two hundred ninety-nine of
them were academic or public libraries, and one thousand five hundred seventy were
people's library. The libraries were owned by the state or the self-governments, but
some of them were owned by churches, associations or foundations. The opportunities
and chances of the Hungarian libraries in Rumania were not the same. The libraries
owned by the Hungarian state were taken over by the Romanian state and started
them to romanize, that is to eliminate their Hungarian character. Hungarian books
were not allowed to buy, only just Romanian books. Church libraries were in favorable
position, the state mostly respected the property of the church, and some of them –
despite all the difficulties – could significantly develop their Hungarian collection. One
part of the Association or Foundation libraries were abandoned, while the others
could run under tough conditions. The overwhelming majority of the abandoned
libraries were community people's library, and after 1920 this type of libraries were
almost completely eliminated. After 1929 the Hungarian minority was trying to
1
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7

8

KÖNYVTÁR

rebuild the people's library system again and some results have been achieved, too. In
1940, as a consequence of the Second Vienna Award, the northern territories of
Transylvania, including Székely Land, were ceded to Hungary. In the retrieved
territories a new library development program, called „Transylvanian Book-Aid”
started, in order to support the Hungarian libraries.
A trianoni döntéssel a történelmi Magyarország területének kétharmad részét
veszítette el, Románia 103.000 km²-nyi területtel gyarapodott, ami több volt, mint a
megmaradt magyar állam 93.000 km²-e. Az elcsatolt részeken a Magyar Minerva
című adattár 1915-ben kiadott 5. kötete alapján 1.869 könyvtár működött, közülük
299 tudományos/közművelődési és 1.570 népkönyvtár volt. Tulajdoni szempontból egy
részük állami, illetve önkormányzati fenntartású volt, de akadtak egyházi és egyesületi vagy alapítványi működtetésűek is. A román államban eltérő körülmények között
működtek a magyar könyvtárak. Az állami tulajdonú könyvtárakat a román állam
átvette és megkezdte romanizálásukat, vagyis az intézmények magyar jellegének
felszámolását. Magyar könyveket nem vásárolhattak, állományukat kizárólag román
könyvekkel bővíthették. Kedvezőbb helyzetben voltak az egyházi kezelésben lévők, az
állam többnyire tiszteletben tartotta az egyházak tulajdonának tekintett könyvtárakat
és volt intézmény, amely minden nehézség ellenére jelentős mértékben tudta magyar
állományát fejleszteni. Az egyesületi vagy alapítványi fenntartású gyűjtemények egy
része felbomlott, másik része viszont a megnehezedett körülmények között szolgálta
olvasóit. A megszűnt könyvtárak túlnyomó többsége községi népkönyvtár volt, ez a
könyvtártípus szinte teljesen felszámolódott 1920 után. A kisebbségi sorba került
magyarság 1929-től kísérelte meg a népkönyvtári rendszer újjáépítését. Bizonyos
eredményeket sikerült is elérni. 1940-ben, a második bécsi döntéssel Észak-Erdély és a
Székelyföld ismét magyar lett. A visszatért területek magyar könyvtárainak támogatására indult meg 1940-ben az erdélyi könyvakció néven emlegetett könyvtárfejlesztési
program.
Idén emlékezik a világ és Magyarország az első világháború – vagy ahogyan a
kortársak nevezték: a Nagy Háború – befejeződésének századik évfordulójára.
A négy évig tartó pusztítás legnagyobb vesztese arányaiban Magyarország, fő
nyertese pedig Románia volt. (A legtöbb terület Oroszországból, illetve a Szovjetunióból szakadt ki, mely államból öt, önállóságát visszanyert ország – Lengyelország –
területeket csatoltak hozzá Németországból és az egykori Osztrák–Magyar
Monarchiából is –, Finnország, Észtország, Lettország, Litvánia – alakult újra.
A sztálini Szovjetunió a második világháborút követően egyébként az elvesztett
területek tekintélyes részét visszaszerezte.) Magyarországtól elcsatolták földjének
kétharmadát, az 1920 utáni megcsonkított ország nagysága kerekítve 93.000 km²; a
Romániához került korábbi magyar fennhatóságú földterület meghaladta a maradék
országét: 103.000 km² volt a nyeresége csak Magyarországtól.
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A területveszteség, az ország megcsonkítása több szakaszban történt. Megkülönböztethető az elcsatolás politikai deklarálása és az ígért területek birtokbavételének
megkísérlése, a tényleges megszállás és a területvesztés jogi szakasza. Politikai
értelemben 1916 nyarán, augusztus 17-én veszett el a tágan felfogott Erdély, amikor
az antanthatalmak Romániával Bukarestben titkos megállapodást kötöttek, melyben
a román hadbalépés fejében hozzájárultak Nagy-Románia megalakulásához – és a
szűken vett Erdélyen kívül partiumi, kelet-magyarországi és bánáti területek
Magyarországtól való elcsatolását ígérték jutalomként. A megállapodás egyébként
még a mostaninál is kedvezőtlenebb határokat tartalmazott: Mátészalka – Békéscsaba – Gyula – Makó is a román állam része lett volna, a tervezett határ Debrecent
és Szegedet éppen csak meghagyta a maradék Magyarországnak, a két város keleti
része mellett jelölték ki az új államhatárokat. Ezért lehet időnként hallani, olvasni
azt a román vélekedést, hogy a trianoni diktátum valóban igazságtalan volt: nem
vette figyelembe az összes jogos román igényt.2 A titkos paktum aláírása után
támadta meg korábbi szövetségesét, az Osztrák–Magyar Monarchiát, illetve
Magyarországot a bukaresti rezsim.
Románia 1916. augusztus 27-ei hadbalépésével megkísérelte a neki ígért területeket megszerezni, a kezdeti sikerek után azonban az év végére a Központi Hatalmak
csapatai katonailag legyőzték Romániát, Bukarestbe is bevonultak az osztrák–
magyar és német alakulatok. A vesztes állam különbékét kötött, elismerte katonai
vereségét és ezzel egyébként megszegte a szövetségeseivel kötött bukaresti paktumot,
amely tiltotta a szerződő feleknek különbéke kötését a Központi Hatalmakkal.
Az Osztrák–Magyar Monarchia összeomlása után Románia ismét aktívvá vált és
megkezdte a magyar területek birtokbavételét. A hadműveletek 1918 késő őszén
kezdődtek meg, amikor a román hadsereg – megszegve a katonai vereség és Bukarest eleste után az Osztrák–Magyar Monarchiával, illetve a Központi Hatalmakkal
kötött különbéke-megállapodást – megkezdte a neki ígért területek megszállását és
birtokbavételét. Ennek a szakasznak volt kétségtelenül fontos, de inkább csak
szimbolikus jelentőségű eseménye az 1918. december 1-jei gyulafehérvári népgyűlés,
amely kimondta az erdélyi és magyarországi románság egyesülését Romániával.3
A román hadsereg fokozatosan vette birtokba az igényelt területeket, majd
1919‑ben – az antant felhatalmazásával – szinte az egész maradék Magyarországot
megszállta a kommunizmus elleni harc ürügyével.
Jogi értelemben pedig 1920. június 4-én történt meg az elszakítás, amikor a
magyar küldöttek Párizsban aláírták a trianoni diktátumot, amelyet a Nemzetgyűlés 1921. július 26-án mint az 1921. évi XXXIII. törvényt cikkelyezett be.4

2

A paktum: Az antanthatalmak és Románia együttműködési szerződése Románia hadba lépéséről
(Bukarest, 1916. augusztus 17.) In: Trianon (szerk. Zeidler Miklós). – Budapest: Osiris, 2008. p. 17–18.,
a szakirodalomból újabban: Romsics Ignác: Erdély elvesztése 1918–1947. – Budapest: Helikon, 2018.,
főleg p. 63–66.

3

Romsics i.m. p. 134–137. és a határozatot közli: Trianon i.m. p. 39–40.

4

A dokumentumot közli: Trianon i.m. p. 166–297.
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Több milliós magyar népesség idegen uralom alá helyezése, területek elcsatolása
és a gazdaságot sújtó óriási veszteség mellett roppant súlyos károk érték Magyarország kulturális életét is, hiszen elveszett az elcsatolt területek magyar művelődési és
oktatási intézményrendszere.5 Jelen írás a Romániához került területeken működő
magyar könyvtárak helyzetét tárgyalja a második bécsi döntésig, 1940-ig, amikor a
Trianonnál elcsatolt területek egy része ismét Magyarországhoz tartozott.

STATISZTIKAI ÁTTEKINTÉS A KÉSŐBB ROMÁNIÁHOZ
KERÜLT TERÜLETEKEN MŰKÖDŐ KÖNYVTÁRAKRÓL
Hogy pontosan hány magyar könyvtár veszett el Trianonnál és került román
tulajdonba, nem is olyan könnyű megállapítani. Mindenekelőtt a rendelkezésre álló
könyvtárstatisztikai adattárakat kell vallatóra fogni. A nehézséget az okozza, hogy a
különböző források és az azokat felhasználó publikációk eltérő adatokat közölnek.
A magyarországi könyvtárstatisztika kezdetei 1885-re nyúlnak vissza.6 György
Aladár összeállításában összesen 2401 könyvtárról, 1400 köz- és 1001 magánkönyvtárról közölt adatokat. 1000 lakosra akkor országosan 555 kötet jutott, Erdélyben
ennél a számnál lényegesen kevesebb, 378.5.7 (Magyarország mutatója Erdély értéke
nélkül 580.9.) Hogy a puszta statisztikai adatok mennyire félrevezetők lehetnek,
bizonyítja György Aladár összeállításának egyik kimutatása, amely a magyarországi
száz főre jutó könyvek számát hasonlítja össze különböző külföldi országok azonos
adatával. A magyar érték – 55.51 kötet – a második legjobb viszonyszám a statisztikában, csak Svájc mutatója volt jobb, 93.29 kötet jutott ott száz polgárra. Ezzel az
értékkel Magyarország messze megelőzte az Amerikai Egyesült Államokat (27.20),
Ausztriát (26.8), Franciaországot (12.5), Olaszországot (20.8), Nagy-Britanniát (9.0),
Poroszországot (11.00), Bajországot (26.4), Oroszországot (1.05) és Belgiumot (10.4).
Nyilván hibás következtetés lenne ez adatok alapján azt a konklúziót levonni, hogy
Magyarországon a könyv- és könyvtári kultúra, vagy tágabban a szellemi élet
fejlettebb volt, mint például Nagy-Britanniában vagy Belgiumban.
A hazai adatokon belül az egyes erdélyi vármegyék között is jelentős különbségek
figyelhetők meg: Alsó-Fehérben 1000 lakosra 382, Beszterce-Naszódban 268, Brassóban 473, Csíkban 130, Fogarasban 42, Háromszéken 96, Hunyadban 170, KisKüküllőben 23, Kolozsban 75, Maros-Tordában 157, Nagy-Küküllőben 305,
Szebenben 1172, Szilágyban 111, Szolnok-Dobokában 187, Torda-Aranyosban 56 és
5

A kulturális életet, így a könyvtárakat ért veszeteségeket tárgyalja Olay Ferenc: A magyar művelődés
kálváriája az elszakított területeken 1918–1928 (előszóval ellátta gróf Apponyi Albert.) – Budapest:
Magyar Nemzeti Szövetség, 1930. – 460 p. A könyvtárakról: p. 222–226.

6

György Aladár: Magyarország köz- és magánkönyvtárai 1885-ben. – Budapest: Athenaeum ny. 1886.
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Erdélyi Pál: Az erdélyi könyvtárakról. In: Erdélyi múzeum, 1912. 2. p. 127–149. http:// epa.oszk.
hu/00900/00979/00204/pdf/ Erdélyi Pál írásában az ’Erdély’ fogalmán a történeti Erdély – Szilágy
vármegyével kiegészített –, összesen 61.061 km² kiterjedésű területét értette.
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Udvarhely vármegyében 394 az egy főre jutó kötetek száma. A történelmi Magyarország 26 nagyvárosa, úgynevezett törvényhatósági joggal felruházott települése közül
két helység, Kolozsvár és Marosvásárhely volt a szűken vett Erdélyben. Kolozsvárt
1000 lakosra 6522, Marosvásárhelyen pedig 8273 kötet jutott. Mindent összevetve, az
erdélyi könyvtári viszonyok szerényebbek voltak az ország egyéb régióiban megfigyelhetőknél. Talán még érdemes ehhez hozzáfúzni, hogy Erdélyben a szászok lakta
területeken jobb eredmények tapasztalhatók (Brassó és főleg Szeben vármegye), míg
a helyzet a zömmel románok lakta vármegyékben (Fogaras, Hunyad), illetve a
gyéren lakott székely megyékben (Csík, Kis-Küküllő, Háromszék) rosszabb volt az
erdélyi átlagnál.
Erdélyi Pál a szűkebben vett Erdély könyvtárügyét tárgyalta György Aladár
összegzése és újabb adatok alapján. A későbbi összehasonlítás miatt szükséges
áttekinteni György Aladár munkáját aszerint, hogy az adott terület később Romániához került-e. Az adattárban 44 nyilvános könyvtár adata található, közülük 11
került később Romániához. A hatósági bibliotékák száma 76; a csoportból 22
tekinthető tágan felfogott erdélyinek. A tanintézetek könyvtárainak száma 555,
közülük 139 veszett el. Részletesebben: a 46 felsőoktatási intézmény tékájából 10, a
30 szakiskolai könyvtárból 7, a 263 középiskolai gyűjteményből 65, a 207 népiskolai
közül pedig 57. Az egyházi könyvtárak száma 313, közülük 56 került a román állam
fennhatósága alá később. (Római katolikus összesen 257, közülük erdélyi 37; görög
katolikus 11, közülük 5 veszett el; görögkeleti 6, közülük 4 került Romániához; a 37
protestáns közül pedig 10.) A 335 egyesületi, társulati téka közül 83, a 77 kölcsönkönyvtárból 15, míg az 1001 magánkönyvtárból 76 került Romániához. Összesítve
tehát 402 könyvtárt csatoltak el a trianoni döntéssel a György Aladár-féle statisztikában szereplő bibliotékák közül.

XX. SZÁZADI KÖNYVTÁRSTATISZTIKÁK
Nagyjából György Aladár munkájának megjelenésével azonos időben, vagyis a XIX.
század vége felé kezdődött Magyarországon a körülményekhez képest viszonylag
intenzív könyvtárfejlesztés. A döntéshozók számára kezdett nyilvánvalóvá válni,
hogy a modern állam alapvető életszükséglete a kulturális fejlődés; nem bővülhet
megfelelő mértékben a gazdaság a kultúra stagnálása mellett. A gyors ütemben
modernizálódó iskolaügy mellé kezdett felzárkózni és fontossá válni a tudományos
kutatás infrastruktúrája és az iskolán kívüli művelődés helyzete is. Ekkoriban
alakultak meg a különböző regionális kulturális egyesületek – a Dunántúli Közművelődési Egyesület (DKE), az Erdélyrészi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE),
a Felvidéki Magyar Közművelődési Egyesület (FMKE) és a Délmagyarországi
Közművelődési Egyesület (DMKE). Ezek a testületek kétségtelenül a magyarosítást
is célul tűzték maguk elé, ugyanakkor elsősorban a közművelődést kívánták emelni
iskolák, művelődési egyesületek és főleg könyvtárak létesítésével. A magyarosítás
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meglehetősen szerény eredményeket hozott és a szakirodalom megállapítása szerint
nem annyira a magyar népkönyvtáraknak vagy iskoláknak köszönhető a magát
magyar etnikumúnak vallók számának lassú, de mégiscsak érzékelhető gyarapodása, hanem inkább a polgárosodás előrehaladásának.8 Részben a magyarosítást
tűzte maga elé a Julián Egyesület is, bár elsődleges célja kétségtelenül a szórványmagyarság nemzeti identitásának megőrzése volt. Az akció a Dráván túl, Boszniában és
Szlavóniában élő magyarság, illetve a dunai hajósok, főleg azok gyermekei számára
zajlott könyvtárak és iskolák létesítésével.9
A különböző társadalmi egyesületekből, mozgalmakból 1897-ben szerveződött
meg a Múzeumok és Könyvtárak Országos Tanácsa, illetve Főfelügyelősége. A kettős
szervezet felállításának célja az volt, hogy az állami támogatásnak keretet, formát
adjon, ugyanis mind nyilvánvalóbbá vált a felismerés, hogy a művelődési intézményrendszer fejlesztése, létesítése nem nélkülözheti az állam szerepét, vagyis a szakemberek felismerték, hogy Magyarországon pusztán társadalmi összefogásból nem
lehet megteremteni a modern állam kulturális szükségleteit kielégítő könyvtárakat,
múzeumokat.10 A Tanács, illetve a Főfelügyelőség intenzív munkájának köszönhetően jelentős mértékben bővült a könyvtárak köre, százával alakultak a lakosság
legszélesebb rétegeinek ellátását szolgáló népkönyvtárak és a meglévő intézmények
is korszerűsödtek, állományuk gyarapodott, használatuk növekedett és számos
intézmény korszerű elhelyezéshez jutott.
György Aladár könyvtárstatisztikai kezdeményezését is folytatta a Múzeumok és
Könyvtárak Országos Tanácsa és Főfelügyelősége azzal, hogy megindította a Magyar
Minerva: a magyarországi múzeumok és könyvtárak címkönyve című, illetve alcímű
kiadványt. Sajnos, az adattár viszonylag rendszertelenül, nagy szünetekkel látott
napvilágot. Az alábbi tárgyévekről áll rendelkezésre az összeállítás: 1900, 1901/1902,
1903/1904, 1904/1911, 1912/1913. A két világháború közötti korszakban egyébként
még egy alkalommal, az 1930/1931-es tárgyévre vonatkozóan megjelent.
Az 1912/1913-as évekre vonatkozó 5. kötet 1915-ben, vagyis már a háború alatt jelent
meg. A Romániához került könyvtárak feltárása szempontjából ez a kötet az
alapvető forrás, annak ellenére, hogy sajnálatos módon messze nem teljes.11 A hiányok elsődleges oka az adatszolgáltatás elmulasztása volt. Lényegében ez okozza,
hogy a Trianonnál elcsatolt területeken lévő könyvtárak számáról eltérő számadatok
olvashatók a szakirodalomban, illetve a kérdéssel elsőként foglalkozó Nyíreő István

8

Vesztróczy Zsolt: Közművelődés és magyarosítás: esettanulmány a Felvidéki Magyar Közművelődési
Egyesület privigyei népkönyvtárának működéséről. In: Magyar könyvszemle, 2004. 2. p. 185–192.

9

Sipos Anna Magdolna: Népkönyvtárak telepítésével a magyarságmentés érdekében: a Múzeumok és
Könyvtárak Országos Tanácsa és a Julián Egyesület népkönyvtár-telepítési akciója a századfordulón.
In: Magyar könyszemle, 2008. 1. p. 39–53.

10

Voit Krisztina: A magyar közgyűjteményrendszer történetének vázlata a 19–20. század fordulójától
1923-ig. In: Voit Krisztina: Fejezetek a közgyűjtemények és a könyvkiadás történetéből: tanulmányok. –
Budapest: Argumentum, [2005]. p. 9–43.
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Gulyás Pál a Múzeumi és könyvtári értesítőben Adalékok a Magyar Minerva V. kötetéhez (1917. 1.
p. 47–51.) címmel 62, főleg szerzetesi könyvtár adatát pótlólag közölte.
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és Gulyás Pál12 adatait vették át a kérdésről később publikáló szerzők. Gulyás 1348
tudományos könyvtárról írt, melyek közül 326 került Romániához, a népkönyvtárak
teljes számát 5961-ben adta meg, melyből 1508 került román fennhatóság alá.
A Minerva 5. kötetében viszont 1353 tételszámmal ellátott tudományos és közművelődési könyvtár adata található, 2026 szintén tételszámmal ellátott népkönyvtár és
3815 gazdasági népkönyvtár szerepel az adattárban, vagyis összesen 7194 gyűjteményről vannak a Minerva 5. kötetében adatok. Gulyás cikkében ezzel szemben az
1348 tudományos és közművelődési könyvtár mellett 5961 népkönyvtárról ad hírt,
vagyis összesen 7309-ben határozza meg a magyar könyvtárak számát. Egyik szám
sem abszolút biztos, ugyanis a könyvtártörténeti szakirodalomban viszonylag nagy
számban kerültek elő adatok különböző, a Minervában nem szereplő népkönyvtárakról, illetve – amire Gulyás is utalt a pótlásban – egyházi, többnyire szerzetesi, de
mellettük plébániai és protestáns lelkészi gyűjteményekről is. Igaz, ez utóbbiak nem
igazán tekinthetők könyvtárnak, legalábbis abban az értelemben nem, hogy állományuk nem volt feltárva, nem volt kezelőjük és gyakorlatilag nem is használta őket
senki: a századok során féltő gondossággal megőrzött könyvek kisebb-nagyobb
együttese, egyfajta muzeális gyűjteménye volt szinte napjainkig, amikor bekerültek
a tomusok a művelődéstörténeti kutatások vérkeringésébe.
A Magyar könyvtártörténet című összefoglaló szerint az ország 1348 tudományos
és közművelődési könyvtára közül 326 került Romániához. A nép- és gazdasági
könyvtárak számát 5961-ben adja meg a kötet, közülük 3426 került az utódállamokhoz.13 A könyvtártörténeti szintézis adatait konkrét hivatkozás nélkül Gulyás Pál
írásából vették át14 a kötet szerzői, illetve a korszakot feldolgozó Vértesy Miklós.
De azért sem lehet teljesen biztos számszerű adatokat közölni, mert Sulyok István
1929-ben Romániában felmérést készített a romániai magyar könyvtárakról, ő
összesen 1772 Romániához került, illetve romániai magyar gyűjteményről tudott.15
Sulyok István 355, a népkönyvtáraknál jelentősebb könyvtárról adott hírt és a
népkönyvtárak számát 1417-ben adta meg. Sulyok általában – ahol sikerült megállapítani – közölte az alapítás évét is, ebből látható, hogy számos intézmény elvileg
szerepelhetett volna a Minerva 5. kötetében, mégis kimaradt az adattárból. A 355
jelentősebb könyvtárból 114 felekezeti, 147 magyar egyesületi, 7 magyar magán és 87
román állami tulajdonú volt. Sulyok hallatlanul nagyméretű pusztulásról adott hírt,
mint írta, „Amit a háború meghagyott, azt a féltékenység és nemzeti elfogultság tette
ki súlyos viszontagságoknak”. A felmérésre 234 könyvtár válaszolt, 121 nem reagált.
12

Nyireő István: A megcsonkított Magyarország könyvtári és múzeumi közművelődésügye. In: Társadalomtudomány, 1921. p. 597–602., Gulyás Pál: Magyarország könyvtárai és a trianoni béke. In: Magyar
könyvszemle, 1922. p. 225–229.
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Csapodi Csaba, Tóth András és Vértesy Miklós: Magyar könyvtártörténet. – Budapest: Gondolat, 1987.
p. 348–349.
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Gulyás Pál: Magyarország könyvtárai és a trianoni béke. In: Magyar könyvszemle, 1922. p. 225–229.
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Sulyok István: A magyar könyv Erdélyben. In: Erdélyi Magyar Évkönyv 1918–1929. (szerk. Sulyok
István, Fritz László). – Kolozsvár: Juventus, 1930. p. 160–215. http://adatbank.transindex.ro/html/
alcim_pdf10771.pdf
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Közülük 47 román állami, 1 magán, 73 felekezeti és egyesületi volt. A könyvtárak
állományának összesített kötetszáma nyelv szerint: 1919-ben magyar 1.083.166,
román 4948, egyéb 158.002., 1929-ben magyar 1.043.707, hiány 39.459, román
43.100, többlet 38.152., egyéb 168.507, többlet 10.505.
Legutóbb Róth András Lajos foglalkozott a kérdéssel.16 Írásában a Csapodi–Tóth–
Vértesy-féle összefoglaló, illetve Sulyok István adatait használta fel és elemzésében a
Magyar Minerva 5. kötetében közölteket is kiaknázta.
György Aladár statisztikája és a Minerva 5. kötete között eltelt közel három
évtized hazai könyvtári fejlődése mennyiségi és minőségi szempontból egyaránt
vitathatatlan. Az adattár vonatkozó kötete alapján 1.869 könyvtár került Romániához, a tudományos és közművelődési könyvtárak száma 299, míg a különböző
típusú népkönyvtáraké 1.570. Vagyis némileg nagyobb az elveszett könyvtárak
száma a korábban közöltnél (Gulyás összesen 1834 bibliotékát említ román viszonylatban veszteségként.)

A KÖNYVTÁRFEJLESZTÉS ÉS A KÖNYVTÁRAK TÍPUSAI AZ
ELSŐ VILÁGHÁBORÚ ELŐTT
A századforduló szakirodalma alapvetően a könyvtárak több típusát különböztette
meg. A könyvtárak rendszerezésének egyik lehetséges modellje az alábbi. Az egyik
nagy csoportba a tudományos és közművelődési jellegű gyűjtemények tartoztak.
Állományuk nagysága és minősége, szolgáltatásaik színvonala alapján ezek a
könyvtárak nyújtották az igényesebb könyvtári ellátást. További rendszerezésüket
egyrészt a fenntartójuk szerint végezte a korabeli szakirodalom, eszerint voltak
állami, városi, községi, hatósági, városi, illetve vármegyei törvényhatósági alapításúak, másodsorban egyházi (különböző felekezetek, illetve egyházhatóság szerinti
bontásban) fenntartásúak, harmadsorban pedig alapítványok, társadalmi szervezetek, egyesületek, kaszinók stb. által működtetett és alapított könyvtárak. A könyvtárakat funkciójuk szerint is csoportosították, vagyis e metszet szerint szó volt
tudományos, oktatási jellegű – iskolatípusok szerinti további részletezésben, az
egyetemtől az elemi iskoláig – bibliotékákról és népkönyvtárakról. Fontos további
rendszerezési szempont volt a fentieken túl, hogy adott intézmény a Múzeumok és
Könyvtárak Országos Főfelügyelősége hatáskörébe tartozik-e vagy sem, vagyis hogy
kap-e állami támogatást vagy sem.
A korabeli szakirodalom egyéb rendszerezési szempontokat is ismert. A testület
felügyelete alatt hatvan olyan könyvtár működött, amelyiknek volt olvasóterme.
Általában a komolyabb könyvtáraktól elvárás volt a helybeni használatot lehetővé
tevő olvasóterem kialakítása. A művelődési kormányzat felismerte, hogy a hiány
16

Róth András Lajos: Erdélyi magyar könyvtárak a két világháború között. In: Korunk, 2002. 4.
http://epa.oszk.hu/00400/00458/00052/
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alapvető oka a pénztelenség, ezért 1907-ben gróf Apponyi Albert kultuszminiszter
törvényt fogadtatott el, hogy azok a városok, amelyek kultúrházat kívánnak létesíteni, államsegélyt kaphatnak. A kultúrházak korszerű komplex művelődési paloták
voltak, könyvtár, múzeum, előadóterem vagy színház is helyet kapott az épületben.
A rendelet hatására több helyen létesültek ilyen korszerű intézmények, többek között
Szombathelyen,17 Aradon18 és Marosvásárhelyen.19 Kisebb településeken, falun
népházak építését szorgalmazták, amelyek kicsiben, szerényebb formában a kultúrház, kultúrpalota megfelelői voltak.20
Ezek a szórványos adatok is bizonyítják a kulturális, szűkebben a könyvtári
vonatkozású építkezések fellendülését. Ugyan nem az Apponyi-féle törvénynek
köszönhető építése, de szükséges megemlíteni a kor nemzetközi viszonylatban is
kiemelkedő színvonalú építményét, a Kolozsvári Egyetemi Könyvtár 1909-ben
megnyílt és a közönség használatára átadott új, pompás épületét. Erdélyi Pál
1900‑ban lett a kettős – az egyetem és az Erdélyi Múzeum Egyesület könyvtára
közös szervezetben működött – intézmény igazgatója. Jelentős fejlesztéseket indított
el: 1902-től szorgalmazta az új könyvtárépület építését. 1904-ben a kormány
megbízta a tervpályázat kiírását megelőző tervezési program kidolgozásával, majd
1904-ben hirdette meg a minisztérium a korábban megvásárolt telekre a tervpályázatot, melyre kilenc pályamunka érkezett. Egyik anyag sem volt mindenben megfelelő, ezért az a döntés született, hogy a díjazottak könyvtárosi irányítással dolgozzák
át, véglegesítsék a tervet. Ez Erdélyi koncepciójának megfelelő döntés volt, ugyanis
az volt a véleménye, hogy könyvtártervezésnél az irányítónak a könyvtárosnak kell
lenni, az építész az ő elgondolásait kell, hogy végrehajtsa. Ő maga és helyettese,
Gyalui Farkas is számos európai város könyvtárépületét és könyvtárát tanulmányozta, a kolozsvári építmény tervezésénél hasznosultak ezek a tanulmányutak, a
kész könyvtárépület tervét egyébként (sok megoldását továbbfejlesztve) átvette a
bázeli egyetem bibliotékának. A minisztérium feltételét Korb Flóris és Giergl
(Györgyi) Kálmán vállalta, a végleges tervet Korb és Erdélyi Pál készítette el. 1906
áprilisában indult az építkezés; 1907-ben tető alatt volt az épület, 1909 februárjában
nyílt meg a nagy olvasóterem és május 18-án volt az ünnepélyes átadás gróf Apponyi
Albert miniszter jelenlétében. Az akkor legkorszerűbb könyvtárépítési elvek szerint
készült, cottaga-rendszerű volt, vagyis a különféle rendeltetésű könyvtári helyiségeket egybecsoportosították és átjárókkal kapcsolták egymáshoz. A 7137 m² telek
2690 m² részén helyezték el az épületet. Egyszerre 252 olvasó használhatta a könyvtárat, összesen 6 olvasóterem volt, 150 fős előadóterem is épült. A raktárban acél17

Szombathelyen 1908. október 10-én nyílt meg a Múzeum új épülete, melyben színházterem és
könyvtár is helyet kapott. Utóbbi három teremből állt, összesen 166 m² alapterületen, korszerű
berendezéssel. Befogadóképességét 25.000 kötetre tervezték. Nagy Éva: Szombathely rend. tan. város
közkönyvtárától a Megyei Könyvtárig. In: A Berzsenyi Dániel Könyvtár: fejezetek Szombathely könyvtártörténetéből 1880–2002. (Szerk. Nagy Éva.) – Szombathely: Berzsenyi Dániel Könyvtár, 2002. p. 13.
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szerkezetű, tűzbiztos polcok helyezkedtek el. A polcrendszert Erdélyi tervezte és
később szabadalmaztatta, kb. 20.000 polcfolyóméter volt összes hossza. Az épület két
végén szállítógép működött, mozgékony kocsik és páternoszterek továbbították a
könyveket a raktárból az olvasótermekbe. Berendezésében az első lett az ország
könyvtárai közül és számos megoldása nemzetközileg is nagy figyelmet aratott.21
A könyvtárépítészeti kitérő után visszatérve a népkönyvtárakra, megállapítható,
hogy az állam komoly összeggel támogatta a népkönyvtárak létesítését a Múzeumok
és Könyvtárak Országos Tanácsán túl is. A Földművelésügyi Minisztérium népszerű
szakkiadványaival sokat tett a nép művelése érdekében és 1898-ban fölvette programjába a falusi népkönyvtárak ügyét. A Földművelésügyi Minisztérium népkönyvtárai 100-300 kötetből álltak, s néhány jó regény, verseskötet, elbeszélés és mesegyűjtemény mellett főleg közérthető mezőgazdasági szakkönyvek válogatott sorozatát
tartalmazták. A gazdasági jellegű népkönyvtárak száma a század elején már több
mint 3000 volt, a Minerva 5. kötetében 3815 ilyen alapítású intézmény adata szerepel. A Földművelésügyi Minisztérium mellett a Honvédelmi Minisztérium is kivette
részét a könyvtárak alapításából, nagy számban létesített a minisztérium az alakulatok kezelésébe és tulajdonába adott honvédségi legénységi és altiszti könyvtárakat.22
A népkönyvtárak rendszerezésének további szempontjait Gulyás Pál rendszerezéséből lehet megismerni.23 Eszerint van teljes és csonka népkönyvtár. A teljes népkönyvtár az olvasást helyben és a könyvtáron kívül is lehetővé teszi és három
főrészből áll: könyvraktár, olvasóterem és kölcsönzőhelyiség. Aszerint, hogy a
nyilvános használatra szánt helyiségek, az olvasóterem és a könyvkölcsönző egymástól elkülönül-e, lehet beszélni osztott és osztatlan népkönyvtárról. Az osztottnak
több fokozata lehetséges. Teljesen osztott az a népkönyvtár, amelyben legalább
három olvasóterem van: egy az ifjúságnak és kettő a felnőtteknek, vagyis az az
ideális, ha elkülönül a hírlapok és a könyvek olvasására szolgáló helyiség. Nagyobb
városokban, ahol a kevésbé jó lakásviszonyok az otthoni olvasást megnehezítik, ez a
teljesen osztott típus a javasolt. Kisebb városokban lehetnek részlegesen osztott
népkönyvárak, ahol egyetlen külön olvasóterem szolgál a helyi használat lebonyolítására. Az osztatlan népkönyvtárak csakis mint a kényszerítő körülmények miatti
ideiglenes intézkedésként fogadhatók el.
Csonka népkönyvtár az, amelyik csak a kölcsönzést bonyolítja le. Ezek ismét
kétfélék lehetnek: állandóak és vándorkönyvtárak. A vándorkönyvtár lényege, hogy
miután kiolvasták a könyveket, máshova kerülnek. A vándorkönyvtár üzemkezelése
alapján szintén két részre bontható, vagyis központosított és decentralizált lehet.
Az Országos Tanács a decentralizált kezelést fogadta el, amennyiben egy-egy város
tanyáira kiküldi tíz különféle sorozatból álló könyvtárait azzal a meghagyással,
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hogy e sorozatok minden 2-3 évben egymás között cserélődjenek, ily módon 20-30
év múlva kerül vissza ugyanarra a helyre a könyvtár, ahonnan kiindult.24
Végül lehetnek függetlenek és függők, vagyis önállóak, illetve fiókkönyvtárak is.
A fiókkönyvtár egy nagyobb önálló könyvtár igazgatása alatt áll, s annak jóvoltából
gyarapodik. Fiókkönyvtárakkal rendelkező központi népkönyvtárak létesítése főleg
a területileg kiterjedt, nagyszámú lakossággal bíró városokban lehet indokolt.
A fiókkönyvtárnak vannak saját könyvei, viszont az egyes esetekben megszervezett
kikölcsönző állomásnak nincs, utóbbi intézmény egyszerű közvetítő a távolabbi
olvasó és a népkönyvtár között.25
Az államköltségen felállított népkönyvárakra vonatkozó szabályozást a Múzeumok és Könyvtárak Országos Tanácsa dolgozta ki, többek között a felállított
népkönyvtárakat kötelezték, hogy – a Tanács külön beleegyezését leszámítva –
„kizárólag az Országos Tanács által ajánlott jegyzékbe foglalt műveket szerezzék be,
nem magyar nyelvű, vagy a könyvjegyzékben nem található műveket ajándékként se
fogadjanak el és hogy a könyvtárt az illető község (kerület) összes lakosának díjtalanul
rendelkezésre bocsássák”.26 Ez a megkötés a század elejétől sorra létesülő nemzetiségi,
főleg román népkönyvtárak számára lehetetlenítették el az államsegély igénylését.
A nemzetiségiek számára alapított könyvtárak fundálásában nem az állam
szerepe volt a meghatározó. Legnagyobb számban a szászok hoztak létre népkönyvtárakat és a század elején a románok is elkezdték kulturális hátrányuk felszámolását
könyvtárak létesítésével, ezek száma csakhamar 429 volt. Fiuméban működött olasz
népkönyvtár is.27
Az erdélyi román könyvtárügy kétségtelenül fejletlenebb volt, mint a magyar és a
szász. Erdélyben a magyar, a székely és a szász „nemzet” a XVIII–XIX. század során
létrehozta a maga nemzetinek tekinthető gyűjteményét. A szászokét Samuel
Brukenthal báró létesítette, megalapítva Nagyszebenben a róla elnevezett intézményt. A magyar „nemzet” múzeuma és könyvtára az Erdélyi Múzeum Egyesület
kezelésében volt Kolozsvárott és az egyetem létesítése után azzal szimbiózisban
működött, míg a székely nemzeti múzeum és könyvtár funkcióját a Sepsiszentgyörgyön létrejött Székely Nemzeti Múzeum töltötte be. A román művelődés első
nemzeti jellegű gyűjteménye Balázsfalván alakult meg, ahol a görög katolikus
érsekség székhelyén még a XVIII. században kezdett formálódni egy román jellegűnek mondható könyvtár. Timotei Cipariu (1805–1887) nyelvész, görög katolikus
kanonok nagy könyvgyűjtő volt, egyes jelek szerint kollekciójából kívánta megalapítani Erdélyben a románság központi könyvtárát. Halála után 6-7.000 kötetesre
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becsülték bibliotékáját, melyet végrendeletében a balázsfalvi érsekségre, pontosabban a görög katolikus káptalanra hagyott.28
Végül is nem Cipariu könyvtára lett az alapja az erdélyi románság könyvtárának.
Már a XIX. században többen próbálkoztak román tudományos egyesület alapításával, néhány olvasókör létesült is. Ezek sorában a legjelentősebb az 1861-ben alakult
ASTRA, vagyis teljes nevén Asociaţiunea Transilvană pentru Literatura Romnână şi
Cultura Poporului Român (Erdélyi Egyesület a Román Irodalomért és a Román Nép
Kultúrájáért) volt. Andrei Şaguna ortodox püspök lett első elnöke. Az ASTRA korszerű székházát – Nemzet Háza volt a neve – Nagyszebenben 1905-ben adták át a
használatnak. Az ASTRA községi könyvtárakat létesített, 1913-ig 594 népkönyvtárt
alapított és népszerű könyveket, füzeteket adott ki. Az általa fundált könyvtárak
között egyébként voltak vándor- vagy mozgókönyvtárak is.29 Az erdélyi falvakban
sorra alakultak a román népkönyvtárak, például 1900-ban Kovásznán is létesült
román közművelődési fiókegyesület. Négy szebeni papnövendék szervezte, feltehetően az ASTRA kezdeményezésére. Célja volt, hogy román könyvvel és újsággal lássa
el az érdeklődőket.30

AZ ERDÉLYI KÖNYVTÁRAK ÉS A ROMÁN BETÖRÉS 1916-BAN
Románia – mint szó volt róla – 1916. augusztus 27-én megtámadta az Osztrák–
Magyar Monarchiát – Magyarországot, illetve Erdélyt. A román politika megbízhatatlansága és az a széles körben köztudott tény, hogy Erdély megszerzése Bukarest
egyik célja, mégsem volt elég arra, hogy szilárd katonai védelmi rendszert alakítsanak ki a veszélyeztetett erdélyi területeken. A VKM nem sokkal a háború kirobbanása után ugyan készített egy tervezetet a háborús fenyegetésnek és veszélynek kitett
múzeumi és könyvtári tárgyak, dokumentumok biztonságba helyezéséről, de az
utasítás csak általánosságban taglalta a teendőket. A minisztérium 1914. szeptember
16-án juttatta el két nappal korábban kibocsátott bizalmas rendeletét a Múzeumok
és Könyvtárak Országos Tanácsa számára; ebben előírta, hogy idegen katonai
betörés esetén a régi könyveket, múzeumi tárgyakat biztonságba kell helyezni.31
A román katonai betörés megdöbbentette a kortársakat. A fenyegetett erdélyi
könyvtárak különleges értékeiről Kőhalmi Béla írt áttekintő cikket, jól érzékeltetve a
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közvélemény kétségbeesését.32 A Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelősége augusztus 28-án délelőtt értesült a román támadásról. Az Erdély területén fekvő
és az állami felügyelet alá tartozó intézményeknek megküldték javaslataikat és ezzel
egy időben a Főfelügyelőség a Kolozsvárott tartózkodó Betegh Miklós kormánybiztoshoz fordult, hogy a 12 legbecsesebb könyvtár és múzeum értékeit veszély esetén
biztonságba helyezze és megőrzés céljából Budapestre küldje.33 A sepsiszentgyörgyi
Székely Nemzeti Múzeum helyzetéről először az intézmény elmenekült tisztviselője,
László Ferenc tett jelentést Budapesten, miután egy hétig tartó viszontagságos út
után a fővárosba érkezett. A szintén elmenekült Csutak Vilmos őr írásos jelentést
készített október 22-én. Ebben beszámolt arról, hogy a felettes hatóságoktól soha
semmilyen utasítást, rendelkezést nem kaptak a teendőkről ellenséges betörés
esetére. A nyár folyamán felfigyelt arra, hogy Románia mozgolódik, viselkedése
gyanús, ezért Budapestre utazott, de Mihalik Józseffel nem találkozhatott. Helyettese
megnyugtatta, hogy Romániával a viszony barátságos, veszedelem nem fenyeget.
Ekkor adták át neki a miniszteri rendelet egy példányát, amely szerint „a biztonságba helyezésre vonatkozó intézkedéseket csak akkor kell foganatosítani, ha a
közvetlen veszély beállott, a hatósági értesítés előtt a biztonságba helyező eljárást csak
akkor szabad foganatosítani, ha a közvetlen veszély megállapítható.” Ezután megnyugodva tért haza. De augusztus 23-án a város polgármesterétől bizalmas felszólítást
kapott, miszerint egy román betörés esetén mennyi és milyen súlyú ládát igényel a
műtárgyak biztonságba helyezésére és vasúti szállítására. Csutak válasza az volt,
hogy 35 métermázsa súlyú múzeumi láda, 2 tisztviselő és 2 tisztviselői poggyász
szállítására tart igényt. A díjnokokkal el is kezdte a csomagolást, már majdnem
készen voltak, amikor 28-án megjött a hír a román betörésről. Reggel 9 órakor
elrendelték a város kiürítését. A megígért vasúti szállítás a fejetlenség miatt meghiúsult. Mást nem tudott tenni, minthogy a gondosan becsomagolt ládák tartalmát
megpróbálta elrejteni, majd a múzeum és saját vagyonát hátrahagyva a kollégium és
a múzeum értékpapírjaival és takarékpénztári könyveivel elhagyta a várost és
Kolozsvárra menekült. A helyzet stabilizálódása, vagyis a román csapatok kiverése
után Csutak Vilmos és László Ferenc Sepsiszentgyörgyre utazott tájékozódás
céljából. Jelentésükben megerősítették, hogy a múzeum sértetlen maradt, a gyűjteményekben lényeges károsodás nem történt, annak ellenére, hogy a biztonságba
helyezett ládákat ugyan feltörték a románok és a bennük lévő tárgyakat felforgatták.
Megállapították, hogy a becsomagolt anyag majdnem teljes egészében megvan.
Hiányzott viszont a múzeum leltára, beszerzési naplója és folyó évi iktatókönyve, ezt
a románok elvitték. Az anyag átnézése után 12 lezárt ládát vasúti teherkocsikkal
Budapestre, a Magyar Nemzeti Múzeumba szállítottak.34
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A Kolozsvári Egyetemi Könyvtár könyveit is elmenekítették. Gyalui Farkas 60
ládányi anyagot vitetett Budapestre, részben a Magyar Nemzeti Múzeumba. A könyvek 1918 júniusában kerültek vissza Kolozsvárra.35 A könyvtár könyvmentésének
részleteit viszonylag jól ismerjük Gyalui Farkas emlékiratából.36
A visszaemlékezés egyik állandó motívuma az igazgatóhelyettesi tisztséget
igazgatói címmel felruházva betöltő Gyalui személyes ellenszenve Erdélyi Pállal
szemben. Alighanem 1900-ra datálódik kettejük ellentéte, amely több esetben
okozott konfliktust. Ferenczi Zoltán budapesti egyetemi könyvtári kinevezése után a
könyvtár vezetésével megbízott Gyalui is megpályázta az igazgatói tisztséget, amit
azonban Erdélyi Pál nyert el. Lehet, hogy bizonyos értelemben egyfajta kárpótlásként felkérték, hogy magántanárként tartson könyvtártudományi előadásokat, így
Gyalui volt az első magyar oktató, aki egyetemen tartott könyvtári kurzusokat.37
Gyaluinak 1916 júniusától, az orosz offenzíva megindulásától rossz érzései voltak.
11 ládába helyeztette a könyvtár RMK köteteit és különlegességeit, a legbecsesebb
kéziratokat és nyomtatványokat. Kezdeményezte a ládák Budapestre szállítását, de
Erdélyi „a maga majdnem komikus felelősségfélésében fedve akart lenni, azaz a
minisztériumtól akarta a rendeletet kapni, hogy vigye Pestre a könyveket.”38
A minisztérium a maga bürokratikus nehézkességével azonban nem intézkedett, így
a román betörés hírére kialakult pánikhelyzetben és káoszban kellett szállítási
kapacitást, vagyis vasúti vagont szerezni. Ami szinte lehetetlen vállalkozás volt,
tekintettel arra, hogy a vasúti kapacitást a katonai szállítmányoknak tartották fenn.
Erdélyi Pál szabadságát töltötte, így helyettesére hárult a mentőakció megszervezése.
Gyalui részletesen taglalja próbálkozását a ládák szállítására. Végül az Erdélyi
Bank – amely mágnás ügyfelei vagyontárgyai biztonságba helyezését és Budapestre
szállítását vállalta – juttatott szállítási kapacitást a könyvtárnak, így szeptember
3-án az 1.000.000 korona értékűre becsült 11 ládányi anyag elindult Budapestre.
Gyalui azonban elhatározta, hogy további dokumentumokat is biztonságba helyez.
Újabb 47 ládányi kéziratot és nyomtatványt válogattatott ki. Időközben visszatért
szabadságáról Erdélyi, aki a felettes hatóságoknak írt jelentésében elhallgatta, hogy
szabadságát töltötte a kritikus napokban. A második szállítmányt október 9-én
szállították Budapestre, egyébként ezt megint Gyalui intézte, mert Erdélyi ismét
szabadságra ment.39 Összesen tehát – visszaemlékezése szerint – 58 ládányi különleges értéket vitetett Budapestre. (A szakirodalomban 60 ládányi küldeményről, illetve
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azok 1918 júniusi visszakerüléséről lehet olvasni, illetve Mihalik József kimutatása
szerint 49 ládát küldtek a Nemzeti Múzeumba.40 Az eltérés oka, hogy az első 11 láda
nem a Nemzeti Múzeumba került, hanem azokat a budapesti Kereskedelmi Bank
páncéltermében helyezték el megőrzésre.) A dokumentumok Gyalui szerint 1918
júliusában kerültek vissza Kolozsvárra.
Gyalui röviden tudósított két másik erdélyi gyűjtemény sorsáról is. A sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumról azt írta, hogy azért nem pusztult el az állománya, mert „Marius Tigescu professzor, a bukaresti Egyetemi Könyvtár igazgatója –
akit a román kormány ilyen rablási szakértői megbízással küldött ki – nem tartotta
román szempontból értékesnek az anyagot.”41 Megemlékezett a marosvásárhelyi
Teleki Téka különleges kincseinek biztonságba helyezéséről is.
Sajátságos módon a román Cipariu könyvtárát is menekítették, Balázsfalváról
Váradra kerültek a könyvek.42 Igazat lehet adni Kőhalmi Bélának, és gondolatmenetét kiterjeszthetjük a Cipariu-tékára is, cikkében ugyanis megemlítve a brassói görög
keleti főgimnázium ritkaságait, azt a kommentárt fűzte hozzá, hogy „politikai
okokból legkevésbé ennek volna mit tartania.”43
A román betörés elhárítása után Mihalik József készített összegző beszámolót az
erdélyi dokumentumok mentéséről.44 A Múzeumok és Könyvtárak Országos
Főfelügyelőségének, amint értesült a támadásról, első teendője volt, hogy a testület
alá tartozó gyűjteményeket tájékoztatta a tennivalókról, elküldte a még 1914.
szeptember 14-én kiadott rendeletet a háborús vészhelyzetben teendőkről, illetve
felhívta az intézményeket, hogy faládákba gondosan becsomagolva küldjék fel az
anyagot Budapestre, ahol a Magyar Nemzeti Múzeum, illetve az Országos Levéltár
vállalta azok megőrzését. Egyúttal táviratban szólította fel Betegh Miklós erdélyi
kormánybiztost a mentésben való közreműködésre. A megkeresett intézmények
rövid idő múlva megküldték jelentésüket a megtett intézkedésekről. A Budapestre
menekített műtárgyak és könyvek között egyébként nemcsak közgyűjtemények
monumentumai voltak, néhány magánszemély is a Főfelügyelőség közreműködésével próbálta biztonságba helyezni értékeit.
A beérkezett jelentések alapján Mihalik József az alábbi összefoglaló kimutatást
tette közzé:45 1., A nagyszebeni Bruckenthal-Múzeum öt alkalommal beküldött: 48
ládát. (Ebből 12 ládát az 51. honvéd gyalog-hadosztály nyílt parancsára szállítottak a
M. N. Múzeumba.) 2., A marosvásárhelyi gr. Teleki-Könyv- és levéltárból beszállítottak: 27 ládát, 2 hordó-tartályt, 2 csomagot és egy szobát betöltő levéltári anyagot,
melyet gr. Teleki Pál személyesen adott át. A szoba kulcsa külön lepecsételt borítékba
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helyeztetett. 3., A marosvásárhelyi ref. kollégium részéről beszállítottak: 7 ládát. –
A második s 18 colliból [ládából] álló szállítmány, bár jelezve van, nov. 20-ig még
meg nem érkezett. 4., Az alsófehérvármegyei Történelmi, Régészeti és Természettudományi Egyesület gyulafehérvári múzeuma részéről beszállítottak 1 ládát.
5., A szamosújvári Örmény Múzeum részéről beküldtek 1 ládát. 6., A székelyudvarhelyi római katholikus főgimnázium beküldött: 1 vászonba varrt kisebb csomagot.
7., A marosvásárhelyi ref. kollégium részéről beküldtek: 1 lezárt borítékot. 8., Nagyszeben város részéről beküldtek: 2 ládát. 9., A Magyarország erdélyi részeiben lévő
ágostai hitvallású evangélikus egyház nagyszebeni könyvtára részéről beküldtek: 2
ládát. 10., A segesvári városi múzeumból beküldtek: 1 ládát. 11., A Román Irodalmi
és Közművelődési Egyesület nagyszebeni múzeumából beküldtek: 10 ládát.
12., A Hunyadvármegyei Történelmi és Régészeti Egylet dévai múzeumából beküldtek: 6 ládát és 2 szekrényt. 13., A szászbogácsi ágostai evangélikus egyház részéről
beküldtek: 1 csomagot. 14., A kolozsvári Erdélyi Nemzeti Múzeumból beküldtek:
191 darabot, melyben vegyesen foglaltatik láda, rekesz s más fajta csomag.
15., A kolozsvári Erdélyi Múzeumi és Egyetemi Könyvtár részéről beküldtek: 49
ládát. 16. Az Erdélyi Kárpátegyesület kolozsvári múzeuma részéről beküldtek: 3
ládát. 17., A kolozsvári egyetem magyar történelmi szemináriuma részéről beküldtek: 5 ládát. 18., Az erdélyi református egyház kerületi igazgatótanácsa Kolozsvárról
beküldött: 12 ládát. 19., A kolozsvári ágostai hitvallású evangélikus egyházközség
lelkészi hivatala beküldött: 3 ládát. 20., Gróf Bánffy György Bonczhidáról beküldött:
5 ládát. 21., Bánffy Katinka grófnő Kolozsvárról beküldött: 3 csomagot. 22. Özv.
Nemes Jánosné grófnő Kolozsvárról beküldött: 1 csomagot. 23., Az erdélyi országos
ágostai hitvallású evangélikus egyház részéről Nagyszebenből (dr. Róth Viktor
útján) beküldtek: 8 csomagot egy ládában elhelyezve. 24., A szászújfalusi evangélikus
egyház részéről (dr. Róth Viktor útján) beküldtek: 1 ciboriumot. 25., A brassói ev.
főgimnázium részéről beküldtek: 1 lepecsételt borítékot. 26., Brassóból Teutsch
Gyula és Meschendörfer A. egy vasúti waggonra szóló küldeményt szállítottak
Budapestre. E szállítmányban foglaltatik: a) a Barczasági Múzeum részéről: 33 láda;
b) Brassó városa részéről: 5 láda, 1 rekesz és 1 ezüstpohár; c) az evangélikus városi
egyházközség részéről Brassóból: 24 zsákba varrt régi szőnyeg és 1 láda; d) végül a
Meschendörfer A. tulajdonát képező múzeumi anyagot tartalmazó 8 láda.
27., A máramarosszigeti református lyceum részéről még 1914-ben beérkezett: 6
láda. 28. A marosvásárhelyi Közművelődési Ház részéről beküldött anyagot az Orsz.
Magy. Iparművészeti Múzeum vette őrizetbe. 29., Az Orsz. Magy. Szépművészeti
Múzeumba megőrzés végett beszállítottak: Marosvásárhelyről az állami tulajdonban
lévő s letétként oda kiadott összes festményeket, a város tulajdonában lévő képeket,
annak különféle kegyeleti és emléktárgyait és a marosvásárhelyi református egyház
szerelvényeit; Deésről (Layer Károly orsz. magy. iparművészeti múzeumi őr útján)
beszállították az oda letétként kiadott két olajfestményt, Nagyváradról pedig (Varjú
Elemér orsz. felügyelő útján) 1 db állami letétet képező festményt, Nagyváradról
pedig (Varjú Elemér orsz. felügyelő útján) 2 db állami letétet képező festményt.
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Voltak intézmények, amelyek a Főfelügyelőség által kínált lehetőséget nem vették
igénybe és maguk gondoskodtak értékeik biztonságba helyezéséről. Mihalik beszámolójából ismert, hogy „a gyulafehérvári Batthyány Intézet és az Alsófehérmegyei
Múzeum részéről szeptember hó 1-jén dr. Péter Antal gyulafehérvári theológiai tanár
és Lestyán József főgimn. tanár személyesen jelentek meg a Főfelügyelőségnél s
jelentették, hogy a Batthyány lntézet legértékesebb anyagát kézicsomagként személyesen vitték Győrbe s ott 17 darab értékes egyházi felszerelési tárggyal együtt augusztus
31-én a székeskáptalannál biztonságba helyezték. Ugyanekkor Lestyán József tanár, az
Alsófehérmegyei Múzeum ideiglenes őre utasítást kapott a Főfelügyelőségtől a
múzeum értékeinek mentésére. Megállapodás történt, hogy a múzeum nagyobb
értékei Budapestre küldetnek, a kisebb értékek pedig helyben tétetnek biztos őrizet
alá.”46 A könyvtár állományából több kikölcsönzött kötet elveszett a románok
megszállta területen.47
Magától a Batthyáneumtól Szentiványi Róbert igazgató jelentette, hogy a könyvtár
illuminált kéziratait, három nyelvemlékét és unicum magyar nyomtatványait, az
ötvösipar remekeivel együtt, megbízottak leltár kíséretében máris biztos helyre
szállították, hogy az el nem szállítható kéziratok, oklevelek s incunabulumok tömege
már évek óta tűzbiztos páncélteremben van, végül, hogy az ellenséges invázió
veszélyes jellege esetén teljes biztonságot nyújtó helyiségeket tud a becsesebb tárgyak
elrejtésére felhasználni.48
A múzeumi és könyvtári dokumentumok mentésében a Főfelügyelőség fentebb
megnevezett munkatársain kívül Gulyás Pál működött közre, ő Marosvásárhelyt a
Teleki Téka dokumentumainak biztonságba helyezésében ügyködött.49
Mihalik beszámolójának végén megállapította, hogy – részben a hozott intézkedéseknek és az áldozatos munkának köszönhetően – komoly kár és pótolhatatlan
veszteség nem érte a gyűjtemények, könyvtárak és múzeumok anyagát, az
„erdélyrészi műkincsek fölött az oláh invázió veszedelme úgyszólván nyom nélkül
múlott el s így ma már bizonyos, hogy az erdélyrészi múzeumok kincseiben jelentősebbnek mondható kár egyáltalában nem esett.”50
A nagy, tudományos jellegű gyűjtemények tehát nem szenvedtek pótolhatatlan
károkat, ebben kétségtelenül része volt a Bukarestből kiküldött román szakembereknek is, akik nem engedték a katonáknak a könyvek és egyéb műkincsek pusztítását.51
Még a román betörés előtti helyzetről egyébként a Múzeumi és könyvtári értesítő
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közzétett egy összeállítást,52 melyben részben a Sáros és Zemplén megyében az
orosz, illetve a déli részeken a szerbek által okozott károkat vette számba az írás, de
több alkalommal megtörtént, hogy a könyvtár helyiségében elszállásolt osztrák–
magyar vagy német katonák pusztítottak el könyveket. Déván például a múzeum
épületét magában foglaló állami reáliskolát német kórházzá alakították át, ám
„sajnos, e kulturnemzetnek a hosszú, kegyetlen harczok által erkölcseiből kivetkőztetett egyes fiai romboló hajlamukat a múzeum ellen is harczba vitték. Az igazgató
minden igyekezete, hogy ennek határt szabjon, czélra nem vezetett. Betört ablak,
feltört raktár, fölfeszített ajtó, ledöntött szobor, összezúzott felirásos kőemlékek,
megsemmisített tárgyak, elemelt holmik és a mindenütt visszahagyott névjegy jelzi a
múzeumban ezt az uralmat” – olvasható a múzeum által írt és közzétett jelentésben.53 Az intézmények egy része közvetetten részesült a háború megpróbáltatásaiból.
Aradon a Kultúrpalota könyvtára például azért nem tudott zavartalanul működni,
mert az épületben iskolai oktatás folyt, ugyanis az aradi iskolákban katonai szükségkórházak működtek.54 Többek között Marosvásárhelyen, Szászvárosban és Székelyudvarhelyen is ugyanez volt a helyzet, a könyvári helyiségek egy részét iskolai célra
vették igénybe.55
Az erdélyi népkönyvtárak pusztulásáról később érkeztek be a jelentések a
Főfelügyelőséghez, és nem is készült összefoglaló áttekintés a károkról. A Múzeumi
és könyvtári értesítő egy Brassó megyei falu, Türkös evangélikus lelkészének, Deák
Sándornak a népkönyvtár pusztulásáról írott levelét közölte, mint a román barbarizmus jellemző példáját: „…a szabadjára eresztett rablás, rombolás és pusztítás
fájdalmas következményei minket, a határszéli Brassó vármegye Türkös lakosságát
sem kímélt meg. Azelőtt virágzó községünk kultúrájának sok alkotása s hazafias,
erkölcsös csángó-magyar népünk anyagi javai úgyszólván egészen áldozatul estek a
nemtelen ellenség rablásának. E nagy anyagi veszteséget, úgy reméljük, megkettőzött
szorgalommal évek múlva valahogyan csak helyre fogjuk hozni, de pótolhatatlan
veszteség érte egyházközségünket azzal, hogy a több mint 500 kötetre terjedt, válogatott magyar írói művekből alkotott gyönyörű, értékes könyvtárunkat az ellenség
ellopta és elpusztította. Több mint három évtizeden át gyűjtöttük a könyvtár anyagát
költség és fáradság kímélése nélkül; e könyvtár volt községünk magyar lakosságának,
kultúra-szeretetének beszédes bizonyítéka és legszebb büszkesége. Községünk most az
elrabolt és szétdúlt könyvtár hiányában kietlen pusztasághoz hasonlít, ahol az oláhdúlás keltette fájdalmaink enyhítésére nincsen egyetlen enyhülést nyújtó oázisunk sem.
Az elpusztult könyvtár visszaállítása volna megtépázott életünk enyhítésének az a
módja, amellyel megszenvedett lakosságunk visszanyerné részben a szebb, boldogabb
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magyar jövendő elkövetkezésébe vetett reménykedő hitét; de ma még olyan szegény,
hogy a saját költségeiből képtelen megszerezni a sóvárgott könyvtárt.” A levélhez
kommentárként annyit fűzött hozzá a lap szerkesztője, hogy a Múzeumok és
Könyvtárak Országos Tanácsa azon lesz, hogy minél előbb pótolják a türkösiek
könyvtárát.56 A népkönyvárak működését sokszor a kezelők katonai szolgálata is
meghiúsította. Egy összesítő beszámoló szerint 1918 elejéig 405 népkönyvtárkezelő
vonult hadba; ezek közül hősi halált halt 32, elhalt 1, fogságba került 55, eltűnt 4,
megsebesült 79, fölmentést nyert 38, mint rokkant szabadságoltatott 11, állományon
kívül helyeztetett 1 fő. A kitüntetések száma: 59. A kitüntetések a következőképp
oszlanak meg: harmadosztályú katonai érdemkereszt 3., signum laudis 7, arany
vitézségi érem 1, nagy ezüst vitézségi érem 13, kis ezüst vitézségi érem 15, bronz
vitézségi érem 7, Károly-kereszt 1, másodosztályú lelkészi érdemkereszt 2, másodosztályú vöröskeresztes ezüstérem 3, koronás ezüst érdemkereszt a vitézségi érem
szalagján 1, koronás ezüst érdemkereszt 1, ezüst érdemkereszt 1, másodosztályú
vaskereszt 1, ismeretlen 3.57
Az intézmények állományának mentési költségeit egyébként az állam magára
vállalta és megtérítette a Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelőségének:
„a vall. és közokt. miniszter úr az Erdélybe történt oláh betörés elől biztonságba
helyezett műkincsek s egyéb értékek biztonságba helyezésénél felmerült, a Főfelügyelőség által előlegezett összes költségeket, szám szerint 11.882.8 K-t, a Főfelügyelőségnek
1917. május 18-án kelt 173.844/III. számú rendeletével visszatérítette.”58

AZ IMPÉRIUMVÁLTOZÁS KEZDETE: 1918–1920
A szétzilált osztrák–magyar hadsereg 1918. november 3-án fegyverszüneti megállapodást írt alá az antant képviselőivel Padovában. A románok a Bukarestben a
Központi Hatalmakkal megkötött békét semmisnek tekintették és november 12-én a
Tölgyesi-szorosban átlépték a magyar határt.59 A román csapatok számtalan atrocitást követtek el, és az elfoglalt területeken megkezdődött a román közigazgatás
bevezetése.60 Érdemi ellenállás alig volt, mindössze a frissen megszervezett és 1919.
január 9-e óta Székely Hadosztálynak nevezett alakulat kísérelte meg az ellenállást.
A hadosztály helyenként eredményes harcokat folytatott, 1919 elején közel három
hónapig sikeresen tartotta állásait a történeti Erdély nyugati határainál, nagyjából
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a Szinérváralja – Szilágysomlyó – Csucsa – Vaskoh vonalon. Az erőfölény azonban
vitathatatlanul a románok mellett volt, a hadosztály harcolva visszavonulva csak
lassítani tudta az előnyomulást, megakadályozni nem. Akkor is igaz ez, ha 1919
februárjában sikeres ellentámadást kezdett, aminek következtében Zilahot február
22-én néhány napra visszafoglalták.61 A román hadsereg hadműveletei általában
nem okoztak konkrét károkat a könyvtárakban, ez alól éppen a Zilahi Református
Főgimnázium (Wesselényi Kollégium) Könyvtára a kivétel. A románok először 1919.
január 15-én, majd véglegesen február 25-én vonultak be a városba. A kollégium
épületét lefoglalták, a gyűjteményeket, köztük a könyvtárt megdézsmálták. Az épületet a harcok miatt február 23-án és 24-én öt tüzérségi belövés érte, komoly károkat
okozva. A különböző könyvgyűjtemények kötetszáma 32.000 volt 1919-ben.
A román csapatok bombázása miatti kárt 266.753 korona értékben állapította meg a
Kollégium tanári kara. Kártérítési kérelmüket a Nagyszebenben székelő, Iuliu
Maniu vezette (a zilahi iskola egykori diákja volt) Kormányzótanács (Consiliul
Dirigent) még válaszra sem méltatta.62
Kolozsvár birtokbavétele harcok nélkül történt, a román csapatok karácsonyra,
december 24-re foglalták el a várost.
Kolozsvár román megszállása és az általános helyzet érthetően nagy megdöbbenést és elkeseredést váltott ki a város lakóiból. A könyvtárosok közérzetét is meghatározták a politikai események, illetve néhány speciális probléma is hozzájárult az
általános bizonytalansághoz. Az egyik Erdélyi Pál magatartása volt. A könyvtárigazgató 1918 nyara óta szabadságon volt, egyszerűen kivonta magát a kényelmetlen és
nehéz helyzetből. Az ügyeket Gyalui Farkas vitte, akit azonban Dézsi Lajos arra
próbált rábeszélni, hogy pályázza meg Budapesten az elhunyt Szabó Ervin állását a
Fővárosi Könyvtárban. Gyalui nem igazán kívánta megpályázni az igazgatói állást,
esélyt sem adott magának, mert szerinte oda a Szocialista Párt emberét tették volna,
ugyanis „A Fővárosi Könyvtárt Szabó Ervin egyoldalúan egy kommunista könyvtárrá
fejlesztette, én annál kevésbé jöhettem volna szóba, mert Szabónak is megmondtam,
de kifejtettem írásaimban is, hogy egy könyvtár sem vallásfelekezet, sem politikai párt
szolgálatában nem állhat.”63 Mindenesetre megkereste Madzsar József aligazgatót,
szándékában áll-e a pályázat benyújtása. Igenlő válasza után tovább egyáltalán nem
foglalkozott az üggyel.
Erdélyi Pál 1918. június 12-től szabadságon volt, feletteseitől egy évet kért és
kapott. A román megszállás után beadta nyugdíjazási kérelmét. Az egyetemi
könyvtárbizottság 1919. január 13-án ülést tartott, melyen Apáthy István egyetemi
tanár, Erdély kinevezett kormánybiztosa is részt vett és Gyalui kinevezését szorgalmazta. Erdélyi Pál ugyan beadta felmondását és ismét szabadságra ment, nyugdíjazása ügyében mégsem történt semmi, mint később kiderült, Budapesten eltűnt az
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irat, így Erdélyinek újra be kellett volna adni kérelmét. Ezt azonban nem tette meg.64
Gyalui kérte, hogy intézze el az ügyet, ne okozzon kárt a könyvtárnak, legyen
egyértelmű a vezetés helyzete a nehéz időkben. Szerinte Erdélyi csak húzta az időt,
mint írta: „Ügyét pár hónappal akarja húzni, aztán a románok kivonulnak Erdélyből,
gondolta ő magában, s mire a szabadság lejár, egyszerűen visszasétál hivatalába,
melynek felelősségei és terhei elől megugrott a legnehezebb időkben.”65 Valami alapja
lehetett feltételezésének, mert Erdélyi végül szabadsága lejárta után, 1919. október
10-én szolgálatra jelentkezett a román hatóságoknál.66 Végül is a románok nyugdíjazták 1920 elején, addig vette fel járandóságát és okozott magatartásával bizonytalan helyzetet a könyvtárban. Gyalui kétségtelenül ellenségesen nyilatkozott a
korábbi igazgatóról, ezt bizonyítja Erdélyi Budapestre távozása után írt néhány sora;
annak a véleményének adott hangot, hogy a magyar fővárosban nyilván az elüldözött patrióta szerepében tetszeleg.
A város román megszállása állandósította a kisebb-nagyobb konfliktusokat,
amelyek érintették a könyvtárat is. A bibliotéka 1919. január 1-jén bezárt, oka a
pénz-, illetve a szénhiány volt. A kényszerű szünet különféle szóbeszédekre adott
alkalmat a városban, a rémhírek szerint a románok záratták be az intézményt és
vagonszámra viszik a könyveket Bukarestbe. De a románok is terjesztettek álhíreket,
szerintük éppen a magyarok csempészik Budapestre a különleges értékű könyveket.
Egyik híresztelés sem volt igaz, de a pletyka is hozzájárult az általános rossz hangulathoz.67
A kisebb-nagyobb atrocitások és az általános bizonytalanság mellett az eskü
kérdése okozta a legnagyobb gondot. A magyar tisztviselők komoly dilemma elé
kerültek. A román hatóságok – ahol átvették a közigazgatást – kezdték megkövetelni
a hivatalukban maradó alkalmazottaktól az eskü letételét. A dilemmát az okozta,
hogy az eskü megtagadása az állás elvesztését jelenthette, illetve egzisztenciális
bizonytalanságot okozott, az eskü letétele viszont egyfajta árulásnak számított a
magyarság ellen és mivel az erdélyi magyarok túlnyomó többsége biztosra vette,
hogy a román megszállás csak rövid ideig tartó átmeneti kellemetlenség, nem
akarták megkockáztatni a nyugdíjjogosultság és a magyar állampolgárság elvesz
tését.
Januárban merült fel először komolyabban az eskü kérdése. A magyar kormány
által kinevezett Apáthy István kormánybiztos szervezkedni kezdett annak érdekében, hogy a magyar tisztviselők ne tegyék le a románok által megkövetelt hűségesküt
és egyben biztosítékot kért és kapott a magyar kormánytól, miszerint az állásuktól
megfosztott alkalmazottak számíthatnak Budapest erkölcsi és főleg anyagi támogatására.68 Gyalui helytelenítette ezt a magatartást.
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A Nagyszebenben működő Román Kormányzótanács sorra vette át az intézményeket. Várható volt, hogy az egyetemre is csakhamar sor kerül. Az egyetem
vezetése bizalmas állásfoglalást készített, amelyet eljuttatott a tanszékeknek, intézeteknek. Ebben utasította a munkatársakat, hogy a román átvétel esetén vegyék
jegyzőkönyvbe, miszerint csak a budapesti VKM rendeletére adják át az intézményt,
a Román Kormányzótanácsot nem ismerik el, intézkedése ellen tiltakoznak és az
átadásban való közreműködést megtagadják. Gyalui ellenezte ezt az állásfoglalást.
Schneller István rektorral folytatott megbeszélésén három pontban fejtette ki
nézeteit. Először is a könyvtár ügyeiben a könyvtár megkérdezése nélkül az egyetemi tanács nem határozhat, másodszor „a könyvtárnak semmiféle politikai
demonstrációban részt vennie nem szabad. A könyvtár oly kulturális intézmény,
melynek egy nemzetnél a legnagyobb elnyomás idején is működnie kell. A könyvtár a
kialvó tűz utolsó parazsa a hamuban, a kultúra tűzhelyén.” Harmadszor pedig a
könyvtár biztonsága és megőrzése kötelessége, arra tett esküt, hogy a könyvtárt
minden kártól megóvja. Gyalui gondolatmenete szerint, ha nem működik közre és a
könyvtár munkatársai is ellenállnak, a könyvtár üresen marad. A lefoglaló személyzet, bakák és azok barátai felégetik, felfűtik a könyvtár egy részét és az 500 ezer
darabból álló okmány- és oklevéltár ki fog méretni sajtpakolásra. „Szóról szóra így
történt később a városi levéltárral – honnan kilószámra mérték ki – így történt a
törvényszéki levéltárral és több kultúrintézet kisebb könyvtárával.”69 Nem szabad
otthagyni a könyvtárt, nem is lehet, már csak azért sem, mert a könyvtár az Erdélyi
Múzeumé, azt a Román Kormányzótanács nem veheti el, mert az magántulajdon.
A rektor elfogadta álláspontját és kérte, véleményét írásban is juttassa el hozzá.70
A megbeszélés során érintette az eskü kérdését is. Álláspontja az volt, hogy a
békekötés előtt nem hajlandó esküt tenni. Nem is kívánták, mert kérte a román
kulturális vezetőket, hogy ne tegyék lehetetlenné a maradásukat. Kifejtette, hogy a
könyvtárban maradnak, nem akarják elhagyni. De várják meg a békekötést, utána
emelt fővel teszik le az esküt.71
Az egyetem árvétele 1919. május 12-én kezdődött és még aznap sor került az
impériumváltásra. Az univerzitás épületét román katonaság vette körül. A könyvtár
átvételére Vasile Bichigean gimnáziumi tanár, a Román Kormányzótanács megbízottja érkezett. Gyalui a román megbízottal a rektori hivatalba ment utasításokért.
Schneller István, a még hivatalban lévő rektor közölte vele, hogy az egyetem fegyveres erővel való erőszakos átvétele megtörtént és mivel a könyvtár része az egyetemnek, értelemszerűen a bibliotéka átvétele is megtörtént, így Gyalui ezt a tényt
jegyzőkönyvben rögzítheti a román féllel. Gyalui egy fontos kérdést tisztázott,
nevezetesen, hogy az Erdélyi Múzeum Egylet könyvtára nem tartozik az egyetem-
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hez, az magántulajdon, így az átadás arra a gyűjteményre nem vonatkozhat. A rektori hivatalban jelen lévő Ghibu államtitkár is elfogadta ezt az álláspontot.72
Ezután került sor az átadási jegyzőkönyv aláírására. A dokumentumot Gyalui és
Bichigean mellett Valentiny Antal, Kelemen Lajos és Ferenczi Miklós írta alá.
A jegyzőkönyvben rögzítették, hogy a könyvtár tisztviselőitől nem követelik meg az
eskü letételét, de azok, akik elhagyják helyüket, le lesznek tartóztatva, majd ki
lesznek utasítva a Tiszántúlra. Gyalui rögzíttette, hogy az erőszaknak engedve adja
át a könyvtárat – ez szimbolikusan történt meg, azáltal, hogy Bichigean Gyalui
vállát érintette. Azáltal, hogy a rektor átadta az egyetemet, elfogadja, hogy a könyvtár átvétele is megtörtént. Az Erdélyi Múzeum Egyesület könyvtárára vonatkozó
részt is belevetette a jegyzőkönyvbe, eszerint Gyalui kijelenti, hogy „a könyvtár
magántulajdona az Erdélyi Múzeum-Egyesületnek, s mint magántulajdon egyáltalán
nem esik a jelenlegi átadás aktusába ugyan – amit a küldött Bichigean úr is elismer –
mégis szükségesnek tartja már most hangsúlyozni, hogy a könyvtár tulajdonosául és
rendelkezőjéül az Erdélyi Múzeum-Egyesület tekintendő, melynek minden, a könyvtárra vonatkozó jogai is fenntartatnak.”73 A könyvtár átvételének históriájához
tartozik, hogy Bichigean aznap este szuronyos katonákkal jött a könyvtárba, a fűtőt
kirakták szobájából és oda négy katonát és egy káplárt helyeztek.
A könyvtár további működéséről és helyzetéről május 15-én Gyalui a bibliotékába
látogató Ghibu államtitkárral tárgyalt. A politikus támogatásáról biztosította az
intézményt, Gyalui kijelentette, hogy nem a fenyegetés hatására maradt helyén,
hanem az intézmény iránt érzett felelősségből. Kérte az államtitkárt, ne tegyék
lehetetlenné a magyar könyvtárosok maradását. Ghibu megnyugtatta, hogy nincsenek ilyen szándékok, már csak azért sem, mert nincsenek megfelelő felkészültségű
román szakemberek. Gyalui végül kijelentette, cáfolva az időről időre felbukkanó
román vádakat, hogy nincs szándékában könyveket menekíteni Budapestre. Gyalui
a megbeszélésen szóvá tette, hogy nagyon zavaró a fegyveres őrség a könyvtárban.
Ezt a katonaság rendelte el – jelentette ki Ghibu –, de intézkedni fog, hogy ne
motozzák meg, illetve ne ellenőrizzék a könyvtár munkatársainak csomagjait.74
A könyvtár 1919 és 1920 nyarán is nyitva volt és működött, azonban mind román,
mind magyar részről gyanakvás kísérte az intézmény, illetve Gyalui működését.
Visszaemlékezésében öntudatosan írta: „Megfontoltan, higgadtan mondhatom, de
ezt követelem az utókortól, ennek elismerését: a könyvtárt megmentettem azáltal,
hogy itt maradtam, hogy nem politizáltam, hanem ráhelyezkedve szigorú tárgyilagosságra, minden politikát és demonstrációt kerülve, csakis a könyvtárral törődtem.”75 Ez
kétségtelenül vitathatatlan tény, ugyanakkor helyenként talán túlzottan lojális volt a
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román művelődéspolitikával szemben – emiatt egyébként magyar részről több
alkalommal is támadás érte.
Az egyetemi tanács októberben közölte Gyaluival, hogy két egyenrangú és
egyetemi beosztású igazgatói, egy vezérigazgatói és egy szakigazgatói állást szerveznek. Nyilvánvaló volt, hogy a hatóságok román igazgatót is akarnak. Gyalui ezt
elvileg ellenezte, szerinte elég lett volna egy román professzor formális megbízása a
könyvtár ügyeinek vitelével. Az elképzelés szerint a román igazgató feladata a román
könyvek beszerzése, illetve a „romanizálás” lenne, a másik vezető, Gyalui pedig a
szakkatalógus készítéséért felelne. Több jelölt is szóba került, végül Eugen Barbult –
magyarul Barbul Jenőt – nevezték ki, aki 1918-ig Budapesten az Egyetemi Könyvtár
munkatársa volt. Gyalui jó véleménnyel volt Barbulról, de nyíltan nem támogathatta, mert akkor biztosan a másik jelöltet, Stefan Pop bukaresti gimnáziumi
igazgatót és egy időben a bukaresti akadémia könyvtárosát nevezik ki, aki „türelmetlenül vad sovén” volt.76 A román igazgató kinevezése hónapokig tartó intrikával,
szervezkedéssel járt, közben Gyaluit ismét megvádolták azzal, hogy Budapestre
csempészett könyveket – dokumentumokkal igazolta, hogy az 1916-ban Budapestre
szállított könyvek 1918 nyarán hiánytalanul visszakerültek – , illetve azzal is
megvádolták, hogy az Egyetemi Könyvtár könyveit átbélyegzik az EME pecsétjével,
lényegében ellopják a román állam tulajdonát képező könyveket. A román nacionalisták Barbul állítólagos magyarbarátságát is kifogásolták. Hosszú huzavona után
végül 1921. május 24-én nevezte ki a király Barbult igazgatónak.77
Gyalui és a könyvtár életében fontos fejlemény volt Ferdinánd király és hitvese
látogatása az intézményben. Erre az adott alkalmat, hogy az egyetem felvette a király
nevét. A látogatásra a bibliotékában 1920. február 2-án került sor. Gyalui francia
nyelven kalauzolta a felségeket. Az uralkodó elégedett volt a látottakkal és szimpatikusnak találta Gyaluit: „Örömmel hallottam, hogy a helyén maradt, és a könyvtár
zavartalan menetét biztosította ezáltal. Legyen róla meggyőződve, hogy helyesen járt
el és ezt köszönöm is. A tudománynak semmi köze sincs a politikához.”78 Gyaluit
egyébként egy budapesti lap élesen támadta, mondván, eladta magát, mert a román
királyi párt kalauzolta.79
1920 márciusában kezdték pedzegetni a románok az állampolgárság kérdését és
közelgett a békeszerződés aláírása is, vagyis lassan aktuálissá vált az eskü letétele.
Trianon után egyes intranzigens magyarok egyébként azt hangoztatták, hogy még
várni kell az eskü letételével, csak akkor lehet aláírni, miután a magyar parlament
ratifikálja a diktátumot. A román állam az eskü letételére a jelentkezés végső
határidejét 1920. augusztus 15-ében szabta meg. Gyalui szeptember 15-én tette le az
egyetem rektorának, Puşcariu professzornak az esküt és lett ezáltal román állampol-
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gár.80 Az eskü letétele után hivatalosan is kinevezték a könyvár technikai igazgatójának.81
A könyvtárban időnként felforrósodtak az indulatok. Az egyik román professzor,
Botez a könyvtári tanácsi ülésen őrjöngve tiltakozott, hogy a könyvkölcsönzésnél
miért magyar nyelvű tértivevényt használnak. Gyalui válaszát – hogy nagy mennyiségben vannak raktáron, értelmetlen pénzpocsékolás lenne kidobni őket, takarékoskodni kell – nem fogadta el, és amikor Gyalui közölte, hogyha elfogynak, akkor is
kétnyelvű, magyar és román nyelvűeket fognak készíttetni, ez ellen is tiltakozott.
Más professzor az Erdélyi Múzeum Egylet könyvtárát nem ismerte el magánkönyvtárnak és a román állam tulajdonába kívánta helyezni. Botez professzor azzal is
megvádolta Gyaluit és a magyar könyvtárosokat, hogy akadályozzák a könyvtár
romanizálását. A megvádolt igazgató kifejtette, romanizáláson azt érti, hogy minél
több román nyelvű könyvet szerezzenek be, ezt helyesli és fontosnak tartja, viszont a
könyvtár magyar jellegének megváltoztatását nem tudja elfogadni.82
Ezután történt, hogy magyar támadás érte Gyaluit. Trencu-Iaşi munkaügyi
miniszter egy komplett román népkönyvárt küldött ajándékba. Amikor a könyvtárt
tervezték, Gyalui javaslatára az alagsorban egy népkönyvtári termet is kialakítottak.
A kormány ezt jóvá is hagyta azzal a feltétellel, hogy a könyvtáros fizetését Kolozsvár városa vállalja magára. A település erre nem volt hajlandó, így a népkönyvtár
könyvei az igazgatói irodában voltak, a helyiség pedig üresen állt több mint tíz éve.
Gyalui indítványozta, hogy a román mellett nyissák meg a magyar népkönyvtárat is.
A román könyvtári bizottság és az egyetem is elfogadta a javaslatot, így megnyílt a
román–magyar népkönyvtár. Gyaluit ezért a magyar körök egy része keményen
támadta. A radikális irányzatú Keleti Újság a könyvtár hivatalos megnyitása előtt
azért támadta Gyaluit és a könyvtárt, hogy nincsenek benne baloldali, szocialista és
kommunista könyvek, ezzel kizárják a munkásokat a könyvtárból és egyébként is
több benne a román, mint a magyar könyv.83 Az igazgató válaszában kifejtette: 1. a
népkönyvtár magyar könyveit még a Múzeumok és Könyvtárak Országos Tanácsa
állította össze. 2. A népkönyvtár olvasói számára rendelkezésre áll az egész Egyetemi
Könyvtár és az EME könyvtára is. 3. A kormány és az egyetem a legnagyobb
előzékenységgel vette be a magyar népkönyvtárt, ezért meg kell becsülni a kultúrmunkát, egyik kezdete lehet ez az együttműködésnek a románsággal, amelyre Erdély
magyar közönségének nagy szüksége van.84
A népkönyvtár ünnepélyes megnyitásán a románok Gyaluit kérték fel az avató
beszéd megtartására. Mivel azokban a napokban meghalt a fia – tragikus módon
öngyilkos lett –, lemondhatta volna a rendezvényt, de vállalta a reményei szerint a
román–magyar megbékélést szolgáló beszéd megtartását. Május 23-án nyílt meg a
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népkönyvtár. Az ünnepségen jelen volt számos román prominens személyiség is,
többek között a könyveket adományozó munkaügyi miniszter is. Gyalui szakszempontból beszélt a könyvtárról és a népkönyvtárról. A megbékélés szellemében
elhangzott beszéd nagy tetszést aratott, a románok gratuláltak Gyaluinak, aki a haza
és a király éltetésével zárta szónoklatát.
A magyar körök gondolataiért élesen támadták. A kolozsvári Ellenzék című lap
Hogyan beszél egy magyar tanár címmel tendenciózus válogatást tett közzé a
beszédből, ami a lap szerint „túl heves forró szerelmi vallomás” volt a románság felé.85
A cikk megjelenése után Gyaluit szinte kiközösítették. Főleg Bornemisza Elemérné
bárónő kelt ki hevesen ellene, illetve az ő támogatottja, az Ellenzék szerkesztője,
Grois László. Gyalui 1921. május 28-án keltezett cikket ír az Ellenzéknek, végül
azonban Kelemen Lajos tanácsára nem tette közzé az írást. „Arra az elhatározásra
jutottam azonban, hogy beszélek Kolozsvár magyar közönsége néhány jelentősebb,
vagy általam ismert tagjával, hadd halljam véleményét. Az Ellenzék e támadása
annál hitványabb volt, mert politikai okból történt. Ők akkor a passzivitás mellett
agitáltak, de oly ostobán, hogy azt hitték, passzivitás azt teszi, hogy minden közintézmény vagy nyilvános intézményben való közreműködés tilos. Én azt határoztam el,
hogyha az általam megkérdezettek többsége helyesli ezt az álláspontot, az Ellenzék
ellenem intézett orvtámadását, akkor én lemondok állásomról, eladom házamat s
elmegyek Kolozsvárról.” Ötvenöt jeles személyiséget keresett fel, akik néhány kivételt
leszámítva mind egyetértettek a magyar–román megbékélésre vonatkozó véleményével.86
Gyalui kétségtelenül lojálisan viselkedett az új állammal szemben. A románok is
elismerték érdemeit, 1922-ben a Románia rendjel tiszti csillaga kitüntetést kapta
meg. Ennek ellenére 1926-ban a kormány nyugdíjazta, megítélése szerint azért, hogy
„magyar ember ne legyen ily közművelődési intézmény vezetője”. Fájdalomdíjként a
kormány a közoktatásügyi munkáért való érdemérem első osztályával tüntette ki.87

MAGYAR KÖNYVTÁRAK ROMÁNIÁBAN TRIANON UTÁN
A trianoni diktátum aláírására 1920. június 4-én került sor, jogi értelemben ekkortól
lehet az egykori magyar területek Romániához, illetve egyéb utódállamokhoz
csatolásáról beszélni. A dokumentum néhány paragrafusa egyébként a kulturális
javakról és így közvetve a közgyűjteményekről is rendelkezett. A diktátum 175–179.
és 191. cikke intézkedett ezekről a kérdésekről.88 Eszerint Magyarország visszaszolgáltatni köteles mindazon gyűjteményeket, amelyeket az átengedett területekről
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elhozott, köteles visszaadni azokat a monumentumokat, amelyek magyarországi
közgyűjtemények tulajdonában találhatók, de az átengedett területek történetével
közvetlen összefüggésben vannak és 1868. január 1-je után (Olaszország esetében
1861 óta) szállítottak el. Bár egyes utódállamok, főleg Románia, megpróbálta vélt
jogait érvényesíteni, ez nem vezetett eredményre. A 191. cikk arról intézkedett, hogy
a volt Osztrák–Magyar Monarchia területéből megalakult államok „megszerzik a
volt vagy jelenlegi Magyar Kormánynak saját területeiken fekvő összes javait és
birtokait.” A jogszabály később konkretizálta, hogy a községek és más helyi önkormányzati intézmények javai és birtokai az új államok fennhatósága alá kerülnek,
külön megemlítve az iskolákat és a kórházakat. Ezek a cikkek szolgáltatták a jogi
alapot az állami és önkormányzati fenntartású könyvtárak bekebelezéséhez, az
utódállam tulajdonába vételéhez.
Érdemes röviden megemlíteni, hogy a békediktátum ezen pontjai alapján született meg Magyarország és Ausztria között 1932. november 27-én a Velencei Egyezmény, amely szabályozta az egykori közös intézményekben található magyar
vonatkozású műkincsek és könyvek tulajdonjogát. A megállapodásnak köszönhetően számos magyar kódex, többek között a Képes Krónika került Magyarország
tulajdonába és az OSZK állományába.89
A Romániához került magyar könyvtárak sorsa az impériumváltás után nem
egyformán alakult. Az állami és helyhatóságok (önkormányzatok) fenntartásában
működő gyűjtemények helyzete lett a legrosszabb. Az új tulajdonos, a román állam
nemhogy nem fejlesztette a magyar nyelvű állományt, hanem számos módon
igyekezett gátolni használatát és minden eszközzel megnehezítette a magyar,
pontosabban magyarországi könyvek beszerzését. Egyik módszere volt a könyvvizsgálat és az állambiztonsági hivatal ellenőrzése, amelynek következtében több esetben
büntetőeljárás indult egyes könyvek beszerzése miatt; a másik pedig a pénzügyi
ellehetetlenítés, a szigorú vámszabályok alkalmazása, illetve a bevezetett könyv-adóbélyeg, amely amellett, hogy megdrágította, ráadásul el is csúfította azokat a
könyveket, amelyekre rá kellett ragasztani.90

Állami fenntartású könyvtárak
Az állami tulajdonba került gyűjtemények közül a legjelentősebb a kolozsvári
Egyetemi Könyvtár volt. A könyvtár fejlesztése vitathatatlanul látványos volt, és a
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román művelődéspolitika előszeretettel fogadott az intézményben külföldi látogatókat és büszkélkedett a bibliotékával.
Az impériumváltás elején új állásokat szerveztek, a státusokat románokkal
töltötték be. A második bécsi döntés idejére a létszám a következő volt: 25 tudományos tisztviselő, 17 segédtisztviselő, valamint 25 altiszt és szolga dolgozott az
intézményben.91 Összehasonlításul: A Minerva 5. kötete mindössze 14 tudományos
és segédtisztviselőt sorol fel, az altisztek és szolgák száma ismeretlen. A magyar
könyvtárosokat ugyan nem bocsátották el, alapvetően ők végezték a napi munkát és
szaktudásuk, valamint helyismeretük miatt nem tudták őket elmozdítani, de érdemi
döntéseket nem hozhattak, Gyalui pozíciója is egyre inkább formálissá kezdett válni
a román igazgató mellett.
A művelődéspolitika és a könyvtár irányítói megállapították a kétségtelen tényt,
hogy a magyar korszakban nem fordítottak kellő súlyt a román könyvek beszerzésére, ezért megkezdték az Egyetemi Könyvtár romanizálását, a román nyelvű
állomány gyors fejlesztését. A romanizálás egyébként külsőségekben is megnyilvánult, lényegében minden magyar emléket igyekeztek eltávolítani, az előcsarnokban a
könyvtár építésének emlékét megörökítő márványtáblákat megfordították s hátsó
lapjukra a múltról tudomást nem vevő új szövegeket véstek, a magyar feliratokat
leszedték, a magyar beszédet kitiltották s a lexikonokat, bibliográfiákat, szótárakat
tartalmazó magyar kézikönyvtárt a katalógus- és olvasóteremből rendre eltávolí
tották.92
A romanizálásnak kétségtelenül lettek eredményei. Különféle hatóságok, romániai könyvtárak, az ASTRA összeszedték duplumaikat és elküldték Kolozsvárra.
Magánszemélyek is ajándékoztak könyveket, könyvtárakat, illetve magángyűjteményeket külön állami pénzekből is vásároltak. Legjelentősebb G. Sion törvényszéki
elnök könyv- és metszetgyűjteményének megszerzése volt, melyet a kolozsvári
román egyetem megalapításakor a könyvtárnak 200.000 lejért felkínált. A kollekció
legjelentősebb része 300 régi román könyv volt, s ezzel olyan értékes régi román
könyvanyagot nyert a könyvtár, hogy gazdagságban Bukarest után következett.
Hogy méltó módon tudják elhelyezni, a Régi Magyar Könyvtár közel 2.800 kötetét
kilakoltatták és annak helyére állították fel a könyveket. A román könyvek beszerzésének alig volt pénzügyi gátja, a Kormányzótanács még 1920-ban 700.000 lejt
bocsátott az igazgatóság rendelkezésére, majd az összeget később a kormány
egymillióra egészítette ki. A cél az volt, hogy jelentős áldozatokkal a román múlt
minden monumentumát egybehordják. Az eredmény kétségtelenül figyelemre
méltó volt.93
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Az anyag nagyarányú növekedését azonban elsősorban a köteles példányokból
beérkezett nyomtatványok okozták. 1923-ban Erdélyre is kiterjesztették a Romániában 1904 óta érvényben lévő törvényt, amely kötelezte a nyomdákat, hogy sajtótermékeikből 2-2 példányt küldjenek be a kolozsvári Egyetemi Könyvtárnak. 1923-tól
minden nyomtatvány, minden hírlap és folyóirat, mely Románia területén megjelent,
2-2 példányban került a szerzeményi naplóba és a raktár polcaira. Ugyanabból a
könyvből számos példányt is leltárba vettek, ennek volt következménye az állomány
roppant gyors növekedése. 1934-ban már 421.104 dokumentum, könyv, időszaki
kiadvány és egyéb nyomtatvány volt a könyvtárban, 1919-hez képest 229.204 egység
volt a gyarapodás.94 Ez a növekedés azonban irreális volt a fenti okok miatt és erősen
propagandisztikusnak értékelhető.
A kötelespéldány-rendelet kiterjesztésének azonban magyar szempontból volt két
pozitívuma. Egyrészt a Romániában kiadott magyar könyvek is bekerültek az
intézménybe, másrészt pedig ez a tény lehetővé tette a magyar bibliográfiai munka
megindulását. A kurrens erdélyi magyar könyvészet megindítása György Lajos
érdeme volt, ő kezdte meg a munkát, majd Ferenczi Miklós folytatta, az ő halála
után Valentiny Antal vette át a munkát. Az összeállítások kezdetben az Erdélyi
Irodalmi Szemlében, majd 1930-tól az ismét meginduló Erdélyi Múzeumban láttak
napvilágot, de önállóan is megjelentek a György Lajos által szerkesztett Erdélyi
tudományos füzetek című sorozat tagjaként. György megindította a korszak magyar
nyelvű hírlapjainak és folyóiratainak bibliográfiáját is. Mindezek a kurrens összeállítások vezettek el Monoki István két kumulatív könyvészetének kiadásához a második bécsi döntés után, pontosabban az egyik megjelenéséhez 1941-ben, a másiknak
pedig elkészült a kézirata, de csak évtizedekkel később, 1997-ben vált széles körben
elérhetővé.95
Barbul igazgatót 1936-ban Muslea váltotta fel, a bécsi döntés után 1940 szeptemberében ő hajtotta végre a könyvtár egy részének elszállítását. Az Egyetemi Könyvtárban tetemes hiányok keletkeztek. Úgy tűnik, hogy elvitték a térképtárból a
Kolozsvárra vonatkozó térképeket, a Sion-gyűjteményt és a régi román hírlap- és
folyóiratanyagot, továbbá az 1920 után beszerzett külföldi folyóiratok többségét,
3317 évfolyamot és a kézikönyvek egy részét, bibliográfiákat és enciklopédiákat.
Nehezen pótolható kárt okozott, hogy voltak egyes gyűjteményrészek, amelyek
elvitelének eltitkolása céljából az ezekre vonatkozó ügykezelési iratokat (cédulák,
felvételi lapok) meg is semmisítették. Az Egyetemi Könyvtárnak csak kezelésére
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bízott erdélyi múzeumi anyagából is szállítottak el könyveket. Az eddigi megállapítások szerint az elszenvedett veszteség 5750 kötetet tesz ki 179.949 pengő értékben.96
A marosvásárhelyi közművelődési ház könyvtára mintegy 50.000 kötetes volt.
Az 1918 előtti magyar tudományos és szépirodalom megfelelő módon megtalálható
volt a bibliotékában, annak ellenére, hogy 1678 művet kiselejteztek. Az újabb magyar
irodalom azonban hiányzott, gyakorlatilag csak román könyveket szereztek be.
Magyar nyelvű irodalom összesen csak néhány kötet került állományba, az sem
vásárlással, hanem ajándékként. Mindezek ellenére évi átlagban 12.000 olvasó
kereste fel, és 35.000 művet kölcsönzött. A kölcsönzött kötetek fele román nyelvű
volt, ennek oka az. hogy az iskolai és egyéb kötelező olvasmányokhoz így lehetett a
legegyszerűbben hozzájutni.97
A nagybányai városi múzeum könyvtára 1918 előtti állománya rossz állapotban
volt, részben rongyosra olvasták, részben pedig szükségraktárakban rejtegették,
illetve a románok semmisítették meg vagy vitték el a könyveket.98 A nagyváradi
Városi Könyvtár 40.000 kötetes, a magyar állomány fizikailag rossz állapotú,
elhelyezése alkalmatlan. A bibliotéka román részlegét fejlesztették intenzíven, a
magyart igyekeztek elsorvasztani.99
Az állami gimnáziumok könyvtárai sem voltak jobb helyzetben. A nagyszalontai
Állami Gimnázium könyveinek mintegy kétharmad részét 1932-ben elvitték, a
szilágysomlyói Állami (volt Minorita) Gimnázium könyvtárának számos kötetét az
iskola legrégebbi anyakönyveivel együtt megsemmisítették. A kolozsvári Állami
Leánygimnázium könyvei húsz évig egy nedves pincében áztak, alig néhány száz
maradt úgy-ahogy ép állapotban. A szamosújvári Állami Polgári Leányiskola
könyveit 1918-ban 80 kötet kivételével megsemmisítették.100 Nagyon rossz volt a
helyzet a gyergyószentmiklósi Állami Gimnáziumban is. Újabb magyar könyv
egyáltalán nem volt, a háború előtti állomány mindössze 1684 kötet, de az is erősen
hiányos, mindössze 16 Jókai-, 10 Mikszáth-kötetet őriztek a polcokon, az Arany-,
Petőfi- és Vörösmarty-kötet hiányos, Madáchtól, Csokonaitól pedig nem volt
található semmi.101
Az állami fenntartású könyvtárak mostoha helyzeténél valamivel jobb körülmények között tevékenykedtek az egyházi és alapítványi, illetve egyesületi tulajdonban
lévők. Ugyan ezek működését is számos módon nehezítették, de inkább volt lehetőségük a viszonylag elfogadható működésre.
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Egyházi könyvtárak
A legjelentősebb egyházi könyvtár a gyulafehérvári Batthyaneum volt, az intézmény
egyébként a második bécsi döntés után sem került vissza Magyarországra. Mindenesetre az impériumváltozást követően sem vitatta a román állam a püspökség
tulajdonát. Majláth püspök komoly anyagi áldozattal egy biztonságos páncéltermet
alakíttatott ki a különleges értékek megőrzésére. Az első roman provokációra
1941-ben került sor, amikor egy újságcikk a román műemléki törvény alapján a
Batthyaneum kincseit román nemzeti örökségnek nyilvánította. A cikk azzal zárult,
hogy számtalan ritka könyvet elraboltak az intézményből és Budapestre vittek.102
Az erdélyi magyar tudományosság és az egyetemi hallgatók napi igényeinek
kielégítése szempontjából a legfontosabb könyvtárrá a kolozsvári Lyceum bibliotékája vált. A kolozsvári piarista gimnázium gyűjteménye az egyik legrégebbi erdélyi
könyvtár volt, 1579-ben alapították a Báthory István által behívott jezsuiták, majd a
XVIII. században, a rend feloszlatása után a piaristák működtették. A Lyceumkönyvtár három és félszázados története alatt több alkalommal is egyetemi könyvtári funkciót töltött be: a Báthory-egyetem korában, 1581–1603 között, a Mária
Terézia által újjáalakított egyetem és a II. Józseftől megcsonkított Lyceum
Academicum szervezetében 1775-től 1872-ig, végül a román megszállás idejében.103
Az egyetlen könyvtár volt, amely 1928-tól jelentős mennyiségben magyarországi
magyar könyvet szerzett be és szolgáltatott a magyar egyetemi hallgatók nemzeti
művelődésének támogatására. Az addig zárt intézeti könyvtár nyilvános működésbe
kezdett, s egy évtized alatt 6442 kötet magyar szépirodalmi és tudományos művet
szerzett be. 1928-tól 1940-ig 227.964 látogatást és 68.729 kölcsönzést mutatott ki
5442 magyar főiskolai hallgató részéről. A piarista rend nagy anyagi áldozattal és
nem kis kockázatot vállalva működtette a könyvtárt.104 A könyvtár szerepe 1940-től
jelentősen csökkent, hiszen az egyetemi hallgatók ismét szabadon használhatták az
egyetemi könyvtárt.
Egyes gimnáziumok tanári könyvtárainak nyilvánossá fejlesztésére már a
világháború előtt voltak kezdeményezések. Kétségetelenül egy-egy erdélyi város
legjelesebb kulturális intézményei a gimnáziumok és azok könyvtárai voltak.
Trianon előtt főleg Csíkszereda, Székelyudvarhely és Kézdivásárhely katolikus
középiskolája nyitotta meg kapuit az olvasók szélesebb köre előtt. A román uralom
alatt azonban a nyilvános működést nem lehetett folytatni. A katolikus gimnáziumok magyar állománya viszonylag szerény volt, ebből a szempontból felülmúlta őket
a két székelyföldi református gimnázium, Marosvásárhely és Székelyudvarhely
anyaga. Ebben a két intézményben viszonylag sok, 1920 után Magyarországon
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kiadott könyvhöz is hozzá lehetett férni.105 A székelykeresztúri unitárius gimnázium
régi anyaga értékes, újabb magyar irodalom azonban gyakorlatilag nem volt az
intézményben.106
Az egyházak erejéből időnként még arra is futotta, hogy újonnan alapítsanak
könyvtárakat. Főleg a reformátusok jeleskedtek ezen a területen. Különböző olvasóköri, egyleti intézményeket hoztak létre, így Bánffyhunyadon a Református Polgári
Olvasókört, Zilahon a Református Nőszövetség és Leánykör alakult meg, Szamosújváron a Széki Református Egyházmegye Bethlen-könyvtára kezdte meg működését.
Désen a Református Ifjúsági Könyvtárt Bányai Ferenc lelkész és felesége alapította
úgy, hogy 1920-ban megvásárolták a dési és szamosújvári állami gimnáziumok
kiselejtezett és eladott könyveinek egy részét s „a némileg szabadabban mozgó
egyházi szervezet védelme alatt a közösség számára hozzáférhetővé” tették.107

Alapítványi és egyesületi könyvtárak
Az alapítványi könyvtárak legfontosabb, legértékesebb intézménye a marosvásárhelyi Teleki Téka volt. Igaz, hogy a XIX. század közepe óta lényegében könyvmúzeummá vált, a régi korok művelődésének tanulmányozásához jelenthetett alapvető
forrásmunkákat, emiatt a modern kor igényeinek az állomány már nem felelt meg.
A Téka jogi helyzete a két világháború között meglehetősen zavaros volt. Az Afrikautazó és felfedező gróf Teleki Sámuel – az alapító kancellár dédunokája – még
1913-ban alapítvánnyá alakította át a hitbizományt. Mivel 1916-ban közvetlen
utódok nélkül halt meg, a Téka kurátora a még kiskorú gróf Teleki Károly lett.108
A református egyház több alkalommal is megpróbálta az alapító kancellár akaratát
érvényesíteni azzal, hogy a közfelügyeletet gyakorolja. Eredménytelen tárgyalások
folytak hosszú évekig, míg végül az időközben nagykorúvá vált Teleki Károly
1925-ben mint Alapítványt bejegyeztette.109 A bizonytalan jogi helyzetnek 1940
után, a magyar időkben lett vége néhány évre, ugyanis Hóman Bálint kezdeményezésére 1942-ben új alapítólevél készült, melyben Teleki Károly lemondott a kurátorságról és alapítványi formában működött 1948-as államosításáig az intézmény.
Teleki Károly meglehetősen sajátságosan bánt a Tékával, számos ritkaságot, ősnyomtatványt, RMK-t és kódexet – többek között egy Corvinát – egyszerűen eladatott.110
A sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumot 1924-ben szintén alapítvánnyá
szervezték át, amelyet mint jogi személyt a román állam is elismert. A könyvtára
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20.000 kötetes volt, köztük értékes kéziratokkal (pl. Apor-kódex). A háború előtti
tudományos irodalom nagy számban volt az állományban, a szépirodalmat viszont
meglehetősen kevés mű képviselte. Nyilvános jellege a román időszakban nem volt,
az intézmény vezetősége nem akarta a figyelmet felhívni a múzeumra.111
Újabb olvasnivalót, szépirodalmat, elsősorban divatos regényeket főleg a kaszinók
gyűjtöttek, többek között Marosvásárhelyen, Kézdivásárhelyen és
Székelykeresztúron. A három könyvtárban meglehetősen jó volt az olvasói forgalom
is és a három jól felszerelt és jól működő kaszinókönyvtár azt bizonyítja, hogy „ahol
nagyobb az olvasási kedv, ahol jobb a szervezés, oda mégis csak eljut a magyar könyv
cenzúra, határzár, tilalom ellenére.” Jól működött a kolozsvári Kaszinó Könyvtára is,
amellett, hogy régi anyagát sikerült megőriznie, évi 20-30 ezer lejt tudott gyarapításra fordítani.112 Gyengébb volt az állomány Sepsiszentgyörgy, Csíkszereda,
Nyárádszereda kaszinójának könyvtárában.113
A kaszinói gyűjteményeknél rosszabb volt a helyzet a kereskedői, iparoskörök
könyvtáraiban. Közülük csak néhány működését lehetett színvonalasnak tekinteni,
ilyen volt mindenekelőtt a székelyudvarhelyi Kereskedői Kör kulturális munkája, a
könyvtárnak sikerült beszereznie az újabb magyar irodalom számos kiváló szerzőjének, Mórának, Móricznak, Kosztolányinak, Zilahynak, Márainak, Babitsnak,
Hunyadynak néhány művét. Székelyudvarhelyen működött még a Polgári Önképző
Egylet is, mintegy 1500 kötettel és évi 3-4.000 kötetnyi forgalommal. Jó színvonalúnak mondható még a kézdivásárhelyi Kereskedők Társasága könyvtára is.114
A többi hasonló intézményben viszont túlnyomó többségében ponyva és egyéb
értéktelen irodalom volt. Közéjük tartozott a marosvásárhelyi Ipartestület, a
kézdivásárhelyi Vegyes Ipartestület, a csíkszeredai Kereskedői Kör, a gyergyószentmiklósi Kereskedői Kör és a szászrégeni Magyar Iparos Olvasókör. A gyergyószentmiklósi Ipartestületet néhány éve feloszlatták, könyveiből, ami megmaradt, egy
asztalra tornyozták. Viszont felüdülést jelentett a csíkszeredai Ipartestület. Néhány
évvel ezelőtt ezt is föloszlatták, de a könyvtáros, Bedő Ákos szíjgyártó felesége egy
éjszaka kilopta a könyveket az egyesület volt helyiségéből, lakásán rejtegette s onnét
adogatott kölcsön könyveket megbízható személyeknek.115

A népkönyvtárak
A legrosszabb helyzetben vitathatatlanul a népkönyvtárak voltak. Nagy részük
megszűnt, felbomlott, működése ellehetetlenült és a román állam egyszerűen nem
törődött velük; jó, ha csak közömbös volt irántuk és nem semmisítette meg a
könyveket. Szomorú sorsuknak egyébként részben a Trianon előtti magyar hatósá-
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gok érthető biztonságra törekvése volt az oka. A megszervezett népkönyvtárakat
sokszor a községházán, a jegyzői lakban vagy az állami iskolában helyezték el,
mondván, hogy ott lesz a legjobb, legvédettebb helyük, ott biztonságban lesznek.
Mivel ezen intézmények a román államé lettek, az ott őrzött könyvek is az állam
tulajdonába kerültek.116 Ezt a roppant jelentős pusztulást tükrözi Sulyok István
1929-as felmérése, amelyben mindössze 179 működő népkönyvtárról sikerült
tudósítani. Ezek is alapvetően csak azért maradtak meg, mert a valamivel védettebb
egyházi iskolákban, lelkészi lakásokban vagy egyesületeknél voltak elhelyezve.
Mivel állami segítségre, kezdeményezésre nem lehetett számítani, az erdélyi
magyarság megkísérelte társadalmi úton újjászervezni a népkönyvtárakat. A megkeresett szervezetek, intézmények – többek között egyházak, vallásos egyesületek,
gazdakörök, hitelszövetkezetek – áldozatvállalása 1929 végén lehetővé tette 94 falusi
népkönyvtár létesítését. A felállított népkönyvtárak értéke egyenként 3.000 lej volt.
Az ügy érdekében számos magánszemély és szervezet megmozdult, kiemelkedett
nagy összegű támogatásával a Gazdasági és Hitelszövetkezetek Szövetségének
kolozsvári központja, valamint a Magyar Nép című néplap kiadóhivatala.117
Az akció a Magyar Nép Könyvtára néven indult el. Ezen a címen 1924-tól könyvsorozat jelent meg a kolozsvári Minerva Nyomda kiadásában. A két világháború
közötti romániai magyar könyvkiadás lényegében nem könyvkiadói, hanem
nyomdai meghatározottságú volt. Az erdélyi magyarság legjelentősebb, mert legtöbb
művet kiadó intézménye a Minerva Könyvnyomda RT volt, egymaga 1563 művet
adott ki, mintegy negyedét az Erdélyben megjelent magyar nyelvű könyveknek.118
A Minerva indította meg 1921-ben a Magyar Nép című hetilapot, amely falusi
gazdálkodóknak, városi iparosoknak, kereskedőknek szánt kiadvány volt és politikai
cikkei mellett ismeretterjesztő írásokat és szépirodalmat közölt. A lap szerkesztője
Gyallay Domokos (1880–1970) író, szerkesztő volt.
A hetilap előfizetőinek indította meg 1923-ban a Magyar Nép Könyvtára című
sorozatot; ingyen küldték az egyes köteteket a prenumerálóknak. 1940-ig, a második
bécsi döntésig 63 száma látott napvilágot, az utolsó, 64. tomus már a Magyarországhoz tartozó Kolozsvárott jelent meg. A sorozat egyik célkitűzése volt, hogy bázisa
legyen egy falusi népkönyvtári hálózat kiépítésének, illetve azon létrejövő olvasómozgalomnak, ezért elsősorban a remélt népi, paraszti olvasóközönség érdeklődésére számot tartó írásokat tettek közzé. Volt közöttük szépirodalom (klasszikus és
kortárs magyar írók kötetei) is, de nagy számban jelentek meg gyakorlati ismereteket
népszerű formában tárgyaló kiadványok, így jelentek meg a mezőgazdaság, a
méhészet, a talajművelés, az állattenyésztés, az egészségügy legfontosabb kérdéseit
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bemutató tomusok is. A kis formátumú, mindössze 15 cm gerincmagasságú vállalkozás egyes darabjai az alábbiak voltak:
1. sz. Szavalókönyv. Összeáll.: Rajka László. 1923. 94 p., 2. sz. Históriás könyvecske. Összeáll.: György Lajos. 1924. 104 p., 3 .sz. Magyar lakodalom. (Vőfélykönyv.) Összeáll.: Csűry Bálint. 1924. 58 p., ua. 2. kiadás. 1938. 74 p., 4–5. sz. Abonyi
Lajos: A betyár kendője. Népszínmű dalokkal 6 felvonásban. Műkedvelők számára
átdolg.: Rass Károly. 1924. 140 p., 6. sz. Földmérés kis könyve. Írta: Kataszteri
főmérnök. 1922. 86 p., 7. sz. Jókai Mór: Bokréta a legnagyobb magyar elbeszélő
műveiből. Összeáll.: Kristóf György. 1924. 111 p., 8–9. sz. Benedek Elek: Magyarok
története. 1925. 192 p., 11–12. sz. Valló Árpád: A méhtenyésztés vezérfonala. Az erdélyi viszonynak megfelelően átdolg. Török Bálint. 1925. 167 p., 12–13.sz. Műkedvelők
színműtára. Magán- és páros jelenetek, egyfelvonásos színdarabok gyűjteménye.
Összeáll. és részben átdolg.: Kántor Lajos. 1925. 176 p.,14. sz. Balogh Ernő: A föld
köpenyege. A levegő sajátságai és tüneményei. 1926. 112 p., 15. sz. Műsor falusi
műkedvelő előadás számára. Összeáll.: Maksay Vince. 1926. 32 p. 16.sz. Lampért
Géza: Egy hold föld és más történetek. Elbeszélések a magyar nép számára. 1926.
80 p.,17. sz. Nagy Péter: Három egyfelvonásos színdarab. 1926. 69 p., 18.sz. Benedek
Elek: Erdélyi népmondák. 1926. 116 p.,19. sz. Voinovich Géza – Bartók József:
Szivárvány. Zsuzsi. Bevezetéssel sajtó alá rendezte: György Lajos. 1927. 44 p. 20. sz.
Lázár László, Cs.: Mezőgazdasági útmutató papok, tanítók és kisgazdák részére.
I. rész. 1927. 63 p., 21. sz. Daloskönyv. Összeáll.: Nemes Elemér. I. sorozat. 1927. 62 p.,
22–23. sz. Vásárhelyi János: Egymás között. Cikkek, előadások. 1927. 192 p., 24. sz.
Sebesi Samu: Szép a Nyikó s a vidéke és más novellák. 1928. 104 p. 25. sz. Földes
Zoltán: Az endrédi leányvásár és más elbeszélések. 1928. 102 p., 26–27. sz. Szász
Ferenc: Mindennapi kenyerünk. 1928. 152 p., 28. sz. Kiss Menyhért: Marosszéki
atyafiak. 1928. 85 p., 29. sz. Jakab Ödön: Versek. 1928. 110 p., 30. sz. Kovács Dezsőné:
Petőfi Sándor és szülei. 1928. 68 p., 31. sz. Lázár László, Cs.: Mezőgazdasági útmutató. II. rész. Növénytermelés. 1928. 128 p., 32–33. sz. Vathy Elek: A magyar szépirodalom története. Képekkel. 1928. 132 p., 12 mell., 34–35. sz. Vásárhelyi László:
Az életből az életnek. 1929. 211 p., 36. sz. Finta Zoltán: Jancsi és Juliska. Elbeszélések.
1929. 117 p., 37–38. sz. Szász Ferenc: Tanácsadó gyümölcstermelők számára. 1929.
218 p., 39. sz. Szondy György: Állatok, virágok. Ötvenhárom, részben eredeti rajzzal.
1930. 96 l., 40. sz. Második szavalókönyv. Összeáll.: Gyallay Domokos. 1930. 90 p.,
41. sz. Balogh Arthur: A kisebbségek védelme. 1930. 96 p., 42. sz. Roska Márton:
Néprajzi feladatok Erdélyben. Összeáll.: --. 1930. 81 p., 43. sz. Heltai Gáspár: Halhatatlan mesék, melyeket elsőbben ötödfélszáz esztendővel ezelőtt írt meg és adott ki
magyar nyelven itt Erdélyben Heltai Gáspár. Munkája nyomán a manapság használatos nyelvre átírta, kiválogatta és sajtó alá rendezte: Szentimrei Jenő. 1931. 175 p.,
44. sz. Gyallay Domokos: Hadrakelt emberek. Elbeszélések. 1931. 122 p., 45. sz.
Donáth László: Szegény bolond. 2. népies kiadás. 1931. 126 p., 46. sz. Bálint Vilmos:
A dúsgazdag. Bibliai színjáték 4 képben. A régi moralitást színpadra írta: --. 1932.
64 p., 46. sz. Bálint Vilmos: Ua. II. átdolg. és bővített kiadás. 1932. 80 p., 47. sz.
Hóstáti lakodalom. Életkép a kolozsvári földészek esküvőjéről. Összeáll.: Vásárhelyi
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János. 1933. 59 p., 48. sz. Izsák Domokos: Dalok erdőn, mezőn. Versek. Tompa László
előszavával. 1935. 87 p., 49. sz. Jánossy Béla, P.: Király daliája. Költői elbeszélés. 1935.
145 p., 50. sz. Szotyori Lajos: Falusi mulattató. Jelenetek, színjátékok. 1935. 80 l.,
51. sz. Páter Béla: Csodahatású gyógynövények. 1936. 86 p., 52. sz. Balogh Arthur:
Széchenyi István. 1936. 81 p., 1 mell. 53. sz. Konopi Kálmán: Jó búzából lesz a jó
kenyér. A búza nemesítése és termelése. 1936. 130 p., 54–55. sz. Koncz Lajos: Konyhakertészet. 1938. 240 p., 56. sz. Biró Vencel: Nagyságos fejedelmek idejében. Történeti
elbeszélés, Szopós Sándor rajzaival. 1937. 124 p., 57. sz. Tompa Mihály: Elbeszélő
költemények. Összeáll.: Gyallay Pap Domokos. 1938. 77 p., 58. sz. Baksay Sándor:
Patak banya. Történet Mária Terézia uralkodásának idejéből. 1938. 140 p., 59. sz.
Nagy András: Jó egészséget! János tapasztalatai a főorvos úr szolgálatában. 1938.
82 p., 60–61. sz. Tóth István: A magyar díszítés alapformái. 1939. 212 p., 62. sz.
Nevezetes anekdoták. Összeválogatta: Vathy Elek. 1939. 112 p., 63. sz. Biró Sándor:
Mátyás király. 1940. 104 p., 64. sz. Vásárhelyi János: A szeretet iskolájában. 1940. 98 p.
Az 1929-ben a kibontakozó erdélyi magyar népkönyvtári mozgalom tehát
bizonyos értelemben erre a sorozatra alapozódott.119 1929-ig a sorozat 37–38. egysége
látott napvilágot. A népkönyvtári akcióban ezeken a köteteken túl ifjúsági műveket
is küldtek – ezek szintén sorozatban láttak napvilágot A Magyar Ifjúság Könyvtára
cím alatt – illetve egyedi köteteket is eljuttattak a népkönyvtáraknak. Az ifjúsági
sorozatban 10 számban 8 tomus jelent meg, némileg meglepő módon Conan Doyle
egyik írását is közzétették. Az egyedi kötetek között Petőfi, Arany, Makkai Sándor,
Gyallay Domokos, Berde Mária, Kós Károly műve is megtalálható volt.120
Az akciónak köszönhetően valóban növekedett Erdélyben a népkönyvtárak
száma. A hetilap 1938 végéig a mintegy 1500 magyar lakosságú község közül 363
faluban szervezett népkönyvtárat, szétküldve ez időpontig saját könyvkiadásuk első
sorozatából 24.849 drb könyvet 1.230.897 lej értékben. (363 községből 70 helyre
teljesen ingyen küldték szét a sorozatot.) Ezenkívül szétküldtek még 39.136 darab
irodalmi művet, 1.025.387 lej 50 bani értékben, a rendelésekhez csatolva további
50.613 darabot ajándékként, 1.213.644 lej 50 bani értékben. Összesen tehát 89.749
darab könyvet küldtek szét 2.239.032 lej értékben. Az első és második sorozat
kiadványaiból így összesen 114.598 kötetet hozott forgalomba 3.469.929 lej értékben.
Ugyanakkor teljesen ingyen eljuttattak a népkönyvtáraknak és iskoláknak a Gyallay
Domokos által szerkesztett képes ábécéből 25.000 példányt.121 Kétségtelenül nagy
teljesítmény, ha tekintetbe vesszük, hogy tíz évvel ezelőtt alig volt falusi népkönyvtár
– írta Nagy István cikkében.122 A kommunista író elismerő szavai mellett azonban
élesen bírálta is az akciót, illetve vitatta, hogy lehet-e úgy általánosságban erdélyi
népkönyvtárakról beszélni. Észrevételeinek egyik eleme a nemzetiségi bezárkózást
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korholta, a másik pedig a küldött könyvanyag elavult, konzervatív voltát nehezményezte.
Mint írta, nem lenne szabad megfeledkezni arról, hogy Erdélyben más nemzetiségek, románok, szászok, zsidók is élnek, ez a tény elsikkad a falusi népkönyvtárak
kérdésének tárgyalásánál. Az író annak a véleményének adott hangot, hogy elsősorban a szórványosan, de azért létező munkáskönyvtárak tükrözik leginkább a nép
önművelődési készségét. A munkáskönyvtárak saját kezdeményezésből alakultak s
„az önművelődési törekvéseknek arról a fokáról tanúskodnak, amely túlmegy a saját
nemzeti kultúra elsajátításán az itt élő nemzetek s az európai népek kultúrája felé.”123
A munkáskönyvtárak polcain barátilag megférnek egymással a román és szász írók
művei a magyarokéval, nemcsak magyarra fordítva, hanem eredeti nyelven is. Arra
kellene törekedni, főleg a vegyes etnikumú vidékeken, hogy magyar–román népkönyvtárak jöjjenek létre. A mai Erdély területén kb. 35-40 ilyen munkáskönyvtár
működik s mintegy 100.000 kötete forog az olvasók kezén. A munkáskönyvtárak
állománya nyitottabb, korszerűbb, mint a falusi népkönyvtáraké, jelszavuk: Ismerj
meg mindenkit! A legtöbb falusi népkönyvtárban a tanító vagy a pap a kezelő, ebből
adódóan nagyobb az állomány egyoldalúságának veszélye. Ez az alapvető gyöngesége a népkönyvtáraknak azonnal nyilvánvalóvá válik, ha összehasonlítjuk a
munkáskönyvtárakkal. Például a Magyar Nép Könyvtára sorozatban csak magyar
írók munkái szerepelnek, számos mű mezőgazdasági kérdést tárgyal. A szépirodalom szerzői közül hiányzik Móricz, Szabó Dezső, Ady Endre, Illyés Gyula, Tamási
Áron, „Hiányzanak a falukutató művek, hiányzik a magyar társadalomkutatás.
Mondhatnók, hiányzanak mindazok a munkák, melyek megtalálhatók a munkáskönyvtárakban. A „Magyar Nép” Könyvtár egyoldalúsága még szembeötlőbb, ha
tekintetbe vesszük, hogy egyetlen egy névre sem akadunk könyvjegyzékükben az
európai klasszikusok közül. Hiányzanak a román irodalom művészi s tudományos
termékei. Ilyen körülmények közt bizony meglehetősen csonka ez a könyvtár a nép
szempontjából. Felettébb sántít az a népnevelő munka, mely pl. az itt élő népek életét
művelődését és törekvéseit nem ismerteti a magyarság közt. Még inkább bírálható
gyengesége a „Magyar Nép” Könyvtárának az a félelme, amivel mellőzi a magyar
nemzet haladását sürgető írók műveit. Ez már szinte bűnnek számít. Hisz a népet
károsítják meg, amikor a népkönyvtárak révén nem segítik elő a nép
tájékozódókészségét a társadalom nagy kérdéseinek megismerése felé.”124
A minőségi olvasás gondjai megjelentek egy város, Szatmár magyar lakossága
olvasási szokásait vizsgáló cikkben is. Szatmár kultúrigényeit magyar vonatkozásban az összesen mintegy 15.000 kötetet számláló kölcsönkönyvtárak s hat különböző egyesületi könyvtár elégíti ki, ám ezek közül is az Iparos otthon kb. 6.000
kötetnyi, valamint a Polgári társaskör könyvtára — nem működnek. A működő
egyesületi könyvtárak köteteinek száma 2.200 körül mozog. Mintegy 17.000 kötet
könyv áll tehát Szatmár város 30-35.000 főnyi összmagyarsága rendelkezésére.
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Az egyesületi könyvtárak könyveinek legnagyobb része múlt századbeli, s ebben a
tekintetben csak a Kereskedőifjak könyvtára kivétel, mely egyben a legnagyobb is a
működő könyvtárak között. A Szatmáron élő 4.000-4.200 ipari munkásból, akiknek
túlnyomó része magyar anyanyelvű s akikhez ezek az egyesületi könyvtárak
legközelebb állnak, csak mintegy 70 fő (másfél százalék) veszi igénybe őket. Komoly
értelemben vett könyvvásárlásról ennél a rétegnél, melynek heti keresete gyakran
alig haladja meg egy valamirevaló magyar könyv árát, természetesen szó sem lehet.
Krajcáros ponyvát vesznek legjobb esetben az ócskasoron s azt csereberélik egymás
között. Talán egy százaléka Szatmár összmagyarságának az a réteg, mely ilyen
módon jut a „kultúra áldásaihoz”. S ha a városi munkásság valamely töredéke mégis
olvas, a falusi és városszéli földmunkás réteg rendelkezésére nem áll könyvtár vagy
olvasókör egész Szatmár megye területén. Így emlékezetében Kinizsi Pál, Rózsa
Sándor, Patkó Bandi históriái élnek tovább ma is, nemzedékről-nemzedékre. Ami a
világgal és az írott szóval való kapcsolatát illeti, az legjobb esetben az az egylejes
újság, amit a hetivásáron néha megvesz. Ha van réteg, amelynek sürgősen szüksége
van betűre s ezen keresztül könnyen nevelhető és művelhető, az feltétlenül a parasztság, melyhez nem jutott még el az a detektív- és kalandorirodalom, ami hatalmában
tartja az alsóbb városi rétegeket. A kölcsönkönyvtárakat, ha nem is feltétlenül csak a
tehetősebbek, de legfőképp a polgárság veszi igénybe. Ezekben úgy véli, megtalálja
azt, amire szüksége van s viszonylag olcsón elégítik ki, bizony nem mindig magas
irodalmi igényeit. A szatmári kölcsönkönyvtárak előfizetőinek száma kb. 2.500, ami
a város összmagyarságának 8 százaléka. Figyelmen kívül hagyva azt a mintegy
6-700 olvasót, akik a kölcsönkönyvtárakból kizárólag detektív és kalandorregényeket kölcsönöznek, a könyvkölcsönzést elsősorban a divat határozza meg. A magyar
írók közül legolvasottabbak Erdős Renée, Földi és Zilahy, a külföldiek közül Fallada
és Pitigrilli. S ha Stefan Zweig és Romain Rolland még találnak is olvasókra, Gorkijt
pl. már alig olvassák. Ellenben a Halászó macska uccájáért versengnek s mikor a
Réztábla a kapu alatt című könyvről irodalmi törvényszéket tartottak Szatmáron,
mindenki Cronint akart olvasni. Az erdélyi írókat nem ismerik. Viszont igaz, hogy a
múlt évben Szatmáron tartott Petőfi-ünnepség hatása alatt az egyébként kicsi
könyvforgalmat bonyolító szatmári könyvkereskedések több Petőfi-kötetet adtak el.
Szatmár 35 ezer lelket számláló magyarságából adataink szerint kb. 3.500, tehát 10
százalék olvas s ez ha az olvasmányok minőségét figyelmen kívül hagyjuk is,
elszomorító szám. A minőségi olvasás csaknem teljes hiánya azonban arra is int,
hogy ha művelődésünk legégetőbb és legsürgősebb teendője feltétlenül a népi
rétegeknek akár olvasókörök, akár népkönyvtárak segítségével történő kulturális
ellátása is, nem hanyagolható el a már ma olvasók irodalmi ízlésének fejlesztése és
olvasmányukkal szembeni igényük fokozásának kérdése sem.125
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AZ ERDÉLYI KÖNYVAKCIÓ
Ezerkilencszáznegyven augusztus 30-án Bécsben Németország és Olaszország a
magyar–román vitában részletes tárgyalás nélkül döntött, miután az érintett felek
előzetesen elfogadták a két hatalom döntőbíráskodását: Magyarország visszakapta a
Trianonnál elvesztett területei egy részét, 43.000 km² földet. A visszacsatolt északerdélyi, partiumi és székelyföldi részeken 2,5 millió ember élt, közülük 53 % volt a
magyarok aránya. Az új magyar–román határ a Nagyszalonta – Nagyvárad – Kolozsvár – Marosvásárhely – Sepsiszentgyörgy vonaltól valamivel délre húzódott, vagyis
lényegében a tágan felfogott Erdély északi része a Székelyfölddel került vissza.126
A döntés utáni napokban Hóman Bálint miniszter azonnal megszervezte a visszatért területek könyvtárainak ellátását szolgáló társadalmi akciót. Utasítására a Közgyűjtemények Országos Főfelügyelősége keretében Pasteiner Iván országos főfelügyelő
létrehozta az erdélyi osztályt, hogy a román uralom alatt a magyar könyvektől elzárt
gyűjteményekbe juttassák el az 1918–1940 között kiadott munkákat. Hóman felhívással fordult a könyvkiadókhoz, tudományos intézményekhez és magánszemélyekhez,
hogy adományaikkal segítsék a népszerű nevén „erdélyi könyvakciónak” nevezett
kezdeményezést.127 Pasteiner Iván Erdélybe utazott tájékozódás céljából, hogy felmérje
az igényeket és a könyvtárak helyzetét, egyáltalán működnek-e és alkalmasak lehetnek-e közgyűjteményi feladatok ellátására. Csakhamar körvonalazódtak a teendők.
A visszatért Erdélyt három körzetre – északi (Szatmárnémeti és Nagybánya környéke),
középső (Nagyvárad, Kolozsvár és Beszterce vidéke), déli (Székelyföld) – osztották.
Az egyes régiókba a Főfelügyelőség munkatársai utaztak a teendők koordinálására
Benedek András, Jékely Zoltán és Soltész János személyében, utóbbit később Vértesy
Miklós váltotta. A kiküldöttek részletes jelentést készítettek és ezek alapján alakult ki
az ellátandó könyvtárak köre. Alapelvként fogadták el, hogy ne forgácsolódjon szét a
gyűjtött könyvanyag, hanem a földrajzi szempontok figyelembevételével állapítsák meg
a könyvekben részesülő könyvtárak számát és fontossági sorrendjét. Első körben a
nagy közgyűjtemények szerepeltek a könyvküldeményt kapó intézmények jegyzékén,
utánuk következtek minden régióban a könnyen megközelíthető városokban található
bibliotékák. A cél az volt, hogy az öt nagy város – Kolozsvár, Nagyvárad, Marosvásárhely, Sepsiszentgyörgy, Szatmárnémeti – könyvtárába az 1918–1940 között megjelent
és az akció során beküldött könyvek egy-egy példányát eljuttassák. A nagyobb
városokban adott esetben több intézmény is kapott könyveket.
Fontos további célkitűzés volt, hogy a könyvek a lehető legnagyobb mértékben
jussanak el az olvasókhoz. Több helyen erre a célra egy-egy gimnáziumi könyvtár
látszott alkalmasnak, vagyis hosszabb távon ezeknek a gyűjteménynek közkönyvtári
funkciót szántak.
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Így alakult ki annak a 111 könyvtárnak a csoportja, ahova az akcióban felajánlott
és begyűjtött 164.428 könyvet elküldték. A maradék 24.600 kötetet népkönyvtárak
részére tartalékolták és 96 könyvtárnak juttatták el. Az akció elsődleges célja a
tudományos és közművelődési könyvtárak támogatása volt, a népkönyvtárak
megsegítésére megkezdődött a VKM által a rendszeres segélyek juttatása.128 A 96
népkönyvtár területi megoszlás szerint a következő volt: Háromszék vármegye 26,
Szatmár 21, Maros-Torda 8, Csík 8, Bihar 8, Udvarhely 7, Szolnok-Doboka 4, Kolozs
4, Máramaros 4, Beszterce-Naszód 3, Szilágy 1, Kis-Küküllő 1, Ugocsa 1 intézménye
kapott könyveket. Közülük 71 egyházi (28 római katolikus, 43 református), 25 pedig
világi fenntartású volt.
Az akció sikeres volt, 1941 májusáig összesen 189.028 könyv érkezett, ebből a
kiadók 54.788, a tudományos társulatok, közintézmények 86.963, magánszemélyek
pedig 47.277 kötetet adományoztak. A könyvek az alábbi helyekre jutottak el:
Északi terület
1. Szatmárnémeti

11.205 kötet

7 könyvtárt lát el

2. Nagykároly

5.930 kötet

4 könyvtárt lát el

3. Máramarossziget

4.799 kötet

4 könyvtárt lát el

4. Nagybánya

4.798 kötet

4 könyvtárt lát el

5. Érmihályfalva

1.085 kötet

1 könyvtárt lát el

6. Felsőbánya

856 kötet

1 könyvtárt lát el

7. Tasnád

768 kötet

1 könyvtárt lát el

8. Nagysomkút

614 kötet

1 könyvtárt lát el

Összesen

30.055 kötet

23 ellátandó könyvtár

Középső terület
1. Kolozsvár

48.685 kötet

25 könyvtárt lát el

2. Nagyvárad

12.639 kötet

7 könyvtárt lát el

3. Nagyszalonta

4.868 kötet

4 könyvtárt lát el

4. Zilah

4.292 kötet

4 könyvtárt lát el

5. Szamosújvár

3.890 kötet

5 könyvtárt lát el

6. Szilágysomlyó

2.892 kötet

3 könyvtárt lát el

7. Szászrégen

2.580 kötet

2 könyvtárt lát el

8. Dés

2.397 kötet

2 könyvtárt lát el

9. Bánffyhunyad

1.680 kötet

2 könyvtárt lát el

1.112 kötet

2 könyvtárt lát el

10. Beszterce
11. Zsibó

777 kötet

Összesen

85.812 kötet
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1 könyvtárt lát el
57 ellátandó könyvtár
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Déli terület (Székelyföld)
1. Marosvásárhely

15.554 kötet

8 könyvtárt lát el

2. Sepsiszentgyörgy

8.788 kötet

2 könyvtárt lát el

3. Székelyudvarhely

6.542 kötet

6 könyvtárt lát el

4. Kézdivásárhely

4.602 kötet

4 könyvtárt lát el

5. Csíkszereda

3.625 kötet

3 könyvtárt lát el

6. Székelykeresztúr

3.018 kötet

2 könyvtárt lát el

7. Gyergyószentmiklós

2.326 kötet

2 könyvtárt lát el

8. Ditró

1.416 kötet

1 könyvtárt lát el

9. Nyárádszereda

1.059 kötet

1 könyvtárt lát el

10. Kovászna

872 kötet

1 könyvtárt lát el

11. Gyergyóremete

759 kötet

Összesen

48.561 kötet

1 könyvtárt lát el
31 ellátandó könyvtár

A három régió együtt összesen 164.428 kötet 111 ellátandó könyvtár129
Az erdélyi könyvakció kétségtelenül hozzájárult ahhoz, hogy a Trianonnál
elszakított és az 1940-ben visszakerült területek könyvtári intézményrendszere
ismét képes legyen bekapcsolódni a magyar szellemi élet vérkeringésébe.
Az 1920 után Romániához került területek magyar művelődési életének szerves
részét alkotják a könyvtárak. Nem lehet valódi és teljes magyar könyvtártörténetről
írni és beszélni az elszakított részeken roppant nehéz körülmények között működő
bibliotékák históriájának tárgyalása nélkül. Ezek a gyűjtemények egyrészt a régmúlt
korok magyar szellemi életének írásos forrásait őrizték és mint ilyenek a nemzeti
identitás megőrzésének alapvető intézményei voltak, másrészt pedig hozzájárultak a
kisebbségi létbe kényszerült magyarság látóhatárának bővítéséhez, ahhoz, hogy ne
szakadjanak le végleg az egységes magyar művelődésről. Ezt a kettős feladatot
végezték el áldozatos munkával, hallatlanul nehéz körülmények között az erdélyi
magyar könyvtárak fenntartói, kezelői és mindazok, akiknek nem volt közömbös
a nemzeti művelődés múltja, jelene és jövője.
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A POSZTIGAZSÁG KORA
ÉS A KÖNYVTÁRAK1
KOLTAY TIBOR 2

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

TIBOR KOLTAY: THE AGE OF POST-TRUTH
AND THE LIBRARIES
Nowadays, we can easily find writings about fake news, misinformation,
disinformation, or about the age of post-truth. These terms do not exactly cover the
same concepts, but their study can bring in generalizable lessons. This paper presents
some of the features of this group of phenomena without aiming its full coverage. The
role of information overload, of epistemic bubbles, echo chambers filter bubbles and of
the social media is described. Tools for alleviating the impact of disinformation, such
as information literacy and media literacy and other solutions that can be used by
libraries are presented. Limitations of these and their legitimate criticisms are also
pointed out.
Napjainkban könnyen találunk írásokat az álhírekről, a félreinformálásról, megtévesztő információkról, vagy éppen a posztigazság koráról. Ezek a kifejezések nem
pontosan ugyanazokat a fogalmak takarják, mindazonáltal vizsgálatuk általánosítható tanulságokat hozhat. Ez az írás a teljesség igénye nélkül mutatja be ennek a
jelenségcsoportnak néhány jellemzőjét, ide értve az információs túlterhelés, az
ismeretbuborékok, a visszhangkamrák és a szűrőbuborékok hatását, a közösségi
média szerepét. Szól azokról az eszközökről, amelyek használatával enyhíthetjük
hatásukat, így az információs műveltség és a médiatudatosság kínálta lehetőségeket és
más, a könyvtárak által alkalmazható megoldásokat, kitérve ezek korlátaira és az
őket érő jogos kritikákra is.
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BEVEZETÉS
A post-truth (posztigazság) 2016 angol szava volt (E-nyelv, 2016). Ez a kifejezés olyan
körülményeket jelöl, amelyek folytán az objektív tények kevésbé formálják a közvéleményt, mint az érzelmek és a hiedelmek (Oxford Dictionaries, 2016). Közben sokan
nem is tudnak arról, hogy léteznek álhírek (Szvetelszky, 2017). Nem véletlen tehát,
hogy napjainkban könnyen találunk írásokat az álhírekről, a félreinformálásról,
megtévesztő információkról, vagy éppen a posztigazság (post-truth) koráról, a
tények utáni korról vagy a hamis hírek koráról, esetleg az igazság hanyatlásáról.
Ezek a kifejezések nem pontosan ugyanazokat a fogalmakat takarják, különös
tekintettel arra, hogy gyakran állnak politikai csatározások középpontjában.
Mindazonáltal objektivitásra törekvő és politikamentes vizsgálatuk általánosítható
tanulságokat hozhat, akkor is, ha be kell látnunk, hogy világunk már nem a racionális, tényekre alapozott gondolkodás természetes útját járja (Bawden, 2017).
Természetesen – a teljesség igénye nélkül – bemutatom ennek a jelenségcsoportnak néhány jellemzőjét és azokat az eszközöket („ellenszereket”), amelyek használatával enyhíthetjük hatásukat. Ezeket a megoldási javaslatokat jogos kritikák is érik,
mivel megvalósításuk egyáltalán nem könnyű, ráadásul hatókörük is korlátozott,
tehát ezekről is szólnom kell.
A tévinformációk tágabb kontextusát az információ „sötét oldala” adja meg. Az itt
megfigyelhető jelenségek már régóta jelen vannak, azonban az általuk okozott
problémákról főleg manapság beszélünk nagyobb gyakorisággal. Ennek kapcsán
Bawden és Robinson (2009) elsősorban az információk mennyiségéhez kötődő
problémákkal, ezen belül pedig az információs túlterheléssel foglalkoztak. Az információs túlterhelés viszont kapcsolódik a „posztigazság” problémaköréhez is, ahogy
arról még szólni fogok. E két témakör kapcsán azonban az is igaz, hogy az információk világának „jó” vagy „világos” oldalról is kell szólnunk, hiszen az „információs
betegségek” okozta szimptómák enyhítésével a fentebb jelzett problémák és korlátok
ellenére is foglalkoznunk kell (Koltay, 2017).

NÉHÁNY FOGALOM
A fogalmak kapcsán látnunk kell, hogy a legtermékenyebb diskurzus az álhírekkel
kapcsolatos, viszont természete elsősorban közéleti jellegű (Aczél, 2017), tehát nem
feltétlenül nevezhető szakszerűnek. Mindenesetre az álhírek (fake news) kifejezés
hamis tartalmak politikai célú terjesztését fedi, azonban tágabb értelemben ebbe a
körbe tartoznak a híresztelések, a pletykák és a kétes értékű, vagy teljesen félrevezető
információk is (Pavleska, 2018), köztük a hoaxok és a hírlapi kacsák (Z. Karvalics,
2017). Lényegében közös jellemzőjük az is, hogy táplálják és meg is erősítik a
tévhiteket (Buckingham, 2017).
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Bennett és Livingston (2018) szerint az álhír elnevezés túlzottan az egyes esetekre
szűkíti le ezt a fogalmat, míg a dezinformáció, félrevezetés (disinformation) szisztematikus jellegét húzza alá. A dezinformáció „szándékosan konstruált megtévesztő,
félrevezető tartalom, a valóságnak a kibocsátó szempontjából kedvező interpretációja
vagy meghamisítása, amelyet a befogadóval biztos és ellenőrzött értesülésként
fogadtat el, tesz hihetővé, egy remélt hatás érdekében” (Z. Karvalics, 2017, 107).
A dezinformálás egyaránt lehet egyéni, csoportos vagy társadalmi szintű stratégia
(Szvetelszky, 2017).
Érdemes még szólnunk az álinformációról, amely „olyan jelsor, amelynek információs értéket tulajdonítunk, de azt valójában nem kínál számunkra (Z. Karvalics,
2017, 27).
Kavanagh és Rich (2018) az igazság hanyatlása (Truth Decay) fogalmának
bevezetésével egy hasonló, de sok tekintetben tágabb keretet vázol fel, amelyet a
következők jellemeznek:
■■ A vélemény és a személyes tapasztalat fontosabbá válik a tényeknél;
■■ Elmosódik a tények és a vélemények közötti választóvonal;
■■ Csökken a tények korábban mértékadónak tekintett forrásaiba vetett bizalom.
Bár a fentiekben néhány fogalmat definiáltam, a következőkben a tévinformáció
szót használva fogok a posztigazsághoz kötődő fogalmakról szólni. Teszem ezt
annak ellenére, hogy ezek között a fogalmak között vannak különbségek és átfedések is. Mindazonáltal alá kell húznom, hogy a tévinformáció szakszerű meghatározását (véletlenül elterjedt hamis vagy megtévesztő információ) némileg figyelmen
kívül hagyva, evvel a szóval fogom jelölni a dezinformáció minden formáját és az
álhíreket is.

A TÉVINFORMÁCIÓK KIALAKULÁSÁNAK MECHANIZMUSAI
A tévinformációk kialakulásában és elterjesztésében fontos szerepe van az ismeretbuborékok (epistemic bubbles) és a visszhangkamrák (echo chambers) jelenségének,
amelyek – bár egymástól eltérő módon – de megváltoztatják, és rossz irányba terelik
az információ áramlását, valamint az információkhoz való viszonyulásunkat.
Az ismeretbuborék hatására, szándékosan vagy esetenként véletlenül nem veszünk
tudomást más emberek olyan véleményéről, amely ellenkezik saját meggyőződéseinkkel. A visszhangkamra működésének alapja az eltérő véleményekkel kapcsolatos
bizalmatlanság szándékos megteremtése, amelynek hatására nemcsak, hogy nem
veszünk tudomást az eltérő véleményekről, hanem ezek aktív lejáratása is folyik
(Jamieson és Capella, 2010).
A szűrőbuborékok (filter bubbles) olyan algoritmusok alkalmazásának következményei, amelyek a médiafogyasztás mintázatait és a felhasználói preferenciákat
figyelik meg, amivel a felhasználói igények minél tökéletesebb kiszolgálását lennének
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hivatottak támogatni. Azzal azonban, hogy a felhasználókat szelektív módon, egyre
homogénebb forrásokhoz kapcsolják, gyakorlatilag kizárják azokat a nézeteket,
amelyek eltérnek az adott felhasználó saját véleményétől (Pariser, 2011). Ebből
következően a hasonló hírekhez vagy álhírekhez egyre hasonlóbbak társulnak.
A szűrőbuborék így egyre szűkíti látóterünket, egyre kevesebbet enged be a valóságból (Fehér és Király, 2018). Az ilyen és hasonló szűrőmechanizmusok csökkenthetik
a hozzánk eljutó információ mennyiségét. Emiatt kevésbé károsnak tűnnek, mint az
ismeretbuborékok és a visszhangkamrák, azonban negatív hatással vannak tájékozódásunk szabadságára. Probléma az is, hogy a szűrőbuborék kialakulását nehezen
érzékeljük, ezért öntudatlanul zárjuk magunkat információs karanténba, ahogy a
szűrésre használt algoritmusok fokozatosan eltorzítják információs terünket, hiszen
segítségükkel elérhető, hogy amikor kulcsszavakat írunk be a keresőbe, csakis azok
a találatok jelenjenek meg, amelyek az előzetes keresésekből nyert információk
alapján a lehető legközelebb állnak érdeklődésünkhöz (Z. Karvalics, 2017).
Hasonló hatással van informálódásunkra az, hogy a Google nem hozza nyilvánosságra, milyen algoritmusokat használ a találatok relevanciájának meghatározására, továbbá, hogy miként használja fel a rólunk gyűjtött adatokat a találatok
személyre szabása céljából (Potter, 2016).

OKOK ÉS OKOZATOK
A tévinformációk a nagymértékben elfogult befogadókat tudják igazán befolyásolni,
tehát hatásuk nem olyan széles körű, mint azt gondolnánk (Guess, Nyhan és Reifler,
2018). A tévinformációk ellenőrizetlensége mellett tehát azzal is foglalkoznunk
kellene, hogy „számuk követi-e a közlemények össztömegének növekedését, annál
kisebb vagy nagyobb arányban nő?” (Z. Karvalics László, 2017, 457).
Az álhírek iránt tanúsított figyelmet az információ világában bekövetkezett
sokféle, a politikai kommunikációtól független változás is meghatározza. Az egyik
ilyen tényező a fentebb említett információs túlterhelés, amelynek hatására számos
területen és változatos módon szembesülünk azzal, hogy a rendelkezésre álló,
potenciálisan hasznos, releváns információ mennyisége túl nagy, vagy azt túl
nagynak érezzük, továbbá, hogy az információt nem tudjuk hatékonyan kezelni.
Az előbbi mennyiségi túlterhelés okozója és egyúttal tünete, az utóbbi a minőségi
túlterhelés jellemzője. A téviformációk megléte az információs túlterhelés mindkét
típusának egyik okozója, mivel ezek az információk egyrészt nagy számban vannak
jelen, másrészt nem rendelkezünk megfelelő szűrőkkel a hiteles információk
kiválasztására, vagy nem megfelelően használjuk azokat (Davis, 2012). Ez utóbbi
kapcsán súlyos probléma, hogy magunkra vagyunk hagyva, tehát önállóan kell
döntenünk az információk releváns vagy irreleváns, értékes vagy értéktelen voltáról,
mivel az információs kapuőrök (lektorok, szerkesztők, könyvtárosok) szerepe
radikálisan lecsökkent (Badke, 2004). Részben evvel összefüggésben, a tévinformá
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ciók kiszűrését nehezíti az is, hogy a nyomtatott betű digitális formában, a képernyőn olvasva is az érvényességet és hitelességet sugallja (Szvetelszky, 2017).

A KÖZÖSSÉGI MÉDIA SZEREPE
Bár a közösségi média nem egyedüli okozója a tévinformációk terjedésének (Gibson
és Jacobson, 2018), használata növeli az információs túlterhelést. A hálózaton
megjelenő tartalomtömeg exponenciális növekedésével ugyanis a tévinformációk
előfordulásának valószínűsége és mennyisége is megnövekedett. Ez különösen igaz a
közösségi médiára. A továbbítás, a linkküldés, a re-tweet, a posztolás mind-mind
ugrásszerűen javítja egy-egy tévinformáció megsokszorozódásának az esélyét (és
akkor még nem is számoltunk azzal a lehetőséggel, hogy a már eleve félreértett
információt valaki maga is félreérti) (Z. Karvalics, 2017).
A közösségi média velejárója az azonnali jutalmazás (jutalom) iránti igény is,
amelynek okán sokan feljogosítva érzik magukat arra, hogy elolvasás nélkül továbbítsanak és/vagy elsőként kommenteljenek tartalmakat. Arról ne is beszéljünk, hogy
ezeknek a tartalmaknak az értékét egyáltalán próbálják-e megítélni (Cooke, 2017).
A közösségi média által közvetített új, máshol nem elérhető, gyakran emocionális
természetű tartalmak közül sok elmélyíti a társadalmi szakadékokat avval, hogy
fogyasztásukkal könnyen elkerülhetjük a nézeteinktől eltérő véleményekkel való
szembesülést, ami állampolgári viselkedésünket is nagyban befolyásolja (Boyd,
2010).
Azt se felejtsük el, hogy azokat a híreket, amelyek a már meggyökeresedett
véleményekre és előítéletekre építenek, többnyire sokkal többen lájkolják, mint a
többi hírt (Buckingham, 2017), amivel tovább szaporítják a tévinformációk számát és
erősítik hatásukat.
Az álhírek gyorsabban terjednek a valódi híreknél, ezért nagyon csábítóak
tudnak lenni. Ez sokakat arra késztet, hogy a közösségi média több platformján
osszák meg őket, ami viszont azzal jár, hogy a továbbított információ már nem áll
kapcsolatban eredeti forrásával, így kontextusát is elveszti (Conroy, Rubin és Chen,
2015).
Történetileg nézve tehát azt látjuk, hogy amíg a 18. században a személyes
hitelesség dominált, a 19. századtól egészen napjainkig az objektivitás és tényszerűség volt meghatározó. A közösségi média fontosságnak növekedésével azonban
sokan ismét a személyesség útján konstruálják meg a hitelességet (Andok, 2015).
A közösségi média természetesen nem feltétlenül készteti az embereket arra, hogy
elhiggyék az oldalaikon terjedő információkat, viszont az emberek hajlamosak
kétkedés nélkül elhinni a weben található információkat. A közösségi médiának az a
hatása tehát, amellyel meghatározza, hogy mit látunk, és mi nem jut el hozzánk,
nem hagyható figyelmen kívül (Potter, 2016).
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Az „ellenszerek”
Bár előre kell bocsátanom, hogy hatókörük korlátozott, „ellenszerekről” is beszélhetünk, tehát érdemes végiggondolnunk, hogy a tévinformációk ellen milyen eszközökkel szálhatunk harcba.

KRITIKAI GONDOLKODÁS, TUDATOS MÉDIA- ÉS
INFORMÁCIÓHASZNÁLAT
Eva és Shea (2018) szerint a tévinformációk széles körű terjedése nem jó hír senki
számára sem, viszont lehetőséget kínál a könyvtáraknak arra, hogy megmutassák,
hogy – főként az információs műveltség és a médiatudatosság következetes és kitartó
népszerűsítése folytán – minden korábbinál fontosabb szerepet töltenek be, bár ezt
az optimizmust nem mindenki osztja (Sullivan, 2018).
Ahogy arra Bawden és Robinson (2018) felhívja figyelmünket, a tévhitek elleni
védekezéshez az elméleti alapot Luciano Floridi, az információfilozófia teoretikusa
adja meg azzal, hogy az információt szükségszerűen igaznak tekinti, abban az
értelemben, hogy a könyvtári dokumentumokban rögzített szemantikai tartalmak
magukba foglalják az információt, amely igaz, a tévinformációt, amely hamis,
valamint a dezinformációt, amely szándékosan félrevezető. Floridi feltételezi, hogy
az infoszféra minden információs entitásának van belső értéke. Mivel a könyvtárak
célja a szemantikai környezet gondozása, ezért elsődleges etikai kötelezettségük,
hogy az infoszféra jobbá tételén munkálkodjanak (Floridi, 2004). Ez a kötelezettség
magában foglalja azt is, hogy a tévinformációk és (különösen) a dezinformáció
terjedését/terjesztését akadályozniuk kell.
Akik az információs műveltség elterjesztésén dolgoznak, azok mindig is középponti kérdésként kezelték a kritikai gondolkodás fejlesztését. Az információs
műveltség korszerű szemlélete ugyanis nagy súlyt helyez a kognitív autoritásra (a
szakmai hozzáértésre, a tekintélyre és a befolyásra), továbbá arra a kapcsolatra,
amely a források értékelése és a társas navigáció (egymás ajánlásainak követése)
között vannak (Sundin, 2008). A dekonstrukció, vagyis a tartalmak részekre
szedhető és elemezhető voltának felhasználása nemcsak a tévinformációk felismerésének fontos eszköze, hanem az információs műveltségnek és a médiaműveltségnek
is része (Aczél, 2013).
A kritikai gondolkodásnak egyik fontos jellemzője, hogy használatával ragaszkodunk a bizonyítékokhoz és a következtetések szigorú szabályaihoz. Emellett racionálisan számba kell vennünk, hogy mit tudunk és mit nem. Ezzel elkötelezzük magunkat amellett, hogy az összes nézőpontot egyformán igyekszünk figyelembe venni,
amivel egyúttal ki is zárjuk az egyoldalú, szubjektív megközelítéseket. Ennek
fényében a tévinformációk elleni harc során a kérdezésre és a szakirodalom felkutatására épülő keresés sokkal fontosabb, mint maga az igazság fogalma, amely szubjektív és nem is segít sokat, ha tévinformációkkal találkozunk (InformAll, 2017).
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Kívánatos volna, hogy intellektuális beállítódásaink közé tartozzon a kíváncsiság,
az intellektuális elkötelezettség, az empatikus és tiszteletteljes figyelem, a valóságban
gyökerező tények és igazság keresése iránti késztetés, a hajlandóság arra, hogy
ítéleteinket felfüggesszük és nyitottak maradjunk új információk és perspektívák
befogadására, valamint annak felismerése, hogy tévedhetünk vagy valami elkerülheti a figyelmünket, amit viszont bármikor korrigálhatunk (Gibson és Jacobson,
2018).
Az értelemzés bevonása – bár szintén nehezen megvalósítható – szintén fontos
eszközünk arra, hogy megtanuljuk, miért fogadhatunk el bizonyos információkat, és
miért kell elutasítanunk másokat (Elmborg, 2006). Feltétele, hogy megértsük azokat
az összefüggéseket, amelyek egy nagy és átfogó információtömegben jelen vannak.
Az értelemzés több, mint a jólinformáltság, viszont – mivel magasrendű tudás –
koherens, a megértést segítő, magyarázó-értelmező potenciálja van és szerepet
játszik benne az ismeretekkel való azonosulást segítő igazság keresése is (Bawden és
Robinson, 2015).
A kritikai gondolkodást az is segíti, ha elegendő időt szánunk az információfeldolgozásra. Ilyenkor marad időnk arra, hogy reflektálni tudjunk az információkra,
valamint kiszűrjük a tévinformációkat (Bawden és Robinson, 2015). Látnunk kell
ugyanakkor, hogy a figyelemért folytatott harc és a média töredezett volta nagymértékben megnehezítik a kritikai reflexiót (ACRL, 2018).

AMIT A KÖNYVTÁRAK MÉG TEHETNEK
A könyvtárosok az információs műveltség élharcosai, azonban más tevékenységeik
gyakorlása során is segíthetik a (tév)információkhoz való kritikai hozzáállást.
Bár a könyvtár nem tud minden nézetet megmutatni felhasználóinak, törekednie
kell arra, hogy a nézetek kellően széles skáláját nyújtsa annak érdekében, hogy
meglévő előítéleteikkel szemben kritikai gondolkodásukat erősítse meg (Anderson,
2017). Ennek megvan a lehetősége, hiszen a könyvtárosok képesek arra, hogy olyan,
jó minőségű könyvtári gyűjteményeket alakítsanak ki, amelyekben az olvasók több
nézőpontot képviselő dokumentumokhoz juthatnak hozzá (Sőrés, 2018).
Korunk információs világában azonban gyakran megkérdőjeleződik a hitelesség,
vagy a korábban megbízhatónak tekintett információforrások fontossága, tehát az
információ iránti bizalom megingani látszik. A hitelesség megítélése a szakértelemre
épül, mivel legfontosabb forrása a tudományos szakirodalom. Ugyanakkor sok
támadás éri, ami részben arra vezethető vissza, hogy a nagyközönség időről időre azt
olvassa és hallja, hogy a kutatók nem képesek a kutatási eredményeket megismételni
és gyakran nem értenek egyet egymással, vagy esetenként előfordul, hogy egyes
kutatók a csalás, hamisítás eszközéhez nyúlnak. Ráadásul a tudományos ismeretterjesztés gyengesége folytán a szakértők nem mindig tudják kutatásaik értékét jól
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megmutatni a laikus közönségnek. Ez különösen a természettudományos és orvosi
eredményekre igaz (Gibson és Jacobson, 2018).
A könyvtárak és a könyvtárosok felfedező közösségek (communities of inquiry)
támogatásával is tehetnek azért, hogy felhasználóik a helyén kezeljék a szakértelem
kérdéseit. Ezek a közösségek ugyanis az igazsággal kapcsolatosan egy olyan diskurzus modelljét képviselik, amelyben a szakértők és a szaktekintélyek megfelelő
tiszteletet kapnak, viszont kérdezhetik őket azok a könyvtárosok és a tágabb közösség azon tagjai, akik kritikai szemlélettel viszonyulnak az információkhoz (Gibson
és Jacobson, 2018).
Ha azt mondtuk, hogy a kritikai gondolkodás gyakorlásának lényegi eleme, hogy
kérdéseket teszünk fel, akkor ez fokozott mértékben igaz a tévinformációk kezelésére. Ezt mutatja, hogy az Amerikai Egyesült Államok és Kanada számos könyvtára
bocsátott ki a tévinformációk azonosítását segítő kérdéssorokat (Eva és Shea, 2018).
Ezek eléggé egy kaptafára vannak szabva, ami alól az IFLA által készített anyag sem
kivétel, ráadásul egy korábbi kérdéssorra épül (Sullivan, 2018). Mindazonáltal
érdemes megnéznünk az IFLA kérdéseket is tartalmazó infografikáját. Ezt az angol
mellett harminchét nyelvre lefordított, így magyar nyelven is elérhető3 anyagot a
jelen folyóirat borítóján látható ábra mutatja.
Az infografikán látható összes lépést nem szükséges megismételnem, viszont
néhány pont magyarázatot kíván.
A sorok között olvasni kifejezés nemcsak azt jelenti, hogy a címsorok túlozhatnak,
hanem némileg eltérő jelentését is ismerjük, amin érdemes egy kicsit elgondolkoznunk. Ezt a jelentést szótári jellegű magyarázat helyett egy, az interpretatív szervezetfelfogás kérdéseivel foglalkozó tanulmány példáján keresztül közelíthetjük meg.
Ebben a kontextusban valaminek a megértése (és ezzel jelentése) függ a jelentést
konstruáló jelentéshorizontoktól, amelyek a résztvevők nézőpontja, belső és mögöttes jelentésvilága szempontjából határozzák meg, hogy mi mit jelent. Ennek megfelelően képesnek kell lennünk arra, hogy a kimondottból következtessünk a ki nem
mondottra, a mögöttesre és a rejtettre is, azaz „a szavak mögé nézzünk”, avagy a
„sorok között olvassunk”. Mindez nyilvánvalóan hétköznapjainkban is így van
(Gelei, 2006).
A szakértők megkérdezése összetett kérdéskör. A könyvtárosok szerepéről és a
szakértelemről már szóltam.
Ami a tényellenőrző szolgálatásokat illeti, Harding (2007) szerint 113 ilyen oldalt
tartanak számon, ráadásul ezek egy része legalább olyan elfogult, mint maguk a
hírek terjesztői. Az is tény, hogy az információk ellenőrzése legtöbbször már csak
utólag történhet meg.
Az IFLA-infografika fontos mondata a következő: „Vedd észre, ha saját nézeteid
kihatnának ítélőképességedre.” Arról azonban, hogy ez nagyon is szükséges, viszont
hatása sajnálatos módon korlátozott, majd a későbbiekben, a kritikai gondolkodás és

3
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tudatos információhasználat érvényülését akadályozó tényezők kapcsán fogok
szólni.
Egy másik, a fentiekhez sok tekintetben hasonló segédanyagot alapul véve
utánanézhetünk annak, hogy valaki ellenőrizte-e már az adott információt, vagy
szemlézte-e azt (White, 2018). A szemlézés itt azt (is) jelenti, hogy valaki már
foglalkozott az adott szöveggel, híranyaggal és netán kritikai szemlélettel tette ezt.
Egy kicsit más, de rokon fogalom is eszünkbe juthat. Aki (könyvtárosként) tanult az
informatív és indikatív referátumokról, valamint számos más, rokon műfajról, az
ugyanis tudhatja, hogy a referátum egy olyan szöveg, amely egy meghatározott,
másik szöveg legfontosabb tartalmát reprezentálja rövid formában. Eszébe juthat a
szemleírás is, amelynek eredményeként a referátumkészítéshez hasonló módon, de
nem egyetlen forrásból, hanem több írásból keletkezik egy új szöveg. Ezt az álhírekre
alkalmazva, természetesen mindegy, hogy a referáláshoz vagy szemlék írásához
hasonlítjuk az elvégzendő folyamatot. Inkább arra érdemes odafigyelnünk, hogy a
referálás vagy szemlekészítés folyamata eltér a szokványos kommunikációtól.
A címzett ugyanis nem azt kapja meg, amit a feladó elküldött, mivel a folyamatba
egy közvetítő lépett be a referáló (szemleíró) személyében. Ezzel a közvetítővel
szemben követelmény, hogy írása objektív legyen. Ennek egyik és senki által sem
vitatott megjelenése, hogy a referátumban nem szerepelhet semmi sem, ami nem
fordult elő az elsődleges szövegben. A referátum objektivitása abban is megnyilvánul, hogy a legtöbben az értékelést, kritikai észrevételeket nem tartalmazó referátumokat tartják csak elfogadhatónak. Mindeközben egyrészt tudjuk, hogy a referálás
tömörítéssel jár, ami ellene hat az objektivitásnak, hiszen alapja a felhasználói
igényeket alapul vevő válogatás. Másrészt viszont a referátum nem tartalmazhat
érzelmi-expresszív stíluselemeket, ami megint az objektivitást erősíti (Koltay, 2003).
Mindez igaz a szemlékre is.
Annak megítélésekor, hogy tévinformációval van-e dolgunk, jó tudnunk, hogy –
mivel a legtöbb webes tartalom más tartalmak továbbítása – érdemes megkeresnünk
az információ állítólagos (gyakran nem megbízható) forrása helyett az eredeti
forrást. Ez ugyanis segíti az információ megbízhatóságának ellenőrzését.
Mindezek mellett érdemes az is megnéznünk, hogy mások mit írnak a forrásról
(szerzőjéről, kiadójáról stb.) (White, 2018).
Az ilyen és hasonló segédanyagok segítségével és kritikai olvasással akkor is
nyomon követhetjük, hogy milyen gondolkodást tükröz egy adott szöveg, ha nem
feltételezünk semmiféle félrevezetést. A szöveg (sokszor rejtett) üzenetének felderítésére meg kell határoznunk a fő állításait és célját, célközönségét. Sok mindent elárul
a szövegről, hogy szerzője milyen érvelést alkalmaz és milyen a szöveg felépítése,
továbbá vannak-e következetlenségek, hiányok, ugrások ebben az érvelésben (Jones,
1996).

KÖNYVTÁR

AZ ELLENSZEREK KORLÁTAI
2018-ban a Felsőoktatási és Tudományos Könyvtárak Egyesülete (Association of
College and Research Libraries, ACRL) a felsőoktatási könyvtárak körében tapasztalható legjelentősebb trendek között emelte ki, hogy újra a figyelem középpontjába
kerül a források értékelésének és az információ megbízhatóságának kérdésköre,
aláhúzva ugyanakkor, hogy a tévinformációkkal szembeni küzdelemnek megvannak a korlátai (ACRL, 2018). David Buckingham szerint a tévinformációk esetében az
irracionalitás szférájában mozgunk, vagy legalábbis lehetetlennek látszik, hogy a
velük kapcsolatos folyamatokat pedagógiai eszközökkel ésszerűvé tudjuk tenni
(Buckingham, 2017).
A probléma többek között abban gyökerezik, hogy aki a félrevezető információkat
elfogadja, képes lehet megtalálni és felhasználni a (neki) megfelelő információt.
Ezzel lényegében információsan műveltnek tekinthető, mivel teljesíti az információs
műveltség hagyományos, leegyszerűsített meghatározásában foglaltak nagyobb
részét.
Látnunk kell tehát, hogy a tévinformációk az emberek eleve meglevő beállítottságait, meggyőződéseiket és értékeiket erősítik meg (Gross, 2017). Ezért vannak sokan
azon a véleményen, hogy a megtalált információ éppen az ő világlátásukat hivatott
alátámasztani (Bawden, 2017), ezért (politikai) meggyőződése alapján mindenki
más és más forrást tekint hitelesnek. Aki így gondolkodik, az – amikor mégis
szembesül a tényekkel – nem építi be az új ismereteket meggyőződésébe, hanem
sokkal inkább hiedelmei erősödnek meg (Boyd, 2017). Az álhírek befogadói tehát
nagyon is kritikus szemmel néznek bármely információra, amely nem azt támasztja
alá, ami az ő nézőpontjukból igaznak, helytállónak látszik (Bawden, 2017). Nem
valószínű tehát, hogy néhány észérv vagy egy nagyobb mennyiségű tény meggyőző
hatással tudna rájuk lenni. Nem hagyhatjuk ugyanis figyelmen kívül, hogy a
médiafogyasztást nem a racionalitás vezérli. Sokkal inkább arra vagyunk hajlamosak, hogy abban higgyünk, amit el akarunk hinni (Buckingham, 2017). Az álhírek
hatása ilyen módon mindenek előtt az, hogy megerősítik azt, amit el akarunk hinni
(Guess, Nyhan és Reifler, 2018).
Az információs műveltség és/vagy médiatudatosság alkalmazásával ráadásul azt
sugallhatjuk, hogy az igazság felfedezése kapcsán valaminek csak egyféle magyarázata létezik: Ez azonban ahhoz vezet, hogy egy fekete-fehér világban gondolkodunk,
amelyben egyértelmű választóvonal van a jó és a rossz között (Bawden, 2017). Ez
azért veszélyes, mert az igazságnak nem lehetünk egyedüli letéteményesei. Csupán
csak a helytálló vélemény képviseletére szorítkozhatunk, és remélhetjük, hogy az
elvezet az igazság valamely formájához (Froehlich, 2017).
Ezek után joggal tehetjük fel a kérdést, hogy az információs társadalomban
jobban informáltak vagyunk-e, mint a korábbi korszakok polgárai voltak. Vajon a
technológia fejlődése és annak sebessége, ahogy hírekhez, információkhoz jutunk,
valóban a jobb informáltságot szolgálja-e, vagy az információ fogyasztói nem
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teszik-e jól, ha résen vannak és valamennyire szkeptikusak? (Alexander és Hanson,
2017). A gyakori kételkedés, a túlzott szkepszis viszont azzal a veszéllyel jár, hogy –
megfeledkezve a megbízható források hiteles és pontos voltáról – az igazságot is
figyelmen kívül hagyjuk (Batchelor, 2017).

ÖSSZEGZÉS
A tévinformációk kapcsán felmerülő problémák nem szűkíthetők le arra, hogy
mennyire igaz vagy hamis az információ, amihez hozzájutunk (ACRL, 2018). Bár
eszközeink hatása korlátozott, nem mondhatunk le arról, hogy a tévinformációk
terjedését akadályozzuk és hatásukat csökkentsük. Ahhoz, hogy ez a tevékenységünk eredményes legyen, szükséges, hogy a könyvtártudományi kutatásnak ezt az
összetett kérdéskörét teljes egészében meg kell értenünk, azzal kezdve, hogy feltárjuk, mikor, miért és hogyan hatnak ránk a tévinformációk.
Abban bizonyosak lehetünk, hogy nem azért lehet bennünket félrevezetni, mert
lusták volnánk védekezni. Inkább arról van szó, hogy agyunk úgy dolgozza fel az
információkat, hogy a köznapokban sem tételezzük fel, hogy hamis információkat
kapunk, hacsak nincsenek nyilvánvaló jelei a félreinformálásnak vagy megtévesztésnek (Rapp, 2016). Sőt, egyes kutatások szerint csak azt az információt tudjuk
megérteni, amelyet legalább időlegesen igazként kezelünk (Lewandowsky és mtsai,
2012). Attól, hogy sérülékenyek vagyunk, nemcsak nem vagyunk lusták, hanem
gondolkodásunk sem irracionális. Egyszerűen emberek vagyunk (Sullivan, 2018).
Azt viszont tudnunk kell, hogy a szellemi szabadság nem azonos azzal, hogy
elhiggyünk mindenféle képtelenséget. Csak azt jelenti, hogy – ha kedvünk tartja –
olvashatunk ezekről (Bivens-Tatum, 2012). Amikor a tévinformációk kapcsán
információs műveltségről beszélünk felhasználóinknak, ezt is meg kell tanítanunk
nekik.
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KÖNYVGYŰJTŐ KATONAORVOSOK
György Aladár Magyarország köz- és magánkönyvtárai
című művében
POGÁNYNÉ DR. RÓZSA GABRIELLA1

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

GABRIELLA RÓZSA POGÁNY: BIBLIOPHILE MILITARY
SURGEONS IN THE WORK OF ALADÁR GYÖRGY
„PUBLIC AND PRIVATE LIBRARIES OF HUNGARY”
After 1867 in connection with the new Hungarian government the Hungarian Royal
Army was founded; the medical corps of the army and the new institutional basis for
the training of them had to be established. The first statistical book about libraries in
Hungary was the work „Magyarország köz- és magánkönyvtárai” („Public and private
libraries in Hungary”) of Aladár György 1886, and there were five military surgeons
of the Hungarian army, who provided information about their private libraries for
him. The article represents the book collections of the five doctors – Zlamál, Vilmos
(1803–1886), Hamary, Dániel (1826–1892), Otrobán, Nándor (1828–1901), Lendvay,
Benő (1830–1901) and Kelemen, Mihály (1841–1919) –, their erudition, military and
scientific or political activity, their role in civil or ecclesiastical societies. The historical
background of it deals with the development of the education of military surgeons in
the Hungarian Royal Army in the last decades of the 19. century.
A kiegyezés után kialakult magyar kormányzati rendszerhez kötődően létrejött a
Magyar Királyi Honvédség, ezen belül meg kellett teremteni a korábbi hagyományokra építve a katonaorvosi kart és a katonaorvos-képzés intézményrendszerét is.
A korszakban öt olyan katonaorvos volt, aki magánkönyvtáráról adatokat szolgáltatott az első hazai könyvtárstatisztikai kiadványhoz, György Aladár Magyarország
köz- és magánkönyvtárai 1885-ben című összeállításához. A dolgozat a katonaorvosképzés korabeli történeti hátterével az öt honvédorvos – Zlamál Vilmos (1803–1886),
Hamary Dániel (1826–1892), Otrobán Nándor (1828–1901), Lendvay Benő
(1830–1901) és Kelemen Mihály (1841–1919) – magánkönyvtárait, életútját és erudícióját mutatja be.
1

Pogányné Rózsa Gabriella PhD, könyvtárvezető, Magyar Honvédség EK VEIG TKLI Tudományos
Könyvtár, Budapest
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Inter arma silent musae – mondták a régiek; és éppen a szabályt megerősítő kivételként, vagy akár a reánk hagyományozott bölcsesség megkérdőjelezéseként hivatkozhatunk Balassi Bálintra (1551–1594) vagy akár Francesco Scipione Maffei őrgrófra
(1675–1755), aki úgyszintén katona és költő volt, de nem utolsósorban a Giornale dei
Letterati d’Italia című folyóirat alapítója és archeológus. Maffeit a könyves világ
emellett még könyvgyűjtőként és paleográfusként is jegyzi.2
De nem szabad megfeledkeznünk azokról a XIX–XX. század fordulója körüli
időszakban tevékenykedő magyar katonaorvosokról vagy azon orvosokról sem, akik
életük egy időszakában hivatásos katonaorvosként szolgáltak, és akik dokumentálhatóan jeles magánbibliotékákkal rendelkeztek. Személyük élő cáfolatai annak a
felfogásnak, hogy a hazaszereteten alapuló, tradicionális hadiférfiúi erények összeegyeztethetetlenek lennének a tudományok, művészetek kedvelésével, akár művelésével, a könyvek iránti érzékenységgel, a bibliofíliával. Jelen tanulmány nekik kíván
emléket állítani.

A MAGYAR HONVÉDSÉG ÉS KATONAORVOSI KAR
KIALAKULÁSA, KIKÉPZÉSE A KIEGYEZÉS UTÁN
A kiegyezés után – nem kevés politikai vita árán – rövid időn belül megszülettek
azok a törvények, amelyek a császári haderőhöz képest „kiegészítő” szerepű magyar
katonaság, a Magyar Királyi Honvédség jogi alapját képezték: Ferenc József
(1830–1916) császár és király 1868. december 5-én szentesítette a véderőről szóló
1868. évi XL., a honvédségről szóló XLI. és az önkéntes népfelkelésről szóló XLII.
törvénycikkeket.3 A strukturális és jogi háttérből következik, hogy az osztrák
császárként és magyar királyként regnáló uralkodó több kérdésben is a magyar
honvédség ügyeit a k. u. k. hadsereg mintáját követve szabályozta,4 így magától
értetődő volt az újonnan megszervezett Magyar Királyi Honvédség hasonlósága,
kötődése a közös, császári és királyi hadsereghez. Ez mutatkozik meg például abban,
hogy a honvédségi szabályzatok leginkább a közös hadsereg megfelelő előírásainak
(Reglementjeinek) fordításai, de éppígy érvényes ez a honvédorvosi tisztikar megszervezésére, kiképzésének módjára.
2

Scipione Maffei írástörténeti műve az Istoria diplomatica che serve d’ introduzione all’ arte critica in
tal material 1727-ben került ki Mantovában a sajtó alól. Nevéhez fűződik az írások alapvető – még ma
is elfogadott – tipizálása: a maiuscula és a minuscula a könyvek írása, a cursiva pedig az oklevelekben
használatos. Vö. Lexikon des gesamten Buchwesens. Band 2. Hiersemann, Leipzig, 1936., 392. p.; Jakó
Zsigmond és Radu Manolescu (1987): A latin írás története. Európa Kiadó, Budapest. 14–15.; Révai
nagy lexikona. 13. kötet. Révai Kiadó, Budapest, 1915. 109. p.

3

Vö. Balla Tibor: A dualizmus korának hadtörténete: (1867–1914). In: Hermann Róbert (2016, szerk.):
Magyarország hadtörténete. 3. kötet. Zrínyi Kiadó, Budapest. 210. p.

4

Vö. 1867. évi XII. törvénycikk a magyar korona országai és az Ő Felsége uralkodása alatt álló többi
országok között fen[n]forgó közös érdekű viszonyokról, s ezek elintézésének módjáról. 11 §. In: 1000 év
törvényei. Letöltés: https://1000ev.hu/index.php?a=3&param=5313
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A katonaorvoslás története egykorú magával a katonáskodással, számos ókori irodalmi vagy történeti forrás örökítette meg a harcok során megsebesültek kúrálását;
az első sátoros tábori kórház Izabella spanyol királynő (1541–1504) katonáit gyógyította 1487-ben Malaga ostrománál, és ugyanekkor az Otreváért vívott harcban pedig
külön betegszállító kocsikat rendszeresítettek.5 De az európai állandó hadseregekben
kinevezett egészségügyi személyzet csak a XVI. század elejétől jelent meg: I. Miksa
német-római császár (1459–1519) 1518-ban rendszeresített a Landsknecht zsoldos
gyalogságnál fürdős borbélyokat, akik eredeti mesterségük gyakorlása mellett a
sebesült és beteg katonák gyógyításával is foglalkoztak.
Az osztrák császári seregben Ludwig Andreas Khevenhüller (1683–1775) gróf mint
ezredtulajdonos tett közzé szabályzatot 1729-ben,6 amelyben saját tábori orvosaitól
már megkövetelte az anatómiai végzettséget és az orvostudományban szerzett
alapvető ismereteket; így a borbélyi és a katonaorvosi, chirurgusi hivatás lassan
elkülönült, eltávolodott egymástól. (Magától értetődően a katonaorvosok mellett
egyéb egészségügyi beosztások is léteztek a hadseregekben, például betegszállítók,
illetve később ápolók; jelen dolgozat tartalmi orientációja és a terjedelmi korlátok
miatt azonban ezt most nem tárgyaljuk.)
Magyarországon a katonaorvos-képzés intézményi hátterének megteremtése
II. József (1741–1790) érdeme: ő alapította a bécsi székhelyű Institutum Medicochirurgicum Josephinumot, a katonaorvosi és sebészi akadémiát. I. Ferenc
(1768–1835) császár és magyar király 1824-es reformja után az intézet már komplex
feladatkörrel rendelkezve a katonaorvos-képzés központjaként és orvostudományi
tudományos társaságként is funkcionált, ezenfelül állandó tábori egészségügyi
tanácsadó testület, illetve hivatalos szerv szerepét is betöltötte. A Josephinum diákjai
eleinte két különféle fokozatú végzettséget szerezhettek. A bölcseleti végzettség után
ötéves tanulmányi idővel orvosi és sebészi doktorátust, valamint szemészeti és
szülészeti magiszteri fokozatot, mely a „civil” egyetem orvosi diplomájával azonos
végzettségnek számított. A Josephinumban a higiénia is szigorlati tárgy volt, így
„az akadémia professzori kollégiuma nemcsak gyógyító munkára nevelte hallgatóit,
hanem a betegségek megelőzésére is”.7 Az alacsonyabb rangú, hároméves kurzust
végzők sebészi, az újabb vizsga letétele után pedig sebészmesteri diplomát kaptak.
A magasabb szintű képzés elvégzése után 15, az alacsonyabb fokozat megszerzése
után 8 év szolgálati kötelezettség állt fenn. Az utóbbi katonaorvosi képzési formát
1864-ben megszüntették, maga az intézmény azonban még tovább működött,8 1875

5

Vö. Herczeg Árpád (1941): A kezdetleges hadiorvosi tudomány. Magyar Katonai Szemle, 11. 9.
143–164., 158. p.

6

Khevenhüller, Ludwig Andreas (1729): Observations-Punkte. Kronstadt.

7

Schultheisz Emil: Az Institutum Medico-chirurgicum Josephinum. In: Schultheisz Emil (2006, szerk.):
Fejezetek az orvosi művelődés történetéből. Magyar Tudománytörténeti Intézet, Piliscsaba. 71. p.

8

Csaszkóczy Emil (1940): A hadegészségügy szervezetének múltjából. Magyar Katonai Szemle, 821–823.
p.
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és 1878 között pedig a magyar királyi honvédségi doktorok is itt végezhették el a
hathetes katonaorvosi, sebészi tanfolyamot.9
1848/1849-ben a magyar csapatok katonaorvosi, tábori egészségügyi rendszere
nagy vonalakban a császári csapatokéra hajazott,10 az első magyar/honvéd hadikórházakat 1848 októberében szervezték meg Győrben és Mosonban a schwechati csata
1000 sebesültjének ellátására. Eleinte centralizált rendszerben gondolkoztak, a hadi
események miatt azonban végül regionális kórházi hálózatokat szerveztek.11 De
természetesen nem szabad megfeledkezni a korabeli köz- és tábori egészségügyi
rendszer eredményeiről és az azt kiépítő orvosokról12 és önkéntes ápolónőkről, akik
az idén 200 éve született Kossuth Zsuzsannát (1817–1854) követték a szolgálatban.
A szabadságharchoz csatlakozó civil orvosok számára Markusovszky Lajos
(1815–1893) szervezésében indítottak hadisebészeti tanfolyamokat, de a forradalom
és szabadságharc rövid és eseménydús időszaka nem tette lehetővé a katonaorvosképzés rendszerszerű kiépítését.
A Magyar Királyi Honvédség megszervezésével párhuzamosan, intézményesítettebb formában 1869-től kezdődött meg az önálló honvédorvosi tisztikar kialakítása – már csak az általános hadkötelezettséget bevezető 1868. évi XL. törvényből
következően az újoncok besorolása, alkalmassági vizsgálata miatt is szükség volt
erre – részben a császári és királyi közös hadseregből átlépett személyi állománnyal,
részben felvétellel, toborzással, részben pedig tartalékos, akár az 1848/1849-ben már
bizonyított doktorok visszavételével, beöltöztetésével. Az egyéves önkéntes szolgálatot vállaló orvostanhallgatók az akkor még csak a császári sereg hadrendjében
meglévő helyőrségi kórházakban teljesítették gyakorlatukat, így általános orvosi
képzettségük mellett katonaorvosi képzést is nyertek.13
De a kezdetektől terv és kiemelt prioritás volt a megfelelő honvédségi
katonaegészségügyi intézményrendszer, nem utolsósorban katonaorvosi „iskola”,
képzőhely kiépítése. A Josephinum elsősorban a császári sereg számára volt hivatott
– német nyelven – az orvostisztek oktatására, a beiskolázás szolgálati úton történt, a
tiszteket tanulmányi idejük alatt megillette a rendfokozatuknak megfelelő illetmény,
ez kiterjedt a ruházatra, lakhatásra, útiköltségre és tanulmányaik támogatására

9

Verseghi Györgyné (1980): A honvédorvosi kar vázlatos története 1868–1914 között. Orvosi Hetilap,
1711. p.

10

Csaszkóczy Emil (1940): A hadegészségügy szervezetének múltjából. Magyar Katonai Szemle, 824. p.

11

Vasvári Jenő: A szabadságharc tábori kórházai. In: Gazda István (sajtó alá rend., 2000): A szabadságharc egészségügye és honvédorvosai. 1. kötet. Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és
Levéltár, Budapest; Magyar Tudománytörténeti Intézet, Piliscsaba. 50. p.

12

Ezzel kapcsolatban részletesen vö. Gazda István (sajtó alá rend., 2000): A szabadságharc egészségügye
és honvédorvosai. 1–2. kötet. Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár, Budapest;
Magyar Tudománytörténeti Intézet, Piliscsaba.
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Csaszkóczy Emil (1940): A hadegészségügy szervezetének múltjából. Magyar Katonai Szemle, 825. p.
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könyvátalányt is kaptak.14 Mindazonáltal az intézmény rövidesen, 1878-ban15
bezárta kapuit, így a Magyar Honvédségnek mindenképpen magának kellett
egészségügyi személyzete ki- és továbbképzéséről gondoskodnia.
Az Orvosi Hetilap a katonaorvosi kart érintő számos kérdés (a katonaorvosok
szakmai elismertsége, megítélése a hadseregben, viszonyuk a civil doktorokhoz,
külföldi katonaegészségügyi szervezetek)16 mellett a képzés tekintetében is megnyilatkozott: kapjon helyet az orvosképzésben – és nem csak a későbbiekben feltehetően
katonai szolgálatba álló medikusok részére – a gyakorlati tábori sebészet, a tábori
közegészségügy és életmentés egy teljes tanév során, a már tényleges szolgálatban
álló honvédorvosok számára pedig rendszeres továbbképzések szükségesek ezen
tárgykörökben.17
1882-ben a honvédelmi miniszter Trefort Ágoston (1817–1888) segítségét kérte a
kérdés rendezésében. Az első katonaorvosi (tábori sebészeti és hadi egészségtani)
tanfolyamot 1882. júniusában és augusztusában tartották meg a pesti egyetemen,18
a következő esztendőben már a Honvédelmi Minisztérium rendeletben írta elő az
úgynevezett ismétlőtanfolyamok megtartását. Az 1883. évi 6368. eln. sz. körrendelet
szerint ezek helyszíne eleinte a Honvédséghez kötődő megfelelő intézményi háttér
hiányában a budapesti Magyar Királyi Tudományegyetem orvoskara és a Szent
Rókus Kórház szemészeti osztálya volt; a kurzusokat évente május 20. és augusztus
10. között tartották.19
A Rókus Kórház bevonása az orvosképzésbe már nem új keletű plánum volt a
XIX. század utolsó évtizedeiben: a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 1842-es
pesti vándorgyűlésén maga a Királyi Magyar Természettudományi Társulat alapítója, Bugát Pál (1793–1865) vetette fel a kérdést, hogy az alapításakor „pesti polgári
[nem katonai vagy szerzetesi fenntartású] köz ispotály”-t „miként lehetne gyakorló
orvostanintézetté átalakítani”. Előadásában Lenhossék József (1818–1888) mintegy
másfél évtizeddel korábbi elképzelésére hivatkozott, amely teljes egészében az
orvoskarhoz csatolta volna az intézményt. A Rókus Kórház tudományos műhely
voltát igazolja a Gyógyászat 1866-os híradása, mely szerint „a kórház alorvosai újra

14

Mohos Márta: Dr. Hamary Dániel, a Magyar Királyi Honvédség törzsorvosa. In: Varga A. József (sajtó
alá rend., 2000): Haditechnika-történeti és katonaorvoslás-történeti konferencia. Haditechnika-történeti Társaság, Budapest. 168. p.

15

Kapronczay Katalin (2002): A katonaorvos-képzés reformja Magyarországon az 1880-as években.
Orvosi Hetilap, 1155. p.

16

A katonaorvosi karnak, illetve a katonai egészségügynek tervben lévő újjászervezéséhez. Orvosi Hetilap, 1884. col. 116–118., 139–144., 169–173.

17

Vö. A honvédorvosi ügyről. Orvosi Hetilap, 1882. col. 371–373.
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A legközelebbi nyári szünidő alatt (….) Orvosi Hetilap. 1882. május 28. col. 543.; A tanfolyam honvédorvosok (….) Orvosi Hetilap. 1882. június 11. col. 605.
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Vö. 6368. eln. sz. [1883. évi] körrendelet. Rendeleti Közlöny. 1883, 26. 225–227. p.
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föltámasztották kebelökben a kórházi olvasókört”, amely számára közösen járatnak
szaklapokat.20
Nem véletlenül esett a miniszterek választása a nagy hagyományokkal rendelkező
egyetemre sem, hiszen a Pázmány Péter (1570–1637) alapította univerzitás Mária
Teréziának (1717–1780) köszönhetően 1769-ben gazdagodott orvosi fakultással, és a
képzés kezdetétől, 1770-től a jelen dolgozatban vizsgált korszakig meglehetősen
nagy arányban képviseltették magukat a katonaorvosok az oktatói testületben.
Indulásakor a kar öt professzora közül kettő, Trnka Vencel (1739–1791) és Plenck
József Jakab (1735–1807) volt katonaorvos, a későbbi tanári gárdában Stáhly György
(1755–1802), Szenning János (1757–1806), Eckstein Ferenc (1769–1833), a vele csupán
névrokonságban lévő Eckstein János (1761–1812) és Schuszter János (1777–1838)
képviselte a katonai rendet. Bene Ferenc (1755–1858), a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Vándorgyűlésének megalapítója pedig a katedrát hagyta ott a katonaorvosi pálya kedvéért 1809-ben. Tanártársa, Reisinger János (1784–1852) szintén
1809-ben állt katonaorvosnak, de ő nyugállományba vonulásáig megmaradt az
egyetem kebelében is. Az orvosi fakultás történetében különleges korszak volt az
1810/1811-es tanév, amikor a tízfős tanári karból hét katonaorvos volt, akik a
kötelező 15 tantárgy közül 12-t jegyeztek. A karon megszervezett állatorvosi
tanszéket 1843-ban kapta meg Zlamál Vilmos (1803–1886) katonaorvos-állatorvos.
A szabadságharc honvédorvosi karának főnöke Lumniczer Sándor (1821–1892) volt,
ő 1880-ban állt az újonnan felállított II. számú sebészeti tanszék élére, korábbi
egyetemi évfolyamtársa, Markusovszky Lajos nevéhez pedig a pesti és a kolozsvári
orvosképzés megreformálása fűződik, és politikai meghurcoltatása miatt „csak”
tiszteletbeli egyetemi tanári címmel büszkélkedhetett. A pesti orvoskari után
kolozsvári egyetemi tanár lett Hoór Károly (1858–1927) szemész. Bernolák József
(1844–1935) és Barna János (?–?) mellett Feuer Náthániel (1844–1902) honvéd
ezredorvos Pest mellett Kolozsvárott és Bécsben is a szemészet tanára volt, Frank
Ödön (1859–1941) járványtanból kapott docensi képesítést, Szénássy Sándor
(1850–?), Pfann József (?–?) és Hanasiewicz(-Hajnády) Oszkár (1875–?) sebészetből,
Herczeg Árpád (1890–1957) pedig orvostörténelemből nyertek magántanári címet.21
Ahogyan látható tehát, a képzésbe később a kolozsvári egyetem orvoskara,
sebészeti intézete is bekapcsolódott, és idővel a katonaorvostan, illetve a szakképzés
tartalmi súlypontjai között – a logikusnak tűnő első gondolattal ellentétben – nem
egyedül a sebészet kap kiemelt hangsúlyt, hiszen „háború idején rendszerint több
embert pusztít el a járvány, mint a fegyver”.22
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Vö. Hollán Henrik (1967): Adatok és szemelvények a Szent Rókus Közkórház és fiókjai alapításának és
fejlődésének történetéből. Medicina Kiadó, Budapest. 28., 52., 87. Utóbbi idézi: Különféle. Gyógyászat,
1866. 3. 64. p.
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Vö. Petrovics Lajos (1931): Volt katonaorvosok a budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem orvosi karán. Magyar Katonai Szemle, 174–192. p.
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A kisebb katonai kórházakban és megfelelő minőségű könyvtári háttér nélkül
szolgálatot teljesítő honvédorvosok számára 1883. szeptember 7-ei kezdettel indították meg az első tíznapos „Szünidei orvosi kurzus” elnevezésű továbbképzést azzal a
céllal, hogy ezek a doktorok is lépést tudjanak tartani a medicina fejlődésével. Ez a
tanfolyam tekinthető a magyarországi orvostovábbképzés kezdetének.23 Mindazonáltal az új kezdeményezés nem nyerte el mindenben a kortársak tetszését: az Orvosi
Hetilapban közölt beszámoló a tanári kar méltatása mellett az idő rövidségére és a
gyakorlati orientáció hiányára panaszkodott.24 Egyre égetőbbé vált tehát a katonaorvos-képzés reformjának előkészítése; és az ügy fontosságát mutatja, hogy nem
csupán a leginkább érintetteket, a honvédelmi igazgatást és a katonaorvosi kart
foglalkoztatta e kérdés, hanem az orvosi szaksajtót is, sőt a napilapok szintén
cikkeztek e tárgyban.
Az Orvosi Hetilap egyik közleménye arról a válaszútról tudósított, hogy a régi
József-akadémiát kellene-e újjászervezni, vagy a porosz sereg mintáját követve a
katonaorvosi „convictus”-t25 létesíteni, ahol növendékek „katonai fegyelem alatt
tartatnak ugyan”, de az orvosi kar egyetemi polgárai, akik ösztöndíjjal támogatott
tanulmányaik elvégzése után meghatározott időre elköteleződtek a katonai szolgálatra. De a cikk mindenképpen amellett van, hogy a kiképzés ne Bécsben, hanem a
honvédorvosok számára hazai intézményben „magyar városban, magyar egyetemen, szóval a magyar cultura folytonos befolyása alatt” történjék.26 A Budapesti
Hírlap 1884. július 30-ai számában a Josephinum újraindítása és a magyar hadsereg
doktorainak peregrinálása helyett hasonló magyar intézet megalapítása mellett
foglalt állást: „Követeljük tehát, hogy ha felállítják a Jozefinumot, azt Budapesten
állítsák fel. Ott van számára a budai katonai kórház [ez az 1872-ben alapított 17.
számú közös hadseregbeli helyőrségi lazarett]27 és a vörös kereszt ispotály mint
klinika, közel egymás mellett”.28
A honvédorvos-képzés körüli útkeresésben végül a magyar illetékesek (a VKM, a
honvédorvosi vezetés és a Közegészségügyi Tanács képviselői) 1884 végén tartott
értekezletükön kinyilvánították, hogy a magyar királyi honvédorvosi kar képzőhelyéül nem bécsi, császári és királyi intézményben kell gondolkozni, hanem saját
iskolát kell teremteni.29 A közös hadügyminiszter 1885-ben az érintettek és a magyar
kormány tiltakozására – bár a felhozott érvekkel nem értett egyet – elhalasztotta a
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Vö. Grósz Emil (1938): Az orvosok továbbképzése Magyarországon: 1883–1938. Egyetemi Nyomda,
Budapest
Verseghi Györgyné (1980): A honvédorvosi kar vázlatos története 1868–1914 között. Orvosi Hetilap,
1711. p.
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Visszapillantás a lefolyt szünidei orvosi tanfolyamra. Orvosi Hetilap, 1883. col. 1091–1094.
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Változások a katonai orvosi kar vezetésében. Orvosi Hetilap, 1883. col. 1359.
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A katonaorvosok kiképeztetése. Orvosi Hetilap, 1883. col. 1305.
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Kapronczay Károly (2011): Gyógyító Budapest. Holnap Kiadó, Budapest. 112–114.
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Jozefinum. Budapesti Hírlap, 1884. július 30., 1. p.
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Enquéte a Jozefinum ügyében. Orvosi Hetilap, 1884. col. 1419–1420.
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Josephinum mint a Monarchia egyedüli katonaorvos-képző intézete újbóli megnyitását.30
Mindeközben Dr. Farkas László (1864–1922) „szabad állapotú”, szolgálaton kívüli
ezredorvos, aki az 1881-es londoni és az 1884-es koppenhágai nemzetközi orvosi
kongresszusokon a hadegészségügyi szekciókban a királyi magyar honvédelmi tárca
megbízottjaként volt jelen, a minisztertől megbízást kapott, hogy a korábban
röviden összefoglalt „a tábori egészségügyet illető javaslatait kellőleg szabatosítva s
kimerítőleg indokolva” terjessze elő. Az írás hosszas kutatómunka után 1884-ben
készült el, publikált változata, A hadegészségügy reformja 1887-ben került az érdeklődők kezébe. A reformtervezet a jelen dolgozat szempontjából legfontosabb kérdés,
a katonaorvosok képzése mellett a sebkezelés szabályozására és az egyéb egészségügyi személyzetre is vonatkozott. Koncepciójának lényege a specifikus szakterületekben tartott ismétlő/továbbképző kurzusok szervezése, a gyakorlati oktatás
tekintetében az egyetemi orvoskari infrastruktúrára építve, vizsgák előírása,
megfelelő, lehetőleg katonaorvosokból álló oktatói gárda kiépítése, szakkönyvek
megírása és szakkönyvtár fenntartása a képzés, illetve a kutatás számára.31
Végül báró Fejérváry Géza (1833–1914) honvédelmi miniszter 1888. április 24-én
kelt körrendeletében a vallás és közoktatásügyi miniszterrel való egyeztetés alapján
elrendelte, hogy „a budapesti és kolozsvári egyetem közegészségtani intézete mellé,
mint az a sebész műtői tanfolyam rendszeresítése által már eddig is gyakorlatban
van, a közegészségtani szakmából való magasabb kiképzés végett évenként bizonyos
számú, erre önként jelentkező tettleges állományú honvédorvos vezényeltessék”.
Az első 2-2 diák már az 1888/1889-es tanévre jelentkezhetett, és a kurzus elvégzése
után katonaorvosi hivatásuk gyakorlása mellett a megszerzett közegészségtani
tanári képesítéssel az állomáshelyükön lévő iskolákban közegészségtan tanári állást
is vállalhatnak.32 Az 1894. augusztus 13-án kelt 5046/eln. számú utasításában pedig a
tárca már törzsorvosi vizsga abszolválását írta elő a tiszti kinevezés feltételéül.
Az első vizsgát 1895 novemberében kellett megtartani a rendelet szerint hadi
sebészet, katonai egészségtan (járványügy, fertőtlenítés), egészségügyi alkalmassági
vizsgálat, szolgálati szabályzatok ismerete, egészségügyi logisztika, külföldi
katonaegészségügyi rendszerek ismerete, a katonaorvoslás és -orvostan története
témákban.33
A katonaorvos-képzés hazai reformja után, 1889-től a medikusok az egyéves
önkéntes szolgálatot megfelezve az egyetemi évek alatti részt csapatoknál, a második
fél esztendőt pedig – már diplomával rendelkezve – a helyőrségi kórházakban
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A Josephinum ügyének elejtése. Orvosi Hetilap, 1885. col. 527–528.

31

Vö. Farkas László (1887): A hadegészségügy reformja. Franklin-Társulat, Budapest. 8–25. p.
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12855. sz körrendelet. Honvédorvos, 1888, 5. 43. p.
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Körrendelet a honvéd törzsorvosi vizsgákra vonatkozó „Utasítás” legkegyelmesebb jóváhagyása és
annak kiadása tárgyában; illetve Utasítás a honvéd törzsorvosi előléptetésekre törekvő I-ső osztályú
honvéd-ezredorvosok vizsgáinak megtartására. Honvédorvos, 1894, 7. 55–56. p.
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töltötték segédorvos-helyettesi beosztásban.34 1897-ben született utasítás arról, hogy
az önkéntesi idő második, kórházi felében milyen előadásokat és gyakorlatokat
kellett elvégezni, valamint az ismeretekről vizsga keretében számot adni. Ezután
már ennek megléte volt a honvédorvosi kinevezés előfeltétele.35 A jelentkezések
ösztönzésére hamarosan tanulmányi ösztöndíjrendszer lépett életbe.
Az I. világháborúig magyar királyi honvédségi helyőrségi kórház csak egyetlen
volt az országban, a budapesti 1. számot viselő intézmény, amely 1898-ban nyílt meg
a Gyáli út 17. alatt, és amely rövid idő belül a hazai katonaorvos-tudomány központjává, „a honvédorvosi kar önállóságának szimbólumává”36 vált. 1901. október 1-jétől
működött itt – az ismétlőtanfolyamokat felváltó – magyar királyi honvédorvosi
alkalmazóiskola. Az új, egyéves katonaorvosi képzés báró Fejérváry Géza honvédelmi miniszter 1901-es 6288. eln. számú rendeletére szerveződött meg,37 tanrendje
egyezett (a budapestinél később beindított38 bécsi testvériskoláéval,39 amelyet a régi
József Akadémia épületében helyeztek el és amely 1914-ig működött.40 Az alkalmazóiskola működésére, a képzés tartalmi kérdéseire és a személyzetre vonatkozó
utasításban úgyszintén Farkas László reformtervezetére lehet ráismerni.41
A Honvédség állandó egészségügyi intézetei működését rendező 1900-as szabályzat a gyógyító tevékenység mellett a tudományos kutatómunkát is előírta az orvosok
számára,42 így a képzőhely információs bázisát megerősítendő báró Fejérváry Géza
magyar királyi honvédelmi miniszter 75673/V. sz. Budapesten 1902. október 3-án
kelt körrendelete értelmében „A. m. k. budapesti honvéd helyőrségi kórház…
fennálló honvéd orvosi könyvtár[a] gyarapítására 600 korona … évi átalány rendszeresíttetik”,43 így 1904-ben már 311 kötetes kézikönyvtár, szakkönyvtár állt rendelkezésre.44
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Csaszkóczy Emil (1940): A hadegészségügy szervezetének múltjából. Magyar Katonai Szemle, 825. p.
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Vö. Utasítás a honvéd egyévi önkéntes segédorvos-helyetteseknek elméleti és gyakorlati kiképzésére és
vizsgáira. Honvédorvos, 1897, 55–56.; Szervi határozványok a magyar királyi honvéd orvosi tisztikar
számára. Honvédorvos, 1898, 49–52. p.
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Verseghi Györgyné: A honvédorvosi kar vázlatos története 1868–1914 között. Orvosi Hetilap, 1980,
1712. p.

37

Vö. 6288. eln. sz. [1901. évi] körrendelet. Rendeleti Közlöny, 37. sz. 209–211. p.
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Kiss Gábor (2003): A Magyar Királyi Honvédség egészségügyi szervezete: 1867–1918: PhD disszertáció. Budapest. 28. p.

39

Vö. Bíró Ede (1908): A m. kir. Budapesti Honvéd helyőrségi kórház története: Tízéves fennállása alkalmából és emlékére: 1898–1908. Franklin-társulat, Budapest. 7. p.
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Katonaorvosi gyakorlóiskola Bécsben. Honvédorvos. 1900, 70. Az intézmény történetével kapcsolatban vö. még Schultheisz Emil: Institutum Medico-Chirurgicum Josephinum. Orvosi Hetilap, 1969,
798–800. p.
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Vö. Utasítás a honvéd orvosi alkalmazó iskola számára. Honvédorvos, 1901, 54–56. p.
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Vö. Szabályzat a m. kir. Honvédség egészségügyi szolgálatára. 2. rész: Állandó egészségügyi intézetek.
Pallas Kiadó, Budapest. 1900. Hivatkozza: Verseghi Mária (1984): A Honvédorvos: 1888–1914. Honvédorvos, 1. 14. p.
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Bíró Ede (1908): A m. kir. Budapesti Honvéd Helyőrségi Kórház története: Tízéves fennállása alkalmából
és emlékére: 1898–1908. Budapest., 27., 33. p.
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Az általánosan ismert szociológiai megközelítést alapul véve, miszerint egyazon
szakterületen tevékenykedők akkor válnak önálló professziót gyakorlók koherens
közösségévé, ha rendelkeznek speciális képzéssel, szakfolyóirattal és szakmai
szervezettel, a régi századfordulóra már a magyar katonaorvosi rend is önálló
hivatást képviselt.
A katonaorovos-képzés rendszere tehát ekkorra már adott volt, ennek kiépítésével
egy időben a szakterület folyóiratot is kapott: 1888-ban indult meg a – ma is megjelenő – magyar katonaorvosi szaklap, a Honvédorvos. A kiadvány életének első
időszakaszában a Gyógyászat mellékleteként, inkább társlapjaként látott napvilágot,
de azzal a periodikum alcímében expressis verbis kifejezett céllal, hogy „a hazai
katonaorvosi intézmény tudományos és társadalmi érdekeinek közlönye” legyen.
Az új folyóirat beköszöntője szerint „Ezen, hatáskörében terjeszkedő, tekintélyében
növekedő orvosi kar számára óhajtottunk már régen orgánumot létesíteni, mely
egyrészt azon ma már szintén önálló szaktudománynak, melyet ’hadegészségügy’nek nevezünk, szolgáljon, másrészt azon érdekek szószólója legyen, melyek a
honvédorvosi intézmény jelenét fejleszteni, jövőjét biztosítani vannak hivatva”.45
A főlaphoz, a Gyógyászathoz való kötődés a civil orvostársadalmat is összeköttetésben tartja a katonaorvosok közösségével. A kiadvány önálló cikkeiben tudósított a
diszciplína hazai s nemzetközi eredményeiről, recenzálta a tárgykörébe tartozó új
szakkönyveket, és nem utolsósorban közlönyként publikálta a vonatkozó rendeleteket, személyi híreket, statisztikákat, illetve felhívta a figyelmet a tényleges szolgálatban vagy tartalékos állományban lévő doktorokat érintő hírekre, feladatokra,
tennivalókra.
A kiadvány alapító szerkesztője, „laptulajdonosa” – ahogyan a lapfejben megnevezi magát – Kovács József (1832–1897), aki még diákként csatlakozott az
1848/1849‑es szabadságharchoz, majd tanulmányai befejeztével 1858-ban kapott
orvosi diplomát. Még medikusként tanárai felfigyeltek rá és bevonták jeles betegeik
kezelésébe, így volt részese például Vörösmarty Mihály (1800–1855) ápolásának is.
Sebészi „szakvizsgát” Balassa János (1814–1868) mellett tett, majd egyetemi oktatói
karriert is befutott. Az 1866-os porosz–osztrák háború sebesültjei számára a
Ludoviceum kertjében emelt barakk-kórház orvosaként már bizonyított, később
pedig a magyar királyi honvédségi katonaorvosi alkalmazóiskola kezdeményezőjeként és híres oktatójaként szerzett hírnevet magának. Civilként „a mint ő vonzódását mindvégig megtartotta a katonaegészségügyi intézmény számára, a minthogy
utolsó ténykedése is a honvédorvosok oktatása volt, és a mint úgyszólván a honvédorvosok képviselőitől búcsúzott el élete alkonyán, úgy e katonás külsejű és hajlamú,
de azért a békében is nagy sebész emléke mindig becsben fog maradni, míg a
honvédorvosi intézmény fennáll”.46
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Tisztelt olvasónkhoz! Honvédorvos, 1888, 1. 1. p.
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Vö. Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. 6. kötet. Hornyánszky, Budapest, 1899. col.
1302–1305; Kovács József tanár [nekrológ]. Honvédorvos. 1897, 49. p. Az idézet utóbbi forrásból való.
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A Honvédorvost ebben az időszakban szerkesztőként Szénásy Sándor jegyezte, aki
1874-ben fejezte be orvosi tanulmányait. Először a Rókus kórházban volt alkalmazásban, majd tulajdonképpen Kovács József tanítványaként, klinikájának műtőnövendéke, utóbb első tanársegéde lett; az egyetemi orvoskaron 1888-ban kapott
magántanári címet a sebészeti eszköz- és kötszertan témában. A Honvédorvos
megindulása előtt 1886–1887-ben a Gyógyászat szerkesztőségének főmunkatársa
volt.47
A katonaorvosi szakmai szervezet életre hívása sem váratott sokáig magára: az
alapítás ideje nehezen datálható, de az bizonyos, 1900-ban már nyomtatott formában bocsátotta közre a budapesti Gyáli úti 1. számú helyőrségi kórházat székhelyeként feltüntető Honvéd Orvosok Tudományos Egyesülete szakkönyvtárának
katalógusát Catalog der Bibliothek des Militär-ärztlichen Vereines in Budapest
címen,48 amely ekkor 237 könyvet, 19 hosszabb-rövidebb időszakra előfizetett
folyóiratot és 37 brossúrát regisztrál. Verseghi Mária közléséből tudható,49 hogy a
Honvéd Orvosok Tudományos Egyesülete megszervezése előtt is volt már a fővárosban egy hasonló orgánum, amely a városban szolgáló császári seregbeli és a magyar
királyi honvédségi katonaorvosok szakmai diskurzusainak biztosított teret.
Az 1875-ben létrejött Budapesti Helyőrségi Katonaorvosok Tudományos Egyesülete
a hasonló jellegű bécsi egylet mintájára jött létre. Akkoriban még a magyar nemzeti
hadsereg formális szervezeteinek létrehozatalán munkálkodott, a hadszervezet
kialakulása és megszilárdulása után azonban a honvédséghez kötődő informálisabb,
szakterületi egyesületek szintjén is egyre hangsúlyosabbá vált a különállás, az
önállóság reprezentálása.

KÖNYVGYŰJTŐ KATONAORVOSOK MAGÁNKÖNYVTÁRAI
A fentebb vázolt katonaorvosi kar hivatásos tisztjei közül többen is reagáltak György
Aladár (1855–1906) felhívására, hogy magánbibliotékáik állományadatainak
közlésével járuljanak hozzá az első hazai könyvtári statisztikai kimutatáshoz.
A Magyarország köz- és magánkönyvtárai 1885-ben című korpusz50 1886-ban jelent
meg az intézményi és privát possessorok önkéntes adatközlése alapján.
Jelen kutatás elsődleges kútfője a könyvgyűjtemények tekintetében György Aladár
opusza volt, a magánszemélyek által birtokolt tékák felsorolásából azokat kiválasztva, amelyek tulajdonosa magát 1884-ben aktív- vagy nyugállományú katonaorvosként jelölte meg, illetve azon doktorok gyűjteményei, akik egyéb forrásokból
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Vö. Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. 13. kötet. Hornyánszky, Budapest, 1909. col.
692–693.
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Budapest : Kertész, 1900.
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Vö. Verseghi Mária (1984): A Honvédorvos. 1888–1914. Honvédorvos, 1. 18–19. p.
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György Aladár (1886): Magyarország köz- és magánkönyvtárai 1885-ben. Athenaeum Kiadó, Budapest.
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felkutathatóan életük valamely szakaszában hivatásos katonaorvosként szolgálták
hazájukat. (Terjedelmi okok miatt nincs tér a György Aladár munkájában szereplő
azon magánkönyvtárak és possessoraik bemutatására, akik „csak” a magyar
történelem valamely hadi, háborús korszakában öltötték magukra a mundért és
kifejezetten a haza hívására hagytak fel átmeneti időre civil orvosi praxisukkal
annak érdekében, hogy katonaorvosként szolgáljanak.)

Zlamál Vilmos (1803–1886)
Morvaországban született 1803-ban Zlamál Vilmos, akit az utókor inkább állatorvosként jegyez, hiszen tudományos tevékenysége is ezen diszciplínához kötődik,
annak ellenére, hogy pályája kezdetén orvos, sőt katonaorvos volt. Bécsben fejezte be
tanulmányait 1825-ben, és ekkor állt be a császári seregbe; 1831-ben katonaorvosként a lengyel felkelés után Galíciába menekült lengyel sereg sebesültjeit ápolta.
1833-ban állatorvosi tanulmányokra vezényelték, majd Temesvárra helyezték a
hadtestparancsnokság állatorvosának,51 a határőrvidék állategészségügyének
felügyeletét bízták rá, emellett azonban a helyőrségi kórház igazgatói tisztét is
betöltötte.52 Innen Lenhossék Mihály Ignác (1773–1840) protomedikus (és fia,
Lenhossék József )53 indítványára megpályázta az országos állatorvosi stallumot,
amelyet 1838-tól viselt,54 ezen minőségében pedig elsődleges feladata állategészségügyi rendeltek kidolgozása és a vonatkozó tudományos kutatás volt. Pestre kerülve
vált nyelvében és érzelmeiben is magyarrá,55 1841-ben már magyarul írt Bugát Pál
lapjában, az Orvosi tárban, és 1843-tól a pesti egyetem állatorvostan tanáraként
előadásait is ezen a nyelven tartotta, 1877-ben pedig az ő tollából látott napvilágot az
első magyar nyelvű állatgyógyászati tankönyv.56 Zlamál kezdeményezésére már
1848-ban megindult az állatgyógyászati intézet kiválása az egyetem orvosi karából,
1849 április-május fordulóján személyesen is tárgyalt Kossuth Lajos (1802–1894)
kormányzóval e kérdésről, így az állatorvosképzés önálló alma matere 1849-ben
átmeneti időre jött létre, 1851-ben pedig már véglegessé vált az intézmény külön
állása.57
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Korábbi császári katonatiszt voltát elhagyva vett részt a szabadságharcban, sőt
tanítványaiból nemzetőrcsapatot is szervezett, 1848 május 1-jétől pedig egyetemi
oktatói státusza megtartása mellett a Földművelés-, Ipar- és Kereskedelemügyi
Minisztérium egészségügyi osztályának tisztviselője, az állategészségügy referense
lett.58 Eredeti hivatásához visszatérve sebészi képzettségét, katonaorvosi tapasztalatait felhasználva Balassa János mellett oktatója volt az 1848. november 15-én
kezdődött és Pest-Buda eleste miatt 1849. január 5-én véget ért sebészeti tanfolyamnak, illetve a tábori kovácsok ugyanakkor megindított állategészségügyi képzésének.59 Tevékenysége miatt 1849. október 17-én fiával, a szabadságharcban katonaként
harcoló ifj. Zlamál Vilmossal (1831–1873), a későbbi pozsonyi orvossal együtt
letartóztatták és a hírhedt Neugebäudéba vetették. Horváth Hilda idézett tanulmánya megörökíti, hogy apa és fia letagadták, hogy ismernék egymást a hírhedt
börtönben való szembesítés alkalmával.60 Az idősebb Zlamált fogsága után két évre
felfüggesztették állásából,61 majd 1853 és 1856 között ismét félreállították,62 ezután
azonban visszatérhetett tudományos és oktatói hivatásához. 1864-ben az Akadémia
levelező tagjául választották, a kiegyezés után a Földművelés-, Ipar- és Kereskedelmi
Minisztérium osztályvezetőjeként részese volt az első hazai állategészségügyi
törvény kidolgozásának 1874-ben. Nyugdíjba vonulásakor 1881-ben magyar nemesi
rangot kapott morvai előnévvel.63
Könyvtárának alapítási évét nem adta meg György Aladár felhívására, azt
azonban közölte kollekciójáról, hogy 548 kötetet birtokolt, 274-et német, 151-et
magyar és 123-at francia nyelven. Figyelemreméltó, hogy cseh vagy szláv nyelvű
könyveket nem gyűjtött a doktor-állatorvos, pedig származása és élete első szakasza
cseh nyelvi környezethez kötötte. A téka tartalmi összetétele részben otthoni
szakkönyvtárat sugall a 86 természettudományi tomussal, de már saját történelmi
szerepvállalása is bizonyítja historikus érdeklődését: 112 történeti könyvet birtokolt,
a fennmaradó 350 kiadvány pedig a szépirodalmat képviselte.64
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Hamary Dániel (1826–1892)
Az egyetlen budapesti katonaorvosként szerepel György Aladárnál Hamary Dániel
törzsorvosi rangban. A Hamarok, 1874-től Hamaryak székelyföldi nemesi család
sarjai, onnan kerültek Tatára. A későbbi honvédorvos a tatai evangélikus-református
elemi iskolába, majd úgyszintén szülővárosa gimnáziumába járt, közben tíz hónapot
a német nyelv elsajátítására Óbudán töltött. Utóbb a pápai evangélikus kollégiumban tanult, ahol két éven át az ifjúsági könyvtár könyvtárosa és az önképzőkör aktív
tagja volt. A jogi osztályok elvégzése után 1847-ben kezdte meg orvosi tanulmányait,
Vasvári Pál (1827–1849) barátjaként azonban a forradalom eseményei hatására
megszakította stúdiumait és a Komárom megyei nemzetőrcsapatba lépett, a
schwechati csatában atyjával és két testvérével együtt vett részt. A szabadságharc
után többheti fogság és a hatóságok részéről zaklatások közepette folytatta az
egyetemet. 1854-ben nyert orvosi, sebészi diplomát, majd visszatért Tatára, ahol
praktizálása mellett különféle társaságokban számos tisztséget viselt, részt vett –
ahogyan későbbi állomáshelyein is – a gyülekezeti életben, sőt az igazgatásban is.
De nem lett hűtlen korábbi könyves múltjához, bölcseleti, literátori vénájához sem:
az 1840-es évek közepétől rendszeresen publikált – nagyrészt változatos álnevek
alatt – szépirodalmi, esztétikai és ismeretterjesztő cikkeket, a tatai evangélikusreformátus egyház egyik világi elöljárójaként, később az iskolaszék elnökeként a
protestáns iskolában könyvtárat hozott létre, egyik alapítóként lépett be a Kisfaludy
Társaságba, de tisztet vállalt a Neszmély-vidéki Borásztársulatban is. A szakmai közéletből sem maradt ki, egyik életre hívója volt 1864-ben az Orvosi Könyvkiadó
Társulatnak, levelező tagja a Királyi Orvosegyletnek, 1863-ban a Magyar Orvosok és
Természetvizsgálók Vándorgyűlésén tartott előadásában egy orvosi segítő-egyesület
tervét vázolta.65 Még 1867-ben részese volt a Tata Városi Honvédegylet megalapításának; az eseményen az alakuló ülés jegyzőjeként, 1849-es alhadnagyi rangban vett
részt. A szervezet célja a szabadságharc alatt a Komárom melletti csatákban hősi
halált halt honvédek emlékszobrának felállítása.66
Hamary 1869-ben lépett be a honvédségbe,67 ekkor a tatai ezred orvosává nevezték ki, és ebben a minőségében is támogatta a helyi kaszinóegylet megszervezését,
melynek 1870-ben elnöke lett. 1871-ben Sopronba, 1874-ben pedig Budapestre
helyezték az I. honvéd dandárparancsnoksághoz. 1876 és 1882 között Székesfehérváron tevékenykedett, 1882-ben újra Budapestre került mint az I. honvédkerület
törzsorvosa. Hamary mindvégig a magyar nyelvű és magas színvonalú katonai és
katonaorvosi, katonai egészségügyi oktatás mellett foglalt állást, soproni szolgálata
idején maga is oktatta a sebesültvivőket: nemcsak szakismereteiket bővítve, hanem
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morális szempontból is felkészítette tanítványait arra a feladatra, amit honvédorvosi
ars poeticjában megfogalmazott: „fennkölt buzgalommal oktassunk, tanítva
tanuljunk, hogy a haza várakozásainak megfelelhessünk most is, és akkor is, amikor
ember kell a gátra”.68
Könyves kötődését könyvtárosi múltja és gazdag szép- és szakírói életműve
mellett jól bizonyítja az is, hogy 1874-ben pályadíjként Szinnyei József adatközlése
alapján húsz69 (másik forrás szerint száz)70 aranyat ajánlott fel az 1848 és 1874 között
megjelent magyar orvosi művek (önálló magyar munkák, a külföldi szakirodalom
fordításai, a szaklapokban közzétett cikkek) annotált bibliográfiájának elkészítésére.
„A társulat, mely múltját nem ismeri, kiskorú” jeligéjű könyvészet elkészült, összeállítója Fekete Lajos (1834–1877) doktor, aki Pesten nyert orvosi képzettséget
1860‑ban, majd egész pályafutása során szülővárosában Kisújszálláson praktizált,
illetve a jász-kun kerületek tiszti főorvosa volt. Cikkei jórészt orvostörténeti vonatkozásúak. A pályázaton elnyert húsz aranyat 1875-ben Előpatakon, az Orvosok és
Természetvizsgálók Vándorgyűlésén ítélték oda neki.71 Az értékes, és mindegyik
bíráló – Hamary mellett Batizfalvy Sámuel (1826–1904) és Linzbauer Xavér Ferenc
(1807–1888) – által méltatott 354 opuszt, köztük könyvkereskedelemben nem
forgalmazott intézményi kiadványokat is regisztráló bibliográfia azonban nyomtatásban sohasem jelent meg, Kapronczay Katalin közlése alapján lelőhelye isme
retlen.72
A katonaorvos-szépíró-orvostörténész gyűjtő magántékáját 1854-ben, szülőváro
sába visszatérve alapozta meg, 30 évvel később, György Aladár összeállítása számára
készült kimutatása szerint már 4153 kötetben 1613 művet birtokolt, ezek között
három értékes kéziratkötetet: az 1849-es komáromi vártüzérségi parancskönyvet és
számos szabadságharcos relikviát. A korabeli (katona)orvosi magánkönyvtárak
között kiemelkedően nagy kollekció leginkább tudóskönyvtárnak, házi szakkönyvtárnak tekinthető, hiszen legnagyobb része 222 mű 2369 tomusa természettudományi tárgyú. Hamary Dániel a 94 általános enciklopédia 355 kötete mellett 13
nyelvészeti, 52 bölcseleti és 10 államtudományi kiadványt birtokolt összesen 195
könyvtári egységben. A szépirodalmat 512 könyv 574 alkotással képviselte, ezeken
felül 326 tankönyvet és 292 vegyes tárgyú szakkönyv 296 kötetét mondhatta magáénak. A téka 1884-es gyarapodásáról az tudható, hogy a könyvtárra fordított
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75 forintból 60-at magyar nyelvű könyvekre adott ki a tulajdonos. Az anyanyelv
preferálása a gyűjtemény nyelvi megoszlásán is megmutatkozik: 1528 magyar nyelvű
mű mellett 71 német, 9 latin és 5 egyéb- vagy többnyelvű kiadvány alkotta a tékát.73

Otrobán Nándor (1828–1901)
György Aladár munkájában brassói orvosként jelölte meg magát Otrobán Nándor,
aki brassói és kolozsvári iskolák után 1846-tól folytatott orvosi stúdiumokat Pesten.
Tanulmányai idején angol és francia nyelvoktatásból élt. 1848-ban a 82. zászlóaljba
lépett, később a 42. zászlóaljnál alorvosként szolgált,74 végül honvéd hadnagyi rangot
nyert. A szabadságharcban való érintettsége miatt a bukás után kényszersorozták a
császári hadseregbe, így az orvosi egyetemet csak később, 1856-ban, Bécsben tudta
befejezni. Rövid karcagi praktizálás után visszatért Bécsbe, ahol sebészi és szülészi
oklevelet szerzett, 1859-től pedig brassói városi orvos volt.75 1869-ben lépett a
Magyar Királyi Honvédség brassói állomáshelyű 23. zászlóalj76 szolgálatába ezredorvosként,77 ahonnan 1888. augusztus 1-jei hatállyal nyugdíjazták.78 Ekkor még a
katonaorvosi állásokra civil orvosokat szerződtettek mellékfoglalkoztatásban,
1871-ben a számos jelentkező közül 26 aspiránst iskoláztak be a pesti egyetem hathetes tanfolyamára – köztük Otrobán Nándort egyedüli olyan résztvevőként, aki a
szabadságharc alatt már bizonyíthatóan szolgált katonaorvosként.79 Az I. osztályú
ezredorvos városában a magyarság vezetője volt, nevéhez fűződik az első brassói
petróleumgyár megalapítása, különféle tisztségeket viselt a település vezetésében.
Orvosi szakmai érdeklődése leginkább a balneológiára, a gyógyvizek tudományára
fókuszált.
Színes személyiségének Pataki Jenő állított emléket az Orvosi Szemle hasábjain
1930-ban.80 Innen tudható, hogy kiterjedt és jól jövedelmező orvosi praxisa mellett
jogi búvárlatokat is folytatott, emellett szenvedélyes nyelvtanuló és – nőtlen ember
lévén – utazó volt. Részt vett majd az összes hazai és nemzetközi orvosi konferenciá-
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kon, egyik alkalommal Moszkvában felköszöntötte a cár nagybátyját, Nyikolaj
Nyikolajevicset, aki később magához kérette az erdélyi orvost; egy másik anekdota
szerint pedig a spanyol–amerikai háború kitörésekor éppen Spanyolországban
tartózkodott, ahol mint külföldit, kémnek nézték. „Otrobán feltalálta magát – írja
Pataki Jenő – olasszal kevert spanyol nyelven egy dikciót vágott ki, melyben kifejtette, hogy ő tanulni jött ide, nem kémkedni. Végre megéljenezték.”
Magánkönyvtára híven tükrözi hivatását, magyarságát és szerteágazó érdeklődését: tanulmányai befejezésekor, 1857-ben megalapozott poliglott tékája 212 művet
számlált 970 kötetben, ezen felül 36 térképet és 69 rézmetszetet birtokolt az ezredorvos. A térképek feltehetően az utazni szerető ember kézikönyvei, a metszetek – esetleg – a jól szituált orvos ciméliumai lehettek. A kollekció legterjedelmesebb szakját a
természettudomány képezte 92 kiadvány 342 egységével, az összes többi szakban
(nyelvészet, bölcselet, történet, államtudomány, szépirodalom, tankönyv, enciklopédia, vegyes tartalmú szakkönyv és hírlap) pedig kiegyensúlyozottan 5-20 opusz volt
található. A nyelvi megoszlás is magáért beszél: 96 magyar, 52 német, 15 francia, 8
angol, 25 latin és 16 más, illetve többnyelvű művet gyűjtött össze. A könyvtárra
fordított összeg 58 forint, ebből 35-ért azonban magyar kiadványokat vásárolt a
tulajdonosa.81

Lendvay Benő (1830–1901)
Csak a Magyar Királyi Honvédség kezdeti időszakában és akkor is csak viszonylag
rövid ideig volt századosi rangban honvéd törzsorvos Lendvay Benő 1870 és 1872
között. A hivatásos katonaorvosok között ő már azt a későbbi korosztályt képviseli,
aki 1848/1849-ben már katona lehetett – a szabadságharc végére hadnagyi rangot ért
el –, de életkora alapján még csak megkezdett medikusi tanulmányokkal sem
rendelkezhetett. A pozsonyi volt 1848-as honvédek szervezték meg 1867. április
16-án a Pozsony Megyei Honvédegyletet, amelynek célja egyrészt a szükséget
szenvedő volt szabadságharcosok támogatása, illetve a Pered és Zsigárd alatti
csatákban elesett hősök emlékére szobor állítása. A szervezet tagnévsorában
Lendvay 1849-es alhadnagyi rangjával szerepel.82
Orvosi stúdiumait Lendvay Benő 1849–1855-ben végezte a pesti, ötödévét a bécsi
egyetemen, ezután Pesten magánorvos, illetve rövid ideig a Torontál vármegyei
Kiszomborban uradalmi doktor, utóbb 1860 és 1780 között Pozsonyban hatósági
orvosként dolgozott. Ezt követte rövid honvédségi szolgálata, majd a vármegye tiszti
főorvosa és 1874-től a pozsonyi jogakadémián a törvényszéki orvostan, illetve a
közegészségtan tanára lett – oktatói tevékenységéhez kötődően önálló munkákat is
jegyzett, de ezeken felül számos szakfordítás kötődik nevéhez. Szakmai közéleti
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tevékenysége az Országos Közegészségi Egyesülethez kapcsolta.83 Az 1886-ban
megszervezett társaság egyrészt az Egészség című szaklap kiadója volt, másrészt
alapvető feladatának tekintette a közegészségügyi szakirodalom széles körű terjesztését és az egészségkultúra fejlesztését.84 Lendvay egyik vonatkozó alapvető munkája
a Huszonöt év Márkusfalva életéből című „elbeszélés a magyar nép számára”,85
amelyet 11000 példányban küldtek szét a vidéki doktorok részére. Az írás arról a
munkáról és az elért eredményekről számol be, amit a helyi pappal együtt a település
közegészségügyi helyzetének javításáért, a lakosság – mai szóval élve – egészségtudatos magatartásra neveléséért végeztek. Pályázati felhívásra Pozsony közegészségét
bemutató tanulmányt is összeállított, melyért az egyesület jutalmát is elnyerte.86
A Magyarország köz- és magánkönyvtáraiban pozsonyi megyei főorvosként
szerepelteti magát. Viszonylag kicsiny tékájában 686 kötetben 338 művet birtokolt,
nagyrészt természettudományi munkákat, 135 kiadványt 172 kötetben, emellett
nagyobb számban szépirodalmat (125 alkotás 233 tomusát). Tankönyveket, bölcseleti és államtudományi munkákat egyáltalán nem gyűjtött, néhány nyelvészeti és
történelmi könyve (összesen 8 mű 18 kötete), 6 enciklopédiája volt (137 egységben),
11 hírlapot járatott és 58 kötetben 53 vegyes tartalmú nyomtatványt mondhatott
magáénak. A művek nyelvi megoszlását tekintve természetesen a magyar (156) és a
német (132) vezetett, de 35 francia, 12 latin, valamint 3 egyéb nyelvű opusszal is
rendelkezett.87

Kelemen Mihály (184188–1919)
Babits Mihály (1883–1941) nagybátyja, keresztapja volt Kelemen Mihály honvéd
II. osztályú főtörzsorvos,89 az irodalmár katonatiszt, akit a korabeli honvédséggel,
hadtörténelemmel kevéssé foglalkozó olvasó a Halálfiai Döme bácsijaként90 azonban
bizonnyal ismer.
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494–495., 544–545. p.
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Kelemen Mihály életéről viszonylag kevés adalék ismeretes, orvosi diplomáját
Pesten 1864-ben szerezte,91 ezután még három – a mai fogalommal élve – szakvizsgát tett.92 Honvéd dandár-orvossá az 1869. július 13-án kelt uralkodói rendelettel
neveztetett ki – többek között Hamary Dániellel és Otrobán Nándorral együtt – első
osztályú századosi rendfokozatban.93 Eleinte sorozóorvosként szolgált, majd egészségi okok miatt viszonylag rövid szolgálati idő után az uralkodó 1890. augusztus
19-ei rendeletével nyugállományba helyezte és „ez alkalommal a czímzetes I-ső
osztályú főtörzsorvosi jelleget” adományozott neki, illetve „legkegyelmesebben
elrendelni méltóztatott, hogy neki kiválóan kötelességhű szolgálat elismeréséül a
legfelsőbb megelégedés kifejezése tudtul adassék”.94 A főtörzsorvos ekkor költözött
vissza Pécsre.95
Honvédségi tényleges szolgálata idején, valamint később is számos társadalmi és
tudományos tisztséget vállalt, élénk szellemi életet élt. 1864-ben lépett be az
1841‑ben alapított Királyi Magyar Természettudományi Társulatba,96 pártoló tagja
volt a pozsonyi Természettudományi Könyvkiadó Vállalatnak és a pozsonyi Toldy
Körnek. Utóbbi a magyar kulturális élet koordinálására, támogatására 1874-ben jött
létre – ugyanekkor szerveződött meg könyvtára is97 – és a kultúra egyes területei, a
művészeti ágak szerinti szekciókban folytatta munkáját. A szervezeten belül
1888‑ban alakult meg a dalkör – ennek életre hívásában „dr. Kelemen Mihály
főtörzsorvos fejtett ki különösen nagy buzgalmat” – ahogyan a sajtó a dalkör
megalakulásáról tudósított.98 Széles érdeklődési köre a természettudományok mellett
az irodalomra, a zenére, sőt még a népdalgyűjtésre99 is kiterjedt. Kelemen doktor
ekkoriban a Toldy Kör alelnöke volt, a vezetőség többi tagjai szintén a „városi
intelligencia” jelesei: jogi akadémiai tanár, alispán, ügyvédek, kórházi főorvos.100
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Pécsi időszakában közreműködött a város törvényhatósági bizottságának munkájában101 és a helyi gyermekvédő telep bizottságban, 1909-től pedig a magyar királyi
igazságügyi miniszter 27.400/1909. I. M. számú rendelete értelmében a fiatalkorúak
városi felügyelő hatóságába rendelték, illetve a testület helyettes elnökévé nevezték ki.102
György Aladár munkája Kelemen Mihály bibliotékáját még pozsonyiként
regisztrálja, hiszen tulajdonosa ekkor még aktív pozsonyi katonaorvosként szolgáltatott adatokat. A gyűjtés kezdetéül 1863 szerepel, a kollekció az anyaggyűjtés idején
1231 művet, 1714 kötetet számlált, a gyarapítására 456 forintot fordított a tulajdonos
amiért 145 darab új kiadványt vásárolt; az összegből 300 forintot magyar könyvek
beszerzésére fordított. A tékában a szépirodalom volt túlsúlyban 781 mű 1121
kötetével, ezt követte a természettudományi szak 314 kiadvánnyal (378 kötettel); a
törzsorvos 45 tomusban 37 történeti munkát gyűjtött össze, volt két enciklopédiája
összesen 33 fizikai egységben, a nyelvészet, a bölcselet és az államtudomány iránt
kevéssé érdeklődő possessor pedig összesen 28 kötetben 17 művet mondhatott
magának. A hírlapokat 10 cím képviselte, a vegyes szakot pedig 70 mű, 104 könyv.
A legtöbb 1018 mű magyar nyelvű volt, 199 német és 14 latin.103 A latin klasszikusok
közül Horatiustól (Kr. e. 65–8) és Vergiliustól (Kr. e. 70–19) három-három, Ovidiustól (Kr. e. 43 – Kr. u. 17) nyolc művet birtokolt nagyrészt XVIII. és XIX. századi
kiadásokban, de volt egy 1596-os Ovidius-kötete is, és latin auktorok további
munkái magyar nyelven Kis János és Egyed Antal fordításaiban.104
Természetesen Kelemen Mihály könyvtára 1884 után is gyarapodott, végül a
tulajdonos az akkor alakulóban lévő pécsi városi könyvtárnak, a mai Csorba Győző
Könyvtárnak adományozta kollekcióját.105 A helyi sajtó híradása szerint 5000 kötetes
„kiemelkedő” gyűjtemény végül 1924-ben került a városi múzeum könyvgyűjteményébe,106 a városi könyvtár mai elektronikus katalógusban való keresés a „possessor
Kelemen Mihály” kifejezésre 2355 találatot adott úgy, hogy a többkötetes művek
kötetei, illetve az egyazon folyóirat számai, évfolyamai 1-1 rekordot kaptak.107
A katonaorvos imponáló méretű bibliotékájáról és tulajdonosáról Babits Mihály is
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megemlékezett: „Kelemen Mihály, Miska bácsi, aki nyugalmazott főtörzsorvos volt
[…] Az öreg egy különc agglegény volt, és könyveket gyűjtött. Csak magyar könyveket. De mindent megvett, ami magyarul megjelent. Ezt tette fiatal korától fogva,
mert gazdag volt. Óriási könyvtára volt [..]. Azt mind beköttette félbőrbe. Ezt arra
gyűjtötte, hogy a városra fogja hagyni kölcsönkönyvtárnak. Büszke volt, hogy a
teljes Jókai és Jósika első kiadásban megvolt neki”.108 Az idős orvos gyűjteménye
számára külön könyvtárszobát rendezett be, a kollekcióban való eligazodást segítendő „külön egy asztalon a könyvek jegyzéke, roppant elegánsan”.109
Mindazonáltal a törzsorvos nem egyedüli „könyves” embere volt családjának:
Kelemen József (1790–1868) nagyprépost is jelentős könyvkollekcióval rendelkezett,
melyet unokaöccsére, a szintén pap Kelemen Lászlóra (1839–1902) hagyott, aki a
testamentumában a gyűjteményt 1902-ben bekövetkezett halálakor a püspöki
könyvtárnak adományozta.110

ÖSSZEGZÉS
Zlamál Vilmos, Hamary Dániel, Otrobán Nándor, Lendvay Benő és Kelemen
Mihály – csupán néhány név a korszak katonaorvosai és a György Aladárnál
regisztrált magánbibliotékák possessorai közül, azonban így is jól reprezentálják a
kultúra e speciális szegmensének, megjelenési formájának legfőbb jellegzetességeit.
A katonaorvosok a környezetük, településük, templomuk, szűkebb és tágabb
közösségük megbecsült személyiségei, tudományos vagy kulturális egyesületek
tagjai, akár alapítói, sokszor tisztségviselői; író, publikáló és olvasó emberek. Hűek
nemzetükhöz, vallásukhoz, városukhoz, részt vesznek a helyi igazgatásban, bizottságok, civil szervezetek támogatói, kötődnek egyházukhoz, lehetőségeik szerint
karitatív módon is támogatják közösségüket. Életvitelükben az értelmiséghez, a
(helyi) elithez, jogi státuszuk vagy habitusuk tekintetében a nemesi réteghez kötődtek. Plasztikusan érzékelhető ez Arthur Iwanski von Iwanina (császári katonatiszt;
1858–1926) által 1899-ben első edícióban közzétett, de már korábban íratlan
szabályként az ifjú tisztekkel szemben megfogalmazott elvárásokat egybeszerkesztő
munkájából, az Applicatorische Besprechungen über das Dienst- und Privatleben des
neuernannten Officiers (Cadetten) der Fusstruppen111 című opuszból is. A közös
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hadsereg újonc tisztjei számára az intelmeket magyar nyelvre és a honvédségi
viszonyokra László István (?–?) akkori honvéd százados bocsátotta közre 1901-ben
Az újonnan kinevezett gyalogsági tiszt (hadapród) szolgálata és magánélete fölött
alkalmazó megbeszélések titulussal.112 A katona hivatásgyakorlásának, szolgálati
feladatainak, személyes kapcsolatainak, illetve a „hadapród” magánéletének,
társasági viselkedésének, lakásának, kinézetének stb. legfontosabb tudnivalóit,
szabályait összegző kézikönyvben foglaltak alapján „az úri középosztálynak és
benne a hivatásos katonatiszti rétegnek az arisztokrácia nyújtotta a mintát, a
katonaideál az eszményi férfi mintájává lett”.113 Ehhez pedig a hagyományos katonai
(lovagi) erények mellett a műveltség, az önképzés, az olvasás, sőt a könyvgyűjtés is
hozzátartozott. Iwanski munkája a (gyalogsági) katonatisztekre vonatkozott,
közvetetten azonban a doktorok elvárt életvitelére is következtetni lehet a leírtakból.
A katonaorvos a helyőrség, a laktanya, a helyi mikrotársadalom notabilitása, az
újonnan érkezett fiatal tisztek bemutatkozó látogatásaik alkalmával ’teljes díszben’
voltak hivatottak tiszteletüket tenni a honvédorvosoknál is, és a vizitek során
„színházról, művészetről, irodalomról, zenéről lehetőleg a helyi viszonyokkal
egybehangzólag” beszélgettek vendéglátójukkal. Magától értetődő, hogy a széles
körű tájékozottságnak, erudíciónak a másik oldalon is meg kellett lennie, éppígy a
magánkönyvtárnak és a könyvtárhasználatnak, de a tiszti méltósághoz, erkölcsi
tartáshoz a vallási hűség és tolerancia úgyszintén hozzátartozott.114
Mindent egybevetve tehát a könyvtárak (és a róluk való adatközlések) a következőképpen értékelhetők: az alapítás éve három gyűjteménynél szerepel, tulajdonosaik
tanulmányaik befejeztekor, fiatal korukban alapozták meg könyvtárukat. A tékák
kötetszáma három esetben nem nagyon nagy, 500 és 1000 közötti, jóval gazdagabb
Kelemen Mihály kollekciója, Hamary Dániel 4000-nél több kötete pedig a korabeli
magánkönyvtárak között is jelentősnek mondható – természetesen a nagy főúri
családok többgenerációs könyvgyűjteményeitől eltekintve. A korábbi császári
orvos-tiszt Zlamál Vilmos kivételével – az ő könyvtárának majdnem fele német
kiadványokból állt –, mindegyik bibliotékában kisebb vagy nagyobb arányban a
magyar dominál, de mindegyikben természetes a német viszonylag erős jelenléte.
Latin könyveket többen birtokoltak, de csupán Kelemen Mihályról tudható, hogy
tomusai klasszikus auktorok munkái voltak, a többi possessor esetben akár korábbi,
XVIII., XIX. század eleji latin nyelvű szakkönyvek is lehettek. A „nyugati” nyelvek
közül a francia három gyűjtőnél volt jelen, angolul csak a kifejezetten poliglott
112
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Otrobán Nándor olvasott. Az egyéb- vagy többnyelvű kiadványok között azonban a
Monarchia további nemzeti nyelvei is képviseltethették magukat, hiszen a Magyar
Királyi Honvédség sorozási területe soknyelvű lakossággal rendelkezett, a szolgálati
nyelv pedig a magyar mellett a horvát volt.115 Zlamál gyűjteménye viszont nem
csupán nyelvi szempontból különleges, hanem azért is, mert orvos létére tékájának
csupán legkisebb szakja a természettudomány (György Aladár kérdőíve külön nem
kérdezett rá az orvostudományi munkák meglétére, a korabeli tudományos infrastruktúra, pl. a vándorgyűlések intézménye szintén egybefogta az orvosokat és
„természetvizsgálók”-at). A Zlamál-tékában több könyv volt történeti vonatkozású
és a legnagyobb részt a szépirodalom tett ki. A belletrisztika túlsúlya még Kelemen
Mihálynál figyelhető meg, aki – a vizsgált személyek közül egyedüliként – tudatosan
egy leendő közgyűjtemény, a város lakossága hasznára építette gyűjteményét;
mindemellett „szakkönyvtára” is majd 400 kötetet számlált; ez a téka 20-25%-a.
A Hamary-, az Otrobán- és a Lendvay-bibliotékákban a természettudomány volt
hivatásukhoz kötődő szakkönyvtárként a legnépesebb egység.
Mindent egybevetve elmondható, hogy a vizsgált öt magánkönyvtár részben
otthoni szakkönyvtár volt, részben pedig a tulajdonosok személyes érdeklődésének,
kisebb-nagyobb mértékben többnyelvű erudíciójának, értelmiségi voltának manifesztációi, egy kicsiny és speciális szakmai közösség történetének érdekes és tiszteletre méltó rekvizitumai.
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Vö: Balla Tibor: Az önálló magyar hadsereg kérdése: (1867–1914). In: Hermann Róbert (szerk., 2015):
Magyarország hadtörténete. 3. kötet. Zrínyi Kiadó, Budapest. 338–242. p.
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A HASZNÁLÓKÉPZÉS ÉS AZ
INFORMÁCIÓKERESÉS KÖNYVTÁRI
TANÍTÁSÁNAK KERETEI1
CSÍK TIBOR 2

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

TIBOR CSÍK: FRAMEWORKS OF USER EDUCATION AND
INFORMATION RETRIEVAL IN THE LIBRARY INSTRUCTION
The aims of study is to review the frameworks of user education and information
retrieval in the library instruction. The Information Power (ALA, 1998) was a
revolutionary standard to library instruction and information literacy. The study
presents the declarations and guidelines of UNESCO and IFLA in connection with
media literacy, information literacy, digital literacy, school library and public library.
The European recommendation on key competencies influences crucial the Hungarian
National Core Curriculum. Thought inquiry based learning is part of the curriculum’s
main objectives, information literacy is not included. Hungarian legal regulation
expects organizing user education and library instruction trainings from research
libraries and county libraries. The methodology development of library instruction are
supported by best practices of the library programmes, and the latest library
innovations in Hungary.

BEVEZETÉS
Az információkereséshez és az információk kezeléséhez kapcsolódó kompetenciák
számos ún. műveltség (literacy) részét képezik. Az angolszász szakirodalomban és
az oktatási gyakorlatban leginkább az információs műveltséghez (information
literacy), a médiaműveltséghez (media literacy) és a digitális műveltséghez (digital
literacy) kapcsolódik.
1

A tanulmány a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár az EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 Múzeumi és
könyvtári fejlesztések mindenkinek pályázati konstrukció keretében Az én könyvtáram című kiemelt
projekt támogatásával készült.

2

Csík Tibor PhD, főkönyvtáros, egyetemi adjunktus, EKE OFI Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet, Budapest
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Az információs műveltség a könyvtárhasználati oktatás, a bibliográfiai kurzusok
szinte teljes anyagát magába olvasztotta. A középpontjában az ismeretszerzés és
-megosztás áll, s így átfogja az információ elérését, értékelését, előállítását és
kommunikálását valamennyi formában és csatornán. A médiaműveltség a tömegmédiumok vizsgálatára, az ún. képernyőalapú információközvetítés elemzésére
vezethető vissza. A médium közvetítette információ megértésére, az üzenet értékelésére, illetve hatására összpontosít. A digitális műveltség a legkiforratlanabb kompetenciaterület. Kétségtelenül a számítógép-tudományhoz és az informatikához
kapcsolódik, mint a digitális eszközök, szoftverek és infrastruktúra használatának,
az információs és kommunikációs technológiák (ICT) alkalmazásának kompe
tenciái.
Az információs műveltségbe elvileg a másik kettő is belefoglalható. Az információs műveltség és a médiaműveltség központi eleme a források kritikai értékelése, e
tekintetben nagyon közel állnak egymáshoz. A digitális környezetben a forrásokból
való információszerzés – ami a digitális műveltség meghatározó eleme – teljesen
megfeleltethető az információs műveltség kompetenciáinak. Tanulmányunknak
nem célja, hogy komparatív analízissel feltárja a terminológiai és az oktatáspolitikai
eltérések gyökerét. A könyvtárhasználat és információkeresés ma már mind a három
műveltségi területhez kapcsolódik. Elsődlegesen azonban az információs műveltségnek képezi szerves részét.
A tanulmány célja az, hogy normatív dokumentumok alapján bemutassa, milyen
kontextusban értelmezik a könyvtárhasználati ismereteket és az információkeresést,
s ezek az oktatás és a tanulás folyamatában mely kompetenciaterületekhez kapcsolódnak és elsajátításukra milyen elvárások vonatkoznak.

AZ INFORMÁCIÓS MŰVELTSÉG
Az információs műveltség fogalmát Paul Zurkowski, az Information Industry
Association elnöke vetette föl. Az 1974-ben megjelent írásában3 az információs ipar
– kiadók, adatbankok és -forgalmazók – szemszögéből, az információs környezet
kihívásait számba véve vizsgálta a könyvtárak szolgáltatásait. Az elsődleges célja az
volt, hogy az információs szolgáltatások fejlesztésére javaslatokat tegyen. Zurkowski
azt a javasolta, hogy dolgozzanak ki az információs műveltség átadását biztosító
nemzeti programot. Az új műveltségterület szükségességét két tézisből vezeti le.
Az információ önmagában még nem tudás, mert az információt képesnek kell lenni
értékelni, s asszimilálni a gondolkodásba, hogy alkalmazni lehessen. A másik tézise
3

Zurkowski, Paul G. (1974): The information service environment relationships and priorities. Related
paper. No. 5. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED100391.pdf (2018.01.03.)
„People trained in the application of information resources to their work can be called information
literates. They have learned techniques and skills for utilizing the wide range of information tools as
well as primary sources in molding information solutions to their problems.”
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szerint az írni-olvasni tudás nem jelenti azt, hogy birtokában vagyunk azoknak az
ismereteknek, melyek az információ értelmezését lehetővé teszik. Mindebből arra a
következtetésre jutott, hogy szükség van olyan tudásra és készségekre, amelyek
képessé tesznek az információs eszközök és az információforrások fölhasználására
egy-egy probléma megoldásában. Az 1980-as évek az információs műveltség oktatási
programjának és kimeneti követelményeinek kidolgozásával telnek.
A könyvtárak szempontjából nem lehet túlbecsülni az információs műveltség
jelentőségét. Az információs műveltség hozta új megközelítés révén együtt tudták
kezelni a hagyományos, nyomtatott dokumentumokat, az audiovizuális anyagokat
és a számítógépes forrásokat függetlenül attól, hogy milyen a formátumuk és a
gyűjteményükből való-e vagy külső szolgáltató biztosítja. Másrészt az új felfogás egy
folyamatba rendezte az információs anyagok és eszközök használatát, a keresést,
valamint a kapott információ értékelésének és felhasználásának kérdéseit. Ezáltal a
könyvtári tájékoztatás és a könyvtárhasználati ismeretek teljesen új kontextusba
kerültek, de ami a legfontosabb, megszülethetett az oktató könyvtár koncepciója.
Az információs műveltség az egész életen át tartó tanulást megalapozó ismeretek
részévé vált, ami jelentősen fölértékelte a könyvtárak szerepét a nevelésben.

Az információs hatalom – az információs műveltség szintézise
Korszakhatárt jelentett, amikor 1998-ban az American Library Association (ALA)
megjelenette az Information Power. Building partnership for learning4 című szabványát. A normatív dokumentum célja az volt, hogy meghatározza az Egyesült
Államok közoktatása számára az információs műveltség követelményrendszerét és
az átadáshoz szükséges oktatási programokkal szembeni elvárásokat, valamint az
iskolai könyv- és médiatáros feladatait. A követelményrendszer az óvodai oktatónevelő munkától egészen a 12. évfolyamig (K-12) a tanterv egészére, illetve annak
valamennyi ismeretkörére kiterjed. Az információs műveltség egyes követelményeinek részletes kifejtése az információs műveltséggel rendelkező diák ismereteinek és
készségeinek bemutatásával történik. Az információs műveltség átadásával kapcsolatos elvárásokat és feladatokat három fő területre bontva fejti ki. Ezek a tanulás és
tanítás, az információhoz való hozzáférés és az iskolai programok irányítása.
Az iskolai könyvtári médiaprogrammal szembeni legfontosabb elvárások a
következők:
■■ Az információkhoz való intellektuális hozzáférés biztosítása olyan tanulási
tevékenységek révén, amelyek szerves részei a tantervnek és segítik a tanulókat
az információs műveltség megszerzésében. Minden műveltségi területen ki kell
alakítani azokat a hatékony, kognitív stratégiákat, melyek átfogják a válogatást,

4

A szabvány tömörített változata nyomtatott és netes változatban is hozzáférhető, és ez az alapja az
ismertetésnek.
Csík Tibor (szerk., bev. 2008): Információs műveltség és oktatásügy. Nemzetközi szemle. Budapest,
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. http://www.opkm.hu/
download/ImOk.pdf (2018.01.03.)
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a keresést, az elemzést, az értékelést, a szintézist, az önálló alkotást és az
információközlést bármely formában.
■■ Az információkhoz való fizikai hozzáférés a gondosan válogatott és módszeresen rendszerezett helyi gyűjteménnyel biztosítható, amely tartalmazza a
különböző tanulási forrásokat az egyes tantárgyakhoz, nehézségi szintenként és
valamennyi formátumban.
■■ Hozzáférhetővé kell tenni az iskolán és a könyv- és médiatáron kívülről
származó dokumentumokat és információkat is, igénybe véve az elektronikus
hálózatokat, a könyvtárközi kölcsönzést, együttműködést kialakítva az információs cégekkel is. Meg kell tanítani azon eszközök használatát, melyek
biztosítják a helyi és a távoli információk elérését, a legkülönbözőbb formátumban.
■■ A tanulásban szerzett élményekkel arra kell ösztönözni a diákokat, hogy jó
ítélőképességű fogyasztókká, valamint a kommunikációs technológia és a
média valamennyi lehetőségével élni tudó, ügyes információ-előállítóvá
váljanak.
Az iskolai könyvári oktatásban szerzett ismeretek és készségek kimeneti követelményeit három területen definiálták:
Információs műveltség
■■ Az információkhoz való eredményes és hatékony hozzáférés.
■■ Az információk kritikus és hozzáértő értékelése.
■■ Az információk pontos és kreatív használata.
Önálló tanulás
■■ Az egyéni érdeklődésnek megfelelő információk önálló megkeresése.
■■ Az irodalom és más művészeti ágak alkotásainak befogadása.
■■ Kiválóságra törekvés az információkeresésben és az ismeretek létrehozásában.
Társadalmi felelősség
■■ Az információ jelentőségének felismerése a demokratikus társadalomban.
■■ Az információk és az információs technológiák etikus kezelése.
■■ Hatékony közreműködés az információkereséssel és -előállítással foglalkozó
csoport munkájában.

Amire az iskolai könyvtárnak meg kell tanítania
a 21. század tanulóját
Az Information Power alapelveire építve az ALA iskolai könyvtárosokat tömörítő
tagszervezete, az American Association of School Librarians (AASL) kidolgozta,
hogy a 21. századi tanulónak milyen követelményeknek kell megfelelnie. A 2007-ben
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megjelentetett Standards for 21st-century learner5 valóban megtartotta az
Information Power alapelveit és a legfontosabb célokat, de korszerűsítette és továbbfejlesztette annak elvárásait. A különbség azonban többet jelent, mit egyszerű
átrendezés, bővítés. A diákokkal szembeni követelményeket a tanulás elsajátítására,
a tanulóvá válás folyamatára alapozta. A következő évben kiadott Standards for
21st-century learner in action6 bonyolult rendszerben mutatja be, hogy mit kell
teljesíteni a diákoknak a közoktatás különböző szintjein. A célja az, hogy az Egyesült
Államokban az iskolai könyv- és médiatárak tanulástámogató és oktatási tevékenysége ezen elvárások megvalósítására, illetve ezen kimeneti követelmények rendjében
szerveződjön. A kiindulás mindig azt jelenti, hogy az adott követelmény teljesítését
milyen munka elvégzése, milyen tevékenység és milyen mérhető eredmény igazolja.
A könyvtárnak meghatározott módon kell támogatnia az ismeretszerzést és a
készségek fejlesztését, a gondolkodásmód kialakítását, a felelősségvállalást és az
önértékelésre való képességet, hogy a diákból 21. századi tanuló váljon.
A 21. századi tanulóval szemben követelmény, hogy használva a készségeket, a
forrásokat és az eszközöket:
■■ tájékozódjon és kutasson (inquire), gondolkodjon kritikusan és gyarapítsa az
ismereteit;
■■ vonjon le következtetéseket, hozzon döntéseket, tudását alkalmazza az új
helyzetre, alkosson új ismereteket;
■■ ossza meg a tudását, és legyen a demokratikus társadalom etikus és produktív
tagja;
■■ törekedjen személyisége és az esztétikai érzéke fejlesztésére.
Minden egyes követelményt a következő négy területen bontja tovább a szabvány:
a készségek, a tanulási diszpozíciók, a felelősség és az önértékelési stratégiák.

Készségek
A legfontosabb készségek azok, melyek nélkülözhetetlenek a megértéshez, a tanuláshoz, a gondolkodáshoz és a tantárgyak elsajátításához.

Tanulási diszpozíciók
A 21. századi oktatás egyik alapvető funkciója annak elsajátítása, hogyan tanuljunk
úgy, hogy felkészültek legyünk az egész életen át tartó folyamatos változásra.
Az ismeretek megszerzése önmagában nem garancia arra, hogy a tanultakat használni és alkalmazni is fogjuk. A 21. század tanulása megköveteli a tanulásra való
hajlandóságot, mely megfelel számos diszpozíciónak, mint a kíváncsiság, a kitartás,
5

Standards for 21st-century learner. American Library Association, 2007. http://www.ala.org/aasl/sites/
ala.org.aasl/files/content/guidelinesandstandards/learningstandards/AASL_LearningStandards.pdf
(2018.01.03.)

6

Standards for 21st-century learner in action. American Library Association, 2008.
A nyomtatott kiadás mellett e-könyvként is megjelent 2009-ben.
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a rugalmasság, a jó képzelőerő, a kritikai hozzáállás, a meggondoltság, az
önértékelés.

Felelősségvállalás
A 21. századi tanulás a tanuló aktív részvételét igényli. A tanult ember nem egyszerűen csak memorizálja a különböző tantételeket vagy passzívan elfogadja a mások
által levont következtetéseket. A tanult embernek felelősséget kell vállalnia, hogy
utánajár mind a nyomtatott, mind a digitális információknak és eszméknek, hogy
érti azokat az eszméket és az alkalmazásukat is, következtetéseket von le és új
értelmezést ad, s végül megosztja ezeket az új értelmezéseket másokkal is. A felelősségvállalás tehát a következőképpen definiálható: az a közös viselkedés, amelyet a
kutatás, vizsgálódás és a problémamegoldás során mutatunk, az új értelmezések
sikeres, etikus és átgondolt kifejezése érdekében.

Önértékelési stratégiák
A 21. század tanulói maguk irányítják saját tanulásukat – átlátva a rendelkezésre álló
nyomasztó méretű információáradatot és kiismerve magukat abban –, s az információt saját személyes és tanulmányi igényeiknek megfelelően tudják használni.
A tanulásra vonatkozó mit?, illetve hogyan? kérdésre adható válasz olyan összetetté
vált a mai globális társadalomban, hogy a tanulók állandó döntési kényszerben
vannak a teljes tanulási folyamatuk alatt (például: Van-e elég információm, hogy jó
döntést hozzak?; Jó, elfogulatlan információt kapok vagy valaki csupán saját
véleményét akarja rám erőltetni?; Online kell-e megszereznem a legfrissebb információt, s ez esetben honnan tudom, hogy pontos-e az információ?)
Az iskolai könyvtár és médiatár oktató és nevelő munkájának, valamint tanulástámogató tevékenységének kerete a tájékozódva tanulás és a tanultak megosztása.
Szinte valamennyi követelmény kapcsolódik az információs műveltséghez, így a
követelmények teljesítésének szerves részét képezik a könyvtárhasználati és az
információkeresési kompetenciák.
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A DIGITÁLIS MŰVELTSÉG
Az UNESCO a digitális műveltségről az oktatásban
A digitális műveltségnek, a digitális kompetenciáknak számos eltérő definíciója
létezik. Kárpáti Andrea az UNESCO égisze alatt 2011-ben jelentetett meg összefoglalót a digitális műveltség oktatási vonatkozásairól. Az UNESCO kiadványa7 a
digitális műveltséget három fő részre bontja:
■■ Az információs és kommunikációs technológiák alkalmazásához szükséges
készségek (pl. a technológia és az eszköz megválasztása és hatékony használata,
az általános szoftverek és a munkához kötődő speciális eszközök alkalmazása).
■■ Az elektronikus ügyintézéshez és az üzleti tevékenységhez kapcsolódó készségek – az internetes üzleti alkalmazások kezelésétől egészen a vállalkozás
menedzseléséig.
■■ Azok a professzionális készségek, melyek szükségesek az információs és
kommunikációs technológiákhoz kapcsolódó fejlesztési, üzemeltetési, irányítási
feladatok ellátásához.

Az Európai Unió ajánlása
Az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 2006 végén ajánlásban8 határozta
meg az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákat. Az ajánlás
és az abban definiált kulcskompetenciák az uniós országok közoktatását szabályozó
dokumentumok részévé váltak, így a magyar alaptantervben is szerepelnek. Az oktatási fejlesztések számára is vonatkoztatási pontot jelentenek, ezért a könyvtárak
oktatási tevékenységének fejlesztésében, a programok kidolgozásában is figyelembe
kell azokat venni.
A nyolc európai kulcskompetenciában a könyvtári ismereteket nem említik, az
információkeresést viszont a digitális kompetencián belül fejtik ki. A digitális
kompetenciát úgy definiálják mint az információs társadalmi technológiák (IST)
magabiztos és kritikus használatát. A kompetencia alapja a számítógép használata az
információ-visszakeresés, -értékelés, -tárolás, -előállítás, -bemutatás és -csere
céljából, valamint az internetes kommunikációban és az együttműködő hálózatokban való részvételhez. A kompetens személynek értenie kell, hogyan támogathatja az
IST a kreativitást és az innovációt, tudatában kell lennie az elérhető információ
hitelessége és megbízhatósága körüli problémáknak, továbbá az IST interaktív
használatához tartozó jogi és etikai elveknek. Képesnek kell lennie az információ
7

Kárpáti Andrea (2011): Digital literacy in education. UNESCO Institute of Information Technologies
in Education. Policy Brief. 2011. May. http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002144/214485e.pdf
(2018.01.03.)

8

Az Európai Parlament és a Tanács ajánlása az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról. 2006. december 18. (2006/962/EK) Melléklete http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/
TXT/?uri=celex%3A32006H0962 (2018.01.03.)
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megkeresésére, összegyűjtésére és feldolgozására, továbbá a kritikus és szisztematikus használatra és a relevancia vizsgálatára.
Az UNESCO és az Európai Unió dokumentumában a digitális kompetenciáról
alkotott fölfogás középpontjában egyaránt az információs és kommunikációs
eszközök használata áll. Ebből következően a leírás azt tartalmazza, mit jelent az
információs és kommunikációs technológiák kompetens alkalmazása az információkeresés és információhasználat vonatkozásában. Tehát az az információforrás,
amely nem számítógéppel érhető el, nem digitális – még ha releváns is –, teljesen
kívül esik az értelmezési körükön. De hiányoznak a keresési, kutatási folyamatnak
azok a szignifikáns – jórészt intellektuális – elemei is, melyek közvetlenül nem
kapcsolhatók a technológiához (pl. az információs igény meghatározása).

DigiComp 2.1.
Az Európai Bizottság támogatta kutatóműhelyben (Joint Research Centre) kidolgozták az európai polgárok digitális kompetenciájának kereteit, s ennek legújabb
változata,9 a DigitComp 2.1 2017-ben meg is jelent. Az európai intézmény nemcsak a
polgárok számára dolgoz ki kompetenciakeretet, hanem külön az oktatóknak
(DigiCompEdu), az oktatási szervezeteknek (DigiCompOrg) és a vásárlóknak
(DigiCompConsumers) is.
A digitális kompetenciáknak öt fő területét határozza meg a dokumentum:
■■ Információs és adatműveltség: az adatok, információk és digitális tartalmak
böngészése, keresése, szűrése – értékelése –, kezelése.
■■ Kommunikáció és együttműködés: a digitális technológia révén interakció,
megosztás, polgári elkötelezettség, együttműködés, netikett, digitális identitás
kezelése.
■■ Digitális tartalmak létrehozása: digitális tartalmak fejlesztése, integrálása,
átdolgozása, szerzői és felhasználói jogok figyelembevétele, programozás.
■■ Biztonság: az eszközök, a személyes adatok és a magánélet, az egészséggel és a
jóléttel kapcsolatos adatok, valamit a környezet védelme.
■■ Problémamegoldás: technikai problémák megoldása, az igények és a technikai
lehetőségek azonosítása, a digitális technológia kreatív használata, a hiányzó
digitális kompetenciák meghatározása.
Az első, az információs és adatműveltség értelmezése elvileg nem zárja ki, hogy a
nem digitális, tehát a hagyományos hordozókon lévő adatokra és információkra is
vonatkozzon. De a többi kompetenciaterület esetén ilyen értelmezés nem lehetséges.
Minden kompetenciaterülethez nyolc tudás-, illetve hozzáértési szintet határoztak

9

Carretero, Stephanie, Vuorikari, Riina és Punie, Yves (2017): DigComp 2.1 The Digital competence
framework for citizens. With eight proficiency levels and examples of use. European Union. http://
publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC106281/web-digcomp2.1pdf_(online).pdf
(2018.01.03.)
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meg, kezdve az alapismeretektől a középszintű, majd haladón át az egészen magas
szakmai színvonalig.

AZ UNESCO AZ INFORMÁCIÓS HOZZÁFÉRÉSRŐL
ÉS MŰVELTSÉGRŐL
Az információs műveltség az Információt Mindenkinek Programban
A világszervezet az Információt Mindenkinek Programjában (Information for All
Programme – IFAP)10 szükségesnek tartja politikai irányelvek, cselekvési tervek
kidolgozását annak érdekében, hogy igazságos legyen az információkhoz, a tudáshoz
való hozzáférés. Ehhez ismertté kívánja tenni, milyen válaszok születtek a tudásalapú társadalmakban végbement etikai, jogszabályi és társadalmi változásokra.
Továbbá közös keresésre hív föl, hogyan lehet kiszélesíteni a digitalizációval az
információhoz való hozzáférést és megőrzést, valamint támogatni az egész életen át
tartó tanulás kommunikációs és információs vetületeit. A program céljai között az
információs műveltség úgy jelenik meg, mint ami nélkülözhetetlen a tartalmak és
ismeretek létrehozásához.
Az információs műveltség tehát prioritás az információ elérését mindenki
számára biztosítani kívánó programban. Sőt, az információs műveltséget az alapvető
emberi jogok részének tekintik, mert előmozdítja a társadalmi betagozódást. Ez a
műveltség ugyanis képessé tesz információkeresésre, -értékelésre, -használatra és
-létrehozásra az élet valamennyi területén, a személyes, a társadalmi, a szakmai és a
tanulási célokhoz kapcsolódóan. A program kiemelten kezeli, hogy az egyén tudja
értelmezni, megítélni az információforrásokat, s hogy saját jogán hozzon létre
információkat. Az információkhoz való hozzáférés és a megalapozott döntés
különösen fontos az egészség, a környezet és az oktatás vonatkozásában.
A program 2001-ben indult, folyamatosan fejlesztik, és hozzáillesztik a világszervezet más, média- és információs műveltséghez kapcsolódó tevékenységéhez,
normatív dokumentumaihoz.11 Az UNESCO felfogásában az információhoz való
hozzáférés, az értékelés és a közlés az emberi jogok és a társadalmi egyenlőség
szempontjából elsődleges fontosságú.

10

Az UNESCO Information for All Programme. weboldala: https://en.unesco.org/programme/ifap
(2018.01.03.)

11

Information for all programme. Consolidating information and knowledge societies – Empowering
peoples and nations. Paris, UNESCO. 2017. https://en.unesco.org/sites/default/files/2771_17_ci_en_
ifap_web_final.pdf (2018.01.03.)
További, témába vágó UNESCO-kiadvány:
Horton, Forest Woody (2013): Overview of information literacy resources worldwide. Paris, UNESCO
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1. ábra: A média- és információs műveltség kompozit felfogása az UNESCO dokumentumában
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Az UNESCO a média- és információs műveltségről
A világszervezet kiindulópontja az, hogy a világ az utóbbi évtizedben ijesztő
gyorsasággal változott meg. Az információs és kommunikációs technológiák
fejlődése átalakította az információáramlás eddigi módját: a kapcsolattartást, az
információhoz való hozzáférést, a kommunikációt, az ismeretalkotást, a tanulást és a
munkát. Az átalakulás teremtette új helyzetben is meg kell vizsgálni az emberi jogok
érvényesülését, a szólásszabadságot, a médiumok függetlenségét és pluralitását stb.
Mivel a technológia erősíti a globalizációt, ezért globálisan kell megítélni azt is, hogy
a végbement szociokulturális, gazdasági és politikai változások a társadalmak
valamennyi tagjának a javára történtek-e. Ezért dolgozta ki és jelentette meg
2013-ban a világszervezet a média- és információs műveltség globális mérésének
kereteit: Global media and information literacy. Assessment framework: Country
readness and competencies12 címmel.
A média- és információs műveltségnek három alapösszetevője van:13
■■ Elérés – felismerni az igényt az információ és médiatartalom iránt, képesnek
lenni a kutatásra, a hozzáférésre, a tárolásra és visszakeresésre. (A könyvtár és a
múzeum a keresésnél nevesítve szerepel.)
■■ Értékelés – megérteni, felmérni, értékelni az információt és a médiatartalmat.
■■ Létrehozás – ismeretek és kreatív közlés létrehozása; az információk, tudás és
médiatartalmak kommunikálása etikusan és hatékonyan; aktív állampolgárként rész venni a társadalmi és a közéletben; az információ, a médiatartalom, az
ismeretek használata és a média- és információszolgáltató befolyásának
ellenőrzése.
Az UNESCO felfogásában a média- és információs műveltség átfogó, integráló
szerepet kap a többi, rokon műveltségterület között. A más műveltségterületekhez
való viszony ábrázolása az 1. ábrán tekinthető meg.

12

Global media and information literacy. Assessment framework: Country readiness and competencies.
UNESCO Communication and Information Sector, UNESCO Institute for Statistic. Paris 2013.

13

Uo. 56-58.p.
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AZ IFLA A KÖNYVTÁRAK TANULÁSTÁMOGATÓ ÉS
OKTATÁSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL
Az IFLA – UNESCO közkönyvtári fejlesztési iránylevek
A két világszervezet közös dokumentumban határozta meg a közkönyvtári szolgáltatások fejlesztési irányelveit 2001-ben.14 A közkönyvtárak általános feladatai közé
sorolják az írni-olvasni tudás terjesztését, a kultúra támogatását és a tanulás bármely
– iskolai vagy egyéni – formájának segítését. Az intézményekben általános és
hagyományosan megrendezett könyvtári sétára, a könyvtár és szolgáltatásainak,
felszerelésének bemutatására még lehet úgy tekintetni, hogy ezek a tevékenységek az
oktatás határán vannak.
De a két világszervezet nem hagy kétséget afelől, hogy a használók oktatását a
könyvtár alapfeladatának tekinti: „A közkönyvtárnak segítenie kell használóit
abban, hogy kifejlesszék azokat a készségeket, amelyek képessé teszik őket a könyvtár forrásainak és szolgáltatásainak leghatékonyabb használatára. A könyvtári
személyzet tagjai legyenek az információ navigátorai, hogy segítséget nyújtsanak
minden korosztálynak az információs és kommunikációs technológia leghatékonyabb használatához, s dolgozzanak ki programokat a használók képzésére.”15
A közkönyvtárak három témakörben kapcsolódhatnak be az oktatásba:
■■ a könyvtár forrásainak és szolgáltatásainak használata,
■■ az információforrások és dokumentumtípusok bemutatása,
■■ az információs és kommunikációs technológiák használata.
Az oktatás formája a nyilvános programtól a „négyszemközti” oktatásig terjedhet.
A fejlesztési irányelvek tehát sommásan fogalmaznak, s nem nevezik meg sem az
állományrészek elrendezésének megismertetését, sem a könyvtári katalógusok
használatát, sem a netes információkeresést, hogy csak néhány példát említsünk.
Ugyanakkor nyomatékosan fölhívják a figyelmet – az internet ellenőrizetlenségét
említve –, hogy a könyvtárnak megbízható és pontos információkat kell adni vagy
ezekhez irányítani használóit.

14

A közkönyvtári szolgálat. Az IFLA és az UNESCO fejlesztési irányelvei. Készítette a Philip Gill által
vezetett munkacsoport az IFLA Közkönyvtári Szekciója megbízásából. Fordította: Papp István. Budapest, Könyvtári Intézet, 2005.
http://ki.oszk.hu/sites/ki.oszk.hu/files/dokumentumok/ifla_kozkonyvtariszolgalat_iranyelvei.pdf
(2018.01.03.)

15

Uo.
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Az IFLA iskolai könyvtári irányelvei
A könyvtáros világszövetség 2015-ben hozta nyilvánosságra az iskolai könyvtárakra
vonatkozó irányelveit.16 Az iránylevek az UNESCO-val közösen kiadott iskolai
könyvtári kiáltvány17 értelmezésének és megvalósításának alapelveit tartalmazzák.
Teljes mértékben építenek az UNESCO normatív dokumentumaira, így az oktatás
vonatkozásában a média- és információs műveltség koncepciójára. Az iskolai
könyvtárak pedagógiai alaptevékenységének felsorolása e műveltség átadásán túl
tartalmazza a tájékozódáson, kutatáson alapuló tanulás (inquiry based learning)
alkalmazását is, hasonlóképpen, mint az ALA/AASL a 21. század tanulójáról szóló
normatívája.18 Mindkét terület közvetlenül kapcsolódik a könyvtárhasználati
ismeretekhez és az információkereséshez.
A könyvtárak tanítási tevékenysége az intézmény- és gyűjteményközpontú
könyvtárhasználati oktatásától (könyvtár szövegeinek és rendszerének megismertetése) és a használóképzéstől (könyvtári eszközök és szolgáltatások használata)
fokozatosan jutott el a ma elfogadott folyamatalapú megközelítésig. A folyamatalapú
megközelítés „…nem tagadja a korábbi megközelítéseket, mint például az eszközökről, forrásokról és keresési stratégiákról megszerzett tudást, de azt hangsúlyozza,
hogy ezt a tudást legjobban a kutakodás, gondolkodás és problémamegoldás
tanulása során lehet elsajátítani.”(41.p.)
Az iskolai könyvtárak számára a diákok oktatásában a következő fő feladatokat
jelöli meg:

Az írni-olvasni tudás elsajátításának támogatása
és az olvasás népszerűsítése
A cél az olvasási készség és a nyelvi kifejezőkészség fejlesztése, olyan tevékenységek
végzése révén, melyek gyarapítják a szókincset, gördülékenyebbé teszik az írásbeli és
szóbeli megnyilvánulásokat, az önálló gondolat és vélemény kifejezésére bátorítanak. A könyvtárnak sokféle tevékenységi formát kell biztosítani a csendes olvasástól
16

Schutz-Jones, Barbara – Oberg, Dianne (ed. 2015): IFLA School library guidelines. 2nd revised ed.
Haag, International Federation of Library Associations and Institutions. https://www.ifla.org/files/
assets/school-libraries-resource-centers/publications/ifla-school-library-guidelines.pdf (2018.01.03.)
Magyarra Bognárné Lovász Katalin ültette át és a Könyvtárostanárok Egyesülete adta ki 2016-ban.
Elérhetősége: https://www.ifla.org/files/assets/school-libraries-resource-centers/publications/iflaschool-library-guidelines-hu.pdf (2018.01.03.)
Az összefoglaláshoz ezt a fordítást használtuk, az idézetek oldalszámai erre a kiadványra utalnak.

17

The IFLA UNESCO school library manifesto. The school library in the teaching and learning for all.
https://www.ifla.org/publications/iflaunesco-school-library-manifesto-1999
A magyar fordítását Celler Zsuzsanna készítette el.
Csík Tibor (szerk. bev. 2008): Információs műveltség és oktatásügy. Nemzetközi szemle. Budapest,
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. http://www.opkm.hu/
download/ImOk.pdf (2018.01.03.)

18

Standards for 21st-century learner. American Library Association, 2007. http://www.ala.org/aasl/sites/
ala.org.aasl/files/content/guidelinesandstandards/learningstandards/AASL_LearningStandards.pdf
(2018.01.03.)
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a csoportos beszélgetésen át a kreatív munkáig. Az olvasást és a médiatípusok
használatát (meghallgatás, megnézés stb.) segítő tevékenységeknek tartalmaznia kell
szociokulturális és kognitív tanulási nézőpontokat is. A könyvtárnak tekintettel kell
lennie a nemzeti, a kulturális és az etnikai identitásra. A könyvtár lehetővé teszi és
támogatja az olvasmányok önálló kiválasztását, az olvasottak megbeszélését és
megosztását másokkal. Fontos feladat a szép- és ismeretterjesztő irodalom népszerűsítése (pl. kiállítások, író-olvasó találkozók, olvasási napok).

A média- és információs műveltség oktatása
„Az információs műveltséggel rendelkező diákok kompetens önszabályozó tanulók
(self-directed learner). Tisztában kell lenniük információs igényeikkel és aktívan be
kell kapcsolódniuk az eszmék világába. Magabiztosságot kell mutatniuk a problémák megoldásában és tudniuk kell, hogyan találják meg a releváns és megbízható
információkat. Képesnek kell lenniük a technológiai eszközök használatára, hogy
hozzáférjenek az információkhoz és a tanultakat kommunikálni tudják.” (44.p.)

A kutatásalapú tanulási modellek
„A kutatásalapú tanulás oktatási modelljei magukban foglalják a kutatás és élethos�szig tartó tanulás alapvető készségeit: tervezés, források felderítése és összegyűjtése,
válogatás, feldolgozás, bemutatás, megosztás és értékelés” (45.p.) A diákok a tájékozódás és kutatás során megtanulják irányítani a megismerés folyamatát, felhasználni
a megszerzett tudásukat, készségeiket és beépíteni az újakat. A csoportos munkával
fejleszteni lehet az együttműködési készséget, és azt, hogy hogyan védjék meg a
diákok saját véleményüket, bírálják vagy fogadják el másokét. A tájékozódásra,
kutatásra alapozott tanulásnak az is a célja, hogy a diákok megéljék a felfedezést,
kockáztassanak, kíváncsiak és motiváltak legyenek, kritikusan és kreatívan gondolkodjanak, kapcsolódjanak a valós élethez és közösségekhez.

KÖNYVTÁRHASZNÁLAT, INFORMÁCIÓKERESÉS
A NEMZETI ALAPTANTERVBEN
A könyvtárhasználat megjelenése a tantervben
A könyvtári fejlesztéseknek és a kidolgozott programoknak igazodniuk kell a
köznevelés tartalmát és kimenti követelményeit meghatározó normákhoz. Ezért
célszerű áttekinteni, hogy a könyvtárhasználatra és az információkeresésre milyen
szabályozás vonatkozik, milyen összefüggésben jelennek meg ezek a tevékenységek a
Nemzeti alaptantervekben.
Az első Nemzeti alaptantervünk (továbbiakban Nat) 1995-ben jelent meg
(130/1995 (X.26.) Korm. rendelet melléklete), s nyugati mintára műveltségi területenként határozta meg a közoktatás kimeneti követelményeit.
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A tanterv-előkészítő munkálatok visszanyúltak az iskolai könyvtárak fejlesztésére
1986-ban kidolgozott minisztériumi útmutatóhoz,19 s az azt megalapozó országos
helyzetelemzéshez. Az útmutató az oktatási feladatról a következőképpen ír:
„Az iskolai könyvtár […] központi szerepet tölt be az intézmény olvasás- és könyvtár-pedagógiai tevékenységében; sajátos eszközeivel megalapozza a tanulók könyvtárhasználóvá nevelését.”
Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum tömörítvényként megjelentette a
brit könyvtári és iskolai tanács ajánlását20 az információs készségek átadásáról a
középfokú oktatásban. Az IFLA 1990-es iskolai könyvtári irányelveinek 21 fordítását
ugyancsak elkészítette az intézmény. A nemzetközi szervezet irányelveiben az
információkeresés központi szerepe: a kapcsolódó készségek meghatározása, a
keresés menetének felépítése és a folyamat állomásainak kidolgozása a brit ajánlás
fölfogását tükrözi.
Az 1980-as évek végén a hazai könyvtártudományban is megjelent a tanulási
forrásközpont koncepciója,22 mely az iskolai könyvtárakat az önálló tanulás és
információszerzés intézményévé fejlesztette volna. A Nat kidolgozása során azonban
sem az IFLA irányelveire, sem a tanulási forrásközpont kialakítására nem építettek
koncepcionálisan.
A tantervben a könyvtárhasználati ismeretek középpontjában nem az információkeresés és -kezelés stratégiai jártasságának átadása vagy a problémamegoldás
tájékozódó, kutató felfogása áll, hanem a könyvtár és dokumentumainak bemutatása, használata.

A tematika súlypontjai:
könyvtárhasználat, dokumentumismeret, referensz művek használata, szellemi
munka technikája, önálló ismeretszerzés, valamint „Ismerje a könyvtári adatbázisokból, számítógépes hálózatokból való információszerzés lehetőségét és módját.”
Az információkeresés, -értékelés és -felhasználás csak részben található meg a
műveltségi terület leírásában, s az elemek nem képeznek szerves egységet. Ugyanakkor szinte mindegyik tematikai egységben (kimondva, kimondatlanul) ott van a
keresés, illetve a „használt”-ba beleérthető az is (vö. keresés a könyvtárban, a

19

203/1986. (Műv. K. 24.) MM számú Útmutató az iskolai könyvtárak fejlesztéséről. In: Dán Krisztina
(összeáll. 1992): Az iskolai könyvtárak működési rendje. Módszertani útmutató. Budapest, Fővárosi
Pedagógiai Intézet. 58.p.

20

Könyv és Nevelés, 1985. 3. 124–128 .p.
Marland, Michael (szerk. 1981): Information skills in the secondary curriculum. The recommendation
of a working group sponsored by British Library and Schools Council. London. Methuen Education
(School Council Curriculum Bulletin 9.)

21

Caroll, Frances Laverne (1990): Guideline for school libraries. The Hague, IFLA Section of School
Libraries. (IFLA Professional Reports 20.)

22

Celler Zsuzsanna (1989): A korszerű iskolai könyvtár. Tanulási forrásközpont, az önálló tanulásra
nevelés, az információszerzés fontos segédeszköze. Budapest. – Például.
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könyvekben és referensz művekben keresés, a katalógusban és bibliográfiában
keresés, a tantárgyi kutatómunkához keresés).
A könyvtári keresés lényegében a nyomtatott állományban és a rögzített „tömegkommunikációs műsorok (tv-, rádióműsorok)”, tehát a kiadási folyamaton átesett,
ellenőrzött, hiteles dokumentumokban történik. Ebből is következően a forráskritika nem vetődik föl, ezért a keresés értékelésének az elsődleges szempontja az lesz,
hogy a diák megtalálta-e a helyes választ.

Az érvényben levő Nemzeti alaptanterv
A 2012-ben kiadott Nat23 a köznevelés feladatai és értékei között szerepelteti, hogy a
felnövekvő nemzedék „váljék képessé az önálló tájékozódásra, véleményformálásra
és cselekvésre”. A fejlesztési területek és nevelési célok között a médiatudatosságra
nevelésben „az értelmező, kritikai beállítódás kialakítása” szerepel. A tanulás
tanítása vonatkozásában a pedagógusnak: „Meg kell tanítania, hogyan alkalmazható a megfigyelés és a tervezett kísérlet módszere; hogyan használhatók a könyvtári
és más információforrások; hogyan mozgósíthatók az előzetes ismeretek és tapasztalatok; melyek az egyénre szabott tanulási módszerek; miként működhetnek együtt a
tanulók csoportban; hogyan rögzíthetők és hívhatók elő pontosan, szó szerint
például szövegek, meghatározások, képletek.”
Az ezután található, a kulcskompetenciákat meghatározó rész több vonatkozásban is tárgyalja az információkeresést. Ahogy az Európai Unió normatív dokumentumának bemutatásakor utaltunk rá, a magyar szabályozás, így a Nat is lényegében a
2006-os, uniós kompetenciadefiníciókat24 veszi át. A kulcskompetenciák információkeresésről szóló részei a következők:

Anyanyelvi kommunikáció
Képes megkülönböztetni és felhasználni különböző típusú szövegeket, továbbá
információkat keresni, gyűjteni, feldolgozni és közvetíteni. Tud segédeszközöket
használni, saját szóbeli és írásbeli érveit a helyzetnek megfelelően, etikusan és
meggyőzően kifejezni.

Digitális kompetencia
Felöleli az információs társadalom technológiáinak (információs és kommunikációs technológia, a továbbiakban IKT) és a technológiák által hozzáférhetővé tett,
közvetített tartalmak magabiztos, kritikus és etikus használatát a társas kapcsolatok, a munka, a kommunikáció és a szabadidő terén. A tevékenység alapja az
információ felismerése (azonosítása), visszakeresése, értékelése, tárolása, előállí23

2012 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet melléklete

24

Az Európai Parlament és a Tanács ajánlása az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról, 2006. december 18. (2006/962/EK) Melléklete http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/
TXT/?uri=celex%3A32006H0962 (2018.01.03.)
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tása, bemutatása és cseréje; digitális tartalomalkotás és -megosztás, továbbá
kommunikációs együttműködés az interneten keresztül. A tartalmazott készségek magukba foglalják az információ megkeresését, összegyűjtését és feldolgozását, a kritikus alkalmazást, a valós és a virtuális kapcsolatok megkülönböztetését.
Ide tartozik a komplex információ előállítását, bemutatását és megértését elősegítő eszközök használata, valamint az internetalapú szolgáltatások elérése, az ezek
segítségével történő keresés, az IKT alkalmazása a kritikai gondolkodás, a
kreativitás és az innováció területén.
A műveltségi területek követelményei közül számos tartalmaz könyvtárhasználattal és információkereséssel kapcsolatos elvárásokat. Célszerű számba venni,
melyek ezek a területek, és milyen követelményeket határoznak meg. A részletes
elemzés szétfeszítené az írás kereteit, ezért röviden foglaljuk össze az elvárásokat.

Magyar nyelv és irodalom
Az önálló feladatvégzés, információgyűjtés és ismeretszerzés módszereinek
alkalmazása: segédkönyvek, szótárak, lexikonok használata, ismeretlen kifejezések jelentésének önálló megkeresése egynyelvű szótárakban, a tanult anyag
bővítése különböző információhordozókból. Internetes enciklopédiák és keresőprogramok használata (7–8. évfolyam).
Verbális és nem verbális információk célszerű gyűjtésének, szelekciójának,
rendszerezésének, kritikájának és felhasználásának gyakorlása. A könyvtári
információkeresés ismereteinek bővítése, múzeumi információk. Az internetes
adatgyűjtés technikái, hypertextek, linkek használata (9–12. évfolyam).
Az információk, adatok visszakeresése szövegekből (1–6. évfolyam), kritikus
befogadásuk megalapozása (7–8. évfolyam), értékelésük, jelentőségük felismerése,
kritikájuk (9–12. évfolyam).
A könyv- és könyvtárhasználat részeként a tankönyv, enciklopédia, egynyelvű
szótár, gyermeklexikon, gyermekújság; elektronikus információhordozó használata és kölcsönzése szerepel.

Ember és társadalom
Különböző típusú írott forrásokból származó információk rendszerezése és
értelmezése, ábrázolása és az ismeretszerzés (5–12. évfolyam).
Információk gyűjtése adott témához (1–4. évfolyam), könyvtárban, médiatárban, múzeumban (5–6. évfolyam); önállóan, különböző médiumokból rövid
szöveges tartalmi ismertető készítése (7–8. évfolyam), majd rendszerezés, forráskritika és oknyomozási terv összeállítása (9–12. évfolyam).
A kritikai gondolkodás kialakítása, a fikció és a valóság, a múlt és a jelen
megkülönböztetése; a személyekről, eseményekről szóló források elemzése és
megítélése érdekében, s hogy képes legyen önálló álláspont megfogalmazására
(1–12. évfolyam).
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Ember és természet
Információforrások használata (1–4. évfolyam), információk gyűjtése (5–6.
évfolyam), az információk keresése, könyvtár-, internet-, adatbázis-használat
(7–8. évfolyam), problémamegoldásra irányuló, hatékony információkeresés és
ismeretszerzés (9–12. évfolyam).
A földünk és környezetünk téma tanítási-tanulási folyamatában nagy hangsúlyt kap az információszerzés és -feldolgozás készségének fejlesztése közvetlen
(részben terepi) tapasztalatszerzéssel, megfigyelésekkel és a digitális világ nyújtotta lehetőségek felhasználásával.
A műveltségi terület számos részterületén elvárás az információ gyűjtése,
válogatása és az adott területen való értelmezése.

Mozgóképkultúra és médiaismeret
A Nat-ban ez a műveltségterület hivatott átadni a kritikus gondolkodás kompetenciáit. Mivel a tömegmédiumok (írott, hangzó és képi) kifejezőeszközeinek
bemutatására, különös tekintettel a mozgóképi szövegértés fejlesztésére, a média
társadalmi szerepének és működésmódjának feltárására irányul, ezért csak az
ilyen jellegű információforrásokat tárgyalja. A kritikai gondolkodást tehát a
médiaműveltségen belül értelmezi, s a mediális információforrásokra vonatkoztatja.

Művészetek
A műveltségi területen csak az ének-zene tantárgynál merül föl a könyvtárhasználat lehetősége: „Önálló beszámolók készítése a könyvtár és az internet lehetőségei felhasználásával.”

Informatika
A műveltségterület alapvető céljai között említi az információ megszerzéséhez,
megértéséhez, feldolgozásához, alkotó alkalmazásához szükséges ismeretek,
készségek átadását.
Az információforrások megismerésén az adatbázisokból, a számítógépes
hálózatból való információszerzés megismerését érti.
Az információkeresés elsajátítása az irányított információkereséstől indul (1–4.
évfolyam), majd kibővül a keresőkérdés megfogalmazásával, az eredmények
értelmezésével (5–6. évfolyam), a következő szint (7–9. évfolyam) az összetett
keresés, a hitelesség vizsgálata és a szelektálás, az önálló ismeretszerzés és az
információknak a közlési célnak megfelelő manipulálása zárja a követelmények
sorát (9–12. évfolyam).
Az információ hitelessége és az ellenőrzés lehetőségeinek megismerése az
információkezelés jogi és etikai vonatkozásai között kapott helyet az információs
védelem, a netikett és a szerzői jogi alapfogalmak mellett.
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A Nat-ban a könyvtárhoz kapcsolódó kompetenciákat a könyvtári informatika
nevű részműveltség-terület adja meg. A könyvtári informatika középpontjában a
„könyvtárhasználati műveltség, ide értve a könyvtári információkeresés informatikai lehetőségeinek alkalmazását” áll.
A követelményeket négy csoportba osztva tárgyalja. Az első csoport az iskolai
és a „lakóhelyi könyvtár eszköztárának készségszintű” használatáról (1–8.
évfolyam), valamint az információs intézmények és adatbázisok funkcióinak
ismeretéről (9–12. évfolyam) szól. A második csoport a könyvtárak és a „könyvtári információs rendszer” szolgáltatásainak ismeretét (1–6. évfolyam), valamint a
tanuláshoz, tájékozódáshoz való alkalmazását (7–12. évfolyam) foglalja magában.
A harmadik csoport tartalmazza a dokumentumtípusok, az elektronikus források
formai, tartalmi jellemzőinek megismerését (1–4. évfolyam), a tanulmányokhoz
való kiválasztását (5–6. évfolyam), majd a kézikönyvek, ismeretterjesztő források
használatát a tanuláshoz (7–8. évfolyam). A negyedik csoportot a forrásokat
azonosító adatok ismerete (1–6. évfolyam), a bibliográfiai leírás (7–8. évfolyam),
továbbá a hivatkozás- és irodalomjegyzék-készítés, valamint az etikus és alkotó
forráshasználat (9–12. évfolyam) képezi.

Életvitel és gyakorlat
A műveltségterület követelménye „a szöveges, rajz-, kép-, illetve hangalapú
információk célzott keresése tapasztalati, valamint nyomtatott és elektronikus
forrásokban” (1–6. évfolyam). Ezután „a különböző eredetű információk szűrése,
értékelése, összekapcsolása, érvényességük kiterjesztése” következik (7–9.
évfolyam). A 9–12. évfolyam elvárása: a „tevékenység elvégzéséhez, a feladatok
megoldásához szükséges információk önálló felkutatása, kiválasztása adott
forrásokból”.

A Nemzeti alaptanterv tanulságai
A Nat-ot áttekintve megállapítható, hogy az információgyűjtés, az információk
kiválasztása, értékelése és felhasználása általánosnak mondható követelmény, ha
nem is tartalmazza valamennyi műveltségterület. A könyvtárhasználat – legtöbbször az információgyűjtéshez kapcsolódva – csak néhány műveltségterület követelményei között szerepel, pl. magyar nyelv és irodalom.
Az információkeresés és az önálló ismeretszerzés a műveltségterületek többségének részét képezi. Az információkeresés azonban sokszor nem takar mást, mint az
információgyűjtést, az utánanézést. A keresés folyamata mint egész a digitális
kompetenciákban található meg legkövetkezetesebben. A többi műveltségi terület
követelményei között csak a folyamat elemei lelhetők föl, de azok egységgé sehol sem
állnak össze. Az információkeresés legtöbb eleme az informatikában található meg,
de ezek az elemek sem alkotnak egységet, nem válnak egy folyamat szerves részévé,
a széttöredezettség a jellemző.
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Az információforrások megítélése, a kritikus gondolkodás néhány műveltségterület – pl. az ember és társadalom – követelménye. A legteljesebb kidolgozását a
médiaismeretben találjuk. A kritikus gondolkodás követelménye tulajdonképpen
csak a tömegmédiumok és a digitális, internetes források esetén merül föl. Egyetlen
kivétel van: az ember és társadalom műveltségi területen a forráskritika elvárása.
A digitális kompetenciában leírt információkeresés, -értékelés, -felhasználás,
-megosztás séma alkalmazása azonban nem része egyetlen műveltségi terület
követelményeinek sem. A séma legtöbb elemét az informatika tartalmazza. A digitális kompetencia uniós elvárásai tehát belekerültek a Nat-ba, de a műveltségterületek
követelményrendszerében nem szervesültek.
A könyvtárhasználati ismeretek követelményei az 1995-ös Nat-hoz képest jelentős
mértékben csökkentek. Bár a műveltségi részterület neve könyvtári informatikára
változott, koncepciójában lényegében változatlan: tájékozódás a könyvtárban,
dokumentumtipológia, bibliográfiakészítés stb. A követelmények értelmezését
nehezíti, hogy a megfogalmazás nem illeszkedik sem a szakmai terminológiához (pl.
a könyvtárhasználat és a keresés szavak jelentésbeli eltérései), sem a törvényi
szabályozás25 szóhasználatához (pl. lakóhelyi könyvtár terminus használata).
Ahogy láttuk, a tanulás tanítása a 2012-es Nat-ban a köznevelés feladata és értékei
között alapfeladatként szerepel. A kifejtés – a könyvtárhasználatot nevesítve – meg is
határozza az ismeretszerzés általános lépéseit, melyek teljes összhangban állnak az
információkeresés, -értékelés, -felhasználás menetével. A Nat elvárása szerint a tanulásalapú nevelést valamennyi műveltségterületen és valamennyi évfolyamon
alkalmazni kellene. A tudományos szakirodalomból számos példát idézhetünk,
amely a megvalósítás fontosságára hívja föl a figyelmet. Például: „A tanulási képesség fejlesztése a Magyar nyelv és irodalom műveltségi területnek is kiemelt fejlesztési
célja és feladata a köznevelés minden szintjén, az iskola minden évfolyamán.”26
A neveléskutatók a deklarált elvek és a gyakorlati feladatok közötti hiátusra a
természettudományos nevelés kapcsán is fölhívják a figyelmet: „…de a megfigyelések, kísérletek elemzését igénylő feladatok többsége csak a kísérlet megértését, a
tapasztalatok tudományos magyarázatát kéri. Emelt szinten is alig fordul elő olyan
feladat, amely kutatási kérdés vagy probléma megfogalmazására, hipotézisalkotásra
vagy kísérlet tervezésére vonatkozna.”27 Pedig a Gazdasági Együttműködési és
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1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelő
désről

26

Antalné Szabó Ágnes (2013): A tanulásalapú anyanyelvi nevelés. Anyanyelv-pedagógia. 4. http://www.
anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=481 (2018.02.03.)
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Korom Erzsébet, Csíkos Csaba és Csapó Benő (2016): A kutatásalapú tanulás megvalósításának feltételei a természettudományok tanításában. Iskolakultúra. 26. 3. 31. p. DOI: 10.17543/ISKKULT.2016.3.30
(2018.02.03.)
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Fejlesztési Szervezet (OECD) a tanulásalapú gazdaság28 koncepciójának megfelelően
a tanulás elsajátítását tekinti az oktatás elsődleges céljának.
A köznevelés alapfeladatainak másik vonatkoztatási pontja az, hogy a jövő
nemzedéke „váljék képessé az önálló tájékozódásra, véleményformálásra és cselekvésre”. Az önálló tájékozódás és keresés, az eredmények alapján történő véleményformálás és ennek közzététele, megosztása – így együtt – csak kevés műveltségi
területen van jelen. De ha jelen is van, a folyamat lépései csak a tanulmányok végére,
a 9–12. évfolyamra állnak össze egésszé. A Nat tehát a 9., de inkább az utolsó
évfolyamoktól várja el azt, amit az ALA és az IFLA/UNESCO már a formális
oktatás kezdetétől. Ez részben magyarázható felfogásbeli különbséggel. Az olvasni
még nem tudó gyerek megkeresi az őt érdeklő képeskönyvet a könyvtárban, majd a
mű megtekintése után beszélget róla, olyan folyamatként írható le, mint az önálló
kutatás végzése és pályamunka készítése az Országos Középiskolai Tanulmányi
Versenyre… A koncepcionális eltérést tovább mélyíti, hogy az önálló tájékozódásra
való készségeknek számos, lényeges eleme hiányzik. Ilyen például az információs
igény meghatározása, annak fölmérése, hogy milyen tudással rendelkezem és
milyenre van még szükségem stb.
De nem is az elemek hiánya, mások értelmezésének bizonytalanságai vagy az
adott kontextusban való indokoltsága az elsődleges kérdés. A probléma gyökere
máshol van. Az önálló tájékozódás, az önálló kutatás elsajátítása megköveteli, hogy
értsük a folyamatot: magunk is meg tudjuk tervezni, majd az alkalmazásra, a
megvalósításra is képesek legyünk, s végül a folyamat egészét, annak eredményességét értékelni tudjuk. Továbbá, az önálló tájékozódás, az önálló kutatás, ahogy az
önálló tanulás is olyan folyamat, melynek megtervezéséhez és megvalósításához – az
elvégzendő feladatok függvényében – különböző eljárások, modellek, stratégiák
közül kell választanunk. Sajnos, ilyenek – például kutatási modellek – nem szerepelnek a követelmények között. Az olyan könyvtári foglalkozás, melynek pedagógiai
módszere a demonstrációs célú forráshasználtatás és médiakritika, valamint a
technikai eszközöket alkalmazó munkáltatás, nem neveli a jövő nemzedékét az
önálló tájékozódásra, véleményformálásra és önmaga folyamatos képzésére.

28

„Knowledge has always been central to economic development, and it is not clear that the amount of
economically useful knowledge has radically changed. The useful stock of knowledge is not the sum
of all the knowledge created. [...] information technology has made much information more easily
accessible to many people, but it also has rendered many skills and competencies obsolete. What is
really new is the rapidity of change; for economic success today, the possession of a specific, specialised
knowledge base is less important than the ability to learn and to forget. For individuals, firms, regions
and national economies, success in the current market economy requires rapid learning and forgetting
(as old ways of doing things often hinder efforts to learn new ones).”
Lundvall, Bengt-Ake (2000): The Learning Economy: Some Implications for the Knowledge Base of
Health and Education Systems . In: Centre for Educational Research and Innovation: Knowledge Management in the Learning Society. OECD. 126. p. http://ocw.metu.edu.tr/file.php/118/Week11/oecd1.pdf
(2018.01.03.)
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HAGYOMÁNYOK ÉS EREDMÉNYEK
Az 1997. CXL. törvény 55. §-a nyilvános könyvtárak oktatáshoz kapcsolódó feladatai
középpontjába a digitális, az információs műveltség elsajátításának, az egész életen
át tartó tanulásnak, továbbá az oktatásban részt vevők és a tudományos kutatás
információellátásának segítését, valamint a kulturális, közösségi programok
szervezését állítja. Az 51/2014. (XII. 10.) EMMI rendelet 2. melléklete meghatározza
az országos szakkönyvtárak és a megyei (hatókörű városi) könyvtárak képzési
tevékenységének legfontosabb tematikai csoportjait:
■■ olvasási kompetencia, szövegértés fejlesztése,
■■ digitális, információkeresési kompetencia fejlesztése,
■■ könyvtárhasználati foglalkozás,
■■ hátrányos helyzetűeknek, romáknak programok,
■■ nemzetiségeknek programok,
■■ iskolai tehetséggondozást segítő programok.
A jogszabályok tehát elvárják a könyvtáraktól az oktatáshoz kapcsolódó tevékenységek folytatását, az országos szakkönyvtáraktól és a megyei könyvtáraktól a
könyvtárhasználat és az információkeresés tanítását.

Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.2.4. – 2009–2012
A Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) A közoktatási rendszer
hatékonyságának javítása, újszerű megoldások és együttműködések kialakítása című
prioritásának az volt az átfogó célja, hogy új tanulási lehetőségeket és formákat
terjesszen el, továbbá új együttműködési formákat teremtsen az oktatási és kulturális intézmények között, azért, hogy az egész életen át tartó tanulás feltételei létrejöjjenek. A prioritási célok között szerepelt még a nem formális képzéshez és az informális tanuláshoz való hozzáférés segítése az esélyéket kiegyenlítő szolgáltatásokkal.
Mindebből következően a TÁMOP 3.2.4. „Tudásdepó Expressz” – A könyvtári
hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó
tanulás érdekében című konstrukció azt kívánta támogatni, hogy a könyvtári
rendszer hatékonyabban szolgálja a minőségi oktatást, a formális oktatáson kívüli
képzést és a tanulást, valamint az olvasási és digitális kompetenciák fejlesztését.
A kiemelt célcsoportok közé tartoztak a gyerekek és a fiatalok, akiknek a tanulását,
és a leszakadó rétegek, akiknek a társadalmi felzárkózását kellett a könyvtáraknak
segíteni. A támogatott tevékenységek között voltak az olvasáskultúrát támogató, a
könyvtári szolgáltatások népszerűsítését, a digitális és információkeresési készségeket fejlesztő foglalkozások. A konstrukció révén országszerte több mint 100 projekt
valósult meg, melyeknek kötelező része volt az olvasási és digitális kultúrát támogató
könyvtári rendezvények tartása.
A TÁMOP 3.2.4./08/2-2009-0001 Nevelési Tudásdepó az olvasóvá neveléshez és a
digitális kompetenciák fejlesztéséért című országos projekt (megvalósítója a Országos
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Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (OPKM) célja az volt, hogy az egész életen át tartó
tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák – közülük is az olvasási és a digitális,
információs kompetenciák – kialakítása területén támogassa az új, nem formális és
informális képzési programok kidolgozását, a jó gyakorlatok elterjesztését. A fejlesztés első lépése a nem formális képzési programokkal szembeni formai és tartalmi
elvárások meghatározása volt, a nemzetközileg elismert normatív dokumentumok
alapján. A projekt eredményeként 31, az olvasást és a digitális, információs kompetenciákat fejlesztő könyvtári mintaprogramot hoztak létre és próbáltak ki.

Élő hagyomány és fejlesztési eredmények
A magyar közkönyvtárakban óriási hagyománya van a magyar irodalom értékei
felmutatásának (pl. rendhagyó irodalomóra, könyvbemutató), az írók-költők
megismertetésének (pl. író-olvasó találkozó), az olvasás népszerűsítésének (pl.
olvasómozgalmak, vetélkedők), a diákok számára nyáron olvasási, művelődési
lehetőséget biztosító programoknak (pl. olvasókampányok, olvasótáborok). Ha nem
is akkora rendezvényszámmal, de ugyancsak a legszínvonalasabb programok közé
tartoztak a tudományos és ismeretterjesztő előadások, az érdeklődési körök összejövetelei, a helytörténeti és a kulturális rendezvények, kiállítások. Bár ma is vannak
ilyen rendezvények a könyvtárakban, de az elmúlt negyedszázad a lehetőségek
megcsappanását, s így a foglalkozások visszaszorulását hozta.
A könyvtári rendezvények legjobb hagyományait folytatta és tette országos
programmá a Könyvtári Összefogás – Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozata. A program eredményességét jól bizonyítja a könyvtári rendezvényekről
készített összesítés, leírás, mely a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár – a
program motorja – weboldalán29 évenkénti bontásban tekinthető meg.
Ugyancsak a közkönyvtárakhoz kötődnek az Internet Fiesta30 rendezvényei is.
Az internethasználat, az információs technológiák megismertetése a könyvtárak
oktatási tevékenységének teljesen új területét jelentik. Az ezredforduló után a számítógép-használati és internetes foglalkozások a könyvtári rendezvények igen nagy arányát
tették ki.31 Az elvi lehetőség adott, hogy a könyvtárak váljanak a digitális kompetenciák közvetítőjévé, illetve a digitális eszközök használatának műhelyévé.
Az egész életen át tartó tanulás elve a könyvtárakat helyzetbe hozza az oktatás és
a tanulástámogatás területén. Az Európai Unió elvárásai is abba az irányba mutatnak, hogy a közgyűjtemények támogassák a formális oktatást (lásd a TÁMOPprojekteket), vegyenek részt a képzési tevékenységben. A lehetőség tehát ebben az
irányban is nyitott, az oktatási és kulturális irányítás döntésétől függ.
29

http://osszefogas.kjmk.hu/Default.aspx (2018.01.03.)

30

http://fiesta.kjmk.hu/Default.aspx (2018.01.03.)

31

Dippold Péter (2013): Közkönyvtárak és az oktatás. Könyv és Nevelés, 15. 4. 74-84.p. http://olvasas.
opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/kozkonyvtarak_es_az_oktatas (2018.01.03.)
A szerző részletesen bemutatja és elemzi a közkönyvtárak oktatási tevékenységét fölmérő ENTITLE
2008-as uniós program eredményeit.
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91,8
89,3

Bármi más, amit eddig nem említettem

91,9

Otthoni feladatok

92,1

91,2

Háztartási feladatok, házimunka

Gyereknevelés, gyerek elhelyezése

89,6

Részvétel valamilyen közösségi, társadalmi ügyhöz kötődő párbeszédben

Fogyasztói, vásárlói ügyek

89,5

Munkahelykeresés

Szabadidős tevékenységek, sport
87,9

87,1

Oktatási lehetőségek keresése

88,0

86,4

Természet iránti érdeklődés kielégítése

Munkahelyi feladatok végzése

86,3

Utazás, nyaralás

Kreatív művészeti tevékenységek

85,4
85,5

Munkához kapcsolódó tanulás

84,5

Történelem vagy társadalom iránti érdeklődés kielégítése

Egészség, egészséges életmód
83,0

82,2

Tanulás támogatása

83,6

79,7

Önképzés a szabadidőben

Közösségi, baráti kapcsolatok ápolása

79,5

Szak- vagy ismeretterjesztő irodalom olvasása

Kulturális tevékenységek

77,7
78,6

Szépirodalom olvasása

Soha

Az élet mely területén veszi/vette hasznát a településén lévő (városi, kerületi,
községi) könyvtár által nyújtott szolgáltatásoknak, információnak?
(Az elektronikus szolgáltatásokra is gondoljon!)

1. táblázat
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6,9
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7,1

8,8
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0,4

2,1

2,3

2,1

2,7

3,7

3,1
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4,7

4,6

5,0

5,5
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5,4

5,9

5,6

6,3
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8,5

8,1

7,9

Néha

0,1

0,6

0,5

0,6

0,8

0,3

1,3

2,3

0,6

0,8

1,1

1,1

1,3

2,5

1,2

2,5

1,5

1,8

3,7

2,5

3,5

4,3
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6

7,1

7,4

7,4

8,1

9,6

9,7
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11,4
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12,8

13

13,8
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14,7
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16,2
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19,8
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0,7
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0,7
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0,7
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0,8

0,8

0,7

0,8

0,7

0,9
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0,8

Nem tudja /
nem válaszol
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A könyvtárhasználat segítéséhez, az ehhez kidolgozandó könyvtári foglalkozásokhoz célszerű számba venni a legfontosabb területeket, melyeken információs
igények szoktak fölmerülni:
■■ tanulás, önképzés;
■■ rekreáció, érdeklődési körök;
■■ egészségmegőrzés, orvosi ellátás;
■■ karrier, szakmai és vállalkozási információk;
■■ elektronikus ügyintézés, net és a digitális eszközök használata;
■■ közügyekben (országos és helyi) tájékozódás, részvétel;
■■ közhasznú információk;
■■ helyismeret, helytörténet;
■■ család, háztartás.
A projekt keretében elvégzett könyvtárhasználati felmérés32 tanúsága szerint a
magyar lakosság azért veszi igénybe a könyvtári szolgáltatásokat, hogy szak- vagy
ismeretterjesztő irodalmat olvasson (20,7%), képezze magát szabadidejében (19,8%),
támogatást kapjon tanulásához (19,3%), egészségre vonatkozó információkat kapjon
(17,1%), kulturális tevékenységben vegyen részt (16,2%). (A teljes adatsort az
1. táblázat tartalmazza.) A szépirodalom iránti érdeklődés jóllehet az első helyen
szerepel, de a tényirodalom, az önképzés és a tanulás vetekszik népszerűségével.
A könyvtári foglalkozások témájának megválasztásában figyelembe kell venni
ezeket az eredményeket. Az irodalompropagandának nagy hagyománya van a
könyvtárakban, de meg kell felelni a használók más irányú érdeklődésének is.
A magyar neveléstudomány irodalmát föltáró Pedagógiai Adatbázisban (PAD) –
melyet az Országos Pedagógiai Könyvtár készít – megvizsgáltuk a könyvtár oktatási
tevékenységéről szóló publikációk tematikus eloszlását. Az elmúlt több mint negyedszázad szakirodalmát áttekintve megállapítható, hogy a könyvtárhasználatról
született a legtöbb közlemény. Ezen belül is az olvasáshoz, az irodalomhoz kapcsolódó témáknak a legnagyobb az aránya. A könyvtárhasználat szakirodalmának a
többsége módszertani szempontból közelít vagy a könyvtári foglalkozások gyakorlatát mutatja be. A tárgyalt foglalkozások jó része azonban a könyvtárat csak mint
teret használja, tehát nem a könyvtárhasználati ismereteket közvetíti, hanem
valamilyen humán témát oktat. Az információs műveltségről szóló szakirodalom
mintegy harmada a könyvtárhasználattal foglalkozónak, ami jelentős szám ahhoz
képest, hogy a tárgyszót 2003 óta használja az adatbázis. A témát azonban nem
elsősorban a tanítás, tanulás gyakorlata és módszerei alapján tárgyalják a publikációk. Az információkereséssel önmagában kevés közlemény foglalkozik, a téma
betagozódik a könyvtárhasználatba és az információs műveltségbe. Kicsi a száma
32

Tóth Máté (2017): Könyvtárhasználat – információkeresés. Egy országos reprezentatív felmérés eredményei. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár az EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 Múzeumi és könyvtári
fejlesztések mindenkinek pályázati konstrukció keretében Az én könyvtáram című kiemelt projekt
számára készült. [Kézirat] – a táblázat kiegészítve [Cs.T.] az Összesen oszloppal, és az adatok az igénybevétel sorrendjébe állítva láthatók.

109

110

NEVELÉSTUDOMÁNY, OKTATÁSÜGY

azoknak az írásoknak, melyek a könyvtári foglalkozások és órák elméleti kérdéseivel
vagy a könyvtárosok pedagógiai munkájával foglalkoznak.

ÖSSZEGZÉS
A könyvtárhasználat és az információkeresés tanításában korszakos jelentőségű az
ALA 1998-ban megjelent Information Power című normatívájának. Az oktatás
alapelemeit az információs műveltség, az önálló tanulás és a társadalmi felelősség
hármasában határozta meg, s indikátorokat dolgozott ki az eredmények értékeléséhez, továbbá kiépítette a különböző műveltségterületekhez a kapcsolódásokat. De
valamennyi könyvtártípussal szemben általános elvárás lett az oktatási tevékenység,
melynek középpontjába – mind a közoktatásban, mind a felsőoktatásban – az
információs műveltség átadása került. Az ezredforduló után az oktatási szabványok
a hangsúlyt a tanulásra való képesség kialakítására és a tudásmegosztás elsajátítására tették. Az információs műveltség egészét kiválóan lehetett integrálni a tanulásalapú megközelítésbe. A magyar oktatásszabályozás megpróbált lépést tartani a
nemzetközi tendenciákkal, de a Nat műveltségi területeibe sem az információs
műveltség, sem a kutatásalapú tanulás nem szervesült a deklarált céloknak megfelelően. A hazai jogi szabályozás kiemelten kezeli a könyvtárak oktatással kapcsolatos
tevékenységét, meghatározott könyvtártípusok esetében elvárja a tanítást is. Az iskolai könyvtárakban folyó tanítás módszertani fejlesztését nagyban támogatták az
EU-projektek, de további fejlesztések indokoltak és szükségesek. A közkönyvtárak
esetében pedig a gazdag hagyományokra és tapasztalataikra építve, meg kell újítani
az oktatási tevékenységüket, nagyobb súlyt helyezve az információkeresés, -értékelés, -felhasználás, -megosztás folyamatára.

KITEKINTÉS

KEREKES PÁL – KISZL PÉTER:
MAGYAR IRODALOM A VILÁGHÁLÓN.
SZABADON ELÉRHETŐ MAGYAR
NYELVŰ SZÖVEGGYŰJTEMÉNYEK
RECENZIÓ
LENGYELNÉ MOLNÁR TÜNDE1

Dr. Kerekes Pál, az Eötvös Loránd Tudományegyetem címzetes egyetemi docense,
aki a magyarországi e-könyv-kultúra kialakításában vezető szerepet vállalt, valamint dr. habil Kiszl Péter egyetemi docens, az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Könyvtár- és Információtudományi Intézetének igazgatója, a könyvtártudományi
doktori programvezetője, az információmenedzsment területének specialistája közös
könyvének megjelenése már önmagában is ígéretes.
A könyv két fő területet tekint át. Az első rész a szabadon elérhető magyar
irodalmi szövegeket, illetve a nyomtatott és a digitális kor tendenciáit, a második
rész pedig a virtuális térben szabadon hozzáférhető magyar irodalmi műveket
mutatja be, a magyar és külföldi adatbázisok, szöveggyűjtemények ismertetésével.
A könyv virtualizálódásának folyamatát bemutató első fejezet összegyűjti az
elektronikus szöveg megjelenési formáit, kitérve a legújabb kiterjesztett valóság
(augmented reality) lehetőségeitől kezdve a letölthető appokon keresztül a már
megszokott, lassan hagyományosnak számító hipertextes szövegekig. A fejezet sorait
olvasva jól követhető „Gutenberg fél évezredet meghaladó találmánya”-nak árucikké
válása, valamint a folyamat, ahogyan a nyomtatott könyvre ható üzleti elvárások
keresett kereskedelmi termékké teszik a könyvet a különböző korszakokban.
A történelmi áttekintés számos fogalom tisztázásával – úgymint „előfizetéses könyvkiadás (prenumeráció)”, „szerzői kiadás” –, emeli a mű értékességét és jut el a
végkövetkeztetésig: „A digitális szöveg nem az eladhatóság, hanem a létezés szintjén
kapcsolódik be a könyvmiliőbe. A rendszeres olvasó kiléphet a fogyasztásra nevelt
kiadványvásárló szerepéből.”
Bár a szerzők csak a kötet lehatárolásának szánják, mégis érdemes a fejezetet
alaposabban áttekinteni, hiszen definíció szintjén adják közre az ingyenes könyv
elérés megjelenési formáit, valamint olyan érdekes és friss statisztikai adatokkal
mutatnak rá a nem papíralapú könyvek (e-könyvek, hangoskönyvek) piaci részese1
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désére, mint a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének 2010 utáni
nyilvántartási adatai.
Ígéretes a könyv második fejezete, amelyben Az e-book-szkepticizmus jelensége,
illetve a Nyomtatott könyv-szkepticizmus? témakörök képviselik a valóság megosztott kettősségét. Már a vezérgondolat is kiemelendő: „A digitalizáció nem ellensége,
hanem éppen jótevője a nyomtatott könyvnek”, de tovább olvasva pro és kontra
érveket is kiemelnek a magyar szakmai megnyilvánulásokból. Jól érzékeltetik a
szerzők, hogy a változástól való félelem minden kornak a sajátossága. Illyés Gyula
aggódó gondolatait is olvashatjuk, melyekben a könyvtárnyi nyomtatott könyvek
hatását taglalja az emberi emlékezőképességre.
A könyvárazás problémáit taglaló fejezet az Osztrák–Magyar Monarchia időszakából kiemelt példáktól indulva a II. világháborút követő éveken át napjainkig tartó
időszak elemzésével vizsgálja, megoldást jelent-e az olcsó könyv az olvasási igény
növelésére. Soraik biztató végkicsengése reményt ad! A könyvárazás lényegi kérdését: „mi határozza meg tehát a bolti forgalmazásba kerülő kiadvány árát?” pedig
Babits Mihály „demokratikus elv s a teljes őszinteség” ideáján keresztül ismerhetjük meg.
A digitális szövegtartalom válfajai témakör a minőségi e-könyv definiálási
problémáját helyezi a középpontba, és a hagyományos szöveg műfaji meghatározásával állítja szembe az elektronikus szöveget, megkülönböztetve az analóg szöveg
feldolgozásával létrejött digitalizált, valamint az eredendően digitális formában írt
szövegeket. A fejezet a tartalomhordozó szerinti, valamint a célközönség szerinti
csoportosítást is definiálja.
Költségmentesség: a szabadon olvasható elektronikus könyvek fejezete a könyvárusító weboldalak és disztribútorok olvasócsalogató megoldásait mutatja be, és nem
mellékesen az érvelésben megjelenő cégek kiváló listát képeznek a jelenleg elérhető
e-könyvek vezető forgalmazóiról, valamint az e-könyvek használatának alapjairól.
Az első rész zárásaként az Internetes jogsértés: illegális könyvadatbázisok,
torrentezés, tiltott fájlcsere témakörrel zárul, ami az „e-book kultúra sajnálatos
kísérőjelensége.” A szerzők hangsúlyozzák: „a szabadon elérhető magyar nyelvű
digitális szöveg fogalmába kizárólag a legális tartalmak olvasása, terjesztése,
kommentelése tartozik bele, a jogsértő magatartás nem!”. Ennek támogatására a fejezet a szerzői jogvédelem meghatározásán túl „a meddig is tart valójában a szerzői
jogi védelem egy mű vonatkozásában?” kérdés megválaszolását vállalja magára.
A második rész a virtuális térben szabadon hozzáférhető magyar irodalmi
műveket mutatja be hat területre csoportosítva.
Az első fejezet a 2018 tavaszán elérhető jelentősebb magyar online szöveggyűjteményeket ismerteti. A bemutatott 10 archívum esetén a rövid történelmi előzmény
vázolása után megismerhetjük a működés alapját, a felépítést, hangsúlyozva az adott
archívum kuriózumát, továbbá az elérhetőségét. A válogatás hűen tükrözi napjaink
legjelentősebb digitális archívumait, de hogy senkiben ne maradjon hiányérzet, a
szerzők egy részletes összeállítással is segítik az olvasót, bemutatva a további
lehetőségeket és könyvtárak, egyetemek, magánkezdeményezésekből adódó digitális
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könyv- és szöveggyűjteményekhez kalauzolnak. Külön kategóriaként gyűjtötték
össze a vallásos irodalmakat, a határon túli, magyar nyelvű állományt felvonultató
digitális gyűjteményeket, valamint az idézetgyűjteményeket, aforizmákat, felhasználói versgyűjteményeket.
Kiemelendő a Magyar online szövegmúzeumok, történelmi e-book könyvtárak alfejezet, ahol a szerzők bemutatják a Bibliotheca Corviniana Digitalis (e-corvinák)
néven futó programot, valamint számos nagy egyházi és más könyvtár digitalizált
könyvmúzeumi dokumentumtárait, továbbá több országos és megyei könyvtár
digitális gyűjteményében szereplő muzeális és régi kiadványt, levelezést és életműkiadást.
A digitális gyűjtemények bemutatása a Gutenberg Project könyvgyűjteményével
folytatódik, melynek ismertetése után a környező országok digitális archívumaiban,
nemzeti könyvtáraiban elérhető magyar állományokat tekintik át. A szlovák,
osztrák, szlovén és román könyvtárak magyar állományán túl szó esik a Bajor
Nemzeti Könyvtár (Bayerische Staatsbibliothek) digitális gyűjteményében szereplő
jelentős magyar könyvgyűjteményről, valamint a HathiTrust Digital Library magyar
nyelvű kínálatáról is.
Természetesen a Google Books projekt ismertetése sem marad el, mint ahogy az
Europeana – „kontinensünk nagy kulturális vállalkozása” is része a könyvnek.
Jelentős mennyiségű magyar anyagra hívják fel a szerzők a figyelmet az Internet
Archive, valamint az Open Library kezdeményezés bemutatásával. A globális
könyvadatbázisok után a globális művészeti-kulturális portálokat ismerhetjük meg.
A könyv A szabadon elérhető magyar irodalom egyedi lelőhelyei fejezettel folytatódik, ahol szerzői oldalak kerülnek nagyító alá: „Akad olyan kortárs író, aki teljes
életművét felrakja a neve alatt futó szájtra, mások írásaikból közölnek részleteket,
egyes szépírók pedig kiadásba került műveiket nem, más jellegű publikációikat
(tárca, esszé stb.) azonban közreadják. Gyakori az irodalmi blog.” – olvashatjuk a
szerzők szavait, és 15, ebbe a kategóriába tartozó weboldallal ismerkedhetünk meg.
A szerzők definiálják a könyvapplikáció fogalmát – „…azt az eljárást, amikor
nem a nyomtatott kiadvány hagyományai és formajegyei alapján kerül feldolgozásra
egy-egy mű vagy szerzői válogatás.” Nemcsak meghatározást, hanem példaként szolgáló gyűjteményt is kapunk, hasonlóan a könyvolvasó és -rendszerező, konvertálószinkronizáló applikációk esetében is.
A folytatásban különböző irodalmi műfajok magyar és nemzetközi digitális
szövegtárairól olvashatunk: a lírai művek, műfordítás-szövegtárak, műfordítói
oldalak, irodalmi, művészeti projektek, kutatások publikációs honlapjai után a
Magyar Elektronikus Könyvtár új sorozatai, végezetül a képregény, manga,
fanfiction zárja a sort.
Külön fejezet foglalkozik a kulturális és irodalmi periodikumok szabadon
elérhető online kiadásaival (EPA, Repozitóriumok, REAL), valamint a közgyűjteményekben elérhető digitális szövegtárakkal (ADT, EISZ).
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A könyv önálló fejezetét képzik az ingyenesen elérhető mese- és ifjúsági irodalmak, ahol érdekes statisztikai adatokat is megtekinthetünk az egyes művek
letöltésszámainak bemutatásával.
A könyvtár és az ingyenes e-könyv fejezet olyan fontos kérdéseket elemez, mint az
ingyenes állományok szolgáltatásának hatása a könyvtár feladatkörére, valamint a
könyvtárosok ismeretei és tapasztalatai az e-book-használat terén.
A könyv vége felé sem csökken a témák érdekessége, hiszen a szerzők
problémaérzékeny területet járnak körbe a Szövegemancipáció és
könyvmonopolizmus fejezetben: „…felmerül a kérdés: vajon ma, amikor szinte
felfoghatatlan mennyiségben áll rendelkezésre a szabadon, legálisan elérhető, szép és
tartalmas magyar könyv, miért nem támaszkodik a társadalom nagyobb mértékben
az ingyenes magyar nyelvű könyvbázisokra?”
Az e-könyv zárásaként az ismertetett szöveggyűjtemények képernyőképeiből
adnak ízelítőt, ezáltal is támogatva a „papíralapú” webarchiválást.
Összegezve, igazán tartalmas, érdekes művet készítettek a szerzők; gyűjteményei
jól használhatóak, biztos kiindulási alapot adnak a célcsoport, azaz a „könyves
hivatások képviselőinek, különösen a könyvtárosoknak és az irodalomtanároknak”,
hiszen a „nyomtatásban megjelent kulturális örökség összegyűjtésére és szolgáltatására hivatott könyvtári rendszer egyik legfontosabb szolgáltatása a szabad könyvelérés biztosítása.”
Jelen mű – témaköréhez illeszkedve – e-könyv formában ingyenesen elérhető
(http://mek.oszk.hu/18600/18678/18678.pdf), kihasználva az e-formátumban rejlő
lehetőségeket, ezzel túlmutatva a könyv elején olvasható definiáláson: „Az igazán
minőségi és nívós e-könyv nem más, mint egy nyomtatott kiadvány formahű
beszkennelése vagy a nyomtatott alapjául szolgáló fájl közzététele”, hiszen nemcsak
kereshető, hanem indexelt a tartalomjegyzéke, élőek a linkek, ami egy referensz
célokra is kiválóan használható mű esetén igazi segítség. Tartalmát tekintve kiváló
történelmi eseményláncolatokat, ok-okozati összefüggéseket mutat be, jelentős
számú meghatározással segíti a szakma ismeretét, linkgyűjteménye pedig hatékonyan támogatja a szabadon elérhető szépirodalmi gyűjtemények áttekintését.
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AZ OLVASÁSNÉPSZERŰSÍTÉSTŐL
AZ IRODALOMTERÁPIÁIG
RECENZIÓ
Béres Judit (2017): „Azért olvasok, hogy éljek!” –
Az olvasásnépszerűsítéstől az irodalomterápiáig.
Kronosz Kiadó, Pécs
SIMON KRISZTINA1

Alberto Manguel idézete már az előszó nyitásaként elgondolkodtatja az olvasót
Béres Judit: „Azért olvasok, hogy éljek!” című könyve kapcsán. „Mindannyian
olvassuk magunkat és a világot avégett, hogy megragadhassuk, mik vagyunk és hol
vagyunk. Azért olvasunk, hogy megértsünk valamit, vagy hogy elinduljunk a
megértés útján.” És valóban, a fenti sorok vezérfonalán elindulva új értelmet ad a
szerző az olvasás fogalmának, kiszélesíti annak értelmezését. A könyv olvasása után
könnyen válaszoltam egy fiatalember kapcsolódó kérdésére: Melyik volt előbb, az
írás vagy az olvasás? Az arcán ülő huncut mosolyon látszott, hogy azt gondolta,
most megfogott. De elkerekedett a szeme, amikor kapásból válaszoltam: az olvasás!,
és megosztottam a Judit által közvetített gondolatokat. Előbb elmosolyodott, majd
nevetni kezdtünk. Kiderült, hogy ugyanazt olvassuk, és már az előszó mindkettőnkben megmozgatott valamit, annak ellenére, hogy más szemszögből közelítettük meg
a témát: ő szociális munkásként, én pedig könyvtárostanárként. A továbbiakban
tehát egy könyvtárostanár szemüvegén keresztül ismerkedhet a könyvvel az olvasó.
Az első fejezetben bemutatott programok ablakot nyitnak a világra. Hogyan
népszerűsíthetjük az olvasást az iskoláskor előtt, hisz abban egyetértünk, nem lehet
elég korán kezdeni. Fontos a szülők, „családsegítők” és könyvtárosok közötti
összefogás, hiszen így nevelhetünk olvasót, valamint fejleszthetjük gyermekeink,
diákjaink kritikai gondolkodását. Persze a tudatosság érdekében érdemes tisztázni
magunkban a kritikai gondolkodás fogalmát, elemeit, melyeket pár oldalban
összefoglalt a szerző, mielőtt újra a gyakorlati ismeretekre fókuszált volna. Ez a fajta
megközelítés jellemzi az egész könyv felépítését. Egy-egy témának olvashatjuk egy
rövidebb, érthető elméleti bevezetését, majd jó gyakorlatokat, programokat külföldről és hazánkból, melyeket később a saját helyi adottságainkhoz igazítva próbálhatunk ki. Bizonyos területeken pedig azt is bemutatja a szerző, hogy ők hogyan
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adaptálták az adott jó gyakorlatot, és annak milyen eredményei lettek. Melyek azok
a témák, amelyeken ily módon végigkalauzol bennünket? Megismerhetjük a kritikai
gondolkodáshoz is szorosan kapcsolható „Élő könyvtárak” gyakorlatát, mely által
megváltozhatnak előítéleteink, sztereotípiáink, így változunk mi magunk is. Ezt a
belső változást segíti, támogatja a biblioterápia, mellyel a könyv további része
foglalkozik. A szerző maga is biblioterapeuta, aki a Pécsi Tudományegyetem
biblioterápiás képzésének alapítója. A könyvet haszonnal forgathatjuk, hiszen széles
körű elméleti és gyakorlati tudás ötvöződik a leírtakban. Azok számára, akik most
ismerkednek a biblioterápiában rejlő lehetőségekkel, a könyv sokrétű megközelítése
stabil alapot szolgáltat a témában való elmélyüléshez. Akik pedig már foglalkoztak
biblioterápiával, több gyakorlati ötletet, tapasztalaton alapuló tudást meríthetnek a
könyv soraiból. Csak néhány izgalmas címet és témát említenék: „Költészet csendje
a váróban”; „Az olvasás és te”; „tematikus biblioterápiás csoportok: babaváró,
hátrányos helyzetű középiskolások, nők”; „Benned a Cél és nálad a Kulcs”; „Könyvpatika”; „A könyv a képzelet játszótere.” Az utóbbi engem mint könyvtárostanárt
nagyon elgondolkodtatott, hisz részletes leírásából betekintést nyerhetünk a hátrányos helyzetű, de tehetséges diákokkal való biblioterápiás foglalkozások kulisszatitkaiba. A könyv nemcsak bemutatja, elemzi a gyakorlatokat, hanem egy-egy program
értékelése után igyekszik irányt is mutatni. Komoly hozadéka továbbá az utalók és a
linkek, a gyakorlatban alkalmazható mellékletek, a témához kapcsolódó szakirodalom és felhasználható irodalmi alkotások közlése.

Kerekes Pál – Kiszl Péter (2018): Magyar irodalom a világhálón. Szabadon elérhető
magyar nyelvű szöveggyűjtemények. Budapest, ELTE Bölcsészettudományi Kar
Forrás: http://mek.oszk.hu/18600/18678/18678.pdf
A műről Lengyelné Molnár Tünde készített recenziót (111–114. oldal).
IFLA: Hogyan ismerd fel az álhíreket
Forrás: https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/info-society/images/hungarian_-_how_to_
spot_fake_news.pdf

A kép Koltay Tibor A posztigazság kora és a könyvtárak című tanulmányához kapcsolódik
(48–61. oldal).
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Teleki Téka (Teleki-Bolyai Könyvtár) Marosvásárhely
Forrás: http://kulturpart.hu/2010/11/24/tobb_szaz_konyvet_
loptak_el_a_teleki-bolyai_konyvtarbol
A kép Pogány György Magyar könyvtárak Erdélyben a trianoni
diktátum előtt és a román impérium alatt, illetve a második bécsi
döntés időszakában (1914–1940) című tanulmányához kapcsolódik
(7–47. oldal).

