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VISSZAEMLÉKEZÉSEK EGYKORI
KÖNYVTÁRAIMRA1
SUPPNÉ TARNAY GYÖRGYI2

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

GYÖRGYI TARNAY SUPP:
REMINISCENCES OF MY FORMER LIBRARIES
Her memories provide a cross-section of the library affairs of Hungary between
1950–2000. First, we become acquainted with a better-than-average school library.
This library was not an open-stack library yet, students were served through a window,
but her interest in the profession has been successfully aroused. Volunteering at
a nearby public library and its librarians gave the final boost to her career choice. She
studied at the Eötvös Loránd University under the supervision of the professor Máté
Kovács (1906–1972), who was an outstanding person in library science education. On
the professor's recommendation, she had to develop the special library of The Teacher
Training Institute in Debrecen into a student-centered higher education library. The
rich collection, the new building and the many various services are the results of her
work as a library manager. Besides that, she was also a college teacher of Library and
Information Science Education, and later she taught Information Science at the
University of Debrecen too. Scientific work is also an integral part of her decades-long
librarian career.

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI ÉVEK
1948–1956 között jártam a budapesti IX. kerületi Tóth Kálmán utcai patinás
leányiskolába, aminek Mester utcai oldala fiúiskola volt, oda járt József Attila is
egykor, akiről később az iskola a nevét is kapta. Ez a tény meghatározta az iskola
oktatási-nevelési színvonalát, amiről részletesebb információim a leány oldalról
vannak.
1

2019. november 11-én a Dr. Suppné dr. Tarnay Györgyi vehette át a Kovács Máté emlékének ápolásáért
elnevezésű emlékplakettet, amihez folyóiratunk szerkesztősége szívből gratulál. Az átadásra a Magyar
Tudományos Akadémia Könyvtárában a Kovács Máté Alapítvány ünnepi ülésén került sor.

2

Suppné Tarnay Györgyi dr. univ., nyugalmazott egyetemi adjunktus, Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen
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Nagyon szerettem ezt az akkor
Mihalyovszky Jánosné által vezetett
iskolát, régi jó tanítóim, tanáraim,
nevelőim voltak, szigorúak, jó lelkűek,
sokat tanultunk tőlük a tananyagon
kívül is. Meghatározták további
érdeklődésemet a történelem, földrajz,
irodalom, színház, művészetek,
könyvtár iránt. Ma is érzem annak
az órának a hangulatát, amelyen
magyartanárunk, Ilus néni a lelkünkig
hatóan mesélte el az előző nap, a Vígszínházban látott Cyrano de Bergerac
darabot. Olyan hatása volt a történetnek, hogy azt követően a fél osztály
megjelent a könyvtárban a könyvért,
amely, ha csak egy példányban is, de
megvolt a gyűjteményben.
Könyvtárat először az iskolánkban
láttam. Éveken át titokzatos helynek
tűnt számomra, mert úgynevezett zárt
Fotó: Láng Klára
könyvtár volt, a létét a folyosóról nyíló
egyik osztályterem ajtajára kiírt
KÖNYVTÁR felirat jelezte. A bejárati ajtó felső részén egy kis nyitható faablak volt,
azon át lehetett kölcsönözni. Úgy emlékszem, heti két alkalommal volt nyitva,
tanítást követő időben 2-2 óra hosszat. Otthon jelentős családi könyvtárunk volt,
ezért főként felső tagozatos koromban látogattam már egyre gyakrabban, amikor
főleg a magyar, a történelem, a művészettörténet tantárgyhoz, esetenként a fizikához, kémiához kaptunk plusz feladatokat.
A diáktársak elsősorban a kötelező olvasmányokért keresték fel a könyvtárat.
A könyvtáros, Ilonka néni – kedves, középkorú asszony, talán pedagógus, engem
nem tanított – mint szorgalmas olvasóját VII-es koromtól „kiskönyvtárosává”
választott, s így beléphettem az ajtón a könyvek közé is.
A teremben a könyveket öt zárt szekrényben helyezték el, melyek közül egynek
üveges ajtaja volt. Főként szépirodalom: mesekönyvek, népmesék, ifjúsági irodalom,
a tantervben szereplő magyar szépírók művei, de például Shakespeare, Moliére,
Puskin is. Szakirodalom elsősorban a magyar, történelem, földrajz, művészetek,
fizika, kémia tantárgyakhoz kapcsolódott. Elkülönítve szerepeltek a földrajzi
atlaszok, a szótárak, a kötelező olvasmányok, illetve azok a tankönyvek, amelyeket
használtként adtak oda a diákok azoknak a társaiknak, akik nem tudták megvenni
őket. Ez utóbbiak nem kerültek a könyvtár nyilvántartásába. A könyvek elrendezése
tematikus volt, azon belül szerzői betűrendes. Az én feladatom főként a visszahozott
könyvek szétválogatása és visszaosztása volt. De ha egyszerre sok olvasó várt

Könyvtár

a folyosón, a kért könyveket is én kereshettem elő, míg Ilonka néni elvégezte
az adminisztrációt.
A könyvtár állományáról katalógus nem készült, a nem túl nagy állományt fejből
lehetett ismerni. A kölcsönzési idő változó volt, 3 héttől egy-két napig, a keresettségtől és a példányszámtól függően. Az iskola minden diákja használhatta a könyvtárat – ez nem jelentette azt, hogy mindenki élt is ezzel a lehetőséggel. Érdekességként
megemlítendő, hogy néhány éven át, 1956-ig – gondolom kísérletképpen – a VIII.
osztályt ún. kisérettségivel kellett lezárni – utolsóként az én évfolyamomnak is.
Az erre készülés időszakában jelentősen megnőtt a könyvtár használata a három
párhuzamos osztály tanulói körében. Az általános iskola könyvtári állománya
a tanulók által ajándékozott könyvekkel is gyarapodott. A hozzájárulás fontosságára
évente egyszer az osztályfőnökök felhívták a tanulók és a szülői értekezleteken
a szülők figyelmét.
Összességében ebben az iskolai fokozatban szereztem az első könyvtári élményeimet, egy nehézkesen működő zárt gyűjteményben, amely erősen korlátozott módon
volt elérhető, és csak kevés számú dokumentummal rendelkezett. A könyvtáros jó
szándékú és kedves, akinek nem volt könyvtárosi szakképzettsége. A gyűjtemény
kevés pénzből gyarapodott, számítva a tanárok és a diákok könyvadományaira. De
rendületlenül szolgálta a képzés eredményességét. Az iskola sokszínű rendezvényei,
művelődést biztosító lehetőségei mellett nem éreztük hiányát a könyvtári rendezvényeknek.

A KÖZKÖNYVTÁRI TAPASZTALATOK ÉS „MUNKA”
Középiskolába a Zrínyi Ilona Leánygimnáziumba jártam, az iskolai könyvtár ott
nem volt meghatározó számomra, hiszen akkor, 1955-ben költözött a házunk
földszintjére a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, vagyis a FSZEK 26. számú fiókja, itt
találtam „otthonra”. Ez a könyvtár már nyitott volt, a jóval nagyobb gyűjteménnyel,
tágas térben szabadpolcokon elhelyezve, állománya katalógusban feltárva, 3 könyvtárossal, helyben olvasási lehetőséggel, a hét valamennyi napján nyitva tartva.
Kezdettől fogva sok olvasó kereste fel, hiszen a Mester utcában – innen két villamosmegálló a körútig – 2 általános és 3 középiskola működött, s persze ide felnőttek is
járhattak. A szabad időm nagy részét itt töltöttem, fokozatosan megismerve
a könyvtár működését segítettem is a könyvtárosoknak, például a raktári rend
fenntartásában, a kölcsönzés adminisztrációjában, könyvek, folyóiratok ajánlásában,
témákhoz irodalomkutatásban, rendezvények szervezésében.
Ekkor szoktam rá a Könyvtáros című folyóirat olvasására. A könyvtárosok
„kollégának” tekintettek, sőt, többször helyettesíthettem is őket. A pályaválasztásomban mindennek nagy szerepe volt, s ők hívták fel a figyelmem arra, hogy
az Eötvös Loránd Tudományegyetemen könyvtár szakos képzés is folyik, így
választottam ezt a szakot a történelem mellé.
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A KÖNYVTÁROSKÉPZÉS ÉVEI, KOVÁCS MÁTÉ HATÁSA
Kovács Mátéval történt találkozásom visszaemlékezéseit már korábban közzé
tettem. A felvételin való beszélgetés alapját kiskönyvtárosi tapasztalataim és az olvasott szaklapok adták. A felvételi után nagyszerű egyetemi évek következtek! Az évfolyamon mindössze körülbelül harminc könyvtár szakos hallgató tanult magyar és
történelem szakkal párosítva, így közvetlen, családias, később több esetben baráti
kapcsolat alakulhatott ki a diákok és tanáraik között. A professzor úr mindig
visszafogott volt ugyan, de bárki bármilyen gondjával felkereshette, mindig hasznos
tanácsokat, segítséget kapott tőle.
A tantervet – könyvtárelméleti koncepciója alapján – a széleslátókörűség jellemezte. A szorosan vett szakmai tárgyakon kívül hallgattunk a szakterület kiváló
képviselőitől nyomda- és sajtótörténetet, paleográfiát, könyvművészetet, könyvkötészetet, népművelési alapismereteket, gépírást. Kovács Máté volt előadója
a bibliológia, a könyv- és könyvtártörténet egyik stúdiuma és az olvasó- és olvasásismeret tantárgyaknak, amelyek szemlélete megalapozta a később általam tanított
tantárgyakat és egyik kutatási témámat.
A professzor úr nagy súlyt fektetett a szakmai gyakorlatokra, főként a nyári
egyhónapos gyakorlatok voltak eredményesek. Budapesti lévén sok tanulsággal
szolgált a Miskolcon megismert egyetemi, városi és gimnáziumi könyvtári munka,
és újdonságként a debreceni megyei könyvtárban végzett módszertani tevékenység.

A PÁLYA NÉHÁNY ISKOLAI KÖNYVTÁRAKAT,
KÖNYVTÁROSTANÁROKAT IS SEGÍTŐ KIEMELKEDŐ ELEME
Ezek voltak az első tapasztalatok, hatások, amelyek megalapozták a munkámat 47
éven át a könyvtáros- és a pedagógusképzésben. A diplomát követően a Debreceni
Tanítóképző Intézet szakkönyvtárában kaptam könyvtárvezetői állást, ahol frissen
szerzett szakismereteim szinte teljes tárházát alkalmazhattam napi tíz-tizenkét
órában. A meglevő, de könyvtári funkcióra alkalmatlan könyvtár helyett a Művelődési Minisztériumban kiharcoltam az épülő kollégiumban egy szakkönyvtár
működésére alkalmas területet és berendezést. Az intézményben folyó népművelőés könyvtárosképzésben kezdettől fogva részt vettem először gyakorlatvezetőként,
majd huszonnégy éven át intézeti tanárként, főiskolai docensként. Alkalmam volt
oktatni a könyvtártan, a könyvtári osztályozás, a könyvtári tájékoztatás, az olvasásismeret, az ifjúság könyvtári ellátása és több speciálkollégiumi tárgyat is.
A pedagógusképzés innovációs irányai országos kutatási témához kapcsolódva
kidolgoztam egy projektszemléletű, komplex személyiségfejlesztő programot,
melynek elméletét, módszertanát és gyakorlatát megismertettem a tanító és könyvtáros hallgatókkal, teret engedve kreativitásuknak. A tantárgyak keretében oktatott
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„elszigetelt” ismereteket kapcsolatrendszerükben, összefüggéseikben tártuk fel
az egyes témakörökben, az ilyen jellegű foglalkozásokat a hallgatók tartották tanév
közben a debreceni iskolák könyvtáraiban – azok használatával – több mint 1.000
tanuló számára. Ilyen szellemben szerveztük a 13 éven át tartó nyári 10 napos
olvasótáborainkat is a kultúra egészére kiterjedő információszerzés módszerei
felhasználásával. Pozitív tapasztalatainkat átadtuk az erdélyi, székelyudvarhelyi
magyar tanítóképző oktatóinak, diákjainak is. A tanítóképzés színvonalát emelendő,
a hallgatók Tudományos Diákkörben végezett munkájaként elkészítettünk, megjelentettünk és országosan terjesztettünk az alsó tagozatos tantárgyakhoz kapcsolódó
nyolckötetes tantárgyi ajánlóbibliográfiát. Összeállítottuk és kiadtuk a Gyermek- és
ifjúsági irodalom elméleti kérdései és kritikái 1981–1995. bibliográfiáját, illetve
a Kincskereső folyóirat repertóriumát 1986–2005. – mindezzel segítve az iskolai
könyvtárosok munkáját is.
A magyar egyetemek közül másodikként a Kossuth Lajos Tudományegyetem
szervezett könyvtártudományi képzést. Az informatikus könyvtáros szak tantervi
programjai kidolgozásában, majd oktatásában kezdetektől, 1989-től részt vettem
óraadóként, majd egyetemi adjunktusként főállásban. A könyvtártan, a könyvtári
osztályozás, az olvasásszociológia, az olvasáspszichológia, az olvasáspedagógia,
az ifjúság könyvtári ellátása, a könyvtárhasználat oktatásmódszertana, a kutatásmetodika tárgyait oktattam két évtizeden át.
FORRÁSOK

Suppné Tarnay Györgyi (2012): Kovács Máté hatása szakmai életutamra a könyvtáros generációk felkészítésében. Könyv, könyvtár, könyvtáros. 21. 9. 49–53. p.
[Letöltés: 2020. 01. 02.] http://epa.oszk.hu/01300/01367/00205/pdf/
EPA01367_3K_2012_09_49-53.pdf
Ünnepi, kibővített kuratóriumi ülés Kovács Máté születésének 113. évfordulója
alkalmából. 2019.11.12. In: Kovács Máté Alapítvány. [Letöltés: 2020. 01. 02.]
http://www.kovacsmatealapitvany.hu/node/218
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HOGYAN ÉS MIT OLVAS
A DIGITÁLIS GENERÁCIÓ – A 2017-ES
REPREZENTATÍV OLVASÁSFELMÉRÉS
TAPASZTALATAI
GOMBOS PÉTER1 – TÓTH MÁTÉ2 – PÉTERFI RITA 3

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

PÉTER GOMBOS – MÁTÉ TÓTH – RITA PÉTERFI:
HOW AND WHAT DOES THE DIGITAL GENERATION
READ? – EXPERIENCES FROM A REPRESENTATIVE
READING SURVEY IN 2017
In 2017 the reading habits and library use of Hungarian people under 18 years were
statistically assessed. The survey was conducted on a representative sample of 1,502
people. Compiling the questions, they took into account the previous national surveys
in order to make the data and trends comparable. The novelty of this survey was the
survey of literary experiences of the (3-5 years old) preschoolers, who can not read.
Survey of children under the age of 10 were carried out with questions to their parents
(80% of them were the mothers). On the basis of the survey, the most read works were
listed by age group but the required and pleasure readings were not differentiated. The
study provides a detailed analysis of the characteristics of the authors and the works
read, as well as presents the distribution of works by genre and family literacy. In
addition, it also summarizes the frequency of reading, the library use and the usage of
digital devices/internet and these data are visualized by areas of the county, too.
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Könyvtár Könyvtári Intézet, Budapest
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BEVEZETÉS
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár és a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum
EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek
pályázati konstrukció keretében, Az én könyvtáram című kiemelt projekt megvalósításával kapcsolatban lehetőséget kaptunk egy országos, 1500 fős mintán végzett
reprezentatív felmérés lefolytatására a 18 éven aluli hazai lakosság körében. Ilyen
nagy mintán megvalósuló, valamennyi korosztályra kiterjedő olvasáskutatásra
a rendszerváltást követő években még nem volt lehetőség. A korábbi években
a Könyvtártudományi és Módszertani Központ Olvasáskutató műhelyében is
jellemzően az egyes korosztályok olvasási és könyvtárhasználati szokásait vizsgálták. (Nagy, 1991; 2003) Ráadásul 2019-ben lehetőségünk lesz4 egy újabb adatfelvételre, amelyben az eltelt két esztendő alatt bekövetkezett változásokat is regisztrálhatjuk majd, és akár újabb – időközben időszerűvé vált – kérdéseket is feltehetünk
majd a gyerekeknek.
A felméréssel egyrészt átfogó ismereteket kívántunk szerezni a 18 éven aluli
magyar lakosság olvasási és könyvtárhasználati szokásairól, amelyek a projektben
a komplex módszertani fejlesztési munka alapját jelentik. Másrészt a korábbi
években megvalósult hasonló kutatási projektek eredményeivel összehasonlítható
adatokat kaptunk, amelyek nyomán trendeket, tendenciákat lehetett felvázolni
a korábban is alkalmazott, és ma is relevánsnak ítélt változók (nem, életkor, iskolai
végzettség, lakóhely) mentén. Elsősorban a tizenéves korosztályra vonatkozóan
rendelkezünk visszamenőlegesen statisztikai következtetésekre is alkalmas adatsorokkal.
Az olvasni nem tudó korosztály olvasási szokásainak vizsgálata paradoxonnak
tűnhet, és sokáig nem is foglalkoztak érdemben a legkisebbek ilyen szempontú
kutatásával. A most bemutatott adatfelvétel úttörő ilyen értelemben is, hiszen
korábban nem vizsgálták – a nagyobbakéval többé-kevésbé összehasonlítható
módon – az óvodás korosztály írásbeliséghez, írott betűhöz, könyvekhez való
viszonyát.
A felmérés alapján nagyon bőséges mennyiségű adatot kaptunk a gyerekek
olvasási szokásairól, amelyek közül ebben a cikkben csak az egyes korosztályok
kedvelt olvasmányairól, az internetezés és olvasás összefüggéseiről, valamint
a gyerekek kedvelt műfajairól szóló válaszokat gyűjtöttük össze.
Az embereket mindig is foglalkoztatta a kérdés, hogy mit hagyhatnának örökül
gyermekeiknek. Legyen szó az egyénről vagy a közösségről, a kérdés jelen volt,
végigkísérte az életet. Hogy erre aztán az egyén milyen választ adott, az nagyban
függött az érvényben lévő törvényektől, a társadalmi normáktól, a hagyományoktól,

4

Jelen tanulmány 2017-ben született. 2019-ben lezajlott az említett adatfelvétel. Lásd: http://www.
azenkonyvtaram.hu/modszertanitanulmanyok;jsessionid=68DA95FF16EBDAA87CD00414DB1FEE
BB
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az egyének egymás közti viszonyaitól, az életük során szerzett tapasztalatoktól,
jövőképüktől – csak hogy a legfontosabb tényezőket említsük. Elmondható, hogy
az emberek szerették volna leszármazottaik számára az életet könnyebbé tenni,
a rájuk váró küzdelmet minimalizálni, az életüket biztonságban tudni. Ennek
érdekében – ha módjukban állt –, vagyont hagytak rájuk: ingóságot és ingatlant,
tudást és kapcsolatokat. De ez nemcsak őseink esetében volt így, így van mind a mai
napig. Szeretnénk, ha gyermekeink számára kevesebb megpróbáltatást hozna az élet,
ha boldogabbak lehetnének, ha a lehető legkevesebb veszélynek lennének kitéve, s ha
a rájuk váró megpróbáltatásokból győztesként tudnának kikerülni.

Pierre Bourdieu a kulturális javakról
A 20. század egyik legnagyobb hatású elméletalkotója – már ami az oktatást és
a kulturális kérdéseket illeti –, Pierre Bourdieu (1930–2002) francia szociológus,
filozófus volt. A tőke fogalmának újraértelmezésével olyan megvilágításba helyezte
a kultúra területét, aminek révén egy sor felmerülő kérdésre sikerült választ adni.
Már pályája elején a kulturális egyenlőtlenségek létrejöttét, működési mechanizmusait vizsgálta; érdeklődése középpontjában az oktatási egyenlőtlenség-rendszer
kérdése állt. Mindezt makroszinten, vagyis a nagy társadalmi összefüggések
vonatkozásában vizsgálta: azaz nem az egyéni, sokkal inkább az osztályok szintjén.
A vizsgált jelenségek hátterében meghúzódó folyamatokra koncentrált. Ehhez
a statisztikát hívta segítségül, melynek felhasználásával az egyén helyzetéből és
nézőpontjából nem érzékelhető történések és összefüggések is láthatóvá váltak.
Vagyis távolságot tartott, hogy ebből a pozícióból mondhasson valami fontosat
az egyén életéről.
Bourdieu újraértelmezte a tőke fogalmát. Véleménye szerint a vagyoni vagy
pénztőke mellett létezik még szociális vagy kapcsolati tőke, valamint az általa
alkotott kategóriarendszer harmadik eleme: a kulturális tőke. Ez utóbbin belül
három további típust különített el. Az első az úgynevezett bensővé tett (inkorporált)
kulturális tőke. Erről abban az esetben beszélünk, amikor mi magunk az életünk
során tanulunk meg valamit, és teszünk szert például nyelvtudásra vagy tanulunk
meg egy hangszeren játszani.
A második típus a tárgyiasult kulturális tőkéé. Olyan tárgyak ezek, amelyek
a kulturális tőke hordozói, legyen szó akár egy hangszerről, mely szükséges a bensővé vált kulturális tőke alkalmazásához, vagy egy műalkotásról, mely a műélvezet
kelléke.
A harmadik típus: az intézményesült kulturális tőkéé. Bizonyítványokról,
diplomákról, nyelvvizsgákról van szó, amelyek ahhoz szükségesek, hogy ne kelljen
minden alkalommal számot adni tudásunkról, mert ezek a papírok bizonyító
erejűek. Hitelesítik, hogy mi azt a tudást megszereztük, annak birtokában vagyunk.
A kulturális tőke mindhárom típusának esetében érdemes még a megszerzéséhez
szükséges időről, illetve az átörökítés kérdéséről beszélnünk. Ahhoz, hogy a bensővé
tett kulturális tőke birtokosai lehessünk, bizony időre van szükségünk, legyen szó
egy nyelv elsajátításáról vagy a zenetanulásról. A tárgyiasult kulturális tőkével már
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könnyebb helyzetben vagyunk, hiszen akár örökség útján, ajándékként, erőfeszítések
nélkül is hozzájuthatunk. Ahhoz, hogy intézményesült kulturális tőkére szert
tegyünk, egyrészt időre van szükségünk, mert ez mindig időigényes feladat, másrészt erőfeszítéseket igényel. Hiszen hány év fáradozás eredményeként juthatunk egy
diplomához?
Az oktatás és az életben feltárulkozó későbbi lehetőségek összefüggéseit vizsgálva
megállapította, hogy az iskola által mért „adottságok és képességek”, vagyis amit
az iskola adottságnak és képességnek gondol és nevez, nem egyenlő módon, nem
igazságosan vannak elosztva a különböző társadalmi osztályok tagjai között. Nehéz
és kritikus gondolatokat fogalmaz meg: az iskolarendszer, melyre hajlamosak
vagyunk a társadalmi mobilitás, a felemelkedés lehetséges eszközeként tekinteni,
a statisztikai adatokat vizsgálva éppen ennek ellenkezőjét mutatja. Vagyis a nagy
számok vizsgálata által kimutatható, hogy éppen az iskola az, amely a meglévő
társadalmi különbségeket konzerválja. Olyan adottságokat, amelyek egyértelműen
társadalmi adottságok, természetes, vele született adottságnak tekint. Ugyanis
minden család átad a gyermekének közvetett és közvetlen módon egy bizonyos
kulturális tőkét, egy értékrendszert – ahogy Bourdieu nevezi: ethoszt –, amely
bensővé vált, nem kimondott, de egyik legfontosabb eleme az iskolarendszerhez való
viszonyunknak, magatartásunknak.
Bourdieu egy 1963-as párizsi kutatásra hivatkozik: Paul Clerc kimutatta, hogy
azonos jövedelemmel rendelkező szülők gyerekei közül sikeresebb iskolai előmenetelt, jobb tanulmányi eredményt tudhatnak magukénak azok a diákok, akiknek
szülei magasabb iskolai végzettséggel rendelkeznek (Bourdieu, 1966).
A gyerekek hoznak a családból egy olyan tudást, a szülők átadnak olyan ismereteket, melyek átörökítésére – a családdal ellentétben – az iskola nem képes. Ilyen
a színházak, a múzeumok, a koncerttermek világa, a művészetek vagy a nyelvhasználat. Bourdieu álláspontja szerint „...minden műveltségi akadály közül a családban
beszélt nyelvvel kapcsolatosak a legsúlyosabbak.” (Bourdieu, 1967). Ez különösen
igaz a gyerekek iskolában eltöltött első éveire. Hogy miként vélekedik a tanár a kisdiákról, ebben az egyik legmeghatározóbb szempont a gyerek nyelvhasználatának
módja. És annak a nyelvhasználatnak, annak a nyelvi környezetnek a hatása,
ahonnan a diák érkezett, sosem fog megszűnni.
Bourdieu sajátságosan fogalmaz: egy, a fizikából ismert és ott használt fogalmat
vezet be a kulturális örökség kérdésének tárgyalásakor. Ugyanis azt mondja, hogy
ezek a tudások a családon belül hajszálcsövességgel adódnak át szülő és gyerek
között.
Az iskola álsemlegességének kérdése az, amely mellett nem lehet említés nélkül
elmennünk. Az iskolába érkező, különböző társadalmi osztályokból származó
gyerekeknek más és más tudásra, módszerre lenne szükségük ahhoz, hogy a köztük
lévő különbségeket ne konzerválja az iskola. Jelen pillanatban ugyanis a legjobb
helyzetből érkező gyerekek élvezik a legnagyobb előnyöket, és a legjelentősebb
hátránnyal érkezők szenvedik el a legnagyobb hátrányokat. Az iskola csak az áldását
adja, megerősíti a meglévő különbségeket. Az iskola lelki rokonságot mutat azokkal
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az értékekkel, melyeket a kedvező helyzetből érkező gyerekek hoznak magukkal
családjaikból. Az iskola ezeket az értékeket, hagyományokat és ezt a kultúrát tekinti
evidenciának, ezzel is kedvezve az előnyösebb helyzetből érkező gyerekeknek.
Charles Péguy-nak a görög istenekre vonatkozó megállapítását, miszerint:
„hiányzik belőlük a hiány érzete”, Bourdieu az alsóbb néposztályokra vonatkozóan
is igaznak vélte. Mert az, aki a kultúrától megfosztottan él, az fogja a legkevésbé
érezni annak hiányát. A helyzet paradoxona, hogy éppen az iskolának kellene
pótolni a kulturális hiányokat, melyeket a gyerekek a családi környezetükben nem
kapnak meg.
Ideális esetben az oktatás képes a különbséget kiegyenlíteni. Bourdieu volt
az a gondolkodó, aki tudatosította a szakemberekben és a közvéleményben egyaránt,
hogy léteznek azok a tényezők, amelyek már a kisgyermek későbbi sorsát illetően
jelen vannak a családok életében. A különböző tőkefajtákkal való rendelkezés – vagy
azok hiánya – már akkor is hat, amikor még nem is vagyunk azok tudatában.

MÓDSZER
A kérdőív összeállítását és a mintavétel szempontrendszerének kidolgozását a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár az EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 Múzeumi és
könyvtári fejlesztések mindenkinek pályázati konstrukció keretében felállított
szakmai műhelyek munkatársai végezték. A kérdőív összeállítása során igyekeztünk
figyelembe venni az elmúlt évek felméréseinek, valamint a nemzetközi olvasási
szokásokat mérő és könyvtárhasználati felméréseknek a kérdéseit, ugyanakkor
törekedtünk arra is, hogy a kérdésekben reflektáljunk az elmúlt évek változásaira is,
különösen a digitális formában való olvasás kapcsán. Az adatok így egyszerre lettek
összevethetők a múltban született felmérésekkel és segítettek az újabb tendenciák
feltárásában. A Psyma Hungary Kft. végezte a kérdezőbiztosok kiválasztását és
az adatfelvételt, amelyből egy SPSS adatbázist, a főbb változók alapján generált
kereszttáblákat Excel formátumban, valamint egy néhány kérdésre vonatkozóan
összeállított prezentációt adtak át a megrendelőnek.
A kérdőív a korosztályoknak – a minél jobb összevethetőség miatt – alapvetően
azonos kérdésekkel, de más-más nyelvezettel készült. A válaszadó személye a kisebb,
10 éven aluli gyerekek esetében a szülő volt, a nagyobb gyerekek pedig maguk
beszélgettek a kérdezőbiztosokkal. A kérdőíves adatfelvétel 2017 kora őszén, a kérdezés szeptember 11–25. között zajlott le.
Korcsoportonként négy kategóriát határoztunk meg: 1. óvodás korosztály (a
betöltött 3, 4, 5 évesek); 2. kisiskolás korúak (a betöltött 6, 7, 8, 9 évesek); 3. a felső
tagozatos általános iskolás vagy kisgimnazista korúak (betöltött 10, 11, 12, 13
évesek); 4. középiskolás korosztály (betöltött 14, 15, 16, 17 évesek). Valamennyi
esetben a betöltött életkort vettük tehát alapul az egyes korosztályokba történő
besorolásokkor.
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A felmérés személyes megkeresésen alapult, a kérdezőbiztosok laptoppal keresték
fel otthonukban a potenciális interjúalanyokat, így a válaszokat közvetlenül egy
adatbázisba vitték fel. A beszélgetés két lépcsőben zajlott: először a szülőnek tették
fel azokat a kérdéseket, amelyekre a gyermektől nem volt elvárható, hogy tudjon
válaszolni (pl. a szülők iskolai végzettsége, médiaeszközök a családban, házi könyvtár nagysága, a család jövedelmi viszonyai stb.), ezt követően a 10 éven aluli gyermekek esetében a szülővel folyt tovább az adatfelvétel, az ennél idősebbeknél pedig
közvetlenül a gyermekkel.
A kétszülős családok esetében azt kérték a kérdezőbiztosok, hogy a kisgyerekek
kérdéseire a szülő válaszoljon, aki vélhetően jobban ismeri olvasási szokásaikat. Ez
az adatfelvételt végző cég gyorsjelentése alapján 80%-ban az édesanya volt. Természetesen a szülőre nem csak azért volt szükség, mert bizonyos kérdések vonatkozásában hitelesebb forrás, mint a gyermek. Minden egyes esetben, így a nagy gyerekeknél is, szükséges volt a szülő beleegyezését kérni a vizsgálat lefolytatásához.
A lekérdezés során pontosan 1502 főt kérdeztek meg. A megkérdezendők kiválasztása ún. sétás módszerrel történt, amelynek lényege, hogy egy meghatározott
sétaútvonalon – meghatározott szabályrendszernek megfelelően – csöngettek be
lakásokba és az ott lakó gyermekekkel és szüleikkel folytatták le az adatfelvételt.
Összesen 121 települést választottak ki, amelyben Budapesten kívül valamennyi
megyeszékhely, számos kisebb város és község is benne volt. Az utcák kiválasztása
véletlenszerűen történt. A módszerrel biztosítható, hogy mindenki egyenlő eséllyel
kerüljön be a mintába, de az nem, hogy a megkérdezettek összetétele pontosan
reprezentálja a hazai lakosság összetételét; ezt a kapott adatok súlyozásával korrigálták. A súlyozáshoz a viszonyítást a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2016-os
mikrocenzus adatai jelentették. A reprezentativitás biztosítása érdekében a súlyozás
szempontjai voltak a gyerekek neme, életkora, a lakóhely regionális elhelyezkedése
(NUTS 2 régiók szintjén) és típusa, a családfő iskolai végzettsége.

AZ EGYES KOROSZTÁLYOK OLVASÁSI SZOKÁSAI
3–5 évesek
Miért érint egy olvasásfelmérés olyan korosztályt is, amelynek tagjai túlnyomórészt
biztosan nem olvasnak önállóan? A kérdéshez hozzátehetjük azt is, hogy a mások
felolvasta szöveg hallgatása nyilvánvalóan egészen más típusú élmény, más folyamat,
mint a saját olvasás (dekódolás) útján történő befogadás.
Az iskoláskor előtti, a majdani olvasóvá válást döntően meghatározó fejlődés (a
bontakozó literáció) szakasza akkor készíti elő valóban hatékonyan az írás-olvasás
műveltség kialakulását, ha ezen időszakban a gyermek találkozik (megfelelő minőségű) képeskönyvekkel, játékeszközökkel, amelyek – például a finommotorika
fejlesztésével – segítik azon mozgások kialakulását, fejlődését, amelyek később
az írás-olvasás kapcsán szükségesek lesznek. Illetve hasonlóan fontos az is, hogy
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a gyermek megfigyelhesse környezetében azokat az élethelyzeteket, amelyeknek
köszönhetően az írásbeliségnek, az olvasáskultúrának számára magas lesz a presztízse (Podráczky és Nyitrai, 2015).
Önmagában már az hallatlanul sokat számít, ha a kisgyermek mindennapjait
mondókák, énekek, versek színesítik. A nyelv zeneisége, ritmusossága, az ismétlődő
nyelvi elemek nemcsak örömforrást jelentenek, hanem fontos előkészítői a történet
iránti igénynek is (Kovács és Stiblár, 2014).
Ebben a korosztályban már megvannak azok a verbális interakciók is, amelyek
ugyancsak fontosak a nyelvi fejlődés, a szövegértés javulása szempontjából. „A gyermeknek szóló felolvasás a családban is gyakran párbeszédes formában megy végbe,
ahol a beszélgetés irányulhat a könyv illusztrációira (a szülő sokszor nemcsak
megmutatja a képet, hanem kérdéseket is feltesz vagy kommentál), lehet továbbá
visszacsatolás, természetesen sok kérdéssel. Mindezek során a gyermek elsajátítja
a kapcsolatot a szó és a jelölt dologfogalom között, valamint társalgási eljárásokat
gyakorol be. Ő is kérdez, beszél, mesél a képről, gyakorolja a nyelv használatát.”
(Szinger, 2009)
A szövegértés fejlesztése Magyarországon hagyományosan az alsó tagozaton
indul el, holott sok kutatás bizonyítja már – s ezek alapján Nyugat-Európában vagy
az Egyesült Államokban végbe is ment egyfajta szemléletváltás –, hogy ez jóval előbb
el kellene, hogy kezdődjön (Szinger, 2009).
Vagyis a későbbi tudatos fejlesztő tevékenységek megalapozása bőven elindul már
ekkor – sőt, jóval korábban, valójában már a születés előtt, az anyaméhben. Némileg
leegyszerűsítve: a betű- és könyvkultúrához való viszony szinte „öröklődik”. Nem
genetikusan, hanem a szülői mintát követve. Vagyis az elemi iskola előtti időszakra
is komolyabb figyelemnek kell jutnia, ha magasabb literációs képességekkel rendelkező gyerekeket szeretnénk nevelni, tanítani. A mostanihoz hasonló kutatások
gyakran nem foglalkoznak az önállóan még nem olvasó korosztállyal, számunkra
azonban ők is nagyon fontosak voltak.
Az egy év alatt elolvasott könyvek száma hagyományosan fontos fokmérő
az olvasásszociológiában. (Az egy év alatt legalább egy könyvet befejező válaszadó
még ’olvasó’-nak számít, aki havonta egy kötetről számol be, az már ’elit olvasó’ –
lásd Nagy A. 2006). Ezek az adatok ezúttal is lényegesek voltak, ám a 3–5 évesek
esetében sokkal kisebb hangsúlyt kell kapniuk e számoknak. Jelen esetben nem
azért, mert a gyermek befogadó szükségszerűen egy „közvetítőt” vesz igénybe, aki
felolvassa neki az adott könyvet. Ebben az életkorban ez így természetes, és ettől még
összevethetők lennének a 3–5 évesek adatai. Ám mi van akkor, ha egy családban – és
nem ritka dolog ez – ugyanazt a könyvet rendszeresen, akár minden este előelőveszik? A felmérésben megfogalmazott kérdésre adott válasz szerint ez a gyermek
„papíron” egy könyvet olvasott el az adott időszakban, ám lehet, hogy azt akár
ötvenszer is. Felnőttek vagy akár kamaszok esetében ez valóban „egy kötetnek
számít”, ám a kicsiknél fontosak az ismétlődő történetek. Az ismert motívumok újra
és újra feltűnése erősíti a biztonságérzetet. Önmagában a mese műfajának egyik
vonzó sajátossága is éppen az, hogy nem egy „végtelen világ”, s nagyon is kiszámít-
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hatók a cselekmény elemei. Ez pedig megnyugtatóan hat a befogadóra. Ekképpen
az is természetes, hogy – ha választhat – inkább hallgatja meg századszor ugyanazt
a mesét, mint egy újat, legalábbis egy bizonyos ideig.
A 3–5 éves gyerekek két mesekorszak határán vannak. A Paprikajancsi-korszak
végén (négyéves korig) még érdekesek számukra a saját életük eseményeit feldolgozó
történetek. Ugyanakkor kicsit később már a fordulatos, változatos mesék kerülnek
előtérbe, ez az „igazi mesék kora” (Bühlert idézi Szilágyiné, 2008). Lassan megjelenik
az igényük arra is, hogy új kalandról halljanak.
Egy másik torzító tényező e korosztálynál az, hogy mivel a szülő válaszolja meg
a feltett kérdést, valójában olyan, mintha azt kérdeztük volna: Jó szülő-e Ön,
mesél-e, olvas-e a gyermekének? Ez talán magyarázata lehet annak, miért kiemelkedően a legmagasabb a 3–5 évesek aránya a „havonként legalább egy könyvet elolvasott” kategóriában. Újra hangsúlyoznánk: ebben az életkorban nem az „olvasott”
könyvek példányszáma a döntő, így nem is érdemes e számokból következtetéseket
levonni.
A kérdőíven volt arra vonatkozó kérdés, hogy ki a gyermek kedvenc írója.
A válaszok alapján felállított rangsor így fest (a százalék az említés arányát mutatja):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Benedek Elek 7,65%
Bartos Erika 7,38%
Grimm testvérek 4,64%
Disney 2,73%
Marék Veronika 2,19%
H. Ch. Andersen 1,91%
Csukás István 1,91%
Lázár Ervin 1,37%
Fekete István 1,09%
A. A. Milne 1,09%

Nyilván érdekes kérdés, hogy e szerzők megfelelnek-e a szakemberek által ajánlott
paramétereknek. Az ezen korosztálynak szóló történetekben fontos, hogy azok
a problémahelyzetek, konfliktusok jelenjenek meg, amelyek az ő életükben is
előfordulhatnak. Természetesen a történetekben megmutatott megoldások egyúttal
számukra is utat, lehetőséget, esélyt mutatnak az elviselésre, a kiútra (Nyitrai, 2015).
Ha ez alapján vizsgáljuk a listát, kijelenthetjük, hogy az első három helyezett
méltán került ide, jóllehet Bartos Erika könyveit sokan kritizálták, kritizálják
egyszerűségük miatt. Benedek Elek és a Grimm testvérek történetei ugyancsak
megfelelőek lehetnek, bár itt nem csupán a választott mese számít. E korosztálynál
a szövegnél is fontosabb lehet a mesélő személye. A gyermek számára kedves, fontos
személy tud igazán nagy élményt adni – különösen, ha fejből, „közönségre szabottan” szólal meg a történet (Nyitrai, 2015).
Benedek Elek elsősorban a neve alatt megjelent Magyar népmesék-kötet miatt
került ide, így nyugodtan kijelenthetjük, hogy a népmesék népszerűsége töretlen.
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Grimmék és a népmesék esetében az, hogy a rangsor elején vannak, összefüggésben
lehet azzal is, hogy klasszikus, generációk óta ismert, szeretett írókról van szó.
Olyanokról, akiknek a művei olvasását az a szülő is ismerheti és vállalhatja, aki
valójában nem olvas rendszeresen gyermekeinek. Érdekes Hans Christian Andersen
jelenléte a listán, ami megint csak azt jelezheti, hogy az író valójában inkább a szülő
kedvence, mint a gyereké. A helyenként kifejezetten sötét tónusú mesék, amelyek
sokszor nem hepienddel (hepienddel sem) adnak feloldást, természetesen nem ezt
a korosztályt célozták meg. Az az érettség, amely a „tárgyak költőjének” megértéséhez, meséi feldolgozásához szükségesek, évekkel idősebb befogadót feltételez.
A Disney-könyvek kapcsán egyértelmű, hogy e kötetek vonzereje a rajzfilmekben
rejlik, amelyek alapját adták a belőlük készült – jellemzően – füzeteknek. Csakhogy
a Disney-filmeket ismerve kijelenthetjük: nem nagyon van közöttük olyan, amely
a 3–5 éveseket szólítja meg… Az, hogy nézőik között mégis ott lehetnek a kisebbek
is, részben afféle rossz berögződésből is adódhat: „a rajzfilmek kicsiknek szólnak” –
gondolja sok szülő, természetesen rosszul. Ahogy arra például Kósa Éva is felhívta
a figyelmet, a gyermek a televízió szimbolikus konvencióját mintegy 7–8 éves korig
nem nagyon érti (Kósa, 2006). Ez nem azt jelenti, hogy nem élvezheti a dinamikus
képsorokat, a zenét, a cselekménysor bizonyos részleteit. Az, hogy szereplőkkel útonútfélen találkozhat – bögréken, pólókon, játékokon –, ismerőssé teszi őket számára, s
ez megadja a fentebb emlegetett biztonságérzetet is. Közben ugyanakkor esélye sincs
arra, hogy meglássa a Shrek Szőke herceg-figurájának ironikusságát, a modern
mesékre jellemző „kifordítottságát”, vagyis hogy attribútumai úgy változnak meg,
hogy ezek önmagukban is humorforrássá váljanak (Gombos, 2013).
A tízes listán ott van még Csukás István és Lázár Ervin, akik a modern mese
legkiválóbb alkotói között vannak – valójában a műfaj megteremtői (Gombos, 2013).
A kérdés esetükben az, nem túl koraiak-e az ő szövegeik 3–5 évesek számára.
Csukásnak vannak ugyan olyan történetei, amelyeket ovisok is élvezettel hallgathatnak, de itt is olyan érzésünk van, hogy inkább a rajzfilmek (a Pom Pom meséi,
A nagy ho-ho-horgász) csináltak kedvet (a szülőnek?) a könyvek felolvasásához.
Fekete István helyét e rangsorban nehéz megmagyarázni. Reálisan 6-8 évvel
később kerülhetne elő, ez esetben arra láthatunk példát, amikor a szülő a saját
kedvenceit szeretné a gyerekkel megismertetni (Baranyai, 2017). Azt még inkább
félve fogalmazom meg, hogy az sem kizárt: maga a szülő is azért választotta
az egyébként kiváló szerzőt, mert tudja, hogy jó, hogy illik ismerni, hogy a kánon
része – noha ő maga sem olvasta örömmel, élvezettel.
Ezzel ellentétben örömmel fedezhetjük fel a listán Marék Veronikát. A Komáromi
Gabriella által ’gyermektörténet’-nek titulált műfaj fontos szerepet tölthet be a kicsik
életében. „Műfajilag nem nevezhetjük e történeteket másnak, mint a szóbeli élményelbeszélés, az orális anekdota írott változatának. Szerkezetileg laza és egyszerű, mint
az életbeli élmények elbeszélése s az életmesék.” (Komáromi, 1998, 262) Ráadásul
mindezt – akár az illusztrációt, akár a narratívát vagy a narrációt nézzük – magas
színvonalon műveli a szerző.
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A listán tizedik Milne jelenlétét leginkább egyetlen dolog magyarázhatja – ismét
az, hogy híres könyvének, a Micimackónak van rajzfilmváltozata is. Az angol író
meseregénye egyáltalán nem való óvodás korúaknak, számukra még az sem számíthat pozitívumnak, hogy a szerző nem akar tanítani, a műből teljes egészében
hiányzik a didaxis.
A felmérésből kirajzolódott kedves szerzők és művek lajstroma nagyon vegyes
képet mutat. Az élen álló Bartos Erika-könyvek, a Magyar népmesék és a Grimm
testvérek történetei után csupa olyan szerzővel találkoztunk, akik nem kifejezetten
ennek a korosztálynak szánták írásaikat. Egyértelműen erős a rajzfilmek hatása,
ezek nyomtatott verzióinak népszerűsége – minőségtől, igényességtől függetlenül
– megkérdőjelezhetetlen. Fontos hangsúlyoznunk, hogy a „szavazatok” oly mértékben megoszlottak, hogy Bartos Erikán és a Benedek Elek nevével jegyzett népmeséken kívül – e kutatás alapján – aligha állíthatnánk bárkiről, hogy óriási a rajongótábora e korosztályban.

6–10 ÉVESEK
Bár csak egyet lépünk a korosztályos listán, ez a lépés meglehetősen nagy. Hétéves
kor körül már sokan önállóan olvasnak, kilencéves kor körül pedig „közvetítő”
nélkül lehetnek befogadói hosszabb prózai műveknek, leginkább meseregényeknek.
E korcsoport számára még mindig érdekesek a mesék, sőt, olyan típusok is
megjelennek az olvasói, befogadói repertoárban, amelyekhez óvodásként még nem
voltak elég érettek. Ilyen a novellamese vagy épp a tündérmese (Zóka, 2007). Bár
a manapság legelfogadottabb nézet szerint az iskoláskor előtti időszak döntőbb
az olvasóvá nevelésben, az olvasástanulás, illetve az első önállóan elolvasott könyv
jelentősége nyilván meghatározó lehet a jövőre nézve.
A kedvenc könyvek legtöbb szavazatot kapott 11 könyvét megnézve szintén
nagyon sok, nem kifejezetten e korosztály életkori sajátosságaira szabott művet
találhatunk. Van olyan kötet, amelyen már túllépett az alsós diák (Bogyó és Babóca),
s akad olyan is, amelynek jellemzően ebben a korban még nem tudja az összes
jelentésrétegét értelmezni (Vuk, Micimackó, s leginkább A kis herceg). Utóbbiról
muszáj külön megemlékeznünk, mert iskolapéldája a Stiblár Erika által „irodalmi
pedofíliának” (Turai, 2009) hívott jelenségnek, amikor a gyerekek jóval érettségi
szintjük fölötti szöveget kapnak/választanak. A nagykamaszok számára már
élményt adó regény nem szerencsés választás a kisdiákoknak.
Két címre hívnánk föl a figyelmet, amely némi meglepetésre kerülhetett a kedvencek közé.
Tersánszky Józsi Jenő Misi mókusa még úgy sem lett szerves része az iskolai
kánonnak, hogy amúgy méltó lenne az alsós diákok figyelmére. Igazi meseregény ez,
amelyen talán nem fogott az idő sem. Ezzel együtt olyan érzésünk van, hogy
elsősorban ez is a szülők választása.
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Az, hogy Beck Andrea: A titoktündér több jelölést is kapott, azért biztató, mert
meglehetősen új, 2015-ös kötetről van szó. A teljes tízes lista így fest:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Bogyó és Babóca 2,67%
Magyar népmesék 2,67%
Anna, Peti és Gergő 2,41%
Egy ropi naplója 1,87%
Micimackó 1,87%
Grimm-mesék 1,60%
Verdák 1,60%
Vuk 1,60%
A titoktündér 1,07%
A kis herceg 1,07%
Misi mókus kalandjai 1,07%

Az, hogy a nevek nagyrészt megegyeznek az előző korosztálynál felsoroltakkal,
elvileg nem lenne nagy gond, hiszen nem nagy az életkori különbség. Ám a fentebb
részletezett okok miatt előzetesen látványosabb változásra számítottunk. Benedek
Elek feldolgozásában a Magyar népmesék alsó tagozaton is aktuális lehet még, ahogy
Grimmék is. Bartos Erika esetében már nehezebb véleményt mondani. A 6–7
éveseknél még érthető, ha része a repertoárnak, ám a 9–10 évesek esetében már arra
utalhat, hogy nem volt képes továbblépni a már nem annyira kezdő olvasó. Az a sejtésünk, hogy jellemző módon nem a kicsik, hanem a szüleik engedik el nehezen
Bogyó és Babóca történeteit.
A Disney-könyvek (illetve később Milne) jelenléte nagyjából ugyanazzal magyarázható, mint a kisebbeknél, ám jelentős különbség, hogy ez a korcsoport már
értheti e rajzfilmek humorát, illetve utalásait – legalábbis azok egy részét. Ugyanez
érvényes Andersenre is, aki a 6–10 évesek számára sokkal inkább befogadható, mint
a kisebbeknek. Kevésbé igaz ez Fekete Istvánra és Móra Ferencre – jelenlétük a listán
valószínűsíthetően a szülőknek köszönhető, akik tudják, hogy értékes, jó szerzőkről
van szó, s azzal talán nem is szembesülnek, hogy nem kifejezetten a gyermekeik
korosztályi sajátosságai szerint születtek ezek a művek. Jeff Kinney Ropi-sorozatát
ugyancsak kevésbé ajánlanánk tíz éven aluliaknak, igaz, nem is kapott nagyszámú
jelölést.

10–14 ÉVESEK
Sok szempontból a legizgalmasabb korosztály a felsősöké. Egyrészt ekkorra a gyerekek már mind önálló olvasókká válnak, s egyre dominánsabban befolyásolja
könyvválasztásukat saját ízlésük. Másrészt olvasmányaik komolysága miatt egyre
több közös olvasmányuk lehet az idősebb generációval, akár a szüleikkel is. Ennél
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a korcsoportnál nagyon jelentős lehet a kortársak hatása, egy-egy regény, pláne
sorozat szinte „végig tud söpörni” egy generáción. (Talán az sem elhanyagolható
tény, hogy ez a csoport már önállóan válaszolt a kérdésekre.) Figyelembe véve azt is,
hogy manapság egyre több, 10–14 évesek számára érdekes könyvből lesz film, amely
még inspirálóbb lehet a kiskamaszok számára; elvileg itt várhattunk volna olyan
szerzőt, akit bőven több mint 10% jelölt volna meg akár aktuálisan olvasottként,
akár kedvencként.
Mindazonáltal Magyarországon az a sajátos helyzet figyelhető meg – immár
évtizedek óta –, hogy alig vannak „generációs könyvek” (Gombos, Hevérné és Kiss,
2015), a közös élményt még mindig az iskolai irodalom jelenti. Amely ugyanakkor
meglehetősen kevesek számára jelent olvasásélményt. Ismerik e műveket, de nem
azért, mert értő, az olvasást élvező befogadóként találkoztak vele.
A kedvencként megjelölt kötetek rangsora így néz ki:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Egri csillagok 7,65%
Pál utcai fiúk 7,39%
Harry Potter 5,01%
Egy ropi naplója 3,96%
A két Lotti 2,90%
A kis herceg 1,85%
A kőszívű ember fiai 1,85%
Légy jó mindhalálig 1,32%
Szent Péter esernyője 1,32%
Hűvösvölgyi suli 1,06%
Kincskereső kisködmön 1,06%

Első látásra nyilvánvaló az iskolai kötelezők dominanciája. Molnár Ferenc (5.
osztály), Gárdonyi Géza (6. osztály), Jókai Mór (7–8. osztály), Mikszáth Kálmán és
Móricz Zsigmond (8. osztály) aligha azért került föl, mert örömszerző olvasás
céljából, saját választás alapján kerültek műveik a diákok kezébe.
Érdekesen színesíti a felsorolást néhány kortárs mű. Rowling Harry Potter-sorozata immár nem az első generációt hódítja meg, jelenléte itt aligha meglepő. Jeff
Kinney, az ugyancsak népszerű Ropi-sorozat alkotójának nevével korábban is
találkoztunk már, miközben megítélésünk szerint elsősorban itt lehet leginkább
helye, véleményünk szerint ez a korosztály az, amelyik leginkább érdekesnek
találhatja az ő köteteit.
Ily módon tényleg nagyon „vegyes” a kép, a klasszikus, nagyrészt száz évnél
idősebb szerzők mellett a kortársak kerültek ide. Ez persze fölvet kérdéseket.
Például: senki sem olvassa az 1930-as és az 1990-es évek között született műveket?
Ha így van, ennek mi az oka? Az „iskolai irodalmon” kívül valóban csak az aktuálisan legnépszerűbb, főként populáris könyveket olvassák? Vajon miért van az, hogy
az olvasási szokások felmérése, elemzése kapcsán újra és újra a kötelező olvasmányok témájánál lyukadunk ki (Gombos, 2015)?
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Saint-Exupéry regénye még ennek a korosztálynak sem értelmezhető teljességgel,
viszont van filmes, rajzfilmes feldolgozása (utóbbi meglehetősen friss), s a közvélekedés szerint is értékes, fontos könyv. A Hűvösvölgyi suli friss, kortárs mű, ám a szerző,
Maros Edit nevét – talán mert más, hasonlóan népszerű regény nem kötődik
hozzá – nem sokan említették a kedvenc szerzők között.

14–18 ÉVESEK
Ez az a generáció, amely korban a legközelebb van a felnőttekhez, mégis azt érezzük,
hogy talán itt a legnagyobb a „generációs távolság”. Az úgynevezett Z generáció
a „digitális bennszülöttek” (Marc Prenskyt idézi: Voglné, Lippai és Nagy, 2014, 58)
minden attribútumával rendelkezik, így aztán nem könnyen találják meg a közös
hangot szüleikkel, tanáraikkal, akik jobb esetben is csupán „digitális bevándorlók”
lehetnek (Voglné, Lippai és Nagy, 2014). Igaz ez akkor is, ha a generációk közötti
digitális szakadék lényegesen kisebb, mint ahogy az a közbeszédben megfogalmazódik (Sólyom, 2017). Mindazonáltal nem meglepő módon e korcsoportnál volt
a legjelentősebb az elektronikus könyvek jelenléte a mindennapokban, illetve
kiugróan magas az e-mailek, fórumbejegyzések, közösségi oldalak, a rövidebb és
hosszabb internetes szövegek, sms-ek, szöveges elektronikus értesítések olvasása
a felnőttekhez és a náluk fiatalabbakhoz képest is.
Külön fel kell hívnunk a figyelmet arra az érdekességre, hogy – az emberiség
történelme során valószínűleg először – e „későbbi”, fiatalabb nemzedék nem
pusztán követte az aktuális kultúraváltást (ezúttal a digitális kultúra előtérbe
kerülését jelenti ez), de első pillanattól kezdve előbbre jártak, mint szüleik, tanáraik
(Varga, 2012). Sok, a korábbi korosztályoktól eltérő sajátosságuk között számunkra
nem lényegtelen az, hogy egész másképpen olvasnak. „A digitális korban senki nem
olvas már ugyanolyan hatékonyan, mint a múlt században. A hosszú tájleírásokat
átugorja gyakran még az irodalmat kedvelő olvasó is. A képzetalkotás által nyert
élmények ismeretet, tudást jelentettek, amíg képekben nem volt elérhető annyi
információ, mint manapság.” (Gyarmathy, 2012)
Ugyancsak fontos az is, hogy a digitális bennszülöttek életéből – legalábbis egy
amerikai egyesült államokbeli felmérés szerint (Greenfield, 2009) – eltűnt az élményszerző olvasás. Ők leginkább akkor olvasnak, ha információt szeretnének szerezni.
Számukra szinte hihetetlen, hogy ez a tevékenység szórakozás, kikapcsolódás is
lehet. Napjaink egyik legnagyobb kihívása éppen az lehet, hogy a gyerekekkel el
tudjuk-e hitetni azt, hogy olvasni jó. (Nem hasznos, hanem jó.)
E korosztály tagjai – ahogy a 10–14 évesek is – maguk adtak választ a kérdezőbiztosoknak, nem a szülők feleltek helyettük. Talán ezzel is magyarázható az, hogy
a könyvlistáikat nem uralják oly mértékben a klasszikusok, mint a fiatalabbakét. S
valószínűleg azzal is, hogy eddigre érett, kiforrott ízlésű befogadókká váltak, akik
részben saját megszokásaik, választásuk, esetleg a kortársak hatására vesznek le
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kötetet a polcról. A szülők, tanárok immár kevésbé tudják befolyásolni döntéseiket,
bár természetesen itt is megjelennek a kötelezők – erről, az okokról lentebb részletesebben is szólunk.
A korosztály kedvenc könyvei a következők:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Harry Potter 4,97%
Szent Johanna gimi 2,36%
Alkonyat 1,31%
Pál utcai fiúk 1,31%
Egri csillagok 1,05%
A Gyűrűk Ura 1,05%
Légy jó mindhalálig 1,05%
Robinson Crusoe 1,05%
Bánk bán 0,79%
Rómeó és Júlia 0,79%

Ez az első korcsoport, ahol kortárs mű vezeti a rangsort, ráadásul a második
helyen is élő szerzőt találunk. Az említett írók más szempontból is különösek.
A szakemberek között sokan gondolták úgy, hogy Leiner Laura legnépszerűbb
sorozata már túljutott a népszerűsége csúcsán, s elsőre úgy tűnt, a következő
korosztály körében már kevésbé lesz kedvelt. Most úgy látszik, még 2017-ben is meg
tudja érinteni a kamaszokat. (Az első kötet 2010-ben jelent meg.)
J. K. Rowling esetében ugyanez kevéssé volt meglepő. A húszéves Harry Pottersorozat jó úton halad a klasszikussá válás felé. A címek vegyes képet mutatnak.
Az első három helyen népszerű, kortárs ifjúsági műveket találunk. Érdekes, hogy
az Alkonyat dobogós helyen van, ám az író – Stephenie Meyer – nincs ott a legnépszerűbbként megjelölt auktorok között. Aligha tévedünk, ha azt sejtjük e mögött,
hogy – Rowlinggal ellentétben – sorozata egyszerű, könnyen megjegyezhető közös
címen fut, amely viszonylag hamar „levált” az író (egyébként nem könnyen memorizálható) nevétől. (Régi tapasztalat, hogy a hasonló kutatások során bonyolult nevű
írókba ritkán botlunk bele…)
Ugyancsak nem új felismerés, hogy ilyen vizsgálatoknál a „kedvenc regény”
kategóriájában előkelő helyre kerülnek iskolai klasszikusok. Anno a Nagy Könyv
mutatott rá bizonyos sajátosságokra: „A programsorozat befejeztével, 2003-ban
a felületes szemlélő akár nagy elégedettséggel állapíthatta meg: lám, a mindenkori
oktatáspolitika remekül választotta ki (vagy inkább: sugallta) a kötelező olvasmányait, hisz azok közül több is előkelő helyen szerepelt az országos felmérés népszerűségi listáján, egy pedig – épp Gárdonyi nagyregénye – meg is nyerte azt. Csakhogy
épp az egész program magyarországi atyja, Békés Pál beszélt arról többször is
a »toplista« kapcsán, hogy azt nézve, elemezve ne hagyjuk magunkat becsapni.
Miközben ugyanis egy érett, az értékekre fogékony hazai átlagolvasó képe látszott
kirajzolódni a rangsorból, az igazság aligha ez volt. Ahogy Békés fogalmazott,
a szavazók nem arra a regényre voksoltak, amelyet valójában szerettek, inkább arra,
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amelyiket »illik szeretni«.” (Gombos, 2013b, 29-30.) Mivel sokak számára a kötelezők
jelentik az utolsó irodalmi élményt (amelyet egyébként lehet, hogy el sem olvastak…), esélyük sem volt más címet mondani.
Érdemes megemlékezni pár szóban J. R. R. Tolkien klasszikusáról, A Gyűrűk
Uráról. Anno Nagy-Britanniában a Nagy Könyv (ott The Big Read) vetélkedését e
trilógia nyerte 2003-ban. 2004-ben Németországban is ez a fantasy nyert. Hozzá kell
tennünk, nem nagy meglepetésre. Bár Tolkien évtizedek óta masszív – igaz, nem óriási – rajongótáborral rendelkezik, Peter Jackson filmtrilógiája a kétezres évek elején
újabb híveket szerzett, s látványosan megdobta a regény olvasottságát. Magyarországon akkor ez nem volt annyira érzékelhető, ráadásul – ahogy ezt fentebb kifejtettem
– az itthoni szavazók nem érezték eléggé klasszikusnak a művet ahhoz, hogy sokan
szavazzanak rá.
Hogy 2017-ben mitől kerülhetett be a legnépszerűbbek közé? Egyrészt a 14–18
évesek valószínűleg kevésbé akartak megfelelni valamiféle elvárásnak. Másrészt
nemrégiben futott a mozikban A Gyűrűk Ura előzményének számító, A hobbit című
filmtrilógia utolsó része, s ez nyilván megint Tolkien felé terelte az érdeklődést.
Valószínűleg utoljára olvasott könyvként kerülhetett föl a listára A Pál utcai fiúk,
az Egri csillagok, a Légy jó mindhalálig (illetve még az első 15 közé a Szent Péter
esernyője és a Tanár úr kérem). A kedvelt szerzők közé (e listát itt részletesen nem
mutatjuk be) populáris, az iskolában biztosan nem tanult íróként került Robin Cook
és Stephen King. Különösen előbbi meghökkentő, hiszen az orvosi krimik „mestere”
inkább a 1990-es években volt igazán népszerű. Különös, de nem megmagyarázhatatlan Rejtő Jenő jelenléte a népszerű írók között. A legutolsó, felső tagozatra
(pontosabban a 7–8. osztályra) vonatkozó Kerettanterv már ajánlott szerzőként
jegyzi, s miközben az elmúlt évtizedekben – miután 1956-ban „feloldódott” a tiltása
– újra és újra fellángolt, majd visszaesett a rajongás a művei iránt, kétségkívül
megkerülhetetlen szerzője lett a magyar irodalomnak. A miértre aligha adhatunk
egzakt magyarázatot. Új, a sikert erősítő filmadaptációja nem jelent meg, a színházak rapszodikusan játsszák műveit – ez nem lehet oka a népszerűség növekedésének.
Fekete István előkelő helye sem következik logikusan az eddigiekből. Az állatregények talán legjelesebb hazai képviselője manapság kifejezetten nehézséget okoz
általános iskolásoknak, középiskolában viszont nem tananyag… Vajon ő is olyan
elismert író, akinek érdemeivel azok is tisztában vannak, akik nem olvassák a regényeit? (A Tüskevárt amúgy az 1502 megkérdezettből összesen hárman jelölték meg
kedvenc műként.) Hasonló okból nehéz megmagyarázni Móra jelenlétét, akit egész
más korosztállyal olvastatnak, nem 14–18 évesekkel. Tekintve, hogy Gárdonyi és
Jókai is itt van, nehezen gondolhatunk másra, mint hogy e megkérdezettek számára
ők az utolsó irodalmi élmények – akár úgy is, hogy nem olvasták el regényeiket.
Visszatérő szerző Szabó Magda, aki a 2005-ös kutatás során a 8. legtöbbet jelölt
kedvenc volt, most pedig a kilencedik – a nagykamaszok körében. Különös az ő
megítélése, bár korántsem egyedülálló. Az Abigél évtizedek óta csak néhány helyen
szerepel az iskolai könyvek között. (Alighanem ő is annak a hallatlan merevségnek
az „áldozata”, amelynek következtében sok évtizede kimozdíthatatlanok a kötelező

Oktatás

olvasmányok a helyükről.) Esetében azért is izgalmas ez, mert könyveit nemcsak
szakmai elismerés övezte, de mindig is a kedvelt írók közé tartozott. Ráadásul még
nagyon egyenetlennek sem mondhatjuk az életművét, kifejezetten sok erős regénye
látott napvilágot az elmúlt hetven évben. Mint nem jellemző kötelező olvasmány –
valószínűleg nem kényszerből ismerkedtek meg vele azok, akik őt jelölték meg
kedvencként.
Akit nagyon nehéz „elhelyezni” a 14–18 évesek írói között, az Benedek Elek. Bár
nem közismert tény, hogy több ismeretterjesztő könyve mellett lányregényeket is írt,
aligha valószínű, hogy ezek tették népszerűvé a középiskolások között. (Már
évtizedekkel ezelőtt sem olvasták e köteteit, amelyeknek színvonala meg se közelíti
mesekönyveiét.) Maradnak hát a mesék, amelyekkel kapcsolatban erős kétségeink
lehetnek, hogy most, nagykamaszként fedezték fel őket a megkérdezettek. Tehát
a lehetséges magyarázat itt is az, hogy olyan nevet kerestek emlékezetükben a válaszadók, akit még bizonyosan ismernek, s akivel kapcsolatban jó élményeik voltak.

KOROSZTÁLYTÓL FÜGGETLEN SAJÁTOSSÁGOK
Internetezés és olvasás összefüggése
Új elemként jelent meg a felmérésben (a korábbi olvasással kapcsolatos, reprezentatív kutatások érthető okokból még nem tértek ki erre) az internethasználat kérdése.
Önmagában az is érdekes, hogy lássuk, a gyerekek mennyi időt töltenek el a világhálón, de még fontosabbak lehetnek ennek az olvasással való összefüggései. Az alapkérdés így hangzott: „Milyen gyakran szokott internetet (számítógépen, laptopon,
táblagépen vagy okostelefonon keresztül) használni?” A kérdőív összeállításánál
sokat gondolkodtunk azon, hogyan tudnánk mérni az internethez való kötődést.
Vajon fel lehet-e állítani olyan „skálát”, amelyen viszonylag pontosan elhelyezhetők
a válaszadók, a netfüggőktől az alkalmi használókig, pontosabban a világhálóra soha
föl nem lépőkig. Bár korábban is volt már szándék arra, hogy fiatalok esetében
mérjük a nethasználat és az olvasási kedv összefüggését (Gombos, Hevérné és Kiss,
2015), az akkor használt kérdések mostanra nyilvánvalóan elavulttá váltak. A 2012ben indult kutatás idején még nem volt olyan arányú az okostelefon-penetráció,
hogy érdemesnek tartottuk volna azt vizsgálni, mennyit használják a netet a középiskolások ilyen eszközön keresztül. A „Naponta hány órát töltesz a számítógép
előtt?” kérdés szinte értelmetlenné vált mostanra, hisz a nethasználók többsége már
a zsebében hordja a világháló eléréshez szükséges „komputert”. Ugyanakkor
mostanra az is izgalmasnak tűnik, hogy mennyire kötődik valaki az internethez (a
telefonjához?), milyen gyakran érzi fontosnak, hogy ránézzen. S persze ezek után
az sem lényegtelen összefüggés, hogy vajon a sokat netezők, telefonozók ritkábban
olvasnak-e könyvet, mint a hálón kevese(bbe)t előfordulók.
A fentebb említett skála legfelső fokán lévő címkén végül ez állt: „10-20 percenként ránéz (gyakorlatilag folyamatosan online van)”, a másik véglethez pedig
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Összesen

14–17 évesek

10–13 évesek

6–9 évesek

3–5 évesek

1–2 óránként

0

0%

12

3,2%

46

12,1%

61

16%

119

7,9%

10–20 percenként ránéz
(gyakorlatilag folyamatosan
online van)

0

0%

3

0,8%

22

5,8%

50

13,1%

75

5%

naponta többször

19,7%

296

41,1%

157

29%

110

7,8%

29

0%

0

naponta
19,9%

299

20,9%

80

26,1%

99

20,6%

77

11,7%

43

hetente többször
12,9%

194

5,8%

22

15,6%

59

20,1%

75

10,4%

38

hetente egyszer-kétszer
6,4%

96

0,5%

2

4,7%

18

12,0%

45

8,4%

31

havonta egy-két alkalommal
1%

15

0,3%

1

0,3%

1

2,7%

10

0,8%

3

0,5%

7

0%

0

0,5%

2

0,8%

3

0,5%

2

ennél ritkábban

Milyen gyakran szokott internetet (számítógépen, laptopon, táblagépen vagy okostelefonon keresztül) használni:

26,6%

400

2,4%

9

5,5%

21

32,1%

120

68,1%

250

nem szokott internetezni

1. táblázat

0,1%

1

0%

0

0,3%

1

0%

0

0%

0

nem tudja / nem válaszol

Összesen
100%

1502

100%

382

100%

379

100%

374

100%

367
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57,7%

28,7%

28,0%

33,5%

23,9%

28,3%

33,3%

44,4%

1–2 óránként

naponta

naponta többször

hetente többször

hetente egyszer-kétszer

ennél ritkábban

nem szokott internetezni

22,8%

11,1%

26,1%

39,8%

33,2%

42,4%

41,1%

24,4%

1–3 könyvet
elolvasott az utóbbi
12 hónapban

13,4%

0,0%

27,2%

22,9%

20,1%

18,6%

21,7%

14,1%

Legalább egyet
negyedévenként

17,1%

44,4%

14,1%

11,9%

10,5%

8,7%

7,0%

3,8%

Havonként
legalább egy könyvet
elolvasott

2,3%

11,1%

4,3%

1,5%

2,6%

2,3%

1,6%

0,0%

Nem tudja /
nem válaszol

Elfoglaltságai mellett – a tankönyvön és az iskolai kötelező olvasmányokon kívül –
olvas-e könyveket (vagy ha még nem tud olvasni, akkor olvasnak-e fel neki):

Egyet sem olvasott
az utóbbi
12 hónapban

10–20 percenként ránéz
(gyakorlatilag folyamatosan
online van)

Milyen gyakran szokott
internetet (számítógépen,
laptopon, táblagépen vagy
okostelefonon keresztül)
használni:

2. táblázat
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nyilván a „nem szokott internetezni” került. A gyerekek esetében (együtt nézve
a 3–17 éves korosztályt) 5,2% jelölte meg azt, hogy 10-20 percenként ránéz a telefonjára. Ez önmagában sem kevés, de a szám nyilván még elgondolkodtatóbb, ha
figyelembe vesszük, hogy ebben a háromévesek is ott vannak – természetesen javítva
az arányt. Másrészt aligha elhanyagolható az a tény, hogy tízéves kor alatt a szülők
válaszoltak a gyerekek helyett, így nem azt tudtuk meg, hogy mennyit netezik
a gyermek, hanem azt, hogy a szülő szerint mi a helyzet e téren.
Két kategóriát jelöltek meg nagyon sokan (közel 21-21 százalék), ezek a „naponta”,
illetve a „naponta többször” feleletek voltak. A legmagasabb arány – némi meglepetésre – azoké volt, akik sohasem használják a világhálót (23,3%). Itt megint csak
torzíthatja a képet a legkisebbek „jelenléte”. Életkorok alapján külön nézve az adatokat, ezt kapjuk (lásd 1. táblázat).
Vagyis jól látható, hogy míg a 6–9 évesek között elenyésző az arány, a 10–13
éveseknél kicsit átlag fölötti, a 14–17 éves korosztálynál már 13,1%-uk mondta azt,
hogy gyakorlatilag folyamatosan online van. Az internethasználat (telefonhasználat)
és az olvasási kedv összefüggése egészen egyértelműen megmutatkozik az eredményekből. Azok közül, akik folyamatosan online vannak, 57,7% egyetlen könyvet sem
olvasott el a megelőző egy évben! Ez messze a legmagasabb arány, hiszen a netet
egyáltalán nem használók között is „csupán” 44,4% tartozik a nem olvasók kategóriájába. A netre 1-2 óránként ránézők között már jóval kevesebben vannak a nem
olvasók, 28,7% válaszolta ezt (lásd 2. táblázat).
Érdekes dolgot tapasztalhatunk, ha azt nézzük meg, a netezők közül kik olvasnak
sokat. A havonta legalább egy kötetet befejezők 44,4%-a egy hónapban kevesebb
mint egy-két alkalommal lép föl a világhálóra. Akik kicsivel gyakrabban teszik ezt,
azoknak pontosan a negyede jelölte meg azt, hogy „rendszeres olvasónak” számítanak (vagyis évi átlagban 12 könyvet olvasnak el). Érdemes még megemlítenünk
azokat, akik egyáltalán nem neteznek, mert közöttük – talán meglepetésre – elég
sokan, 17,1% tartozik a legaktívabb olvasói csoportba.
Az internetezéshez fűződő viszony alapvetően befolyásolja, hogy ki mennyit
olvas. Ahogyan az internet elutasítása, úgy a netfüggőség sem kedvez a rendszeres
olvasásnak. Azt feltételezhetjük az adatok alapján, hogy a Z generáció tagjai között,
akik valóban az információéhség és tudásvágyuk csillapítása miatt használják
az internetet (mértékkel), azok nagy valószínűséggel válnak rendszeres olvasóvá is.
Okkal gondolhatjuk, hogy ebben a csoportban terem a jövő értelmisége.

Műfajok
A kérdőív összeállításánál fontosnak éreztük, hogy rákérdezzünk arra, milyen
műfajokat kedvelnek elsősorban a fiatalok. Már csak azért is érdekes lehet ez, mert
az elmúlt nagyjából két évtized érezhető változást hozott e téren. Korábban kifejezetten népszerűnek mondható műfajok (a legjellemzőbb példa talán az indiánregény) szinte eltűntek a palettáról, mások népszerűsége (szinte bizonyosan a fantasy
a legjobb példa) viszont óriásit nőtt.
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A 2015-ben publikált, középiskolások körében végzett kutatás (Gombos, Hevérné
és Kiss, 2015) szerint egészen komoly „átrendeződést” figyelhettünk meg e téren. Az,
hogy az ott „fantasztikus regény”-ként megjelölt kategória a második legnépszerűbb
volt a szerelmes-romantikus könyvek után, már önmagában is érdekes, ám az, hogy
a lányok 39,5%-a megjelölte ezt mint kedvelt könyvtípust, nagy elmozdulás
a korábbi sajátosságokhoz képest.
1. ábra: Melyik műfajokat kedveled? (lányok és fiúk)
Szerelmes, romantikus regény
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Nyilván az lenne elegáns, ha itt a korábban e témában elvégzett vizsgálatok
számaival állnánk elő összehasonlításképpen – ám ez nem nagyon lehetséges.
Egyrészt nagyszámú, pontosan meghatározott kategóriákkal végzett kutatás nem
készült, inkább csak könyvtári kölcsönzési, illetve eladási adatokból következtethetünk (lásd például: Péterfi, 2010). Másrészt, amikor végeztek hasonló kutatást – például 2003-ban (Nagy, 2003) –, akkor a műfaji kategóriák megjelölése, felosztása
egészen más volt. Gyakorlatilag összehasonlíthatatlanok a kategóriák. Érdekességképpen megmutatjuk a jelenlegi, illetve a fentebb említett 2003-as felmérés kategóriáit (csak az irodalmi prózai műfajokat kiemelve, az ismeretterjesztést kihagyva):
2003-ban:
– 20. századi realista,
– 19. századi és korábbi,
– lektűr,
– romantikus,
– modern.
2017-ben:
– fantasy,
– horror,
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– szórakoztató regények,
– kalandregények,
– klasszikus regények,
– képregények,
– krimik,
– mesék, meseregények,
– sci-fi,
– tini (szerelmes, romantikus) regények,
– történelmi regények,
– vámpírregények.
Az összehasonlíthatóság tehát nemcsak azért lehetetlen, mert miközben a műfaji
kategóriák átfedésben vannak, nem fedik le az irodalom teljes palettáját. Ennél
nagyobb nehézséget okoz a kategóriák megjelölésének jelentős eltérése. Ám mégsem
maradunk teljesen segítség nélkül, ha a változást szeretnénk követni. Egyrészt a KSH
évek óta közli az adott időszak legnagyobb példányszámban kiadott köteteinek
listáját, másrészt kisebb mérések, illetve tanulmányok is segítik a kutatók munkáját.
A kétezres évek elején Rinyu Zsolt arról írt tanulmányt, hogy milyen jelentős
mértékben csökkent a sci-fik népszerűsége Magyarországon, s a lehetséges okokat is
megjelölte. Bár a sci-fi nem egyenlő a fantasztikus irodalommal, a jelenség – és
a miértek – leírása mégis érdekes lehet. Rinyu szerint leginkább a liberalizálódott
könyvpiacra jellemző minőségbeli zuhanás, illetve az iskolai kánontól való távolmaradás a legdöntőbb indokok a műfaj hanyatlására (Rinyu, 2002). Ezt elfogadva
különösen furcsa lehet, hogy másfél évtizeddel később egy olyan kategória darabjai
lesznek a legnépszerűbb kötetek között, amelyre szintén nem az a jellemző, hogy
nagyon nagy számban jelennének meg kiváló minőségű darabok, ráadásul az iskolai
kánontól pont olyan messze van a fantasy, mint a sci-fi… Ez nem azt jelenti, hogy
az elemző tévedett volna a tudományos-fantasztikus könyvek kapcsán, csupán azt,
hogy más tényezők alig néhány hónap alatt megváltoztathatják a helyzetet.
Esetünkben a fantasyk előretörését két dolog is segítette: egyrészt konkrét művek
(a Harry Potter-, illetve az Alkonyat-sorozat) sikere, másrészt műfaji keveredések.
A lányok a 2010-es években sem a vámpírtörténeteknek vagy a fantasztikus irodalomnak lettek nagy hívei. Csakhogy e kötetekben ott vannak a lányregényekre
jellemző motívumok is. Így hát, miközben a korábbiakhoz képest a fiúk körében is
népszerűbb lett a fantasy, ma már a lányoknál sem csak egy szubkultúra igényét
tudja kielégíteni. A 2017-es kutatás nem mutat átütő sikert, de jócskán mérhető
a népszerűség, s egyértelműen csökkent e témánál a nemek közötti különbség.
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2. ábra
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Kitekintve a fantasy műfajából feltűnő lehet, hogy az aktuális kedvencek között
több is van, amely egy sorozat részeként olvasható, vagy éppen magát a sorozatot
jelölték meg (lásd: Alkonyat, Harry Potter, Szent Johanna gimi). Nem új jelenség ez,
lásd Péterfi Rita 2003-as és 2008-as könyvtári kölcsönzési adatok alapján írt tanulmányát (Péterfi, 2010). Külföldön is megfigyelhető ugyanez a tendencia, a sorozatok
népszerűsége – igaz, a mennyiségük is – korábban elképzelhetetlen lett volna. Új
vagy megújuló műfajok eleve úgy lettek elképesztően népszerűek, hogy sorozatban
jelentek meg (Gombos, 2013). Az egyik legjellemzőbb példa a 2010-es években
világszerte kamaszok millióit meghódító disztópia Az Éhezők Viadalával, A beavatottal, Az útvesztővel stb.
A további műfajok népszerűsége viszonylag jól látható az alábbi táblázatban.
3. táblázat
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Néhány sorról érdemes külön szólni, mert nemcsak a fantasynál látunk jelentős
változást a korábban tapasztaltakhoz képest. Egyrészt a fentebb is emlegetett
tudományos-fantasztikus irodalmat (sci-fit) összességében több mint 10, a 14–17
évesek több mint 22%-a jelölte meg, ami kifejezetten jelentős olvasótábort jelent.
A szórakoztató, illetve a kalandregények viszonylag magas említésszáma nem
meglepő, és egyáltalán nem új jelenség. Ezekhez képest a klasszikus regények
15,51%-a inkább alacsonynak mondható. Egyrészt az iskolások elkerülhetetlenül
találkoznak klasszikus művekkel, másrészt a korábbi felmérésekben a kedvenc
szerzők/könyvek rangsorában jellemzően a 19. századi (magyar) szerzők és könyveik
végeztek nagy számban a ranglisták első felében.
A 14–17 éves korosztálynál több mint 10%-ot kaptak a horrorregények, ami
szintén nem kevés. A magyarázat kettős lehet: egyrészt reneszánszát éli Stephen
King, másrészt a mintegy tíz évvel ezelőtt hallatlanul népszerű Darren Shan gyűjtött
magának jelentős rajongótábort. Elgondolkodtató, hogy a 6–9 éveseknél már
mérhető (nagyjából 1%-os) a műfaj népszerűsége. Shan tipikus példája a korábban
már említett irodalmi pedofíliának, regényeinek többsége felsősöknek sem való,
mégis tapasztalhatjuk, hogy ott volt, ott van akár tízévesek kezében is. A krimik
aránya (7,67%) inkább alacsonynak mondható, s ezt is a 14–17 évesek húzzák fölfelé.
(Persze ez érthető jelenség.)
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Meglepőnek tűnhet a mesék, meseregények magas olvasottsági rátája (a megkérdezettek több mint 47%-a kedveli), ami még úgy is magasnak számít, ha nem nézzük
a legkisebbeket. Ráadásul – ahogy az fentebb is látható – néhány éve csupán a meseregényt a középiskolás lányok közel fele megjelölte. A fantasztikus műfajok előretörését ez is bizonyítja.
A szerelmes, romantikus könyveket meglepően kevesen választották (még a 14–17
éveseknél sem érte el a 30%-ot), miközben a korábbi kutatásnál ez közel 40% volt
(Gombos, Hevérné és Kiss, 2015). Ugyancsak alacsony az arány a vámpíros könyvek
esetében. A már említett vizsgálathoz képest feleannyian jelölték meg ezt a középiskolás korúak közül (14,11% vs 28,47%).
A versek olvasottsága az életkor emelkedésével együtt csökken, ami azért is
érdekes, mert a nagykamaszok érettsége tenné lehetővé, hogy fontos lírai művek
megérinthessék őket. A kortárs szövegek hiánya az oktatásból itt is magyarázat lehet
a jelenségre.
Különösen a 14–17 éveseknél magas a tudományos, ismeretterjesztő irodalmat
választók aránya (majdnem 31%), ami azért is furcsa, mert a 2015-ben publikált
vizsgálatnál ez 20% alatt maradt (Gombos, Hevérné és Kiss, 2015). A fantasztikus
műfajok mellett még egy kategóriánál figyelhetünk meg látványos erősödést – a képregénynél. Az 1980-as években komoly kritikai össztűz zúdult a műfajra, bírálói
semmilyen értéket nem tulajdonítottak neki, s igazán olvasóközönsége sem volt
(G. Szabó és Gombos, 2005). Az izgalmasan induló hazai karrier (amely persze csak
ritkán lépett túl az irodalmi adaptációk biztonságán) megtorpanni látszott, az alkotók és a befogadók már csak azért sem nagyon találhattak egymásra, mert mindkét
tábor igen kicsi volt.
A változást külföldi művek beáramlása okozta, s ma azt látjuk, hogy a hazai
rajongók számához képest elenyészően kevés a nívós magyar alkotó. Hogy ez
a közeljövőben megváltozhat, azt éppen e felmérés is erősítheti.
A képregények népszerűsége mindegyik (!) korosztályban jól látható, ami
önmagában is nagyon érdekes, hiszen korábban jellemzően egy-egy korcsoport
érdeklődésére számíthatott csupán. Az összességében mért majdnem 21%-os ráta
pedig magasabb, mint például a klasszikus regényeké. Ennek több üzenete is van.
Egyrészt a könyvtárak – amelyek még nem tették meg ezt – nem tehetik meg, hogy
ab ovo elzárkóznak a műfaj elől. Sőt, éppen a könyvtárosok segíthetnek abban, hogy
e téren a legértékesebb, legjobb darabok jussanak el az olvasókhoz. Hiszen – mint
minden más műfajban – itt sem magát a kategóriát kell értékelni, képregényből is
van igényes, színvonalas, ahogy igénytelen, ötlettelen és gyenge is. Másrészt érdemes
lenne az oktatásban is jelentősebb szerepet adni a műfajnak. Az ok részben hasonló
az előzőhöz: így elérhetjük azt, hogy diákjaink az értékesebb darabokkal találkozzanak. Másrészt a képregény az oktatás sok területén – az idegennyelv-tanítástól
a szövegértés-fejlesztésig (G. Szabó és Gombos, 2005) – segítheti is a pedagógusok
munkáját.
A műfaji kérdés kapcsán még egy fontos megjegyzés: Magyarországon a műfajok
népszerűsége, az olvasói ízlés vizsgálata nem működik kiforrottan. Egyrészt a felmé-
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rés készítői gyakran saját ízlésük szerint kategorizálnak, nem ritkán értékítéletet is
hoznak (például műfajok kapcsán), másrészt valószínűleg érdemes lenne – talán
külföldi minták alapján – egy egységes, hosszabb távon is használható kategóriarendszert felállítani. Ugyanakkor – egyetértve Sándor Klárával –, ha valóban
az olvasói ízlés vizsgálata a célunk, erre alkalmasabb lehet a mélyinterjúzás módszere (Sándor, 2011).

AZ OLVASÁS GYAKORISÁGA
Egy nyilvánvalóan kiemelkedően fontos adat nem került még elő, noha valószínűleg
erre kíváncsiak a legtöbben – laikusok és szakemberek egyaránt. Természetesen
a többség az olvasók – nem olvasók arányára, másként megfogalmazva, az olvasás
gyakoriságára kíváncsi.
A kérdésünk úgy hangzott, hogy „Elfoglaltságai mellett – a tankönyvön és
az iskolai kötelező olvasmányokon kívül – olvas-e a gyermek könyveket (vagy ha
még nem tud olvasni, akkor olvasnak-e fel neki).” Értelemszerűen a legkisebbekre
értettük a felolvasás lehetőségére vonatkozó kiegészítést, amelyet mi tettünk
a korábbi – pont ugyanebben a formában feltett – kérdés után, hogy az olvasni tudás
előtti időszakra vonatkozó ismereteket is össze tudjuk gyűjteni.
3. ábra: Az olvasás gyakorisága az egyes korosztályok esetében
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A táblázatból világosan látható, hogy az egyáltalán nem olvasók aránya nagyon
hasonló valamennyi korosztály esetében, de a gimnazisták felé közelítve ez
az érték – ha enyhén is, de – folyamatosan nő. A gyakran olvasók vonatkozásában
az adatok hasonló tendenciákat sejtetnek: az életkor előre haladtával egyre kevesebb
gyereknek napi, heti igénye az olvasás.
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Az iskoláskor előtti években, amikor még a szülő olvas a gyereknek, közel kétszer
annyian válaszolták, hogy havonta egy könyvet végigolvasnak, mint az eggyel
idősebbek esetében. Ezt követően következik egy fokozatos, de nem jelentős mértékű
csökkenés. A jelenségnek többféle magyarázata is lehet. Mindennek a hátterében
a felolvasás és a saját olvasás közötti különbség húzódik meg: egészen más, amikor
egy gyereknek felolvasnak, mint amikor ő maga vesz kézbe egy könyvet. Mások
az olvasó kor előtti gyerekeknek szóló könyvek is: rövidebbek, könnyebben fogyaszthatóak, ráadásul a rutinosabb olvasó szülő prezentálásában gyorsabban is peregnek
a mese eseményei, mint a saját olvasatban, így hamarabb „teljesíthető” az évi 12
olvasmány, mint „saját erőből”.
A 6–9 évesekhez képest a gimnazista korosztály felé haladva körülbelül kétharmadára csökken a gyakran olvasók aránya, stagnál a negyedévente egyet elolvasóké,
miközben enyhén nő az évi egyet és az egyet sem olvasóké. Az olvasási kedv folyamatos csökkenésére nehéz lenne egyértelmű magyarázatot találni.
A középiskolás korosztály adatait Nagy Attila 2001-es felmérésének eredményeivel vethetjük össze, és azt láthatjuk, hogy bizony ebben a korosztályban az olvasás
gyakorisága nagyon sokat csökkent az elmúlt néhány évben. Akkor 12% volt
az egyáltalán nem olvasók aránya, és 30% azoké, akik évente mindössze egyetlen
könyvet olvasnak el. Most mindkét kategóriában magasabb értékek adódtak.
A legtöbbet olvasó gyerekek aránya viszont 12%-ról 7%-ra csökkent. Nagy Attila
2001-ben összevetette a különböző iskolatípusokba járók olvasásának gyakoriságát
is. Akkor a szakképző iskoláktól a gimnáziumi tanulók felé haladva egyre nőtt
az olvasás gyakorisága és a nem olvasók aránya a szakmunkásképzőkbe járók
körében hatszor akkora (24%) volt, mint a gimnazistáknál (4%). A rendszeresen
olvasók aránya majdnem kétszer annyi (17%) volt a gimnazisták esetében, mint
a szakmunkástanulók körében (9%). (Nagy, 2003 76–77.)
A 2017-es adatfelvétel eredményei alapján is elmondható, hogy jelentős különbségek vannak a gimnáziumi és a szakmunkástanulók olvasásának gyakorisága között.
Az olvasás gyakorisága mindkét iskolatípusba járók esetében jelentős mértékben
csökkent. Ma a rendszeresen (havonta átlag egy könyvet) olvasók aránya a gimnáziumi tanulók körében 9,9%; a szakmunkástanulók között mindössze 2,6%. A soha
egyetlen könyvet sem olvasók aránya a gimnazisták esetében 21,7%, a szakmunkástanulóknál 55,8%. A különbség tehát megmaradt a gimnazisták javára, akikről
viszont sajnos elmondható, hogy ma körülbelül annyit olvasnak, mint 16 évvel
ezelőtt egy szakmunkástanuló. A teljesség kedvéért lássuk a szakközépiskolák
tanulóinak adatait is. Az esetükben a rendszeresen olvasók aránya 17%-ról 5,4%-ra
csökkent, a soha nem olvasóké pedig 8%-ról 31,2%-ra nőtt.
Az iskolatípus mellett számos más tényező is van, ami befolyásolhatja a gyerekek
olvasásának gyakoriságát. A demográfiai jellemzők vizsgálata alapján megállapíthatjuk, hogy a gyerekek olvasásának gyakoriságát befolyásolja a gyerek életkora mellett
a neme, a lakhelye, a szülők iskolai végzettsége, foglalkozása és jövedelme. A következő táblázatban kezdjük a szülők jellemzőivel.
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1–3 könyvet elolvasott
az utóbbi 12 hónapban

Legalább egyet
negyedévenként

Havonként legalább
egy könyvet elolvasott

Nem tudja /
nem válaszol

Összesen

4. táblázat
Egyet sem olvasott
az utóbbi 12 hónapban
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Alapfok

46,9%

33,2%

12,7%

6,2%

1,1%

100%

Középfok

30,5%

35,7%

21,2%

10,3%

2,3%

100%

Felsőfok

18,5%

30,9%

23,9%

22,6%

4%

100%

Alapfok

42,7%

34,2%

13,6%

7%

2,4%

100%

Középfok

26,2%

34,2%

22,4%

15,7%

1,5%

100%

Felsőfok

22,0%

30,7%

26,4%

18,3%

2,5%

100%

33,7%

33,3%

18,8%

11,8%

2,3%

100%

Szülők iskolai
végzettsége

Anya

Apa

Összesen

A táblázat nagyon világosan megmutatja a legfontosabb tényező, a szülők iskolai
végzettsége mentén mérhető tendenciákat. Az alapfokú végzettségűek gyerekeinek
sokkal kisebb esélyük van az olvasóvá válásra, mint a felsőfokú végzettségű szülőkéinek. Az adatok alapján úgy tűnik, hogy az anya végzettségének szerepe sokkal
meghatározóbb az olvasóvá válásban, mint az apáé, de mindkét szülő vonatkozásában egyértelmű tendenciákról tanúskodik a táblázat. A magasabb iskolai végzettséggel együtt jár a gyakoribb olvasás a felnőttek esetében is, az pedig régóta ismert tény,
hogy a szülői minták követése mennyire meghatározó a gyerekek értékrendjének,
szokásainak a kialakulásában.
A gyerekek olvasási aktivitása és a szülők foglalkozása között szintén nagyon erős
összefüggés van. A nyugdíjasok, a munkanélküliek és a tanulók elemszáma mind
az apa, mind pedig az anya esetében, az inaktívak száma az apák estében annyira
alacsony, hogy azokat most tekintsük csak tájékoztató jellegűnek, és koncentráljunk
a szellemi kontra fizikai munka kettősségre.
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Egyet sem olvasott
az utóbbi 12 hónapban

1–3 könyvet elolvasott
az utóbbi 12 hónapban

Legalább egyet
negyedévenként

Havonként legalább
egy könyvet elolvasott

Nem tudja /
nem válaszol

Összesen

5. táblázat

Szellemi munkát végez

25,9%

31,7%

22,9%

16,4%

3,1%

100%

Fizikai munkát végez

42,8%

35,3%

14,7%

5,4%

1,7%

100%

60%

30%

10%

0%

0%

100%

29,4%

37,9%

15%

16,3%

1,3%

100%

Munkanélküli

50%

25%

16,7%

8,3%

0%

100%

Tanuló

50%

50%

0%

0%

0%

100%

Szellemi munkát végez

24,2%

29,5%

25,6%

18,4%

2,3%

100%

Fizikai munkát végez

38%

35,5%

15,3%

8,7%

2,5%

100%

52,6%

21,1%

26,3%

0%

0%

100%

Inaktív

50%

30%

10%

10%

0%

100%

Munkanélküli

67,7%

25,8%

6,5%

0%

0%

100%

0%

100%

0%

0%

0%

100%

33,7%

33,3%

18,8%

11,8%

2,3%

100%

Apa

Anya

Szülők foglalkozása

Nyugdíjas
Inaktív

Nyugdíjas

Tanuló
Összesen

A szellemi munkát végző anyák gyerekei háromszor akkora eséllyel válnak
rendszeres olvasóvá, mint a fizikai munkás anyák gyerekei, a másik oldalról viszont
az is elmondható, hogy csak másfélszer akkora eséllyel válnak nem olvasókká
a fizikai munkás anyák gyerekei, mint a szellemi foglalkozásúaké. Az apák esetében
ezek az arányok nem ennyire különbözőek, bár jelentős előnyben vannak a szellemi
foglalkozású férfiak gyerekei, mint a fizikai munkát végzőké. A nők esetében
megfigyelhetjük, hogy az inaktív időszak, a GYES-es, GYED-en töltött évek pozitívan hatnak az olvasási kedvre. Bár a szellemi és a fizikai munkát végzők ugyanakkora eséllyel maradhatnak otthon a gyermekek melletti kötelezettségeik teljesítése
miatt, az inaktívak olvasási gyakorisága inkább a szellemi foglalkozásúakéhoz
közelít.
Ezt követően lássuk a gyerekek legfontosabb demográfiai jellemzőit, és ezek
hatását az olvasási aktivitásra. Egyetlen nagy táblázatban jól látható, hogy milyen
jellemzők mentén erősebb az olvasási aktivitás.
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Egyet sem olvasott
az utóbbi 12 hónapban

1–3 könyvet elolvasott
az utóbbi 12 hónapban

Legalább egyet
negyedévenként

Havonként legalább
egy könyvet elolvasott

Nem tudja /
nem válaszol

Összesen

6. táblázat

fiú

38,7%

29,6%

18%

11,5%

2,2%

100%

lány

28,5%

37,3%

19,6%

12,1%

2,5%

100%

Budapest

26,3%

31,6%

27,2%

11,4%

3,5%

100%

Megyeszékhely

27,9%

30,8%

22,3%

16,6%

2,4%

100%

Város

35,6%

32,9%

18,6%

11%

1,8%

100%

Község

38,2%

35,9%

13,4%

10,2%

2,3%

100%

Közép-Magyarország

31,4%

31,6%

24,5%

9,4%

3,1%

100%

Közép-Dunántúl

30,9%

34,6%

15,4%

16%

3,1%

100%

Nyugat-Dunántúl

18,1%

31,9%

20,8%

26,4%

2,8%

100%

Dél-Dunántúl

37,6%

38,3%

15%

6%

3%

100%

Észak-Magyarország

45,2%

36%

10,2%

8,1%

0,5%

100%

Észak-Alföld

40,4%

32,1%

17,9%

8,8%

0,8%

100%

Dél-Alföld

31,4%

33,5%

18,6%

14,4%

2,1%

100%

33,8%

33,4%

18,8%

11,8%

2,3%

100%

Lakóhely típusa

Nem

A gyerekek néhány
demográfiai jellemzője

Régiók
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Összesen

Régóta ismert tény, hogy a lányok többet olvasnak, mint a fiúk. Érdekes módon
a jelenlegi adatfelvételben a rendszeres olvasók körében csak egy árnyalatnyi
különbség mutatkozott a lányok javára, a megrögzött nem olvasók körében viszont
szignifikánsan felülreprezentáltak voltak a fiúk.
A nemek közötti különbségeknél is erősebben meghatározza a gyerekek olvasási
aktivitását a lakóhely. A budapesti gyerekek körében van a legkevesebb soha nem
olvasó, és a megyeszékhelyeken lakók között a legtöbb rendszeres olvasó. Ahogyan
haladunk a legkisebb települések felé, úgy olvasnak a gyerekek egyre kevesebbet.
A legkisebb települések demográfiai összetételében is felülreprezentáltak az alacsonyabb iskolai végzettségűek és fizikai munkából élők, így érthető, hogy az olvasás,
amelyben a legmeghatározóbb szerepe a szülők végzettségének és az általuk továbbadott mintáknak van, ezeknél a rétegeknél kisebb arányban van jelen, mint
a nagyobb városokban.
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A regionális különbségek még a lakóhely típusánál is erősebben hatnak az olvasás
gyakoriságára. Minimum elgondolkodtató, hogy egy Észak-Magyarország régióban
lakó gyerek két és félszer akkora eséllyel válik nem olvasóvá, mint egy NyugatDunántúl régióból jött. Közben a nyugat-dunántúli gyerekek között négyszer
annyian vannak a rendszeres olvasók, mint a dél-dunántúliak körében. A felnőttek
körében párhuzamosan végzett kutatások eredményeivel való összevetésben különösen meglepőek a markáns regionális eltérések. A két minta közötti hasonlóság
elsősorban abban mérhető, hogy az Észak-Magyarország és az Észak-Alföld régióban a felnőttek olvasási teljesítménye is az országos átlag alatt van. A KözépMagyarország régió abban a mintában is kiemelkedik, de a Dél-Dunántúl a felnőttek
körében messze nincs ennyire lemaradva és a Nyugat-Dunántúli Régió sem emelkedik ennyire a többi régió fölé. A jelenség eddigi ismereteink alapján nehezen lenne
megmagyarázható, ezért ebben a kérdésben további vizsgálódásra, az adatok
alaposabb elemzésére van szükség.

A FAMILY LITERACY, AZAZ A CSALÁDI ÍRÁSBELISÉG ÉS
A KÖNYVOLVASÁS ÖSSZEFÜGGÉSEIRŐL
Számos, a gyerekek, illetve a fiatalok olvasás-szövegértési teljesítményét mérő
vizsgálat háttérkérdőívében gyűjtöttek adatot többek között arról, hogy található-e
otthon könyv a lakásban. Vagyis hogy könyves háztartásban nevelkedik-e a gyermek, hogy a tankönyveken kívül vannak-e saját könyvei, van-e valamekkora
könyvgyűjteménye. Ilyen vizsgálat a PIRLS is.
Az IEA (International Association for the Evaluation of Education Achievement),
vagyis a Tanulói Teljesítmények Vizsgálatának Nemzetközi Társasága olyan független nemzetközi társaság, amely nemzeti kutatóintézetek és kormányzati szervek
közreműködésével az elmúlt ötven évben tanulói teljesítményméréseket hajtott
végre. A PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) ezen társaság
Nemzeti Szövegértés Vizsgálata, amely ötévente ismétlődve nemzetközi összehasonlításban méri az általános iskola 4. osztályosainak szövegértési képességeit.
A háttértényezők hatását és befolyását vizsgáló kérdések között találhatók például
a szülők olvasással kapcsolatos tevékenységére vonatkozóak, attitűdjeiket feltérképező, illetve a mindennapi tevékenységek sorában megjelenő, olvasással kapcsolatos
cselekvések. Ide tartoznak azok a korai gyermekkorban zajló olyan tevékenységek,
melyek az olvasáshoz való viszonyt határozzák meg: például a szülők általi felolvasás, a mesélés, a mondókázás, éneklés, a betűkkel és a szavakkal kapcsolatos játékok.
Ezekből a vizsgálatokból számszerűsíthető módon kiderül, hogy erős hatása van
ezeknek a tevékenységeknek a későbbi olvasási teljesítményre. Kimutatható módon
lesz jobb a gyerekek olvasás-szövegértési eredménye, ha a szülő számára fontos,
a napi rutin részét képező, fentebb említett cselekvések már a kezdetektől jelen
vannak a kisgyerek és a család életében. Fontos kiemelni ez utóbbi tényezőt, a csalá-
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dot. Ugyanis nem elhanyagolható és nem lehet róla elégszer beszélni, hogy mekkora
jelentőségű a szülők mintaadó tevékenysége. Szükséges és elengedhetetlen, hogy
a kisgyermek lássa a környezetében jelen lévő felnőtteket olvasni, vagy az olvasással
kapcsolatos, azt kiegészítő egyéb tevékenységeket végezni. Lássa mesélni könyvből és
fejből, lássa bábozni és bábozzanak együtt, rajzoljanak és meséljenek az elkészült
képről, találjanak ki közös történeteket. És folytathatnánk még a sort.
A nemzetközi szakirodalom family literacy-ként említi a családi írásbeliséget,
családi műveltséget. Azt a komplex tevékenységmezőt, amelyben benne van mindaz
a család által folytatott olvasási tevékenység, amelynek együttesen részese a család,
és amely hatását tekintve a család minden tagjára kiterjed.
Ezekhez a tevékenységekhez elengedhetetlenül szükséges, hogy a gyerekek
környezetében ott legyenek – és mondhatni kezük ügyében legyenek – a könyvek.
Azok a könyvek, amelyek jó minőségűek mind tartalmukat, mind megjelenésüket
illetően. És ezek az igényes könyvek a gyerekek életkorához igazodjanak.
Nehezen elképzelhető, hogy egy olyan családban, ahol a szülő maga nem olvas,
ott a gyerek megkapja a fenti szempontoknak megfelelő könyveket. Lehetséges, de
lássuk be, nem nagy a valószínűsége. És az sem életszerű, hogy a könyvszerető,
könyvvel rendelkező szülő ne vásárolna gyermeke számára könyveket. Hogy ne
törekednék arra, hogy gyermekének is meglegyen a saját könyvtára a számára fontos
könyvekből.
Gyakorta hallani, hogy nem mindenki számára megengedhető, megfizethető,
mondhatni már-már luxus a könyvvásárlás. Éppen az ő számukra (is) élő intézmény
a könyvtár. Mert kell, hogy – a gyerekek körül különösen – ott legyenek a könyvek.
Rendszeres könyvtárlátogató családok számára bevált módszer a könyvtári „előszűrés”. Vagyis nagy mennyiségű – mind a szerzők, mind a témák tekintetében sokféle
– könyvet visznek haza a családok a könyvtárból annak érdekében, hogy megtalálják
azokat, amelyekből aztán a gyerekek nagy kedvencei lehetnek. Mert egy háztartás
sem tud akkora változatosságot teremteni a könyvek terén, mint egy könyvtár. Tehát
a kikölcsönzött, hazavitt és elolvasott, majd megszeretett, kedvenccé vált könyveket,
azokat, amelyek hozzánőnek a gyerekek szívéhez, azokat vásárolja meg a család. És
kezd épülni, gyarapodni a gyerekek saját könyvtára. A PIRLS-vizsgálatból tehát ez
az, ami következhet a család és a kisgyerek olvasási teljesítményét illetően. Hogy
áldozni kell a könyvre.
Mondhatjuk, hogy manapság már olyan sokféle módon juthatunk olvasnivalóhoz, az információhordozó eszközök köre olyan széles, hogy nincs szükség a könyvek nyomtatott változatára. De ez valóban így lenne? Ugyanazt az élményt nyújtja
a számítógép monitorjáról, az okostelefonról, az e-könyv-olvasóról felolvasott mese,
mint az, amikor bele tudunk lapozni, a maga fizikai valóságában – megkockáztatnám – műalkotásként kézbe tudjuk venni a könyvet? Egy jó könyv tartalmában és
küllemében élmény. Ahol a külcsín és a belbecs együtt van, ahol szerző és illusztrátor, tipográfus, tördelő, nyomdász együttes munkájának eredményeként megszületik
egy könyv, az többet jelent a maga fizikai megtestesülésében a képernyőn megjelenő
változatnál. (Fontos megjegyezni, hogy az e-könyvnek, az interneten elérhető
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változatnak, a hangoskönyvnek is van létjogosultsága, de mindegyiknek más a helye,
szerepe, máskor és más helyzetekre valók.) A kisgyerek ágya mellett olvasott
meséről, amit olvasunk-mondunk könyvből és fejből, a pótolhatatlan élményről,
a szövegre, a hallottakra reflektáló együttlétről, az odafigyelésről, amelynek szervező
eleme a könyv, elmondható, hogy mással nem helyettesíthető. Ennek tudatában
különösen érdekesek a háztartások könyvvel való ellátottságára vonatkozó adatok.
Amikor a családi írásbeliség kérdése az 1980-as években az érdeklődés középpontjába került, akkor az angolszász szakirodalom kezdte először a family literacy
fogalmát használni. Ekkor a fogalmat azokra a kutatásokra értették, amelyek az írás
és olvasás különböző aspektusait vizsgálták. Idővel aztán változott a helyzet, és
azokat a programokat értették rajta, amelyek a családok írásbeliségére, a különféle,
az írásbeliséggel összefüggő tevékenységekre vonatkoztak.
A családi írásbeliséggel foglalkozó programok egy része a felnőttekkel foglalkozott, elsősorban azokkal, akiknek problémájuk, nehézségeik voltak az írással,
olvasással, akik alacsony iskolai végzettséggel rendelkeztek. Később már családokat
érintő programokat dolgoztak ki, ahol a szülők aktív részeseivé váltak gyerekeik
olvasással összefüggő tevékenységeinek. (Voltak országok, ahol például a szülők
számára szerveztek tanfolyamokat, ahol a házifeladat-írásban való segítést tanították
elsősorban az anyáknak.)
A family literacy-t érintő programok esetében még a következő három szempontot érdemes szem előtt tartani:
Az első a részt vevő családok fogalmának kérdése. Általában családon a szülőt,
a gyereket és a testvéreket értik. A programok esetében sokkal tágabban értelmezve
ideszámítják a tágabb rokonság tagjait is: nemcsak a nagyszülőket, hanem a nagynéniket, nagybácsikat, keresztszülőket, unokatestvéreket is. Tehát minden olyan
személy számításba jöhet, aki valamilyen kapcsolatban, gyakran rokoni kapcsolatban áll az érintett kisgyerekkel.
A családi írásbeliség kérdéskörének második szempontja a nyelvhasználat
kérdése. Mert a családok és a gyerekek írás- és olvasni tudását támogató programok
nemcsak ezen készségének fejlesztésére, hanem a nyelvhasználat egészére, a mindennapokban való boldogulásra, a nyelv hétköznapi hasznosítására koncentrálnak.
A második világháborút követően Németországba érkező egykori török vendégmunkások gyermekei és unokái sok esetben még mindig nem beszélték a befogadó
ország nyelvét. Ugyanis olyan zárt közösségekben éltek, ahol lehetett úgy boldogulni, hogy a család nyelvét, azaz az anyanyelvet használva lehessen dolgozni,
a szolgáltatásokat igénybe venni. A hétköznapok szintjén ez azt jelentette, hogy nem
kellett a németet használni: a fűszerestől az autószerelőig, a fodrásztól a vízvezetékszerelőig mindenki a kibocsátó ország nyelvét beszélte. Az ezekben a családokban
nevelkedő gyerekek úgy kerültek az iskolába és kezdték meg tanulmányaikat, hogy
nem beszélték a németet. Esetükben tehát nemcsak az írni- és olvasni tudással,
hanem a nyelv használatával összefüggő problémáról volt szó.
A családi írásbeliség harmadik lényeges szempontját a szülőkkel szemben
megfogalmazott elvárások képezik. Vagyis hogy a szülők ne azt gondolják, hogy
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a feladataik csupán a kötelező olvasmányok elolvastatásáig terjednek, hanem
a nyelvet komplexen értelmezve tevékenységek teljes körével kapcsolatosan vannak
feladataik.
Számos kutatás igazolta, hogy erős összefüggés mutatkozik a gyerekek iskolai
előmenetele, sikeressége és a szülők iskolai végzettsége között, ezért különösen
fontos, hogy a gyerekek fejlesztésével egyidejűleg megtörténjen a szülők műveltségi
szintjének növelése is. Mert nyilvánvalóvá vált, hogy nem elegendő a foglalkozásokba a gyerekeket bevonni, nem elegendő, hogy ők résztvevői legyenek azoknak,
a szülőknek is jelen kell lenniük. Meg kell tanulniuk nekik is, el kell sajátítaniuk
mindazt, amiben gyerekeik részt vesznek. Csak így fogják tudni hatékonyan
támogatni gyerekeik tevékenységét, nyelvi fejlődését. A program igazolta, hogy
a nyelvi fejlesztő programokban részt vevő gyerekek nyelvi teljesítményén még két és
fél, három év múlva is érezhető volt a foglalkozások hatása.
A nyelvi fejlesztést célul tűző programok hatásáról: mindig nagy kérdés, hogy
mely életkorban lehet és érdemes megkezdeni a programokba való bekapcsolódást.
Mely életkor az, amelyben a legnagyobb hatásfokkal lehet eredményt elérni. A programok tapasztalata szerint az óvodáskorban, azaz a 3–6 év közötti gyermekekkel
megkezdett fejlesztő tevékenységnek van a legjelentősebb hatása. Azok a nyelvi
fejlesztést célzó programok, amelyek a kisiskolásoknál – úgy nyolcéves korig – még
kimutatható hatást eredményeznek, a tizenegy éveseknél már szinte alig hatnak.
Ennek egyik oka, hogy a tizenéveseknél egyre nagyobb jelentőséggel rendelkezik
a kortárscsoport, és náluk nem biztos, hogy a nyelvi fejlesztés során átadott értékek
a legfontosabbként számon tartottak. Ebben az életkorban a szülő és az iskola hatása
már gyengül, ezért kell évekkel korábban megkezdeni az alapozást.
Ezt a nyelvi fejlesztést célozzák meg és támogatják a csecsemők és szüleik számára
indított, és könyvtári, azaz könyves környezetben zajló ringató foglalkozások. A szülőkben érdemes tudatosítani, hogy már a születés pillanatában – sőt, már kilenc
hónappal azt megelőzően – elkezdődik a kicsik nyelvi fejlesztése. Mivel is? Azzal,
hogy már a várandósság idején megkezdődik az anya-gyermek, szülő-gyermek közti
kommunikáció. Ezt követi az újszülött és a szülő közti kommunikáció. Ideális
esetben az újszülöttet egy úgynevezett „beszélő közeg” veszi körül: altatóval,
ringatóval, dúdolóval, később aztán höcögtetőkkel, mondókákkal, dalokkal és
versikékkel. Pótolhatatlan ezeknek az első éveknek az a napi szintű ezer apró
történése, amely át- meg átszövi a mindennapokat: az etetést, ringatást, pelenkázást,
sétáltatást, altatást. A szülőnek tudnia kell, hogy a kicsi gyerekhez is szólni kell,
beszélni kell hozzá. Ez egy nagyon intenzív tanulási folyamat a gyerek számára,
amely folyamat nélkülözhetetlen részese az abban részt vevő szülő, az abból részt
vállaló környezet. A korábban említett tágabb környezet tagjai: a testvérek, nagyszülők és a tágabb rokonság. És mindenkinek megvan a maga helye és szerepe ebben
a történetben.
Ezt a folyamatot támogatta a Birminghamból 1990-ben indult, és a későbbiekben
az Egyesült Királyság egészére kiterjesztett BookStart program. Ennek keretében
a kilenc hónapos csecsemőhöz ellátogat a védőnővel együtt a könyvtáros is, aki egy
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államilag finanszírozott ajándékcsomagot ad át, amely a kicsi számára összeállított
könyveket tartalmaz. Ezzel kezdetét veheti a saját családi könyvtár kialakítása,
vagyis a házikönyvtár gyerekkönyvei alapjainak lerakása.
Az ezredforduló után, mikor először értesültünk erről a programról, azt gondoltuk, ez valami olyasmi, amit itthon is meg lehetne honosítani. A tatabányai József
Attila Megyei Könyvtár indította el hasonló programját a megyében. A csomagban
gyerekkönyvek, a gyerekneveléssel kapcsolatos újságok, apróbb, a kisgyerekek
életkorához igazodó játékok, rágókák kerültek. Mindezt igen szellemes csomagolásban, egy kis papír aktatáskában juttatták el a családokhoz.5

MIÉRT IS FONTOS AZ OLVASÁS?
Az olvasás kérdése iránt érdeklődő szülőkkel, nagyszülőkkel, de akár könyvtárosokkal, pedagógusokkal beszélgetve gyakran találkozunk a kérdéssel, mely szerint:
miért is tartjuk fontosnak, hogy az olvasás mint tevékenység jelen legyen a mindennapokban?
Az olvasási szokásokat feltérképező kutatásokban több alkalommal helyet kapott
a Rokeach-teszt, illetve annak egy változata. Azért került be ez az értékpreferenciát
mérő kérdés a kérdőívekbe, mert az Országos Széchényi Könyvtár olvasáskutatási
osztályának munkatársai kíváncsiak voltak arra, hogy van-e összefüggés az olvasási
aktivitás és a preferált értékek között. Hipotézisük szerint: igen. S az eredmények
őket igazolták. Ugyanis azok a kérdezettek, akik a rendszeres könyvolvasók csoportjába tartoznak, bizonyos értékeket egyértelműen fontosabbnak tartottak. S hogy
melyek ezek? A tolerancia, a kreativitás és az úgynevezett harmonikus személyiségjegyek. Miért fontos mindez? Azért, mert kérdés, hogy milyen társadalomban
szeretnénk élni? Milyen jövőt képzelünk el magunk és gyermekeink számára?
Az az ember, aki számára sok egyéb értékkel szemben elsőbbséget élvez a tolerancia, az feltehetően inkább képes elviselni maga körül a másképp viselkedő, gondolkodó, más értékeket preferáló másik embert. Aki számára érték a kreativitás,
az nagy valószínűséggel értékelni fogja, ha valaki az élet dolgaira nem problémaként,
hanem megoldandó feladatként tekint. Feltehetően keresni fogja a megoldást – és
talán könnyebben meg is találja –, ha nehézségekkel találja magát szemben. És
valószínűleg inkább tekint majd rájuk kihívásként, mint problémaként. A harmonikus személyiségjegyek egy olyan tulajdonságcsoport, amelybe azok a tulajdonságok
tartoznak, amelyek birtokában inkább képes a környezetével és önmagával békességben élni az egyén. Mind a körülötte élőkkel, mind saját magával képes szót érteni,
a másikat elviselni. A fentebb említett mindhárom érték – tehát a tolerancia,
a kreativitás és a harmonikus személyiségjegyek – esetében lényeges elem, hogy nem
csupán az egyént környező világra, hanem az egyén belső világára is vonatkozik.
5

A projekt zárultával a pénzügyi források elapadtak, így a kezdeményezés ma már nem él.
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És ha már az olvasás és az említett értékek összefüggéseinél tartunk, érdemes
feltenni a kérdést, hogy vajon mi volt előbb. Az ezeket az értékeket preferáló személyek olvasó emberré válnak, mert a könyvek, az olvasmányok megerősítést adnak
számukra, vagy azok az emberek, akik olvasnak, nyitottabbá válnak a világra,
mások történeteinek a megismerése által elfogadóbbak lesznek, és nagyobb harmóniában képesek megélni a hétköznapokat? Véleményünk szerint egy egymást erősítő
folyamatról van szó. Az olvasás, a másik ember életének, történetének megismerése
bizonyosan segíti az elfogadást, választ adhat a megoldásra váró kérdésekre. Mint
azt Nagy Attila korábban megfogalmazta: a történet iránt fogékony gyerekből válhat
olvasó felnőtt.
Greg Brooks 2010-ben a nemzeti könyvtár szervezésében megtartott online
előadásában a fentiekhez igazodó, azt újabb szempontokkal kiegészítő gondolatokat
osztott meg hallgatóságával.6 Mint ahogy Greg Brooks előadásában arról beszámolt,
a következő területeken kimutathatóak az eredmények, ha a szülők bekapcsolódnak
a gyermekeiket érintő olvasásfejlesztő tevékenységekbe.
■ Nem minden esetben, de voltak programok, amelyeknél a szülők készségei is
fejlődtek az írással és olvasással kapcsolatos tevékenységek során.
■ Azok az anyák, akik gyermekeik mellett részt vettek a programokban, jobban,
nagyobb odafigyeléssel nevelték gyermekeiket, vagyis javult az anyák gyermeknevelési gyakorlata.
■ A részt vevő családok beszámolói szerint javultak a szülők elhelyezkedési
esélyei. Feltehetően azzal, hogy az ő olvasási teljesítményükben is mutatkozott
elmozdulás, javulás, a munkaerőpiacon is könnyebben boldogultak.
■ Ezzel párhuzamosan a szülők saját önbizalmuk erősödéséről számoltak be.
■ A szülők – több kutatási beszámoló tanúsága szerint – intenzívebben részt
tudtak venni gyermekeik iskolai életében. Csupán elég arra gondolnunk, hogy
tud-e, akar-e a szülő az iskolával együttműködni, a pedagógussal szót érteni.
A pedagógus munkája, az iskolai tevékenység hatékonysága sokszorozódik meg
vagy nullázódik le attól függően, hogy a szülő a pedagógust támogatva, vagy
az iskola által képviselt értékek ellenében, a nevelésről alapjaiban másképp
gondolkodva, a tanulást értéknek vagy fölösleges, elfecsérelt időnek tekintve
viszonyul a kérdéshez.
Nem elhanyagolható szempont, hogy az ezekbe a programokba bekapcsolódó
családoknál kimutatható módon növekedett a szülők továbbtanulási hajlandósága.
Feltehetően ezeknek a külföldi példáknak az esetében is az a jelenség zajlott le, amit
saját kutatásunk során, hazai környezetben tapasztaltunk. Egy kelet-magyarországi
6

Előadásának írott változata megjelent a Könyvtári Figyelő 2010. évi 3. számában a következő címmel:
A családi írás- és olvasásfejlesztés szerepe Európában és Európán kívül. A témával kapcsolatos kutatások
áttekintése.
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kis faluban, az ukrán határ közelében (Uszkán) élő keresztyén cigány közösségben,
ahol a szülők fontosnak tartották gyermekeik iskoláztatását, egy idő múlva kimutathatóvá vált, hogy megnőtt a szülők tanulási hajlandósága. Vagyis nemcsak a szavak
szintjén kommunikálták gyermekeik felé, hogy iskolába járni és tanulni szükséges
ahhoz, hogy az életben boldogulni tudjanak, de mintaként, a jó példa mutatásával is
ezt közvetítették. Ugyanis a szülők egy csoportja a közeli gimnázium esti tagozatán
szerzett érettségi bizonyítványt. Annak fényében ez különösen nagy teljesítmény,
a mobilitás szempontjából igen jelentős lépés, hogy az ő szüleik sok esetben írástudatlanok, valóban analfabéták voltak. A gyerekek számára ez által a szülői továbbtanulási hajlandóság, minta által vált hitelessé a szülők által megfogalmazott és elvárt
viselkedés, vagyis hogy iskolába járni és tanulni kell. (Péterfi 2004)
Érdekes összefüggést találtak a kutatók az anyák programokban való részvételével
kapcsolatosan. Azokban az esetekben, amikor nemcsak a gyerek, de az anya is eljárt
az olvasásfejlesztő foglalkozásokra, csaknem húsz év múltán kimutatható módon
a gyerekek nagyobb arányban szereztek felsőfokú végzettséget, mint akinek a szülei
nem vonódtak be, azaz nem vettek részt a foglalkozásokon. (Brooks 2010)
És nem utolsó sorban: azokban a családokban, ahol a gyerek és a szülő is részt vett
olvasásfejlesztő programon, együttes résztvevői voltak ezeknek a foglalkozásoknak,
csökkent a családon belül a gyermekbántalmazások száma. S ha az olvasásnak
a fentieken kívül más nem, csak ez utóbbi hatása betudható, már érdemes az olvasásnak mint megőrzendő, átadásra érdemes tevékenységnek megmaradnia.

ÖSSZEGZÉS HELYETT
Lehet-e afféle összegző megjegyzést, tapasztalatot megfogalmazni egy ilyen átfogó,
a korábbiaknál is gazdagabb, árnyaltabb kutatás kapcsán? Miközben a részletek
ismertetésekor tettünk ilyen állításokat, leírtunk következtetéseket, néhol még
a javítás-javulás lehetséges módjára, útjára is utaltunk, itt, most nem tennénk ilyet.
Érdeklődéstől, kutatási területtől is függően nyilvánvalóan mindenki számára más
adatok jelentettek, jelentenek újdonságot, vagy épp erősítették meg korábbi sejtéseiket, tapasztalataikat, eredményeiket.
Természetesen a most birtokunkba jutott adatok sok feladatot, elemző munkát
adnak még, a közreadott információk, összefüggések csak a kezdetét jelentik
az alaposabb vizsgálatoknak, amelyek lehet, hogy eltartanak a következő hasonló
mérésig.
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A PERFORMANCIALITERÁCIÓ MINT
KOMPLEX LITERÁCIÓS NEVELŐ
MÓDSZER AZ OKTATÁSBAN
JUHÁSZ VALÉRIA1

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

VALÉRIA JUHÁSZ: PERFORMANCE LITERACY AS A COMPLEX
LITERACY TEACHING METHOD IN EDUCATION
Performance literacy is a learning technique when children perform their writings in
front of an audience. The process is made up of two sections: in the first one children
create their stories, in the second one they act them out in front of others. The two
sections contain five smaller steps. First, the children make up the story draft, then
draw the main character, the environment on a piece of paper, and/or write about
them. This is the visual portrait of the story. After, they tell their classmates the story
and add sounds, expressions (mimics) and movements to the performance. The
listeners retell the story to the author but complete it with more possible sounds,
expressions and movements. Then the authors complete their story, rehearse and
finally perform their stories for other classes, parents, and community members.
Performance literacy develops all four skills of literacy: listening, reading, writing and
speaking. The method is elaborated to be adaptable for kindergarten children.

BEVEZETÉS
„Nem ok nélkül van az ember úgy huzalozva, hogy szeressen történeteket mesélni és
hallgatni. Muszáj. A történetek nemcsak fajunk túlélését biztosítják, hanem egyéni
szinten segítenek értelmezni a negatív eseményeket is, amelyek bekövetkeztét nem lehet
elkerülni. A negatív pozitívvá változtatása annyira fontos a túléléshez és a boldogsághoz, hogy képesek vagyunk felcsapni életünk szövegírójának, és rendszeresen átvizsgálni, újraírni a forgatókönyvet.” (Gallo, 2016: 201)

A történethallgatás, történetolvasás és történetalkotás jelentőségére a pedagógiai
módszertanban még nem fektettek kellő hangsúlyt. Az irodalom mint tantárgy
az alkotásokon keresztül ugyan nem nélkülözi a történeteket, de hangsúlyait
1
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Szeged
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tekintve a figyelem gyakran mégsem a történetre és annak az olvasóval való kapcsolatára, mondanivalójára helyeződik, hanem a mű irodalomtörténetben betöltött
szerepére. A történelem történetek sorozata, mégis, tantárgyként a tankönyvek által
közölt ismeretek inkább a tényekre és az azok közötti összefüggésekre egyszerűsödnek, s így átélhetetlenné, elképzelhetetlenné teszik a kort és a folyamatok ok-okozati
összefüggéseit, jelentőségének hangsúlyait. Vagyis a történelem mint tantárgy nem
használja ki a narratívumban, a történetben mint struktúrában (ok-okozati viszony,
konfliktus, bonyodalom, szereplők) rejlő tanulási lehetőségeket (Willingham, 2004),
pedig több kutatás bizonyítja, hogy a történeteket könnyebb megérteni és megjegyezni, mint egy szárazabb, értekezésjellegű szöveget (Graesser és mtsai., 1994;
Myers és Duffy, 1990; Willingham, 2004). Élményszámba menő eseménynek számít,
ha egy-egy órán az ismeretekhez kapcsolódó filmet néznek a diákok. A tananyaghoz
illeszkedő könyvek elolvasása vagy filmek megnézése többnyire a tanulói kíváncsiságra marad. Ehhez hasonló a helyzet a természettudományos területek oktatásában
vagy a művészetoktatásban is, míg a nyelvtantanítás szinte már el sem képzelhető
úgy, hogy történetbe ágyazottan valósulna meg.
A történetmesélés erejét számos, hatásgyakorlásaiban, aktivitáskiváltásaiban
hatékonyabban működő terület régóta használja. A kereszténység és általánosságokban a vallások gyors terjedésének mozgatórugója a történetekben, a történetmesélésekben rejlik: a vallási-ideológiai tanítás/tanulás a Bibliában például rendszerbe
ágyazott történetláncok sorára építve először indirekten, majd tanulságaiban
megfogalmazott konkrétumokba torkollva történik meg. A kereskedelem is hasonlóan használja ki a történetekre kiéhezett füleket, amikor reklámjaiban mini
történeteket, szituációkat villant fel, amelyekhez kapcsolódni tud a megcélzott
közönség. A történetalkotás és -megjelenítés eszköztárára épít a hazánkban még
csak részleteiben ismert és lépéseiben inkább külön-külön alkalmazott
performancialiteráció is. Ennek a pedagógiai módszernek a célja, hogy tudatosan
alakítsa ki a gyerekekben azokat a kommunikációs stratégiákat, amelyek segítségével képesek lesznek mások gondolataiból vizualizálni az előadó által alkotott
történetet és gondolatképeket, megérteni az ok-okozati viszonyokat, és ezáltal
tartósan megjegyezni a benne lévő adatokat. Tanulmányomban ismertetem
a performancialiteráció tartalmát és összetevőit, valamint bevezetésének lépéseit
az oktatásban, mert ez a módszer képes komplexen fejleszteni a gyerekek literációs
(írás-olvasás-tanulási) képességeit és készségeit. A performancialiteráció művelői
szerint a történetmesélés a tanulás alapja.

A PERFORMANCIALITERÁCIÓ TARTALMA ÉS ÖSSZETEVŐI
A szóbeliséghez tartozó képességek és készségek fejlettsége, mind a beszélés-szövegalkotás, mind a hallás-szövegértés, meghatározza az írott nyelv kialakulásának
idejét, menetét, lefolyásának minőségét, illetve ütemét. Az olvasási képesség és
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szövegértés pedig meghatározza a tanulási képességek fejlődését is (Józsa és PapSzigeti, 2006). Számos kutatásból tudjuk, hogy az otthoni literációs környezet és
feltételek azok, amelyek alapvetően meghatározzák ennek kialakulását (Nagy, 2001;
Ostorics és mtsai., 2016). Mire óvodába kerülnek a gyermekek, már jól látszik, hogy
verbális képességeiket, szókincsüket (Fernald és mtsai., 2013; Hart és Risley, 1995;
Juhász és Radics, 2019) tekintve mekkora különbségek vannak a gyerekek közt. Ezért
elengedhetetlen, hogy – különösen a leszakadást mutató gyerekek esetében –
nagyobb figyelmet fordítsunk az óvoda és az iskola alatti szóbeliség, nyelvi tudatosság és összességében a literációs készségek fejlesztésére. A köznevelésben dolgozó
pedagógusok feladata, hogy az otthonól hozott különbségekből kiindulva egyedileg
segítsék a gyermekek nyelvi-kognitív fejlődését.
A szóbeli fejlesztésnek számos módszere ismert, azonban a performancialiteráció
még nem terjedt el hazánkban, illetőleg annak elemei részben, más név alatt
ismertek. A performancialiteráció a literációs készségeknek mind a négy területét
fejleszti egyszerre: az írást, az olvasást, a beszélést és a hallgatás utáni szövegértést,
miközben kihasználja a dramatizálás lehetőségeit is. A módszer úgy van kidolgozva, hogy alkalmas arra is, hogy a teljes folyamatot el lehessen kezdeni már
óvodáskorban úgy, hogy az írást kiváltják rajzolással, az olvasást pedig a történet
többszöri elmondásával.
A performancialiteráció az a tanulási forma, amikor a gyerekek előadásszerűen
megjelenítik saját írásaikat, költeményeiket mások előtt. Az alkotás itt egy meglehetősen interaktív folyamat, ami mozgósítja a képzeletet, a kreatív gondolkodást,
a nyelvi fejlődést egy kooperatív formában, miközben hozzájárul a tanulók önértékelésének és önbizalmának a fejlődéséhez is.
A folyamat két főbb szakaszt foglal magában: az elsőben a gyerekek megalkotják
a kis történeteiket, verseiket, a második szakaszban pedig kreatívan meghangosítják,
előadják ezeket mások előtt (Dillingham, 2005). A két nagyobb szakasz, az alkotás és
az előadás öt kisebb lépésből áll. Először megalkotják a történet vázát, majd lerajzolják a szereplőt, a környezetet (a kisebbek) vagy leírják azt (az írni-olvasni tudók). Ez
segíti a történet elképzelhetőségét. Ezután elmesélik valakinek a történetet (kisebbek), vagy fölolvassák a leírt változatot. Ezt követi a mű újbóli elmesélése, de itt már
kidolgozottabb a szöveg, az előadás, mert beépítették azokat a visszajelzéseket
a szövegekbe, amelyeket a társuktól kaptak, végül nagyobb közönség előtt adják elő
a szerzeményeiket. Összefoglalva röviden a szakaszokat tehát:
1. Történetvázlat megalkotása.
2. Írás és rajzolás.
3. Szóbeli történetmesélés/felolvasás egy társnak.
4. Kidolgozottabb szövegelőadás.
5. Az iskola vagy egy közösség előtti előadás.
A történet alapjául szolgáló mű lehet a gyerekek által kitalált vagy adaptált
alkotás. A kisebbeket biztassuk arra, hogy találjanak ki történeteket, meséljék el
életük egy eseményét, de a nagyobbaknál – hogy az iskolában megszerzendő tudást
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erősítsük – érdemes arra ösztönözni a gyerekeket, hogy olyan történetet alkossanak
meg, ami benne van a tananyagban. Természetesen nem lehet minden szöveget
átírni és dramatizáltatni, azonban ha az iskolai tananyagot sikerül átalakítani
a gyerekeknek, akkor a feldolgozásokból az is tetten érhető, hogy mennyit értettek
meg a tananyagból. A tanár segítségével összegyűjthetik és leírhatják történetüknek
azon elemeit, amelyek hitelessé teszik azt (például részletek, tulajdonságok), és
az előadás után mindezek megvalósulására vissza lehet térni.

A PERFORMANCIALITERÁCIÓS MÓDSZER
BEVEZETÉSÉNEK LÉPÉSEI
Első alkalommal a tanárnak modellálnia kell ezt a fajta történetmesélős technikát
a diákjai előtt. A bemutatás során három készségcsoportot mozgósít a tanár: hang,
mimika és mozgás. A hang magában foglal minden szupraszegmentális technikát
(intonáció, ritmus, hangerősség, nyomaték, szünetek, ritmus stb.) de még a külső
technikai eszközöket is, mint a kihangosító, a mikrofon vagy a hangszerek.
A mimika a kifejezés része. A mozgásba pedig beletartozik az állatok vagy emberek,
dolgok utánzása, a gesztusok, a történetet ábrázoló mozdulatok. Tehát minden, ami
hatásossá teszi az előadást. Ezek az eszközök odatapasztják a gyerekek figyelmét
az előadásra, könnyebben átélik a történeteket, és ezáltal jobban meg is értik azt
(Dillingham, 2005).
A pedagógus tehát előad egy általa kitalált történetet a fentebb említett eszközök
segítségével.
Ezek után elismétli a történetet, de már a gyerekek bevonásával. Megbeszélik
a főbb pontokat: kezdet, probléma, megoldás és befejezés. Ezeket a pedagógus
ábrázolja egy mindenki számára jól látható papíron (például 1. ábra), ez lesz a történet vizuális portréja.
1. ábra: Egy történet vizuális portréja. Dillingham, 2005.

A pedagógus ezek után megkéri a gyerekeket, hogy rajzolják le például a kedvenc
állatukat a lapra.
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Gondolkodjanak egy problémán a lerajzolt dologhoz illeszkedően, és találjanak
hozzá egy megoldást is!
Ezt írják rá a lapra. Például: a rozmárt megtámadta egy gyilkos bálna. A rozmár
az agyara segítségével fölmászott a jégre.
Most tegyenek fel a gyerekeknek kérdéseket azzal kapcsolatban, hogy mit csinált
az állat, amikor megtámadta a bálna, hol volt, kivel volt, milyen hangokat lehetett
hallani stb.
A kép segítségével a gyerekek adják elő a történetet hangok, mozdulatok bevonásával egy társuknak vagy egy kis csoport előtt!
A társak mondják vissza a történetet, színezzék ki további hangokkal, mozdulatokkal, arckifejezésekkel! A történet kitalálója ezeket megjegyzi, és kiegészíti az első
változatot az újabb elemekkel: szöveg, hang, mozdulatok.
Ezek után a gyermekek bemutatják a történetet megelevenítve hangokkal,
mozdulatokkal, majd további gyakorlás után előadják azt a szüleik és a társaik előtt
(Dillingham, 2005).

A történet megalkotása
Vegyünk egy probléma-megoldás helyzetet, és ábrázoljuk a történet főbb elemeit
papíron: kezdés, probléma, megoldás, befejezés (2. ábra).
2. ábra: A történetalkotás részletes vizuális portréja Dillingham 2005 nyomán. Ohler, 2013.

Az ábrát nézve bal oldalról, láthatjuk, hogy az élet folyik a maga medrében, amikor
egyszer csak valami olyan történik, ami kizökkenti a mindennapi kerékvágásból. Így
az kezd izgalmasabbá válni, hiszen felbukkant egy probléma vagy egy lehetőség,
amire reagálnunk kell. Egyre nagyobb a feszültség, amikor történik valami fordulat,
valami változás, ami megoldást hoz, és csökkenti a feszültséget. Az élet visszatér
a normál kerékvágásba, de ez már lehet, hogy nem ugyanaz, mint ami a probléma
vagy a lehetőség előtt volt. A feszültség megszűnt, a probléma megoldódott.
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A TÖRTÉNET ELEMEI RÉSZLETESEN
A történet eleje
Le kell írni, hogy milyenek a hétköznapi körülmények. Minden olyan elemet meg
kell ragadni, ami segíti a vizualizációt, és lényeges a történet további menete szempontjából. Erre elő lehet készülni már korábban a mese- vagy történethallgatások
során: meg kell figyeltetni, hogy mely nyelvi elemek, szavak teszik érzékletessé
a történetet.
A főszereplő bármi lehet: lehet egy barát, egy állat, egy darab újságpapír, bármi,
ami beindítja a diákok fantáziáját, és amihez tudnak találni egy olyan problémát,
egy olyan helyzetet (és később hozzá megoldást), ami megzavarja a mindennapi élet
folyását.
A történet elejére el kell helyezni olyan elemeket, kérdéseket, amiből a hallgató
megérti, hogy a főszereplőnek meg kell azt oldania – akár mások segítségével is.
Lehet, hogy a megoldáshoz útra is kell kelnie. Érdemes történetkezdő mondatokkal
segíteni az elindulást: Egyszer volt, hol nem volt…, Élt egyszer egy… Ezeket a szövegalakító, szövegszervező stratégiákat tanítsuk meg az elején!

A történet közepe
Nézzünk rá az ábrára! Mire emlékeztet az ábra? Egy függőhídra, ami két oszlophoz
van rögzítve, és nem kelti a stabilitás érzetét. Ezen a bizonytalanságérzetet keltő
hídon kell a főszereplőnek átkelnie ahhoz, hogy a problémája megoldódjon. Lehet,
hogy tétovázik, hogy rálépjen-e a hídra, de mindenképpen át kell ahhoz kelnie, hogy
a problémája megoldódjon (Ohler, 2013).
A probléma, a kihívás, a cél kitűzése, bármi, aminek köze van a szereplő életéhez,
előrevetíti a jövőbeli események bekövetkeztét. Ez mozgatja előre a történetet, ez
okozza a feszültséget, de ebből fog következni a megoldás is. A probléma, a feszültség
és a megoldás tehát a történet lelke. Ebbe a részbe kell kerülnie mindennek, ami jól
leírja a feszültséget, ami tovább bontakoztatja azt, ami újabb akadályt jelent, de
mégis a megoldás felé, a feszültség csökkenéséhez és megszűnéséhez vezet. A probléma lehet fizikai, mentális, érzelmi, lelki vagy ezek kombinációja is akár. Ebből
következően a megoldás is sokféle lehet: elég lehet, ha csak egy székben ülve átgondoljuk a dolgokat, a szempontokat, de lehet, hogy be kell utazni az egész világot érte.
Némelyikhez nem kell semmiféle külső segítség vagy varázslat, más probléma
megoldásában pedig csak a csoda vagy a szerencse segíthet.
A feszültség nem tűnik el egy csapásra, a szereplő újabb és újabb akadályokba
ütközik, mégis kitart. Közben ő is fejlődik, és végül eléri a célját. Tulajdonképpen
maga a változás, a szereplő jellembeli tulajdonságainak megfelelő kombinációja,
illetve újabbak megnyilatkozása lesz az, ami hozzásegíti a probléma megoldásához.
Lényeges eleme lehet a feszültségnek akár a szereplő félelme, tudatlansága vagy
bizonytalansága, és az, hogy ezt hogyan tudja leküzdeni. Az is előfordul, hogy csak
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a saját félelmei tartják vissza attól, hogy túljusson a problémán. Ehhez szüksége lehet
akár külső segítőkre vagy segítségre is. Ha kihagyjuk a történetből a belső változás,
az átalakulás elemét, a történet unalmas, hallgathatatlan és nézhetetlen lehet, mert
nem teremtődik meg az igazi feszültség. A történet csak a saját maga kedvéért
hangzik el: történet a történetért. A szereplő nem lesz jobb, okosabb, kitartóbb,
türelmesebb, esetleg erősebb (fizikailag/lelkileg) vagy egyáltalán érettebb személyiség. Nem sarkallja a befogadót arra, hogy tegyen valamit, ha nehézségekkel találja
szembe magát. A cél, hogy megértse, ne hagyja, hogy sodorják az események, legyen
a saját élete formálója! A küzdelem hozzátartozik az életünkhöz, ezért gyakorlatilag
lehetetlen nem odafigyelnünk a nehézségekről szóló történetekre. Különösen
szeretjük a jutalommal, győzelemmel járó befejezéseket (Gallo, 2016: 16).
Ezeket az elemeket, a történet struktúráinak ok-okozati viszonyait kell átlátnia
a gyereknek, és alkalmaznia a saját történetében, mert később ezekből a mintákból
tud majd építkezni az élete nehezebb szakaszaiban. A mesealkotás vagy meseelképzelés alatt történő elaboráció során az „alkotó” (a hallgató is alkotó) „kidolgozza”
magából a feszültségeit, a szorongásait, és ennek a belső képalkotásnak gyógyító
hatása van (Kádár, 2012).
A jól megírt történetben a hallgató talál valamit, ami rezonál a saját életére. Át
tudja élni, érezni a helyzetet. Ezek az átalakulások lehetnek allegorikusak (hogyan
válik Luke Skywalker jedivé) vagy nagyon hétköznapiak (a szereplő rádöbben
az illatok fontosságára, például egy rövid reklámtörténetben). A változást elmesélő
történetekre jobban emlékszünk, mint az azt nélkülözőkre. Néha a változás egyetlen
pillanathoz köthető, máskor fokozatosan történik meg.
Az inspiráló történetmesélők soha nem hallgatják el drámájuk gyötrelmes részeit,
inkább minden eseményt úgy fognak föl, mint az átalakulásra, növekedésre,
a hallgatósággal való mély és tartalmas érzelmi kapcsolat kialakítására kínálkozó
lehetőséget (Gallo, 2016).
A mesének ezekre a stratégiai pontjaira már a korai meséléseket követő beszélgetések vagy akár az interaktív mesélés során (Szinger, 2009) rá lehet irányítani
a figyelmet.

A befejezés
A befejezésnek el kell hitetnie a befogadóval, hogy érdemes volt végignéznie,
végighallgatnia a történetet. Ez különböző lezárást jelenthet: de a történet elején
felvetődött kérdésre, a problémára választ kell, hogy adjon a mű, vagy lehetőséget
adhat arra egy nyitottabb befejezéssel, hogy a hallgató maga válaszolja meg a felvetődött kérdést a saját tapasztalatai, elképzelései szerint. A lezárás azt is sugallhatja,
hogy nem adható egyértelmű válasz a problémára (Ohler, 2013).
Az utolsó részben a főhős átváltozott, levonta a tanulságot. A sorscsapások
bölcsebbé tettek minket is, eltölt bennünket a biztonságérzet, innentől bármit
képesek vagyunk túlélni (Gallo, 2016).
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KÉSZÜLÉS AZ ELŐADÁSRA
Ha a gyerekek felvázolták az esemény főbb csomópontjait maguknak, mondják el
a történetet többször a társaiknak, akik vissza is mondják azt nekik! A társ is
igyekezzen egyénileg színezni a történetet, ami segít a mese kitalálójának életre
kelteni a történetét. Tehát párokban meséljék el a történetet egymásnak, majd
mondják vissza a történetet az azt kitalálónak! A történet eredeti megalkotója
a visszamesélés közben jegyzetet készít arról, hogyan javítson a történetmesélésén,
hogyan egészítse ki olyan elemekkel, amelyek által elképzelhetőbbé válik a szöveg,
tegyen bele olyan kifejezéseket, amelyek jól vizualizálhatók, részletezze a külső
tulajdonságokat, amelyek illenek a szereplő személyiségéhez, vagy hangutánzó,
hangulatfestő szavakkal tegyék érzékletessé a cselekvéseket (például csoszogott,
zörgött, szipákolt).
Mivel írás közben sokszor olvassák a saját szövegeiket, ez gyorsabbá teszi az olvasásukat, fejleszti az olvasás technikai oldalát, az olvasási készségüket. Mindenképpen hangosan gyakorolják az olvasást, mert a fülükbe érkező szöveg visszajelzést
küld a felolvasás minőségéről, a mondatok tényleges jólszerkesztettségéről és
felolvashatóságáról. Rövid időn belül úgy olvasnak fel, mintha beszélnének, hiszen
intonálni is elkezdenek hozzá, a szöveg felolvasásának folyékonysága és ritmusa is
jobbá válik a felolvasások során.
A többszöri felolvasás után tehát átélik a gyerekek, hogy jól tudnak olvasni, ami
önbizalommal tölti el őket, és ez az, ami tovább bátorítja őket az írásra és olvasásra
(Dillingham, 2005).
Ha nem adunk lehetőséget, hogy előadják a saját maguk által kitalált történeteket,
elvesztik az érdeklődésüket nemcsak az iránt, hogy írjanak, alkossanak, előadjanak,
hanem az iránt is, hogy odafigyeljenek másokra.

A PERFORMANCIALITERÁCIÓ ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI
Dillingham egy hatfokozatú skálán 7 értékelési szempont mentén javasolja az alkotás
értékelését.
A szempontok:
1. Megvan-e a történetnek az összes főbb pontja: kezdés, probléma, megoldás,
befejezés?
2. Mennyire sikerült megrajzolni, kidolgozni a vizuális portrét, illetve írásban
utalásokat tenni a történetre?
3. Sikerült-e a történet különböző szereplőinek a karaktereit megalkotni, és ez
hangilag is megjelent-e a dialógusoknál?
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4. A történet cselekményes részeit mennyire sikerült mozdulatokkal is megjeleníteni az alkotónak?
5. Igényes-e a leírt történet stílusa, jó-e a helyesírás és a nyelvtan?
6. A történetnek változatos-e a szókincse, mennyire jól formáltak a mondatai,
illetve azok meg- és beszerkesztettsége?
7. Sikerült-e olyan szavakat találni a történethez (igék, melléknevek, főnevek,
határozók), amelyek segítik a vizualizációt? (Később már a metaforahasználatra is lehet biztatni a diákokat) (Stanley és Dillingham, 2009).
A fenti értékelési szempontokhoz lehet ugyan ötfokú skálát megadni, de célravezetőbb egy ilyen alkotó folyamatnál a fejlesztő értékelést, visszajelzést alkalmazni.

HOGYAN LEHET ÓVODÁSOKNÁL ELŐKÉSZÜLNI
A PERFORMANCIALITERÁCIÓS GYAKORLATOKRA?
Olvassunk sokféle műfajú szöveget a gyermekeknek, hogy hozzászokjanak az egyes
műfajok különféle nyelvezetéhez, szövegezéséhez!
A történetek után beszéljük meg a történetet! Tegyünk fel kérdéseket a történetre:
ki, mikor, hol, milyen volt stb.!
Hívjuk segítségül a szöveg nélküli képeskönyveket, és alkossuk meg hozzá
a történetet közösen!
Hallgassunk olyan dalokat, amelyeknek története van, és mondjuk vissza a történetet a saját szavainkkal/zene nélkül!
Rajzoljunk egy életeseményhez képet, és meséljük el hozzá a történetet!
Csak pantomim segítségével próbáljunk feleleveníteni egy ismerős történetet!
Később önálló történeteket is eljátszhatunk szavak nélkül.
Tánc segítségével jelenítsünk meg hangulatokat, történeteket!
Bábozzunk el egy történetet közösen!
Nézegessünk multimédiás meséket is! (Stanley és Dillingham, 2009)
Rendkívül jó gyakorlat az is, ha némafilmeket (Chaplin, Mr. Bean) próbálnak
meghangosítani a gyerekek.

ÖSSZEGZÉS
A történetmesélés azt jelenti, hogy képesek vagyunk ötleteinknek érzelmi töltést
adni, kontextusba ágyazni és fontossági sorrendbe rendezni (Gallo, 2016).
A performancialiteráció során a gyermek önkéntelenül belevonódik a történetbe,
annak részese lesz. Az előadások közben a gyerekek pozitív visszajelzéseket kapnak,
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amikből tovább töltekeznek, elkezdik élvezni az írást, a költészetet, és hogy megoszthatják alkotásukat másokkal, kifejezhetik az érzelmeiket. A módszer által gyorsan
megtanulják, hogy mit jelent az, hogy valamit történetnek fogunk fel, általa megtanulnak kommunikálni egy történetet, mert megtanulnak viszonyulni a történetekhez (Dillingham, 2005).
A történetek nemcsak szórakoztatnak, megnevettetnek, hanem elgondolkodtatnak
és megváltoztatnak bennünket, motiválnak, mozgalmakat indítanak el, nevelnek és
inspirálnak. A saját történeteink is. Ugyanakkor nem a történeteink határoznak meg
minket, hanem az, ahogyan képesek vagyunk azokat feldolgozni (Gallo, 2016).
Fisher és Frey (2007) figyelmét felkeltette egy San Diego-i általános iskola, a Rosa
Parks, mert pár éven belül az iskolai átlagok majdnem kétszeresével javultak
a környékbeli iskolák átlagjavulásaihoz képest. A Rosa Parks iskolába jártak a környék leghátrányosabb helyzetű gyermekei, akik tanulmányi eredménye a legros�szabb volt a környéken. 1999-ben az iskola elhatározta, hogy változtatni kell a módszereken. Egy olyan átfogó, közös iskolai fejlesztést hajtottak végre a szülők
bevonásával, amelyek kutatásokra alapozott módszereket alkalmaztak a literációs
fejlesztésben. Mindig ugyanazt a keretet fejlesztették tovább, tehát fontos volt, hogy
nem egyszer egyik módszerrel próbálkoztak, máskor pedig egy másikkal. Összeválogatták – sok kutatás után –, hogy mely technikákat emeljék be a programjukba, és
azokat fejlesztették tovább. Számos elemet beemeltek a programba. Az iskola összes
tanára részt vett ebben. Az átfogó programnak része volt a performancialiteráció is,
mivel minden olyan alapvetésnek megfelelt, amit az iskolában oktatók a tanulásról
gondoltak. Ezek a következők: a tanulás társas tevékenység, a beszélgetések kritikus
pontjai a tanulásnak, az olvasást, írást és a szóbeliséget integrálni kell, a tanulók
felelősek a saját tanulási fejlődésükért. Ahhoz, hogy valaki jó történetmesélővé
váljon, a stratégiai lépések ismeretén túl folyamatos gyakorlásra van szükség, ezért
az iskola minden óráján ugyanazokat a módszereket használták, mindig az életkori
fejlettségi szintnek megfelelően.
A módszer megvalósításához segítségképpen ajánlható videók:
1. Storytelling with High Needs and Emotionally Disabled Students: Performance Literacy. Link: https://www.youtube.com/watch?v=d2QQ6NvVT8M
(Letöltés: 2020. 01. 20.)
Ebben a videóban Dillingham bemutatja a technikát egy olyan kis csoportnak,
amelynek minden tagja valamilyen speciális nehézséggel küzd. A videóból
látható, hogy ez a fajta történetmesélési technika mennyire leköti a gyerekek
figyelmét, és képesek felismerni azokat a tényezőket, amelyek érdekessé teszik
az előadást. Amikor előre tudják, hogy vissza kell mondaniuk a történetet,
hegyezik a fülüket, fókuszálják a figyelmüket. Ez a fajta hosszabb koncentráció
már önmagában is figyelmet érdemlő ennél a csoportnál. Ezek után a gyerekek
maguk próbálják ki a módszert lépésről lépésre. Dillingham elmondja, hogy
a gyerekek, ahogy egyre többször állnak ki az osztály elé, elkezdenek megtanulni bízni a többiekben, hiszen folyamatosan segítik egymást pozitív vissza-

Oktatás

jelzésekkel, kiegészítésekkel, és ugyanezt adják vissza a társaiknak. Egyre
magabiztosabbak lesznek ebben a szituációban.
2. Performance Literacy for Young Children through Storytelling. Link: https://
www.youtube.com/watch?v=jE9Rryhbe8Y (Letöltés: 2020. 01. 20.).
Dillingham lépésről lépésre mutatja be a tanítás folyamatát. Amikor az óvodások megtudják, hogy nekik is részt kell venni az előadásban, először egyesek
meg vannak szeppenve, de mivel végig ott áll mellettük a tanár, segít nekik, így
a közös előadás már nem okoz annyira frusztrációt.
3. Brett Dillingham and Nile Stanley: The Magic of Performance Literacy. Link:
https://www.youtube.com/watch?v=SF1tGp6LsZY (Letöltés: 2020. 01. 20.).
Ebben a videóban is lehet látni a tanulás folyamatát, és több előadást a gyerekektől.
4. Dan McAdams: The Self as a Story. Link: https://www.youtube.com/
watch?v=ySDUoyL3KHg (Letöltés: 2020. 01. 20.)
McAdams – aki 10 év kutatómunkára alapozva humánfejlesztéssel foglalkozott
– 1993-ban megírta a The Stories we live by című könyvét. Hogyan formálják
identitásunkat belső monológjaink és személyes mítoszaink? Az emberi elme
elsősorban a történetmondás eszköze.
(A fenti videók angol nyelvűek, de az első három jól követhető azoknak is, akik
nem értenek angolul. Még számos könyv és videó található ebben a témában.)
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SZÖVEG NÉLKÜLI
KÉPKÖNYVEK ALKALMAZÁSA
KÖNYVES FOGLALKOZÁSOKON
Esettanulmány1
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TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

KATALIN BAKÓ – DÓRA DOMOKOS – BEATRIX GODA:
SILENT BOOKS AT LIBRARY AND SCHOOL EVENTS.
A CASE STUDY
Librarians at the National Educational Library and Museum hold activities for K-12
children based on wordless picture books (silent books). The events focused on how can
silent books be used in educational institutions, and libraries. How they can help to
improve and encourage language, reading and art skills and communication.
Dóra Domokos held complex classes among 6-7-year-old children. Her main goal
was to provide a relaxed and joyful atmosphere for kindergarteners while they have
a positive experience with books. Showing them that reading and talking about books
is a very exciting activity.
Katalin Bakó studied the opportunities in reading development among children
aged 7-8. Her work also included sensitization, community building, school
socialization and school library use.
Beatrix Goda worked with sixth-grade students with disadvantaged background.
Children were encouraged to decode pictorial metaphors and symbols and tell stories
to each other about them. Children’s ability of oral expression and critical thinking
were developed constantly. During 45 minute activities students’ reactions and
attitudes were observed and analysed.
Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum munkatársai, a cikk szerzői,
az elmúlt év során számos, szöveg nélküli képkönyveken alapuló foglalkozást
tartottak óvodás, alsó tagozatos és felső tagozatos gyermekek részére. Olyan kérdé1

Az esettanulmány a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 2019. 5. számában megjelent írás: Goda Beatrix:
A „silent book” alkalmazásának lehetőségei könyvtári foglalkozásokon című cikk szerves folytatása.

2

A szerzők könyvtárosok az Oktatási Hivatal Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeumban (Budapest).
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sekre kerestük a válaszokat, hogy hogyan és milyen módszerekkel lehet a szöveg
nélküli képkönyveket csoportosan feldolgozni; ugyanazt az élményt adja-e a képkönyv egy 5 évesnek, mint egy 12 évesnek. A foglalkozásokhoz kizárólag művészileg
magas színvonalon kivitelezett, igényes, nem egy esetben szakmai zsűri által díjazott
műveket használtunk.
A közkönyvtárak és a közoktatás feladatai között számos párhuzamot találhatunk. Az IFLA (International Federation of Library Associations) a gyermekek
(0–18 évesek) könyvtári ellátására vonatkozó irányelvei között szerepel a nyelvi,
az olvasási és a műveltségi készség fejlesztése, valamint annak a biztosítása, hogy
a gyermekek megoszthassák egymással olvasási élményüket. A Nemzeti alaptantervben (2012) a közoktatásban fejlesztendő kulcskompetenciák között szerepelnek
az esztétikai és művészeti tudatosság és kifejezőképesség, valamint az anyanyelvi
kommunikáció fejlesztése is. Ezen feladatok együttes ellátására ideális eszköz
a szöveg nélküli képkönyvek használata könyvtári, iskolai könyvtári vagy iskolai
foglalkozások keretében.
Szerencsénkre találtunk olyan nevelési és oktatási intézményeket, amelyek
partnerek lettek kísérletező munkánkban. Mivel a képek értelmezésénél, a képkönyvek feldolgozásánál figyelembe kell venni a gyermekek életkorát és fejlettségi szintjét,
minden helyszínen több művet is kipróbáltunk. A könyvek kiválasztását, a hozzájuk
tartozó kérdéseket, a feladatok összeállítását, a gyermekektől elvárt válaszokat és
reakcióik megtervezését a téma nemzetközi szakirodalmára alapoztuk.
Az alábbiakban módszereinket, tapasztalatainkat, megfigyeléseinket foglaljuk
össze az egyes korosztályok szempontjából.

DOMOKOS DÓRA: EGY KÉP TÖBBET MOND EZER SZÓNÁL,
AVAGY AZ ÓVODÁSOK ELSŐ KÉPKÖNYVES ÉLMÉNYEI
2018 őszén megjelent Rofusz Kinga Otthon3 című könyve a gyermekirodalmi
könyvpiacon. Az illusztrátor több interjúban is beszélt a képkönyvről mint hazánkban eddig nem ismert szépirodalmi műfajról. Szakmai és személyes érdeklődésemet
is felkeltette a téma. Gyermek- és ifjúsági könyvekkel foglalkozó könyvtárosként és
két óvodáskorú gyermek édesanyjaként érdeklődéssel figyeltem, mi a varázsa,
hogyan segítheti a még betűket olvasni nem tudó gyermekeket egy képkönyv.
Az elmúlt fél év során 5–10 éves gyermekek számára tartottam képkönyves
foglalkozásokat. Az első tapasztalatokat kisiskolások között szereztem egy nyári
táborban. A céljaimnak megfelelő pedagógiai koncepcióm kialakításához elengedhetetlen volt ez az első pár tapasztalás. Ennek során ugyanis rájöttem, hogy számomra
az ideális környezet a nagycsoportos, iskolába készülő óvodások köre; ma már nem
is tartok foglalkozást, csak óvodás csoportoknak.
3

Rofusz Kinga (2018): Otthon. Vivandra, [Budaörs]
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Az alábbiakban – az első tapasztalatokat is beépítve – a fókuszpont a gyermekek
első képkönyves találkozásán van, illetve azon, hogy milyen módszerrel tudom
az óvodások körében élményszerűen bemutatni a „képpel mesélő” könyveket.

KÉPKÖNYVEK A GYAKORLATBAN
Mindenekelőtt megemlítem, hogy a mai, hazai könyves piacon nem lehet képkönyvet vásárolni! Nincs a könyvesboltokban, könyvtárakban, kizárólag a már korábban
említett Rofusz Kinga-kötet. Ám Pauer Erika és Szabó Eszter, az egri Bródy Sándor
Megyei és Városi Könyvtár könyvtárosai révén több külföldi képkönyvet ismerhettem meg. Az általuk tartott könyvtári foglakozáson találkoztam képkönyves
foglakozással először. Külföldről azonban sikerült beszerezni több képkönyvet is.
A gyermekeknek az alábbi két könyvvel vezettem be a képkönyv fogalmát:

Mari, Iela (2015): Ein Baum

Lee, Suzy (2008): Wave.

geht durch das Jahr.

Az Ein Baum geht durch das Jahr (Egy fa egy éve)4 klasszikus, a természet körforgását bemutató mű. A szerző, Iela Mari – eredeti néven Gabriela Ferrario (1931–
2014) számos gyermekkönyv szerzője és illusztrátora.
Suzy Lee: Wave (Hullám)5 című könyve 2008-ban elnyerte a New York Times
„Legjobban illusztrált könyv” díját.

Kiknek? Milyen céllal?
Ennek a két fő kérdésnek a megválaszolása irányította foglalkozásaim kialakítását.
A korosztály, a helyszín és a meghatározott cél képezték az alappilléreket.

4

Mari, Iela (2015): Ein Baum geht durch das Jahr. Moritz, Frankfurt a. M.

5

Lee, Suzy (2008): Wave. Chronicle Books, San Francisco.
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2019. október végéig kilenc foglalkozást tartottam három különböző helyszínen,
más-más életkorú csoportnak a fent említett két könyv alapján. Napközis táborban
8–10 éves gyermekeknek, nyári könyvtári piknik keretében 3–5 éveseknek, valamint
a Zuglói Herminka Óvoda és a NEO Katica Tagóvoda nagycsoportjaiban, 6–7
éveseknek délelőtti csoportfoglalkozáson.
Az első két helyszínen – a táborban, illetve a könyvtári sátorban – szerzett
tapasztalatok nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a célközönségemnek, az óvodásoknak a legmegfelelőbb első képkönyves foglalkozást felépíthessem.
Elsődleges célom lett, hogy a részt vevő gyermekek pozitív könyves élményt
kapjanak. Olyan légkörben meséljenek a velem / képkönyvvel töltött időről, ami jó
érzéssel tölti el a lelküket. Legyen ez olyan félóra a napjukban, amikor könyvet
foghatnak, lapozhatnak, miközben a szóbeli kifejezőkészségük fejlődik, a fantáziájukról (hiszen mindenki magában „olvassa végig” először a képkönyvet) nem is
beszélve! A másik cél természetesen az olvasóvá nevelés volt.
Fontos megemlíteni, hogy óvodás korban elengedhetetlen a mozgásos játékok
beépítése a foglalkozásba. A ráhangoló és a lezáró résznél egyaránt segíti a gyermekek figyelmének fenntartását. Nagyon szívesen veszik az ajándékot, így a találkozás
végén tőlem minden esetben saját készítésű, a feldolgozott könyvhöz kapcsolódó
könyvjelzőt kaptak.
Az általam választott két képkönyv más-más értéket képvisel. Az első inkább
az ismeretközlésre összpontosít, a második inkább művészi élményt ad.

Foglalkozásleírások
1. Foglalkozás Mari, Iela: Ein Baum geht durch das Jahr könyve alapján.

Feldolgozása:

■ iskolásokkal (8–10 évesek) nyári tábor keretében, időtartam: 35–40 perc, 2 alkalommal.
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A könyv egy fát központba állítva mutatja be röviden a négy évszakot, illetve egy
mogyorós pele és egy költöző madárcsalád kapcsolatát.
I. Minden esetben egy kötetlen bemutatkozással kezdődött a foglalkozás, megkérdeztem, hogy érzik magukat, milyen érzésekkel jöttek el. Ilyen módom feltérképezhetővé vált a lelkiállapotuk és a csoportegység.
Majd a feldolgozást ráhangolódást segítő feladattal folytattam. A fantáziájukat
szerettem volna bekapcsolni egy „Csukd be a szemed, és képzeld el, hogy egy
erdőben sétálsz!” játékkal. Vezetett meditáció vagy képzettársítás folyamán az erdő
fáit kellett elképzelniük a négy évszaknak megfelelően.
II. Következő lépésként elővettem a könyvet, és kezdődhetett a fő rész, az „új
átadása”.
Megkérdeztem, ki tud már olvasni (voltak a csoportban, akik akkor végezték el
az első osztályt). Mindenkit megerősítettem, hogy ezt a könyvet mindenki tökéletesen fogja tudni olvasni. Azt kértem tőlük, hogy először csöndben, magukban
olvassák végig a történetet, és ha elfogytak a lapok, megbeszéljük a látottakat.
A feldolgozás során irányított kérdésekkel először a könyv újfajta közlési technikájára vezettem rá őket:
■
■
■
■

Kell-e ismerni a betűket, hogy olvasni tudjunk?
Hogyan neveznék azt a könyvet, ami képekkel meséli el a cselekményt?
Szívesen olvasnának-e még hasonló műveket?
Milyen, már általuk ismert, olvasott történetet nézegetnének képkönyv formában?

Azután a könyv történetét beszéltük meg. Ki a főszereplő? Mi történt vele?
Tetszett-e a könyv?
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Majd közös „olvasással” végignéztük a könyvet. Fontos megemlíteni, hogy
a képkönyveknek (is) mindig van egy másodlagos jelentése, amire rá lehet irányítani
a figyelmet. Ebben az esetben én a természet- és állatvédelmet emeltem ki.
III. A könyv feldolgozása után a reflektáló, összegző, lezáró rész következett, amit
egy átmozgatós játékkal, a jól ismert szobros játékkal kezdtem. A gyermekek körbe
sétálnak/futnak és egy tapsra mindenki azzá változik, amit mondok, két tapsra
sétálhat tovább. Próbáltam a természetből vett növényekkel, állatokkal kapcsolódni
a könyvhöz.
Lezárásnak mindenkinek adtam egy saját készítésű könyvjelzőt, amire a mogyorós peléről írtam információkat.

Tapasztalatok I.
A helyszínről és a csoportösszetételről:
Első tapasztalataimat a III. kerületi, összevont nyári napközis táborban szereztem.
Szinte azonnal érezhető volt, hogy sem a korosztályi sokszínűség, sem a helyszín,
sem az időpont nem megfelelő számomra. A gyermekek nem ismerték egymást,
nehezen nyíltak meg, fáradtak és fásultak voltak, a nyolcévesek és a kiskamaszok
egyaránt. Érthető, hogy a nyár közepi időpontban inkább pihentek volna. A helyszín
sem volt ideális, nagy sörsátrakban, salakpályán kellett együtt dolgoznunk.
A foglalkozásterv a gyermekcsoport összetétele és a nem várt körülmények miatt
azonnali átalakítást igényelt. Hosszabban zajlott az érdeklődő, feltérképező beszélgetés. És inkább a szobros játékkal próbáltam oldani, lazítani a gyermekeket, előhívni
az emlékeiket, illetve átmozgatni őket.
A képkönyv fogadtatása:
Az előbb leírt negatív körülmények ellenére meglepődve tapasztaltam, hogy
a könyv végiglapozása közben teljes csöndben és csillogó szemmel figyelték a történetet. A csoda, az élmény átadása megtörtént. Szívesen fogtak volna még a kezükbe
hasonló könyveket, és a mogyorós pele mint ismeretlen rágcsálótípus is tetszett
nekik. Örültek az ajándék könyvjelzőn olvasható információknak is. A kérdésekkel
történő feldolgozás mégis nehézkesen alakult. A gyermekek passzívan álltak
a helyzethez.
Tanulság a könyv történetéhez, hogy didaktikusan és direkt mesél. Inkább
az óvodás korosztály igényeihez és ismereteihez igazodik. Egy nyári tábor, előzetes
helyszín- és gyermekismeret nélkül nem a legideálisabb közeg egy ilyen típusú
eseményhez! Viszont a képkönyv mint új, ismeretlen forma tetszett a gyermekeknek,
és szívesen foglalkoztak vele. A kötelező olvasmányokat szívesen olvasnák ebben
a formában!
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2. A foglalkozás alapjául Lee, Suzy: Wave című műve szolgált.
Feldolgozása:
■ iskolásokkal (8–10 évesek) nyári tábor keretében, időtartam: 35–40 perc, 2 alkalommal
■ óvodásokkal (5–7 évesek), délelőtti foglalkozáson, 4 alkalommal

A könyv egy kislány tengerrel való első találkozását jeleníti meg. Harmadik
szereplőként jelenik meg egy sirálycsapat, mintegy hangsúlyozva az események
fókuszát. A művészi hatás erősebb, a könyv nem véletlenül nyerte el kiadása évében
a New York Times díját.
I. Ebben az esetben is egy kis kötetlen bemutatkozással kezdtem. Ki vagyok, honnan
jövök. A könyvtáros, könyvtár fogalmának tisztázását is megejthetjük az ismerkedő
részben.
A ráhangolódást kétféleképpen alakítottam ebben az esetben:
■ A test bemelegítése hagyományos fej-, nyak-, váll-, csípő-, térdkörzéssel. Majd
a beszédhez, önkifejezéshez fontos arcizmokat, szájat, nyelvünket melegítettük
be játékos, vicces formában, ún. Manócska játékkal.6
■ A fantázia bemelegítése, az ismeretek felelevenítése találós kérdésekkel. Vízzel,
nyárral, vízparttal kapcsolatos fogalmakra kérdeztem rá, mint például kagyló,
strand, hajó, nap, cápa stb.
6

Segítségemre volt Perlai Rezsőné (2014): Az óvodáskor fejlesztőjátékai. Flaccus, Budapest kötete.
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Az éppen aktuális csoporttól függően lehet még Utazós játékot is játszani, ahol
szembecsukás után általam irányítva mindenki elképzeli a kedvenc vízparti helyszínét. Esetleg hangeffektekkel színesíthető az „utazás”.7
II. A már leírt módon elkezdődött a képkönyv megmutatása, közös feldolgozása.
Irányított kérdéseimmel a Wave című könyv esetében a természet és ember
kapcsolatát jártuk körül.
■
■
■
■
■
■

Vajon járt-e már tengerparton a főszereplő kislány?
Hogyan próbál a kislány kommunikálni a tengerrel?
Mit csinálnak a sirályok a képeken?
A tenger beszélget a kislánnyal?
Hogyan kell viselkedni a természetben?
Kiszámítható-e a tenger?

III. Lezárásként a „Tűz, víz, repülő” játékot alkalmaztam, aminek a vízpart három
helyszínét feleltettem meg. „Hajó” mondásánál integetni kellett, „víznél” úszó
mozdulatokat tenni, a „part” elhangzásánál le kellett guggolni. Aki kiesett, az az
általam előre odakészített víz és tenger témájú könyvekből választhatott és lapozhatta azokat végig. Búcsúzáskor természetesen könyvjelzőt kaptak ajándékba
a gyermekek.

Tapasztalatok II.
A helyszínről és a csoportösszetételről:
A Wave című könyvvel volt szerencsém a legtöbb tapasztalatot szerezni. A tábori
és óvodai helyszínen dolgozva megállapítható, milyen fontos, hogy:
■ a foglalkozáson részt vevő gyermekek ismerjék egymást,
■ max. 14 résztvevő legyen,
■ a helyszín megfelelően „zárt” legyen.
A nyári tábor iskolásai inkább a lazítós, játékos oldaláról közelítettek a témához.
Az időpont, a helyszín inkább a kötöttségek nélküli együttlétre irányított minket.
Az általam választott két óvodában már tudatosan figyeltem, hogy az előbb
felsorolt pontokat teljesítve kezdjek bele a munkába. A felkért óvodák minden
esetben szívesen, érdeklődéssel fogadták jelentkezésemet.
Négy alkalommal volt lehetőségem középső- és nagycsoportokba eljutni és
bevezetni a képpel mesélés lehetőségét. A gyermekek itt saját csoportszobájukban
dolgozva tudtak a leginkább és legjobban figyelni. Az optimális létszám 12–14 fő
volt, vegyesen fiúk és lányok. A csoport elhelyezkedésénél fontos tekintettel lenni

7

Sok fantáziát bekapcsoló játékról olvastam, de kiemelném Gabnai Katalin (2011): Drámajátékok: Bevezetés a drámapedagógiába. Helikon, Budapest kötetét.
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arra, hogy egyetlen könyvet néz minden gyermek. Mindenkinek ugyanolyan jól kell
látnia a képeket. Lehetőséget kell adni mindenkinek, hogy elmondhassa, mit gondol.
Ennél nagyobb létszámnál erre nincs mód.
A képkönyv fogadtatása:
A Wave végiglapozása közben teljes csöndben figyelték a történetet, a filmszerű
képek láthatóan felkeltették az érdeklődésüket, ezáltal a csoda, az élmény átadása itt
is megtörtént. Az iskolásoknak és az óvodásoknak is tetszett a könyv, a főszereplő
személyét közel érezték magukhoz. Összegezve az első képkönyves élményük
pozitívnak mondható.
Mindkét helyszínre sok könyvet vittem a foglalkozás végére, amit nézegethettek.
Kiemelném a Csimota Kiadó Design-sorozatát (klasszikus mesék képkönyv formában), amelyeket előszeretettel forgattak, kritizálták az illusztrációs technikákat. Ez
a sorozat is inkább a vizuális, művészi élményre helyezi a hangsúlyt, akárcsak
a Wave.
Tapasztalatom szerint a foglalkozás lezáró részében időt kell hagyni a szabad
lapozgatásra, egymás közti beszélgetésre, ezzel is erősíteni a pozitív könyves
élményt.
A fantázia aktív használata minden esetben megfigyelhető volt. Az óvodásoknál
az egyik találós kérdés megfejtése a polip volt. A történet feldolgozása közben
az egyik oldalon megjelenő kék, fehér, fekete képbe felemelkedő hullámba minden
kisgyermek belelátott egy polipot, a polip csápjait.
Az iskolás gyermekek összetett mondatokban beszéltek a történetről. Érzékelhető
volt egyfajta kontrollált kifejezésmód. Az óvodások fantáziadúsabb, egyszerű
mondatokat mondtak.
Összegzésként elmondható, hogy rengeteg lehetőség rejlik a képekkel mesélő
könyvekben. Az első óvodai képkönyves találkozáshoz, úgy érzem, sikerült kialakítanom a megfelelő tematikát. Azt viszont már most tudom, hogy ugyanahhoz
a csoporthoz a második, sokadik alkalmakkor érdemes olyan könyvet vinni, ami
már többlettartalommal is rendelkezik.
Úgy gondolom, hogy az óvodapedagógusok, gyermekkönyvtárosok saját céljaiknak megfelelően több alkalommal, projektszerűen vonhatják be a képkönyveket
munkájukba.
A műfaj alkalmas lehet arra, hogy az óvodákban kialakítsanak egy hároméves
könyves programot, könyvtári szakember bevonásával. Ennek során a kisgyermekek
a szociális kompetenciáik mellett a könyvekkel, könyvtárakkal való kapcsolatukat is
kialakíthatnák.
Könyvtárosként számomra a legfontosabb, hogy a képkönyv az olvasóvá nevelés
egyik rendkívül hasznos eszközeként használható fel a még olvasni nem tudó
gyermekek körében.
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BAKÓ KATALIN: MINDENKI KÉPES OLVASNI!
Komplex képkönyves foglalkozások az általános iskola kezdő
szakaszában
Az általános iskola első szakaszában különösen fontos, hogy megmaradjon a gyermekek óvodából hozott természetes kíváncsisága, a tanulás és az ismeretszerzés
iránti öröme, a kérdésfeltevés bátorsága, a másikra való odafigyelés képessége.
Ugyanakkor alapvető iskolai feladat a gyakorlott olvasni tudás elsajátításához
szükséges készségek megalapozása, a szövegértés, a kritikus gondolkodás fejlesztése.
Ezt elérni többtényezős és nehéz feladat. Úgy vélem, hogy ebben nagy segítséget
jelenthetnek a képkönyvek, főleg az írni és olvasni még nem vagy nehezebben tudó
elsősök és másodikosok körében.
Kíváncsi voltam, hogy milyen keretek között lehetséges a képkönyveket beépíteni
a napi iskolai rutinba, hogyan lehet órai keretek között alkalmazni a műfaj segítségével az olvasásnépszerűsítő és olvasásfejlesztő módszereket, s hogy milyen tantárgyi
kapcsolatai és lehetőségei lehetnek a foglalkozásoknak.
Fontos volt számomra, hogy az elsősök és másodikosok iskolai szocializációs
időszakában megerősítsem az olvasás iránti érdeklődést, segítsem a szövegértést és
a szóbeli kifejezőképességet. Törekedtem arra, hogy pozitív élményeket kapcsoljak
a közös olvasáshoz mint közösségi aktivitáshoz, s hogy elhiggyék: képesek olvasni.
Óráimat iskolai könyvtári környezetben tartottam, azzal a céllal, hogy a képkönyvek segítségével szerzett pozitív tapasztalatok mellett megismerjék az iskolai
könyvtár terét és állományát, s legyen kedvük könyvtárba járni és könyveket
lapozgatni, olvasni.
A foglalkozások célja:
■
■
■
■
■
■
■
■

az olvasás iránti érdeklődés felkeltése,
az olvasóvá nevelés,
az „én-is-tudok-olvasni”-élmény megteremtése,
az olvasásfejlesztés,
a beszédművelés, valamint a szóbeli kifejezőkészség fejlesztése,
az élőszavas történetmesélés ösztönzése,
a közösségépítés, érzékenyítés képkönyvek segítségével,
az iskolai könyvtár használatának ösztönzése.

A választott iskola és az osztályok
A képkönyves foglalkozásokat a IX. kerületi Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű
Általános Iskolában tartottam a nyelvi tagozat első és második évfolyamán tanuló
diákoknak.
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Az 1.a osztály 30, a 2.a osztály 28 fős, mindkét tanulócsoport tanítópárossal
dolgozik.8
A helyszín

A foglalkozások helyszíne
Fotó: SEQ fotó \* ARABIC 1.

Az iskolai könyvtár jól felszerelt, szépen kialakított terekkel rendelkezik; állománya fejlesztendő, de nem elhanyagolt. Szerencsére iskolai közösségi tér is, s az iskola
tanulói és pedagógusai gyakran kölcsönzik is az állományt.
A foglalkozásokat kiscsoportos keretek között is és teljes osztállyal is meg tudtam
tartani. A gyermekek számára a babzsákok és a nagy olvasófotelek külön vonzerőt
gyakoroltak.

Téma- és tantárgyválasztás
A célom az volt, hogy könnyen alakítható tanmenetű tantárgyat válasszak, többek
között ezért is döntöttem az etika tantárgy mellett. A többi tantárgyhoz való
kapcsolódás lehetőségét most dolgozom ki, a foglalkozásokat az osztályokkal
tavasszal folytatjuk.
A képkönyveket úgy választottam ki, hogy az etikai neveléshez kapcsolódjanak:
közösségi élményszerzés, a másság elfogadása, közös munka és problémamegoldás,
egymás segítése... Emellett az aktuális, mindennapi, ún. „slágertémák” is szerepeltek
a kínálatban: környezetvédelem, klímaválság, faültetés, környezettudatosság.
Ez a témakör – mint kiderült – jól illeszkedett az iskola idei kiemelt témájához:
környezettudatos élet a mindennapokban, szemléletformálás az iskolában. A peda8

Az osztályfőnökök, Hegedűsné Szokol Ágnes és Urbán Edina, valamint Bábszki Fruzsina az első perctől
kezdve örömmel segítettek, támogattak, köszönet érte. Köszönöm Kapocsi Tímea igazgató asszony
támogatását is.
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gógusok különösen jó módszernek tartották a képkönyvek alkalmazását, sokkal
könnyebb volt a kiemelt témát feldolgozni az olvasni nem tudó gyerekekkel is.

A foglalkozássorozat időbeosztása, órarendi illeszkedése
A foglalkozások az elsősöknél a 4., a második osztálynál a 3., illetve az 5. órában
zajlottak, órarendi keretek között. Mindkét osztály az etikaóra keretében volt
a könyvtárban, vagyis minden esetben közel 45 perc állt rendelkezésemre.
A tanítókkal azt tapasztaltuk, hogy a délelőtti időszakban tartott képkönyves
foglalkozások hatékonyabbak voltak (nyilvánvalóan az életkori sajátosságok miatt
is).
(A délutáni, ún. napközis sávban tartható, hosszabbra tervezett órákat tavasszal
tesztelem az osztályban tanító pedagógus kollégák és az iskolai könyvtáros bevonásával).

A képkönyvek és a foglalkozások rövid ismertetése
1. képkönyv: Ferri, Giuliano: Brick by Brick9
Egy kisegér meglát egy falon virító virágot. Amikor
letépi a kis virágot, meglazul egy tégla a falban. Ki is
veszi a téglát és ezáltal átlát a falon. Barátaival lebontják
a falat, s feltárul a szemük előtt egy új világ, ráadásul egy
közeli szigeten ismeretlen állatok laknak. A történet
végére az elhordott téglákból együtt hidat építenek, hogy
találkozhassanak.
Valójában: a falakból hidakat is lehet közösen építeni.

A foglalkozás váza
Ráhangolódás:
■ Testtudatot fejlesztő mondóka (szem, fül, orr, száj, kéz, láb, szív a különleges
látáshoz)
■ Találós kérdések állatokról és a hídról (másként való gondolkodás bekapcsolása).
Jelentésteremtés, a képkönyv elolvasása10
■ A képkönyvet mindenki „elolvassa” csendben, körben ülnek, én lapozok és
figyelek arra, hogy mindenki láthassa,

9

Ferri, Giuliano (2016): Brick by Brick. Michael Neugebauer, s.l.

10

Jelen esetben az olvasáson a képkönyvek szöveg nélküli világának értelmezését kell érteni, olvasni =
az illusztrációk segítségével történetet létrehozni.
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■ majd közös olvasással megbeszéltük, milyen címet adnának az első olvasás után
a könyvnek, hogy miről is szól szerintük, kik a szereplők, hogy hívják őket, mi
volt számukra fontos; ha ők a szereplők, hol érzik jól magukat a történet
helyszínein és szituációiban.
Reflexió
■ Beszélgetés a könyvről, dicséret, ajándékozás és tudatosítani: mindenki képes
olvasni.

2. képkönyv: Barroux: Where is the Elephant?11
Hol van az elefánt? Hol a papagáj? Hol a kígyó? És
várjunk csak! Hol vannak a fák? Hová is tud elbújni
az elefánt, a papagáj és a kígyó, ha már nincsenek erdők?
Mit lehet tenni, ha a teret uralja a város, a házak és
az autók tömkelege? A táj változása, a fák eltűnése és
a három bujkáló állat története lehetőséget ad arra, hogy
beszéljünk a fák szerepéről, a városfejlesztés fontosságáról, az állati élőhelyek védelméről.

A foglalkozás felépítése
Ráhangolódás:
■ Testtudatot fejlesztő mondóka (szem, fül, orr, száj, kéz, láb, szív a különleges
látáshoz).
■ Beszélgetés az érzékszervekről.
■ Fantázia „bekapcsolása” hangok segítségével: az esőerdő és az elefántok hangja.
Jelentésteremtés, a képkönyv elolvasása
■ Beszélgetés a könyvről. Kulcsszavak, fontos beszélgetési lehetőségek: mi
történik valójában, miről szól a történet, ki vagy a történetben, mit lehet tenni
a környezetvédelem kapcsán, ők, kisiskolások tudnak-e tenni a környezetért,
hulladékgazdálkodás, környezetvédelem, fák ültetése...
Reflexió
■ Beszélgetés a könyvről, dicséret, ajándékozás és tudatosítani: mindenki képes
olvasni.

11

Barroux (2016): Where is the Elephant? Candlewick Press, New York.
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3. képkönyv: Jay, Alison: Bee and Me.12
Egy kislány találkozik egy elázott méhecskével, és
barátok lesznek. A méhecske megismerteti a kislánnyal,
hogy mit is tehetnek a gyermekek a méhek és a virágok
megóvása érdekében (pl. magok gyűjtése a mezőn és
elültetésük). A történet végére pedig a kislány is megtalálja barátait a szomszéd fiú és a méhecske (valójában
méhkirálynő) személyében.

A foglalkozás váza
Ráhangolódás:
■ Kendős játék (vizuális ingerek segítségével a fantázia bekapcsolása):
■ „Ez a kendő nem kendő, ez a kendő egy virágos rét”.
■ A szaglás és az illatok bekapcsolása, téma megjelölése: erdei virágméz illata
(érdemes előtte a tanítóval egyeztetni, ki allergiás a mézre...).
Jelentésteremtés, a képkönyv elolvasása
Beszélgetés a könyvről.
Kulcsszavak, fontos beszélgetési lehetőségek: mi történik valójában, miről szól
a történet, ki vagy a történetben, mit lehet tenni a környezetvédelem kapcsán,
hogyan készítik a méhek a mézet, miért fontosak a virágok és miért fontosak
a méhek, mit tehet egy kisiskolás, miért van többféle méz?
Reflexió
■ Dicséret, könyvjelző (igen, lehet két könyvjelzője egy embernek), osztály-poszter: a méhek felépítése, hányféle mézet készítenek a méhek (pl. hárs, repce,
vegyes virágméz stb.)

Általános tapasztalatok
A foglalkozás felépítése
A képkönyves foglalkozásokat a Ráhangolódás – Jelentésteremtés – Reflektálás
modellje szerint építettem fel, lehetőleg tartva a 45 perces időkeretet. Emellett
minden foglalkozás végén kaptak megerősítő, a későbbi olvasást és a könyvtárhasználatot segítő ajándékot: könyvjelzőt, memóriakártyát, posztert.
Természetesen az előzetes terv másként valósult meg a gyakorlatban, de volt
néhány dolog, amihez ragaszkodtam: fixen szerepelt a foglalkozásban a képkönyvek
használata és a foglalkozás végi jutalom, s a folyamatos szóbeli jutalmazás és
elismerés.

12

Jay, Alison (2017): Bee and Me. Old Barn Books, Fittleworth.
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Minden esetben igazodtam az adott tanulócsoport aktuális igényeihez. Volt, ahol
közös, irányított meditációval fejeztük be az órát, de volt, ahol mozgásos játékkal.
Nyilván ezekben az esetekben a lehetőségeknek határt szab a foglalkozásvezető
motivációs bázisa és előzetes játékismerete, tudása.

Többféle képkönyv bevezetése ugyanannál a csoportnál
A foglalkozások egymásra épültek, a kiválasztott könyvek egyre bonyolultabb
illusztrációkat és egyre elvontabb jelentésteremtési lehetőséget hordoztak magukban. Ez tudatos szerkesztés eredménye; nyilván az iskolai alkalmazás előfeltétele,
hogy a tanító ismerjen minél több könyvet, s hogy ezek a könyvek megfelelő példányszámban elérhetőek legyenek. 13
Nem tekinthetünk el attól a ténytől, hogy a gyermekek számára a második és
harmadik alkalommal már nem olyan nagy vonzerő a szöveg nélküli képkönyv,
mint új műfaj és új dokumentumtípus. Ezért segítségünkre lehet a közös képkönyves
olvasás és a történetmesélés során az egyre nehezebb, bonyolultabb, elvontabb,
történeteiben nem várt fordulatokat tartalmazó és meghökkentő könyvek bemutatása.

Létszám
Az első foglalkozás kapcsán kiderült, hogy a képkönyvek természetüknél fogva nem
„viselnek el” 12–14 gyermeknél többet, sokszor még ez a létszám is soknak bizonyul.
Vagyis az az ideális, ha bontott csoportban dolgozunk, valamilyen szempont
alapján „válogatott” gyermekekkel, esetleg fejlesztési céllal (pl. a fejlesztő szobában,
fejlesztőpedagógus segítségével). Ezekben az esetekben nem a foglalkozásvezető
vagy a pedagógus módszertani bázisa hiányos, hanem ennél a műfajnál egyszerűen
nem működik a nagy csoportlétszám. Kis csoportban lehetséges a kötetlen, szabad
beszélgetés, a kisebb képkönyves képek felfedezése, főleg, ha csak egy példány áll
rendelkezésre a képkönyvből. A több képkönyvet alkalmazó módszer feltételeit most
igyekszünk megteremteni, terveim szerint tavasszal ki is tudjuk próbálni.

Időkeret
Nagyon nehéz volt tartani a 45 perces tanórai keretet, mindig a végére jöttek bele
a gyermekek a történetmesélésbe, sajnálatos módon nagyon sokszor a flow-állapot
szakadt meg a csengetések miatt.

Felszerelések, bútorok
Érdemes kitapasztalni, hogy a gyermekek széken ülnek szívesebben, a babzsákokon
helyezkednek el vagy a szőnyegen. Fontos, hogy a foglalkozás előtt el kell dönteni,

13

Ebben lehetnek segítségére a pedagógusoknak a könyvtárosok és a könyvtárak, hiszen ha nincs ilyen
képkönyves ajánló és nincs beszerzési keret, nehezen valósítható meg a képkönyvek iskolai jelenléte.
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melyik bútor és ülőalkalmatosság hogy szolgálja a foglalkozást és az adott gyermekcsoportot. Nagy segítség volt, hogy könnyen el lehetett pakolni az asztalokat, ezáltal
megfelelő foglalkozási teret tudtam kialakítani.
A foglalkozás előtt mindig érdemes megnézni a helyszínt és a lehetőségeket.

Kommunikáció és egyenlő bánásmód
Alapvető fontosságú volt, hogy mindenkit meghallgassunk, s hogy tudatosítsuk:
nincs rossz válasz. Nagy előny, hogy a foglalkozásokon olyan gyermekek is kiemelkedő szerepeket kaphatnak, akik egyébként a „normál” tanórán nem tudják megmutatni rejtett képességeiket, akik nehezen oldódnak fel vagy nehezebben aktivizálják
fantáziájukat.
Ezáltal ők is megtapasztalhatják: van olyan tevékenység, ahol ők sem lógnak ki
a sorból.

Egyéni differenciálás lehetősége
Az egyenlő bánásmód elve mellett a képkönyvek közös olvasásakor lehetőség van
az egyéni differenciálásra is.
Kiváló ez a tevékenység a szóbeli kifejezőkészség felmérésére, nagy segítséget
nyújthat az esetleges differenciák és fejlesztendő területek feltérképezésében (ki az,
aki nehezebben fogalmaz, szókincs, választékosság, egyszerű és összetett mondatok
használata).

Egyéni és csoportos motiváltság
A gyermekek a tanítók elmondása szerint nagyon várták a foglalkozásokat, egyre
bátrabban fejezték ki magukat, s egyre jobban figyeltek egymásra, s hallgatták meg
egymás véleményét. A jobban és többet olvasó, az otthon mesét hallgató gyermek
könnyebben tudta a fantáziáját bekapcsolni, mint a több készen kapott képet látó
vagy nehezebben olvasó kisdiák.

Tanítói reflexió
Urbán Edina tanító, a 2.a osztály osztályfőnöke kérésemre leírta véleményét az első
foglalkozásról:
„A foglalkozás módszertani felépítése, dramatikus jellege kiválóan alkalmazkodott a másodikos osztály életkori sajátosságaihoz. Remek ötlet volt a könyvtárban, inspiráló környezetben, kötetlenül dolgozni. A csoport végig motivált, lelkes
volt, ötleteikkel segítették az óra menetét.
Úgy gondolom, a program egyszerre, sokoldalúan fejlesztette a tantárgyi
tudásukat, a kreativitásukat, fantáziájukat, memóriájukat, szókincsüket, kritikus
gondolkodásukat és figyelmüket. Tantárgyi kapcsolatként a magyar irodalom
mellett megjelent a környezetismeret is, az évszakok változásai és a vadon élő és
háziállatok megbeszélése kapcsán. A társakkal való kapcsolat, barátság, kölcsönös
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segítés, együttműködés révén az etika tantárgy is beszűrődött az órába. Mivel ez
a csoport különösen nyitott és érzékeny erre a témára, könnyedén vették az akadályokat. Különösen tetszett a befejezésben indított beszélgetés az olvasás
élményéről, fontosságáról.”
Azt hiszem, ennek fényében elmondhatjuk, a képkönyvekben hatalmas lehetőségek rejlenek; reméljük, a munkánk során szerzett tapasztalatok segítségével használható módszereket tudunk átadni mind az óvodapedagógusok, mind a pedagógusok,
mind a kisdiákok, és nem utolsó sorban a szülők kezébe. Hogy elmondhassuk:
mindenki képes olvasni.

GODA BEATRIX: SZÖVEG NÉLKÜLI KÉPKÖNYVEK
FELDOLGOZÁSA 6. OSZTÁLYOS TANULÓKKAL
Az óbudai Dr. Béres József Általános Iskolában14 lehetőségem nyílt hatodik évfolyamos tanulók számára három képkönyves foglalkozás tartására. Előzetesen kértem,
hogy egy állandó tagokból álló csoportot alakítsanak számomra, és a csoport
létszáma ne legyen több 10–12 főnél. Korábbi tapasztalataimból arra lehetett
következtetni, hogy az ennél nagyobb létszám, főleg a tinédzser korosztálynál, nem
működik hatékonyan. A már fejlett szókinccsel rendelkező, jól kommunikáló és
együttműködő tanulók esetében, csak ekkora létszámnál tudjuk mindenkinek
biztosítani a megszólalás lehetőségét.
Az iskolavezetés döntésére a csoportalakítást a tanulókra bízták, a gyermekek
önként jelentkezhettek a csoportba. Előzőleg a tanulókat tájékoztatták arról, hogy
könyves témával fognak foglalkozni ezeken az alkalmakon egy könyvtáros segítségével. A foglalkozás mindig ugyanabban az időben, egy tanítási óra keretében
zajlott.
Mindhárom foglalkozás ugyanolyan felépítésű volt, ezzel is biztosítva a tanulók
számára a kiszámíthatóságot, a hatékonyabb együttműködés lehetőségét. A tanóra
első részében, a ráhangolódás szakaszában egy, az adott foglalkozáson feldolgozott
képkönyvtől teljesen eltérő, nagyméretű képről beszélgettünk. A ráhangolódás célja
az egyes érzékszervek és kognitív funkciók bekapcsolása, élesítése volt. Ezt követően
megmutattam az adott képkönyvet és beszélgettünk a címről, valamint a borítóról.
Megtippeltük, hogy miről fog szólni a történet, kinek mi jut eszébe a címről. Majd
párban vagy közösen a tanulók elolvasták a képkönyveket és a történetet közösen
megbeszéltük. Minden kép, minden mozzanat jelentést kapott. Végül mindenki
elmondhatta a véleményét a könyvről, az ábrázolási módról, a színekről. Meg kellett

14

Köszönettel tartozom a Dr. Béres József Általános Iskola igazgatójának, Mártonné András Máriának és
Jósvai Mária magyartanárnak, hogy lehetőséget kaptam iskolájukban a foglalkozások megtartására.
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indokolni, hogy miért tetszett vagy nem tetszett az adott könyv, kinek ajánlanák,
milyen hasonló témájú könyveket ismernek.
A tanulókat a foglalkozások alatt folyamatosan figyeltem. A megfigyelés szempontjai a következők voltak:
■ a színérzékelési és -értelmezési képesség,
■ a képi metaforák, szimbólumok megértési képessége,
■ a kérdésekre adott reakciók,
■ a történethez való viszonyuk,
■ a testbeszéd, a figyelem megtartása, aktivitás.
1. foglalkozás – Rofusz Kinga: Otthon című könyvére épült.15 A tanulókkal való első
találkozás alkalmával bemutatkozással kezdtük a foglalkozást. Mindenki elmondta
a nevét és hogy melyik osztályba jár, és miért jelentkezett a foglalkozássorozatra.
Ezután ismertettem a tanulókkal, hogyan fognak zajlani az órák, valamint hogy ők
egy kísérlet részesei, amelynek során különleges könyvekkel fognak megismerkedni,
olyanokkal, amiket még csak nagyon kevesen láttak hazánkban. Elmondtam, hogy
mindannyiuk aktív közreműködésére számítok, véleményük fontos. Megtudták,
hogy a későbbiekben publikálni fogom az itt szerzett tapasztalataimat. Ezek
az információk szemmel láthatóan felkeltették a tanulók érdeklődését, fontosnak
érezték magukat és végig aktívan részt vettek a foglalkozáson.
A ráhangolódás egy mozgalmas, sokszereplős kép segítségével történt. Elmondtam, hogy a kép célja az, hogy felébressze a megfigyelőképességüket. Fontos, hogy
minél több részletet azonosítsanak rajta, elinduljon a közös gondolkodás, a képen
látható jelenet megfejtése. Ennél a pontnál leszögeztük a legfőbb csoportszabályt is,
miszerint mindenkit meghallgatunk, mindenki véleménye egyformán fontos és
értékes. Ezt a későbbiekben minden alkalommal többször megbeszéltük, teret adva
így a félénkebb, visszafogottabb, valamint a magabiztosabb tanulóknak egyaránt.
A második foglalkozástól a tanulók már egymást figyelmeztették erre a szabályra.
A jelentésteremtés a könyv borítójának megfigyelésével kezdődött. Meg kellett
tippelniük, hogy miről fog szólni a könyv. A borítón megjelenített kisfiút elnevezték,
rövid kis életrajzot találtak ki számára. Ez a rész az adott témához tartozó előzetes
tudás előhívására adott lehetőséget minden foglalkozáson.
Ezután párosával kézbe kapták a művet. Körülbelül 15 perc állt a rendelkezésükre, hogy a történetről halkan beszélgetve jelentéssel ruházzák fel a képeket. Azt
az utasítást kapták, hogy felváltva meséljék el egymásnak a történetet, együtt
dolgozzanak, gondolkozzanak folyamatosan. Miután minden pár befejezte a saját
történetét, közösen néztük át a könyvet és létrehoztunk egy újabb verziót, úgy, hogy
mindenki elmondhatta, hogy az első alkalommal mit vett, vagy mit nem vett észre
a képeken. A közös beszélgetés egyéb témákat is indukált, tisztáztuk a felmerülő
ismeretlen fogalmakat.

15

Rofusz Kinga (2018): Otthon. Vivandra, Budaörs.
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Minden tanuló folyamatosan és az óra végén is dicséretet kapott, megköszöntem
munkájukat. A foglalkozáson aktívan részt vettek, véleményüket szabadon és
kreatívan fogalmazták meg. Sikerélményben volt részük, azonnal tetszett nekik
a szöveg nélküli képkönyv műfaja. Megfigyeléseim alapján a színérzékelési és
-értelmezési képességük megfelelő volt, a képi metaforákat, szimbólumokat értették.
Egyedül a kisfiú édesanyjának vörös haja nem tetszett több gyermeknek. A piros
szín erőteljes használatát az anya karaktere esetében nem mindenki értette. Erről
többet beszélgettünk és együtt jöttünk rá a színhasználat jelentőségére. A történetet
többen érezték magukhoz közelinek, kerültek már hasonló helyzetbe, mint a főszereplő kisfiú, azonosultak vele.
Az első foglalkozás után megtudtam, hogy a csoportban több hátrányos helyzetű
és/vagy tanulási nehézséggel küzdő gyermek is van. A tanulók közötti ilyen típusú
különbséget vagy hátrányokat a képkönyves foglalkozás alatt egyáltalán nem
lehetett tapasztalni. Ami megfigyelhető volt, hogy a dicséret és az az elv, hogy
mindenkire egyformán figyelünk, erősen motiválta őket. A tanulásban legtöbb
nehézséggel küzdő tanuló minden foglalkozás végén külön elbúcsúzott tőlem, és
várta a neki szóló egyéni dicsértet és bátorítást. Ezt természetesen meg is kapta
minden alkalommal.
2. foglalkozás – Bányai István: Zoom című könyvére épült.16 Ezen a foglalkozáson
a tanulók már ismerték az óra menetét. A ráhangoló kép ebben az esetben egy pár
vonalból és kevés szín használatával készült alkotás volt, amely egy medencébe ugró
embert ábrázolt. A képpel a célom a fantázia minél hatékonyabb használata volt.
A kép segítségével el kellett képzelniük, fel kellett idézniük, hogy milyen egy
strandon vagy vízparton az élet, milyen hangokat lehet hallani, milyen illatokat
érezni.

16

Bányai István (2005): Zoom. PrintXBudavár, Budapest.
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A jelentésteremtés a könyvborító közös megtekintésével kezdődött. Ezt követően
megbeszéltük a „zoom” szó jelentését. A tanulók megtippelték, hogy miről fog szólni
a könyv. A történetet három egyenlő részre osztottam. Minden harmad után
a tanulóknak le kellett írniuk egy lapra csendben és önállóan, hogy szerintük
hogyan fog folytatódni a történet. A véleményeket összevetettük, megvitattuk.
A közös olvasás alatt minden oldalról kiválasztottunk egy-egy érdekes részletet,
amit megbeszéltünk. A végén megvitattuk, hogy az egyes részek után leírt tippek
mennyiben tértek el a könyvben látottaktól, és mindenki kiválaszthatta a kedvenc
képét.
Ez a könyv az első foglalkozáson látottakhoz képest hosszabb volt, minden egyes
részletét egy tanóra keretében nem lehet feldolgozni. Azonban részletgazdag
ábrázolásmódja és témaválasztása sok megbeszélésre alkalmas témát indukálhat.
A foglalkozás végén szavazhattak a tanulók, hogy az első vagy a második könyv
tetszett-e nekik jobban, és egyértelműen a másodikra szavaztak. Indoklásukban
többek között a könyv témaválasztása és a harsány színek szerepeltek. Valamint
kitértek arra, hogy ezt egyértelműen pozitív történetnek érezték. Fontos megemlíteni, hogy ennél a foglalkozásnál a tanulók asztaloknál ültek, csoportosan. Ez
szervezési forma nem volt olyan hatékony, mint az első és harmadik foglalkozáson
alkalmazott, amelyeken egy nagy körben elrendezett székeken foglaltak helyet.
3. foglalkozás – Frazee, Marla: The farmer and the clown17 című művén alapult.
A foglalkozás elején az érzelmekről beszélgettünk egy olyan kép segítségével, amely
különböző arckifejezéseket ábrázolt. Az egyes arcok közvetítette érzéseket fel kellett
ismerni, eljátszani, utánozni.

A szerzőt és a könyvet is több díjjal jutalmazták már. A témaválasztása különleges, egy magányos idős farmer és egy kis bohóc szokatlan találkozásáról szól.
A farmer és a bohóc egy egész napot töltenek el együtt, ezalatt megismerkednek és
megkedvelik egymást.
17

Frazee, Marla (2014): The farmer and the clown. Beach Lane Books, New York.
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A jelentésadást, a könyv képeinek értelmezését ebben az esetben együtt végeztük.
Először csendben végig kellett nézniük a könyvet, miközben felmutattam és lapoztam azt. Előzőleg kértem, hogy alaposan figyeljék meg a szereplők arckifejezéseit.
Ezt követően értelmeztük a szomorú magányos farmer és a mókás bohóc egy-egy
jelenetét. A tanulóknak fel kellett építeniük a farmer korábbi életét, miért lehet
magányos és szomorú. Majd folytatták a történetet az ismertek alapján. Mindenki
pozitív folytatást tervezett és valamilyen nagyobb tragédiát sejtett a farmer korábbi
életében. A történetet meghatónak és szépnek tartották. Főképp a lányokat érintette
meg, együtt éreztek a szereplőkkel. A könyv felveti a honvágy és a családtól való
elszakadás kérdését. Fontos megfigyelni, hogy melyik szereplő hogyan változik
a történet során.
Ezt követően a tanulók nyitott, befejezendő mondatokat kaptak egy-egy papíron.
A mondatok a szereplőkkel és történettel voltak kapcsolatban. A mondatokat be
kellett fejezniük, és meg kellett indokolniuk a válaszaikat.
A harmadik foglakozást a három könyv összehasonlításával zártuk. Mindenki
elmondhatta, melyik könyv miért tetszett vagy nem tetszett neki. Meghatározták,
hogy szerintük melyik könyvet milyen korosztálynak mutassam meg a későbbiekben.
Összegzésként elmondható, hogy a három foglalkozáson mind a 12 tanuló
aktívan részt vett. A szöveg nélküli képkönyvek sikert arattak. Játéknak élték meg
a foglalkozásokat. Élvezték, hogy elmondhatják a véleményüket, szabadon beszélgethetnek velem, mivel a válaszaikat nem minősítem, minden megoldást elfogadok.
A foglalkozások után a magyartanárnak megdicsértem a tanulókat, külön-külön is
elmondtam róluk, hogy mennyire aktívak voltak.
A színérzékelési és -értelmezési képességük minden alkalommal jól működött.
Testbeszédük arról tanúskodott – egy-két kivételtől eltekintve –, hogy jól érzik
magukat a foglalkozások alatt, figyelnek egymásra és a könyvekre is.
A szöveg nélküli képkönyvek iskolai és könyvtári foglalkozásokon való alkalmazása egyértelműen sikeresnek bizonyult. Az elmúlt egy évben megkezdtük a módszertani eszköztár összeállítását, valamint az egyes korosztályokhoz tartozó képkönyvek összegyűjtését. Az elkövetkezendő hónapokban az elméleti és a gyakorlati
munka is folytatódik. Februárban egy workshop keretében megosztjuk eddigi
tapasztalatainkat a könyvtáros és pedagógusszakma képviselőivel.
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A FRANKLIN-TÁRSULAT MAGYAR IRODALMI
INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA RT. ÉS IFJÚSÁGI
KIADVÁNYAI 1873–1945
POGÁNY GYÖRGY1

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

GYÖRGY POGÁNY: THE BOOKS FOR CHILDREN AND YOUNG
PEOPLE OF THE FRANKLIN-TÁRSULAT MAGYAR IRODALMI
INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA RT. (FRANKLIN-COMPANY,
INSTITUTE OF HUNGARIAN LITERATURE AND PUBLISHING
HOUSE CO.) 1873–1945
The Franklin-Társaság (Franklin-Company, Institute of Hungarian Literature and
Publishing House Co.) was founded in 1873 as a successor of the publishing house of
Gusztáv Heckenast. Most of the publications of Franklin were ones of belles-lettres and
special books. Children, young people or teenagers were not the most important group
in the policy of the company, but their books for them were really on a high level. The
best known and read writers of Franklin were Mózes Gaal, Elek Benedek and
Zsigmond Sebők from the Hungarians, and Jules Verne from the world literature.
Franklin made a lot to promote Verne’s books to Hungarian readers, they printed and
distributed the novels of him in modern translations with the original illustrations as
nice books. The company published for children, and young people periodicals and
series as well – a few of them in cooperation with scientific societies, for example
Magyar Földrajzi Társaság (Hungarian Geographical Society) and Magyar Történelmi
Társulat (Hungarian Historical Society).
A Franklin-Társulat Magyar Irodalmi Intézet és Könyvnyomda Rt. 1873-ban alakult
meg mint Heckenast Gusztáv vállalatának jogörököse. A Franklin elsősorban szépirodalmi és szakkönyveket jelentetett meg, a gyermek- és ifjúsági irodalom kiadása
némileg háttérbe szorult a vállalat kiadáspolitikájában, de a publikált kötetek igényes
olvasmányokat nyújtottak a fiatal korosztálynak. A Franklin meghatározó szerzői
a magyar írók közül Gaal Mózes, Benedek Elek és Sebők Zsigmond voltak, a külföldiek
közül pedig Jules Verne. A francia író hazai népszerűségéért sokat tett a kiadó,
tetszetős formában, a francia eredeti kiadás illusztrációinak felhasználásával, a kor
1

Pogány György, nyugalmazott könyvtárigazgató, Budapest.
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színvonalán álló új fordításokban jelentette meg Verne regényeit. A kiadó adott ki
gyermek- és ifjúsági folyóiratokat is, és nagy számban tette közzé könyveit különféle
sorozatokban. Ezek egy részét tudományos társulatokkal (Magyar Földrajzi Társaság,
Magyar Történelmi Társulat) együttműködve jelentette meg.
Magyarország egyik legnagyobb múltú könyves intézménye a Franklin-Társulat
Magyar Irodalmi Intézet és Könyvnyomda Rt (továbbiakban Franklin-Társulat) volt.
Ugyan csak 1873-ban alakult meg ezen a néven mint részvénytársaság, elődintézményei révén már a XVIII. század óta jelen volt a magyar könyvkultúrában. Még
1715-ben alapított nyomdát Pozsonyban a német földről bevándorló Johann Paul
Royer (1684–1737); a műhely 1750-ben Landerer János Mihály – vagy németes
változatban Johann Michael Landerer (1725–1795) – tulajdonába került. A Landererek 1724-ben alapították meg Budán officinájukat, amely kiinduló alapja lett a család
későbbi szerteágazó nyomdai és könyves vállalkozásainak. Volt idő, amikor a família különböző ágai Kassán, Pozsonyban, Budán és Pesten birtokoltak nyomdát,
közülük a XIX. századra a pesti vált a legjelentősebbé. A Franklin-Társulat harmadik elődintézménye Otto Wigand (1795–1870) 1816-ban Kassán létesített könyvkereskedése, amely cég 1827-ben Pestre települt és csakhamar Wigand sógora, Heckenast Gusztáv (1811–1878) tulajdonába került. A különböző elődintézményekből
1841-ben alakult meg a nyomdatulajdonos Landerer Lajos (1800–1854) és a könyvkiadó, könyvkereskedő Heckenast Gusztáv társas vállalkozása, a híres Landerer és
Heckenast cég, amely már valódi nagyvállalat volt, és a könyves szakma valamennyi
szektorát – könyvkiadás, könyvterjesztés, nyomdaipar – művelte. Landerer Lajos
forradalom alatti szerepvállalása miatt 1849 után nem vehetett részt a cég irányításában, Heckenast vezette a vállalkozást, melynek Landerer 1854-ben bekövetkezett
halála után egyedüli tulajdonosa lett, bár 1863-ig Landerer és Heckenast néven
működött tovább. Heckenast Gusztáv a vállalatot 1873-ban adta el az akkor megalakult Franklin-Társulatnak.2
A későbbi részvénytársaság megannyi sikeres kezdeményezése még Heckenast
vállalatára vezethető vissza. Az önkényuralom évei alatt biztos kézzel irányította
a céget, amely megfontolt, de a kockázatot sem kerülő üzletpolitikája révén jelentősen fejlődött, a magyar könyvkultúra és szellemi élet fontos műhelye lett és nem
utolsósorban gazdaságilag is sikeres volt, komoly vagyonhoz juttatta Heckenastot,
aki három területen igyekezett dinamizálni a könyves vállalkozást: új székházat
szerzett és oda koncentrálta a vállalat összes részlegét, ezzel korszerű, nagyipari

2

Az előzményekre: Révay József – Schöpflin Aladár (1937): Egy magyar könyvkiadó regénye. Franklin,
Budapest.
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céges struktúrát alakított ki; jelentősen fejlesztette a könyvkiadást és az 1850-es
években a lapkiadást is bővítette.3
A Szirmay családtól 1851–1852-ben vásárolta meg az Egyetem utca 4. szám alatti
egyemeletes barokk házat, amelyet folyamatosan bővített és korszerűsített. Itt
helyezte el a nyomdát, melynek vezetésére 1851-ben egy lipcsei szakembert, Jurany
Vilmost (1823–1893) szerződtette, aki később a Franklin-Társulat első vezérigazgatója lett.4 Jurany roppant céltudatos, kiválóan felkészült szakember volt, egy korabeli
jellemzés szerint „meggyőződése, lelkiismerete volt az egyetlen irányítója”, illetve „fő
elve a becsületesség és tisztesség volt”.5 Vezetésének is köszönhetően az officina
csakhamar az ország legnagyobb, legjelentősebb műhelye lett az Egyetemi Nyomda
mellett.6 A folyamatosan bővített székházban kaptak helyet a nyomdán kívül többek
között a szerkesztőségek, az irodák és a raktárak.
Heckenast irányította a vállalat könyvkiadó részlegét. Összesen 1822 művet
jelentetett meg, ezek közül 461 kiadvány még 1849 előtt hagyta el a nyomdát.7
A kiadványok mintegy kétharmada, 1258 mű magyar nyelvű volt, 505 pedig németül látott napvilágot. Néhány latinul, szlovákul, franciául és olaszul íródott nyomtatvány is megjelent gondozásában. A kiadott művek nagyobb része szépirodalom volt,
majd a tágan felfogott nemzeti tudományok – történelem, jog, életrajz, politika,
törvénykezés – következett. Jelentős számban adott ki tankönyveket, és ehhez
a tematikához kapcsolódott az akkoriban kibontakozó gyermek- és ifjúsági irodalom megjelentetése: 186 tankönyvet és 85 gyermek- és ifjúsági művet tett közzé.8
Nála jelent meg Bezerédy Amália (1804–1837) Flóri könyve című írása, az első sikeres
és híres magyar gyermekkönyv. Mintegy húsz kiadásban tette közzé; volt olcsóbb és
díszesebb kiadása, és az illusztrációk szinte kiadásról kiadásra módosultak, bővültek. A Flóri könyve népszerűségét jelzi az a tény is, hogy Rajka Teréz (1843–1881)
írónő a folytatását is megírta: 1869-ben látott napvilágot a Flóri új könyve, majd
1871-ben a Flóri és Kálmán könyve.
Heckenast egyik fő célkitűzése a magyar olvasóközönség megteremtése volt, ennek
megfelelően kiadványait nemcsak a művelt osztályoknak, hanem a népnek is szánta.9
A magyar írók közül kiadta Arany János (1817–1882), Bajza József (1804–1858),
3

Lipták Dorottya (2012): Kihívások és vonzások: Heckenast könyves vállalkozásainak története és pályaíve az egyéni vállalattól a részvénytársaságig. In: Lipták Dorottya (szerk.): A vállalkozó és a kultúra:
Heckenast Gusztáv, a legendás könyvkiadó (1811–1878). Kossuth, Budapest, Eger; Eszterházy Károly
Főiskola. 43–100. p. (Kulturális örökség)
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Lipták (2012) 75–76. p.
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Idézi Baranyi Dóra, M. (1973): A Franklin Nyomda százéves története. Franklin Nyomda, Budapest.
39. p.
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Révay – Schöpflin (1937) 53. p.
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A régebbi kutatás 1291 műről tudott, vö. Benkő Andrea – Lipták Dorottya (szerk. 2011): Vállalkozás,
kultúra, polgárosodás: Heckenast Gusztáv születésének 200. évfordulójára. Országos Széchényi Könyvtár, Budapest. 28–29. p.
Az újabb kutatási eredményekről: Lipták (2012) 78–79. és 51. sz. jegyzet, 98. p.
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Révay – Schöpflin (1937) 55–56. p.
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Berzsenyi Dániel (1776–1836), Csokonai Vitéz Mihály (1773–1805), Eötvös József
(1813–1871), Garay János (1812–1853), Gyöngyösi István (1629–1704), Jókai Mór
(1825–1904), Jósika Miklós (1794–1865), Kazinczy Ferenc (1759–1831), Kisfaludy
Károly (1788–1830) és Sándor (1772–1844), Kölcsey Ferenc (1790–1838), Mikes
Kelemen (1690–1761), Petőfi Sándor (1823–1849) (német fordításban tette közzé lírai
verseit), Tompa Mihály (1817–1868), Vachott Sándorné (1830–1896), Verseghy Ferenc
(1757–1822), Virág Benedek (1754–1830), Vörösmarty Mihály (1800–1855) műveit,
szerkesztői munkákra pedig többnyire Toldy Ferencet (1805–1875) kérte fel.10
A rangos és tekintélyes szerzői gárda írásait többféle változatban adta ki, rendszerint
egy olcsóbb változatot is megjelentetett a szerényebb anyagi helyzetűek számára,
illetve egy drágább, sokszor illusztrált kiadást11 – ma úgy fogalmaznánk: bibliofil
változatot – is kiadott. Kiadói elgondolásai támogatására számos sorozatot indított.
Ugyan nem ő volt ennek a kiadványtípusnak magyarországi kezdeményezője, de
az vitathatatlan, hogy kiterjedt formában ő kezdte alkalmazni az 1850-es években.
A sorozatokra előfizetéseket gyűjtött, így a népszerű művek mellett a kevésbé
közkedvelt köteteket is el tudta helyezni. A sorozatokat a korban még szokatlan
mértékben kiterjedt reklámhadjárattal népszerűsítette, részben saját lapjaiban,
elsősorban a Vasárnapi Újságban. Sorozatai között voltak tisztán szépirodalmiak
(Téli Könyvtár, Nemzeti Színház, Magyar Remekírók, A Magyar Nemzet Klasszikus
Írói), és akadtak olyanok is, amelyekben szépirodalom mellett ismeretterjesztő
művek is helyet kaptak (Vasárnapi Könyvtár, Kis Nemzeti Múzeum).
Heckenast az önkényuralom idején kiterjedt lapkiadói tevékenységet kezdett.
1849 és 1873 között közel ötven periodikumot jelentetett meg, volt köztük, amelyik
évtizedeken át fontos helyet foglalt el a magyar szellemi életben és akadt, amelyik
rövid idő múlva megszűnt, nem váltotta be a hozzá fűzött kiadói reményeket.
Heckenast indított politikai lapokat, szaklapokat, ismeretterjesztő, családi, ifjúsági,
női és néplapokat. Legsikeresebb az 1854-ban alapított Vasárnapi Újság volt, amely
1921-ig jelent meg és nemzedékek számára jelentett nívós heti olvasmányt a legkülönfélébb témákból. Sikeréhez vitathatatlanul hozzájárult illusztrációs anyaga is;
kezdetben fametszeteket közölt, későbbi időszakában pedig már fényképeket
jelentetett meg nyomdai sokszorosításban. A Vasárnapi Újságnak Politikai Újdonságok címmel 1855 és 1905 között politikai tartalmú melléklapja is megjelent. Szaklapjai közül kiemelkedett az 1866 és 1934 között napvilágot látó Jogtudományi Közlöny.
Kulturális és irodalomtörténeti szempontból kiemelkedő volt az Arany János
szerkesztésében 1860–1862 között megjelenő Szépirodalmi Figyelő. Néplapok,
humoros, családi és női lapok kapcsolódtak a fentebb említettekhez, és Heckenast
próbálkozott gyermek- és ifjúsági sajtó kiadásával is. 1865-ben indította meg saját
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Kaba Eszter (2012): „… íme ez az ember, aki iránt a magyar irodalom hálával tartozik”. In: Lipták
Dorottya (szerk.): A vállalkozó és a kultúra: Heckenast Gusztáv, a legendás könyvkiadó (1811–1878).
Kossuth, Budapest, Eger; Eszterházy Károly Főiskola. 113. p.
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Révész Emese: „Külső csínjának emelésére sem kímélém a költséget”: Heckenast Gusztáv illusztrált
kiadványai. In: A vállalkozó és a kultúra, i.m. p. 209–249.
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szerkesztésében a Magyar Gyermekbarát című periodikumot. A kiadványt ismertető
írás szerint „Mulattató és tanulságos czikkek, ifjúsági irodalmunk legjobb erőitől
közölt elbeszélések, mesék, történeti, természetrajzi és más komolyabb értekezések
váltják föl benne egymást számos képpel s ezek mellett a franczia ifjúsági lapok
példájára egyik ismert ifjúsági írónktól havi tárczákat ad.”12 A Magyar Gyermekbarát,
alcíme szerint „8–14 éves minden felekezetű magyar fiúk és lányok számára” mindössze egy évet élt meg, 12 száma látott napvilágot 1865 júliusa és 1866 júniusa
között. Később a Franklin átvette Heckenasttól azt a szerkesztési, illetve publikációs
gyakorlatot, hogy először valamelyik periodikumban közöltek folytatásban regényt
vagy hosszabb munkát.
Heckenast Gusztáv sikeres vállalkozását eladta az újonnan megszervezendő
részvénytársaságnak; a Franklin-Társulat 1873. február 17-én tartotta alakuló
ülését.13 Heckenast egy ideig még közreműködött az új vállalat életében, de csakhamar visszavonult pozsonyi palotájába, ahol egy kicsiny kiadóvállalatot működtetett,
a szívéhez közel álló szerzők műveit jelentette meg.

A FRANKLIN TÁRSULAT MŰKÖDÉSE
Az újonnan megalakult részvénytársaság csakhamar a magyar könyvszakma egyik
vezető intézménye lett. A vállalat históriájának első korszakát a szakirodalom Jurany
Vilmos vezérigazgató nevéhez és működéséhez kapcsolja. A cég vezető szervei közül
legnagyobb jelentősége az Irodalmi Tanácsnak volt, Jurany döntéseiben rendszerint
a grémiumra támaszkodott. A Tanács elnöke töltötte be egyébként a közgyűlés és
a részvénytársaság elnöki tisztségét is.14 A testület vezetői és tagjai a magyar szellemi
élet kiválóságai voltak, elnök volt Hunfalvy János (1820–1888) földrajztudós, Kautz
Gyula (1829–1909) közgazdász, Arany László (1844–1898) költő, a tagok között pedig
helyet kapott Gyulai Pál (1826–1909) költő, irodalomtörténész, Gönczy Pál
(1817–1892) oktatáspolitikus, Heinrich Gusztáv (1845–1922) irodalomtörténész,
Nagy Miklós (1840–1907) a Vasárnapi Újság szerkesztője, Hampel József (1849–1913)
régész, Kónyi Manó (1842–1917) parlamenti gyorsíró, történész, Vécsey Tamás
(1839–1912) jogtudós. Az illusztris személyeknek köszönhetően a Franklin irodalmi
és tudományos szempontból is értékes műveket jelentetett meg, az üzleti vonatkozások viszont némileg másodlagosak voltak. Ez vezetett oda, hogy Jurany vezetésének
második korszakában a vállalat fejlődése megállt, stagnálni kezdett és értékesítési
gondokkal küszködött. Jurany 1893-ban meghalt, és ezzel új korszak kezdődött
a Franklin életében.
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Vasárnapi Újság, 13. évf. 45. szám, 1866. 549. p.
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Vezérigazgatót nem választottak, feladatait két személy között osztották meg:
Hirsch Lipót (1841–1920) a nyomda és a vállalat technikai ügyeit irányította,15 Benkő
Gyula (1854–1934) pedig a kiadói és kereskedelmi részleg felelőse lett. Benkő Gyula
legfontosabb feladatának a terjesztés megszervezését tekintette. A Franklin kiadványainak hatékonyabb értékesítésére megbízást adott az Aufrecht és Goldschmied
cégnek16 és a Révai Testvéreknek,17 amelyek kiterjedt ügynöki hálózatot hoztak létre.
Azonban a Franklin távlati célja az volt, hogy függetlenítse magát az említett
vállalatoktól, és saját maga is rendelkezzen megfelelő terjesztési részleggel. Ezért
különböző könyves cégeket szerzett meg, így a Méhner Vilmos-félét, Melczer Károly
részletüzletét, valamint a Lampel Róbert (Wodianer F. és fiai) vállalatot.18
Az Irodalmi Tanács szerepe némileg csökkent, részben helyette viszont megszerveződött a lektori intézmény; a magyar kiadók közül elsőként a Lampel alkalmazott
hivatásos olvasókat – lektorokat –, az intézmény így onnan került a Franklinba. Első
lektora Mikes Lajos (1872–1930) lett, őt Wildner Ödön (1874–1944) váltotta, majd
Rózsa Miklós (1873–1945) következett. 1909-ben őket követte Schöpflin Aladár
(1872–1950), aki évtizedeken át meghatározta a Franklin irodalmi működését,
kiadványait; őt lehet a par excellence lektornak tekinteni, sokoldalú munkásságával
– a szűken vett lektori teendők mellett íróként, fordítóként és szerkesztőként is jegyzi
életművét az irodalomtörténet – jelentős mértékben hozzájárult a Franklin sikereihez.19 A két világháború közötti korszakban Schöpflin mellett a klasszika-filológus
és műfordító Révay József (1881–1970) is betöltötte a lektori tisztséget.
A Franklin elnöke 1898-ban Gyulai Pál lett. Addigra már egy hosszú, termékeny
és jelentős kapcsolat kötötte össze a vállalatot és a nagy hatalmú kritikust. Gyulai
1874-ben lett az Igazgatótanács, majd később az Irodalmi Tanács tagja. Jelentős
aktivitást fejtett ki mint az 1867-es kiegyezés feltétlen híve és az irodalmi Deák-párt
vezére; esztétikai és irodalompolitikai elvei komoly mértékben meghatározták
a Franklin első világháborúig terjedő kiadáspolitikáját.20 Számos kezdeményezése
közül kiemelkedett jelentőségében az Olcsó Könyvtár megindítása 1874-ben.
A csakhamar nagyon népszerű és kedvelt sorozat német vállalkozás, az Universelle
Bibliothek mintájára indult, de kétségtelenül hatott rá a még Heckenast által kiadott
Vasárnapi Könyvtár is. A sorozat célja az volt, hogy a magyar és a világirodalom
15
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alapvető műveit, akár a szépirodalmat, akár az ismeretterjesztő vagy szakirodalmat,
megfizethető áron tegye közzé. Megcélzott olvasóközönsége a családok mellett
a tanulóifjúság volt, részben a középiskolásoknak, de főleg az egyetemi hallgatóknak
kívánt nívós irodalmat nyújtani.21 Gyulai révén szerezte meg a Franklin
az MTA több kiadványának kiadási lehetőségét is.
Az első világháborút követően új korszak kezdődött a vállalat életében. Bár
alapvetően konzervatív kiadáspolitikát folytatott, a kiadó a két világháború között
bátran fordult az akkori fiatal írók, irodalmárok, tudósok felé. A kiadó meghatározó
szerzői Németh László (1901–1975), Illyés Gyula (1902–1983), Jékely Zoltán
(1913–1982), Thurzó Gábor (1912–1979), Kolozsvári Grandpierre Emil (1907–1992),
Cs. Szabó László (1905–1984), Szabó Zoltán (1912–1984), Sőtér István (1913–1988),
Sárközi György (1899–1945), Szabó Lőrinc (1900–1957), Hevesi András (1901–1940),
Ortutay Gyula (1910–1978), Joó Tibor (1901–1945), Szabolcsi Bence (1899–1973),
Tolnai Gábor (1910–1990), Radnóti Miklós (1909–1944), Halász Gábor (1901–1945)
voltak mások mellett. Az új írói nemzedék Franklinhoz kötődésében nagy szerepe
volt Schöpflin Aladárnak, aki ezekben az években teljesítette ki lektori és irodalomszervezői életművét. Az 1921-ben megszűnt Vasárnapi Újság helyébe két folyóirat
lépett, a művelődéstörténeti profilú Tükör és a természettudományokra fókuszáló
Búvár. E két orgánum volt az, amelyek körül megszerveződött a Franklin új írói
nemzedéke.22
A második világháború során a nagy kiadók közül a Franklin szenvedte el
a legnagyobb károkat; Egyetem utcai épülete 1945. január 1-jén több gyújtóbomba
becsapódása miatt gyakorlatilag teljesen megsemmisült.23
A Franklin működésének vázlatos áttekintése után forduljunk szűkebb témánk,
a kiadó gyermek- és ifjúsági könyvei felé!

A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI IRODALOM MAGYARORSZÁGON
Nehéz feladat annak meghatározása, hogy mi tekinthető gyermek- és ifjúsági
irodalomnak. Van megközelítés, amely azokat a műveket tekinti annak, amelyeket
a gyermekek és a kamaszok olvasnak, vagyis ez az értelmezés a befogadók, az olvasók felől közelíti meg a kérdést. Eszerint az irodalom egyfajta kommunikációs
folyamat, és ha az alkotás, valamint a gyerekek között létrejön az érdemi kommunikáció, akkor az ő könyvükről, tehát gyermek- és ifjúsági könyvről van szó.24 Más
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értelmezés szerint a gyermek- és ifjúsági irodalom alkalmazott irodalom, egyfajta
erkölcsi és pedagógiai példatár.25 A tizenkilencedik században inkább az utóbbi
vélekedés volt a jellemző. Ez okozta azt a jelenséget is, hogy klasszikus könyveket
dolgoztak át gyerekeknek; ekkoriban vált elsősorban gyerekek és ifjak által olvasott
könyvvé a Robinson, a Don Quijote, a Gulliver és még jó néhány klasszikus mű
átdolgozott változata. Az eredetileg nem gyerekeknek írott művek átírt változatára
alakult ki az „ad usum Delphini” terminus technicus. Az a folyamat is megfigyelhető ugyanakkor, hogy egyes könyvek, sőt gyakran teljes írói életművek „alászállnak”, ifjúsági irodalommá válnak. Ez a sors jutott osztályrészül például a francia
Vernének.
Nem érezzük feladatunknak, hogy ebben az elméleti jellegű megközelítésben
állást foglaljunk; a továbbiakban a kérdést formai oldalról közelítjük meg: elsősorban azokat a műveket tekintjük a gyermek- és ifjúsági irodalom körébe tartozóknak,
amelyek a kiadói szándék és az író műfaji megjelölése szerint a fenti halmazba
tartoznak. Végső soron a gyermek- és ifjúsági könyvek külsejük alapján is elkülönülnek a felnőtteknek szánt kötetektől: jellemző rájuk az illusztráció, a valamivel
nagyobb betűfokozat és az esetek tekintélyes részében a címlapon is olvasható
a célközönség megnevezése. De érintjük azokat a könyveket is, amelyek megjelenésük idején még nem ifjúsági olvasmányok voltak, de később egyértelműen ők
olvasták ezeket a műveket.
Az eredeti magyar gyermek- és ifjúsági irodalom kibontakozását egyébként
hátráltatta a fordítások nagyon nagy száma is – főleg német szerzők írásait magyarították a kiegyezés körüli időszakban. A fordítások mellett kétségtelenül megszületett
az önálló gyermek- és ifjúsági irodalom, de a napvilágot látott művek túlnyomó
többsége – nem is nagyon titkolva – pedagógiai célokat szolgált, és esztétikai
szempontból meglehetősen vitatható értékű volt. Benedek Elek (1859–1929), a fiatal
újságíró és parlamenti képviselő országgyűlési szűzbeszédét éppen a műfaj mostoha
sorsának szentelte. Egy csomó gyermekkönyvet vitt be az ülésre, csupa idegenből
fordított művet. A képviselők gyanakodva nézték és hallgatták, amikor kifejtette,
hogy magyar gyermek- és ifjúsági irodalom nincs, a kormánynak támogatni,
jutalom kitűzésével ösztönözni kellene az írókat. Azt is felvetette, hogy a Magyar
Tudományos Akadémia is tehetne lépéseket az ügy érdekében. Thaly Kálmán
(1839–1909) ezt szinte személyes sértésnek vette és haragosan kiáltotta: „Ez nem
tartozik az Akadémiára!” Benedek Elek készen állt a válasszal: „Ha a francia akadémia leereszkedhetik az ifjúsághoz, a magyarnak sem válnék szégyenére az.”26 Benedek
beszédének közvetlen haszna ugyan nem volt, a kormány nem sietett a műfaj
támogatására, de közvetett hatása kimutatható: nagyjából ettől az időtől lehet
számítani a magyar gyermek- és ifjúsági irodalom minőségi kibontakozását,
valamint jeles írók működésének kezdetét, így maga Benedek Elek is az 1880-as
években kezdte publikálni könyveit, mellette Gaal Mózes (1863–1936), Pósa Lajos
25
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(1850–1914) és Sebők Zsigmond (1861–1916) pályája is ekkoriban kezdődött, és
ezekben az években indultak a valóban jelentős ifjúsági lapok. A korszak kiadói is
egyre több eredeti magyar gyermek- és ifjúsági könyvet jelentettek meg. Ugyan
a korabeli kiadók nem szakosodtak valamely műfaj közreadására, minden témában
és minden korosztálynak adtak ki könyvet, mégis, az 1885-ben alakult Singer és
Wolfner cég kiadói profiljában a többi vállalatnál hangsúlyosabban jelent meg
a gyermek- és ifjúsági irodalom.27

A FRANKLIN GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI KIADVÁNYAI.
JULES VERNE – VERNE GYULA
A korszak nagy kiadóihoz hasonlóan a Franklin is jelentetett meg gyermek- és
ifjúsági könyveket, bár vitathatatlan tény, hogy a műfaj némileg másodrendű volt
a kiadáspolitikájában. A vállalat gyermek- és ifjúsági könyveinek kiadásában néhány
szerzőnek meghatározó szerepe volt. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy műveiket
a kiadó folyamatosan piacon tartotta. A magyar írók közül ezt a funkciót Gaal
Mózes, Benedek Elek és kisebb mértékben Sebők Zsigmond; illetve egy regény:
Molnár Ferenctől (1878–1952) A Pál utcai fiúk töltötte be; 1945-ig 15 kiadásban
jelentette meg a kiadó. A külföldi írók közül ez a kiemelkedő szerep jutott a francia
Jules Vernének (1828–1905) – vagy ahogyan hazai nemzedékek ismerték: Verne
Gyulának –, regényeit a Franklin számtalan kiadásban és gyűjteményes formában
publikálta. Igaz, hogy a francia író eredetileg nem az ifjúságnak írt, és csak később
váltak művei elsősorban a kamasz fiúk kedvelt olvasmányaivá. De írásainak mindig
is voltak felnőtt rajongói, megemlíthetjük köztük Fitz Józsefet (1888–1964), az Országos Széchényi Könyvtár 1933–1945 közötti főigazgatóját, a jeles könyvtörténészt, aki
késő öregkoráig minden évben elolvasott néhány Verne-regényt, a reménytelennek
látszó 1951-ben például nyolc kötetét. Nyilván egyfajta menekülés volt ez a riasztó
valóság elől.28
Verne művei Magyarországon korán váltak ismertté, az Utazás a Föld középpontja felé címűt még 1865-ben jelentette meg Hartleben Konrád Adolf (1778–1863),
Beöthy Leó (1839–1886) fordításában.29 A következő évben, 1866-ban a Pester Lloyd
hasábjain folytatásokban kezdtek megjelenni Verne regényei – egyébként nem
magyarul, hanem német fordításban. A Pester Lloyd a következő években számos
27
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könyv német nyelvű változatát tette közzé; egyik írásában a bécsi Neue Freie Presse
cikkéből idézett, amelyben érdekes módon indokolta a szerző Verne műveinek,
konkrétan a Nyolcvan nap alatt a Föld körül címűnek kedveltségét: „Franciaország
híres arról, hogy mindeddig hetéradrámákkal, a félvilágiakról szóló regényeivel
árasztott el bennünket. Most végül olyan regényt üdvözölhetünk, amelyben nem fordul
elő házasságtörés és tartalmát hajmeresztő erőlködés nélkül fiatal lányoknak is
elmondhatjuk.”30 A magyarországi német nyelvű Verne-könyvek kiadása 1873-ban
zárult, lényegében azt a tényt jelezve, hogy a magyarországi olvasóközönség egyre
inkább magyar nyelvűvé vált.
Közben Heckenast is felfigyelt Verne műveire, és megbízta Szász Károlyt
(1829–1905) az író regényeinek kivonatos fordítására és közzétételére a Vasárnapi
Újságban. Így jelent meg a hetilap 1869. május 30-ai számától egészen 1870. június
18-áig az Utazás a Holdba, folytatásokban, az eredeti francia kiadás illusztrációinak
válogatott felhasználásával. Ezt követően Szász több mű részleges fordítását tette
közzé a hetilapban. Heckenast, tapasztalva a francia író műveinek népszerűségét,
közkedveltségét, 1873-ban kötetben is kiadta a két Hold-utazást Utazás a Holdba és
a Hold körül címmel. A kiadás bővebb volt, mint a hetilapban közölt szöveg, de még
mindig csak kivonatosan tartalmazta a két regényt. Szász a következő években
további Verne-műveket fordított le és tett közzé rövidítve a Vasárnapi Újságban,
majd 1894-ben adta el a Franklin-Társulatnak fordításai jogát. Heckenast és a Franklin mellett az 1870-es és 1880-as években Ráth Mór (1829–1903) is kiadott néhány
Verne-regényt; ezek kiadási jogát végül a Franklin szerezte meg.31
Egyes Verne-műveket különböző kiadók is megjelentettek az 1870-es évektől, így
Lampel Róbert (1821–1874) kiadója tette közzé a Chancellort Vértesi Arnold
(1834–1911) fordításában 1875-ben; a Légrády Kiadó több Verne-regényt jelentetett
meg az 1870–1880-as években; az Athenaeum a francia író két kötetét tette közzé
az 1870-es évtizedben. Eisler Gábor (?–?) könyvkereskedő az 1890-es évektől
mintegy húsz éven keresztül főleg ifjúsági könyveket publikált, s összesen 38
kiadásban tette közzé Verne műveit. (Egy-egy regény több edícióban is megjelent.)
Ilyen előzmények után az 1890-es években határozta el a Franklin Verne összes
művének új, teljes fordítású, egységes kiadását. A vállalat 1894-ben kereste meg
az író franciaországi kiadóját, Louis Jules Hetzelt (1847–1930) a jogok megszerzése
ügyében.32 Hetzel a jogok kizárólagos átadására csak azzal a feltétellel volt hajlandó,
ha a francia kiadások illusztrációinak kliséit is megveszik. Ez kétségtelenül tetemes
költségnövekedést jelentett, ráadásul meghiúsította magyar illusztrátorok foglalkoztatását. Viszont vitathatatlanul hozzájárultak az ú.n. „Franklin Verne” mai napig
megfigyelhető népszerűségéhez: sok könyvgyűjtő keresi antikváriumokban, árveréseken a nagyon tetszetős köteteket. Viszonzásként a francia kiadó némi fizetési
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könnyítést adott a Franklinnak, és hozzájárult ahhoz is, hogy az új Verne-műveket
a francia megjelenéssel egy időben nyomtassák ki magyarul. Hetzel végső soron –
mint egyik levelében írta – nagy súlyt helyezett arra, hogy Verne összes művei
Magyarországon megjelenhessenek, és ezáltal a francia író némileg hazaivá váljon.
Az író itthoni népszerűségét csak fokozta, hogy néhány regényében magyar motívumokat, szereplőket is megelevenített (Sándor Mátyás, A dunai hajós, Várkastély
a Kárpátokban, Storitz Vilmos titka). A Hetzel céggel a Franklin korrekt kapcsolatot
tudott kialakítani, amelynek az első világháború kirobbanása vetett véget.
Az 1920‑as években az időközben megszűnt Hetzel helyett a Verne-jogok új tulajdonosával, az Hachette-tel kötött új szerződést, amelyben ismét a Franklin lett az író
műveinek kizárólagos magyarországi gondozója.
A Franklin közel ötven kötetben, új, korszerű fordításban jelentette meg Verne
regényeit. Huszár Imre (1838–1916), Gaal Mózes, Vértesi Arnold, Zempléni P. Gyula
(1856–1802), Zigány Árpád (1865–1936) fordította a művek legnagyobb részét. Az író
hazai népszerűségét jelzi, hogy a Franklin mellett egyéb kiadók is jelentettek meg
Verne-műveket, így az Eisler-cég, a Magyar Kereskedelmi Közlöny és a két világháború között a Tolnai. Ezek a kiadások részben átvették a Franklin fordításait,
részben új magyar szöveggel tették közzé a regényeket. A Franklin egyébként
tervezte egyes művek újrafordítását, 1944-ben például Kolozsvári Grandpierre
Emillel kötöttek szerződést az Antifer mester és a Hódító Robur című regények új
kiadásának elkészítésére. Ívenként 100 pengő honoráriumban állapodtak meg; hogy
az író elkészült-e a munkával, nem tudni, mindenesetre az új magyar szöveg
kötetben nem jelent meg.33 Az Antifer mester régi fordítását Huszár Imre, illetve
Zempléni P. Gyula készítette, 1945 után Bajomi Lázár Endre (1914–1987) ültette át
magyarra; a Hódító Robur régebbi magyarítója Huszár Imre volt, a mostanában
kiadott szövegé pedig Bartócz Ilona (?–1968).

A FRANKLIN GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI KIADVÁNYAI.
MAGYAR SZERZŐK: GAAL MÓZES
A kiadó ifjúsági irodalmat képviselő írói közül különleges hely illeti meg Gaal
Mózest. Az egyik legtermékenyebb magyar gyermek- és ifjúsági író volt, az Országos
Széchényi Könyvtár katalógusa 655, neve alatt megjelent tételt tart számon. A maga
korában nagyon népszerű, kedvelt szerző volt, de az általa képviselt konzervatív,
nemzeti elkötelezettségű értékrend és világkép 1945 után háttérbe szorult, műveit
nem adták ki, és ő is elfelejtett szerzővé vált; csak 1990, a rendszerváltoztatás után
vállalkozott néhány kiadó egy-egy kötetének új kiadására, sőt újabban egyes művei
elektronikus formában is elérhetővé váltak. Írásai tekintélyes részét a Franklin adta
ki; személyi bibliográfiája alapján a kiadó 75 eredeti művét vagy fordítását mintegy
33
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150 kiadásban jelentette meg.34 De rendszeres kapcsolatban állt egyéb kiadókkal is,
legtöbb írását egyébként a pozsonyi Stampfel-cég tette közzé (mintegy 160 kiadást),
az Athenaeum 30, a Singer és Wolfner 20, a Lampel szintén 20, Méhner Vilmos
(1838–1907) pedig közel 50 művét adta ki.
Gaal Mózes székely földműves családba született Baróton, 1863. augusztus 2-án.
Édesapja korán árván hagyta gyermekeit, köztük a legkisebbet, Mózest. Hét éves
volt, amikor bekerült a nagyszebeni Teréz Árvaházba. A jó képességű, éles eszű
félárva fiú itt, a Mária Terézia által 1770-ben alapított katolikus árvaházban nevelkedett és tett érettségi vizsgát. Erre 1865-től volt lehetőség, ugyanis Fogarassy Mihály
(1800–1882) erdélyi püspök javaslatára úgy módosították az intézet szabályzatát,
hogy a felsőbb tanulmányokat folytató növendékek addig ott maradhatnak, amíg
az érettségi vizsgát le nem teszik.35 1883-ban iratkozott be a budapesti egyetemre,
ahol 1888-ban szerzett magyar és latin szakos tanári oklevelet. Első írásai még
egyetemi hallgató korában jelentek meg, Benedek Elek egyengette pályáját. Gaal
Mózes egy időben az Ország-Világ segédszerkesztőjeként működött; a hetilap
a Vasárnapi Újság mellett a kor legnépszerűbb kulturális periodikuma volt, Benedek
Elek 1886-tól szerkesztette és ő közölte Gaal Mózes első írásait. 1889-ben mint
helyettes tanár kinevezést kapott a pozsonyi katolikus főgimnáziumba. Itt került
kapcsolatba Stampfel Károly (1843–1938) könyvkiadóval, aki 1873-ban nyitotta meg
a városban kiadóját. A Stampfel-féle vállalat csakhamar az egyik legjelentősebb
vidéki könyves intézménnyé nőtte ki magát. Elsősorban pedagógiai és ifjúsági
könyvek kiadójaként vált elismertté.36 Gaal Mózes Pozsonyba kerülése után nem
sokkal már munkatársa volt a vállalatnak, s csakhamar ő lett a legtöbbet foglalkoztatott szerzője; összesen 62 kötetét mintegy 160 kiadásban jelentette meg a kiadó.
Szerkesztőként is közreműködött a vállalat kiadványaiban, ő gondozta a Hazafias
Könyvtár 50 füzetét. Gaal publikált szépirodalmi műveket és ismeretterjesztő
írásokat is, utóbbiak többnyire a kiadó népszerű, Tudományos Zsebkönyvtár elnevezésű sorozatában láttak napvilágot.
1898-ban Budapestre helyezték, a VI. kerületi Lovag utcai főgimnázium tanára
lett. Az akkor még Budapest X. kerületéhez tartozó Tisztviselőtelep a XIX. század
végén létesült, a városrész elemi iskolájában 1894-ben kezdődött meg a tanítás.
Középiskola azonban még hosszú ideig nem működött; csak 1904-ben, a Rezső téri
elemi iskola emeletén nyílt meg a tisztviselőtelepi gimnázium – igaz, még mint
a Lovag utcai főgimnázium kihelyezett részlege. 1907-ben vált önállóvá, de a tanítás
megfelelő épület hiányában különböző helyeken folyt. Gaal Mózest 1904-ben
igazgatói megbízottként helyezték a formálódó iskola élére, majd amikor önálló lett
34

Gráberné Bősze Klára (1989): Gaál Mózes 1863–1936. OPKM, Budapest. 123 p. (Neveléstörténeti bibliográfiák)

35

Kovács Adrienn (2007): Mária Terézia által alapított szebeni árvaház története 1930-ig. X. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia. elektronikusan: http://etdk.adatbank.transindex.ro/pdf/kovacs%20
adrienn.pdf

36

Pogány György (1995): Stampfel Károly könyvkiadó vállalata Pozsonyban 1873–1904. Limes, 8. 3.
37–46. p.

95

96

Gyermek- és ifjúsági irodalom

a hivatalos nevén Tisztviselőtelepi Magyar Királyi Állami Gimnázium, igazgatói
kinevezést kapott. Gaal Mózes hatalmas ambícióval látott feladata betöltéséhez;
szívós fáradozásának köszönhetően sikerült a kormányt meggyőzni, hogy egy olyan
épületet emeljenek a gimnázium számára, amelyik a legkorszerűbb pedagógiai
elveket is figyelembe veszi. Kőrössy Albertet (1869–1955), Lechner Ödön (1845–1914)
munkatársát, tanítványát bízták meg a terv elkészítésével. Az építkezés 1910-ben
kezdődött, és a következő év májusában már fel is épült a gimnázium a mai Könyves
Kálmán körút – Györffy István utca – Villám utca – Elnök utca által határolt
területen. A magyaros szecesszió stílusjegyeit magán viselő kétemeletes épület kitűnt
tágas tereivel és azzal, hogy a különböző természettudományos tárgyakat külön
szaktantermekben oktatták. Külön zenetermet, szabadpolcos könyvtárat is kialakítottak az ötszáz személyes díszterem mellé, a tanítást és a tanulást korszerű oktatási
berendezések segítették. Gaal Mózes elgondolásainak megfelelően valóban nemzetközileg is kiemelkedő kialakítású iskolaépület nyílt meg. Igaz, néhány tervezett
helyiség pénzhiány miatt nem készült el, így nem volt tornaterem, és a tanulók
gyakorlati képzését segítő különböző műhelyek közül is csak az asztalosműhely
készült el. Az első világháború, majd az összeomlás után azután ezekre a fejlesztésekre végképp nem jutott pénz. 1921-ben Széchenyi Istvánról nevezték el a gimnáziumot. Pár évvel később elkezdődött az iskola hanyatlása; 1924-ben arról döntöttek,
hogy az épület nagyobb részét a Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztálya kapja meg.
1947-ben lett önálló a Néprajzi Múzeum, egészen az 1960-as évekig ott működött, és
részben emiatt lassan az oktatás is megszűnt az épületben.37 Igaz, hogy jelene megint
szorosan kapcsolódik a pedagógiához: itt működik az Országos Pedagógiai Könyvtár
és Múzeum.
Gaal Mózes elismert és kiváló tanáregyéniség volt, tankerületi főigazgatóvá
nevezték ki, és komoly érdemei voltak a korabeli iskolahálózat fejlesztésében is.
Emellett a magyar gyermek- és ifjúsági irodalom elkötelezett munkásaként tartja
számon az irodalom- és művelődéstörténet. Írt regényeket, meséket, ismeretterjesztő, főleg történeti tárgyú könyveket, és műfordítóként is dolgozott a Franklin
Kiadónak. A Lampel R. (Wodianer F. és Fiai) kiadásában 24 könyve jelent meg.
Mivel 1904-től a cég a Franklin érdekeltségébe került, érdemes a Lampel neve alatt
megjelent kötetekből felsorolni. Közülük néhány nem ifjúsági, hanem népies, illetve
a tanítóknak szánt kiadvány volt, mint a Szociális Levelek vagy a Munkás Füzetek
című sorozatban napvilágot látott Már késő és A pincze-szoba világa. A Lampel
kiadásában látott napvilágot néhány iskolai rendeltetésű kötet is, Garay János,
Czuczor Gergely (1800–1866) és Vörösmarty Mihály válogatott verseinek egy-egy
általa szerkesztett válogatása. A magyar nemzet története tankönyv a népiskolák 5–6.
osztálya használatára készült. Szépirodalmi munka volt az Egy plajbász története,
a Falusi történetek, Az „úrfi”, a Víg elbeszélések, a Münchhausen báró története és
a Diák figurák.
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A Franklinnál mintegy hetven kötete látott napvilágot; zömmel eredeti munka,
de számos fordítását is publikálta a Franklin. Utóbbiak közül mennyiségileg is
kiemelkedő Verne műveinek magyarítása: 11 könyvét (Senki fia, A francia zászló,
Az Orinocón fölfelé, Utazás a Hold körül, Utazás a Holdba, A Cynthia hajótöröttje,
Különös végrendelet, Az úszó sziget, A jég-sphinx, Dardentor Clovis, A bundák
hazája) ültette át magyarra. Verne műveinek népszerűségét jelzi, hogy mindegyik
több kiadásban látott napvilágot. Gaal egyéb fordításai közül megemlítendő Defoe
(1660–1731) Robinsonjának fordítása és ifjúsági olvasók részére történt átdolgozása.
A Robinson igazán népszerű ifjúsági könyv a német Joachim Heinrich Campe
(1746–1818) verziójában lett; Gaal Mózes ezt a változatot is lefordította Az ifjabbik
Robinson kalandjai címmel. Egyéb fordításai többnyire mára már elfelejtődött írók
munkái, például: Johanna Spyri (1827–1901, svájci írónő) Történet egy falusi fiúról
című könyve, 1913; Bözsike: leányok s mindazok számára, akik a kisgyermekeket
szeretik, 1907, Lampel); Georg Ebers (1837–1898) egyiptológus professzor – róla
nevezték el az általa felfedezett 42 méter hosszúságú híres papiruszt, az óegyiptomi
orvoslás alapvető forrását – a maga korában népszerű, ókori témájú regényeket is írt,
az Uarda című regényének ifjúsági átdolgozását tette közzé Gaal Mózes. Hasonló
volt az angol Edward Bulwer-Lytton (1803–1873) híres regényének, a Pompéji
pusztulásának ifjúsági átdolgozása (1902–1930), valamint Ernst Eckstein (1845–1900)
német író A Claudiusok című történeti regényének fordítása (1903).
A mai irodalomtanításban is szenvedélyes vitákat vált ki a klasszikusok ifjúsági
átírása. Láttuk, hogy Gaal Mózes korában természetes és megszokott volt ez a gyakorlat. Nem is csak az egyetemes irodalomból lehet példát találni az átírásokra, Gaal
Mózes például Jósika Miklós II. Rákóczi Ferenc című történeti regényét is átdolgozta.
A világ- és a magyar irodalom mondáiból is számos ifjúsági válogatást készített.
A német mondavilágot próbálta közelebb hozni olvasóihoz Berni Detre:
az Amelungok hőse, valamint a Csontos Szigfrid és a Nibelungok című írásaiban.
A német-dán Barthold Georg Niebuhr (1776–1831) a modern történetírás (ókor
története) jelentős alakja volt, a görög mitológiát feldolgozó munkáját Görög hősök
története címmel ültette át a magyar ifjúságnak (1899, 1913).
Egyik legtöbb kiadásban napvilágot látott és a közelmúltban új edícióban is
hozzáférhetővé tett munkája volt a Hun és magyar mondák. Az uralkodóinkról
összegyűjtött regéket Magyar királymondák címmel adta közre. Mindkét munka
számtalan kiadásban került az olvasók kezébe. A magyar királyokról és jeles
történelmi személyiségekről egyébként számos önálló írást publikált. Feldolgozta
olvasmányos formában a honfoglalást követő időszakot (Árpád utódai: A vezérek
korának története), önálló kötetben mutatta be Szent Istvánt, Salamon királyt, Szent
Lászlót, Kálmánt, II. Endrét, Nagy Lajost. Az Anjou-korral egy másik írásában is
foglalkozott: Az Anjou királyok kora Magyarországon címmel. Történeti munkáinak
tekintélyes része a Franklin népszerű, Történelmi Könyvtár című, összesen 126
kötetet számláló sorozatában jelent meg. Egyéb történeti és életrajzi munkáit is
kiadta a Franklin: Deák Ferenc élet- és jellemrajza, Petőfi Sándor élete, Bethlen Gábor
és kora, A kard és a lant (Zrínyi Miklós), Mária Terézia története, Az utolsó lantos:
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Regényes korrajz (Tinódi Lantos Sebestyén), II. Lajos magyar király és kora, I. Rákóczi
Ferencné Zrínyi Ilona, II. József császár mint uralkodó és mint ember, Széchenyi
István gróf avagy Magyarország újjászületése. Önálló kötetben tekintette át Magyarország művelődésének állapotát az Árpádházi királyok alatt. A honfoglalás előtti
korszakot mutatta be Hun utódok és az avar birodalom története című kötetében.
Műveiben elsősorban a magyar történelmet dolgozta fel, néhány írásában azonban egyetemes témát választott: Peru elfoglalása és az inkák pusztulása; Stuart
Mária skót királynő története; Cortez Hernando, Mexikó meghódítója.
Közreadott tőle a kiadó néhány tankönyvet, továbbá ismert tollából néhány
mesekönyv, illetve fordítás is. A maguk korában népszerűek és kedveltek voltak
ifjúsági regényei, egy részük több kiadásban is napvilágot látott (Kujak András keleti
utazása, Kenyér és becsület, Virág Palkó, Rontó Pál élete és viszontagságai, Az édes
anyaföld, Burkus, Hűséges mind a sírig: Mikes Kelemen naplója, Komédiás Palkó,
Futri Kata, Aranyos köd, Két diák levelezése, Kegyelemkenyér).
Hosszú évtizedeken keresztül felhőtlen volt a kiadó és az író kapcsolata,
az 1920‑as években azonban már nehézségek jelentkeztek. Ennek alapvető oka
az volt, hogy kezdett elavulttá válni az az írói világkép, amit Gaal megjelenített;
könyvei egyre nehezebben eladhatókká váltak. Az író 1927. V. 30-án sértett hangú
levélben foglalta össze kifogásait.38 Nehezményezte, hogy könyveiből nem készít új
kiadást a Franklin, holott – szerinte – azok elfogytak. Az új kiadások mellőzésével
anyagi, de erkölcsi kárt is okoztak neki, mert „A kiadó nemcsak honoráriumot fizet,
hanem az író erkölcsi tőkéjének kezelője.” A kiadónak jogában áll az örökáron átvett
művek után újabb honoráriumot nem fizetni, de ahhoz nincs joga, hogy a könyveket
lekösse és a közönségtől elvonja. „Rendkívül elszomorít már régóta, hogy éppen
a Franklin-Társulat az, egy tradíciókban gazdag vállalat, amely napjainkban, amikor
a nemzeti gondolat állítólag renaissancat éli – engem, akinek egész munkásságát ez
a gondolat reprezentálja, ilyen érthetetlenül elhanyagol” – zárta levelét. A kiadó
válasza nem ismert, de feltehetően ahhoz készült a Franklin iratai között fennmaradt, dátum nélküli összeállítás: Gaal Mózes munkái.39 A jegyzékből kiderül, hogy
egyes köteteiből valóban kifogyott a kiadó, és ezekből terveztek is új kiadást, sok
kötete azonban sok példányban állt rendelkezésre. A dokumentumból az is kitűnik,
hogy műveiből egy-egy kiadás 3000-4000 példányban jelent meg. Például a Hun és
magyar mondák négy alkalommal látott napvilágot, összesen 14000 példányban. Ez
a magas szám azzal magyarázható, hogy ez a kötet is felkerült a NIKIB, vagyis
a Népiskolai Ifjúsági Könyvtárakat Intéző Bizottság által kiadott jegyzékbe, így
az iskolai könyvtáraknak beszerzésre javasolt kötet volt. A Franklin jól érzékelhetően törekedett arra, hogy minél több általa kiadott könyv szerepeljen a jegyzékben:
ez végső soron biztos piacot jelentett. (A Franklin és a NIKIB kapcsolatáról később
lesz szó.)
A Franklin az alábbi Gaal Mózes-kötetek új kiadását tervezte:
38

Gaal Mózes levele a Franklin-Társulathoz 1927. V. 30., OSZK Kézirattár, Fond 2/478.

39

Gaal Mózes munkái. A Franklin-Társulat kimutatása. Év nélkül. OSZK Kézirattár, Fond 2/478.
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Aranyos köd, Kard és lant hőse, Kegyelemkenyér, Komédiás Palkó, Hun és magyar
mondák, Magyar királymondák (a mondák két könyve egybekötve is), Virág
Palkó, Defoe: Robinson Crusoe, Ebers: Uarda, Csontos Szigfrid, Mesekönyvecske
sorozatból két mű, Verne: Dardentor Clavis, Verne: Az Orinocon fölfelé, Verne:
Jégsphynx, Verne: Különös végrendelet, Történelmi Könyvtár sorozatból kilenc mű.
A jegyzék felsorolta azokat a könyveket is, amelyekből elegendő példány volt
raktáron, és ezért nem tervezték új kiadásukat:
Kenyér és becsület, Kujak András, Két diák levelezése, Hűséges mind a sírig,
Az utolsó lantos, Burkus, Marci, Jósika: II. Rákóczi Ferenc, Eckstein: Claudiusok,
Bulwer: Pompeji pusztulása, Helm: Futri Kata, Verne: Bundák hazája, Verne:
Az úszó sziget, Verne: Senki fia, Verne: A francia zászló, Mesekönyvecske sorozat
3., 5., 6., 8., 10., 12., 13, kötete, Történelmi Könyvtár 18 kötete, Családi Könyvtár 1
kötete, Vasárnapi Könyvtár 2 kötete, Karády Ignác: Regék és mesék Grimm után
Gaal Mózes átdolgozásában.
Gaal Mózes szerette volna elérni, hogy az I. világháborút követő nagyon magas
inflációra tekintettel a kiadó növelje meg a szerződésben megállapított, de 1920-ra
már „nevetségesen csekély és méltánytalan” honoráriumot.40 A kiadó kétségtelenül
időnként emelte a tiszteletdíjat, de a módosított összeg annak ellenére sem érte el
az infláció mértékét. A kiadó már az író halála után mindenesetre érzékelhető
gesztust gyakorolt özvegye felé: 1944-ben arról értesítették, hogy elhunyt férje két
könyve új kiadása kapcsán a szerződésben meghatározott 500, illetve 600 pengő
helyett 1000-1000 pengő jogdíjat fizet.41

A FRANKLIN GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI KIADVÁNYAI.
BENEDEK ELEK MŰVEI
Gaal Mózes mellett a korszak több jeles írójával is szerződött a Franklin gyermek- és
ifjúsági könyvek kiadására. A magyar gyermek- és ifjúsági irodalom klasszikusa
Benedek Elek volt. A Franklin 58 kötetét jelentette meg, és ehhez a mennyiséghez
járul még a Lampel R. (Wodianer és Fiai) neve alatt publikált 112 kötet.42 Összehasonlításul érdemes megemlíteni, hogy az Athenaeum 131 kiadásban, a Dante 48
edícióban, míg a Singer és Wolfner 14 könyvben hozta nyilvánosságra műveit.
Mindenesetre a kiadott kötetek számát és mennyiségét tekintve a kiadó gyermek- és
ifjúsági könyveit elsősorban Gaal Mózes és Benedek Elek neve fémjelezte.
40

Gaal Mózes levele a Franklin-Társulathoz 1920, X. 6., OSZK Kézirattár, Fond 2/478.

41

Gaal Mózesné levele a Franklin-Társulathoz 1944. VII. 13., OSZK Kézirattár, Fond 2/478.

42

A Lampel R. (Wodianer és Fiai) 1904-ben került a Franklin érdekeltségébe. Pogány (2004)
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A Franklin kiadásában Benedek Elektől az alábbi szépirodalmi kötetek láttak
napvilágot: Figurás-mókás történetek, Ez ám az élet (Leporelló), Gyermekversek, Ezer
esztendő: történeti olvasmányok, Csuda mesekönyv, Veréb meg Gavallér Jankó
kalandjai, Az aranyfeszület: Három székely diák története, Toldi Miklós: Arany János
Toldija nyomán, Krisztus palástja, Igazságos Mátyás király, Történet három juharfáról, Vidám állattörténetek, Jancsi és Juliska és más Grimm mesék, Piroska és a farkas
és más Grimm mesék, Grimm összegyűjtött meséi, Székely mesemondó, Hamupipőke
és más Grimm mesék, Hüvelyk Matyi és más Grimm mesék, Mesék és elbeszélések,
Elbeszélések az állatvilág köréből, Szent Anna tavától a Cenk-tetőig, Falusi bohémek:
Idill három felvonásban (Színmű), Jankó, Juci és Fokszi kalandjai, Háziállatok és
szárnyasok: Elek nagyapó verseivel, Háziállatok nagy képes könyve, Panorámás könyv
Elek apó verseivel, Ó, de szép a világ! Elek apó verseivel, Vidám állattörténetek,
Szerencsés utat!, Öcsike és Maricácska: Nagyapó verseivel, Ének két pajkos fiúcskáról,
Benn a házban, künn a kertben: Elmondja Nagyapó versben, Lili mama kirándul
a négy gyermekével.
A Lampel név alatt több kötete készült, ezek később már a Franklin neve alatt
láttak napvilágot, és néhány szerződés érintette is az eredetileg Lampeles kiadványokat. A szoros értelemben vett gyermek- és ifjúsági könyvek mellett tankönyvek is
megjelentek, így A magyar nemzet története az elemi népiskolák 5. és 6. osztálya
számára, Lesebuch für landwirtschaftliche Wiederholungsschulen, Magyar olvasókönyv az elemi népiskolák 5–6. osztálya számára, Elemi iskolák olvasókönyve az 5–6.
osztály számára, Vezérkönyv a magyar szó megtanítására: a nem magyar ajkú vidékeken levő magyar és nem magyar tanítási nyelvű elemi népiskolák 1. osztályának
magyar beszélgetési anyaga, Olvasókönyv a gazdasági ismétlő iskolák számára,
Magyar olvasókönyv az elemi népiskolák 4. osztálya számára, Elemi iskolások
olvasókönyve: a 2. osztály számára, Elemi iskolások olvasókönyve: a 3. osztály
számára.
Elsősorban iskolai használatra jelentette meg a kiadó Benedek Elek válogatásában
Kisfaludy Sándor és Kisfaludy Károly válogatott verseit, illetve Petőfi Sándor és
Arany János költeményeinek hasonló jellegű kiadását. A Munkás Füzetek részeként
három kiadványa jelent meg: Az örvény szélén, A vér és a Mesék a nagyoknak
címmel. Az Iparosok Olvasótárában is olvasható egy kötete, a Hasznos olvasmányok.
A Lampel Benedek Elek alábbi szépirodalmi jellegű, elsősorban gyermek- és
ifjúsági könyveit adta ki: Várhegyi Zoltán: elbeszélés, Tréfás mesék, Az aranyfeszület:
három székely diák története, A félkezű óriás, Volt egyszer…, Mesék és történetek,
Bolondos Gyurka s egyéb víg mesék, Gyermekszínház 1, Itt a vége, fuss el véle,
Kisbaconi versek, A sárga csikó, Így volt, mese volt, Magyar leány verses könyve, Apró
mesék, Szent Anna tavától a Cenk-tetőig, Egy budapesti fiú naplójából, A székely
lakodalom, Magyar fiú verses könyve, Budapesti gyermekek, Történetek öreg emberekről, Két történet a tatárjárás idejéből, Többsincs királyfi, Kis darabok kicsinyeknek,
Történeti elbeszélések, Grimm testvérek összegyűjtött meséi, Válogatott magyar
népdalok az ifjúság számára, Nagyapó meséi Évikének, Elek nagyapó mesefája,
Grimm testvérek válogatott meséi, Mesék és elbeszélések, Öcsike „nadselű” gondolatai,
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Székely mesemondó, Jókai Mór kisebb művei; az ifjúság számára összeválogatta
Benedek Elek, Apró történetek, Szigeti veszedelem; Zrínyi Miklós költeménye után írta
Benedek Elek, Rókáné komámasszony libát szállít a hadseregnek, Honszerző Árpád,
Virágos kert: versek, történetek 6–12 éves gyermekeknek, Mesemondó esték, Toldi
Miklós: Arany János Toldi-ja nyomán az ifjúság számára, Óh, szép ifjúságom: a régi
diákéletből.
Fennmaradt a Franklin és Benedek Elek, illetve jogutódainak néhány szerződése.
A korabeli gyakorlatnak megfelelően Benedek Elek műveinek tekintélyes része is a Jó
Pajtás című lapban, folytatásokban vált először közkinccsé. Az író 1920. III. 18-án
kelt levelében az alábbi művei tulajdonjogát átengedte a Franklinnak:43 Öcsike
„nadselű” gondolatai, Veréb meg Gavallér Jankó kalandjai, Vidám állattörténetek,
Figurás-mókás történetek, Elek nagyapó mesefája, Mesemondó esték, Kisbaconi
történetek – az elbeszéléseket tartalmazó kötet végül nem a Franklinnál jelent meg,
hanem 1926-ban Nagyváradon –, Rókáné komámasszony libát szállít a hadseregnek.
A levélből kiderül az is, hogy a könyveket 4000 példányban kívánja megjelentetni
a Franklin.
Egy 1927-es levélben44 néhány mű új kiadásáról van szó, eszerint a Székely
mesemondó után 698, a Toldi Miklósért pedig 928 pengő honoráriumot kap az író.
Benedek Elek 1929-ben bekövetkezett halála után fia, Benedek Marcell (1885–1969)
irodalomtörténész lett a szerzői jogok kezelője. A kiadó 1941. II. 3-án neki írt
levelet,45 amelyben felsorolta az elfogyott és kiadni tervezett köteteket, illetve azokat
a könyveket, amelyeket nem szándékozott kiadni és ezért lemondott a szerzői
jogokról, visszaadva azt az író örököseinek. (A levélben + jellel jelölték a kiadni nem
tervezett köteteket.) Eszerint a Mesék és elbeszélések, Nagyapó meséi Évikének +, Elek
nagyapó mesefája +, Rókáné komámasszony libát szállít a hadseregnek +, Veréb meg
Gavallér Jankó kalandjai, Vidám állatmesék, Gyermekversek +, Budapesti gyermekek +, Így volt, mese volt +, Történetek + (nem állapítható meg, melyik műről van
szó), Szent Anna tavától a Cenk-tetőig, + Falusi bohémek +. A kiadó vállalta, hogy
a kiadni tervezett könyvek után honoráriumot fizet, méghozzá a Mesék és elbeszélésekért 200, a Vidám állatmesékért 150, a Veréb meg Gavallér Jankó kalandjaiért
szintén 150, a Szent Anna tavától a Cenk-tetőigért pedig 100 pengő tiszteletdíjat.
Benedek Elek nagy tekintélyét és elismertségét jelzi Benedek Marcell levele,46
amelyben köszönettel tudomásul vette a kiadó döntését, miszerint a Székely mesemondó és a Figurás-mókás történetek 1944-re tervezett új kiadásánál – bár a korábbi
szerződések szerint nem kellene honoráriumot fizetniük – „Benedek Elek iránti
tiszteletből” a két könyv után 600, illetve 400 pengőt fizetnek.
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Benedek Elek levele a Franklin Társulatnak 1920. III. 18., OSZ Kézirattár, Fond 2/140.

44

Benedek Elek levele a Franklin Társulatnak 1927. II. 1., OSZK Kézirattár, Fond 2/140.

45

A Franklin Társulat levele Benedek Marcellnek 1941. II. 3., OSZK Kézirattár, Fond 2/140.

46

Benedek Marcell levele a Franklin Társulathoz 1944, VI. 20., OSZK Kézirattár, Fond 2/140.
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A FRANKLIN GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI KIADVÁNYAI.
SEBŐK ZSIGMOND MŰVEI
A Franklin gyermek- és ifjúsági könyvei között különleges hely illeti meg Sebők
Zsigmond Dörmögő Dömötörét. Eredetileg Maczkó úr névre hallgatott a figura,
„aki” 1902-ben „született meg” Az Én Újságom hasábjain. Amikor 1909-ben
Benedek Elek és Sebők Zsigmond megindította a Jó Pajtást, az író Maczkó urat
átnevezte Dörmögő Dömötörré. Dörmögő Dömötör sikeréhez alapvetően hozzájárult
az, hogy a figura emberi környezetbe helyezett, emberi tulajdonságokkal felvértezett
mesehős, akinek utazásain, kalandjain keresztül ismerteti meg a gyerekekkel
a korabeli Magyarország életét, viszonyait. Dörmögő Dömötör falusi birtokáról
elutazik Budapestre, a Balatonhoz, a Tátrába, focizik, megtapasztalja a háborút is.47
Maczkó úr/ Dörmögő Dömötör közkedveltségét mutatja, hogy 1936-ban Maugsch
Gyula (1882–1946) szobrászművész Róka komával együtt bronzból megmintázta
alakját. A szobor jelenleg Budán, a Vár alatti Európa ligetben található.48
Sebők műveinek elsődleges kiadója a Singer és Wolfner volt, összesen 97 kiadásban tette közzé munkáit. A Franklin 22, a Lampel pedig 15 tomust jelentetett meg
az írótól. 1945 után alig lehetett találkozni műveivel, mindössze az 1957-ben megindult gyermeklap, a Dörmögő Dömötör emlékeztetett Sebőkre és figurájára, napjainkban azonban egyfajta reneszánsza van az írónak, számos műve jelent meg új kiadásban és jó néhány elektronikus formában is hozzáférhető.
A Franklin az alábbi ifjúsági köteteit adta ki: Dörmögő Dömötör utazásai,
Dörmögő Dömötör újabb utazásai háborúban és békében, Dörmögő Dömötör újabb
utazásai a Királyhágón túl, Dörmögő Dömötör utazása a cserkészfiúkkal, Dörmögő
Dömötör mint önkéntes, Dörmögő Dömötör a harctéren, Dörmögő Dömötör szerencséje, Dörmögő Dömötör a Tátrában, Dörmögő Dömötör a fogorvosnál, Dörmögő
Dömötör a dobsinai jégbarlangban, Dörmögő Dömötör utazása a Vaskapuhoz,
Dörmögő Dömötör utazása hegyen, völgyön meg a nagy ládával. Sebők elsősorban
a Dörmögő-történetek szerzőjeként ismert, de írt több ifjúsági könyvet is, a Franklin
ezek közül is kinyomtatott néhányat: Az arany cipő, A milliomos fia: történet egy
nagy budapesti házból az ifjúság számára, Kujon és Kaján kalandjai: képes meséskönyv.
Fennmaradt a Franklin és Sebők Zsigmond megállapodása a Jó Pajtás szerkesztéséről.49 Eszerint öt évre kötötték a kontraktust, 1914. IX. 30-ig; Sebők a szerkesztésért évi 4800 korona tiszteletdíjat kapott. A Maczkó úr utazásaiért közleményenként
további 40 korona honorárium illeti meg. 1913-ban kötöttek szerződést a Dörmögő
Dömötör – akkor már ezen a néven szerepelt a figura – 3. kötetének megírására.
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A pontos címet még nem rögzítették. (Alighanem a Dörmögő Dömötör újabb
utazásai háborúban és békében volt a szerződés tárgya; a kötet 1914-ben jelent meg.)
Az író a jogok átengedésért 3000 koronát kapott.
A Lampel név alatt 15 kötete jelent meg: Dörmögő Dömötör utazása hegyen,
völgyön meg a nagy ládával, Dörmögő Dömötör utazásai 1–4. kötet, Dörmögő
Dömötör képviselőjelölt. Dörmögő Dömötör mellett Sebők Csutora Jancsi figuráját is
kitalálta; néhány kötete Lampel-jelzéssel látott napvilágot: Csutora Jancsi kalandozásai a levegőben sok tarka-barka történettel, Csutora Jancsi cimborái és más víg
történetek. Több kiadást is megélt kedvelt mesegyűjteménye, A legszebb mesék a világ
minden népének mesekincséből. A Csutora Jancsi 2. részéért 1000 korona tiszteletdíjat kapott,50 a mesegyűjtemény szerkesztéséért és fordításáért pedig 1000 koronában
állapodtak meg.51
Sebők Zsigmond 1916-ban elhunyt. Jogainak örököse özvegye lett, aki eladta férje
műveinek kiadói jogát a Franklinnak 10 000 korona ellenében.52 Az 1920-as években
nehéz körülmények között élő özvegyet támogatta a kiadó, 1 000 000 korona
adományt juttatott neki a Dörmögő Dömötör újabb utazásai háborúban és békében
új kiadása kapcsán.53

A FRANKLIN IFJÚSÁGI REGÉNYEI
A Franklin ifjúsági könyveinek tekintélyes része sorozat részeként jelent meg,
ugyanakkor szép számmal tett közzé a kiadó egyedi köteteket Benedek Elek, Gaal
Mózes és Sebők Zsigmond művein kívül. Az egyik népszerű és kedvelt csoportja volt
kiadványainak az ún. lányregények. A XIX. századi német írónő, Klementina Helm
(?–?) Futri Kata című, fiatal leányok számára írt munkáját ketten is lefordították.
Először még 1875-ben Kánya Emília (1830–1905), majd Gaal Mózes nem is annyira
fordította, mint magyar környezetbe helyezve átírta a regényt, melyet a Franklin
1898-ban és 1927-ben tett közzé. A műfaj már-már klasszikusának számító Dánielné
Lengyel Laura (1874–1954) két kötetet publikált: A túlsó parton, 1929 és Viki: Egy
királynő leányévei. Szigeti Imre (?–?) rajzaival, 1937. Utóbbi kötet Viktória királynő
(1819–1901) gyermekkorának története. A Franklin szerződései között alighanem
erről a regényről maradt fenn megállapodás, mely szerint a Fiatal királynő című
regényért az írónő 600 pengő tiszteletdíjat kap.54 Dánielné Lengyel Laura néhány
regénye még a Lampel cégjelzés alatt jelent meg, így Az új élet 1910-ben, illetve
a Bánk Judit: regény a török világ idejéből, 1920, 1926, 1930. A hosszú életű Kertész
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Sebők Zsigmond és a Franklin Társulat megállapodása, 1912. IV. 5., OSZK Kézirattár, Fond 2/1501.
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Sebők Zsigmond és a Franklin Társulat megállapodása, 1912. III. 14., OSZK Kézirattár, Fond 2/1501.
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Sebők Zsigmondné és a Franklin Társulat megállapodása, 1916. XI. 30., OSZK Kézirattár, Fond, /1502.
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Sebők Zsigmondné köszönőlevele a Franklin Társulathoz, 1926. X. 23., OSZK Kézirattár, Fond 2/1501.
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Dánielné Lengyel Laura levele a Franklin Társulathoz, 1936. III. 26, OSZK Kézirattár, Fond 2/296.
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Erzsébet (1909–2005) életrajzi regényei még ma is népszerűek, a Franklin kettőt
adott ki közülük: Gyönyörű nyár! Szántó Klári (?–?) rajzaival, 1936. és Nagylányok,
Szegő Éva (?–?) illusztrációival, 1938-ban.
A századforduló népszerű és termékeny írója volt Kóbor Tamás (1867–1942).
Aranyhajú Rózsika című, műfaji megjelölése szerint babaregénye 1924-ben hagyta el
a sajtót. Néhány évvel ezelőtt, 2003-ban az Argumentum kiadó új kiadásban tette
közzé. Mauksch Kornélia (1856–1924) írói próbálkozásait sógora, Mikszáth Kálmán
egyengette, Fehér Róza és egyéb történetek serdülő leányok számára című írása két
kiadásban, 1905-ben és 1925-ben is elhagyta a nyomdát. Rónay Mária (1899–1968)
Supka Géza régész, művelődéstörténész (1883–1956) élettársa volt; a maga korában
kedveltek voltak lányregényei. Egyiket, A drága iskola: Mimi naplója címűt Szabó
Lucy (?–?) rajzaival 1927-ban és 1928-ban is megjelentette a Franklin.
A kiadott többi lányregény mára már kétségtelenül csupán bibliográfiai tétel. Vera
Petrovna Zselihovszkája (1835–1896) orosz írónő fordulatos meseszövésű és egzotikus helyszíneken játszódó regényei közül a Messze Tatárországban: elbeszélés fiatal
lányoknak című kötete Házsongárdy Gábor (?–?) magyarításában 1928-ban került
az olvasók kezébe. Még a XIX. században tette közzé a kiadó Warga Lajosné Rajka
Teréz (1843–1881) Lányok könyve című munkáját 1881-ben és 1891-ben. A saját
korában kedvelt szerző, Büttner Lina (1846–1917) két könyvét publikálta a Franklin:
az Egy rút kis leány története – a 12–16 éves leányok számára javasolt munka öt
kiadásban jelent meg 1879-ben, 1880-ban 1898-ban, 1909-ben és 1919-ben; másik
munkája, a Szabadság földön, égen 1906-ban hagyta el a sajtót.
A két világháború közötti korszak lányregényei a kiadónál az alábbi művek
voltak: Fehér Lídia (?–?): Mosolygó könyv, 1929; Siklaki István (?–?): Hős magyar
leányok, 1930; Pálosy Éva (1892–1975): A hat leány villája, Szigeti Imre (?–?) rajzaival, 1937-ben. 1991-ben új kiadásban került az olvasókhoz. Szimon Istvánné (?–?):
Évi pártot alakít című regénye Márton Lajos (1891–1953) rajzaival készült 1940-ben;
Csengery Ilona (1894–1974) regényét, a Kolozsvári lányokat Szegő Éva illusztrációival
szintén 1940-ben tette közzé, míg Ákosfalvi Heléntől (?–?) a Judit rendet csinál
1944-ben látott napvilágot.
Míg a lányregények szerzői között lényegében nem volt külföldi szerző, az ifjúsági
regények alkotói között szép számmal akadtak világirodalmi rangú írók. Igaz, a kor
gyakorlatának megfelelően a klasszikus szerzők művei átdolgozott formában
kerültek az ifjak kezébe. Charles Dickens (1812–1870) három, ifjúságnak átdolgozott
regényét is olvashatták a kamasz olvasók: A kis Dorrit 1918-ban és 1925-ben,
a Copperfield Dávid 1906-ban és 1915-ben Mikes Lajos (1872–1930) átültetésében,55
míg a Twist Olivér 1930-ban Peterdi István (1888–1944) magyarításában jelent meg.
Robert Louis Stevensontól (1850–1894) A fekete nyíl című regényt Házsongárdy
Gábor 1928-ban ültette át nyelvünkre.
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A kis Dorrit fordításáért Mikes 450 korona honoráriumot kapott, a Copperfield Dávid átdolgozásáért
pedig 400 koronát. OSZK Kézirattár, Fond 2/1135
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Az ifjúsági regények szerzői között viszonylag nagy számban találhatók angol
szerzők – ez kétségtelenül figyelemre méltó, hiszen a korban általánosnak mondható
volt a szellemi élet német orientációja. Ernest Thompson Seton (1860–1946) sokoldalú
alkotó volt: természetbúvár, festő, író és a cserkészmozgalom egyik kezdeményezője.
A Franklin két kötetét adta ki: Két kis vadóc: Két fiú kalandjai, 1931, illetve a Rolf:
Egy cserkész kalandjai a magános indiánnal és Skokum kutyával, 1931; mindkettőt
Temesi Győző (1887–1977) fordította. Rudyard Kipling (1865–1936) klasszikusát,
A dzsungel könyvét Mikes Lajos átdolgozásában vehették kézbe az olvasók 1942-ben.
Defoe Robinsonja számtalan kiadásban jelent meg, átdolgozta Gaal Mózes, Radó
Antal (1862–1944), majd az 1930-as években Domby Béla (?–?) ismét átültette
a regényt, ez 1933-ban és 1942-ben hagyta el a sajtót. Jonathan Swift (1667–1745)
Gulliverje 1906-ban Vajdafy Ernő (1839–1914), 1943-ban pedig Karinthy Frigyes
(1887–1938) átdolgozásában látott napvilágot.
A gyermek- és ifjúsági irodalom egyik nagy klasszikusa Frances Hodgson Burnett
(1849–1924) regénye, A kis lord, mely Kárpáti János (1859–?) átdolgozásában
1914‑ben jelent meg. A Lamb testvérek (Mary Lamb, 1764–1847 és Charles Lamb,
1775–1834) kötete, a Shakespeare-mesék, 1879 és 1927 között négy kiadásban látott
napvilágot Mihály József (1853–1927) fordításában. A fordító egyik szerződése
fennmaradt a Franklin iratai között; 1923. XII. 22-én megállapodtak, hogy az új
kiadásért 500 000 korona tiszteletdíj illeti meg.56 Az ókorban játszódó kalandos
történeti regényeket két mű képviselte: az egyik Charles Kingsley (1819–1875)
Hypathia című, az ifjúság számára Zigány Árpád átdolgozásában kiadott mű volt
1904-ben, a másik pedig Edward Bulwer-Lytton már említett, híres írása, a Pompéji
pusztulása, melyet Gaal Mózes dolgozott át ifjúsági olvasmánnyá és 1904-ben, illetve
1930-ban jelent meg.
Az amerikai angol nyelvű irodalmat Harriet Beecher Stowe (1811–1896) híres
regénye, a Tamás bátya kunyhója képviselte; Darvai Móric (1849–1917) átdolgozásában 1942-ben jelent meg. (Korábban a Lampel 1903-ban és 1924-ben, egy erősen
rövidített változatot pedig a Méhner is közzétett 1890-ben). Vachott Sándorné
válogatásában és az ő, illetve lánya, Vachott Ida (?–?) fordításában került a könyvesboltokba egy válogatás: Ifjúsági iratok: angol remekírók műveiből, 1876-ban.
A francia ifjúsági irodalmat – mint szó volt róla – elsősorban Verne fémjelezte.
A régi, klasszikus francia literatúrát képviselte Alain-René Lesage (1668–1747)
regényének ifjúsági változata, a Gil Blas élete és kalandjai, melyet a magyar ifjúságnak Komor András (1898–1944) 1931-ben dolgozott át. Paschal Grouset (1844–1909)
többnyire André Laurie néven publikált – az író egyébként Verne munkatársa volt,
és akad olyan Verne-regény, amelyen társszerzőként szerepel (A Cynhia hajótöröttje).
Két önálló írását adta ki a Franklin: Diákélet Angolországban, 1897 és 1912, illetve
A délafrikai aranykeresők című regény, mindkettőt Hegedüs Pál (1858–1906)
átültetésében, 1911-ben.
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Mihály József levele a Franklin Társulathoz 1923. XII. 22., OSZK Kézirattár, Fond 2/1130.
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Az olasz irodalmat Edmondo de Amicis (1846–1908) A szív című könyve képviselte, mely sok kiadásban jelent meg, 1933-ban, 1940-ben és 1943-ban, illetve
korábban Lampel neve alatt is 9 edícióban tette közzé a vállalat. A kötet fordítója
Radó Antal volt, aki 1932-ben a fordításért 360 pengőt kapott a kiadótól.57 Miguel de
Cervantes Saavedra (1547–1616) Don Quijoteja Radó Antal átdolgozásában Lampel
cégjelzéssel is megjelent három alkalommal (1895, 1914, 1925); a Franklin pedig
1884-ben és 1905-ben tette közzé.
A régebbi német irodalmat Ernst Eckstein A Claudiusok című történelmi regényének (1903) és Georg Ebers munkájának, az Uarda (1904) címűnek Gaal Mózes
általi ifjúsági átdolgozása képviselte. Ottilia Wildermuth (1817–1877) a maga
korában kedvelt ifjúsági író volt, Regék és elbeszélések című kötete 1886-ban „egy
nagykőrösi tanár” átültetésében jelent meg. A kortárs német ifjúsági irodalomból
Erich Kästner (1899–1974) Május 35. avagy Konrád a Csendes-óceánhoz lovagol című
regénye képviselte 1934-ben, Fenyő László (1902–1945) fordításában és Walter Trier
(1890–1951) eredeti rajzaival örvendeztette meg az ifjúságot. A fordító a munkáért
150 pengő honoráriumot kapott a kiadótól.58 A két világháború közötti időszak
népszerű földrajzi írója volt a világutazó lengyel Ferdynand Antoni Ossendowski
(1876–1945), aki útleírásai mellett egy regényt is írt: Egy csimpánzkisasszony naplója,
mely Torday Géza (?–?) fordításában, Végh Dezső (1897–1972) rajzaival 1930-ban
hagyta el a nyomdát.
A magyar ifjúsági regényirodalmat lényegesen több szerző és mű képviselte.
Benedek Elek, Gaal Mózes és Sebők Zsigmond művein túl Rákosi Viktor
(1860–1923), a sok műfajban alkotó író, újságíró és politikus több regényét jelentette
meg a kiadó, illetve Lampel márkanév alatt is napvilágot látott több műve: Egy tutaj
története 1927, 1943; A bécsi diákok. Regény az ifjúság számára, 1911; Kexholmi
Mária: Regényes történet, 1908. Kisbürgözdtől Vaterlóig. Regény az ifjúság számára,
1913; Oglán bég kincse. Regény az ifjúság számára, 1913; A maharadzsa gyémántjai.
Ifjúsági regény, Franklin, 1926. Rákosi Viktor mellett Bánfi Jánosnak (1851–1912
után) is több könyvét adta ki a Franklin. A polgári iskolai igazgató Bánfi termékeny
író volt, pedagógiai szakközleményei mellett mintegy ötven gyermek- és ifjúsági
művet jegyzett, ezek egy részét a Franklin adta ki, pl.: Somlai Gáspár: elbeszélés
az ifjúság és a nép számára. 1905; A Szántó-család története: elbeszélés a nép és
az ifjúság számára, 1879; Tündérek között: Regék és kalandos történetek gyűjteménye, 1908, Lampel; Legszebb regefüzér: regék és kalandos történetek gyűjteménye,
1901, Lampel.
Egy-egy kötetét hozta ki a Franklin a következő íróknak: Hevesi Lajos
(1943–1910) regénye, a Jelky András (1879) népszerű olvasmány volt és még napjainkban is kedvelt mű, 1943-ig öt kiadás; Vachott Sándorné legújabb ifjúsági iratai,
1886; Radó Vilmos (1847–1919) tanítóképző-intézeti tanár, pedagógiai szak- és
ifjúsági író Gróf Benyovszky Móric élete és kalandjai című kötete az ifjúság számára
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Radó Antal levele a Franklin Társulathoz, 1932. X. 26., OSZK Kézirattár, Fond 2/27.

58
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Szemlér Mihály (1833–1904) illusztrációval jelent meg 1889-ben. Jakab Ödön
(1854–1931) tanár, költő, író A két imposztor című, gyermekek számára írt elbeszélése Neogrády Antal (1861–1942) illusztrációival jelent meg 1898-ben és 1913-ban.
Benyovszky Móric kalandos életét Radó Vilmoson kívül Gaal József (1811–1866) is
megírta, 1857-es első kiadása még Heckenastnál látott napvilágot, majd a Franklin
1873 és 1926 között öt alkalommal publikálta.
Gyöngyi Izsó (1860–1923) színészi hivatása mellett művelte az irodalmat, az ifjúságnak szánta Jolánka mesél. Elbeszélések serdültebb gyermekek számára című,
1904-es kötetét. Kalocsa Rózsa (1838–1901) tanárnő és kedvelt író volt, egyes köteteit
álnéven mint Sz. Nagy Sándor jelentette meg, így A latorczavölgyi pap című ifjúsági
írását Széchy Gyula (1854–?) rajzaival adta ki a Franklin 1906-ban. Könyökiné
Laczkovich Ida (?–?) ifjúsági regénye, a Pali és a jó tanító 1912-ben jelent meg. Haugh
Béla (1871–1920), tanár, muzeológus, író Garay János halhatatlan figurája nyomán
írta meg művét: Vitéz Háry János hőstettei, Garay Ákos (1866–1952) rajzaival
1914-ben, 2012-ben hasonmás kiadása is megjelent. Szemere György (1863–1930)
ifjúságnak szánt elbeszéléskötete Igaz történetek címmel látott napvilágot 1914-ben.
Krúdy Gyulától (1878–1933) két kötetet adott ki a Franklin: Cirkuszkirály, Ifjúsági
regény, 1904, és a Mesemondások Jókai Mórról, 1925. A Cirkuszkirályért az író 800
korona honoráriumot kapott a kiadótól.59
Jókaitól a Franklin több mint 700 kiadványt jelentetett meg, ezek tekintélyes része
az ifjúság által is kedvelt regény volt. Kifejezetten az ifjúságnak szánt edíció azonban
kevés volt, ezek jó része egyébként valamilyen sorozatban látott napvilágot. Az író
Kis dekameron című, „válogatott beszélyek a serdülő ifjúság számára kiszemelve s
itt-ott módosítva” alcímű kötetének 1884 és 1925 között öt kiadása volt.
Pásztor Árpád (1877–1940) Molnár Ferenc barátja volt, róla mintázta a nagy
Pásztor figuráját. Szultán Jancsi: Egy gorilla története című kötetét 1925-ben adta ki
a Franklin. Schöpflin Aladár írt egy ifjúsági regényt is: az Ördögfiókák 1926-ban,
majd 1993-ban is napvilágot látott. Cholnoky Jenő (1870–1950) földrajztudós,
egyetemi tanár volt, kiterjedt szakirodalmi munkásságot folytatott, de írt két ifjúsági
regényt is: Repülőgéppel a Föld körül. Ifjúsági regény (Ifjúság és Élet Könyvei, 1927) és
az Utazás a sátán szekerén címűt (Ifjúság és Élet Könyvei, 1928). Teveli Mihály
(1867–1934), főreáliskolai tanár, író, műfordító volt, két kötetét publikálta a kiadó:
Az Ükey-fiúk. Ifjúsági regény, 1927-ben és az Izenet a másvilágból: Elbeszélés
a magyar szabadságharc idejéből 1907-ben jelent meg. A hosszú életű Temesi Győző
földrajztudós, író, műfordító és cserkészvezető volt, a két világháború között négy
kötetét adta ki a Franklin: Győzni! Az új magyar fiú regénye 1929; A csejennek
romlása. Regényes indián történet, 1928, 1929; Élni: Az új magyar fiatalok regénye,
1932; Az ember harcol. Történelmi regény, 1932. Aszlányi Károly (1908–1938),
az autóbalesetben tragikus körülmények között fiatalon elhunyt író roppant termékeny és kedvelt szerző volt, két vidám ifjúsági regényét is megjelentette a kiadó:
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Krúdy Gyula levele a Franklin Társulathoz 1904. IX. 2., OSZK Kézirattár, Fond 2/698.
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Kalandos vakáció, 1934 és Az északi park felfedezése, 1936. Mindkét regénynek
számos új kiadása is van.
Szentiványi Jenő (1895–1986) ifjúsági regénye, A fekete bocskor 1937-ben hagyta el
a nyomdát, a kiadóval kötött megállapodás szerint a szerző 500 pengő tiszteletdíjat
kapott.60 Orbán Dezső (1882–1964) kalandos története, Az ezüst flotta szintén
1937-ben jelent meg. A híres felfedező és Afrika-utazó pilóta, Almásy László
(1895–1951) útleírásain túl egy ifjúsági könyvet is publikált, a Suhanó szárnyak
Szigeti Imre (?–?) rajzaival 1937-ben hagyta el a nyomdát. A már említett Révay
József klasszika-filológus, író, műfordító és az ókori világ népszerűsítője volt,
Raevius ezredes utazása című regényét Szigeti Imre rajzaival 1938-ban vehették
kézbe az olvasók. Szombathy Viktor (1902–1987) Jóska és a világhír címmel írt
népszerű ifjúsági regényt, mely Vadász Endre (1901–1944) rajzaival 1939-ben és
1940-ben jelent meg. Fábián Gyula (1884–1955) tanár volt, de mint etnográfust,
festőművészt és írót is számon tartja a művelődéstörténet. Sajkások hadnagya című
történelmi regényét az ifjúság számára 1940-ben tette közzé Györgyfi György
(1896–1981) rajzaival. A kötetnek 2004-ben új kiadása készült. Faragó Ede
(1895–1973) katonatiszt, politikus, cserkészvezető és mellesleg író is volt, Ősök
öröksége címmel publikálta ifjúsági regényét, amely két kiadásban, 1930-ban és
1940-ben látott napvilágot. Buday Géza (1882–1956) tanári munkája mellett írt
ifjúsági regényeket, A Lord egy vizsla története, amely Vadász Endre rajzaival
1940-ben került a boltokba.
Molnár Ferenctől A Pál utcai fiúk 15 edícióban jelent meg, a könyvről később még
bővebben lesz szó.

MESÉK, MESEREGÉNYEK, LEPORELLÓK
Benedek Elek és Gaal Mózes eredeti meséit és fordításait már érintettük, kívülük is
viszonylag sok gyermekeknek szánt mesekönyvet jelentetett meg a Franklin.
Az egyetemes mesekincsből több kiadásban tették közzé Hans Christian Andersen
(1805–1875) meséinek különböző című és terjedelmű válogatásait. A kiadások egy
részét még a Lampel jelentette meg, de a Franklin – Mikes Lajos átdolgozásában –
több edícióban adta közre. Bonkáló Sándor (1880–1959) szlavista irodalomtörténész
1925-ben és 1927-ben tette közzé Szabó Lucy rajzaival A fehér cár mesekertje című,
orosz népmeséket tartalmazó kötetét. Az indiai mesekincset mutatta be az angol
nyelvből Jónás János (1848–1911) által fordított és Vámbéry Ármin (1832–1913)
bevezetésével kiadott Indiai tündérmesék az érettebb ifjúság számára. Első kiadása
1870-ben még Heckenastnál jelent meg, 1881-ben és 1905-ben viszont már a Franklin jegyezte. Tündérmesék a legkedveltebb gyűjteményekből összeállítva címmel
1877-ben és 1887-ben készült gyűjteményes kötet. A német Ludwig Bechstein
60
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(1801–1860) Bechstein-mesék című kötete Evva Margit (1880 körül –?) átültetésében
1928-ban látott napvilágot. A Hupikék Péter című kötet Lewitt-Him (?–?) munkája
volt, magyarul Pálosy Éva tollából 1940-ben vált olvashatóvá.
A magyar mesék száma jelentősen felülmúlta az egyetemesekét. Benedek Elek és
Gaal Mózes tárgyalt művein kívül a már említett Bánfi Jánosnak több kötetét
jelentette meg a kiadó: Egyszer volt, hol nem volt. Mesék (Lampel 1926, Franklin
1943), Tündérkert, (Lampel 1926, Franklin 1943), Legszebb regefüzér, 1926, 1928,
Lampel. Bartóky József (1865–1928) államtitkár volt, nyugdíjba vonulása után
kezdett írni, egyik kötete a Magyar fabulák. Mesék volt 1921-ben. Paulini Béla
(1881–1945) író, illusztrátor, a Gyöngyösbokréta népművészeti mozgalom szervezője
Dugasz Matyi birodalma címen publikálta meséit 1925-ben, mely 1958-ban, majd
2003-ban is megjelent.
Tudományos szempontból is jelentős kiadvány volt a Magyar parasztmesék, Illyés
Gyula és Ortutay Gyula közreadásában, Buday György (1907–1990) fametszeteivel
1936-ban. A két világháború közötti időszakban kiadott mesekönyvek között volt
a Csóri Csirkász Társasága: a gyermekeknek írta Károly bácsi, 1930-ban; a Kacagó
mesék: a gyermekeknek írta Károly bácsi, szintén 1930-ban; a Legszebb magyar
mesék: írta Móka bácsi [Halász Ignác] (1855–1901, nyelvész, ifjúsági író) 1932-ben;
Baloghné Hajós Terézia: (1881–?) Az állatok beszélnek, Belatini Braun Olga
(1905–1960) rajzaival 1937-ben, Kassay Béla (?–?) A táltoscsikó. Mesék című kötete
Mádai Gréte (?–?) illusztrációival pedig 1940-ben hagyta el a nyomdát.
A korábbi időszak meséit képviselte Vörös Eszter (?–?): Hogy fogadták Deák
Ferencet a mennyben? Népmese, 1876; Horkai bácsi [Horkai Antal] (1821–1875): Kis
hegedű: versek, mesék és dalok jó kis gyermekek számára, 1880; A regélő tulipán.
Dalok és mesék magyar gyermekek számára. Összegyűjtötte Bodrogi Lajos
(1849–1926) 1881, 1918.; Képes mesék gyermekek számára 1884; [Gegus Ida]
(1870–1938) Gyermekmesék. Írta Ida néni. 1898.; Konrádné Kelen Jolán (?–?) Tarka
pillangók a mesék országából, Fábián Ferenc (?–?) eredeti rajzaival 1910.; Holló Sári
(1869–1920, tanítónő, meseíró): Pöröl a ládika. Mesék. 1914.; Halász Lujza (1869–?):
Mesék apró emberkék számára. 1914, Kis mesék a nagy háborúról: képes olvasókönyv
kis fiúk és kis lányok számára 1914–1915., 1916.
Néhány meseregényt is jegyzett a Franklin. A német Franz Hoffmann (1814–1881)
a XIX. század hallatlanul népszerű ifjúsági írója volt, műveinek túlnyomó többsége
magyar fordításban is megjelent. Száz kis történet jó kis gyermekek számára című
munkája több kiadásban is napvilágot látott (1878, 1882, 1891, 1901, 1927), másik
kötete az Ötven kis mese jó kis fiúk és jó leányok számára (1898, 1890, 1882, 1917,
1928) volt. Az angol Isidora Newmann (?–?) kötete könyvművészeti szempontból is
figyelemre méltó nyomtatvány: Tündér virágok: regék a virágok életéből. Fordította
Feiks Magda (Bácskai Magda néven is publikált, 1895–?), a könyvet az akkor már
az Egyesült Államokban élő világhírű grafikus, Pogány Willy (1882–1955) illusztrálta. A kötet 1928-ban jelent meg. Hans Christian Andersen Krisztián, a hegedűs
című írását Kosáryné Réz Lola (1892–1984) dolgozta át az ifjúság számára 1929-ben.
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Török Sándor (1904–1985) immár klasszikus meseregénye, a Kököjszi és Bobojsza:
Furcsa történet egészen kis gyermekeknek és egészen felnőtteknek először 1939-ben
hagyta el a sajtót, és később számtalan kiadásban és egyéb műfajokban (diafilm,
bábjáték) is hozzáférhetővé vált. Az író másik kötete A felsült óriás és a 9 csoda:
mesekönyv volt, Lányi Imre (1905–?) rajzaival 1934-ben vehették kézbe a kötetet
az olvasók, majd 2005-ben új edíció készült.
A Franklin korábbi kiadványai közé tartozott Ernst Theodor Amadeus Hoffmann
(1776–1822), a német romantika kiemelkedő képviselőjének Kis Zakar című,
Tündérmese megjelölésű kötete 1893-ban. Könyves Tóth Kálmán (1837–1924)
református lelkész volt, Utazás a betűk országában: a magyar nép és ifjúság számára
írt kötete 1902-ben jelent meg. És az első jelentős magyar ifjúsági könyv, a már
említett Flóri könyve Bezerédy Amáliától sem hiányzott a Franklin kínálatából, 1872
és 1927 között számos kiadásban publikálta a kiadó.
A legkisebb, még önállóan olvasni sem tudó gyermekek számára képeskönyveket,
leporellókat adnak ki. A Franklinnak is volt néhány ilyen kiadványa: Miau-könyv,
1930; Mackóék mulatságai, 1930; Utazzunk Amerikába! Matricás képeskönyv, 1930;
Boci, nyuszi meg a ló: mindenféle háziállat, 1930; Csodakönyv csodaországról:
matricás képeskönyv, 1930; Gyöngyfogú Jeremiás csodálatos megmentése vagy repülés
a Napba, amely a Jegestengerben végződött. Képeskönyv, 1936; Pajtásaink az állatok,
1941; Csipkerózsika – Jancsi és Juliska, 1941; Sárgacsőrű kis kacsa, nyuszi, boci, kis
cica meg a többi, 1941; Jancsi és Juliska és más Grimm mesék, 1941; Hófehérke, 1941;
Utazzunk gyerekek, 1943; Nyusziék húsvétja, 1943; Legkedvesebb állataink, 1944;
[Szeidner H. Margit] Margit mama: Az én ábécém. Kicsinyei számára kieszelte
Margit mama, 1910.

MONDÓKÁK, SZÍNDARABOK, JÁTÉKOK
A kiadó rendszeresen jelentetett meg különféle mondókákat és jeles alkalmakra
szánt versesköteteket. A Magyar hegedű: Történetek, versek, szavalatok a gyermekek
számára 1928-ban vált közkinccsé; Sík Sándor (1889–1963) jeles piarista szerzetes,
egyetemi tanár, költő összeállításában pedig szintén 1928-ban látott napvilágot
A magyar fiú szavalókönyve.
Pásztory Lipót (?–?) „okleveles óvó” volt, ő 1878-ban tette közzé Óvodai és iskolai
versek és dalok kis gyermekek használatára című összeállítását. Rudnyánszky Gyula
(1858–1913) költő több kötetet jegyzett: Fiúk, lányok verseskönyve. 1914, Gyermek
köszöntő. 6–12 éves fiú- és leánygyermekeknek újévi, születésnapi, névnapi és több
más ünnepi alkalomra, 1890; Gyermek-színház. Színművek leányok és fiúk számára.
1883, 1909, 1919. Beniczky Irma [Kullifay Edéné vagy K. Beniczky Irma] (1828–1902)
tette közzé a Képes családi játékkönyv című kötetet 1886-ban, Gegus Ida pedig
1891-ben jelentette meg Virágos kert: Dalok, játékok és mesék óvodák, anyák és
nevelők számára címen gyűjteményét 1891-ben. Lamperth Géza (1873–1934, költő,
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író) Első könyvem című munkájában hazafias költeményeket publikált 1897-ben.
A kötethez a kor tekintélyes irodalomtörténésze, Beöthy Zsolt (1848–1922) írt
bevezetést. Sikeres és közkedvelt összeállítás volt a Legújabb és legteljesebb magyar
köszöntő: újévi, születésnapi, névnapi, iskolai-vizsgálati s más alkalmi üdvözletek
versekben és levelekben a magyar ifjúság számára – 1864 és 1907 között hét kiadásban látott napvilágot.
Vargyas Endre (1842–1913) tanfelügyelő volt, Andor deák írói néven verseket,
elbeszéléseket publikált. Gyerekeknek összeállított munkája volt a Köszöntőkönyv
nagy és kis deákok számára, mely 1875-ben és 1910-ben került olvasói kezébe. Gyula
bácsi – nem lehet tudni, kit takar az írói név – kötete 1910-ben jelent meg: Kis
köszöntő: újévi, névnapi, születésnapi s egyéb ünnepi alkalomra való köszöntő versek
4–6 éves gyermekek számára, 1910.

ISMERETTERJESZTŐ KÖNYVEK
A Franklin nagy számban nyomtatott tankönyveket és az iskolai oktatást segítő
különböző sorozatokat, amelyekben az ifjúság számára készült ismeretterjesztő
munkák is helyet kaptak.
A technika és a természettudományok újdonságait kívánta bemutatni A technika
csodái című, Hankó Vilmos (?–?) szerkesztésében 1935-ben kiadott kötet. Ugyancsak
ő volt editora a Technika – természet: Olvasmányok a természettudomány köréből
címmel 1935-ben publikált munkának, valamint A természettudomány világából
című tomusnak, szintén 1935-ben.
Hankó Vilmos (1954–1923) – nem azonos az előbbi három kötet szerkesztőjével –
jeles tudós, kémikus volt, főleg a székelyföldi gyógyfürdők vizeiről publikált sokat.
Szerkesztésében 1904 és 1924 között összesen tíz kötetben látott napvilágot
az Universum: találmányok, felfedezések, utazások, vadász-kalandok, természetcsodák, hasznos tudnivalók, mulattató és tanulságos kísérletek: évkönyv a család és
ifjúság számára című kiadvány. A tudós 1913-ban tette közzé a kémiát ismertető
könyvét: Chemia a mindennapi életben. Wagner János (1870–1955) botanikus a kerti
munkát és a háziállatokat mutatta be kis olvasóinak: A kis kertész: fiúk és leányok
számára, 1913, 1916, illetve Házi állatok, 1920. Greguss Pál (1889–1984) botanikus
Szegeden volt professzor; ismeretterjesztő könyvéhez barátja, Móra Ferenc
(1879–1934) írt előszót: A növények csodálatos élete, 1933.
Az ókori világot, annak mindennapjait, mitológiáját több opus tárgyalta.
Az angol Georg William Cox (1827–1902) az ókori mitológiáról írott könyve a maga
korának jelentős munkája volt: A mythologia kézikönyve, 1877, 1886. A könyv
2000-ben új kiadásban is megjelent. A jeles szerző a görög világot külön kötetben is
feldolgozta: Görög regék, 1877-es első kiadásán kívül 1942-ig négy új edícióban
látott napvilágot és a közelmúltban, 1991-ben és 1997-ben is megjelent. Csiky
Gergely (1842–1891), a jeles drámaíró és műfordító is feldolgozta a görög és római

111

112

Gyermek- és ifjúsági irodalom

mitológiát: Görög–római mythologia, 1885; a tomust 1911-ig négy kiadásban tette
közzé a Franklin. Tooth István (1817–1855) ügyvéd, jogakadémiai tanár volt,
A rómaiak történetei. Ifjak használatára írt műve 1877-ben hagyta el a sajtót. Révay
József 1943-ban tette közzé hazánk római kori emlékeit tárgyaló munkáját: Séták
a római Magyarországon.
Földrajzi vonatkozású könyveit elsősorban sorozataiban tette közzé a Franklin,
néhány kötet azonban egyedi munkaként is megjelent. Pontosabban 1925-ben egy
ifjúságnak szánt sorozatot kívánt elindítani a kiadó: A Föld és élete. Földrajzi
olvasmányok az ifjúság számára címmel, azonban mindössze egy kötete látott
napvilágot 1925-ben: Képek hazánkból. Mühlbeck Károly (1869–1943). György
Aladár (1844–1906) sokoldalú alkotó volt, íróként, művelődéstörténészként, statisztikusként és műfordítóként is jegyzi munkásságát a művelődéstörténet, földrajzi
munkája volt A Föld és népei: Népszerű földrajzi és népismei kézikönyv. 2 kötet,
1904–1906.
Néhány vadászkönyvet és útleírást – utóbbiakat főleg sorozatként – is kiadott
a cég: Kittenberger Kálmán (1881–1958) két kötetet is publikált: Vadász- és gyűjtőúton Kelet-Afrikában, 1927, 1928, 1934, 1944; illetve A megváltozott Afrika, 1930,
1934, 1943. Garády Viktor (1857–1932) tanár, zoológus volt, kötete 1903-ban és
1905-ben látott napvilágot: Vadászkalandok a magyar ifjúságnak. Jászai Rezső
(1871–1952) piarista szerzetes, történész ifjúságnak szánt könyve Útirajzok és
tanulmányok a serdültebb ifjúság számára címen jelent meg 1905-ben.
Szitnyai Elek (1854–1923) filozófus két munkája életvezetési tanácsokat tartalmazott a tanuló ifjúságnak: Tanulmányok a magyar ifjúság és a művelt közönség
számára, 1893 és 1905, illetve Levelek egy tanuló ifjúhoz, 1892.
Történeti munkák voltak az alábbiak: Királyi ünnepek emléke a magyar nép és
az ifjúság számára, 1877; Göőz József (1855–1909) tanár, pedagógiai szakíró munkája
volt a Budapest története a magyar nép és ifjúság számára, 1883, 1890. Czimer Károly
(1858–1930) tanár összefoglalása A művelődés és a művészet története mindkét
nembeli ifjúság számára címmel 1897-ben látott napvilágot. Brankovics György
(1843–1930), újságíró, író Az 1848/49-iki szabadságharc történetét taglalta először
1906-ban, majd 1910-ben, sőt, 2007-ben is kiadott munkájában. Garády Viktor
(1857–1932) a magyar múlt egy fejezetét, nevezetesen az Adriai-tenger magyar
történelmi vonatkozásait tárgyalta Régi dicsőségünk a Tengermelléken a serdült
ifjúság számára című, 1926-os kötetében.

SOROZATOK
A Franklin – a korszak többi nagy kiadójához hasonlóan – nagyon sok és sokféle
sorozatot jelentetett meg. A tartalmilag bizonyos mértékig összefüggő és formai
szempontból azonos kötésben kiadott könyvekből összeállított sorozatok elsősorban
azért népszerűek a kiadók között, mert egyfajta pszichológiai kényszert jelentenek
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az olvasóknak, illetve a vásárlóknak: ha elkezdte olvasni vagy megvenni egy-egy
kötetét, kíváncsi a többire, a folytatásra és ezért kelendők ezek a könyvek. Ráadásul
a híres, jó könyvek mintegy eladják a kevésbé jeles köteteket is, így a kiadóknak
többnyire megéri a sorozatokat kiadni.
A Franklinnak (és a cégbe beolvadt Méhnernek és Lampelnek) voltak egyértelműen gyermek- és ifjúsági könyveket közlő sorozataik; voltak olyanok, amelyek
elsősorban a felnőtteknek szóltak, de akadtak az ifjúság által is haszonnal olvasható
művek is közöttük. A kiadó egyes sorozatait más intézménnyel, szervezettel közösen
jelentette meg – ez azt jelentette, hogy a sorozat egészének szerkesztése, a megjelentetni szándékozott könyvek kiválasztása a partnerintézmény feladata volt, a Franklin a terjesztést és a kiadói ügyeket intézte. Ilyen együttműködő partnere volt
például a Magyar Földrajzi Társaság és a Magyar Történelmi Társulat.
Egyik legismertebb és a mai könyvgyűjtők által is keresett sorozata a Magyar
Földrajzi Társasággal együttműködve jegyzett Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára.
Még a Lampel indította meg a vállalkozást 1902-ben, a fúzió után vette át a Franklin, és adta ki 1943-ig. A tetszetős, bordó kötésű, külföldi és hazai szerzők tudományos igényű, de élvezetes stílusban megírt, sok illusztrációval kísért kötetei kaptak
helyet a sorozatban, összesen 97 munka. Hazai szerzői között találjuk a már említett
Cholnoky Jenőt, Baktay Ervint (1890–1963), Almásy Lászlót, Lóczy Lajost (1849–
1920), Gubányi Károlyt (1867–1935), Halász Gyulát (1881–1947), a külföldiek között
pedig például Sven Hedint (1865–1952), a magyarországi születésű, de angolul
publikáló Stein Aurélt (1862–1943), Italo Balbot (1896–1940). A kiadó 1924 és 1931
között a sorozatra nagyon emlékeztető új vállalkozást indított el Modern Utazók,
Felfedezők Könyvtára címen. Ebben kerültek az olvasók kezébe a lengyel
Ossendowski könyvei, valamint a Tut-ankh-Amen sírját feltáró brit régész, Howard
Carter (1874–1939) két kötete a legendás fáraóról és a páratlan kincsekről.
A nívós útleírások közreadását a kiadó még az 1880-as években megkezdte,
amikor megindította Utazások Könyvtára című, 1883 és 1885 között öt kötetet
számláló vállalkozását. Útleírásokat adott ki a Világjárók: Utazások és Kalandok
című, 1928 és 1942 közötti sorozatban. Tematikájában, jellegében is erősen emlékeztetett a két előbbi vállalkozásra, ez utóbbi valamivel rövidebb szövegeket tartalmazott és kisebb formátumú volt (20 cm, az előzők pedig 23 cm). Ez a sorozat nem
bordó, hanem kék vászonkötésben készült.
Kifejezetten az ifjúságnak indította el 1925-ben A Föld és élete: Földrajzi olvasmányok az ifjúság számára címen új szériáját, ebből azonban mindössze egy kötet jelent
meg. A tomus – Képek hazánkból – a szűkebben vett földrajzi leírások mellett
néprajzi, művelődéstörténeti írásokat is közölt többek között Cholnoky Jenő, Györffy
István (1884–1939), Banner János (1888–1971), Szilády Zoltán (1878–1947) tollából.
A Magyar Történelmi Társulattal a Franklin 1936. VI. 30-án kötött keretszerződést történeti munkák közrebocsátására. Eszerint a kiadási költségek a kiadót
terhelik, a Történelmi Társulat a terjesztésért és elsősorban a szellemi irányításért,
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a szerkesztését felel.61 A sorozatnak – Magyar Történelmi Társulat Könyvei címen
– 1938 és 1943 között tíz kötete volt. Olyan, még ma is alapmunkák jelentek meg,
mint Bartoniek Emma (1894–1957): A magyar királykoronázások története, 1939,
Szabó István (1898–1969): A magyarság életrajza, 1942, Kardos Tibor (1908–1973):
Középkori kultúra, középkori költészet, 1941. A sorozatban egy kivétellel magyar
szerzők művei kaptak helyet, a kivétel Jaakkola Jalmari (1885–1964) munkája,
A finnek története, 1943. A vállalkozás mintegy alsorozata volt a Magyar Életrajzok
elnevezésű, l942-ben öt kötetben napvilágot látott vállalkozás: Zolnai Béla
(1890–1969) II. Rákóczi Ferenc, Benda Kálmán (1913–1994) Bocskai István, Csapodi
Csaba (1910–2004) Esterházy Miklós, Kósa János (1914–1973) II. Rákóczi György és
Lengyel Tamás (1913–1945) Teleki László biográfiáját írta meg.
Még a XIX. század végén indította meg Történelmi Könyvtár elnevezésű vállalkozását a Franklin, mely 1874 és 1913 között, meglehetősen rendszertelenül került
az olvasókhoz, összesen 122 kötetben. Egy-egy kötet nem volt túl terjedelmes, alig
haladta meg a 100 lapot. Főleg a magyar történelemmel foglalkoztak az egyes
darabok, de azért akadtak egyetemes kérdést taglalók is. A kötetek népszerűsítő
formában szóltak az ifjúságnak és a szélesebb közönségnek, szerzőik nem annyira
professzionális historikusok, mint inkább jó tollú írók, újságírók voltak. Kiemelkedett a hosszú életű Áldor Imre (1838–1928) újságíró, aki egymaga 47 kötetet jegyzett
szerzőként.
További ismeretterjesztő, részben az ifjúságot is megszólító könyvsorozatai voltak
a kiadónak: Búvár Könyvek, 1935–1944 között 42 kötet; Kultúra és Tudomány 1912
és 1944 között 101 kötet. Az előbbi elsősorban természettudományi, az utóbbi
viszont humán, társadalomtudományi műveket tartalmazott. A Népszerű Főiskola
Könyvtára 1905 és 1920 között nyolc kötetben jelent meg, egy-egy szakterület
kézikönyvét, egyetemi-főiskolai tankönyvét tartalmazta. A Levente Könyvtár
részben Franklin, részben Lampel név alatt jött ki 1892 és 1923 között, ismeretterjesztő és szépirodalmi munkákat tartalmazott.
Az Ismeretterjesztő Könyvtár 1910 és 1919 között látott napvilágot, illetve egy
kötet 1933-ban. Többségében külföldi szerzők műveinek fordításai kaptak helyet
a vállalkozásban. A kötetek kevés kivétellel a modern technika és természettudomány vívmányait mutatták be. Franklin Sportkönyvtár néven négy kötetből álló
sorozatot publikált a kiadó 1926–1928 között, melyben a labdarúgás, a kerékpározás,
az ökölvívás és az asztalitenisz alapjait ismertette olvasóinak.
Több sorozatot adott ki a Franklin az iskolai oktatáshoz kapcsolódó művekből.
A Középiskolai Olvasmányok Tára 16 kötete 1887–1901 között jelent meg. Az egyes
kötelező olvasmányok jegyzetekkel és magyarázatokkal ellátva voltak olvashatók.
Hasonló, de sokkal több művet adott közre a Jeles Írók Iskolai Tára 225 kötete 1877
és 1937 között. A sorozatban eredeti nyelven is jelentek meg szövegek, de akadtak
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fordítások is a magyar szerzők művein túl. Minden kötethez bőséges jegyzetapparátus tartozott.
A Görög és Latin Remekírók részben Lampel (41 kötet), részben Franklin (29
kötet) cégjegyzéssel hagyták el a nyomdát. Nem fordításokat, hanem az eredeti
görög vagy latin nyelvű szövegeket tartalmazták, a terjedelmesebb művek esetében
szemelvényes, de bőven jegyzetelt formában.
Benedek Elek szerkesztette a kezdetben Kis Könyvár, később Benedek Elek Kis
Könyvtára címen megjelenő, a Lampel, majd később Franklin név alatt jegyzett,
a 6–15 éves gyermekeknek szánt sorozatot. Mintegy 150 kötet jelent meg a vállalkozásban, klasszikus és a gyermek- és ifjúsági irodalom olyan jeles szerzői, mint Jókai
Mór, Benedek Elek, Gaal Mózes, Krúdy Gyula, Móricz Zsigmond (1879–1942),
Kaffka Margit (1880–1918) (Frölichné Kaffka Margit néven), Tutsek Anna
(1865–1944); Bársony István (1855–1928) éppúgy helyet kapott a sorozatban, mint
számos, mára már többnyire elfelejtett író.
Az Én Könyvem címmel 1921-ben rövid, 1 ív terjedelmű füzetsorozatot indított
a kiadó. A 10 egység részben ismeretterjesztő, részben pedig szépirodalmi írásokat
adott ki az ifjúságnak és a szélesebb olvasóközönségnek. Az Ifjúsági Iratok Tára 1879
és 1886 közötti nyolc kötete fordítás volt, méghozzá ismeretterjesztő művek magyarítása. A Falusi Könyvtár elsősorban népies kiadványokat tartalmazott, de az 1874 és
1924 között kiadott 88 kötet között akadt néhány ifjúsági munka is.
A Jó Pajtás Könyvtára az újsághoz kapcsolódóan indult, de mindössze egy kötet,
Berczik Árpád (1842–1919) Ifjúsági színpad című, vígjátékokat tartalmazó munkája
készült el, illetve 1910 és 1915 között hagyta el a sajtót a Jó Pajtás Almanach öt
kötete. Az Aranykönyvek részben Lampel, részben Franklin név alatt látott napvilágot. A 26 kötet új kiadásban tette közzé a Benedek Elek Kis Könyvtára sorozatban
kiadott kötetek egy részét.
Az Olcsó Ifjúsági Könyvtár 22 kötete még zömmel Lampel cégjegyzéssel került
az olvasókhoz, a Franklin márkanév alatt mindössze 1 kötet látott napvilágot.
A viszonylag rövid, 100 oldal alatti kiadványok nagyjából fele-fele arányban szépirodalmat és ismeretterjesztő műveket tartalmaztak.
A Magyar Földrajzi Társasággal történt együttműködés egyik eleme volt az Ifjúság
és Élet című folyóirat kiadása. A lap a fiataloknak közölt 1925 és 1944 között kéthetente földrajzi és természettudományi cikkeket. Ehhez kötődött az Ifjúság és Élet
Könyvei című, 1927–1931 között kiadott sorozat, melyben mindössze öt kötet látott
napvilágot. Temesi Győzőtől és Cholnoky Jenőtől 2-2 kötetet tartalmazott, Fábián
Gyula pedig 1 kötetnek volt szerzője. A sorozat a jelek szerint a kortárs magyar
ifjúsági irodalmat kívánta megjelentetni, nem tudni, miért szakadt félbe pár kötet
után az ígéretes vállalkozás. Mindenesetre Cholnoky, a jeles földrajztudós az általa
írt két regényben hű maradt szakterületéhez: a földrajzi ismereteket népszerűsítette
regényes formában.
A Mesekönyvecske című sorozat nevével ellentétben nem csak meséket közölt.
Az 1899 és 1912 között 14 kötetben kiadott vállalkozásban nagyobb gyerekeknek
íródott ifjúsági regények is helyet kaptak.
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A Franklin 1906-ban egy kifejezetten tetszetős könyvekből összeállított gyermekkönyv-sorozatot indított, azonban a Szép Könyvek a Magyar Fiatalságnak című
vállalkozásnak mindössze egy kötete hagyta el a nyomdát, Ludvig Blanka (?–?)
Mesék picziknek és nagyoknak című kötete, amelyet Nagy Sándorné Kriesch Laura
(1879–1966), a Gödöllői Művésztelep jeles alkotója illusztrált.
Voltak olyan híres sorozatai is a Franklinnak, amelyek részben az ifjúságnak is
tartalmaztak olvasmányokat; ilyen volt az évtizedeken át megjelenő Olcsó Könyvtár,
amelyben a kiadó elsősorban az egyetemi diákságnak adott kézbe alapvető munkákat, címének megfelelő áron.

A FRANKLIN TÁRSULAT GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI
FOLYÓIRATAI
A Franklin számos időszaki kiadványt indított útjára; lényegében az újságok és
folyóiratok kiadása is még Heckenast időszakára nyúlik vissza. Önálló gyermek- és
ifjúsági lapok a felvilágosodás kora óta jelentek meg Angliában és német földön.
Annak a pedagógiai felfogásnak köszönhették megszületésüket, hogy a gyerekeknek
nemcsak könyveket kell olvasniuk, hanem a hasznos ismereteket és erkölcsi példázatokat tartalmazó újságokat is. Magyarországon a „gyönyörködtetve oktató” lapok
a reformkorban indultak.
A kiegyezés körüli időszakban, a Franklin megalapítása után a vállalat is kivette
részét a fiataloknak szóló periodikumok közreadásából. Rögtön a vállalat megalakulásának évében, 1873-ban K. Beniczky Irma szerkesztésében nagy ambíciókkal és
elvárásokkal indult egy ifjúsági újság, a Kis Vasárnapi Újság, alcíme szerint Képes
hetilap az ifjúság számára. A kiadó egyik legsikeresebb vállalkozása a Vasárnapi
Újság volt, az 1854-ben indult lap évtizedeken keresztül élt és nemzedékeknek volt
kedvelt olvasmánya. A Kis Vasárnapi Újság a „nagy” lap szerkesztési elveit igyekezett
követni, természetesen az ifjúság számára módosított programmal. Az újság
ismertetésében 15 témakört jelölt meg a szerkesztőnő. Ezek az alábbiak voltak: 1.
mulattató elbeszélések, regék, 2. költemények, hazafias versek, szavalmányok,
alkalmi versezetek, 3. nevezetes férfiak és nők, tudósok, hősök, gyermekbarátok,
írók, költők, egyháziak életrajzai, 4. érdekes útleírások, szárazföldi és tengeri
kalandok, vadászkalandok, csataképek, 5. tanulságos történeti rajzok az ó-, középés újkorból, valamint a hazai történelemből, 6. hazai és külföldi nevezetességek,
emlékek, épületek, tájrészek leírásai, 7. képek az állatvilágból, ritkább emlősök,
szárnyasok, 8. felfedezések, találmányok története, 9. természeti törvények magyarázata, 10. ifjúsági könyvtár, vagyis az ifjúság számára írt könyvek ismertetése, 11.
aranymondások, erkölcsi igazságok, egészségi tanácsok, 12. nevettető adomák és
ártatlan tréfák, 13. különféle társasjátékok a szabadban és a szobában, 14. képtalányok, betű- és számrejtvények – a megfejtők számára jutalommal, 15. krónika:
fővárosi, vidéki s nagyvilági érdekes események és újdonságok. A lap jelmondata:
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„A mulattatót hasznosan, a hasznosat mulattatva” és serdülőknek, de kisebb
gyerekeknek is ígért „mulattató és tanulságos, lélek- és szívnemesítő értelemfejlesztő”
olvasmányokat. Szépirodalmi részében klasszikus magyar szerzők – Petőfi, Garay,
Tompa, Vörösmarty, Vas Gereben (1823–1868), Gyulai Pál – mellett külföldiek
írásait is közölte, többek között folytatásokban hozta a lap Vernétől Az öt hét
léghajón című regényt. Ismeretterjesztő cikkei felölelték a történelmet, az utazásokat,
a távoli tájak bemutatását, az állat- és növényvilágot és még számos érdekességet –
mindezt bőséges illusztrációval kísérve.
A Kis Vasárnapi Újság kétségtelenül nagy ambíciókkal indult, de rövid idő
elteltével kifulladt a lap. Tóth József a Figyelő című folyóiratban meglehetősen
komoly és részben indokolatlan bírálatban részesítette: „A Franklin-társulat ’Kis
Vasárnapi Újság’-ja, (keletkezett 1873 januárjában, megszűnt 1874 év végén) melyet
Beniczky Irma szerkesztett, szintén nem tartozott a tapintatosan szerkesztett, életrevaló ifjúsági lapok közé. Képei rendkívüli rosszak és elmosódottak valának (mi
gyermeknél nagy mértékben rontja a hatást) ismeretterjesztő cikkei pedig sohasem
eredetiek, hanem más – legtöbbnyire felnőttek számára szerkesztett – encyclopaedikus
lapok régi számaiból (így például a ’Vasárnapi Újság’-ból) voltak a képekkel együtt
átvéve, a mi nem kíván bővebb magyarázatot. Néha-néha jó elbeszélések s ügyes regék
jelentek meg benne, de versei botrányosan rosszak voltak, majdnem kivétel nélkül,
hírfüzérei pedig tapintatlanok, inkább politizáló nyárspolgárok, mint az ifjúság
mulattatására.”62
A magyar gyermeklapok egyik emblematikus egyede Az Én Újságom volt. 1899 és
1944 között jelent meg, első szerkesztői Benedek Elek és Pósa Lajos voltak; a Singer
és Wolfner cég adta ki. A lap meghatározó szerzője volt Sebők Zsigmond, aki
azonban 1909-ben összekülönbözött a kiadóval, és Benedek Elekkel együtt a Franklin Társulat kiadásában megindították a Jó Pajtást, melyet Sebők halála után,
1916-tól Benedek egyedül szerkesztett. A Tanácsköztársaság egyébként a Jó Pajtást megszüntette, majd feltételekhez kötötte az újraindítást; a szerkesztőnek többek
között együtt kellett volna dolgoznia a helyettes népbiztos, Fogarasi Béla (1891–1959)
nővérével, ezt azonban nem vállalta. Benedek Elek 1921-ben végleg hazaköltözött
Kisbaconba. A Franklin Társulathoz 1922 augusztusában írt levelében ezt azzal
indokolta, hogy Erdély ifjúsága már néhány év óta nem jut gyermekújsághoz vagy
magyar nyelvű ifjúsági könyvekhez, és „a szomorú valóság erkölcsi kötelességemmé
tette, hogy az erdélyi gyermekvilágot a lehetőség szerint ellássam lelki táplálékkal, s
ennek egyetlen módja, hogy itt szerkesszek gyermekújságot.” Érdemes megemlíteni,
hogy a Jó Pajtás erdélyi terjesztését a román hatóságok nem engedélyezték.63 A lap
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szerkesztője 1923-tól megszűntéig, 1925-ig Schöpflin Aladár volt.64 Schöpflin
a szerkesztésért havi 1000 korona honoráriumot kapott, ő felelt a periodikumért, de
a kiadó esetleges észrevételeit tartozott tudomásul venni.65 A kiadó Franklin
Társulat fontosnak tartotta, hogy a két alapító, Sebők Zsigmond és Benedek Elek
neve szerepeljen a kiadványon, ezért Benedek Elek képviselőjétől, Benedek Marcelltől megszerezték a hozzájárulást.66
1909-ben Sebők a folyóiratban indította el hódító útjára Dörmögő Dömötört,
a XX. század magyar ifjúsági irodalmának egyik legnépszerűbb figuráját. A Jó Pajtás
igazán nívós írói gárdát mondhatott magáénak, Sebők Zsigmond és Benedek Elek
mellett munkatársa volt Molnár Ferenc, Móricz Zsigmond, Krúdy Gyula, Balázs
Béla (1884–1949), Lesznai Anna (1885–1966), Paulini Béla. A lap bőségesen foglalkozott azokkal a kérdésekkel, újdonságokkal, amelyek a gyerekek érdeklődését
felkeltették, így cikket közölt például olyan technikai újdonságokról, mint a léghajó
vagy a repülőgép. A Jó Pajtás egyik nagy értéke az olvasókkal való szoros kapcsolattartás volt. Benedek Elek minden levélre válaszolt, és válaszaiban tapintatosan
nevelt, a helyesírási hibákat javította, feladatokat adott kis olvasóinak.67
A Jó Pajtás egyébként egy Almanachot, lényegében naptárt is kiadott 1910 és 1915
között, melyben hasznos ismereteket közölt kis olvasóival. Az Almanach A Jó Pajtás
Könyvtára című sorozatban látott napvilágot, amelyben Berczik Árpád Ifjúsági
színpad című, vígjátékokat tartalmazó, már említett kötete is megjelent.
A századforduló figyelemreméltó ifjúsági lapja volt a Tanulók Lapja. Alapítása
Rupp Kornélnak köszönhető; a tudós tanár munkásságát Gráberné Bősze Klára
mutatta be, a továbbiakban az ő tanulmánya alapján foglaljuk össze működését.68
Rupp Kornél (1865–1900) eredetileg premontrei szerzetes volt, azonban 1893-ban
kilépett, áttért a református vallásra és családot alapított. A budapesti egyetemen
végezte tanulmányait magyar, német, latin, görög szakon, de hallgatott jogot és
teológiát is. 1891-ben bölcsészdoktori, 1892-ben tanári oklevelet szerzett. Tanári
működését még 1888-ban kezdte meg a szombathelyi katolikus főgimnáziumban.
A következő tanévben a keszthelyi katolikus gimnázium tanára lett, majd 1891-ben
ismét Szombathelyre került. Magánéleti váltása miatt 1893-től Budapesten élt;
1894-től lett a budapesti református főgimnázium tanára, ahol Molnár Ferenc is
tanítványa volt. Rupp Kornél tanári pályafutása mellett számos tudományos
közleményt publikált, a Franklin által kiadott alapvető forráskiadvány, a Régi
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Magyar Könyvtár több kötetét rendezte sajtó alá (Faludi Ferenc, Telegdi Miklós,
Gyöngyösi István műveit); forráskiadásai mellett több fontos irodalomtörténeti
tanulmányt is publikált.
Rupp kiváló tudóstanár volt, a Tanulók Lapja megindításával ma is korszerű
pedagógiai elveket kívánt szolgálni. Felismerte, hogy az iskolában elsajátított
ismeretek mellé szükséges a tanulók érdeklődésének, aktivitásának felkeltése, annak
a készségnek megtanítása, hogy miként lehet egy-egy témát önállóan feldolgozni.
Ezen célok elősegítésére alapította meg a Tanulók Lapját, melynek első száma 1894.
január 1-jén jelent meg. A lap kiadója a Kosmos Könyvnyomda és Hírlapkiadó volt.
A vállalat – feltehetően Rupp Kornél kérésére, nyilván akkor, amikor átvette
a Franklin – egy igazolást adott a szerkesztőnek, miszerint a Tanulók Lapja szerkesztését „a legbuzgóbb odaadással és lelkiismeretességgel végezte.” Egyúttal igazolja azt
is, hogy a szerkesztésért évente 960 Ft tiszteletdíjat kapott.69 Hogy mikor, hogyan
szerezte meg Rupp a lap tulajdonjogát, nem tudjuk. Az viszont tény, hogy 1897. XII.
23-án átengedte a Tanulók Lapja kiadását a Franklin-Társulatnak.70 A megállapodás
szerint a szerkesztésért havi 40 Ft honoráriumot kap, továbbá 50 fillér illeti meg
az éves előfizetések díjából. A Franklin vállalta az 1898. évi kiadást és a szerződésben
megállapodtak abban is, hogy öt évig, 1898. január 1-jétől 1902. XII. 31-ig tart
a kontraktus hatálya. A megállapodásról értesült a Fővárosi Polgármesteri Hivatal is;
arról tájékoztatta a feleket, hogy tudomásul veszi, miszerint a Tanulók Lapja a kiadó
tulajdonába került.71
Rupp az új lap első számában az alábbiakban foglalta össze a Tanulók Lapja
céljait: „E lapocska olvasói 10–15 éves (fiu- és leány-) növendékek lesznek. Nekik
készül e lap, hogy az iskolában nyert ismereteiket általa gyarapítsák, kibővítsék,
fejleszszék. Nem annyira szórakoztató és mulatságos, mint inkább hasznos közleményeket fognak benne találni, melyekből nem csak helyesen írni, gondolataikat megfelelően kifejezni tanulják meg, hanem azt is, hogyan kell az értelmi képességüknek s
fejlettségüknek megfelelő témákat feldolgozni.” A lap előfizetési díját meglehetősen
alacsonyan határozta meg, azért, hogy a szerényebb körülmények között élők is
megszerezhessék. A lapot már 1895-től mind a főváros, mind a VKM „ajánlott
középiskolai ifjúsági hetilap”-pá nyilvánította.72
Csakhamar bekapcsolódott a szerkesztés munkájába az akkor még Pozsonyban
tanító Gaal Mózes mint főmunkatárs, majd később Horváth Cyrill (1865–1941) és
Koltai Virgil (1857–1907). Az első évfolyamban havi két szám jelent meg, a második
évtől 1906-ig hetenként jutott el az előfizetőkhöz. A lap szerzői közé tartozott többek
között Benedek Elek, Gaal Mózes, Jókai Mór, Nyáry Pál (?–?), Ábrányi Emil
(1851–1920), Beöthy Zsolt, Horváth Cyrill, Lévay József (1825–1918), Mikszáth
Kálmán, Szitnyai Elek, Takács Menyhért (1861–1933), Torkos László (1839–1939),
69
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Gyulai Pál. A Tanulók Lapja gazdag illusztrációs anyagot tartalmazott, a rajzok
készítői között volt többek között Tornyai János (1869–1936), Benczúr Gyula
(1844–1920), Feszty Árpád (1856–1914), Zichy Mihály (1827–1906).
A Tanulók Lapja kétségtelenül színvonalas, jól szerkesztett kiadvány volt. Értékét
fokozta, hogy minden évben találhattak benne az olvasók valami különlegességet,
például 1894-ben Szotyori Nagy Károly (1821–1897) Királyhimnuszának kottáját,
a következő években Képes magyar történet volt a melléklet, 1898-ban a magyar
diáknyelv, diákszólások stb.73 A lap rendszeresen közölt folytatásokban regényeket,
többek között Gaal Mózestől, illetve Verne-regények is megjelentek hasábjain. És
Molnár Ferenc A Pál utcai fiúk című regényét is folytatásokban hozta le
a periodikum.
Kétségtelenül a Molnár-regény közlése a legmaradandóbb publikációja a folyóiratnak. A regény keletkezésére az író némileg pontatlanul emlékezett, azt írta, hogy
„A Pál utcai fiúk a legjobban szívemhez nőtt könyvem, 1906-ban írtam folytatásokban
egy ifjúsági lap számára, amelyet volt tanárom, dr. Rupp Kornél szerkesztett.”74 Rupp
Kornél akkor már nem élt, fiatalon, 1900-ban elhunyt. A Tanulók Lapját, Rupp
„kedves gyermekét” munkatársai – Gaal Mózes, Horváth Cyrill és Kőfalvy Vidor
(1838–1907) – szerkesztették tovább az 1906. március 25-ei, utolsó számig.
A kiadó és Molnár 1905. II. 3-án kötött szerződést A Pál utcai fiúk kiadására:
„Van szerencsém az Önökkel történt következő megállapodást igazolni:
A Pál utczai fiúk czímű ifjúsági regényemet a következő feltételek mellett
átengedem Önöknek:
1, A kéziratot, melynek terjedelme körülbelül 20 (Húsz) nyomtatott ív lesz, 1905.
március 15-ig tartozom Önöknek teljesen leszállítani.
2, Önök a teljes kézirat kizárólagos kiadási jogáért 1000 (egyezer) korona
tiszteletdíjat fizetnek nekem egyszer s mindenkorra, amely örök ár, s amelynek
ellenében Önök korlátlanul rendelkeznek munkámmal.
3, A revíziót én tartozom végezni díjtalanul.
4, E megállapodás kiterjed a jogutódokra is.
Budapest, 1905. február 3-án.
                Kiváló tisztelettel Molnár Ferenc”75
A regény közlése a periodikum 1905. október 1-jei számában indult és az 1906.
március 25-ei számában fejeződött be.
A Pál utcai fiúk nagyon gyorsan népszerű lett, a Franklin 1945-ig 15 kiadásban
tette közzé. A kiadó nyilván számított is a sikerre, erre utal a maga korában horribilis, 1000 koronás honorárium is. A Franklin érthető módon megpróbálta a szerzőt

73

Uo.

74

Idézi Voit Krisztina (2005): Molnár Ferenc és a Franklin Társulat. In: Voit Krisztina (2005) 193. p.

75

A Franklin Társulat és Molnár Ferenc megállapodása, 1905. II. 3., OSZK Kézirattár, Fond. 2/1158.

Gyermek- és ifjúsági irodalom

magához kötni; 1906. IV. 26-án kötöttek Molnárral egy olyan szerződést, amely
szerint az író a munkáit könyv alakú kiadásra elsősorban a kiadónak köteles
felajánlani.76 Molnár újabb, kifejezetten ifjúsági regényt nem írt, de fennmaradt egy
szerződés, miszerint az Egy haditudósító emlékei című riportkönyvéből esetleges
ifjúsági kiadás esetén a szükséges változtatásokat a szövegben elvégzi, illetve egy
bevezetőt ír a könyvhöz.77

A FRANKLIN EGYÜTTMŰKÖDÉSE A VKM-MEL ÉS MÁS
KIADÓKKAL. A KIADÓ ÉS A NIKIB
A századelő könyvkiadására jellemző volt, hogy a szakmailag értékes, ám kevésbé
eladható könyvekre igyekeztek támogatást szerezni, illetve több vállalat részvételével
egyfajta konzorcium keretében kísérelték meg a pénzügyi kockázatok minimalizálását, a nyereség maximalizálását.
Az előbbire példa, hogy a VKM különböző Franklin-kiadványokat támogatott:
a Beke-féle kézikönyvet (nem állapítható meg, miről van szó, lehet Beke Ödön
nyelvész és Beke Manó matematikus munkája), a Hivatalos Közlönyt és a Néptanítók
Lapját, Pecz Vilmos Ókori lexikonát, Malonyaytól a Magyar nép művészetét, a Filozófiai lexikont, az Egyetemes irodalomtörténetet és a Magyar viseletek történetétét.78
A támogatások néha megszűntek. A VKM 1904. X. 2-ai levelében arról értesítette
a kiadót, hogy fedezet hiányában megszünteti a minisztérium támogatásával
megjelenő Magyar Mesemondó című sorozat további finanszírozását, melyet eredetileg a Méhner-cég indított, de a céget megszerezte a Franklin, és így jutott a vállalkozáshoz. Méhner főleg közkedvelt népies könyveket, füzeteket jelentetett meg.
A VKM azzal indokolta döntését, hogy a népiskolai ifjúsági könyvtárak támogatása
újabb kötelezettséget ró a tárcára, ugyanakkor közölte azt is, hogy a népiskolai
könyvtárakon túl szükséges a felnőttek számára is a nép értelmi színvonalának és
kedélyvilágának megfelelő könyveket kiadni. Ilyen könyveket támogatna a minisztérium.79
A kiadó a jelek szerint megkísérelte a beígért állami támogatás megszerzését.
A Franklin 1904. október 28-án vázolta elképzelését az új könyvsorozatról; a levél
sajnos nem maradt fenn, tartalmára csak következtetni lehet a VKM válaszából.
A hivatalos művelődéspolitikának egyik állandó törekvése volt a rossz, értéktelen,
alantas és irodalmi érték nélküli könyvek kiváltása olvasmányos, az ifjúság és
a szélesebb közönség számára ajánlható művekkel. A Franklin-Társulat iratai között
fennmaradt VKM-levél is egy ilyen minisztériumi programról ad hírt. Sajnos
76

A Franklin Társulat és Molnár Ferenc megállapodása, 1906. IV. 26., OSZK Kézirattár, Fond 2/1158.

77

A Franklin Társulat és Molnár Ferenc megállapodása, 1916. I. 6., OSZK Kézirattár, Fond 2/1158.

78

A VKM levelei a Franklinnak egyes kiadványok támogatásáról, OSZK Kézirattár, Fond 2/1765.

79

A VKM levele a Franklin Társulathoz 1904. X. 2., OSZK Kézirattár, Fond 2/1765.

121

122

Gyermek- és ifjúsági irodalom

az nem állapítható meg, hogy a támogatás mely könyvekre vonatkozott, egyáltalán
létrejött-e a konkrét megállapodás a Franklin és a VKM között. Mindenesetre
érdemes közölni a levelet mint a századelő könyvkiadásának és hivatalos művelődéspolitikájának egy szegmensét bemutató forrást. A minisztérium 1905. január 16-án
az alábbiakat írta a kiadónak:80
„Múlt évi október hó 28-án kelt beadványára értesítem a Társulatot, hogy
a ponyvairodalom rossz termékeinek kiirtását célzó vállalkozását örömmel
fogadom, mert magam is abban a meggyőződésben vagyok, hogy annak a romboló
hatásnak az ellensúlyozására, amelyet az erkölcstelen tartalmú, teljesen értéktelen
és botrányos szövegű népiratok a magyar nép erkölcsi és kedélyállapotára egyre
nagyobb mérvben gyakorolnak: egyedül a megfelelő jó könyvek forgalomba
hozatala és ezek terjesztése szolgálhat célravezető eszközül. Éppen ezért a Társulat
által bemutatott ellen-akció tervezetet és az ahhoz fűzött javaslatokat egész
terjedelmében helyeslem és elfogadom.
E vállalat költségeinek fedezésére hajlandó vagyok a kért évi kettőezerötszáz
/:2500:/ korona állami hozzájárulást és a vállalat keretébe megjelenő füzetek
megrendelésére évi háromezer /:3000:/ koronányi összeget egyelőre próbaként
az 1905 és 1906 évekre kilátásba helyezni a következő kikötések mellett:
1./ Köteles a Társulat a nép számára első rangú magyar írók közreműködésével
oly olvasmányokat íratni, amelyek tisztítólag hatnának a nép erkölcsi életére,
leszoktatnák a durva beszédről, a szándékos kártételről, rongálásról, erőszakoskodásról, továbbá köteles a társulat, a szocializmus és a kivándorlás ellensúlyozását
célzó olvasmányok megíratásáról gondoskodni, amelyek a népet a fennálló rend
tiszteletére és becsülésére megtanítaná, ápolná benne a törvény tiszteletet s végül
kioktatná a népet a közegészségügyi intézkedések célszerűségéről és az idevágó
törvényes intézkedésekről.
2./ Évente legalább tizenkét /12/ füzet előállításáról köteles a társulat gondoskodni.
3./ A füzetek kiállítása olyan legyen, hogy megragadja a nép fantáziáját, gyorsan
népszerűvé váljék s közrehasson a néplélek művészi nevelésére is.
4./ Az olvasmányok oly módon írandók meg, ahogy legkönnyebben lehet
hozzáférni a nép lelkéhez, népies /de nem pórias/ nyelven prózában és versben,
megfelelő tiszta metszetű képekkel illusztrálva.
5./ Nincs kifogásom az ellen, hogy a füzetek szerkesztésével Béla Henrik81 író
bizassék meg. A szerkesztő személyében netán beálló változás bejelentendő.
6./ A kiadandó füzetek évi programja /a megbízott írók névsora és az általuk
írandó füzetek tartalmának rövid jelzése/ a Népiskolai Ifjúsági Könyvtárakat
Intéző Bizottságnak előzetesen bemutatandó. A Bizottság esetleges észrevételei
figyelembe veendők.
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7/ Az egyes füzetek bolti ára tíz /10/ fillérnél drágább nem lehet.
8./ A kész füzetekből köteles a Társulat a Múzeumok és Könyvtárak Országos
Tanácsa által kijelölt népkönyváraknak évente egyszázezer füzetet díjmentesen
szállítani.
Ezzel szemben kijelentem, hogy a vállalat költségeinek fedezésére kilátásba
helyezett évi 2500 koronányi összeget a kész füzetek bemutatása után: – a 3000
koronányi megrendelési összeget pedig a szállítás megtörténtét igazoló vasúti
vevény és elismervény fölterjesztése után – egyelőre az 1905. és 1906 években fogom
a társulat részére kiutalványozni.
Budapest, 1905. évi január hó 16-án
                     olvashatatlan aláírás”
Az állami támogatás igénylése és felhasználása mellett a Franklin – annak
ellenére, hogy a többi nagy kiadóval komoly küzdelmet vívott a piac megszerzéséért
és arra is volt példa, hogy bírósági per lett vitájukból82 – több alkalommal vett részt
kiadói konzorciumban. Legígéretesebbnek az 1923-ban megalapított Ifjúsági és
Képeskönyv Szindikátus tűnt.83 Az Athenaeum, a Franklin, a Magyar Földrajzi
Intézet, a Grafikai Intézet, Rigler József Ede Nagyváradon működő papírneműgyára
és a Tolnai Világlapja megállapodott, hogy alkalmi egyesülést hoznak létre „oly
célból, hogy közös kockázatra és közös haszonra gyermek képeskönyveket és ifjúsági
iratokat fognak kiadni” és az AFRA Könyvforgalmi RT útján terjeszteni.
Az AFRA a két nagy kiadó, az Athenaeum és a Franklin által 1923-ban alapított
vállalat volt, amely abból a célból jött létre, hogy a két kiadó összes kiadványát –
az iskolai könyvek kivételével – az AFRA-n keresztül terjesszék.84
A szindikátus működése nem váltotta be alapítói reményeit, így néhány éves
próbálkozás után 1927 végén megszűnt.
Jelentősebb volt a Franklin és a NIKIB – Népiskolai Ifjúsági Könyvtárakat Intéző
Bizottság – együttműködése. A NIKIB 1902-ben alakult meg és 1904-ben jelentette
meg első alapjegyzékét, melyre folyamatosan kerültek fel az újabb könyvcímek.85
A VKM a népiskolai könyvtárakat három típusba sorolta. Az 1–2 tanerős iskolák
az első típusba kerültek, számukra 72 kötetet tartalmazott az összeállítás 130 korona
46 fillér értékben. A második típust a 3–5 oktatóval működő iskolák alkották,
részükre a rendelet 81 újabb kötet beszerzését írta elő 144 korona 46 fillér értékben.
A harmadik típusba pedig a 6 és több oktatót alkalmazó iskolák tartoztak, nekik
az első és második csoport könyvein felül újabb 101 tomus beszerzését tette kötelezővé a rendelet. Így ebben a típusban már 254 kötetes könyvtárnak kellett lenni, 484
korona 86 fillér értékben. A nagy könyvkiadók és terjesztők már 1902-ben megke82
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resték szállítási ajánlatukkal a VKM-et, és a jegyzék megjelenése után megindult
a könyvek szállítása.86 A kiadók az alábbi kedvezményeket kínálták: „A könyvkiadók
alkalmi egyesülete a megrendelő ifjúsági könyvtárak összegének kifizetésére vonatkozólag a következő kedvezményeket ajánlották fel: 1, Azon iskolák, melyek az ifjúsági
könyvtár összegét egyszerre nem fizethetik ki, a megrendelési összeget 6 éven át
törleszthetik. 2, Azon iskolák azonban, melyek az ifjúsági könyvtár összegét egyszerre
és pedig a szállítástól számított három hónapon belül teljes összegben kifizetik, a bolti
ár után számított 10 % kedvezményben részesülnek. 3, Minden könyvtár számára
megfelelő mennyiségű könyvjegyzéket és a könyvtár kezelésére szolgáló segédnyomtatványokat díjmentesen szállítja. 4, A könyvjegyzékben kötetlen állapotban szereplő
könyveket megfelelő módon saját költségén bekötteti.”87
Az alapjegyzékben a Franklin kiadványai is szép számmal szerepeltek.88 Arany
Jánostól hét kötetet vettek fel az összeállítók: A fülemüle. – A bajusz; Rózsa és Ibolya.
– Losonczi István; Toldi. – Toldi estéje. – Első lopás. – Szent László füve. – Jóka
ördöge; Válogatott kisebb költeményei; Keveháza. – Szent László füve. – Daliás idők;
Buda halála; Balladái. Az Arany Könyvek című sorozatból egy kiadvány került
a jegyzékbe: Gyermekmesék: Jézus csodái és példabeszédei. Baksay Sándortól
(1832–1915, református lelkész, író, műfordító) két művet találtak méltónak az ajánlásra: Gyalogösvény és Dáma. Egy-egy művel szerepelt Bodnár Gáspár (1861–1921,
katolikus pap, író) (A mi népünk), Boross Mihály (1815–1899, újságíró, író, politikus)
(Boldogháza), Büttner Lina (Egy rút kislány története). Bezerédy Amália klasszikusa,
a Flóri könyve is megfelelőnek találtatott a népiskolai könyvtárak állományába
kerülésre. A Robinzonádok közül Campe művét, Az ifjabbik Robinsont Gaal Mózes
átdolgozásában javasolták beszerzésre. Erdélyi Zoltán (1872–1915, újságíró, író)
történeti munkája, a Hunyadi János és kora az ismeretterjesztő munkákat képviselte,
csakúgy mint Farkas Mihály (1833–1900, méhész, kertészeti szakíró, növénynemesítő) Magyar méhészkönyve és Grósz Lajos (1857–1933, tanár) munkája, A természet
köréből. Gaal József Peleskei nótáriusa is megtalálható volt a listán. Gaal Mózes közel
húsz kötettel szerepelt: Magyar hősök és királyok; Árpád utódai; Szent László; Nagy
Lajos; Hun és magyar mondák; Magyar királymondák; Kenyér és becsület; Kard és
lant hőse; Hűséges mind a sírig; Futri Kata; Komédiás Palkó; Zrínyi Ilona; Magyarország műveltségi állapota az Árpád-házi királyok alatt; Csontos Szigfrid és
a Nibelungok; Bethlen Gábor és kora; Széchenyi István gróf; Deák Ferenc élete;
II. Lajos; II. Endre. Garay Jánost Válogatott versei képviselték a lajstromban.
Hevesi Lajos már említett, híres regénye, a Jelky András is felkerült a jegyzékre,
csakúgy, mint „Ida néni” Gyermekmesék című kötete. A Jó könyvek című sorozatból
8 füzetet ajánlottak, Jókaitól a Mátyás diák és Bente urat, Szatmárytól (?–?) a Mátyás
király és a gonosz kamarást és a Vargha Jánost, Mikszáthtól két füzetet, A bűvös orsót
és Jókai életrajzát, P. Szathmáry Károlytól (1831–1931) Munkácsy biográfiáját és
86

Pogány (2004)

87

Hivatalos Közlöny, 1904. IX. 1. 20. szám, p. 369–370.
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a Rege a tündérkirálynérólt, és Koroda Páltól (1858–1933) A peres jószág címűt.
Jókaitól hét további mű szerepelt a jegyzékben: A legvitézebb huszár; A magyar
nemzet története; Csataképek; Az új földesúr; Válogatott beszélyei; Árpád és a magyarok őskora; Magyar nemzeti vértanúk. Jakab Ödön (1854–1931) könyve, A két imposztor is az ajánlottak közé került csakúgy, mint Kisfaludy Károlytól a Mátyás diák. –
A hűség próbája. Tőle még három egyéb kötetet is ajánlottak, Víg beszélyeit,
A kérőket és a Csalódásokat. Fivérétől, Kisfaludy Sándortól a Regék a magyar
előidőkből került a listára ugyanúgy, mint K. Nagy Sándor (1846–1923) kötete,
A halálbíró. Jósika Miklós már említett II. Rákóczi Ference Gaal Mózes ifjúsági
átdolgozásában szerepelt a jegyzéken. A kevés idegen szerzőt képviselte a francia
Jean Macé (1815–1894) ismeretterjesztő munkája, az Egy falat kenyér története, amely
az emberi test működését mutatta be. Nógrády Lászlót (1871–1939) a Homokba írt
mesék; Perlaky Mihályt (1814–1889) A szőlőmívelés kátéja és Sebestyén Gyulát
(1848–1911) Az Árpádok története képviselte. Petőfitől a János vitéz mellett Válogatott költeményei is a beszerzésre előírtak között volt. Tompa Mihály három kötettel
szerepelt, Regéi és Népregéi mellett Összes költeményeit is ajánlották a jegyzék
összeállítói. Tormay Béla (1839–1906) hasznos tudnivalókat közölt Nádudvary uram
vasárnapi beszélgetései mezőgazdasági dolgokról című ajánlott kötetében. Tóth Pál
(1843–1903) Lorántffy Zsuzsannáról írt életrajza, Varga Ottó (1853–1917) Tíz szobor
című, a magyar történelem jeles személyiségeit bemutató munkája is felkerült
a jegyzékbe. Vas Gerebentől két kötet szerepelt: Nagy idők, nagy emberek; Egy
alispán.
Szívós Bélától (1849–1912) három művet vettek fel: Nansen utazása lábszánkón
Grönlandon keresztül; András, a gazda és Az állatvilág csodái: A majmok. Tocsek
Helén (1867–?) a XVIII. században élt kalandos sorsú Tóth Ferenc (1733–1793) báró
életrajzát írta meg A bujdosó fia című regényében, mely szintén felkerült a jegyzékre.
Vernétől több kötetet regisztráltak, a Kétévi vakációt, a Tizenötéves kapitányt,
a Cascabal Caesart, a Grant kapitány gyermekeit és a Cynthia hajótörötteit. Vörösmartyt a Franklin kiadásában mindössze egy megjelent munka, a Cserhalom
képviselte.
A NIKIB által preferált Franklin-kiadású könyvek kétségtelenül tükrözték a kor
kulturális értékrendjét; sok, mára már teljesen elfeledett írót és könyvet ajánlottak
a szerkesztők, ugyanakkor a listán szereplő könyvek nem kis része klasszikus mű,
amely ma is helyet kell, hogy kapjon az (általános) iskolai könyvtárakban. Ezzel
együtt szükséges hangsúlyozni, hogy a jegyzékre egyes szerzőktől sokkal több mű
került fel, hiszen több kiadó is kiadta például Petőfit vagy Vörösmartyt.
A Franklin – bár nem volt fő profilja a gyermek- és ifjúsági könyvek kiadása,
a magyar könyvkultúrában betöltött előkelő helyzetének megfelelően jelentette meg
az ifjúságnak szánt könyveit. Igényes, tartalmas kiadványokat tett közzé, és ugyan
természetszerűen ezek tekintélyes része mára már puszta bibliográfiai adalék, nem
csekély azoknak a könyveknek a száma, amelyeket még ma is olvasnak, és a gyermek- és ifjúsági irodalom alapműveit képviselik.
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TORZONBORZ, A RABLÓ –
EGY GYERMEKIRODALMI MŰ
SZÍNPADRA ÁLLÍTÁSÁNAK NEHÉZSÉGEI
ÓDOR KLÁRA1

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

KLÁRA ÓDOR: THE ROBBER HOTZENPLOTZ –
THE DIFFICULTY OF STAGING A CHILDREN'S
LITERARY WORK
Otfried Preußler's world-famous fairy-tale novel (Der Räuber Hotzenplotz) has
numerous puppet theater and stage performances. For the novel Lajos Papp,
Hungarian composer and music teacher wrote 15 piano pieces. In Szeged (Hungary) at
the Király König Péter Elementary School of Music, we undertook to perform the story
of the robber with the students of the school based on the piano pieces by Lajos Papp.
Staging raised a number of theoretical and practical questions: dramatization of the
fairy-tail, integration of the music and prose parts etc. But accomplishing the whole
task, the rehersals, setting up the scenery and venues were not easy either. Starting
from the theoretical grounds to the successful theatrical performance are the events
throughout presented, how the student theater performance was realized.

BEVEZETÉS
A tanulmány témája Otfried Preußler Torzonborz, a rabló című meseregényből
készült drámaadaptáció. A rabló Preußler több regényének 2 is főszereplője, de
a művek közül ez, az 1962-ben megjelent kezdődarab lett a legsikeresebb, mert több
mint 30 nyelvre fordították le. A regények alapján készült film, bábelőadás, színházi

1

Ódor Klára dr. jur., magyartanár, drámapedagógus és színházi nevelő, Harmónia Alapfokú Művészeti
Iskola, Kisköre

2

Der Räuber Hotzenplotz (1962), Neues vom Räuber Hotzenplotz (1969), Hotzenplotz 3 (1973), Der
Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete (1967, 1969 és 2018)
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darab és zenés színpadi mű is. Magyarországon az egyik regényét a pécsi Bóbita
Bábszínház dolgozta fel és mutatta be3 bábelőadásként 2014. október 4-én.
A regény megihlette Papp Lajost4 – a Németországban élt – magyar zeneszerzőt és
zenepedagógust, aki tizenöt zongoradarabot5 írt a mű alapján. Magyarországon több
zeneiskola is műsorára tűzte6 ezek előadását a regényből készült narrációval. Zenés
mesedrámaként először a szegedi Király-König Péter Zenei Alapfokú Művészeti
Iskola növendékei mutatták be a Vántus Kortárs Zenei Napok keretein belül 2016.
november 24-én a Szent-Györgyi Agórában.7
2016 tavaszán a zeneiskola igazgatónője kért meg, hogy rendezzem meg ezt
a darabot, amely feladatot örömmel el is vállaltam, szerettem volna kipróbálni
magam jövendő drámatanári szerepemben. Az írásom első felében a rendezői
koncepciómmal kapcsolatos elméleti alapokról nyújtok rövid áttekintést, míg
a darab színrevitelének munkáját, ezzel kapcsolatos tapasztalataimat a szöveg
második részében ismertetem.

Dráma – mesedráma
Martin Esslin megfogalmazása szerint a dráma – mint az irodalom harmadik
műneme – „a jelenben, nézők előtt, azok szeme láttára kibontakozó mimetikus
cselekvés, ami képzelt vagy valós múltbeli eseményeket jelenít meg újra”.8 A mesedráma,9 miként a szóösszetétel is jelzi, témáját tekintve szorosabban kötődik a fikcióhoz,

3

Otfried Preußler: Torzonborz, a rabló. In: Bóbita Bábszínház. Előadásaink [online] http://www.bobita.
hu/eloadasaink/torzonborz_a_rablo_4 (2017. 03. 25.)
Az Magyar Távirati Iroda híradása a bemutatóról a Pécsi Újságban: http://www.pecsiujsag.hu/pecs/hir/
helyi-hireink/torzonborz-a-rablo-az-elso-osszel-a-bobita-babszinhazban (2017. 03. 25.)

4

Papp Lajos (Debrecen, 1935. augusztus 18. – Oldenburg, 2019. január 17.) Az előadás idején még
Németországban élő, tavaly elhunyt magyar zeneszerző. A debreceni konzervatóriumban tanult, majd
a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán kapott zeneszerző diplomát 1960-ban. 1971-ig
különböző zeneiskolákban tanított. 1971–73 között Svájcban, a bázeli konzervatóriumban Klaus
Huber és Helmut Lachenmann mesterkurzusán vett részt ösztöndíjasként. 1973-tól a németországi
Oldenburgban élt, a helyi konzervatórium professzora volt. http://www.magyarvagyok.hu/kultura/
hiressegek/zeneszerzok/820-Papp-Lajos.html (2017. 04. 16.)

5

Papp, Lajos (2002): 15 leichte Klavierstücke nach Motiven aus dem Räuber Hotzenplotz. Ricordi, München.

6

Pomázon, a Teleky-Wattay Művészeti Iskola 2016. 02. 16-án mutatta be. https://www.facebook.com/
varosunkpomaz/photos/a.518924194934872.1073741826.518924144934877/553843154776309/?type=3
&theater (2017. 04. 16.)

7

A Vántus István Kortárs Zenei Napok, Szeged város kortárs zenei fesztiválja, amelyet 2016-ban, immáron 45. alkalommal rendeztek meg a város zeneszerető közönségének nagy örömére november 21–24.
között.

8

Esslin, Martin (1998): A dráma természete. In: A dráma vetületei. JATE Press, Szeged. 37–42.

9

A mesedráma első, nagy sikerű szerzőjeként Carlo Gozzi (1720–1806) szokás említeni. Gozzi számos
ún. fiabe teatrali művet írt, melyet a német romantika, majd az olasz színjátszás fedezett fel és közvetített a mának. Művei legjelentősebb feldolgozásai közé tartozik: A tündérek (R. Wagner), Turandot
(G. Puccini), A három narancs szerelmese (Sz. Prokofjev), A kígyónő (A. Casella), Szarvaskirály (Ránki
György).
Märchendrama. In: Wikipaedia https://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4rchendrama (2019. 12. 10.)
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a meséhez, s ezáltal az emberiség kollektív tudatalattijához. A fogalom pontosításával adós a magyar gyermekirodalom-elmélet, például sem Komáromi Gabriella,
az általa szerkesztett, gyermekirodalommal foglalkozó műben,10 sem Bárdos József
– Galuska László Pál jegyzete11 nem definiálja a fogalmat, de ez utóbbiban legalább
említik a műfajt mint a gyermekirodalom határterületeinek egyik jelenségét.12
A mesedráma fogalma szóösszetételként egyaránt magában rejti az epikus és
a drámai elemet is. Ha a műfajt jellemezni szeretnénk, nem hagyhatjuk figyelmen
kívül ezt a kettősséget. A mű kiindulópontja mindenképpen a mese, a műfaj
gyökereit a (nép)mesében kell keresnünk. Sok a hasonlóság a mesék között, melynek
oka, hogy a „mesék végső soron az ember legbensőbb szükségleteiből sarjadtak ki”.13
A mese szó egyúttal meghatározhatja az elsősorban várható célközönséget is, hiszen
általában gyerekek olvassák, vagy gyerekeknek olvassák azokat. A mesék legtöbbször pozitívan végződnek, valamiféle feloldódásra számíthatunk – így a mesedráma
kapcsán is ez az előzetes várakozásom. Szereplőit illetően a mesedráma típusokkal
dolgozik, éppen úgy, mint a mese. A cselekményvezetése pedig nem feltétlenül
egyirányú, több kisebb-nagyobb epizód is kirajzolódhat előttünk. Ellentmondás
feszül a fogalom két alkotóeleme, a mese és a dráma szavak között: míg az epikai
műnembe tartozó mesében a történetmesélés az elsődleges, ez háttérbe szorítja
a párbeszédet, addig a drámában a cselekmény/történet a szereplők párbeszédeiből
bontakozik ki. A meseregény adaptálási nehézségei a későbbiekben nagyrészt ebből
adódtak. Formáját tekintve a mesedráma párbeszédes mű, hiszen a műfaji elnevezésben a dráma a meghatározó, annak van alárendelve szemantikailag a mese szó.
A mesedráma tehát tulajdonképpen „mesés dráma”, alárendelő szóösszetétel, ahol
az előtag az utótag jelzője.

Az első magyar mesedráma
Vélhetően Vörösmarty mesejátéka, a Csongor és Tünde lehetett az egyik mintája
Benedek Elek Többsincs királyfi című művének, erre utal a hősválasztás problémája,
a szerelem szerepe, valamint az eszmehős és a népi hős párhuzama is. Ez az első igazi
magyar mesedráma. Galuska László Pál,14 a népmesék továbbélése egyik módjának
tartja a drámává alakítást, és felhívja a figyelmet a dráma és a liturgia során előadott
dialógusok kapcsolatára is.
A Többsincs királyfi műfaját maga a szerző, Benedek Elek, nem határozta meg, írja
Galuska László Pál idézett tanulmányában, viszont alcíme ellentmondásos: „magyar
népmese három felvonásban”. Az ellentmondás abban rejlik, hogy – Galuska László
10

Komáromi Gabriella (szerk., 1999): Gyermekirodalom. Helikon, Budapest.

11

Bárdos József és Galuska László Pál (2013): Fejezetek a gyermekirodalomból. Nemzedékek Tudása
Tankönyvkiadó Zrt., Budapest.

12

Galuska László Pál (2013): A mesedrámáról. In: Bárdos és Galuska im. A gyermekirodalom határterületei 187–193.

13

Boldizsár Ildikó (1999): A mese világa. In: Komáromi Gabriella im. 72.

14

Galuska László Pál (2000): Sorsűző királyfiak. In: Papírlapok, deszkaszálak. Dóra, Nagykőrös, 59–79.
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Pál kutatását alapul véve – „népmese és egy kalendáriumban is fennmaradt ponyvaszöveg” elemei egyesülnek ebben az egy darabban, vagyis nem egy népmeséről van
szó, hanem egyenesen hét történetből áll össze a dráma,15 továbbá a mese, ahogyan
már többször írtam, az epikai műnembe tartozik, szemben a drámával, amire
viszont a „felvonás” szó utal.
Galuska László Pál új típusú misztériumdrámának nevezte Benedek Elek úttörő
jelentőségű munkáját (csakúgy, mint Vörösmarty korábban említett művét), melyben a misztériumjátékokra jellemző vonások jelennek meg.16 A misztériumdrámák
általános vonásai és ezek érvényesülése a Többsincs királyfi című mesedrámában
(Galuska László Pál nyomán):
1. totális világábrázolás, három világszint – a Többsincs királyfiban is megtalálható menny, földi világ és pokol, s a három szintet Mirkó király csodálatos fája,
a „világ zengő fája”17 köti össze;
2. a szintek között átjárás van, például Ráki is gond nélkül száll a pokolra, majd
tér vissza, vagy Hájháj király is föld és pokol között ingázik, és a történet végén
a földön marad;
3. duális világkép: a jó és a rossz harcol egymással – Benedek drámájában
azonban nem az ördög a gonosz, hiszen Hájháj belátó és nem gátolja meg
Többsincs és Világszép Gyöngyvirág nászát, hanem az ember a hitvány,
nevezetesen Habakuk, Mirkó király udvarmestere;
4. felsőbb hatalom irányító szerepe – itt „a szeretet útján megjelenő Gondviselés”
irányít;18
5. epikus jellegű szerkezet – Benedek darabja több történet füzére, ezáltal
meglehetősen nagy hangsúly van a történéseken.
Benedek mesedrámája több ponton mutat rokon vonásokat Vörösmarty történetével, így például a fa-motívum (Vörösmartynál aranyalmafa, Benedeknél „a világ
zengő fája”), a mindent leigázó szerelem, az ördögök szerepe – a már említett
misztériumdrámákban kulcsfontosságú szerepet töltöttek be, közéjük itt Drumó és
Hájháj király tartoznak, hiszen Szélike királykisasszony, Hájháj lánya, félig ember.
Galuska László Pál párhuzamot von a koraújkori iskoladrámák karakterei és
a Többsincs… szereplői között, arra való hivatkozással, hogy a misztériumdráma
ezekben él tovább, s ezekhez hasonlóan szerkeszt Benedek is, akinek mesedrámájában hagyományos vígjátéki karakterekre és egyéb zsánerekre is rámutat.19
15

Galuska im. 187–188.

16

Galuska im. 61–62.

17

Benedek Elek (1901): Többsincs királyfi. Budapest, Lampel Róbert cs. és kir. könyvkereskedésének
kiadása (hasonmás kiadás 1987, Budapest, Terra-Kossuth Nyomda) 5.

18

Galuska László Pál im. 62.

19

Galuska László Pál im. 63.
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Benedek mesedrámáját 1899-ben mutatták be először, de a kritika általában
fanyalogva fogadta.20 Ez a dráma inkább drámai kísérletnek tekinthető, mivel
a szerkezete túl bonyolult és szerteágazó. Habár hasonló problémákkal küzd a főhős,
Többsincs, mint Vörösmarty drámai költeményében Csongor, ám a darab mégsem
vállalja fel, hogy az emberi lét egyetemes kérdéseire adjon választ.21 Ennyiben
kevesebb, mint Vörösmarty mesejátéka, vagy Goethe „emberiségkölteménye”, netán
Madách Az ember tragédiája című műve, ugyanakkor éppen ez az életértelem-keresés hiánya viszi közelebb a mesedrámát a gyerekekhez. Párhuzamos karakterek itt is
vannak, csakúgy, mint Vörösmarty művében, például Ráki és Bakarasznyi – Ilma /
Böske és Balga párosok, ahol Ráki és Ilma is két világot köt össze, csak míg Ráki
a pokol és a föld között utazgat, addig Ilma a földhöz és az éghez köthető.

Két Péter
Ég és föld között találjuk a nemzetközi kitekintésemben szereplő első mű főszereplőjét is.

Egy örök gyerek: Peter Pan
James Matthew Barrie Peter Pan-alakja 1902-ben tűnt fel A kis fehér madár című
regényében, majd az örök kisfiú történetét színdarabban dolgozta fel 1904-ben,
később pedig regényt írt a soha fel nem növő kisfiú kalandjaiból Peter Pan
a Kensington parkban, valamint Peter Pan és Wendy címmel,22 írja a regényekről
Szécsi Noémi írónő.23 Ez a mű azért fontos, mivel drámai változata is van, amely
alapján készült a regény, vagyis fordított irányú folyamat zajlott, mint a Torzonborz,
a rabló meseregény esetében.
A regény szereplőiről két úton szerezhetünk információkat, egyrészt maga
az elbeszélő mesél róluk, másrészt a szereplők magukról is mesélnek kicsit. Pán
Péternek nincsen életkora,24 Nekeresdországban él. Madárból lett fiú, félig ember,
félig tündér. Kortalanságára mi sem jellemző jobban, minthogy Darling mama is
tud róla, úgy látszik, angol gyerekként mindenki életében feltűnt valahogyan.
Kettősség van ebben a mesés történetben is: valóság és a fantázia világa egyszerre
van jelen, mégpedig olyan csalafinta módon, hogy nagyon is valóságos helyszínen
esnek meg csodás esetek; valóságos helyszínen, a Kensington Parkban laknak

20

Galuska László Pál im. 66.

21

„Mily boldogok, ó édes Istenem!/ ez a szent, tiszta, égi szerelem! / Ha így szeret majd engem Gyöngyvirág,
/Enyém lesz akkor az egész világ” Benedek im. 43.

22

Barrie, J. M.: Péter Pán a Kensington Parkban. Péter Pán és Wendy. Fordította: Szilágyi Domokos.
http://mek.oszk.hu/01600/01661/01661.pdf (2017. 03. 12.)

23

Szécsi Noémi: A Pán Péter sztori – ahogy valójában volt. 2015. 11. 30. http://www.konyvjelzomagazin.
hu/hir/a-pan-peter-sztori--ahogy-valojaban-volt (2017. 03. 12.)

24

„Ő csak egyhetes, és bármilyen régen született, még sohasem volt születésnapja, és nem hiszem, hogy
lenne ezután valaha is.” J. M. Barrie: Peter Pan a Kensington Parkban. Fordította: Szilágyi Domokos.
http://mek.oszk.hu/01600/01661/01661.pdf (2017. 03. 12.)
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a manók és tündérek, de csak ott vannak jelen, ahol a gyerekek megjelennek. Pán
Péter e varázslatos lények között éli az életét – anya nélkül. Ez a legfontosabb
problémája, vissza-visszatérő eleme a műnek. Péter számára egyszer megadatott
a lehetőség, hogy visszatérjen édesanyjához, azonban nem élt vele, másodjára pedig
anyukája már „egy másik kisfiút ölelt magához”. Péter minden szomorúsága ebből
adódik. Ugyanakkor benne van ebben a mozzanatban az is, amikor egy gyermek
elvágyik, próbálgatja a szárnyait – de Weöres Sándor Buba éneke25 óta tudjuk, hogy
akár cinke, akár szellő, akár csillag valaki, az értelemszerű elvágyódás azzal a bátorsággal lehetséges, hogy van visszaút, az anya konstans, nélküle egy gyermek szíve
megszakad.
Pán Péter világa ezért csak látszólag vidám és szabad, a mélyben ez a fájdalom és
szomorúság található. Péter bánata „a mamák hűtlenségében rejlik”, ezt mondja
Maimie-nek 26 is. Péter az elveszett kisfiúk parancsnoka, azoké a kisfiúké, akik
kiestek a kocsijukból és nem jelentkezett értük egy hétig senki. Péter személyének
érkezését a Darling-házba vészjósló jelek előzik meg: először ottmarad árnyékának
egy darabja, ezt Nana, a kutya szakítja le, és Darling néni elrejti, majd, amikor
az elveszett árnyékát jön keresni, társával, Csingi Csönggel,27 a kis tündérlánnyal
(aki minden, csak nem kedves tündér, inkább egy féltékeny nő, sőt, gonosz is, hiszen
Tülök miatta lövi meg később Wendyt/Vandát).
Péter pontosan olyan, mint egy embergyerek, ijedt (például, amikor nem tudja
visszaragasztani az árnyékát), másszor pedig beképzelt. Barátságot köt Wendy/
Vanda Darlinggal, neki meséli el, hogyan szökött meg otthonról, s megteremti
a tündérek mítoszát: „amikor a világon az első kisbaba legelőször felkacagott,
kacagása ezer meg ezer darabra tört, s ezek a darabok ide-oda szökdöstek, és belőlük
lettek a tündérek.”28
Megtudjuk tőle, hogy az elveszett fiúkkal nem élnek lányok, ezért Péter csalogatja
Wendyt, hogy jönne és mesélne neki, valamint csapatának. Itt értesülünk arról,
hogy Péter igazából a mese, egészen pontosan Hamupipőke miatt jött a Darlingházba, hiszen a Darling gyerekek mamája esténként mesélni szokott, Péter pedig ezt
a mesét hallgatja, hogy aztán továbbadhassa ő is kis csapatának.

25

Weöres Sándor: Buba éneke. http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/magyarnyelv/nyelvtan-irodalom-1-osztaly/weores-sandor-buba-eneke/weores-sandor-buba-eneke-olvasasszovegertes (2017. 04. 19.)

26

„Nagyon tévedsz, Vanda – szólalt meg Péter. – Az anyák nem olyanok, mint te gondolod. Én is azt
hittem, hogy tárva-nyitva vár az ablak. De hiszen ismered a történetet. Az ablak zárva volt, és egy másik
gyerek feküdt az ágyamban.” Barrie, J. M. (1983): Pán Péter. Fordította Tótfalusi István, Móra, Budapest. 117.

27

Kétféle fordítást használtam, egyik a már korábban hivatkozott letöltés, a másik Tótfalusi István
fordítása. Ez utóbbi nekem nem tetszik, ennek ellenére a szövegre való hivatkozásoknál Tótfalusi
István-fordítást használtam (sajnos, a Szilágyi Domokos-féle fordítást nem találtam könyv alakban. Ez
utóbbi fordításban Csingi Csöng Csingiling néven szerepel, Wendy Vandaként, testvéreit pedig Misire
és Robira magyarította a fordító.

28

Barrie, J. M.: Péter Pán a Kensington Parkban. Péter Pán és Wendy. Fordította: Szilágyi Domokos.
http://mek.oszk.hu/01600/01661/01661.pdf (2017. 03. 12.) 49.
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Amikor a harmadik fejezet végén Tülök/Csippentyű lelövi Wendyt, majd a fiúk
rájönnek, hogy mekkora hibát követtek el, már egészen biztos lehet az olvasó abban,
hogy itt nem holmi vidám tündérkisfiús mesével van dolga, hiszen abban nem
lőnének le egy kislányt szimpla gonoszságból. Ebben a mesében az elveszett fiúknak
problémájuk van az édesanyjukkal, nem tudnak bízni bennük, ezek a kisfiúk sebzett
kisfiúk, mivel kételkednek az anyukájuk szeretetében; úgy általában, ebben a történetben ez a legnagyobb probléma: az anyával (vagy nővel) való viszony, amit nem
képesek kezelni: „És amikor igazán megérkezett, lelőttem.”– mondja Tülök/
Csippentyű.29
Az elveszett fiúk mégis tisztelettel bánnak Wendyvel, a pótanyjukkal, Péter meg is
mondja, hogy a fiúk dolga a lányok szolgálata. Wendynek szép otthont építenek. Itt
olyan a szőke kislány a fiúk között, mint Hófehérke a hét törpével: gondjukat viseli,
mesél nekik, s nem bántja őket sem a kalózok rikoltozása, sem a settenkedő farkasok. Péter pedig az apa szerepét játssza Wendy mellett. Bátor és rettentő: „A halál
nem más, mint egy rettentő nagy kaland”– mondja Péter, mielőtt a Sohamadár
megmenti a pusztulástól.30
Az idillnek azonban vége szakad, Wendy és testvérei, John és Michael haza
akarnak menni, és akaratuk ellenére Péter nem tartja ott őket. Darling mama, Péter
anyukájával ellentétben, hazavárja kisgyerekeit. Péter nem gonosz, és bármennyire is
szeretné, hogy Wendy vele és a fiúkkal maradjon, megesik a szíve a könnyező
anyukán. A mű vége könnyfacsaró: „és most az ablakon keresztül leste azt a boldogságot, amelyből ő ki van zárva mindörökre”.31
A meseregény nagy ellentmondása abból adódik, hogy a szülő elvesztésével válik
általában egy gyerek felnőtté. Pán Péter viszont mindig csak gyermek szeretne
maradni, nem akar felnőni, elutasítja a felnőttek világát. Ezért repült vissza, ki,
az ablakon, mindörökre. Wendyvel azonban mégis klasszikus papás-mamást
játszanak. Lehet, hogy Wendynek nem is azért kell hazatérnie, mert Péternek
megesik a szíve miatta, hanem azért, mert jelenlétével éppen abba a világba kerül
a címszereplő, amit mindig el akart kerülni?
A gyermek anyukája elvesztése után milyen úton maradhat végérvényesen
gyerek? Hogyan tud sérülés nélkül mindörökre gyerek maradni? A regény utolsó
mondata szerint ez nem sikerülhet, senki nem ússza meg az élet nagy kalandját
épen.
A vidám kalózkalandok ellenére, amelyeknek köszönhetően népszerűek a történet feldolgozásai – mozgalmas musical, rajzfilm, mozifilm is készült Péter Pán
történetéből –, ez nem vidám, hanem egy szívfacsaró történet. Az örök kisfiú mindig
szomorú és magányos marad.

29

Barrie, J. M. (1983): Pán Péter. Fordította: Tótfalusi István) Móra, Budapest. 79.

30

J. M. Barrie: Péter Pán a Kensington Parkban. Péter Pán és Wendy. Fordította: Szilágyi Domokos.
http://mek.oszk.hu/01600/01661/01661.pdf (2017. 03. 12.) 66.

31

J. M. Barrie: Péter Pán a Kensington Parkban. Péter Pán és Wendy. Fordította: Szilágyi Domokos.
http://mek.oszk.hu/01600/01661/01661.pdf (2017. 03. 12.)
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Még egy Péter, ezúttal farkassal – Prokofjev: Péter és a farkas
Az orosz Prokofjev 1936-ban zenekarra és narrátorra32 komponált Péter és a farkas
című szimfonikus meséje azért került ebbe az áttekintésbe, mivel ez az első olyan
zenedarab, amely arra vállalkozik, hogy ötvözze a zenét és a mesét, mi több, csakúgy, mint a Torzonborz, a rabló esetében, igazából a zene hordozza a lényegi mondanivalót, a hangsúly azon van, nem pedig az epikai meneten. A darab születéséről írja
Zeller Anna Eszter a Jelenkor hasábjain 2012-ben,33 hogy a Moszkvai Központi
Gyermekszínház művészeti vezetőjének kérésére készült, nem egészen két hét alatt.
Ez a zenés, mesés darab lényegében azért született, hogy megismertesse a gyerekekkel, hogyan szólalnak meg a szimfonikus zenekar egyes hangszerei, ennek a célnak
van alárendelve a rendkívül egyszerű, és a gyerekek befogadóképességének megfelelő
narrációban megjelenő történet. Ebben Péter, az úttörő, egy szófogadatlan kisfiú, aki
nagypapája intése ellenére kimegy a rétre játszani állatbarátai társaságában. Amikor
feltűnik a farkas, akkor Péter elfogja egy kötéllel, és így a fenevad a vadászok
segítségével az állatkertbe masírozik.
Az egyszerű történet mesés szereplői a Perrault meséje34 óta rettegett álnok farkas
(a farkas a tündérmesékben sosem lesz segítő, inkább a rossz, a gonosz megtestesítője, írja Boldizsár Ildikó),35 legyőzője, a vadász, és Péter, akinek személyében
a népmesék leleményes legkisebb királyfiját látjuk, aki, természetesen, legyőzi
ellenfelét, itt az ordast. A mesében megjelenő állatok, Péter barátai – kismadár, az őt
üldöző macska36 – emberi nyelven beszélnek, ez Boldizsár Ildikó37 szerint az állatmesék „műfaji követelménye”. Sőt, a kismadár segít Péternek a farkast kicselezni.38
Az állatokat a megszólaló hangszerek hangjai és a hozzájuk kapcsolódó témák
jellemzik.
Ugyan a mű első bemutatója nem hozta a várt sikert, interpretációit gyakran
játsszák a bábszínházak, így a pécsi Bóbita Bábszínház39 is műsorára tűzte, balett,
animációs film 2006-ban,40 valamint zenés játék is készült belőle.41 Ezek nem
32

Magyarországon a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekara játszotta a művet, Ferencsik János
vezényletével, a narrátor Bulla Elma volt. http://www.bakelit.hu/portal/Budapest_/Hanglemezek/Komoly/Prokofjev_Peter_es_a_farkas_1_130336_346418.html (2017. 04. 08.)

33

Zeller Anna Eszter (2012): Bábokkal a zenéért. Jelenkor, 55. 6. 616. http://www.jelenkor.net/archivum/
cikk/2509/babokkal-a-zeneert (2017. 03. 12.)

34

Charles Perrault (1965): Mesék. Piroska és a farkas. Fordította: Molnár Tamás. Magyar Helikon, Budapest. 35–47.

35

Boldizsár im. 101.

36

A Hajnal Gabriella által írt mese nem említ kiskacsát, amivel azonban szekunder irodalmakban találkoztam, így Zeller Anna Eszter írása is említi (617.)

37

Boldizsár im. 102.

38

Péter és a farkas. Prokofjev nyomán írta Hajnal Gabriella (1980), Móra, Budapest.

39

Péter és a farkas. http://www.bobita.hu/eloadasaink/peter_es_a_farkas (2017. 04. 08.)

40

Zeller im. 606.

41

2010-ben mutatta be a Turay Ida Színház Nyírő Bea rendezésében. http://port.hu/adatlap/szindarab/
szinhaz/peter-es-a-farkas-peter-es-a-farkas/directing-15980 (2017. 04. 08.)
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minden esetben felelnek meg az eredeti koncepciónak, írja Zeller Anna Eszter, ennek
ellenére időről időre feltűnik valahol, s népszerűsíti a zenét.
Prokofjev műve gyakorlatilag átvezet a dolgozatom fő témájához: hogyan lett
meseregényből kortárs zenei mű, sőt, színpadon előadott zenés mesejáték?

ELŐADÁS SZÜLETIK
Otfried Preußler munkássága
Az író és illusztrátor, tanár szerzőről rendelkezésre álló források,42 mivel 2013.
február 18-án elhunyt, kortárs szerzőről van szó, meglehetősen keveset árulnak el
munkásságáról. A csehországi Liberecből vezetett az útja Prágán keresztül Németországba. Érettségi után besorozták a Wehrmachtba, a keleti fronton harcolt, és ötéves
hadifogság után szabadult. Míg fogságban volt, menyasszonyát Bajorországba
telepítették, Preußler emiatt került Felső-Bajorországba, ahol dolgozott tanárként,
helyi újságíróként is. 1971-ben írt első ifjúsági regényéért, a Krabat43 című művével
1972-ben elnyerte a német gyermekirodalmi díjat, de számos más elismerésben is
részesült. A filmes adaptáció alkalmával a 85 éves íróval interjú készült, amelyben
azt vallja magáról, hogy csehországi ősei között voltak mágusok, s ő maga is egy
fehér mágus. A fehér mágusok a fekete mágusoktól úgy különböznek, mint a nappalok és az éjszakák. Preußler 32 könyvét 55 nyelvre fordították le, és több mint 50
milliónyi példány kelt el belőle a világon. Világszerte legismertebb könyvsorozata
a Der Räuber Hotzenplotz – Torzonborz, a rabló, melynek első kötete 1962-ben látta
meg a napvilágot.
Otfried Preußlert széles körben elterjedt gyermekkönyvei tették híressé: A kis
halász, A kis boszorkány, A kis kísértet vagy a Hotzenplotz, a rabló. Mindenekelőtt
nagymamája, Dóra és édesapja voltak mesemondóként meghatározóak Preußler
életében. Mindkettejük hatalmas mese- és mondakincs birtokában volt Otfried
Preußler hazájáról, a cseh térségről. Preußler 55 évesen egy felnőtteknek szóló
regényt írt, egy látszólagosan bibliai forrással, a „Szent család másolatával”.
Kovackova szerint egy valós történetről van szó. Preußler a Menekülés Egyiptomba
történetét áthelyezi Csehországba, és egyszerűen eltolja a térképet ebbe a térségbe.
„A Betlehemből Egyiptomba vezető útnak annak idején, azokban a szent időkben
a Cseh Királyságon át kellett haladni…” „A mai térképet látván a nagyra becsült
olvasó bizonyára nehezen tudja elképzelni ezt; csakhogy – a mai térképeket annak

42

Verfasser von „Räuber Hotzenplotz” Kinderbuchautor Otfried Preußler ist tot. Focus. 2013.02.20.
http://www.focus.de/kultur/buecher/verfasser-von-raeuber-hotzenplotz-kinderbuchautor-otfriedpreussler-ist-tot_aid_923441.html (2017. 04. 09.)

43

Mascher, Caroline: „Ein bisschen Magier bin ich auch” Kinderbuchautor Otfried Preußler zur
Verfilmung seines Kultromans „Krabat” Focus. 2008. 09. 29. http://www.focus.de/kultur/kino_tv/tid12513/kultur-ein-bisschen-magier-bin-ich-auch_aid_336449.html (2017. 04. 09.)

Gyermek- és ifjúsági irodalom

idején nem használták…” véli Preußler a mű első fejezetében. Az író megnevezi
a hazája helyszíneit, úgy mint Sluknov, Jeschken, az Iser- és az Óriás-hegység előtere,
„és végezetül a régi vámúton Schatzlaron keresztül jutunk Sziléziába, ahonnan
Egyiptom már nincs túlságosan messze.”
Ez a topográfiai pontosság hiányzik a gyerekkönyveiből. A cseh területet korábbi
műveiben nem nevezte meg. A Menekülés Egyiptomba művet Kovackova cenzúraként, egy öngyógyító tisztításként látja, mint egy belső felszabadulást. A Szent
Család útja megegyezik az író családjának száműzetés közbeni menekülési útjával.
Ez lehet az egyik oka a cenzúrának? Mindenesetre a regény – mint semmilyen más
mű a német-cseh térségből – egy népeket kibékítő, keresztény értékeken alapuló
üzenet.
Hogy „működik” Preußler nyelvezete? Mitől írt ilyen sikeresen? Preußler történeteket mesél és így is ír. Terjengősen, ízesen, nem korhoz illő barokkos cseh stílusban,
mondta Kovackova.44 A Torzonborz-regények születési körülményeiről annyit
tudunk, hogy lányainak ajánlotta, ahogyan például a Nádori Lídia fordításában
2013-ban megjelent kötetben is olvashatjuk. Ő maga, mikor munkamódszeréről
nyilatkozott, azt mondta, hogy az első kötet megírása negyed évig tartott, a Krabat
című regényen ezzel szemben tíz évig dolgozott.45

A rabló alakjának megszületése
A Krabat azért is említhető itt meg, mert az ezen regényen való vajúdása és frusztrált
állapota miatt érezte annak igényét, hogy valami humorosat írjon. Így született meg
a Torzonborz, a rabló alakja.
A regény gyermekhősei, Paprika Jancsi és Vitéz László a bábjátékok világából
léptek elő, csakúgy, mint a többi szereplő. A német nyelvterület több évszázados
múltra visszatekintő bábszínházának – Kaspertheater – a fő alakjai Kasper (Kasperl,
Kasperle, Káschberl, Kaschberle, Chaschperli) és Seppel (Seppl). Ezek a bábfigurák
többnyire az adott német nyelvterületnek megfelelő népviseletben voltak. Kasper
alakját Pulcinellával is azonosítják.46 Magyarországon Kemény Henrik47 bábjátékaiból ismert alakok, leginkább a Vitéz László-játékokból. Egyébként a Preußler
regényéhez F. J. Tripp által készült jellegzetes illusztrációk is ezt a népi hagyományt
tükrözik. A Kaspertheaternek megvoltak a maga állandó szereplői, így a nagymama,
az őrmester, a rabló, a tündér és a varázsló egyaránt, ezeket a szereplőket használta
44

Ez a rész az alábbi cikk fordításán alapul: Kees, Manfred: Otfried Preußler új fényben. Tudósítás Katarina Kovackova előadásáról. 2013. 06. 21. http://www.sudetendeutsche-bayreuth.org/preussler2013.
htm (2017. 03. 10.)
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Dr. Susanne Preußler-Bitsch, Otfried Preußler örökösei. http://www.preussler.de (2017. 04. 27.)
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Böhm, Wenke: Räuber Hotzenplotz feiert Geburtstag. 50 Jahre und kein graues Haar. Stern.
(2012.07.17.) http://www.stern.de/kultur/buecher/raeuber-hotzenplotz-feiert-geburtstag-50-jahre-undkein-graues-haar-3452956.html (2017. 04. 20.)
A témáról a bábművész szemével – Jacob, Max (1964): Mein Kasper und ich. Lebenserinnerungen eines
Puppenspielers. Greifenverlag, Rudolstadt.
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az író is. Honlapján is így olvasható, hogy ezzel a művével támasztotta fel
a Kaspertheater hagyományait.48

Torzonborz, a rabló – a regény
A mű eredeti címe: Der Räuber Hotzenplotz. A rablónk neve egykori csehországi
német település (szudétanémet) nevéből adódik, a község neve ma Osoblaha. Ebből
azt a következtetést vonom le, hivatkozva Kovackova Preußler felnőtt regényével
kapcsolatos megállapítására is, hogy az író gyermekkora színhelyét kívánta megidézni, feltehetően a megjelenített regénybeli színhelyek is valóságon alapulnak, ez
azonban egyelőre csak hipotézis, és jelen dolgozat keretein belül az is marad.
A könyvet elsősorban lányainak ajánlja, továbbá „minden gyereknek, aki szereti
a paprikajancsis és vitézlászlós történeteket”.49 Ezen ajánlásnak megfelelnek a regény
szereplői, akik (korábban erre már utaltam) azonosak a Kaspertheater állandó
szereplőivel. Nevesítve: Torzonborz, a rabló, Paprika Jancsi, Vitéz László, a Nagymama, Üstöllési őrmester, Amarillisz, a tündér, Petróniusz Pókuszhókusz.
A regény huszonegy számozatlan fejezetre oszlik, az egyes részeknek gyakorlatilag témamegjelölő szerepük van – Egy jó álca mindennél többet ér, Éjszakai kaland,
A tündérfű nyomában stb. –, vagy megnevezik az adott fejezet központi szereplőjét
– például Petróniusz Pókuszhókusz, Szegény Lackó! –, központi tárgyát – A borspuska, A varázsgyűrű.
A címszereplő, Torzonborz, éppen olyan, mint a jičíni rabló, Rumcájsz, Václav
Čtvrtek írásai nyomán 1967-ben született rajzfilmsorozatának, majd mesekönyvének50 hőse. Amíg azonban Torzonborz olyan, mint egy vásott kölök, és inkább
mondanám rossz rablónak, addig Rumcájsz a „jó rabló”. Olyan, mintha pont azért
született volna, hogy ellenpárja legyen Torzonborznak, ahogyan Vitéz László is
Paprika Jancsi ellenpárjaként született. A mese helyszíne itt is valós, Jičin még ma is
létezik. A meseregényt, amely történetek laza füzére, inkább sok mese egymás
mellett, s azokat a szereplők azonossága köti össze, Radek Pilar illusztrálta.
A trilógia első darabjának történetét nagyon röviden összefoglalva: Paprika Jancsi
és Vitéz László szerkesztettek egy csodálatos kávédarálót Jancsi nagymamájának,
amelyik darálás közben egy dallamot játszott. Ezt a darálót Torzonborz elrabolja
jogos tulajdonosától, a nagymamától. A két fiú, Jancsi és Lackó, segítenek Üstöllési
őrmesternek a nyomozásban, de közben maguk is pácba kerülnek. A történet végén,
némi varázslat segítségével a rosszak elnyerik büntetésüket, az unka béka visszaváltozik tündérré, Pókuszhókusz örökre eltűnik, Torzonborz pedig az igazságszolgálta-
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Dr. Susanne Preußler-Bitche http://www.preussler.de/portrait/1955-bis-1969 (2017. 04. 24.)
„Mit seinem Hotzenplotz greift Otfried Preußler die Tradition der alten Kasperlgeschichten wieder auf
(…)”
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A regényből vett idézetek az alábbi kiadás és fordítás alapján készültek: Otfried Preußler (2013): Torzonborz, a rabló. Fordította: Nádori Lídia, Kolibri, Budapest.

50

Václav Cvtrtek 1973: Rumcajsz kalandjai. Csirizár és Csipisz. Fordította: D. Sidó Ágnes, Madách
Könyv- és Lapkiadó, Bratislava.
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tás kezére kerül, a Nagymama visszakapja a darálóját, és helyreáll a rend, a fiúk
tejszínhabos szilváslepényhez jutnak.
Egyszerű a történet, éppen annyira, hogy egy hatéves kisgyerek megértse.
Nincsenek benne felesleges fordulatok, váratlan események. Preußler szerint
a gyermekeknél jobb és intelligensebb közönséget egy mesemondó sem kívánhat
magának. Szerinte ők szigorú és megvesztegethetetlen kritikusok.51 A két fiú, egyik
unoka státuszban, nagyon hétköznapi dologra vágyik, tejszínhabos szilvás lepényre,
amelyet csak egy nagymama tud sütni. Szombati idilljüket a rablás zavarja meg,
vasárnap délutánig törik a fejüket, hogyan kapják el a rablót,52 s szerda lesz, mire
visszatérnek a Nagymamához és megoldják az ügyet. Az események tehát öt nap
alatt zajlanak, szombattól szerdáig, s végül a szerdából vasárnap lesz, amikor
megkerülnek a fiúk és a daráló is. Hiszen „Itt akkor is vasárnap van, ha minden
máshol szerda!”.53 S Nagymama tovább fokozza:
„– Tudjátok, milyen érzés ez nekem?
– Milyen?
– Mintha egyszerre lenne karácsony és a születésnapom…”54
A regényben ez az a mondanivaló, ami miatt szerethetővé vált számomra: ha
együtt vannak mind, akiket szeretünk, akkor az idő kitágul, végtelen lesz, és minden
nap karácsony, vagy egyszerűen csak vasárnap lesz. A regény epizódjai kedvesek,
mókásak, csakúgy, mint egy vásári komédia, amikor kacagunk a gonosz póruljártán
és örülünk a jó győzelmének. Itt két vidám fiú győz le egy igazi, „héttőrös gazembert”, s lesz okosabb egy másik felnőttnél, Üstöllési őrmesternél. A mesék és mítoszok szabályai szerint akkor nagy a győzelem, ha hasonló kvalitásokkal rendelkező
ellenfelet győz le a hős: Torzonborz nem ostoba, mint Pókuszhókusz mérgében
mondja – ezt támasztja alá Üstöllési őrmester is, miszerint „két és fél éve az orránál
fogva vezeti a rendőri szerveket”,55 és ő is cselt vet a fiúknak, akik közben álcázzák
magukat, legfontosabb külső ismertetőjelüket cserélik össze, a sapkájukat. Ezzel
sikerül is megtéveszteniük a rablót, s a „jó álca” újabb bonyodalomhoz vezet.
Torzonborz azonban nem gyilkos, nem véres gazember, ez nem is férne össze egy
mesével: a piros sapkájáról Jancsinak gondolt Lackót a borspisztollyal „teríti le”.
Ezért nem rémülünk meg, mikor azzal fenyegeti a fiúkat, hogy akár a hasukat is
felvághatná vagy kitekerhetné a nyakukat:56 tudjuk, hogy úgysem tenné meg. Majd
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Dr. Susanne Preußler-Bitche http://www.preussler.de/portrait/1955-bis-1969/ (2017. 04. 24.)
„Ich habe die Überzeugung gewonnen, dass Kinder das beste und klügste Publikum sind, das man sich
als Geschichtenerzähler nur wünschen kann. Kinder sind strenge, unbestechliche Kritiker.”
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Preußler, Otfried im. 17.
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Preußler, Otfried im. 110.
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Preußler, Otfried im. 112.
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Preußler, Otfried im. 14.
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Preußler, Otfried im. 38.
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a rabló orrvidító tubákra cseréli el a Lackónak hitt Jancsit Petróniusz
Pókuszhókusszal.
Érdekes Pókuszhókusz, a nagy és gonosz varázsló személye, mert humoros, hogy
a legkisebb és legegyszerűbb dolog fog ki rajta: nem tud krumplit pucolni. Amikor
szert tesz Torzonborz révén a „buta” szolgára, nem győz betelni a krumpliból készült
ételekkel. Ha jobban belegondolunk, akkor Csehországban csakúgy, mint Németországban, a krumpli igen fontos eleme az étkezésnek, vagyis minden helyi illetőségű
olvasó mélyen átérezhette a népélelmezési célokat is remekül szolgáló krumpli
hiányának problematikáját. Még belegondolni is rossz, milyen az élet krumpli
nélkül, és együtt örülünk a varázslóval annak, hogy végre számolatlanul lehet enni
krumplipürét, bográcsban főtt krumplit…
A Torzonborz, a rabló című regény szereplői nem mennek át különösebb jellemfejlődésen, de nem is gondolom, hogy ez lenne a mű célja. A fiúk megtanulják, hogy
olykor erőfeszítést is kell tenni, és mindketten kénytelenek munkát is végezni, de
Torzonborz sem javul meg a regény végére, hanem indul a dutyiba.57 Üstöllési
őrmester pedig csak kutyafuttában köszöni meg a fiúk segítségét.58 Petróniusz
Pókuszhókusz elmerül a fekete vízben,59 a Nagymama ismét szilvás lepényt süt
a fiúknak, akik nem cserélnének a „bizonyci császárral sem”.60

AZ ELŐADÁS VISZONTAGSÁGAI
Előzmények61
A vidám és egyszerű történet ihlette meg Papp Lajos kortárs zeneszerzőt, hogy
zongoradarabokat írjon a meséhez. Így született meg tizenöt könnyű zongoraetűd
a prózai műnek megfelelően 2001-ben. Érdekesség, hogy ezt a művet a szerző hálája
jeléül egy szegedi zongoratanárnőnek ajánlotta, aki a Király-König Zeneiskola
tanára volt, ő Barta Lilla, aki sokat tett Papp Lajos műveinek népszerűsítéséért
Németországban.
Barta Lilla lefordította a prózai részeket magyarra, így nem volt akadálya
a magyarországi bemutatóknak sem. A szegedi, 2016-os bemutatót megelőzően már
három helyszínen hangzott fel a zenemű, viszont a szegedi volt az első olyan bemutató, ahol a zenét és a prózai részeket összehangoltan, együtt, zenés mesejáték
formájában adták elő.
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Preußler, Otfried im. 109.

58

Preußler, Otfried im. 108.
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Preußler, Otfried im. 91.
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Az előzmények felidézésében Katona Judit, a Király-König Zeneiskola igazgatója volt segítségemre.
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A dramatizálás körülményei
A zenemű kottájához csatlakozó prózai részt tehát Barta Lilla fordításában kaptam
meg, abból készült egy első változat az egyik, színházban dolgozó anyuka közreműködésével, aki rövidített a történeten. A szüzsémnek és az elkészült szövegkönyvnek
is ez volt az alapja. A regény Nádori Lídia-féle fordítása nem egyezik meg Barta Lilla
fordításával, a legszembetűnőbb különbség az őrmester neve, aki Üstöllésiből
Zsörtölődivé vált. A szavak jelentésében van némi különbség,62 s mivel a név ebben
az esetben is beszélő név, nekem a Barta Lilla-féle fordítás jobban tetszik, hiszen
az őrmester valóban sokat dohog, zsörtölődik.

Felkészülés
Egy darab előadásában Nánay István a rendező munkáját két fázisra, a felkészülés és
az előadás létrehozásának időszakára osztja.63
Nálam ez úgy történt, hogy 2016 tavaszán talált meg a feladat, ekkor döntöttem el,
hogy a kellemeset összekötöm a hasznossal, és igazi, élő dolgozatot készítek, nem
holmi elméleti spekulációt. Nánay István műve volt a „bibliám”, azzal kezdtem
a munkát, hogy elolvastam a könyvét még nyáron, és közben a feladatomra összpontosítottam.
Az első, hogy – ahogyan Nánay fogalmaz – „konkrét feladatnak” 64 kellett eleget
tennem. Az ehhez társuló konkrét feltételek pedig:

„Kiknek, hol és kikkel?” 65
Az előadás gyerekeknek szólt, és elsődleges volt, hogy megszerettessük a kortárs
zenét. A próbákra három hónap sem állt rendelkezésre. A darab szereplői a zeneiskola növendékeiből kerültek ki, a zongoristák éppen úgy, mint a prózai szereplők.
A kulcsszereplők esetében dupla szereposztásban készültünk. Az egyik szereplőpáros „profi” színpadi szereplőkből állt, akik múltjuk szerint több alkalommal felléptek
már a Szegedi Nemzeti Színház egyes produkcióiban. E két fiút kivéve valamennyi
szereplő színpadi gyakorlattal nem rendelkező, lelkes zeneiskolás volt, akiket nem én
választottam a feladatra, hanem „készen” kaptam őket, hogy aztán dolgozhassam
velük. Mivel zenés darabról volt szó, egyáltalán nem jelentett hátrányt a zenei
képzettségük.
Az előadás helyszíne a Szent-Györgyi Albert Agóra, a próbák, köztük a főpróbák
színtere viszont a zeneiskola színpada volt. A két helyszín egyáltalán nem hasonlított egymásra, ráadásul a zeneiskolában két óriási zongora is foglalta a teret, s bár
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Az Egri csillagok című regény óta ismerős mindannyiunk számára: „Gyüjjék kend üstöllést!” – azt
jelenti, „azonnal”. A Zsörtölődi név egyértelműen az őrmester jellemére utal.
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Nánay István (1999): A színpadi rendezésről. Magyar Drámapedagógiai Társaság, Budapest. 35.
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egyik helyen sem volt előszínpad, de az Agórában volt függöny a színpad jobb és bal
oldalán.

Elemzés
Az elemzés fázisa talán a rendezői előkészület legszínesebbike, hiszen ekkor a rendező a fantáziája segítségével elképzeli, hogyan is közvetíti a vizualitás és verbalitás
eszközeivel a darab üzenetét.
Nánay azt írja, hogy a rendező sokszor olvassa el a darabot, és így szeret bele, s
az olvasás közben már látja is azt.66 Az írói mű legyen mindig etalon, folytatja
Nánay.67 Nem az eredeti művet, hanem a Papp Lajos-féle zenés változatot és a kapcsolódó narrációt – Barta Lilla fordításával – tekintettem etalonnak.

Dramaturgiai munka
Dramatizálás esetén a prózai művek színpadra alkalmazásáról beszélünk, amikor
műfajváltás történik, vagyis epikus műből drámait készítünk.68 Az én
„elődramaturgom” nem ezt tette szerencsére, így megmaradt nekem a dramatizálás
öröme. A szöveg „átigazítása” valóban különleges feladat, a szöveggondozás jelen
darab esetében is szakembert kívánt volna, legalábbis én sokszor éreztem hiányát
annak a rendezői „vitapartnernek”, akit Nánay könyve dramaturgként69 említ.
A jelenetek sorrendjét értelemszerűen nem lehetett változtatni, hiszen a zongoradarabok folyamatos egységet alkotnak. Viszont a prózai szövegből kellett és lehetett
is húzni. A szövegben szereplő párbeszédeket értelemszerűen átemeltem a mesedrámába, valamint a narratív részekből a szükséges és indokolt mértékben további
dialógusokat készítettem. A zeneiskolai első koncepció az volt, hogy szerepeljen
benne mesélő, azonban ezt a megoldást elutasítottam, mert ez színjátszó szakkörök
elrontott és unalmas darabjait idézte bennem, és én mást akartam.
A dráma cselekménye a kiindulóponttól (Torzonborz elrabolja a Nagymama
kávédarálóját) a végkifejletig (Torzonborz rács mögé kerül) egyenes vonalban halad,
viszont a helyszínek váltása a rendezésben nehézséget okozott. Nánay azt írja, hogy
csomópontokat kell keresni, s létrehozni a „főfordulatok és fordulatok rendjét”.70
Minden szálat le kell zárni, ahogyan magát a darabot is, a történetnek „szálakat
elvarrónak is kellene lennie”.71 Ezeket a szempontokat tartottam a szemem előtt
a dramatizálás során.

66

Nánay im. 39.
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68

Nánay im. 44.
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Zene és dramaturgia
A zenével való munka a rendezésem legkritikusabb részét alkotta. Papp Lajos
zongoradarabjai képezték az előadásban a hangsúlyos részt, a prózát ennek kellett
alárendelni, illetve úgy akartam gondolkodni a darabról, hogy a kettő szinkronban,
egyensúlyban legyen.
Nánay azt írja a könyvében, hogy a zenés megszólalásnak a szereplők jellemzését,
érzelmi, hangulati változását, a hangszeres kíséretnek pedig a helyzet hangsúlyozását, az „érzelmi ráhangolódást”72 kell szolgálnia. Esetemben zongoradarabokról volt
szó, amelyek hangulatukban tökéletesen illeszkedtek a történethez. Arra kellett
figyelnem a próbák közben, hogy a zene ne nyomja el teljesen a szereplők egyes
megszólalásait, hanem kiegészítse, sőt, ráerősítsen azokra. Nánay szerint akkor lehet
megrövidíteni a szöveget, ha van más – gesztus, világítás, akusztikai effekt stb. –,
amely a kimaradó részt érvényre juttatja.73 Jelen esetben az a tény, hogy Papp Lajos
műve kifejezetten a szöveg ihletésében készült, megkönnyítette és egyben meg is
nehezítette a munkám, amelyet a próbák vonatkozásában bővebben kifejtek.

Színpad, szcenika
Mindkét színpad a naturalista színházban kedvelt kukucskáló színpad, a különbség
a kettő között, hogy a zeneiskolában bal oldalról ablak, hátul és jobb oldalról fal
határolta a teret, addig az Agórában kétoldalt függöny ereszkedett alá, hátul pedig
a fal volt látható. A színpadi világítás a zeneiskolában azt jelentette, hogy a színpadon volt világítás, az Agórában pedig utolsó percben kiderült, hogy vannak színes
reflektorok is, fejfényekként lehetett őket alkalmazni, s amelyekből végül, improvizatív módon, használtam is.
A térszervezésnél igyekeztem figyelembe venni a színpad hangsúlyos és hangsúlytalan részeire vonatkozó elméletet, miszerint „a jobb hátsó és a bal első térnegyedek
között kifeszülő irány erősebb”.74 Makett nem készült a színpadi látványhoz, hanem
csak én rajzolgattam vázlatokat a lehetséges térbeosztásról, melynek lényege végül
a szimultán jelleg lett.

A próbák
Az olvasópróbát megelőzően, érthető módon, meg szerettem volna ismerkedni
a szereplő gyerekekkel, ezért az első próbák alkalmával „drámás” módon ismerkedős, koncentrációs és bizalomjátékokat75 játszottunk. A hangerő-gyakorlatok szintén
a darabbeli munkára hangoltak. Helyzetgyakorlatokat végeztünk a darabbeli
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A játszott játékok Kaposi László könyvéből származtak (szerk., 2013): Játékkönyv. II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Budapest, így például: Név-kör (Kaposi im. 8.), Eső az erdőben (Kaposi
im. 25.), Add tovább! (Kaposi im. 53.).
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szituációk érdekében, valamint térkitöltő játékokkal alapoztunk. Készítettünk
állóképeket, amelyek a darab egy-egy jelenetét készítették elő. A próbaidőszak
rövidsége miatt nem volt módom, hogy a magam koncepcióját teljes egészében
megvalósítsam, saját munkatempómat alkalmazzam, s a próbák kemény munkát
követeltek mindenkitől.
Azt a szöveget, amelyet én is megkaptam, s amit dramatizáltam, a szereplő
gyerekek szinte velem egy időben kapták meg, s annyira előre dolgoztak, hogy
nagyjából tudták is az abban nekik szánt szöveget. Ez azonban nem a végleges
szöveg volt, hiszen a narrátor kihagyásával a neki szánt prózai részeket is dialógusokká alakítottam, s így készült el a rendelkező próbák során a darab végleges
szövege.
A szereplőket, ahogy fentebb említettem, minél alaposabban igyekeztem felkészíteni a darabbéli szituációkra, előszeretettel improvizáltunk. Elmesélték, ők mit
gondolnak az általuk megformált karakterektől, milyennek képzelik el őket. A rendezői koncepciómat én is megismertettem velük, elmondtam, mit képzelek a darabról, a szereplőkről, s nagyjából mit szeretnék látni. Igyekeztem minél kevesebbet
instruálni, színészvezetésemben arra törekedtem, hogy kerüljem az érzelmekre
instruálást, inkább cselekvésekre ösztönöztem.
A díszletek közben folyamatosan készültek. Gurka Zita zongoratanárnővel
egyeztettem, hogy mi az elgondolásom, s a darab témájához és a célzott közönséghez
illeszkedően, színes kartonok segítségével ő megvalósította azokat. A kastély, sonka,
napocska alakzatok igazán színpompásak lettek, igaz, az általam elképzelt „minimál” stilizált világtól nagyban különböztek. Ez végül nem is volt baj, hiszen egy
varázsmeséhez jobban illenek a homogén kartondíszletek, amelyek „fehérek-feketék”, nem kell gondolkodni a szimbolikáján, mert pont azok, aminek látszanak:
a varázsló kastélya, sonka, napocska, nagymama háza, és éppen olyan színesek
voltak, mint maga a mese…
Mivel a darabbeli történet több helyszínen játszódott és nem volt lehetőség
függönyhúzásra (függöny hiányában) vagy gyors átrendezésre, ezért gondolkodtam
szimultán színpadban, vagyis a legfontosabb színhelyek egyszerre voltak jelen
a színpadon, így a Nagymama háza, Torzonborz barlangja, Pókuszhókusz kastélya.
A szereplők gyakorlatilag e három színhely között jelentek meg váltakozva, illetve
kerültek a zongora mögött, ha át akartak jutni jobbról balra. A gyors helyszínváltások bábokkal egyszerűbben megoldhatóak lettek volna, ahogyan konzulensem,
Galuska László Pál javasolta, viszont ez idő hiányában nem volt megvalósítható.
A zongorát én szívem szerint levittem volna a színpadról és a színpad elé állítottam volna – ám a hangszer mozdíthatatlannak bizonyult. Ez végül megfelelt annak
is, hogy ebben a darabban a zene szerepe volt az elsődleges, a prózai szereplőkkel
megjelenített szöveg pedig másodlagossá minősült.
Elképzeltem például egy hálót, amit a mennyezethez erősítünk, arról levelek
lógtak volna le, hiszen a darab nagy része az erdőben játszódik – ezt technikai okok
miatt vetettük el. Mivel nem volt függöny, egy paravánt gondoltam ki, amit helyi,
szegedi asztalos készített el, kifeszítve rá egy fehér lepedőt, amelyekre fel lehetett
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erősíteni balról a nagymama házát, a jobb oldalra pedig Pókuszhókusz kastélyát,
kamráját. A paravánok szétszedhetőek lettek, hogy bírják a mozgatást, a szállítást,
ha a darabot elvinnénk szegedi iskolákba (volt egy ilyen terv is, ami sajnos, nem
valósult meg). Ezek mögött várakoztak a prózai szereplők és a zongoristák is,
utóbbiak sorra kerülésük rendjében üldögéltek a falnál. A zeneiskolában a paraván
kifejezetten hasznosnak bizonyult, az Agórában azonban szimplán díszlet funkciója
volt már csak, mivel ott másként működött a színpad, a bal oldali függöny mögött
várakoztak a zongoristák, míg a jobb oldalon azon prózai szereplők helyezkedtek el,
akiknek onnan kellett elindulniuk. Sajnos, az Agóra színpada „borította” később
az addig jól működő bejárást is.
Amikor megkezdődött a „koncepció látvánnyá fogalmazása”,76 az egészen biztosnak tűnt, hogy a két szereposztás két különböző időpontban próbáljon. Amíg nem
mentek jól a dialógusok, addig nem „engedtem rájuk” a zongoradarabokat. Egy
alkalommal valamennyi zenész eljátszotta a maga darabját, ekkor felvettem diktafonnal és rögzítettem, melyik zongoradarab hány másodperces, s lemértem a prózai
szereplők megszólalásának hosszát is. Ezek után „eresztettem össze” a szöveget és
a zenét.
Először elpróbáltuk a teljes darabot, két szereposztásban, majd utána részletekben
próbáltunk, jelenetről jelenetre; a hét három napján zajlottak ezek az ún. rendelkező
próbák. Igaz, Nánay azt írja a könyvében, hogy nagyon rossz módszer az, amikor
darabonként lesz kész a darab,77 de ezt másképpen nem lehetett megoldani, a gyerekek idejével így tudtunk a legkevésbé visszaélni. Ne felejtsük el, hogy jelen esetben
olyan alkalmi társulatról volt szó, akik, amikor vállalkoztak arra, hogy részt vesznek
szereplőként a darabban, szerintem nem mérték fel, mert nem is tudták felmérni,
hogy mennyi idejüket veszi majd igénybe a próbafolyamat.
Amikor ismét összeraktam a darabot, akkor jöhetett a zene is mellé – és ez volt
az a pont, amikor azt gondoltam, hogy vége, ez nekem nem megy. A zongoradarabok hol hosszúnak bizonyultak, hol rövidnek. Itt, ezen a ponton a zenészsegítők –
igazgató asszony, Katona Judit és helyettesei, Zádorné Raffa Éva és Erősné Sigmond
Andrea – játszottak nagy szerepet, mivel ők tudták, hogy hogyan lehet jól, a tartalom
sérülése nélkül rövidíteni a zenét, például egy ismétlést elhagyva, hogy pontosan ott
lépjen be a zongorista, ahol kell. Szerencsére a prózai szereplő gyerekek is zenészek
voltak, ezért volt fülük ahhoz, hogy hallják, és megjegyezzék, mikor, melyik taktusnál kell megjelenniük a színen, hol lépjenek be. Ez nagyon megkönnyítette a közös
munkát.
Amikor valamennyi díszlet elkészült – Torzonborz barlangja, a paravánok,
a nagymama virágai, az unkánk mocsara, a tündérfű, a felerősíthető kastély – és
megvásároltuk az apróbb kiegészítőket, a gyerekek elhozták a szülők által készített
jelmezeiket, amelyeket együttesen beszéltünk meg, onnan már jelmezben próbáltunk és a díszletek között. A munkát nehezítette, hogy a gyerekek különböző
76
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iskolákból érkeztek, más és más délutáni elfoglaltságaik voltak. A két „profi”
gyerekem pedig októbertől az Evita újrapróbáin vett részt szereplőként. Ennek
az agórabeli előadás miatt lett jelentősége.
Sok problémát okozott, hogy a szereplők ne hadarjanak, megfelelően artikuláljanak és ne tömörüljenek egy pontban a színpadon, megjegyezzék, honnan kell
bejönni, s merre menjenek ki. Alapvető színpadi jártasság hiányában olykor nem
tudtak mit kezdeni a kezükkel, ha megálltak, toporogtak. A mozgásproblémák
megoldására konzulensem javasolta, hogy tánctanárt kérjek, de erre sem volt mód,
„asszisztenseim” sokéves színpadi gyakorlattal a hátuk mögött segítették a folya
matot.
A szereplők ettől eltekintve gyakran fordítottak hátat a közönségnek vagy színre
lépésig egymást szórakoztatták, emiatt néha elfelejtettek megfelelő időben színpadra
lépni. Az artikulációs problémákon külön-külön dolgoztunk a gyerekekkel. A bemutatókra a topogások is abbamaradtak nagyjából, a gesztusnyelvet is megtanulták
használni a próbák során. Rögzültek az irányok, viszont a fegyelem maradt a legfőbb
probléma; egyszerűen képtelenek voltak megérteni, hogy a színpadon megszűnik
a külvilág, csak ők vannak – de immáron szerepben.
A rendelkező próbák közben szépen formálódott a darab: így az az ötlet, hogy
a szereplők maguk rendezik be a színpad egy részét, az első taktusokra behozzák
a nagymama virágládáját, a béka mocsarát és az azt szegélyező növényeket, a barlangra a feliratot. Az eredeti szöveghez képest szükséges volt még némi módosítás:
Pókuszhókuszt eredeti terveim szerint két lepedő mozgatásával imitált vízbe öltük
volna, de ez bonyolultnak tűnt. Ezért azt a megoldást választottuk, szintén Galuska
tanár úr javaslatára, hogy Amaryllis először békává változtatja őt, egyszerűen
a fejdísz átrakásával, majd a történet végén jó varázsló lesz belőle. Torzonborzból is
úgy lett szarka, hogy azt a fejdísz jelezte, s a ketrec helyett egy hálót dobott rá
a varázsló, ami visszaváltozásakor lekerült róla.
A zongoradarabok mellett hangeffekteket is használtunk, így Amaryllis tündérhez asztali szélhárfa csilingelt, az ajtónyitáshoz kereplő adta a hangot, dobbantás
kapcsolódott ahhoz a jelenethez, amikor Jancsi Torzonborz csizmájával a kezében
Petróniusz Pókuszhókusz varázslata miatt megjelenik a kastélyban. A hangerősítést
a főpróba előtti napokban rögzítette a zeneiskola harmadik helyettese, Zsigmond
Gábor.
A zeneiskolai előadások nagy sikert arattak, mindkettőben lényegében amatőr
gyerekek és nem profi színészek szerepeltek. Bár voltak bakik, de ezeket korrigáltuk,
a tapsrend is jól ment. Számomra a legvidámabb része a darabnak az volt, amikor
a végén a szilvás lepénnyel táncot lejtenek a szereplők. Minden ötlet „ült”, nagyon
megszerettem a gyerekek által az egész darabot és a fülbemászó zenét.
Izgatottan vártam, hogy az Agórában milyen lesz a produkció. A Vántus Zenei
Napokra a díszlet átkerült a helyszínre. Előadás előtti napon próbálhattunk ott
először, aztán már „élesben” ment minden. Ezen egyetlen próba alkalmával kiderült,
miután a portokat beállítottuk mindenkire, hogy működjön a fő előadásra, hogy
a két színházi fiúnak Evita-próbája lesz a bemutató napján, s kétséges, hogy időben
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a helyszínre érnek-e. Én ezt a rizikót nem vállaltam, ezért ez az előadás nem az ő
szereplésükkel valósult meg.
A zeneiskola koncerttermében a zongoristák szépen ültek hátul, és egymás után
pattantak fel, mentek a zongorához, hogy a kellő időben eljátsszák a darabjukat. Itt
a paravánok mögött még volt az oldalfüggöny, valamint ott vártak a mikroportokkal
felszerelt prózai szereplők, akik, mint írtam korábban, nem éppen a fegyelmezettségükről voltak híresek, s minden megmozdulásuk behallatszott a színpadra. A begyakorolt irányok itt nem működtek, ezért rögtönözni kellett, s természetesen, az első
ember, aki „élesben” eltévesztette, az Zsörtölődi őrmester volt, akinek ráadásul
a cipőfűzője is kibomlott, emiatt nagyon izgultam, nehogy elessen.
Az agórás előadás minden nehezítő körülmény ellenére nagy sikert aratott.
Számomra felemelő élmény volt, amikor a gyerekekkel együtt meghajolhattam.

BEFEJEZÉS/ZÁRSZÓ
Nánay könyvéből tudom, hogy egy darabot a feszültség visz előre. Nem hiszem,
hogy ugyanarra gondoltunk.
A darab színpadra állítása folyamatában a sok segítség ellenére végig feszült
voltam. Soha nem felejtem el azt a pillanatot, amikor rájöttem, hogy nem tudom
megoldani a zene és a szöveg összefésülését. Ehhez kevésnek bizonyult a zenei
műveltségem. Szerencsém volt, hogy a „megbízóim” mindig mögöttem álltak,
támogattak és mindenben segítettek, amiben csak kellett. Igazán nagyon jó csapatmunka volt. Azt hiszem, ez a közös élmény volt a legfontosabb, amit kaptam
a darabtól.
Nagyon nehéz egy gyakorlatilag vadidegen csapattal dolgozni, belecsöppenni
a dolgok közepébe: már van szöveg, már vannak szereplők, s van egy megbízói
elképzelés. Én az a fajta rendező voltam, akinek nem volt mindenben teljesen szabad
keze, de minden ötletem támogatásra talált. Talán feszül némi ellentmondás a két
kijelentés között, de így éreztem.
Ha rám bízzák a döntést, nem biztos, hogy ezt a darabot választottam volna. Egy
darabot akkor könnyű színre vinni, ha rendezőként magam választhatom ki úgy,
hogy azt az adott csoportra szabom. Menet közben viszont teljesen megszerettem.
Egyszerűen megható a történet, hétköznapian banális, nem kell nagy igazságokat
keresni a szavak mögött, mégis annyira szép, hogy van egy félelmetes rabló, van két
okos kisfiú, s van egy szeretni való nagymama-unoka kapcsolat – egészséges, ami
manapság nagyon ritka.
A zeneiskola projektje is példaértékű: ősbemutató, egyéni kötődéssel, Barta Lilla
révén, zongoratanárok és tanítványaik együtt, komoly felkészülés, olykor változó
színvonalú zenei előadások. Ám minden zongoradarab mögött komoly munka volt.
A segítség viszont, amit a zeneiskola nyújtott, nagyon sokban megkönnyítette
a közös munkát. Élmény volt bejárni a próbákra, mindenki azon volt, hogy jó
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legyen, sikerüljön a darab, mert mindenkinek fontos volt. Az igazgatónő maga
készítette Torzonborz barlangját, a helyettesei együtt vagy külön-külön instruálták
a színpadi mozgást, ha kellett, beálltak szereplőt helyettesíteni, megoldásaikkal
újabb és újabb színt kölcsönöztek a darabnak.
A legjobb ötlet az volt, hogy közösen rendezzük be a színpadot az első dallamokra, a tündérfű betűzögetése, az, hogy minden prózai szereplő a hozzá kötődő
díszletelemet behozta a színpadra, egyszerre volt az elidegenítés eszköze, és annak
jelzése is, hogy a darab az övék. Nagyon-nagyon kedves gyerekekkel dolgozhattam,
akik maguk jelentkeztek a darabra, hogy játszani szeretnének. Közülük volt, akivel
a próbák alatt szorosabb barátságot kötöttünk, jobban megismerhettem, mert némi
betekintést kaptam az életébe, sőt, segíthettem neki. Nyilván az az optimális, ha
a rendező maga választja ki a szereplőket, de erre most nem volt módom. De azt
gondolom, hogy a játszó gyerekek a legtökéletesebbek voltak a feladatra.
Nagyon sok tapasztalatot szereztem ezen munka során, amit jelenleg működő
csoportjaimban azóta kamatoztattam már.
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Focus. 2013.02.20. http://www.focus.de/kultur/buecher/verfasser-von-raeuberhotzenplotz-kinderbuchautor-otfried-preussler-ist-tot_aid_923441.html
(2017. 04. 09.)
Weöres Sándor: Buba éneke. http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-esirodalom/magyar-nyelv/nyelvtan-irodalom-1-osztaly/weores-sandor-bubaeneke/weores-sandor-buba-eneke-olvasas-szovegertes (2017. 04. 19.)
Pomáz, a Teleky-Wattay Művészeti Iskola 2016. 02. 16-án mutatta be… https://www.
facebook.com/varosunkpomaz/
photos/a.518924194934872.1073741826.518924144934877/553843154776309/?ty
pe=3&theater (2017. 04. 16.)
Zeller Anna Eszter: Bábokkal a zenéért. Jelenkor, 2012. 55. szám 616. http://www.
jelenkor.net/archivum/cikk/2509/babokkal-a-zeneert (2017. 03. 12.)
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PILLANATKÉPEK EGY
IRODALOMTANKÖNYVI FEJEZET
NYELVI-STILISZTIKAI ÉS
SZÖVEGTIPOLÓGIAI JELLEMZŐINEK
ALAKULÁSÁRÓL1
H. TÓTH ISTVÁN2

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

ISTVÁN TÓTH H.: SNAPSHOTS OF THE EVOLUTION OF
THE LINGUISTIC-STYLISTIC AND TEXT TYPOLOGICAL
CHARACTERISTICS OF A LITERATURE TEXTBOOK CHAPTER
The sixth-grade literature textbook written by Ildikó Radócz-Bálint and Mrs. Gyula
Virág, published in 2016, is analyzed in this study. The subject of the analysis is the
chapter about János Arany’s poem entitled Toldi. The study focuses on the technical
terms found in the text of the chapter, analyses text types, assesses the quantitative
and qualitative characteristics of linguistic-stylistic and literary theory concepts. The
importance of analyzing textbooks and especially literature textbooks lies in that these
are the main sources of pupils’ literary, artistic, linguistic-stylistic and library use
skills, these are where they can read literary texts in good manner, and in addition
using them, competences of text- and reading comprehension can be developed by
teachers of the Hungarian language and literature subject.
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Ez a dolgozatom a PeLi I. oktatásnyelvi konferenciájának A nyelv perspektívája az oktatásban tanácskozásán 2018. november 15-én elhangzott előadásom szerkesztett változata.
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ELÖLJÁRÓBAN
Mind A nyelv perspektívája az oktatásban tanácskozásán elhangzott előadásom, mind jelen dolgozatom
tisztelgés dr. Pásztor Emil főiskolai tanár, a nyelvtudomány kandidátusa, a korszakos jelentőségű Toldi-szótár
készítője előtt.
Pásztor Emil 1964-től 1990-ig volt az Eszterházy
Károly Főiskola3 Magyar Nyelvészeti Tanszékének
a tanára. Különösen jelentősek az Arany János műveivel
kapcsolatos filológiai alapkutatásai, adatközlései.
Tiszteletre méltó emlékállításnak nevezhető az, hogy dr. Szecskó Károly jelentős,
monografikus könyvet írt Pásztor Emil tanár úr címmel. Ez a kötet 2018. október
19-én a Kazinczy Ferenc Társaság és A Magyar Nyelv Múzeumáért Alapítvány
kiadásában jelent meg, és a Széphalmi Minerva Könyvek sorozat keretében mutatták
be – érdemes figyelemmel követnünk.
A fogalomkutatással összefüggésben végzett adatgyűjtéseimmel és adatelemzéseimmel, valamint itteni gondolatmenetemmel kapcsolatos az a tény, hogy abban
az időben, amikor 1986-ban napvilágot látott Pásztor Emil Toldi-szótára, még
kisdedcipőben jártak Magyarországon az írói szótárakkal összefüggő kutatások és
publikálások. Ugyanakkor, amíg szerepel a tantervekben, a tananyagban, a tankönyvekben Arany János Toldi című elbeszélő költeménye, addig mindig alapirodalomként használandó a Toldi-szótár, természetesen tanórán kívül is. Megkerülhetetlen
kérdés: vajon ismerik-e, forgatják-e, hasznosítják-e tankönyvíróink, magyartanáraink a Toldi-szótárat a Toldi tanításával összefüggésben?

CÍMÉRTELMEZÉSÜL
Azért adtam kiindulópontnak a fenti címben a pillanatképek összetett szavunkat,
mert a vonatkozó kutatásaimban és annak eredményei közzétételében nem törekedhetem a teljesség bemutatására. Mindemellett mozaikokkal jelezhetem – és jeleznem
kell! – a használatban lévő, Radóczné Bálint Ildikó–Virág Gyuláné szerzőpáros
Irodalom 6. című tankönyve harmadik, a Toldi-fejezetének a szakszóalakzataiból
kialakult szakszómező értékvilágának az összetevőit.
Ennek a jelzésemnek a hátterében ott található az Egy korosztály irodalomértésének alakulása című kandidátusi értekezésem. Ebben az 1990-es évek első felében
végzett akadémiai kutatásaimat foglaltam össze, láttatva többek mellett az akkori

3

A felsőoktatási intézmény neve 1962-től Egri Tanárképző Főiskola, 1969-től Ho Si Minh Tanárképző
Főiskola, 1990-től Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola.
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idők Toldi-tanítását meghatározó hatodik évfolyamos irodalomkönyv vonatkozó
fejezetének a sajátosságait is (Goda, Horváth és M. Boda, 1981).

TÉMAKIBONTÁSUL
A nyelv perspektívájának az oktatásban betöltött szerepével foglalkozó konferencia
gazdag kínálatából négy problémára is tekintettel voltam, amikor az ez idő tájt
forgalomban lévő 6. évfolyamos irodalomtankönyv egyik fejezetének a feltárásakor
az általam gyűjtött kutatási eredményeimet összefoglaltam. Ezekről a konferenciatémákról van szó: az oktatás szövegtípusai, a szaknyelvek az oktatásban, a tankönyvek
és tananyagok nyelvi kérdései, valamint a tantárgyi tartalmak nyelvi kérdései.
A Radóczné Bálint Ildikó és Virág Gyuláné szerzőpáros Irodalom 6. című
tankönyve Toldi-fejezetének a szövegtípusait, továbbá az itt fellelhető szakszómen�nyiségből kialakult szakszóalakzat mentén kialakult szakszómezőt tettem nagyító
alá. Részletesen elemeztem a Toldi-fejezetet szövegtipológiai aspektusból, az úgynevezett referenciális és poétikai szövegtípusokat vizsgáló jegyek alapján. Ezután
részletesen értékeltem a Toldi-fejezetből feltárt nyelvi-stilisztikai és irodalomelméleti
fogalmak mennyiségi és minőségi jellemzőit. A most összegyűlt kutatási adataimat
szembesítettem az 1997-ben lezárt kandidátusi értekezésem vonatkozó adatbázisával
(H. Tóth, 1997). Kulcsszavaimnak ezeket tekinthetem: egy tankönyvfejezet szövegtípusai; nyelvi, stilisztikai, irodalom- és művészetelméleti szakszóalakzat; a bőség
zavara vagy racionalizmushiány; mi a célunk: irodalomtudósok vagy szépirodalomolvasók nevelése?
Tapasztalati tény, hogy a tankönyv veszélyes műfaj. Kiváltképpen igaz ez a megállapítás az irodalomtankönyvre. Nemcsak azért tudható ez, mert az iskoláskori
élményeink is emlékeztetnek erre, hanem a tények és az adatok is világosan rögzítik
a vonatkozó jellemvonásokat. Fellelhetőek az irodalomtankönyvben a tanítást és
tanulást segítő magyarázó, vagyis didaktikus szövegek, a feladatszövegek, a testvérmúzsákat evokáló, így a képző- és zeneművészet bizonyos alkotásait is fel-felvillantó
reprodukciók és utalások, valamint a lábjegyzetek, a fogalomtár, továbbá ott vannak
az adott évfolyamra vonatkozó megízesített nyelvezetű, vagyis a szépirodalmi,
poétikai alkotások. Zavarba ejtő ez a sokszínűség, és lehet, hogy az irodalomoktatás
egyik káros sarokpontjáról van szó (H. Tóth, 1995).
Rögzítem: fel kell tárnunk az irodalmi olvasókönyv/tankönyv összetevőit, mert
a) a növendékek elsősorban ezekből merítik az irodalom-, művészetelméleti,
nyelvi-stilisztikai és könyvtárhasználati ismereteiket;
b) a gyermekek zöme csupán e kötetekből olvas míves, megízesített nyelvű
szépirodalmat;
c) a diákoknak az irodalommal, továbbá az irodalmi neveléssel és a szöveg-,
valamint olvasmánymegértéssel összefüggő kompetenciáit ezek felhasználásával formálják a magyartanárok (H. Tóth, 2007).
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A Radóczné–Virágné-féle Irodalom 6. irodalomkönyv Toldi-fejezetének szövegfajtáit tanulmányozva vált ismertté számomra, hogy 1664 adattal, vagyis irodalomés művészetelméleti, valamint nyelvi-stilisztikai fogalommal találkoztatják a szerzők
a 6. évfolyamos olvasókat. Mit nevezek adatnak? A szövegtipológiából ismert
referenciális szövegtípus csoportba soroltam be az itteni tankönyvírók által konstruált magyarázó, elemző szövegeket, továbbá a feladatszövegeket, valamint a fogalomismertetéseket, illetőleg a lábjegyzeteket, ezeken kívül a fényképeket, a fényképaláírásokat és az Arany János elbeszélő költeményéhez készített didaktikus jellegű
illusztrációkat is, ezek adatszáma 1628, ami az összes adat 97,837%-a. A poétikai
szövegtípus csoportba emeltem be magát a Toldi című költői beszélyt, valamint
a szépirodalmi illusztrációkat, azaz idézeteket is, ezek adatszáma 36, ami az összes
adat 2,163%-a. A szövegtípusokból összegyűjtött fogalmakat úgynevezett irodalomelméleti, műfajelméleti, szerkezettani, stilisztikai, verstani, könyvtárhasználati
tételekként kezeltem, és megszámoltam az előfordulásukat is, majd az összesítésben
feltüntettem, hogy ezek az adatok hányszor fordultak elő tételenként – ez az adattár
látható a függelékben. Megállapítottam, hogy a referenciálisnak nevezhető szövegtípusokból nyerhető fogalmak adatainak összege 1628, a szépirodalmi alkotások és
a belőlük nyerhető fogalmak adatszáma 36, vagyis együtt: 1664, mely adatszámot
az irodalomelméleti, műfajelméleti, szerkezettani, stilisztikai, verstani és könyvtárhasználati kategóriák 302 tételébe soroltam be. Így tárult fel az adatok mentén, hogy
az általam megvizsgált Radóczné–Virágné-féle Irodalom 6. irodalomkönyv Toldifejezetét miféle fogalomalakzatokból álló fogalommező jellemzi.
Kategóriák

Tételek

%

Adatok

%

A)

Irodalomelmélet

102

38,775

412

24,760

B)

Műfajelmélet

51

16,887

750

45,072

C)

Szerkezettan

41

13,576

112

6,731

D)

Stilisztika

63

20,861

160

9,615

E)

Verstan

37

12,252

118

7,091

F)

Könyvtárhasználat

8

2,649

112

6,731

302

100

1664

100

Együtt

Álljon itt a fentiekhez magyarázó példaként az ének szavunk, amelyiknek – a függelékben található fogalomtár tanúságtevése szerint – 63 előfordulása van a Toldifejezetben. Az ének az Arany János-féle Toldi című elbeszélő költeményben a 12 részt
megnevező jelentésben álló, így ez 12 adat, emellett még 51 megjelenése van a különböző referenciális szövegekben az általam vizsgált tankönyvi fejezetben, de mindenképpen az irodalomelméleti kategóriába sorolható fogalommal van dolgunk.
A Toldi-fejezet nyelvi-stilisztikai fogalomapparátusa is feltárult a kutatásom
keretében, és megállapíthattam, hogy a kigyűjtött 63 tételt 160 adat-előfordulásban
számlálhattam meg. Lássuk a tipikusnak nevezhető stilisztikai tételeket és adataikat!
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Íme: allegória (8), ellentét (5), költői kifejezőeszköz (5), megszemélyesítés (6),
metafora (5), metonímia (5), nyelvi alakzat (4), szókép (4), túlzás (5) – minden
további, vagyis még 54 tétel 1-3 adatként kerül a tanulók és magyartanáraik elé
a Radóczné–Virágné-féle Irodalom 6. irodalomkönyv Toldi-fejezetéből.
Folytathatnám a példálózást, de nem teszem, mert vállalásom csupán pillanatképek felvillantása volt. A többi adat ezen írásom végén, az összesítéssel létrehozott,
egyébként rendkívül beszédesnek nevezhető függelékében található.
Ezt az egyetlen tankönyvi fejezetből kialakított jelentős adatbázist számtalan
aspektusból közelíthetjük meg. A leghasznosabbnak a hazai és a nemzetközi
textológiai és stilisztikai szemlélet mentén történő elemzés tűnik. A realizáció,
vagyis a közeg alapján (Szikszainé, 1999) éppúgy, mint Bühler modellje felhasználásával (Bühler, 1934) vagy a nyelv rétegei és kora figyelembevételével (Szathmári,
2005). A kognitív nyelvészetre figyelő stilisztikai alapállás is helyénvaló lenne
(Tolcsvai Nagy, 1996), sőt a szemantikai és a szemiotikai rendszerezés (Petőfi S.,
1990) sem tűnne felesleges kutatásnak. A költői nyelv szintjeivel (H. Tóth, 1993) és
a stilisztikai fogalomapparátussal (Péter, 1974; Szathmári, 2005) való szembesítés is
termékeny következtetésekhez vinne közelebb, ugyanígy a stílus fejlődéstörténete
vonatkozásban is (Szathmári, 2004).
A kandidátusi értekezésem akadémiai nyilvános védésén az egyik opponensem,
dr. Kernya Róza többek között azt fejtegette, hogy az adattáram összeállítása:
az egyes tételek elemzése, minősítése és besorolása értelmezési különbségekre,
különbözőségekre nyújthat alkalmat szakmai körökben, ugyanakkor a tények és
az adatok sokfélesége és igen magas száma kétségtelenül megmutatja a nyelv és
irodalom tanításának és tanulásának egyik neuralgikus pontját, jelesül a frusztráló
fogalomhalmozást. Ez az opponensi vélemény és állásfoglalás most is helytálló lehet.
Számomra ezúttal, amiként az akadémiai kutatásaim keretében is (H. Tóth, 1997),
az adatok funkcionális megközelítése tűnt szövegtipológiai, valamint nyelv- és
irodalompedagógiai szempontból egyaránt hírértékűnek. Jakobson kommunikációs
modelljének pólusaival, valamint ezek funkcióival (Jakobson, 1969), továbbá a tudástechnológiai kategóriákkal (Nagy, 1985) szembesítettem a Radóczné–Virágné-féle
Irodalom 6. irodalomkönyv Toldi-fejezetének szövegfajtáit és az általam kigyűjtött
fogalomapparátust, vagyis a 302 tételt és az 1664 adatot.
A mostani kutatásomra egy erős tanterv- és tankönyvpolitikai hasonlóság
nyújtott lehetőséget. A ’90-es évek elején elvégzett fogalomkutatásom idején is egy
irodalomtanterv volt a négy felsős évfolyamra, ennek nyomán egy-egy irodalomtankönyv állt az irodalomtanítás rendelkezésére – eltekintek most a Nyelvi-irodalmi és
kommunikációs nevelés tananyagtervétől (Zsolnai, 1988) és annak tankönyveitől,
mert ezek a dokumentumok és taneszközök is a szűken értelmezett választhatóság
körében szerepeltek, vagyis hasonlít az akkori és a mai helyzet egymásra.
Az akadémiai kutatásaim adatainak rendszerezésekor, tüzetes értékelésekor
alakítottam ki a szakszóalakzat és a szakszómező terminusokat. Ezekre támaszkodom ezúttal is, hogy még plasztikusabbá tehessem az akkor-volt, ugyanakkor a mai
tankönyvi világképpel lényegében azonosítható, de legalábbis hasonló állapotokat.
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Szakszóalakzatnak nevezem az irodalom-, művészetelméleti és könyvtárhasználati fogalomosztályokból irodalomtankönyvben és tanulói műismertetésben sajátosan (= körvonalaiban meghatározott jelentésben) alkalmazott terminus technicusok
körét, amely elemeinek egymáshoz viszonyított helyét a tudományos érvényességű,
rendszerszemléletű kategóriák (= irodalomelmélet, műfajelmélet, szerkezettan,
stilisztika, verstan, könyvtárhasználat) jelölik ki.
Ezek a tankönyvi szakszóalakzatok ezúttal is felfoghatók úgy, mint például
az Arany János-mű körül kialakult asszociációs környezet szegmensei, amelyek
a gyermekek irodalom-, művészetelméleti és könyvtárhasználati háttértudását
teremtik meg, és úgy is, mint az ezeknek a szakszóalakzatoknak az összefoglalt gyűjteménye, azaz szakszómezőként.

ÖSSZEFOGLALÁSUL
Idekapcsolódó kutatásaim folyományaiban (konferencia-előadás, jelen dolgozat)
a Radóczné–Virágné-féle Irodalom 6. irodalomkönyv Toldi-fejezete szakszóalakzataiból építkező szakszómezőnek a bemutatása adja a legtöbb új, az irodalompedagógia és az olvasáskutatás, az olvasmánymegértés színvonala kutatása számára
hasznosítható, eddig ilyen mélységben és részletességgel még nem rögzített információkat.
Ugyanakkor nem tűztem célul a most bemutatott szakszómezőnek a rétegzett és
sokoldalú elemzését sem nyelvészeti, sem irodalomelméleti szempontokból, továbbá
nem értékeltem az általam most megkutatott tankönyv nyelv- és irodalompedagógiai értékvilágát, ezekkel együtt a didaktikai kidolgozottságát sem. Ezek a tevékenységeim, valamint az árnyalt elemzéseim eredményeinek a bemutatása végképp
szétfeszítették volna a rendelkezésemre álló kereteket.

LEZÁRÁSUL
Mostanság, amikor óraszámában és szemléletében nem grammatika-, hanem
nyelvhasználat-központú a magyar nyelv és irodalom tanterve, akkor különösen
keresniük szükséges mind a tankönyvíróknak, mind a magyartanároknak az irodalom- és nyelvtanítás olyan kapcsolódási pontjait, mint például a stilisztika.
Arról van szó, és egyáltalán nem hagyható figyelmen kívül, hogy az egymásra
figyelő, a belső és külső szaktárgyi koncentrációra építő tanítás- és tanulásszervezés,
tanítás- és tanulásirányítás eredménye felbecsülhetetlen (Beregszászi, 2012). Ezért is
lenne helyénvaló a szemlélődésre (a kontemplatív jellegű), a hozzáadó feladatépítésre
(az additív szemléletű) és a hasznosságra, a haszonelvűségre (a funkcionális)
késztető nyelv- és irodalompedagógia gyakorlati alkalmazása (H. Tóth, 2015).
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FÜGGELÉK

Ez a fogalomgyűjteményt tartalmazó függelék a fenti, a Pillanatképek egy
irodalomtankönyvi fejezet nyelvi, stilisztikai és szövegtipológiai jellemzőinek az alakulásáról című kutatásom tétel- és adatmennyiség-készletét tartalmazza, amelynek
alapja Radóczné Bálint Ildikó–Virág Gyuláné szerzőpáros Irodalom 6. irodalomkönyv Toldi-fejezete.
A) Az irodalomelmélet körébe sorolható tételek (betűrendben) és előfordulásuk
adatmennyiségei (zárójelben) – összesen: 102 tétel 412 előfordulási adattal
1. alak (1)
2. alakrajz (1)
3. alkotás (3)
4. álom (4)
5. arányosság (1)
6. ars poetica (1)
7. belső táj (1)
8. beszélő (1)
9. bosszú (3)
10. búcsú (6)
11. bujdosás (2)
12. bűn (5)
13. bűnbocsánat (1)
14. bűnhődés (1)
15. büntetés (1)
16. cáfolat (1)
17. cél (2)
18. cselekedet (3)
19. cselekmény (14)
20. csoda (1)
21. csoportkép (1)
22. derű (1)
23. drámai (2)
24. elbeszélő (17)
25. ( az) elbeszélő magatartása (1)
26. (az) elbeszélő nézőpontja (1)
27. elbukás (1)
28. életút (1)
29. eltérés (1)
30. ének (63)
31. epikus (2)
32. erény (1)
33. erkölcsi világrend (1)

34. érv (5)
35. érvelés (1)
36. érzelem (6)
37. esemény (9)
38. eszme (1)
39. feloldozás (1)
40. forma (4)
41. főhős (10)
42. gondolat (8)
43. gondolatmenet (1)
44. gondolattérkép (3)
45. gonosz (1)
46. helyszín (8)
47. helyzet (5)
48. hős (11)
49. idő (9)
50. indulat (4)
51. író (3)
52. irodalmi alkotás (4)
53. irodalom (2)
54. jellem (7)
55. jellemvonás (3)
56. jellemzési mód (2)
57. jellemző helyzet (1)
58. kaland (11)
59. költemény (10)
60. költészet (1)
61. költő (9)
62. költői képzelet (1)
63. költői tehetség (1)
64. környezet (3)
65. körülmény (2)
66. külső (1)
67. lelki alkat (1)
68. lelkiállapot (2)

69. lelkiismeret (1)
70. lelkivilág (1)
71. líra (1)
72. lírai (1)
73. megbocsátás (1)
74. megtisztulás (1)
75. mellékalakok (1)
76. mesélő (1)
77. mesés elem (2)
78. mondanivaló (3)
79. motívum (2)
80. mű (40)
81. műrészlet (2)
82. népköltészet (2)
83. nézőpont (1)
84. önvád (1)
85. összetűzés (1)
86. segítőtárs (1)
87. sors (1)
88. szellem (1)
89. szerep (5)
90. szereplő (20)
91. tabló (2)
92. táj (3)
93. tér (1)
94. tett (2)
95. történetmondó (1)
96. tulajdonság (6)
97. vágy (3)
98. valóság (2)
99. viszony (2)
100. véletlen (1)
101. vándorlás (1)
102. viadal (1)
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B) A műfajelmélet körébe sorolható tételek (betűrendben) és előfordulásuk adatmennyiségei (zárójelben) – összesen: 51 tétel 750 előfordulási adattal
1. ballada (3)
2. betyárnóta 1)
3. elbeszélés (2)
4. elbeszélő költemény (7)
5. életkép (4)
6. életrajz (4)
7. előhang (1)
8. epika (1)
9. epikai (4)
10. episztola (1)
11. feladat(szöveg) (210)
12. felidézés (1)
13. film (2)
14. hangoskönyv (1)
15. história (3)
16. históriás ének (4)
17. hitvallás (2)
18. humor (1)

19. idézet (10)
20. irodalmi vita (1)
21. ismertetés (1)
22. jellemábrázolás (3)
23. jellemzés (7)
24. költői beszély (1)
25. költői elbeszélés (1)
26. költői levél (3)
27. könyvajánló (1)
28. környezetrajz (1)
29. közmondás (1)
30. l ábjegyzet (Arany
Jánostól) (22)
31. lábjegyzet (szerzői) (298)
32. leírás (10)
33. lélekábrázolás (2)
34. levél (11)
35. lovagi epika (2)

36. mese (5)
37. monda (6)
38. mottó (1)
39. m
 ottó (Ilosvai Selymes
Pétertől) (13)
40. műfaj (4)
41. műnem (2)
42. népmese (2)
43. népmonda (1)
44. regény (2)
45. regénytrilógia (1)
46. szemelvény (Arany
Jánostól) (12)
47. szerzői szöveg (39)
48. szólás (3)
49. szöveg (6)
50. természeti rajz (1)
51. történet (26)

C) A szerkezettan körébe sorolható tételek (betűrendben) és előfordulásuk adatmennyiségei (zárójelben) – összesen: 41 tétel 112 előfordulási adattal
1. akadály (2)
2. befejezés (2)
3. bemutatás (1)
4. bevezető (1)
5. bonyodalom (3)
6. ( a) cselekmény kibontakozása (3)
7. csúcspont (1)
8. diadal (2)
9. előhang (5)
10. előkészítés (3)
11. előszó (1)
12. epilógus (2)
13. epizód (6)

14. erőpróba (1)
15. expozíció (1)
16. felépítés (1)
17. fordulat (2)
18. fordulópont (8)
19. győzelem (6)
20. jelenet (2)
21. késleltetés (5)
22. kiindulóhelyzet (2)
23. kiindulópont (1)
24. konfliktus (2)
25. küzdelem (12)
26. lezárás (1)
27. megoldás (7)

28. mesei erőpróba (1)
29. mozzanat (1)
30. összeütközés (1)
31. párbeszéd (4)
32. próba (5)
33. próbatétel (4)
34. szerkezet (2)
35. szerkezeti egység (4)
36. szimmetria (1)
37. találkozás (5)
38. tetőpont (3)
39. utóhang (6)
40. utószó (1)
41. végkifejlet (1)
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D) A stilisztika körébe sorolható tételek (betűrendben) és előfordulásuk adatmen�nyiségei (zárójelben) – összesen: 62 tétel 160 előfordulási adattal
1. allegória (8)
2. anyagbeli érintkezés (1)
3. bonyolítás (1)
4. beszéltet (1)
5. bemutat (1)
6. cselekedtet (1)
7. életszerűség (1)
8. ellentét (5)
9. ellentétpár (1)
10. eltérés (2)
11. erősítés (3)
12. eufemizmus (1)
13. felkiáltás (2)
14. felsorolás (3)
15. feszültség (4)
16. figura etymologica (1)
17. fokozás (3)
18. hangulat (5)
19. hangulatos (1)
20. hasonlat (3)
21. hasonlít (1)

22. hasonlóság (6)
23. humoros (1)
24. időbeli érintkezés (1)
25. irodalmi nyelv (1)
26. ismétlés (2)
27. jelző (1)
28. képszerű (1)
29. kérdés (5)
30. kettősség (1)
31. költői kép (6)
32. költői kifejezőeszköz (5)
33. körülírás (4)
34. közlésmód (1)
35. különbség (2)
36. megszemélyesítés (6)
37. megszólítás (2)
38. metafora (5)
39. metonímia (5)
40. mozgalmasság (1)
41. művészi (2)
42. nagyítás (1)

43. népies (3)
44. népnyelv (2)
45. névátvitel (1)
46. nyelv (8)
47. nyelvi alakzat (4)
48. nyelvi elemek (1)
49. nyomatékosítás (1)
50. ok-okozati érintkezés (1)
51. paraszti nyelv (1)
52. párhuzam (2)
53. régies kifejezés (2)
54. stílus (3)
55. stíluseszköz (1)
56. szembenállás (1)
57. szemléletes (3)
58. szépítő körülírás (1)
59. szókép (4)
60. szótőismétlés (5)
61. térbeli érintkezés (1)
62. túlzás (5)

E) A verstan körébe sorolható tételek (betűrendben) és előfordulásuk adatmennyiségei (zárójelben) – összesen: 37 tétel 118 előfordulási adattal
1. felező tizenkettes (1)
2. hangsúly (1)
3. hangsúlyos szótag (2)
4. hangsúlyos verselés (1)
5. hangsúlytalan szótag (2)
6. időmértékes verselés (1)
7. i dőtartam (rövid
– hosszú) (1)
8. magyaros verselés (1)
9. négyütemű felező
tizenkettes (2)
10. nyomaték (2)
11. ősi tizenkettes (1)
12. összecsendülés (1)

13. páros rím (2)
14. rím (1)
15. rímelés (1)
16. rímképlet (1)
17. ritmizálás (2)
18. ritmus (4)
19. sorfajta (1)
20. sormetszet (2)
21. sortípus (1)
22. sorvég (1)
23. szabályos váltakozás (2)
24. szótag (7)
25. ütem (2)

26. ütemhangsúlyos
verselés (3)
27. ütemhatár (1)
28. vers (14)
29. verselés (4)
30. versforma (2)
31. versláb (1)
32. verssor (8)
33. versterjedelem (1)
34. verszárlat (2)
35. versszak (37)
36. zenei hatás (1)
37. zeneiség (1)
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F) A könyvtárhasználat körébe sorolható tételek (betűrendben) és előfordulásuk
adatmennyiségei (zárójelben) – összesen: 8 tétel 112 előfordulási adattal
1. cím (3)
2. fotó (kódexrészlet, könyvoldal, múzeumbelső, műalkotás, tájkép, tárgy stb.) (54)
3. illusztráció (didaktikus rajz az Arany-mű alapján) (35)
4. internet (5)
5. kéziszótár (1)
6. könyv (4)
7. könyvtár (6)
8. nagylexikon (4)
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LEV TOLSZTOJ ÉS REMEKMŰVE,
A HÁBORÚ ÉS BÉKE AZ OROSZ
ÉS A MAGYAR KÖZÉPISKOLAI
TANKÖNYVEKBEN A SZOVJET ÉS
POSZTSZOVJET KORSZAKBAN
PALLOS ZSUZSANNA1

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

ZSUZSANNA PALLOS: LEO TOLSTOY AND HIS MASTERWORK
WAR AND PEACE IN SOVIET AND HUNGARIAN HIGH
SCHOOL LITERATURE TEXTBOOKS IN THE SOVIET AND
POST-SOVIET ERA
Soviet educators had an ambivalent relationship to their native literary genius, earl
Leo Tolstoy and his masterwork War and Peace. Both of them were ideologically too
incompatible with the Marxist-Leninist ideology, but at the same time he was
culturally so significant simply to ignore. Tolstoy was unquestionably part of the
Russian literary tradition and enjoyed great popularity among readers, so the cultural
authority and textbook authors realized, it is impossible to exclude him from the
socialist literary heritage, therefore they had to find some way to claim him as part of
the socialist literary canon. But how is it possible both to demonstrate his literary
power and simultaneously to advance Marxist-Leninist ideology? How could they
teach both Tolstoy and Marxist-Leninist truth? In light of these ideological and
cultural dilemmas let us examine what solutions have been found and how Soviet and
Hungarian high school literature textbooks treat Tolstoy and his masterwork “War
and Peace” in the Soviet and post-Soviet eras.
A szovjet pedagógusoknak ambivalens kapcsolatuk volt hazájuk nagy irodalmi
zsenijével és remekművével, a Háború és béke című regénnyel. Tolsztoj személye és
mesterműve ugyanis ideológiailag összeegyeztethetetlen és művészileg is túl
erőteljes ahhoz, hogy egyszerűen csak besorolják a magasztos szocialista elődök
1
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közé – ugyanakkor kulturálisan is túl jelentős ahhoz, hogy figyelmen kívül hagyhassák.2 Fel kellett tehát karolniuk – bár csak részlegesen, és ehhez a tökéletlen képhez
az ortodox pedagógusok később is hűségesek voltak.3
Az említett ideológiai és kulturális feszültségek fényében vizsgáljuk meg – John
Rodden és Christen Reat cikkének segítségével4 – hogyan kezelték a vezető orosz
regényíró Lev Tolsztoj személyét és mesterművét az orosz és magyar középiskolai
irodalomtankönyvekben a szovjet és posztszovjet érában.
Az elemzésre kiválasztott tankönyvek a szovjet és a posztszovjet korszak két
jellemző korszakából valók:
■ Bursov, Boris Ivanovich (ed. 1973): Uchebnik russkaia literatura. 9 klass.
Moscow, Prosveshchenie. 399. p.
■ Lebedev, Yuri (1996): Russkaia literatura, desiatyi klass. Moscow,
Prosveshchenie. 410. p
A két könyvnek megfelelően a középiskolai magyar irodalom tankönyvek közül
a következőket választottam ki az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
állományából.
■ Szappanos Balázs – Vidor Pálné (1973): Magyar Irodalom III. Irodalomtörténet
II. a gimnáziumok III. osztály számára. 7. kiadás. Budapest, Tankönyvkiadó.
■ Szappanos Balázs: Magyar Irodalom III. Irodalomtörténet II. a dolgozók gimnáziuma III. osztály számára. 3. kiadás. Bp., Tankönyvkiadó, (1973.)
■ Danis Tamásné – Szeberényi Zoltán (1973): Irodalomtörténet II. A gimnáziumok
és középiskolák 2. és 3. osztálya számára. Bratislava, Slovenské Pedagogick
Nakladateltsvo.
■ Kanizsai-Nagy Antal (1973): Magyar Irodalom. Irodalomtörténet II. a III.
osztály számára. 7. kiadás. Budapest, Tankönyvkiadó. (Szakközépiskolai
tankönyvek)
■ Mohácsy Károly (1994): Irodalom III. a középiskola III. osztálya számára.
Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó. (engedélyszám 40 514/1992. VIII.)
■ Rónay László (1996): Irodalom a középiskolák III. osztálya számára. Budapest,
Nemzeti Tankönyvkiadó.
■ Madocsai László (1996): Irodalom a középiskolák III. osztálya számára. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó.
A tankönyvek szövege nemcsak a változó történelmi megközelítést világítja meg,
hanem azt is bemutatja, hogy az ideológia hogyan hat vissza az állami kulturális

2
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and post-Soviet textbooks. Paradigm. Journal of the Textbook Colloquium. 3. 3. 10.
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politikára és a nemzeti önazonosság koncepcióira.5 Indokolt hangsúlyozni azt is,
hogy a szovjet tankönyv elválaszthatatlan része volt az Oktatási Minisztérium
célkitűzéseinek. (Ahogy azt egy irodalomtudós is megállapította: „A tanárokról
mindig is feltételezték, hogy észben tartják, mi a tantervi követelményrendszer
(subject outline), és a tankönyv a legfőbb eszközök az irodalomtanításban.6 – Ámbár
a szovjet oktatók hozzáfértek más kiegészítő anyagokhoz is, ennek ellenére a tankönyv volt az elsődleges forrás az osztálytermi tanításhoz: „A tankönyv az egyetlen
irodalomtörténeti forrás, amivel egy iskolai diák találkozott, következésképp a bemutatás módja alapvető fontosságú a benne lévő anyag megértése szempontjából.”7

RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ A KORSZAK SZOVJET
TANKÖNYVKIADÁSÁRÓL
A Szovjetunió Központi Bizottsága teljes mértékben ellenőrizte az oktatást, diktálta
a Nemzeti Alaptantervet és jelentette meg a nemzeti tankönyveket az 1930-ban
az Oktatási Népbiztosság Irodalmi osztálya, a Központi Végrehajtó Bizottság és
a Szovjetunió Népi Biztosai Tanácsa határozat alapján alapított pedagógiai kiadó
(Uchpedgiz RSFSR/Учпедгиз РСФСР), később „Megvilágosodás” (Provesenieпросвещение) állami tankönyvkiadó által.8 A könyvek szövegét is csak politikailag
megbízható tudósok írhatták. 1958-ban elfogadták a Szovjetunió közoktatási
rendszerének továbbfejlesztéséről szóló törvényt, miszerint a nyolcéves felváltotta
az általános hétéves tervet, és a szakképzés is bekerült a programba. Így
az Uchpedgiz kiadó megalkotta a középiskolák, a szakiskolák és a műszaki iskolák
hallgatói és tanárai számára is a megfelelő tankönyveket. 1964-ben az Uchpedgiz és
az RSFSR Pedagógiai Tudományos Akadémia kiadója beolvadt a Megvilágosodás
kiadójába, az RSFSR Miniszterek Tanácsának állami kiadású, nyomdaipari és
könyvkereskedelmi rendszerében.9 A Megvilágosodás az Oktatási Minisztérium
„kinyújtott karjaként” működött és monopoljogot élvezett az országban.10 Az 1970es években a szovjet állam oktatáspolitikája középpontjában az általánosból a középfokú oktatásba való átmenet állt, és ebben az időszakban vált a Megvilágosodás
tevékenysége rendszerképző tényezővé a nemzeti iskola fejlesztésében. 1974-ben
5
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Schneidman N.N. (1973): Soviet approaches to the teaching of literature. Canadian Slavonic Papers. 15.
3. 333. p.
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a kiadó elnyerte a Tankönyvek létrehozásának sikeres vörös zászlója rendjét.
1977-ben a SZKP Központi Bizottsága és a Szovjetunió Miniszteri Tanácsa állásfoglalást fogadott el a középiskolai tanulók ingyenes tankönyvhasználatáról és a Megvilágosodás is megkezdte a tankönyvek kiadását, minden tankönyvet több mint
4 millió példányban adtak ki. 1983-ban fejeződött be az ingyenes tankönyvhasználatra való áttérés. Csak akadémikusok írhatták a tankönyveket.11 Az 1980-as évek
végére azonban ez a korlát megszűnt, és a '90-es évek elejéig inkább írók, költők és
újságírók írták a könyveket a történészek helyett.12
A Szovjetunió bukása után Oroszország fokozatosan piacgazdasággá vált, és
az újabb kiadók megjelenésével elkezdődött a harc a tankönyvkiadás piacáért.
Miután 1990-ben bevezették a versenyt, az iskolák először választhattak a kormány
által jóváhagyott listáról, ami többféle tankönyvet is tartalmazott, bár ezt a listát
még mindig a kormányhoz tartozó Orosz Tudományos Akadémia és az Orosz
Oktatási Akadémia ellenőrizte. Az új tankönyvek – és az Oroszországon kívül
kifejlesztett új tanítási módszerek – elterjedtek, sokszínűséget teremtve a korábbi
merev oktatási rendszerben.13 A Megvilágosodás továbbra is állami tulajdonú
vállalat maradt (2011-ig, mai neve Enterprise), bár 1992-ben, az új oktatási törvény
megjelenésével elvesztette monopóliumát, gyakorlatilag mégis ellenőrizte a piac
nagy részét.14 Az iskolák radikális demokratizálódása és az állami ellenőrzés
gyengülése ellenére a kiadó összes tankönyve jóváhagyott tantervek alapján készült,
és az Orosz Föderáció Oktatási Minisztériuma „Ajánlott” vagy „Jóváhagyott”
megjegyzésével jelent meg.15 1996-ban a Russkaia Literatura tizedikeseknek szóló
tankönyvén látszik, a Megvilágosodás Kiadó már úgy szerződött Yuri Lebedev
szerzővel, hogy egyedül ő készíti el a tankönyvet. Ez az egyszerzős modell már
tükrözi az átállást a nyugati modellre a tankönyvellátásban.16 Mindazonáltal
a könyvnek mind a két kötete megjelenésekor már több mint 20 szerzőt sorol fel
mint közreműködőt. Az ilyen különbségek jelzik, hogy a tankönyv-előállítás
Oroszországban a szovjet és a nyugati gyakorlat, azaz a kommunizmus és a kapitalizmus olyan keveréke, ami ugyan tükrözi az ideológiák és módszertanok versengését, a hatalmi viszonyok azonban lényegében változatlanok a posztszovjet éra több
intézményében is.17 2013-ban új szövetségi irányelv jelent meg a tankönyvek jóváhagyásával kapcsolatban, ami drámai módon korlátozta, hogy mi jelenhet meg
11
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az engedélyezett tankönyvek listáján. Sőt, a könyvek még szigorúbb ellenőrzésen
estek át, a kormányon belül is formálódott egy belső tanács a tankönyvek további
értékelésére. A jogalkotók olyan törvényjavaslatot vezettek be, amely elfogadása
esetén egységes tankönyveket hozott volna létre a történelem, irodalom és orosz
nyelv tantárgyakhoz.18 A New York Times 2014-es riportja szerint Oroszországban
jelentősen átalakult a tankönyvpiac, hála a hatóságok bürokratikus beavatkozásának. Több száz, népszerű és évek óta használt tankönyv engedélyét vonták vissza,
a legtöbb esetben átlátszó és mondvacsinált indokokkal.
■ Egy népszerű angoltankönyv engedélyét azért vonták vissza, mert az engedélyezéshez leadott dokumentációból hiányoztak a könyvek alcímei.
■ Egy alternatív oktatási módszerekkel dolgozó kiadó tucatnyi tankönyvétől azért
vonták meg az engedélyt, mert eredeti helyett másolatban adta le a szükséges
dokumentációt.
■ A sokszorosan kitüntetett tanár, Ljudmilla G. Peterson matematikakönyvét
pedig azért vonták vissza, mert nyugati, közismert mesefigurákkal (például
Hófehérke, Füles) illusztrálta a feladatokat, és ez – az egyetlen szakértő döntése
szerint – „nem ébreszti fel a hazafiság érzését” a nebulókban.19
Mire az iskola 2014 őszén elkezdődött, az Oroszországban a 14 millió diák
tanítására jóváhagyott tankönyvek számát több mint a felével vágták vissza, és
az Oktatási és Tudományos Minisztérium megrostálta az óraterveket is. Mindez
közel két tucat kis kiadó fennmaradását fenyegette, s zavart, idegességet idézett elő
az iskolaigazgatók, a tanárok és a szülők körében. Az intézkedéssorozatnak mégis
volt egy nagy nyertese: egy kiadóvállalat, aminek újonnan kinevezett elnöke
Vlagyimir V. Putyin elnök belső körének tagja, Arkadij R. Rotenberg, aki fiatalon
Szentpéterváron (Leningrád) az elnök cselgáncspartnere volt. A Megvilágosodás
szinte érintetlenül élte túl az Oktatási Minisztérium tisztogató hadjáratát, ismét
domináns szerephez jutott a piacon, és gyakorlatilag a szovjeturalom alatti helyzetébe került vissza.20 2011-ben még úgy volt, hogy Oroszország privatizációs tervének
részeként értékesítik, de miután Rotenberg elnökké választották, Putyin kormánya
egy kevéssé elegáns mozdulattal kiemelte a Megvilágosodás Kiadó nagy részét
a versenyből.21 A kiadó továbbra is az oktatási irodalom legnagyobb megjelentetője
Oroszországban, s a tankönyvpiac éllovasa és az állam megbízható partnere. A kiadó
támogatja a szövetségi oktatási politikát, és kész a változásokra a lehető leghamarabb
reagálni.22
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A két középiskolás irodalomtankönyv (1970-es és 1990-es évek) vizsgálata
történeti és intézményi kontextusban is felveti a kérdést: Hogyan közelítették meg
a Brezsnyev-éra irodalomkritikusai Tolsztojt, és hogyan tették ezt a posztszovjet
korszak tankönyvszerzői?
Az 1910-es és 1920-as években Georgij Plekhanov és Anatolij Lunacharsky élesen
kritizálták Tolsztojt, elsősorban a békés ellenállás elve és az erkölcsi tökéletesedésre
való felhívásai miatt.23 Ez a kritika olyan időben érkezett, amikor az irodalom
társadalmi aspektusai és az író társadalmi osztályban elfoglalt helye voltak hangsúlyosak, mivel a formáról és az esztétikáról folytatott értekezéseket a burzsoázia
kritikai módszerének tartották.24 Az 1920-as és az 1930-as években Lenin elismerő
értekezései Tolsztojról még nem voltak széles körben ismertek és idézettek, még
a szovjet irodalomkritikusok körében sem.25 A korai szovjet, főképp a preszocialista-realista korszakban, Tolsztojt gyakran reakciósnak és elfogult arisztokratának ítélték, és ez alkalmatlanná tette őt a szovjet pedagógiai örökség központi
helyére.26 Az 1950-es és '60-as évek szovjet kritikusai közt markáns tendenciaként
jelentkezett az is, hogy a Háború és béke regényt jórészt csak a társadalmi osztály és
az ország/vidék szempontjából értelmezték, bemutatva a törésvonalakat a hétköznapi emberek és az arisztokrácia közt – erkölcsi fölényt adva az előbbieknek az utóbbiakkal szemben.27 Az 1920-as és '30-as években Tolsztoj művészi írásait – még
az 1880-as évekbeli vallásos megtérése utániakat is – csak a nemességet és a vagyont
ábrázoló műveknek ítélték.28 Mielőtt Lenin Tolsztojról írt irodalmi esszéje irodalmi
kánonná vált volna, a Háború és békét, illetve az Anna Kareninát is ellenforradalmi
műveknek nyilvánították.29 Csak a II. világháború után következett be változás
Tolsztoj tanításában. Lenin Tolsztojról írt kritikai cikkei irányadóvá váltak, miszerint Tolsztojra mint művészi gondolkodóra egységesebb megközelítést szükséges
alkalmazni. Ezek az esszék nem foglalkoztak Tolsztoj irodalmi örökségével, helyette
a személyisége körül zajló politikai és társadalmi küzdelemre összpontosítottak.
Lenin hangsúlyozza a személyében rejlő ellentmondásokat, de ragaszkodik ahhoz,
hogy ezek a 19. századi Oroszország utolsó évtizedeiben fennálló ellentmondások
visszatükröződései. Lenin meghatározása szerint Tolsztoj „gyermeteg filozófus, de
óriási művész.”30 Tolsztoj 80. születésnapjának (1908) megünneplésére írt cikkében is
Tolsztoj az Orosz Forradalom tükreként szerepel, és ez a megállapítás szembetűnően
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megjelenik az 1973-as tankönyvben is.31 Bár Lenin cikke inkább társadalmi kérdésekre vonatkozik, mint művésziekre, de szentel időt a műfaj, a kompozíció és más
olyan esztétikai problémáknak is, amelyeket korábban elhanyagoltak. A tárgyalt
jellegzetességek attól függően pozitívak vagy negatívak, hogy mennyire lehetnek
hasznosak a munkásosztály számára.32 Bár Tolsztoj erkölcsi tökéletesedés elve
látszólag szemben áll a marxista tanítással, mégis a szovjet ideológusok alátámasztották, hogy a forradalmi változás a társadalomban eltérő szinteken jelentkezhet, így
az erkölcsi tökéletesedés mint individualista törekvés, valójában hasznos is lehet.33
Az 1950-es években már komoly erőfeszítések történtek, hogy más 19. századi
klasszikusokhoz hasonlóan, a Tolsztoj-interpretációkat is közelebb hozzák a kortárs
realitás problémáihoz. Ebben a korszakban újra hangsúlyozzák az ideológiai
szempontokat az irodalom tanulmányozásában. Nagyobb hangsúly kerül a patriotizmusra és az ortodox egyház, a jogi rendszer, a korrupt társadalmi rend kritikájára.34 Mivel a tanárnak fel kellett hívni a figyelmet a történelmi folyamatokra az irodalomtanításban, ezért a tankönyvben ekkor is a nép szerepére koncentráltak. Így
történt ez a Háború és béke tárgyalásában is, ahol a kulcs a három fő karakter szoros
kapcsolata a néppel. Az oktatási funkcionáriusok ezáltal megkerülhették azt a tényt,
hogy a főszereplők a regényben valójában arisztokraták, mint ahogy Tolsztoj is az.35
Kihasználva Tolsztoj zsenijét a felejthetetlen karakterek megalkotásában, az emberek
érzékenységét megtestesítő hősök bemutatásában, s mindezt a történelem elsöprő
eseményeinek összefüggésében, a tankönyvírók áthelyezték a Háború és békét
a preszocialista regények közé.36
A két tankönyv szervezési elvei drámai módon különböznek: Az 1973-as tankönyv a nép és a történelem nyomán tematizál, míg az 1996-os szerkesztés a nyelvet,
az esztétikát és a spiritualitást emeli ki. Figyelni a történelemre a korábbi kiadásban
azt jelenti, hogy a forradalmi proto-dekabristák megjelenésére kell koncentrálni
a karakterek megbeszélésénél, míg az 1996-os változatban a hangsúly a vallás felé
fordul, ahol az örökkévaló lélek történelmi szerepet kap.37 Vizsgáljuk meg a két
tankönyv eltérő orientációját részletesebben közelebbről.
Az 1973-as kiadásban, Boris Bursov szerkesztésében:
A szovjet korszakban adva voltak a Lenin által megfogalmazott kulturális tekintél�lyel rendelkező állítások és Tolsztoj kifejezett népszerűsége az olvasók körében, így
a kulturális népbiztosok (komisszárok) és a tankönyvszerzők egyaránt felismerték,

31

Rodden – Reat, 2007. 11. p.

32

Uo.

33

Schneidman, N.N. (1973): Literature and ideology in Soviet education. Lexington (Mass.), Lexington
Books. (University of Toronto. Centre for Russian and East European Studies) 52. p.

34

Rodden – Reat (2007) 11. p.

35

Uo.

36

Uo.

37

Uo.

Tankönyv, taneszköz

hogy lehetetlen kizárni Tolsztojt a szocialista irodalmból.38 Tolsztoj megkérdőjelezhetetlenül része az orosz irodalmi hagyománynak, de hogy lehetne része a kommunista örökségnek is? Kizárni a műveit viszont túl nagy veszteség lenne, ezért kellett
valamilyen módszert találni arra, hogy legalább részben a szocialista örökségbe
illeszthessék. Így a marxista-leninista ideológiai kritériumokba nem illő szempontokat nem vették figyelembe vagy egyszerűen átírták. Nem Tolsztoj volt az egyetlen
burzsoá író, akit felkaroltak a marxista-leninista kultúrpolitika döntéshozói az átíró
projektben: felismerték ugyanis, hogy a szovjet kultúrának szüksége van egy 1917
előtti irodalmi pedigrére, ezért igyekeztek nagy burzsoá szerzőket a szocialista
örökség részeként feltüntetni.39 Ez a dialektikai dilemma alapvetően didaktikus:
hogy tudják a szovjet kultúrfunkcionáriusok egyszerre tanítani Tolsztojt és a marxista-leninista igazságot is? Hogyan tarthatnának igényt az orosz nyelv legnagyobb
prózaírójára, milliók spirituális és vallási bölcsére, miközben népszerűsítik a kommunista ideológiát is? Hogyan oldják meg a tankönyvszerzők ezt a politikára és nem
az esztétikára összpontosító dilemmát, amikor Tolsztojról írnak?40 Ennek a dialektikus dilemmának egy része már a Háború és béke regényben is megjelenik. A tankönyvekről ítélő politikai döntéshozóknak a Tolsztojt érintő legközvetlenebb
problémája ugyanis az volt, hogy hogyan kezeljék az arisztokrata főhősöket, miként
tehetők az osztálytudat előmozdításának eszközévé?41 Jellemzően, a marxista-leninista pedagógia a történelmi összefüggésekben ábrázolja a cselekményt vagy
a társadalmi struktúrát hangsúlyozza, míg a karakterek osztályuk szimbolizálására
és a típus kritikájára szolgáltak. Az ilyen megközelítés nem az esztétikai, hanem
a politikai kérdéseket emeli ki. Bár a tankönyvszerzők nem tudták elkerülni
a Háború és békében a főszereplők fontosságának és központi szerepének elismerését, mégis a regény nagyszerűségét csupán a remek cselekményekben és az ügyesen
rajzolt beállításokban jelölik meg. El kellett ismerniük, hogy Tolsztoj halhatatlan
karaktereket alkotott, de a feladatuk abban állt, hogy ezeket a felejthetetlen karaktereket úgy ábrázolják, hogy abban tükröződjön a 19. századi társadalom történeti
fejlődése.42
Újra hangsúlyozni kellett, hogy Tolsztoj jellemábrázolásának ereje az elért
irodalmi eredményeinek az esszenciája. Azokat az egyedi jellemvonásokat, melyek
ellentétesek a marxista-leninista ideológusok állításával, az emberekkel kapcsolatban kell értelmezni. Később az 1996-os könyv visszatérését hoz az esztétikához:
mert ha Tolsztoj új típusú jellemábrázolást vezet be a 19. századi orosz irodalomba,
akkor érdemes azt is megmagyarázni, hogy mi az, amit másképp csinál, mint a többi
szerző, és az olvasói miért találják a karaktereit halhatatlannak és felejthetetlennek.43
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Tolsztoj főhősei a cselekmény folyamán fejlődnek, anélkül, hogy hajlandóak lennének felfedni saját valójukat. Az ilyen karakterfejlődés ellentétes a marxista-leninista
ideológia megközelítésével, ahol ezek karakterek jórészt statikusak, különösen Pierre
és Audrey.44 Leninnek Tolsztojról írt esszéi kiemelkedő szerepet játszanak az 1973-as
Bursov-féle kiadásban. Nézetei Tolsztojról, melyek a férfi és a munkája közti ellentmondásra összpontosítottak, uralta és határozta meg a Tolsztoj-kritika határait
a Szovjetunióban. Lenin kritikája ugyanakkor megkönnyítette a szovjet kritikusoknak, hogy beillesszék Tolsztojt a szovjet kulturális örökségbe.45 Ahhoz, hogy
alkalmazhassák a szovjet didaktika korlátozásait, a Háború és békét a 19. századi
Oroszország tükrének kellett tartani. Egy szovjet tudós például így igazolja a sok 19.
századi arisztokrata író említését: „Valójában az osztályok nem határolódtak el olyan
élesen egymástól, hanem összetett kölcsönhatásba kerülnek egymással. Ebből
kiindulva, a különféle osztályokba tartozó írók ideológiáinak – bár jelentős különbségekkel, de – gyakran vannak hasonló, közös gyökerei. Ezek a hasonló, néha közös
gyökerek az okai annak a ténynek, hogy az író, miközben egy bizonyos társadalmi
osztály képviselője, bizonyos fokig más osztályokhoz tartozó személyek érzéseit,
hangulatait, törekvéseit és érdekeit is kifejezi.”46 Így mutatták be a regényt a történelemhez hűnek és társadalmilag pontosnak. Lenin maga emeli ki a tolsztoji ellentmondásokat, és ez is egy olyan taktika, amit fel lehet használni ahhoz, hogy
Toltsztojt megfelelő módon lehessen beilleszteni a szocialista irodalmi örökségbe.47
Azzal az érveléssel, hogy ez a regény nagyszerű tükörként szolgál, mivel tartalmazza
és visszatükrözi az összeset ezekből az ellentmondásokból. A marxista és szocialista
realista megközelítés az ember társadalmi természetét hangsúlyozza, míg Tolsztoj
az emberi lélek örökkévalóságát emeli ki, de az ilyen vallásos hiedelmek jellemzőek
voltak a tizenkilencedik századi társadalomra.48
A dilemma másik fele Tolsztojra mint emberre összpontosít. Ő nem egyszerűen
csak egy író vagy művész volt; ő a nemzet erkölcsi és spirituális példaképe. Arisztokrata státusza azonban nagy problémát jelentett: a marxista-leninista pedagógiával
ellentétesen, nemcsak kora nagy írójaként kellett magasztalni egy arisztokratát,
hanem azt is meg kellett magyarázni, hogy tud még mindig a szocialista-realista
korszakhoz is szólni. Az oktatási funkcionáriusoknak egyrészt demonstrálniuk
kellett, hogy felismerték a Háború és béke irodalmi értékét, másrészt Tolsztoj grófot
is úgy kellett ábrázolni, mint aki felismerte és megjósolta 1917 eseményeit.49 A tankönyvíró feladatát a múlt tényei, a kánon megalkotása és a burzsoá-humanista
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örökség rehabilitációja virtuóz kihívássá tette.50 A kommunista világban ez a kérdés
túlmutatott a tudós világ akadémikus problémáin. Most pedig nemzeti feladattá
vált, magában hordva a kommunista kultúra és a múlt újragondolásának problémáját. Mégis, mit kellene ennek a múltnak tartalmaznia?51
Annak érdekében, hogy a kommunista elvárásoknak megfelelően Tolsztoj
közelebb kerüljön a néphez, át kellett alakítani a történéseket. Úgy tüntették fel,
hogy a szerző már a mű írásának idejében is a parasztok támogatójaként jelenjen
meg. Leninnek Tolsztoj iránti szimpátiája ugyanis azon a tényen alapszik, hogy
Tolsztoj a parasztok támaszává, később maga is paraszttá vált. Ez így is van, csak
mindez jóval a Háború és béke megírása után történt. Így a korai Tolsztoj a süllyesztőbe került, és a későbbi Tolsztojon volt a hangsúly.52 Az 1973-as tankönyv kiemelt
figyelmet szentelt az irodalomtörténetnek, s bár a kép történetileg nem egészen
pontos, sikerült Tolsztojt az ideológiai öntőformához igazítani. A tankönyvszerzők
szinte eltüntetik a szerzőnek azt a korszakát, amikor a Háború és békét valójában
írta, és a későbbi Tolsztojt tekintik a magukénak. Amikor Tolsztoj életéről értekeznek, progresszív, humanista burzsoának kell ábrázolniuk őt, aki egyidejűleg próbálja
meg felszabadítani az embereit és önmagát, de végül kudarcot vall.53 Fontos volt
az is, hogy Tolsztoj elsősorban a spiritualitás szintjén volt forradalmár, mégis, hogy
a marxista-leninista ideológia számára is elfogadható legyen, át kellett formálni
politikai forradalmárrá. Ironikusan ez úgy néz ki, mintha a Lenin által vezetett
orosz forradalom valójában lerótta volna tartozását Tolsztojnak.54 Lenin esszéje
az íróról azon az állásponton van, hogy „Tolsztoj határozottan szakított a nagybirtokos osztály nézeteivel és érdekeivel, s azoknak az ötleteknek és hangulatoknak
nagyszerű szóvivőjévé vált, amelyek a parasztok millióinak körében fejlődtek ki
az oroszországi burzsoá/polgári forradalom támadásáig.”55 Tolsztoj társadalompolitikai megközelítése az író-gondolkodó ellentmondásaira összpontosított, melyben
tükröződnie kellett a burzsoá korszak társadalmi és történelmi ellentmondásainak.
Olyan módon kellett megcsavarni a dolgot, hogy Tolsztoj alkalmas eszközévé váljon
a marxista-leninista pedagógiának. Ahogy Tolsztoj műveiben és esztétikájában is,
a mély őszinteség és az érzelmi erő miatt kiemelkednek az olvasókat is fogva tartó
jellemek, úgy a szovjet kritikusok is bizonyos mértékig a karaktere felől közelítették
meg Tolsztojt, miközben manipulálták a koncepciót a saját ideológiai céljaik szerint.56
Ugyanezt lehet elmondani Nikolai Chernyshevsky Tolsztoj művészetére alkalmazott „a lélek dialektikája” gondolatára is. A szovjet kritikusok átértelmezték
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Chernyshevsky „lélek” koncepcióját az „orosz emberek szellemére”, eltávolítva
ezáltal a vallástól és a lélek szó keresztény koncepciójától. Az általános taktika itt is
a lélek szó tartalmának újrafogalmazásából állt, úgy, hogy hozzáilleszthető legyen
a marxista-leninista ideológiához. A stratégia alkalmazásával el lehet hagyni
az olyan témák megvitatását, mint például a vallás. Ahol lehetetlen volt elkerülni azt
a problémát, hogy Tolsztoj az arisztokráciához tartozott, ott a szovjet kritikusok elismerték, hogy Tolsztoj nem felelt meg teljes mértékben valamennyi elvárt kritériumnak.57 Tolsztoj leninizálásának és a szocialista-realista megközelítésű kánonba
illesztésének eredménye néhány érték eltolódásával járt. A Háború és béke regénybe
való ideológiai beépülés folyamata kettős: először le kell szűkíteni a fókuszt az íróra
és az összes karakterének a néphez fűződő kapcsolatára, másodszor Tolsztoj ellentmondásokba ütköző személyes történetét, élettörténetét egyszerűen úgy kezelték
mint egy embert, aki korának történeti ellentmondásaiba került.58
Tolsztojnak beillesztése a kánonba tehát magába foglalta az elfogadható részletek
megmentését és tankönyvbe emelését úgy, hogy a történelemre és a populizmusra
helyezték a hangsúlyt, és nem a vallásra vagy a pacifizmusra, ami reakciós és
elítélendő. Ez utóbbi elemeket vagy kritizálták, vagy teljesen kihagyták.59
Most nézzük meg, hogy jelenik meg mindez Magyarországon.
Az általam átnézett magyar irodalom tankönyvekben is jól kimutatható – kisebb
eltérésekkel – az előbb felvázolt szovjet modell. Érdekes megfigyelni azokat
a megfogalmazásbeli eltéréseket is, amelyeket a különböző iskolatípusoknak írt
tankönyvekben alkalmaznak. Mindenhol megemlítik az arisztokrata származást, ezt
azonban mindig valami negatív kitétel követi, és itt is nagyobb teret kap a nép
támogatásának hangsúlyozása. Ahol csak lehet rávilágítanak a nép nagyszerűségére.
Szappanos Balázs – Vidor Pálné: Magyar irodalom a gimnáziumok III. osztálya
számára. 1973. könyvéből való a következő idézet:
„Grófi család szülötte. Fiatal korában maga is az arisztokrácia megszokott
életmódját folytatja: tartalmatlan szórakozások töltik ki az idejét. … nagy külföldi
utazásokkal gyarapítja önismeretét. Hazatérve döbben rá igazán az orosz viszonyok
elmaradottságára, s ezentúl a nép felvilágosítását érzi a legfontosabb feladatának.
Szülőhelyén, Jasznaja Poljanában iskolát építtet, elemi ismeretekre tanítja a muzsikok gyermekeit, ábécé könyvet ír és pedagógiai folyóiratot szerkeszt.” (132. p.)
A Dolgozók Gimnáziuma számára írt tankönyvben már így fogalmaz:
„Grófi családból származik, s ifjú éveiben az arisztokrata ifjúság könnyelmű életét
éli. … Külföldi utazásai során bőséges tapasztalatokat szerez a fejlettebb nyugateurópai társadalmakról. Észreveszi a polgári civilizáció ellentmondásait, ezek
az élmények döbbentik rá mégis az orosz viszonyok elmaradottságára.” Elhatározza,
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hogy életét a nép felvilágosításának szenteli.” Ezenkívül egy Gorkij-idézet is gazdagítja a szöveget. (Magyar irodalom III. a dolgozó gimnáziuma számára, 132. p.)
Kanizsai-Nagy Antal a szakközépiskolák számára a következő megállapításokat
teszi:
„Tolsztoj grófi családban született, hivatásos katonatiszt lett, és élte az előkelő
aranyifjak könnyelmű életét. … Megundorodott az aranyifjak felszínes életétől,
otthagyta a katonai pályát, megnősült és visszavonult birtokára, Jasznaja Poljanába.
Idejét megosztotta a parasztok nevelése, a fizikai munka és az alkotó tevékenység
közt.”
„Életműve egyetlen vádirat korának társadalma ellen. Gyűlöli és leleplezi az élősködő arisztokráciát, a hozzájuk dörzsölődő újgazdagokat, a rendszert kiszolgáló
csinovnyikokat és a papságot. Szeretettel és csodálattal fordul a parasztság felé. Ezért
nevezi őt Lenin az 1905-ös orosz forradalom tükrének. A haladó ember és a lángeszű
művész becsületességével keresi a társadalom megjavítását szolgáló eszközöket, de
közben utópisztikus tévutakra jut. Azt hirdeti, hogy a megújulásnak nem társadalmi
téren, hanem erkölcsi téren kell bekövetkeznie. »Nem szabad ellenállni a gonosznak«, hanem arra kell törekedni, hogy egyénileg megszabaduljunk a társadalmi
bűnöktől, legyünk tiszták és erkölcsösek. ... Valószínűleg maga Tolsztoj is érezte,
hogy ez az út sehová sem vezet. Ennek tulajdoníthatjuk életének tragikus összeomlását.”
(Kanizsai-Nagy Antal: Magyar irodalom. Irodalomtörténet II. a III. osztály
számára. Szakközépiskolai tankönyvek. 110. és 114. p.)
Egy, a határon túli magyaroknak írt és Pozsonyban megjelenő tankönyvben
kevésbé vonalas szöveget olvashatunk:
„Igen régi, gazdag főnemesi családból származott. E kor nemesi szokásai szerint
idegen nevelők oktatták, de egyénisége kialakulására nagyobb hatással voltak apja
muzsikjai, az orosz mesekincs és a hazai táj. […] 1847-ben visszavonult birtokára.
[…] Sokat foglalkoztatta már ekkor a jobbágyok helyzete, reformtörekvéseit azonban
bizalmatlanul fogadta a parasztság. […] A forradalmi demokrata írók örömmel
fogadták, Tolsztoj azonban nem lelkesedett a polgári forradalomért. Hosszabb
utazást tett Európában, […] Innen visszatérve még inkább felvetődött benne a nép
művelésének, felemelésének kérdése. Jasznaja Poljanán letelepedve, minden erejével
a parasztok felemelésén fáradozott. […] Tolsztoj mindig a parasztok érdekét védte.
[…] A 70-es években nyíltan szakított a cári rendszerrel és a nemesi osztállyal,
szembefordult az állammal, egyházzal, a magántulajdonnal, és a parasztság oldalára
állt. […] 1908-ban világszerte megünnepelték 80. születésnapját. Lenin ekkor írta
róla emlékezetes tanulmányát. Nem sokkal a jubileumi ünnepségek után […] azzal
a szándékkal hagyta ott birtokát, hogy hátralévő életét valahol egyszerű, paraszti
környezetben éli le.” (Danis Tamásné – Szeberényi Zoltán: Irodalomtörténet II.
a gimnáziumok és középiskolák 2. és 3. osztálya számára. Bratislava, 1973.)

171

172

Tankönyv, taneszköz

Iskolatípustól függően írnak a Háború és béke, illetve az Anna Karenina című
regényekről pár sort, de van, ahol csak említik a címeket. Bizonyára nem véletlen,
hogy Tolsztojnak az Ivan Iljics halála című műve a kiemelt, amely által rá lehet
mutatni a társadalom, a csinovnyik lét, valamint az azt körülvevő régi rendszer és
annak képviselői negatívumaira, míg az egyetlen pozitív személy – pontosabban
a kisfiával együtt kettő – a paraszti szolga, akinek a révén az erkölcsi tanulság is
levonható.
„Az író elítéli kora társadalmi hazugságait. Leleplezi az arisztokráciát, a felfelé
tekintgető polgárt, a lélektelen bürokratát, a hatalom árnyékában élősködő csinovnyikot. Emberséget, lelki nemességet egyedül a népben, a parasztságban lát.”
(Irodalomtörténet II. a gimnáziumok és középiskolák 2. és 3. osztálya számára.
Bratislava, 1973. 221. p.)
„1869-ben készül el a Háború és béke. A hatalmas méretű regény Napóleon
1812-es oroszországi hadjáratát festi. A mű középpontjában Kutuzov legendás
hadvezéri alakja áll, az igazi hős azonban maga a nép.” (Szappanos Balázs: Magyar
irodalom a gimnáziumok III. osztálya számára. 1973. 132. p.)
„...a háború igazi hőseként magát az orosz népet ábrázolja … itt nincs ellentét
a tömeg és a kimagasló egyéniség között: Kutuzov éppen azért válik legendás hírű
hadvezérré, mert tettei a történelem parancsát, a nép vágyait testesítik meg.
A Háború és béke azonban nemcsak az orosz sereg „erkölcsi többletét” és a hódító
szükségszerű bukását festi meggyőzően, hanem az egyes szereplők lelkivilágát is.”
(Dolgozók gimnáziuma, 132.)
De térjünk vissza Oroszországba, ahol a Szovjetunió bukása után az átnevelési
folyamat – melyben a tankönyvek újraírása fontos szerepet játszik – visszatükrözi
az egymással versengő ideológiák folyamatos küzdelmét és a folyamatos változásokat. Az 1996-os kiadású orosz tankönyv szövegelemzése azt mutatja, hogy
az 1990‑es évek kritikusai és oktatási bürokratái még mindig küzdenek ezekkel
az ideológiai kérdésekkel.60 A kilencvenes években egy sokkal összetettebb jelenséggel számolhatunk. Nyilvánvaló, hogy ez a könyv egy lépéssel eltávolodik a materializmustól a spirituális interpretáció felé. Egy ilyen lépés elmozdulást jelent az ember
társadalmi és politikai szerepének hangsúlyozásától a „belső igényeinek” kielégítéséhez.61 Az 1991-ben az oktatás általános intézményei számára kiadott tanterv bevezető mondata a következőképpen fogalmaz: „Az irodalomoktatás célja az, hogy
formálja az ember lelkivilágát, kialakítsa azokat a feltételeket, melyek a személyiség
belső igényeinek folyamatos épüléséhez járulnak hozzá, annak érdekében, hogy
minden ember megvalósíthassa a benne rejlő kreativitást. (41. program)”
Az 1973‑ban megjelent 9. osztályos irodalomtankönyv első mondatával összevetve,
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jól látszik a különbség: „A haladó orosz irodalomtörténetet nem lehet elválasztani
az oroszországi felszabadító mozgalom történetétől. (Bursov-tankönyv 5. p.)62
Az 1996-os irodalom tankönyv bevezetésének tanúsága szerint a tankönyvszerzők a korábbiakhoz képest mást tartanak alapvetőnek a 19. századi irodalom
megértéséhez. A szlavofilek és a nyugatpártiak közötti ellentétek tágabb kontextusában az kerül a figyelem középpontjába, hogy megmagyarázzák a nyugati gondolkodás (a katolicizmus és a protestantizmus), illetve a keleti ortodox hagyomány
fejlődése közti különbségeket. A nyugati világban úgy tartják, hogy a gonosz
megnyilvánul a külső anyagi világban, ezért az emberi érvelés és intellektus egyesíti
erőit, hogy létrehozzon egy úgynevezett földi mennyországot, és a hangsúlyt
az anyagi javakra helyezi. A szlavofilek/szlávbarátok viszont úgy vélik, hogy a világi
gonosz az emberben magában rejlik. Ennek eredményeként az orosz filozófia és
különösen az irodalom főleg az ember belső lelki életének a javítását tekinti fontosnak. Tolsztoj is ezt, az erkölcsi tökéletesedéshez vezető út bejárását ajánlja.63 A tankönyv úgy tárgyalja Tolsztoj lélektani elemzését, hogy közben feltárja az emberben
az önmegújulás végtelenül gazdag lehetőségeit. A társadalmi körülmények ugyan
nagyon gyakran korlátozzák ezeket a lehetőségeket, de általában nem rombolják le
azokat. Az ember képessége a változásra az, ami a legjobban érinti Tolsztojt. A tankönyvszerkesztő, Yuri Lebedev állítja, hogy Tolsztoj életrajzának és munkájának
legfontosabb témája az ember fejlődése, a lelki önvizsgálat és az erkölcsi tökéletesedés gyakorlásával.64 Tolsztoj ebben az eszmében a világ átformálásának előfeltételét
látta. Az 1996-os tankönyv magyarázatában a fiatal Tolsztoj még a forradalmárokhoz és a materialistákhoz tartozott, bár hamar kiábrándult belőlük. Számára úgy
tűnt, hogy a külső világ forradalmi átalakítása hosszú távon nem hozza az emberi
létezés társadalmi feltételeinek prosperitását. Sőt, Lebedev azt is kifejti, hogy Tolsztoj
az erkölcsi tökéletesedést egy bárki által szabadon választható egyszerű tevékenységnek tartotta. A tankönyv így összegzi Tolsztoj filozófiáját a tanulók számára: „ahhoz,
hogy jóság vegyen körül, magadnak is jóvá kell válnod: az erkölcsi tökéletesedéssel
kezdheted átformálni az életedet.”65 Lebedev ugyanakkor egy összetett kérdéskört is
kínál a tanulók Tolsztojjal kapcsolatos olvasmányainak orientálásához. Az új
hangsúly a spiritualitáson és az erkölcsi tökéletesedésen van a szöveg egészében.
Ebben az olvasatban Tolsztoj intenzíven érdeklődött a hősei tapasztalatai és változásai – a megújulási képességük – iránt és fokozza a ráhangolódásukat a spirituális
világra. Azt hiszi, hogy a művészete fényt hoz az emberi lelkekbe, és arra kívánja
tanítani az embereket, „hogyan szeressék az életüket”, ugyanis az irodalom (a szerkesztő szavaival élve) „az élet tankönyve”. 66
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A posztszovjet korszak irodalomtankönyvei hozta változás magában foglalja
a politikai és ideológiai értelmezés helyettesítését egy újabb, inkább etikai és szellemi
kérdésekkel foglalkozó interpretációval. Ez a váltás nemcsak egyszerű átállás
az ideológiáról az interpretációra, hanem összefüggések egész sorát tükrözi vissza,
Tolsztoj marxista-leninista interpretációja és egy inkább esztétikai vonatkozásokban
tárgyalt szöveg közt. Az eltérő hangsúlyok egyértelműek. Az 1973-as kiadás esztétikai szempontból kevés figyelmet szentel Tolsztojnak, nem is beszélve az irodalmi és
költészeti kérdések tárgyalásáról. Az 1996-os kiadás ellenben már jóval nagyobb
figyelemmel fordul az esztétikai kérdésekhez és jóval kisebb hangsúlyt helyez
a marxista-leninista ideológiára.67

MAGYARORSZÁGON
Az 1996-os könyvekben már nálunk is megjelenik a változás, a hangsúlyok eltolódása, bár még mindig megtalálhatók a régi fordulatok is.
A Mohácsi Károly által írt középiskolai tankönyvben68 részletes életrajzot kapunk,
bővebben ír az arisztokrata korszakról is, nemcsak kényszerűségből említve meg
a származását. Közli azt is, hogy a nemesi udvarházat – ahol élete legnagyobb részét
töltötte – az édesanyjától örökölte, azaz a nyolcvankét évéből hatvanötöt, így
a legtöbb műve itt született. (A 1970-es években ezt rendszerint kihagyták!) Itt már
nemcsak negatív társításokkal találkozunk (lumpolás stb.), hanem pozitív megállapításokkal is. Megemlíti például, hogy „édesanyját, a nagy műveltségű, öt nyelven
beszélő Volkonszkaja hercegnőt Tolsztoj alig ismerte: másfél éves volt, amikor
elveszítette.” (161. p.) – „A család a gyermekek taníttatása érdekében 1837-ben
Moszkvába költözött.” […] „Az árvák neveléséről a nagynénik, édesapja nővérei
gondoskodtak.” (162. p.)
Nem kap akkora hangsúlyt az, hogy kiábrándult a dandyk üres, léha életéből és
hogy később azonosulni akart a néppel, egyszerű parasztként élve le az életét.
A megszokott fordulatok mellett már megjelenik a spiritualitás említése is, illetve
Tolsztoj személyiségformálódásának folyamata is. Itt már nemcsak az Ivan Iljics
halála című művét tartják említésre méltónak, hanem a szerző több művéről is
(Gyermekkor 1852-ből és folytatásai; Szevasztopoli elbeszélések, 1855–1856) is ír
a szerző pár sort és részletesebben elemzi a Háború és béke (1863–1869), illetve
az Anna Karenina című regényeket is.
„Ez a háború teremt rendet – Tolsztoj felfogása szerint – az orosz zűrzavarban,
a nemzetre rákényszeríti az egységet, az elidegenedett nemességet elvezeti az egyszerű emberekhez.” […] „Szerinte a történelmet nem a kivételes egyéniségek irányít-
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ják, a történelemben a nép öntudatlan akarata testesül meg. Ezért emeli ki Tolsztoj
a nép, a tömegek szerepét, s így lesz műve valósággal »népeposz«. […] „Az igazi
történelmi alak épp azáltal lesz naggyá, hogy megérti és végrehajtja a Gondviselésnek
a népen keresztül sugallt szándékát.” […] „A regény nemcsak véres küzdelmeket fest
realista módon, hanem felvázolja az eszményi élet ideálját is.” (163. p.)
Nem hallgatja el Tolsztoj a spirituális énjét sem, az Istennel kapcsolatos fejtegetéseket sem, sőt kitér arra is, hogy a Bibliát is szokta lapozgatni. „Az emberek egyszóval, különfélék; az egyik ember csak a maga szükségének él, mint Mityuha, hogy
a hasát tömje, de Fokanics: igazságos öreg, ő a lelkének él. Eszébe jut az Isten”.
(Németh László fordítása) (164. p.)
A Feltámadás című harmadik nagy regényét is hosszabban elemzi, a fejlődésregény, az erkölcsi felemelkedés, megtisztulás útját mutatja be. „Vigasztalanságában
a Bibliához fordul, és benne találja meg a legegyszerűbb és legkétségbevonhatatlanabb igazságot. A következő mondatot olvassa az Evangéliumból. „Keressétek Isten
országát és az ő igazságát, és a többi megadatik néktek.” „Mi pedig a többit keressük,
és nyilvánvalóan nem találjuk – mondja magában. Ettől az éjszakától fogva új élet
kezdődött Nyehljudov számára …” (165. p.)
Madocsay László írásában viszont keveset olvashatunk Tolsztoj életéről, és
világképének összefoglalásában sem találunk különösebb hangsúlyokat. A regényeket elemzi hosszabban és elsősorban az emberek személye és sorsa felől megközelítve. Az Iván Iljics halála elbeszélést is elsősorban a személyek felől közelíti meg.
Több segítő kérdést is ad a mű értelmezéséhez.” (56–57. p)
Rónay László tankönyvében már csak említi a régi arisztokrata családi származást és kiemeli, hogy egy távoli rokona nevelte. Itt az új gondolatok mellett könnyebben észrevehetjük a régi fordulatokat.
„Rendkívül mélyen érintette a parasztság kiszolgáltatott sorsa. 1857-ben, majd
1860–61-ben nyugat-európai útja során elég lehangoló tapasztalatok birtokába
jutott, s megerősödött az a meggyőződése, hogy az embert a nevelés révén tökéletesíteni kell. Az egyszerű emberek – legalábbis erről tanúskodnak elbeszélései a természettől tanulhatják a legtöbbet, annak törvényei szerint élve megszabadulhatnak
a szorongástól, békét köthetnek önmagukkal.” (33. p.)
Részletes elemzést olvashatunk a Háború és Békéről is. (34–36. p.) A regényt
az Iliászhoz és annak nagyságához hasonlítja. De ő is inkább a történelmi vonalat
ragadja meg, illetve a főszereplők viszonyát a néphez. Nem tagadja az isteni akaratot.
Bár, „E szemléletmódja is emlékeztet Homéroszéra, akinél az emberi világ fölött
állandóan feltűnik az olimposzi isteneké, akik a sorsok irányítói és a végzet kiszabói.”
(35. p.) Ugyanakkor „Benne (Kutuzov) sincs semmi rendkívüli, nyugalmasan és
türelmesen ráhagyatkozik a gondviselésre, mintha megsejtené annak terveit.” (35. p.)
„Kutuzov halogatásával, paraszti észjárásával végül is ellenfele fölé kerekedett.
De Tolsztoj mint igazi realista, nem érte be e történelmi jelentőségű diadal leírásával.
Időben visszafelé nyomozva mutatta be, hogyan gyűjtött erőt az orosz nép gyengeségeinek leküzdésével a győzelemre. … Kutuzov az egyszerű, hétköznapi orosz ember
jelképévé magasodik a regényben. Napóleonnal összehasonlítva a Kelet fensőbbségét
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hirdeti a Nyugatéval szemben.” (35. p.) A szereplők jelleméről, személyiségéről
azonban keveset tudunk meg.” Érdekes viszont, hogy az Anna Karenináról írt közel
egy oldalban már inkább a nő és nem a társadalmi vonatkozások szempontjából
közelíti meg a regényt. (36–37. p.) Újdonság az is, hogy az Ivan Iljics halála elbeszélést (37–40. p.) is egész eltérően ragadja meg. Röviden értekezik az emberi halálról és
annak hatásáról az életre. A szereplőket is elsősorban egyéniségüket kiemelve
mutatja be. Ivan Iljicset sem eleve negatív figuraként kezeli, hanem azt emeli ki,
hogyan válik egy szimpatikus személyiség negatív alakká.
„Bevégezve az egyetemet vidékre utazik, hogy elfoglalja az állást, amelyet apja
közbenjárására kapott, s kedvesen, szolgálatkészen, eredményesen végzi munkáját.
Alkalmazkodó, könnyen beilleszkedik a közösségbe. Fölfelé tisztelettudó, alárendeltjeivel emberi. […] Csak betegsége jelentkezésével kezd a személyisége megváltozni.
A kellemes modorú, megnyerő férfi kellemetlenebb, befelé figyelő, önmagával
foglalkozó emberré alakul át. (40. p.)
„Geraszim és Ivan Iljics kapcsolata még egy alapvetően fontos tanulságot ad.
Ahogy a főhős betegsége elhatalmasodik, egyszerű sorból való ápolójával mind
harmonikusabb kapcsolatot alakít ki, majdhogynem őket fűzi össze igazi megértés,
amelynek egyik mozgatója a részvét, a szolga résztvevő szeretete, amelyet ura iránt
érez. Mert a betegségekben és a halálban egyformák vagyunk, leszünk. Megszűnnek
a társadalmi különbségek, nincs okos vagy ostoba ember. Csak az alapvető érzéseknek van jelentősége: a szolidaritásnak és a megértő szeretetnek. Ez Tolsztoj elbeszélésének a tragikumot enyhítő, feloldó tanítása.” (40. p.)

AZ OROSZ TANKÖNYVEK VÁLTOZÁSÁNAK ÖSSZEGZÉSE
Mindkét elemzett orosz tankönyv tartalmaz közös politikai és szövegértelmezési
szálakat, amelyek lehetővé teszik, hogy lássuk a témák gazdagságát a munkákban.
Ugyanakkor mindkét interpretációban találhatunk történeti ellentmondásokat is.
Az 1973-as kiadásban hihetetlenül kevés hangsúly van a karaktereken. Rámutat
ugyan a dialektikai dilemmákra és foglakozik a szereplőkkel is, de csak a néppel.
illetve a történelemmel való kapcsolatuk vonatkozásában. Ugyanakkor az is hihetetlennek tűnik, hogy az 1996-os kiadás a Háború és Békét bármely marxista-leninista
keretbe helyezze el. Mégis, a szovjet és a posztszovjet korszak közti érthető folytonosság miatt, az 1996-os kiadás is hangsúlyozza, bár nem kifejezetten a marxistaleninista pedagógia alapján, hogy a mű társadalmi problémákkal és a társadalmi
osztályok kérdéseivel foglalkozik és továbbra is megtalálhatók a műben a marxizmushoz közelálló elemek maradványai is. Míg az 1973-as kiadás nyíltan ideológiai
jellegű, az 1996-os kiadás már új megközelítéssel próbálja értelmezni Tolsztojt,
amiben dominánsan nem, de árnyalataiban mégiscsak megjelenik a marxista-leninista ideológia öröksége. A posztszovjet tankönyv megengedi napjaink orosz
diákjainak, hogy a Háború és béke regényt olvasva több szempontból (nyelvi
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problémák, kulturális kérdések, Tolsztoj nézetei a vallásról és az etikáról) tárgyalhassák a regényt. Ez a szovjet korszakban teljesen elmaradt. Ez a váltás azonban nem
jelzi azt, hogy a marxista-leninista ideológiát lecserélték valami teljesen újra, mégis
tükröz egy éles fordulatot egy inkább irodalmi értelmezésre. Az 1996-os tankönyv
fejtegetései a Háború és Békről, ezáltal, semmiképpen sem teljes tagadása az 1973-as
kiadásnak, inkább sok folytonosság és sok eltérés található benne.69
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EGY ÉLETÚT HOZADÉKA:
FONAY TIBOR (1911–1999)
PEDAGÓGIAI KÖNYVEI
TÖLGYESI JÓZSEF1

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

JÓZSEF TÖLGYESI: THE BENEFIT OF A LIFETIME:
TIBOR FONAY'S (1911–1999) EDUCATIONAL BOOKS
Tibor Fonay began his teaching career as an elementary schoolmaster. Although it
meant only a secondary education, nonetheless it was not just a simple occupation,
because he were also expected to lead the village spiritually. In addition to teaching,
his duties included performing cantor activities, cultivating activities, dealing with
pre-school youth, and organizing local adult programs, too. Many of these
schoolmasters stood out, became teachers, recognized professionals. He was also one of
those with a university degree, he became not only a county superintendent, but his
pedagogical work also gained a good recognition. The study provides an overview of
three areas of his professional work: his pedagogical, autobiographical and local
history writings and works. His articles, essays and books on education prove the
most, how committed he was to the ideas expected of the schoolmasters: educating the
people and serving the spiritual ascension of the nation.
Veszprém megye egyik olyan jelentős szakmai személyisége volt Fonay Tibor, aki
az 1960-as évektől nagy hatást gyakorolt nemcsak a helyi, hanem az országos
pedagógiai közéletre is. Ezekben az évtizedekben olyan vezető beosztású, jelentős
közéleti feladatokat is ellátott pedagógusok voltak a társai, mint Gárdonyi Lajos,2

1

Tölgyesi József dr. univ. főiskolai docens, rektori tanácsadó, Kodolányi János Egyetem, Székesfehérvár
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Gárdonyi Lajos (1913–1995) tanító, tanár, megyei vezető szakfelügyelő, a pedagógiai intézet elődje
alapító vezetője, szakmai folyóiratok és könyvek kiadója.
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Huszár János,3 Egerszegi Ferenc,4 Kapor Károly,5 Süle Sándor,6 Benke László,7 Pacsu
Gergelyné,8 Tóth József,9 akik elismert szakmai tekintélyek voltak a Veszprém megyei
pedagógusok körében.
Ami közös bennük: a (nép)tanítói10 végzettség, amelyhez további szakmai
képesítést szereztek, a pedagógiai és a civil kulturális közéletben vállalt jelentős
szerepük, a lokális térségben végzett település- és neveléstörténeti kutatásuk,
a hivatásként teljesített pedagógus életútjuk, valamint az, hogy többen a Dunántúlon
és némelyikük országosan is ismert lett. Ez a munkásságuk több rétegében valósult
meg: irodalmár, pedagógiai és helytörténeti könyvek írói, országos szintű szakmai és
civilszervezeti tagságuk, vezetői megbízatásuk, a pedagógiai lapokban, folyóiratokban az írásaik megjelenése stb.
Ők a néptanítói nemzedék képviselői lettek. Feladatukat a legmarkánsabban
Trefort Ágoston vallás- és közoktatásügyi miniszter (1872–1888 között) fogalmazta
meg: „A néptanító népboldogító is legyen, emelje fel magához a népet, közölje, ossza
meg vele a szellemi kincseket, melyekkel bír, nevelje a népet, hogy gyarapodjék
ismereteiben, ösztönözze munkára, emelje az ipart, s emelni fogja a nép jólétét is.”11
A feladatuk ilyen kiterjesztése természetes volt: a korabeli felfogás szerint a tanítót
az egész közösség szellemi vezetőjének tartották, a tanító(nő)képzőkben erre
készítették fel őket.
A néptanító fogalma nemzedéket jelölő attribútumnak is tekinthető. (A nemzedék
a történelmi szaknarratívákban korszakot jelző szó is, például a reformkor nemzedéke, a két világháború közötti nemzedék, az ötvenes évek nemzedéke, a rendszerváltás után felnőtté vált nemzedék stb.) A néptanítók olyan, a köztársadalom által
kanonizált réteget alkottak, amelyet tradicionális metaforaelemekkel is megjelenítettek.12 Ennek azért van szerepe az életútjuk megjelenítésében, értékelésében, mert

3

Huszár János (1924–2017) tanító, tanár, helytörténet-kutató, megyei vezető szakfelügyelő, számos
tanulmány és kötet szerzője.
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Egerszegi Ferenc (1921–2006) tanító, tanár, általános iskolai igazgató, költő, pedagógiai szakíró.

5

Kapor Károly dr. (1932–2017) tanító, tanár, tanulmányi felügyelő, a megyei tanács művelődésügyi
osztálya vezetője, az országos vezetőképző igazgatóhelyettese, a megyei pedagógiai intézet igazgatója,
pedagógiai szakíró.

6

Süle Sándor (1908–1996) tanító, iskolaigazgató, helytörténet-kutató, szakíró.

7

Benke László (1914–1999) tanító, tanár, iskolaigazgató, helytörténet-kutató, múzeumalapító, szakíró.

8

Pacsu Gergelyné (1926–2006) tanító, gyermekszervezetek vezetője, helytörténet-kutató, szakíró.

9

Tóth József (1918–2016) tanító, tanár, iskolaigazgató, civil szervezetek vezetője, helytörténet-kutató,
szakíró.

10

A néptanító azoknak a megnevezése, akik a középfokú tanítóképzőkben kaptak tanítói (és többnyire
ezzel párhuzamosan kántori) oklevelet. Bár az 1868 utáni időtől törvényekben, jogszabályokban és
a pedagógiatörténeti szakirodalomban is olvashatók a népiskola, népoktatás, népnevelés stb. megnevezések, hivatalosan a néptanító mint szakfogalom nem, csak a közhasználatban kapott elfogadottságot.
Ezt a megnevezést etimológiai szempontból nem értelmezik a lexikonok, szócikk-ként a pedagógiai
lexikonokban sem található meg.

11

Idézi Mann Miklós (1982): Trefort Ágoston élete és működése. Budapest, Akadémiai. 105. p.
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Erre vonatkozóan l. pl. Baska, 2008; más társadalmi elitekről Nagy P. T. , 2007.
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szimbiózisban éltek azzal a környezettel, amely a munka- és (többnyire) a lakóhelyük
is volt. Jellemző volt a viszonylag állandó tevékenységrepertoárjuk is: a tanítás
mellett a kántori teendők ellátása, népművelési feladatok végzése, az iskoláskoron
túli fiatalokkal való foglalkozás, helyi felnőtt programok szervezése stb.
A néptanítók életútját nemcsak hivatalos iratok, naplóik, önéletrajzaik, az oral
historyként feljegyzett vagy áthagyományozódott történetek örökítették meg, hanem
számos szociológiai, társadalom- és neveléstörténeti könyv, tanulmányok sokasága,
s emlékeik ott találhatóak iskolai, településtörténeti gyűjteményekben, múzeumokban és levéltárakban. A nevelés- és a helytörténeti szakirodalomban egyre gyarapodnak azok a kötetek, könyvsorozatok, amelyek egykori néptanítók, vagy a pályájuk elején e munkakört betöltők, később magasabb képzettséget szerzettek életét
mutatják be.13 Számos helyen (főképpen 1990 után!) ugyancsak az emlékük, a munkásságuk megbecsülése jele, hogy iskolát, helyi múzeumot, utcát, iskolai helyiséget,
tanulmányi és sportversenyt, kitüntetést, díjat neveztek el róluk, emléktáblát avattak
a tiszteletükre, díszpolgári címet adományoztak számukra stb.
Fonay Tibor e kortársaival Veszprém megye közoktatásának nemcsak résztvevői,
hanem a 20. század utolsó harmada neveléstörténeti lenyomatának is részesei lettek.
Bár a politikai-társadalmi közeg és az oktatásügy folyton változó körülményei
között dolgoztak, a cél egyértelmű volt: a mindenkori gyermeknemzedék etikus,
tudással teljes14 felkészítése a felnőtt életre.
Életútja: Pécsett kapott kántortanítói oklevelet, amelyet kiegészített (világi és
egyházi) gyakorlóiskolai tanítói képesítéssel. Magyar–történelem szakos általános
iskolai tanári oklevelet, majd pedagógia szakos egyetemi diplomát szerzett. Munkásságának fél évszázada alatt mindig „az élet sűrűjében” volt. A pályája elején a Balaton-felvidéken, Kővágóörsön volt tanító, majd Kolozsváron és Pápán gyakorlóiskolai
osztálytanító, s lett körzeti iskolafelügyelő, majd 1946-ban körzeti általános iskolát
alapított Révfülöpön (ahol élete végéig lakott). 1967-től Tapolcán volt járási művelődésügyi osztályvezető, majd 1971-től a megyei pedagógus-továbbképzési központ
pszichopedagógusa, kiadványszerkesztője. Ez utóbbi munkát végezte a megyei
pedagógiai intézetben is, amely az óvodapedagógusok, tanítók, szaktanárok és
szakfelügyelők szakmai szellemi találkozóhelye lett. Első szerkesztője volt az intézet
folyóiratának, könyv- és füzetsorozatának. Több mint húsz kötetet jelentetett meg,
több száz tanulmánya, szakmai és művelődéstörténeti írása jelent meg könyvekben,
folyóiratokban, lapokban. Számos kitüntetéssel ismerték el a munkáját, többek
között a kor legnagyobbjával, az Állami-díjjal. E díj összegét alapítványba fektette
azzal a céllal, hogy a továbbképzéseken legjobban teljesítő pedagógusokat ennek
a kamataiból jutalmazzák.

13

Néhány kötetsorozat e körből: Jeles pedagógusok Győr-Moson-Sopron megyében (Győr); Pedagógusok
arcképcsarnoka (Debrecen); A pedagógia jeles személyiségei Veszprém megyében (Veszprém) és különböző kötetcímekkel Nógrád megyében.

14

Ma így definiáljuk: kompetenciahálóban kiteljesedő.

Neveléstudomány – oktatásügy

1975-ben ment nyugdíjba, ezt követően sorra jelentek meg a könyvei, s folytatta
szakmai és művelődéstörténeti előadásait, többek között a pedagógus-továbbképzéseken is. Munkásságáról számos írás, többek között két könyv és bibliográfia15 jelent
meg. Fonay Tibor már az 1930-as évek elején jónéhány szakmai lapban publikált, és
alig harmincévesen már országosan ismert lett a neve pedagógiai, szociográfiai és
irodalomtörténeti írásai révén.16
Könyvei három nagy témakörbe sorolhatók: 1. pedagógiaiak, 2. önéletrajziak,
helytörténetiek (főképpen irodalmi, képzőművészeti tartalommal).

1. PEDAGÓGIAI TÉMÁJÚ KÖNYVEI
Amikor első könyve 1941-ben megjelent, már több mint nyolcvan rövidebb-hos�szabb írása volt olvasható a szakmai és a közéleti lapokban. Ebben a művében
közölte a legfontosabbnak és aktuálisnak tartott cikkeit, tanulmányait Nevelési
kérdések cím alatt:17 „…összegyűjtötte a tisztán neveléssel foglalkozó cikkeit és
tanulmányait. Hat ciklusba osztotta. Ezzel is élénken igazolta, hogy impressziós és
erős tanulmányokon szerzett kincsei között különbséget tesz. Cikkei, tanulmányai ma
sem vesztettek időszerűségükből. Van bennük életszerűség és okos problémalátás. Nem
egyszer olyan kényes kérdésekben szólal fel ízléssel és kellő mérséklettel, mint az értéki
nevelés…” – írja a Beharangozóban a nála korosabb pedagógus-író, a későbbi jó
barát, Váth János.18
Teljes nyíltsággal írt a ’30-as évek közoktatásáról és a jelenről: „Szomorúság
a társam és az önemésztődés, ha arra gondolok, hogy az, ami akkor évekkel ezelőtt
gyötrő probléma, kínzó sürgetés, kétségbeejtően követelődző élni akarás volt, bizony,
ma is halott.” De fiatal pedagógusként, aki még csak a pályája első évtizedében van,
optimistán látja a jövőt, vagy legalábbis reménykedik abban, hogy ez majd másabb
lesz a mainál: „Bízom mégis abban, hogy egyszer mindenből, ami jelen, múlt lesz, és
az a jövő lesz a jelen, amelyiket tisztultabbnak, szebbnek, erkölcsösebbnek, igazságosabbnak, jobbnak, szentebbnek hiszünk és érzünk a mainál, és amelyiknek a kialakításán olyannyit fáradozunk mi, nevelők.” (120–121. o.) A kötet fejezetcímei jól
tükrözik Fonay pedagógiai érdeklődése témacsomópontjait: Nevelők és nevelés;
Szociális nevelés; Szexuális nevelés; Esztétikai nevelés; Értelmi nevelés; Új világ felé.
15

Tölgyesi József: Fonay Tibor. Veszprém, 1982. (Veszprém megyei pedagógiai bibliográfiák 1.)
Uő: Fonay Tibor (1911). Veszprém, 1991. (Veszprém megyei pedagógus életrajzok 5.), és ugyanez bővített kiadásban 2011-ben a sorozat 11. köteteként: Fonay Tibor pedagógiai és közéleti munkássága.

16

Néhány ezek közül: A megnemértett tanítóság; Vívódó kérdések (Nemzetnevelés, 1931); Két tanító beszélget (uo. 1932); Finta Sándor (uo. 1933); Balatoni író az irodalmi értékelés mérlegén (Tapolcai Újság,
1934); A családvédelem jegyében (uo. 1935); Pedagógiai irányok a népiskolában (Nemzetnevelés, 1935);
Falusi iskoláink szociális viszonyai (uo. 1936) stb.

17

Nemzedékek kiadása, Kolozsvár.

18

Váth (Horváth) János (1887–1962) tanító, Balatonalmádiban volt iskolaigazgató. Közel ötven regénye
jelent meg, ezek többsége balatoni témájú.
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A második kötete19 kolligátum: a füzetekként megjelent didaktikai és módszertani írásait tartalmazza, amelyek kapcsolódtak a gyakorló iskolai munkájához.
Ebben a tanítás szabadabb formájáért emelte fel a szavát. Erről így írt: „… a tanító
szabadsága adja meg a tanítandó egység formáját és módszeres tartalmát. Ez a szabadság semmi esetre sem fajulhat módszereskedéssé. De nem fajulhat ez a szabadság
pedagógiai szabadossággá sem, mert ez esetben meg a tanítót a didaktikai anarchizmus veszélye fenyegeti... Ne feledje a tanító, hogy a módszer, a formális fokozatok csak
eszköz, éppen úgy, mint a szabadabb tanítási forma… de ezzel eredményesen csak
az tud élni, aki jártas az elméleti és a gyakorlati pedagógia útvesztőiben.” Ezt nemcsak a tanítóképzősök oktatásában, hanem a későbbi évtizedekben is a továbbképzések során (igaz, a megváltozott neveléstudomány-elmélethez és -gyakorlathoz
igazítottan) –, de nagy következetességgel valósította meg. E rövid idézetből is
kitűnik, hogy pedagógiai gondolkodásában az elmélet és a gyakorlat szimbiózisa
tükröződik, amely alapja volt mindenkori pedagógus ön- és továbbképzési gyakorlatának.
1945 és 1955 között mindössze három írása jelent meg, s ezeknek nem volt
pedagógiai vonatkozása.20 1956-ban kezdett újra publikálni, igaz, gyéren, és főképpen irodalmi és művészettörténeti témájú műveket jelentetett meg. Az áttörés
1957-ben volt: akkortól szinte az élete végéig rendszeresen és nagy számban közölték
a cikkeit, tanulmányait megyei, regionális és országos szakmai, valamint irodalmi
lapok és tanulmánykötetek. Kitüntetett közlési helyei voltak a Köznevelés és a Veszprém megyei Pedagógiai Körkép folyóiratok, valamint a Napló című megyei napilap.
Közel negyed század múlva, 1968-ban jelent meg az újabb könyve, amely a pedagógusok ön- és továbbképzése szükségességével foglalkozik, és egy akkor közkeletű
fogalommal, a szakmai „elszürkülés”-sel hívja fel erre a figyelmet.21 A pedagógusok
körében igen kedvelt, színvonalas, az aktuális problémákat is megjelenítő hetilapban
számos témában bontakozott ki országos vita. Közöttük az egyik az „elszürkülés
veszélye” volt, amelyben több írásával Fonay nyilatkozott meg a legkarakteresebben.
Ezeket a közléseit gyűjtötte egybe az ugyancsak népszerű, nagy példányszámban
megjelent A pedagógia időszerű kérdései hazánkban című kötetsorozat számára.
A fülszövegből egy részlet, amely rávilágít szakírói kvalitásaira és habitusára,
a pedagógia és a pedagógus kapcsolatáról vallott nézeteire: „Fonay Tibor a pedagógiai sajtó hasábjairól jól ismert szerző, pedagógiai közéletünk egyik legidőszerűbb,
legizgalmasabb problémájáról ír. Éles szemmel, friss, eleven stílussal elemzi a pedagógusok szakmai és kulturális önképzési problémáját. Fonayt idestova negyedszázada
foglalkoztatja a téma: a pedagógusnak nem szabad lemaradnia a fejlődésről… Fonay
nyughatatlan szellemű pedagógus egyéniség, ez jellemzi szakírói tevékenységét is:

19

A népiskolai módszertan kis tükre. Erdélyi Iskola, Kolozsvár, 1944.

20

Egy néprajzi gyűjtés anyaga és két szépirodalmi könyv ismertetése egy évtized alatt, holott 1944-ben és
az ezt megelőző évben együtt 50 cikke, tanulmánya jelent meg.

21

Az elszürkülés veszélye. Tankönyvkiadó, Budapest, 1968.

Neveléstudomány – oktatásügy

olvasóit mindig többre, mindig nagyobb, magasabb célok elérésére ösztönzi – mostani
könyvecskéjének is ez a legnagyobb erénye.”
Ennek és a más tartalmú vitáknak a hátterében az oktatási rendszerről szóló 1961.
évi III. törvény és az 1965-ös korrekciója álltak, amelyek átformálták a pedagógiai
gyakorlatot, s folyamatosan hozzárendelődtek az elméleti kutatások. E kettő folyamata és eredményeként pedig nagy számban jelentek meg teoretikus és praxis jellegű
szakkönyvek.
E kötete néhány fő témacíme, amelyek koherens tevékenységrepertoárt adnak:
Könyvet a kézbe!; Képesítés nélküliek a katedrán; Pedagógusok a padokban; A szervezett továbbképzés útján; A pedagógus és az iskola; A pedagógus és a pedagógus. Írt
az általa Veszprémben és Tapolcán szervezett Tanítók Akadémiájáról, s az első
között foglalkozott a programozott oktatás jövőjével, valamint a pedagógusok minősítő vizsgája szükségességével.
Progresszív gondolkodásmódja a későbbiekben is olyan problémák – és ezek
megoldásai – felé vonzották a figyelmét, amelyeket szakmai megalapozottsággal, de
népszerűsítő stílusban jelenített meg a pedagógiai sajtóban. Gondolkodása, aktivitása dinamizmusához nem az egy témájú pedagógiai könyvek készítése illett, hanem
a cikkek és a rövidebb-hosszabb tanulmányok írása, amelyeket (később, az élete
végéig tartóan) tematikus egységekké szervezve, kötetenként adott közre.22
Egy évtized múlva jelent meg az újabb pedagógiai témájú könyve, amelyben a fő
motívum a szülők nevelési gyakorlatának bemutatása volt, s természetesen bőven
merített a maga pedagógus-szülő kapcsolatai köréből is.23 A kötet bevezetőjében
erről így írt: „A Család és Iskola valaha folyóiratcím volt csupán. Ma szimbóluma
ama két tényezőnek, melyik a nevelésből a fő részt vállalja. A családnak és az iskolának… Egyik a másik nélkül nem élhet. Az egymásra utaltság történelmi termék
egyfelől, de erősen társadalmi termék másfelől.
Az itt következőkben történetek, miniatűrök, karcolatok, pillanatképek állnak sort,
hogy valljanak a legnagyobbról, a két tényező egysége, egymásra utaltsága, egymásért
valósága problémáiról. Arról a pedagógiai szituációról, amit a család és az iskola
valójában jelent, ahogy ma van.” Fonay Tibor nagy „pedagógiai mesélő”. Ennek
hátterében az áll, hogy mindig folyamatosan figyelte, szinte monitorozta a pedagógiai helyzeteket, történéseket, és ezeket a maga szépírói-pedagógiai stílusában úgy
jelenítette meg, hogy a konklúzió nemcsak nevelési tanulság volt, hanem olyan
reflexió is, amely továbbgondolásra késztette az olvasót. „A történetek valamennyije
egy interperszonális jelenségnek is függvénye” – írta ezzel kapcsolatban, hogy a két
„intézmény”, az iskola és a család kapcsolatában a személyközi kapcsolatoknak kell
dominálnia. Ebben az ő tanítói habitusa lelhető fel, amely már ekkor is abban

22

Jó érzékkel választotta meg, hogy a könyveit mely kiadók jelentessék meg. Ebben mindig azt a lehetőséget kereste, hogy a könyve számára melyik biztosíthatja a nagyobb publicitást.

23

Szülőkről – szülőknek. Veszprém, 1978. (Veszprém megyei pedagógiai kiskönyvtár 18.)
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nyilvánult meg, hogy Veszprém megyében „a tanítók tanítója”-ként tisztelték.24 S
mielőtt az olvasó belelapozna a hangulatos történetekbe, Fonay az utolsó szó jogán,
axiómaként, mintegy pedagógiai hitvallásul írja: „…egyetlen feladatunk van:
tanítani azokat, akik tanítanak, s nevelni azokat, akik nevelnek. Tanítani felismeréssel, példával, hittel, s egyáltalán a nevelés valamennyi lehető eszközével”.
Fonay Tibor pedagógiai írásai erősen neveléstörténeti beágyazottságúak. Ez
nemcsak az egykori tanulmányai, hanem az érdeklődése és a közéleti szerepvállalásai25 miatt is folyamatosságot jelentett a munkáiban. 1991-ben neveléstörténeti
témájú írásait jelentette meg kötetben Vallatom a történelmet címmel.26
Ez alcímmel jelzett triptichon: Tények – Iskolák – Emberek – középpontban
az iskola, amely köré felfűzte a megtörtént eseményeket (a tényeket) és az embereket:
főképpen pedagógusokat, s néhány más olyan személyt is, akik „pedagógia-közeli”ként értelmezhetők: írókat, költőket, társadalomtudósokat, és a pedagógiai közélet
jeles szereplőit.
E történelmi (neveléstörténeti) tablója írásaiban mindig fellelhetők az aktualitások, mert olyan párhuzamokat jelenítenek meg, amelyek a múltat a jelennel kapcsolják össze. Ezek főképpen a ’70-es, ’80-as években készültek, azonban néhánnyal
visszatekint a pályája első időszaka eseményeire is, utalásként arra, hogy csaknem
ugyanazok a pedagógiai problémák újra és újra felbukkannak, és meggondolásra,
válaszokra késztetik az iskola, a gyermekek körül munkálkodókat. (Néhány ezek
közül: A fegyelmezési eljárásaim forrásainál; A fegyelem történetisége tükrében; Visszhang egy iskolaépítésről; Mécs László vallomásai kántortanító édesapjáról; Legszebb
diadalait a tanári katedrán aratta: emlékezés Pauler Tivadarra; Egy tudós néptanító:
Huszár Győző; Egry József és a pedagógusok stb.)
A 1990-es évek elejétől felgyorsultak a kötetkiadásai. Nemegyszer két munkája is
megjelent egy évben. Ezt számvetésnek tekintette: egyrészt az életműve bemutatása
szándékával, másrészt egy olyan kor pedagógiai lenyomataként, amikor nagy
fordulatokat vett a történelem (1948, 1956, 1989). Nemcsak hogy nem vonta ki magát
az új feladatok vállalásából, hanem újra és újra jobbítója akart lenni a társadalmi (és
benne a pedagógiai) közéletnek, melyben a könyvek és a képzések fontosságát
helyezte előtérbe; szinte élete végéig e kettő volt nála a kitüntetetten, folyamatosan
jelen lévő téma.
1993-től haláláig évkihagyás nélkül jelentek a meg a könyvei, melyek sorában
három volt pedagógiai tartalmú. 1993-ban adta közre A képzés és önképzés útjain

24

A könyv fejezetcímei jól tükrözik a tematikus összeállítás tartalmi kereteit: Család és iskola; Az erkölcs
visszfényénél; Az értelmesség tükröződései; A kényeztetés virágai; Módszerek útján; A tanulás örömei;
Múlt – jelen – jövő.

25

A Magyar Pedagógiai Társaság 1969-ben megalakult Veszprém megyei tagozatában a neveléstörténeti
munkabizottság elnöke, majd az (e sorok írója kezdeményezésére) 1990-ben alapított Veszprém Megyei Neveléstörténeti Társaságnak szintén elnöke lett. Számos neveléstörténeti konferencia, felolvasó
ülés levezetője, előadója volt. Különösen sokat foglalkozott a két világháború közötti tanítók szép- és
szakírói munkássága bemutatásával.

26

Megyei Pedagógiai Intézet, Veszprém. (Megyei Pedagógiai Körkép kiskönyvtára 35.)
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címmel azokat a szociográfiai jellegű írásait, amelyek interjúkban mutatták be
főképpen képesítés nélküliek küzdelmét az óvónői, tanítói és/vagy a tanári oklevél
megszerzéséért. Ezek már akkor is (a hatvanas és a hetvenes években) a kor pedagógusképzését jól jellemző életút-leírások voltak, napjainkra pedig a hazai pedagógiatörténet különleges epizódjaiként tekinthetünk vissza arra, hogyan váltak/lettek
pedagógussá azok, akik nem foglalkozást, hanem hivatást akartak választani
maguknak – s főképpen: vidéken, kis falvakban, közöttük olyanokban is, ahol
a pedagógusléthez a minimális feltételek is alig voltak meg. Szinte hősies küzdelem
volt ez a körülmények és a tanítás-tanulás szorításában.27
Évtizedeken át írta kisebb-nagyobb cikkeit, tanulmányait a képzésről és önképzésről, amelyeknek fókuszában a pedagógusok és a könyvek voltak. Az „elszürkülés
veszélye”, mint a pedagógus munkájának „elsilányosodását” megelőzni akaró
felhívás-gondolata vissza-visszatérő témája volt szakírói munkájának. 1994-ben
ezekből a legfajsúlyosabbakat, a legnagyobb szakmai-közéleti visszhangokat
kiváltókat gyűjtötte össze a Könyvet a kézbe! (Cikkek, tanulmányok) című kötetében.
A sor az Olvasó népért mozgalomtól az új és a még újabb neveléstudományi és
praxisjellegű szakkönyvekig terjed, mintegy önvallomásként arról, hogy az évtizedek során aktuálisan melyeket tartotta fontosnak, szükségesnek, hogy a pedagógusok kézbe vegyék.28 Herzent29 idézi: „A könyv az egyik nemzedék végrendelete a másik
nemzedék számára, az ősök tanácsa az utódoknak, akik most kezdik az életet;
parancs, melyet a leváltott őr ad a helyébe lépőnek. Az emberiség egész élete egymást
követő rétegben rakódott le a könyvekben: népek, államok pusztulnak el, de a könyv
életben marad, és a könyvben nem csak a múlt van… a könyv a jövő programja is.” S
hozzáteszi saját küldetéstudata megfogalmazását: „Annyit tehetek mégis, amit
ezekben a sorokban is teszek: összegyűjtöm életem mindama megnyilatkozását,
amelyek könyvügyben elém tolulnak és tollhegyre kívánkoznak… biztatásként is
a könyvre utalással: Tolle, lege!”30
Egy másik kötetében31 azok az írásai olvashatók, amelyeket a megjelenés helyei
szerint rendezett egymás mellé: amelyek tanulmány- és más gyűjteményes kötetekben, antológiákban szerepelnek – ezért változatos témájúak és a megjelenésük éve is
széles skálájú. Fontosnak tartotta ugyanis, hogy olyan szerzői környezetben és olyan
kiadványokban is szerepeljen, amelyek önmaga és pedagógustársai számára is hitelesítik szakmai elkötelezettségét, s (ha nem is tudatosan, célzottan), bizonyítja a velük

27

Ez volt az első olyan kötet, amely Fonay magánkiadásában jelentetett meg, s az ezt követőek nyomdaköltségét is maga biztosította. Elhíresült mondása lett (mivel nem születhetett saját gyermeke):
Mindegyik könyvem egy-egy gyermekem. E könyvek mindegyike Veszprémben készült.

28

E kötete címe azonos a Köznevelésben megjelent írása címével, amely reflexiója volt egy vitasorozat
kapcsán. (1962. 20. sz. 613–614. o.) 1963-ban ismét visszatért e témára: Jó könyvet a kézbe! Köznevelés,
33. sz. 738–739. o.

29

Herzen, Alexander Ivanovics (1812–1870) politikus, író, pedagógus.

30

Tolle, lege! Vedd és olvasd! (Szállóige Szent Ágoston Vallomásaiból.)

31

Társszerzők között. Veszprém, 1995.
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való egyenrangúságát:32 „Ha úgy hozta a sora, szélesre terítettem a vásznat. Legtöbbször nem is egészen saját jó szántamból. Nem egyszer ide-oda felkértek, írnék cikket,
tanulmányt. Így kerültem társszerzőként nem csupán cikkek sora alá szerzőként, de
országos kiadványok társszerzőjeként egy-egy rangosabb kiadványba és rangos kiadók
sorába.”33 Tizenöt írását válogatta be e kötetébe. E kötet egyik írásában fogalmazta
meg azt, ami az előbbi könyvére, a falusi pedagógusok feladataira utal: „Városon
egy-egy művelődési feladat ellátására külön személy van, falun azonban igen sokszor
csupán egyetlen tanító. Így lesz aztán a tanító egy személyben színigazgató és karnagy,
tánctanító és szónok, néprajzos, sportoktató és könyvtáros, minden kultúrfeladat
munkása és megoldója.”34
A pedagógiai témájú könyveit két remek, rendkívüli tematikájú kötettel zárta le
1995-ben és 1996-ban. Mindkettőnek azonos a főcíme: Pedagógiai ellenponttan.
Üröm és öröm a pedagógiában. Az első kötet alcíme: Az üröm (nemszeretem történetek), a másodiké Az öröm (a pedagógia aranyderűje). Ezeknek – témájuk és tartalmuk szerint – nincs párhuzamuk a hazai pedagógiai irodalomban.35
A pedagógusok (de főképpen a falusi tanítók) már évszázaddal ezelőtt is szívesen
anekdotáztak, adomáztak a velük vagy másokkal megtörtént tréfás, kacagtató vagy
éppen szomorkás, karcos történeteik elmesélésével – különösen, ha alkalom adódott
pinceszerezésre, ahol néhány pohár bor már elő is csalogatta a múltban vagy éppen
a közelmúltban történteket.36
Kortársa, pedagógus barátja, aki maga is író (és nem kevésbé: rangos költő) volt,
így írt erről: „Mindig csodáltam, amikor előadásai közben – amolyan kísérőként, s
főleg a figyelem ébren tartása érdekében – előszedett emlékezete tarsolyából példákat,
személyekkel teli eseményeket jó ízű stílusban és meggyőző csattanóval.”37 Egy másik
megállapítás: „P. Kovács Imre Fonayt igazi értelmiséginek, ’szellemi örökmozgónak’
nevezi. Nem ok nélkül. Fonayt – a kopott aktatáskájával, annak degeszre töltött

32

Ezt a pszichoanalízis a (személyes, az ő esetében a szakmai) magánytól/magányosságtól való félelem
megelőzése/kivédése aktusaként írja le. Ugyanis ő csak „kifelé” élhette meg a maga pedagógus létét:
nem volt gyermeke, aki követhette volna a pályáján, felesége pedig „csak” polgári iskolát végzett háztartásbeli volt egész életében.

33

Az idézet helye: Előszó helyett. 5. p.

34

Az eredeti megjelenése: A pedagógusok helye és szerepe a népművelésben. A Veszprém megyei Tanács
VB. Művelődésügyi Osztályának 1958. évi Tudományos Ismeretterjesztési Tájékoztatója. Veszprém,
1958. 31–37. o. Veszprém megyében ekkor még sok olyan község volt, ahol egy vagy két tanító látta
el az iskolai és a népművelési munkát. Még ismeretlen volt a körzeti iskola fogalma, amely később,
a hatvanas évek második felétől, már jó konstrukciót jelentett a községek közötti iskolai együttműködésben.

35

Legalábbis az általam áttekintett szakkönyvészeti anyagban.

36

Az ilyenekre történő utalások találhatók – igaz, elszórtan –, Veszprém megyei pedagógusok életrajzában, a két világháború között a városok (Veszprém, Tapolca, Balatonfüred, Pápa stb.) lapjaiban és
a tanítókörök jegyzőkönyveiben is.

37

Részlet a Jeles alkotók megörökítése című írásából. Napló, 1996. január 26.
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legfrissebb szakkönyveivel – az állandó jelenlét jellemzi. Mindig mindenütt mindenben ott van.”38
Fonay Tibor olyan pedagógus közéleti személyiség volt, akivel – vagy az ő
környezetében –, mindig és mindenhol „történt valami”. Maga is jó anekdotázó volt,
s kollégái, a szülők, vagy bármilyen közösségi esemény résztvevői szívesen hallgatták
a sztorijait, amelyek többsége, természetesen, jó poénokkal megtűzdelt volt. Ezekből
szívesen közöltek a korabeli (a ’60-as, ’80-as évek közötti) helyi lapok. S e két kötet
írásai többnyire ezek gyűjteményei, amelyet kiegészített olyanokkal, amelyek
frivolságuk miatt csak e kötetekben kaphattak helyet.39
Az első kötet bevezetőjében erről így szólt: „Megírtam pedagógiai életem kis
pedagógiai miniatűrjeit… Aztán a megírtakat két részre kellett osztanom. Itt most
az olvasók az ’üröm a pedagógiában’ történeteit olvashatják, melyekről magamnak is
az a véleményem, álmomban se jöjjenek vissza. Míg majd a másikban mindezeknek
a pedagógiai ellenponttan szabályaira hivatkozva, egy ellentétpárja kerül írásba:
az ’öröm pedagógiája’. Míg amazokból nem egy olyan, hogy a nyomdafestéket is alig
bírta volna el, és alig pár kapott csak sajtóközlést, emezek a sajtóban tömegével kaptak
nyilvánosságot, s széles, kedvező közhangulatot teremtettek és kaptak visszhangot.”
Fonay pedagógiai habitusa nyilvánul meg ezekben a történetekben: az, hogy
a pedagógiát komoly tudománynak és a tanítást szellemi és fizikai erőfeszítésnek
tartotta, ám mindezek mellett ott kellett, hogy legyen az az öröm is, amelyet bár
árnyaltak „nemszeretem” történetek, de a hivatást mégis optimizmussal teli szeretetként kell megélni. Fonay Tibor pedagógiai életműve ennek bizonyítéka.

2. ÖNÉLETRAJZI KÖNYVEI
1993-tól 1998-ig öt kötetbe gyűjtötte össze a különböző munkaterületein végzett
tevékenysége „megírt” anyagait. E sorban az első kötetben népművelői munkájáról
olvashatunk.40 Pályája első két évtizedében számos népművelői feladatot is el kellett
látnia, amelyet akkor a tanítói munkakör természetes velejárójának tekintettek –
főképpen a falvakban. Sőt, nemegyszer hivatali teendőket is elláttak: voltak kisbírók,
cséplőgép-ellenőrök, vezettek jegyzőkönyveket, kötelezően korteskedtek stb.
Szervezték a fiatalok és a felnőttek kulturális programjait, vezettek labdarúgó-mérkőzéseket, zene- és énekkarokat, majd az 1950-es években szervezték a Szabad Föld
Téli Esték előadásait, a helyi politikai fórumokat, voltak vezetői civil szervezeteknek
stb. Fonay ezek közül mindegyiken „átesett”: benne volt a népművelés „sűrűjében”,

38

Faludi Szilád ismertetése az Életem…I. kötetről. Embernevelés, 1995. 3. sz. 59–61. o.

39

Annak oka, hogy közöttük vannak olyanok is, amelyeket korábban nem publikált, az, hogy (mai megfogalmazással) a személyiségi jogok megsértése kategóriába tartozók lettek volna. De élete alkonyán,
amikor pályatársai többsége „égi útra ment”, már megtehette – nevek nélkül.

40

Egy népművelő visszanéz. Veszprém, 1993.
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ami amúgy nem volt idegen tőle. mert mindig szerette a társaságot, s szeretett
az események középpontjában lenni. Ez utóbbi a jó értelemben vett vezetői habitusából adódott: a szervező és irányító készsége tették lehetővé számára, hogy a pedagógián túli közösségekben is otthonosan mozogjon.
Számos olyan könyv jelent meg, amelyek a népművelés történetéről szólnak.
Az igazán hiteles, a mindennapokban végzett munka történetei azonban a Fonaykönyvhöz hasonlókból ismerhetők meg, mert ezekben emberi léptékűek az események, konkrétak az ebben részt vett személyek, és ezekből áll össze „a nagy egész”.
Néhány cím a kötetből: Az ismeretszerzés és -terjesztés új útjai; Egy kis „boros”
népművelés; A révfülöpi művelődési telep tervezete; Rendhagyó táborozás a Kárpátokban; Csak tiszta forrásból.
Ezt a kötetet az ún. „életem”-könyvek követték, az első 1994-ben, címe – Életem,
ahogyan enyhe jóindulattal azt mások látták – már elővételezi a közölt írások
forrásvilágát: életútja különböző szakaszait, eseményeit úgy mutatja be az olvasók
számára, ahogyan erről a különböző alkalmak kapcsán a számos szerző írt. Róla és
a munkáiról szóló írások: interjúk, könyvbemutatók, könyvismertetések, tudósítás
a kitüntetéseiről, életrajzi és más lexikonok anyagai, az alapítványáról írtak fedik fel
életútja egy-egy mozzanatát vagy időszakát.41
Fonay fontosnak tartotta, hogy az olvasók számára (akik természetesen főképpen
a megye pedagógusai, népművelői, könyvtárosai), először mások mutassák be őt
(mintegy kizárva a szubjektivitást), és általuk tükröt tart eléjük, amely objektív,
valós képet ad. Ugyanez a motívuma az Egy élet naplója (Visszhangosan) című
kötetének,42 amelyben az események leírásaiból rekonstruálható a pedagógiai és
a más vonatkozású életútja. Az ebben közölt írásaiból mint mozaikokból, konzekvensen összerakható az a pályakép, amely őt jeleníti meg a különböző társadalmi
korokban, 1930-tól az 1990-es évekig tartóan. Ezek azonban túlmutatnak a személyességen: politikai, társadalom- és pedagógiatörténeti aspektusok világítják meg,
hogy az évtizedek során hogyan rakódtak egymásra a különböző nézetek, elgondolások, a tervek megvalósítása (vagy hiánya), a pedagógiai innovációkért folytatott
küzdelem, a politikai pálfordulások szakmai következményei, a pedagógiai megújulás lehetőségének akadályai stb. Ismét csak néhány fontosabb, jellemző cím ezekre
vonatkozóan: Sajtópöröm; Iskolaszervezés, iskolaalapítás; Ütközőben; Rangosokkal
egy rangon; Bizalmas megbízatásban; Nyert csata; Közügyben: Egry; Kincseimből.
Az Életem II.,43 amelyben a cím folytatása azonos az előzővel: „ahogyan enyhe
jóindulattal azt mások látták”, szintén arra reflektál, hogy milyen is ő és a munkája
értéke. Ez az őt „… jellemző mozzanatokból, történésekből, a mások által megírt
Fonay-portrékból, méltatásokból, levelekből és más dokumentumokból összeálló kép

41

Ez a könyve az Életem… nem sorszámozott I. kötete, amelyet még kettő (a II. és a III.) követett.

42

Veszprém, 1996.

43

Veszprém, 1997.
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hűen tükrözi a közösségért évtizedeit áldozó jeles pedagógus egyéniségét, életútját”.44
A kötet különlegessége, hogy a róla, vele kapcsolatban írtakhoz kézirat-faximilék
járulnak. Ezek a Balaton-parton vagy ennek közelében élő írók, költők, képzőművészek hozzá írott levelei, könyvdedikációi. Több között Egry József festőművész, Fodor
András író, Keresztury Dezső író, Borsos Miklós szobrász sorai olvashatók. S akik e
kötetben írásaikkal megjelenítették Fonayt, a megyében élt/élő pedagógusok,
könyvtárosok, újságírók. Mások Budapestről tartották érdemesnek azt, hogy helyet
kérjenek az életutat méltatók között, mint például a Köznevelés munkatársa, Vati
Papp Ferenc vagy a didaktika egyik kiválósága, Faludi Szilárd, Somogyból Matyikó
Sebestyén József író, muzeológus, Zalából Sinkovits Eta, Sopronból Csányi Tamás. E
„körbeölelés” nemcsak az országszerte ismert pedagógusnak szólt, hanem annak is,
aki a „nehéz időkben” emberségével, biztatásaival, segítőkészségével sok emberben
tartotta a lelket, a jövőbe vetett reményt.
Az Életem III. kötete 1998-ban jelent meg, s ez volt az utolsó „eresztés” – ahogyan
ő nevezte a könyvei kiadását. Valamennyi között ez volt az, amelyet valóban életrajzi
könyvnek lehet és kell tartani. Ez a fejezetcímekben is nyilvánvaló: Gyermekkorom;
Diákévek; Az élet útjain: állomáshelyeim. A gyermekkor színhelye Fonyód, a diákéveké Kaposvár és Pécs, s az „állomáshelyeké” egy hosszú sor, ami Kővágóörstől
Révfülöpig tartott, de ezek (Balatonfüred, Kolozsvár, Pápa, Tapolca, Veszprém) mint
egy körre felfűződöttek értek össze a két közeli falunál.
A kötet végén néhány olyan írása kapott helyet, amelyek tovább árnyalják
sokoldalú munkáját. E visszatekintését aligha lehet érzelemmentesen olvasni.
Megküzdött a tanulás lehetőségéért, a pályája elején a tanítóként történő alkalmazásáért (volt, amikor ötven elküldött álláspályázattal kereste a helyét, a megélhetési
lehetőséget), s mindezek ellenére két gyakorlóiskolai tanítói képesítést is szerzett,
hogy taníthassa majd a leendő tanítókat, és lett főiskolát és egyetemet végzett tanár.
Az élete ezekben teljesedett ki: a Veszprém megyei Pedagógiai Intézet pszichopeda
gógusaként, kiadványszerkesztőjeként, továbbképzések előadójaként, szakmai
szervezetek vezetőjeként, a képesítés nélküliek menedzselőjeként, az írás felelősségét
vállalók segítőjeként, és barátként is ott volt több pedagógusnemzedék között, mert
a sors megadta számára a hosszú életet. S megtette, amit fontosnak, szükségesnek
tartott: írásaival is küzdeni a jövő nemzedékeiért. Megírta mindazt, amit a pedagógiáról, a saját pedagóguséletéről fontosnak tartott üzenetként átadni nemcsak
a jelennek, hanem a jövőnek is.

44

Idézet a szerkesztő, Tölgyesi József írásából (előszó helyett): Fonay Tibor, a szenvedélyes közösségteremtő és közösségszolgáló ember. 4. p.
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3. HELY- ÉS MŰVÉSZETTÖRTÉNETI KÖNYVEI
Négy könyv – négy remekmű. Két helytörténeti és két művészettörténeti. Besorolhatók (lennének) a nevelési témájú kötetek közé, mert tematikai szempontból mindkettő kapcsolódik a pedagógiához: a hely szellemével és a lokális térség művészeti
hagyományaival történő megismertetés legalább annyira fontos feladat, mint
a tételes oktatási és nevelési teendők megvalósítása.
Fonay egész életében vonzódott az őt körülvevő táj (a Balaton-felvidék) kulturális
hagyományai feltárásához, bemutatásához. Ezt nemcsak néptanítói feladatnak
tartotta, hanem erre a személyes vonzódása, belső elkötelezettsége is predesztinálta.
Ebben is az érdeklődése „szélesre terítése” nyilvánult meg. Jelentős képzőművészeti
gyűjteménye volt, főképpen Egry József alkotásaiból. A táj írói, költői, képzőművészei
dedikált könyvei ugyancsak a „kincsei” közé tartoztak Weöres Sándortól Fodor
Andráson, Keresztury Dezsőn, Takáts Gyulán (és sokan mások munkásságán) át
Illyés Gyuláig.
Nagy gyakorisággal írta rövidebb-hosszabb cikkeit a táj irodalmi és képzőművészeti hagyományairól és az élő alkotókról. Ezeket gyűjtötte csokorba az Emberek
a tájban45 és a Révfülöp partjainál46 című köteteiben. Mindkettőben lokálpatriotizmusa munkálkodik: a táj és az emberek megbonthatatlan egysége, az itteni alkotók
iránti alázata, az értékek mentése, továbbadása írói eszközeivel.
Egry József47 a Balaton-part és a Balaton-felvidék egyik jelentős képzőművésze
volt. Fonay egyik alapítója az Egry-emlékbizottságnak, majd ennek utódja, a baráti
kör elnökeként munkálkodott. Két könyvet írt Egry munkásságáról: Egry József
badacsonyi évei48 és Egry József második élete.49 Mindkettő a képzőművészeti
szakirodalom kiemelkedő alkotásai közé tartozik, amelyekre a későbbi Egry-monográfiák mint alapművekre hivatkoznak.
Fonay Tibor életútja nemcsak magán-, hanem mikro-társadalomtörténet is: egy
gyakran változott kor szellemi, pedagógiai lenyomata, amelyben ott sűrűsödnek
azok az évtizedek, amelyekben a hazai neveléstudomány elmélete és gyakorlata
számos alkalommal hol megbicsaklott, hol erőre kapott, máskor viszont beleveszett
a társadalom nagy mozgásaiba. De végül is, akik a pedagógiát művelték, működtet-

45

Emberek a tájban. Nemesgulács, 1989.
„Az írások szerzője maga is e táj vonzásában élve és munkálkodva, akik itt születtek, e táj ringatta a bölcsőjüket, akik második otthonra leltek vagy örök álmukat alusszák itt, akiknek az írásaiban, a munkásságukban maga a táj is jelen van” – olvasható az Előszóban.

46

Révfülöp partjainál. Cikkek, tanulmányok. Révfülöp, Kiadja a Polgármesteri Hivatal. 1991. (Révfülöpi
kiskönyvtár, 1.)

47

Egry József (1883–1951), festőművész, aki Badacsonyban letelepedve élte utolsó évtizedeit. Egykori
lakóháza ma az emlékmúzeuma.

48

Egry József badacsonyi évei. Veszprém, 1989.

49

Egry József második élete. Veszprém, 1984.
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ték, győztesek lettek/maradtak, mert teljesíteni tudták azt a progressziós feladatot,
amelyre nemcsak a saját személyiségük, hanem a hivatás is kötelezte őket.
Az egykori, volt néptanítók élete, munkásságuk nemcsak neveléstörténeti
örökségünk, hanem máig élő és ható mintázata a pedagóguslétnek, annak az elkötelezettségnek, amely a nevelésben és a tanításban teljesedett ki.
Fonay Tibor egy volt közülük.
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ADY ENDRE TANULMÁNYI
PÁLYAFUTÁSÁNAK TELEPÜLÉSEI
A STATISZTIKA TÜKRÉBEN – KORABELI
TEMATIKUS TÉRKÉPEK SEGÍTSÉGÉVEL
ROVÁCS BARNA1

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

BARNA ROVÁCS: ENDRE ADY AND THE SETTLEMENTS OF
HIS EDUCATIONAL CAREER BASED ON STATISTICAL DATA –
USING CONTEMPORARY THEMATIC MAPS
This paper aims at presenting the settlements where Endre Ady – an outstanding
personality of the 19–20th century Hungarian literature – was born and studied
between 1877 and 1899. Four localities are presented using statistical data
(predominantly from official censuses) and contemporary thematic maps, mostly made
by the Hungarian Central Statistical Office. The first settlement is Ady’s hometown,
Érmindszent, that in those times belonged to Szilágy county of Hungary (today in
Romania), characterized by a mixed Hungarian and Romanian ethnic population.
When Ady finished primary school studies in his native village, he continued at the
Catholic high school of Nagykároly, the county seat of Szatmár (today called Carei, in
Romania), the population of which was almost exclusively Hungarian by language and
culture at the turn of the 19th and 20th centuries. The population of this town is mostly
Hungarian still today. Then he continued his high school studies in Zilah, the county
seat of Szilágy (today called Zalău, in Romania). The municipality of Zilah counted
mostly with an ethnic Hungarian population, however the vicinity was mostly
Romanian, that caused the slow increase of the share of Romanians due to the
urbanization. Ady started higher education in Debrecen, a traditional stronghold of
the Hungarian Reformed (Calvinist) denomination in Hungary (Endre Ady was also
a Calvinist), that was the fourth largest city of Hungary back then following Budapest,
Szeged and Szabadka. Besides these linguistic, ethnic and denominational data, this
paper focuses on the population dynamics, vital statistics, housing conditions and
schooling data of the referred settlements.

1

Rovács Barna, statisztikus, Központi Statisztikai Hivatal Népszámlálási és Népesedési Statisztikai
Főosztály, Budapest
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Ady Endre életének első 20-25 évében a statisztikai adatok több forrásból származtak Magyarországon. A legfontosabb volt ezek közül a népszámlálás, amelyet 1870
óta – néhány kivételtől eltekintve – tízévente szervezett és hajtott végre a Központi
Statisztikai Hivatal (KSH), illetve annak 1867 óta működő jogelődjei.2 A népszámlálás 1870 óta kiterjed többek között a lakóházak és a lakosság számának, ez utóbbi
vallási összetételének és írni-olvasni tudásának számbavételére,3 1880 óta pedig
az anyanyelv is szerepel a kérdések között.4 A másik fő forrás a népmozgalmi adatok
(pl. születési arányszám, halálozási arányszám), amelyek 1876 óta állnak rendelkezésre,5 míg a polgári anyakönyvezés 1895-ös bevezetésének köszönhetően a 20.
század első évtizedétől már kezdetleges termékenységi mutatókat is közöltek.6
A települések I. világháborúig történő bemutatásához az imént felsorolt, a népességre és lakóingatlanokra vonatkozó adatokat fogom segítségül hívni.

ÉRMINDSZENT (1877–1888)
A költő szülőfaluja és elemi népiskolai tanulmányainak helyszíne a vizsgált időszakban Szilágy vármegye Tasnádi járásában fekvő kisközség volt.7 Az 1880-as népszámlálás szerint 132 házában 641 polgári (nem katonai) lakos élt, ami, kistelepülés esetén
családi házakkal számolva, 486 fős átlagos laksűrűségnek (száz lakásra jutó népesség) felelt meg. Anyanyelv szerint a románok voltak szerény többségben 357 fővel
(55,7%), míg a magyarság 256 fővel az össznépesség közel 40%-át tette ki. A két
közösségen felül élt még a faluban 7 német anyanyelvű személy is, illetve 21 beszélni
nem tudó (főként csecsemő), utóbbiakat ekkor külön kategóriába sorolták. A felekezetek között az ebben a térségben főként a románokhoz köthető görög katolikus
közösség volt a legnépesebb 378 fővel (59%), őket követték a magyarsághoz köthető
reformátusok (192 fő, 30%) és római katolikusok (51 fő, 8%). Az 1880-as népszámlálás eszmei időpontjában élt még Érmindszenten 20 izraelita is (ez néhány zsidó
családot jelenthetett), akik, az anyanyelvi és felekezeti adatok összevetéséből következtetve, magyar anyanyelvűek voltak. Az összlakosságból (beleértve a 6 év alattia2

Kátainé Marosi Angéla – Rózsa Dávid (szerk., 2017): Századok statisztikája – Statisztikai érdekességek
a magyar történelemből. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 32–34.

3

A Magyar Korona Országaiban az 1870. év elején végrehajtott népszámlálás eredményei a hasznos házi
állatok kimutatásával együtt. Országos Magyar Kir. Statistikai Hivatal, Pest, 1871

4

A Magyar Korona Országaiban az 1881. év elején végrehajtott népszámlálás főbb eredményei megyék és
községek szerint részletezve. Országos Magyar Kir. Statisztikai Hivatal, Budapest, 1882

5

Kármán Tamásné (1985): A népmozgalmi statisztika fejlődése Magyarországon I., A hivatalos népmozgalmi statisztika fejlődése Magyarországon a statisztikai szolgálat megalakulásától a polgári anyakönyvezés elrendeléséig (1867–1894). Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 28–32.
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Kármán Tamásné (1990): A népmozgalmi statisztika fejlődése Magyarországon II., A hivatalos népmozgalmi statisztika fejlődése Magyarországon az állami anyakönyvezés bevezetésétől az első világháborút
követő évekig (1895–1920). Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 7–52.
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Országos Magyar Kir. Statisztikai Hivatal, 1882, 274.
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kat is) 194 fő (30%) tudott írni-olvasni, ami nem maradt el jelentősen az országos
átlagtól (36,3%),8 viszont a nagyon alacsony megyei átlagot (16,1%)9 jócskán felülmúlta.
1880 és 1910 között egy kisközséghez képest több szempontból is figyelemreméltó
változások következtek be. Az 1910-es népszámlálás szerint a lakóházak száma
147-re nőtt, azonban nagy többségük vályogház volt (129, 87,8%), tégla vagy kő
alapozás nélkül.10 A tetők borítását tekintve a nád dominált. A polgári népesség 788
főre nőtt, így a lakosság gyorsabban gyarapodott, mint a lakóházak száma, ami
(családi házakkal számolva) a laksűrűség (és ezzel együtt a zsúfoltság) növekedését
jelentheti, de a lakóházak alapterületéről, illetve pontos felszereltségéről nem tudunk
semmit, így a lakosság életkörülményeinek tekintetében nem érdemes messzemenő
következtetéseket levonni. Figyelemre méltó, hogy 1910-re többségbe került
a magyarság, a 413 magyar anyanyelvű az össznépesség több mint felét tette ki, míg
a 363 román anyanyelvű a 46%-át. Ekkor 9 német és 4 egyéb anyanyelvű személyt is
összeírtak Érmindszenten. A lakosság anyanyelvi átrendeződése mögött több ok is
állhatott. Az első világháború előtt a magyarság termékenysége magasabb volt, mint
a románoké, a Tisza bal partján (benne Szatmár és Szilágy vármegyékkel) a magyar
anyanyelvűek befejezett házas termékenysége (a nő halálával megszűnt házasságokból született gyermekek átlagos száma) 4,26 gyermek/nő volt, míg a románoké 3,98.
Ugyanez a Tisza-Maros szögében 4,3 és 3,51, míg a Királyhágón túli területeken
(Erdélyben) 3,9 és 3,73, szintén a magyarság javára.11 Egyéb okok lehettek még
a magyarság kedvezőbb halálozási viszonyai, valamint román családok magyar
anyanyelvűvé válása, de Ady szülőfalujára vonatkoztatva egyik sem bizonyítható
egyértelműen. A felekezeti összetétel is módosult harminc év alatt. Kis mértékben
csökkent a görög katolikusok (439 fő, 55,6%) és a reformátusok aránya (220 fő,
27,9%), ezzel szemben az átlagot jelentősen meghaladó mértékben gyarapodtak
a római katolikusok. Számuk 108-ra nőtt, ami több mint duplája az 1880-as értéknek, arányuk pedig 8%-ról közel 14%-ra ugrott. Ilyen jelentős növekedés mögött
vélhetően az áttérések vagy beköltözések, és kevésbé a természetes szaporulatban
mutatkozó különbségek állhattak. Az izraeliták 1910-ben is pontosan 20-an voltak,
és összeírtak a faluban egy evangélikust és egy görögkeletit is. A vizsgált időszakban
az analfabetizmus jelentősen visszaszorult Érmindszenten. Az I. világháború előtti
utolsó népszámlálás szerint az összlakosságból 420 fő (53,2%) tudott írni-olvasni,
ami 1880-hoz hasonlóan magasabb volt a megyei átlagnál (34,3%),12 de nem érte el

8

Országos Magyar Kir. Statisztikai Hivatal, 1882, 414–415.

9

Országos Magyar Kir. Statisztikai Hivatal, 1882, 276.
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A Magyar Szent Korona Országainak 1910. évi népszámlálása. Első rész. A népesség főbb adatai községek és népesebb puszták, telepek szerint. Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 1912,
324–325.
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A Magyar Szent Korona Országainak 1909., 1910., 1911. és 1912. évi népmozgalma – Öt grafikai térképpel, Magyar Királyi Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 1916
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Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal, 1912, 328–329.
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az országost (58,2%).13 Érdekesség Érmindszent esetében, hogy az 1930-as román
népszámlálás is szerény magyar többséget mutatott ki, míg az 1966-os szerény
román, az 1992-es pedig jelentősen megfogyatkozott össznépesség mellett újfent kis
mértékű magyar többséget.14

NAGYKÁROLY (1888–1892)
A három érintett település közül Nagykároly, a Szatmár vármegyei rendezett
tanácsú város15 fekszik legközelebb Érmindszenthez. Habár a szabad királyi várossá
vált Szatmárnémeti ebben az időszakban már népesebb település volt, mint a megyeszékhely16 Nagykároly, utóbbi mégis jelentős városnak számított, és mint ahogy Ady
példája is bizonyítja, oktatási szempontból vonzáskörzete a megyehatáron is túlterjedt. Az 1890-es népszámlálás szerint 1.547 lakóházában 13.495 polgári személy élt,
de Érmindszenttel ellentétben nincs lehetőség a laksűrűség kiszámítására sem Nagykároly, sem Zilah esetében. Míg a költő szülőfalujában feltételezhetően a lakóházak
szinte mindegyike családi ház volt, addig a városokban egy ház akár lehetett
társasház is, több lakással, ami torzította volna az eredményeket (sajnos csak
vármegyék és szabad királyi városok/törvényhatósági jogú városok esetében
közölték a lakások számát 1890-re).17 A szatmári megyeszékhely anyanyelvi szempontból viszonylag homogén volt, 1890-ben a 12.790 magyar (94,3%) anyanyelvű
mellett 569 román (4,2%) és 133 német (1%) ajkú lakost írtak össze. Az egyéb
anyanyelvűek együttesen sem tettek ki száz főt. Felekezeti szempontból már közel
sem mutatott ennyire egységes képet a város, kifejezetten heterogén volt, ahol egyik
vallási közösség sem alkotott abszolút többséget. 5.064 fővel (37,5%) a római katolikusok alkották a legnépesebb vallási közösséget, őket követték a görög katolikusok
(3.113 fő, 23,1%), a reformátusok (3.017 fő, 22,4%), az izraeliták (2.073 fő, 15,4%) és
az evangélikusok (199 fő, 1,5%). 1890-re sajnos nem közölték települési szintre
az írni-olvasni tudást, így az Érmindszenttel való összehasonlíthatóság kedvéért
érdemes az 1880-as adatokhoz visszanyúlni. Ezek szerint a 12.523 fős polgári
népességből 5.887-en tudtak írni-olvasni,18 ami 47%-nak felelt meg, de tekintve,
hogy ebben benne vannak a hat éven aluliak is, kijelenthető, hogy a város hat éven
felüli lakosságának többsége ekkor már tudott írni-olvasni. Ezzel Nagykároly
13

Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal, 1912, 9.
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Varga E. Árpád: Erdély etnikai és felekezeti statisztikája, 2. kötet. Teleki László Alapítvány, Budapest,
1999, 546.
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Jekelfalussy József (szerk., 1892): A Magyar Korona Országainak helységnévtára. Országos M. Kir.
Statisztikai Hivatal, Budapest, 514–516.
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A Magyar Korona Országaiban az 1891. év elején végrehajtott népszámlálás eredményei. III. rész. Épület-statisztika. Országos Magyar Kir. Statisztikai Hivatal, Budapest, 1893
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lényegesen kedvezőbb helyzetben volt, mint a költő szülőfaluja, és a saját megyéjének
átlagát (28,9%), illetve az országos átlagot (36,3%) is túlszárnyalta.
1890 és 1910 között demográfiai szempontból nem történtek jelentős változások
a városban. Az össznépesség 16.078 főre nőtt (ebben a polgári lakosság mellett 154
ott állomásozott katona is szerepel), és ebből 15.772 főt (98,1%) tettek ki a magyar,
216 főt (1,3%) a román, míg 63 főt (0,4%) a német anyanyelvűek.19 Látható, hogy húsz
év alatt tovább erősödött a város amúgy is meglévő magyar jellege, míg a román,
német és egyéb anyanyelvűek száma (és aránya) csökkent. A magyar nyelv további
terjedése nem meglepő egy eleve karakteresen magyar városban (a már ott élő,
illetve beköltöző nem magyarok alkalmazkodnak a környezetükhöz), és azért sem,
mert 1910-ben az összlakosság 99,8%-a tudott magyarul (csak 38 olyan személyt
írtak össze, aki nem beszélt magyarul, így elvben még az is előfordulhatott, hogy jó
részük a 154 katona közül került ki, akik érkezhettek az ország más, kevésbé magyar
vidékeiről). Felekezeti szempontból sem történt jelentős elmozdulás, és ebből
adódóan pozíciócsere sem. Továbbra is a római katolikusok alkották a relatív
többséget (5.932 fő, 36,9%), az őket követő sorrend pedig megegyezett az 1890-ben
rögzítettel; görög katolikusok (3.893 fő, 24,2%), reformátusok (kereken 3.500 fő,
21,8%), izraeliták (2.491 fő, 15,5%) és evangélikusok (230 fő, 1,4%). Látható, hogy kis
mértékben nőtt a görög katolikusok részesedése, kis mértékben csökkent a római
katolikusoké és a reformátusoké, míg az izraelitáké stagnált. Az 1910-es népszámlálás szerint az össznépességből 11.022 fő (68,6%) tudott írni-olvasni, és ez az érték
továbbra is meghaladta a megyei (48,1%) és az országos átlagot (58,2%) is, habár
a relatív előny némiképp csökkent. A dualista korszak utolsó népszámlálása szerint
a város 2.009 házának a fele még mindig szilárd alapozás (kő- vagy téglaalap)
nélküli vályogház volt, és a kőből, téglából épült lakóalkalmatosságok részesedése
még a 25%-ot sem érte el. A tetőzet szempontjából viszont már egészen korszerű
képet mutatott Nagykároly, a házak több mint felét cserép-, pala- vagy bádogtető
borította (itt vélhetően a cserép dominált), míg a tűzveszélyes nádtető már csak
a házak negyedét védte az időjárási jelenségektől.
Ady Endre nagykárolyi tanulmányai kutatása kapcsán szerencsés helyzet alakult
ki, ugyanis az iskoláról is vannak elérhető adatok. Az 1888-as statisztikai évkönyv
szerint a nagykárolyi római katolikus 6 osztályos gimnáziumot 1725-ben alapították, és 1888 év végén, tehát a költő ottani tanulmányainak kezdetén, 9 rendes tanára
és 251 tanulója volt.20 Az évkönyv közli a tanulók anyanyelvi megoszlását is, e szerint
232 magyar (köztük Ady) mellett az iskolának volt 12 román, 6 német és 1 egyéb
anyanyelvű diákja is. Érdekesség, hogy a gimnázium tanulóinak 1888-as anyanyelvi
megoszlása szinte pontosan megegyezett a város 1890-es anyanyelvi megoszlásával.,
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Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal, 1912, 320–321.
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Magyar Statistikai Évkönyv 1888, Országos Magyar Kir. Központi Statistikai Hivatal, Budapest, 1890,
106.
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ZILAH (1892–1896)
Zilah, a költő szülőfalujának is otthont adó Szilágy vármegye székhelye, méretében
meg sem közelítette Nagykárolyt. Az 1890-es népszámlálás szerint a szintén rendezett tanácsú város címet viselő település házainak száma 1.147 volt, míg polgári
népessége 6.474 fő tett ki, ez utóbbi kevesebb, mint a fele volt a szatmári megyeszékhelyének.21 Nyelvi szempontból itt is megkérdőjelezhetetlen volt a magyarság
dominanciája, az 5.992 magyar (92,6%) mellett 329 román (5,1%), 37 német (0,6%),
17 szlovák (0,3%) és 101 egyéb anyanyelvű személy is élt a városban. A felekezeti
megoszlás – Nagykárollyal összehasonlítva – közel sem volt annyira heterogén.
Zilah esetében egyértelmű református többség volt kimutatható, a magyarsághoz
köthető protestáns felekezet 4.786 főt (73,9%) számlált 1890-ben, míg a római
katolikusok csak 1.017 (15,7%), a görög katolikusok 406 (6,3%), az izraeliták pedig
201 főt (3,1%). 1880-ban (1890-re az adat erre a területi szintre sajnos nem elérhető)
az 5.961 polgári lakosból 3.004 fő (50,4%) tudott írni-olvasni, ez az érték jobb még
Nagykárolyénál is, és a megyei átlagot (16,1%) nagymértékben meghaladta.
1910-ig Zilah esetében sem történt nagymértékű elmozdulás az anyanyelvi és
felekezeti összetételben, azonban a tendenciák Nagykárollyal összehasonlítva
különösen érdekesek. A szilágyi megyeszékhelyen húsz év alatt csak stagnált
a magyar anyanyelvűek amúgy kiemelkedően magas aránya, ezzel szemben valamelyest nőtt a román ajkú lakosság részesedése. Szám szerint a 8.062 fős összlakosságból (ebben 177 katona is szerepel) 7.477 (92,7%) volt magyar, míg 529 román (6,6%)
anyanyelvű. A változás oka vélhetően a környező román falvakból a városba
irányuló vándormozgalom. Ezt a feltételezést erősíti a felekezeti összetételben
bekövetkezett elmozdulás is. Habár a reformátusok vezető szerepéhez továbbra sem
fért kétség (5.353 fő, 66,4%), viszonylag jelentősen csökkent arányuk, és ezzel
párhuzamosan nőtt a római katolikusok (1.333 fő, 16,5%) és ebben a térségben
a főként románokhoz köthető görög katolikusok (873 fő, 10,8%) súlya. A zsidó
közösség is gyarapodott, húsz év alatt több mint a duplájára (485 fő, 6%), ami a görög
katolikusok gyarapodásához hasonlóan főként a beköltözéseknek volt köszönhető.
Az összlakosságból 5.529 fő (68,6%) tudott írni és olvasni, ami tized százalékra
pontosan megegyezett Nagykároly korabeli adatával, így ez alapján kijelenthető,
hogy a szatmári megyeszékhely harminc év alatt beérte Szilágy megye központját
ebben a tekintetben. Az épületek falazatát tekintve már nem beszélhetünk holtversenyről, Zilah egyértelműen városiasabb képet mutatott, az 1.427 lakóház közül 487
(34,1%) volt kő- vagy tégla falazatú, és csak 353 (24,7%) alapozás nélküli vályogház.
A nádtetők ekkora már szinte teljesen visszaszorultak, arányuk 2% körüli volt, és
a város lakóépületeinek döntő többségét cserép vagy zsindely borította.
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DEBRECEN (1896–1899)
Debrecenről, tekintve hogy törvényhatósági jogú város volt, lényegesen több
az elérhető adat, mint a másik három településről. Ennek ellenére a cívisváros
bemutatása során is az eddig megszokott adatokat használom fel az összehasonlíthatóság érdekében. Az időben legközelebbi, 1900-as népszámlálás szerint a városnak
75.006 lakosa volt, ebből viszonylag sokat, 2.655 főt (az összlakosság 3,5%-a) tettek
ki a katonai személyek.22 Lakosságszám alapján Debrecen ekkor az ország negyedik
legnagyobb városa volt Budapest, Szeged és Szabadka után.23 Nyelvi szempontból
még az előző két városnál is hangsúlyosabb volt a magyar jelleg, 73.641 magyar
(98,2%) mellett csak 801 német (1,1%), 202 román (0,3%), 105 szlovák (0,1%) és 257
egyéb anyanyelvű személy élt Debrecenben. Német anyanyelvű személyen itt nem
feltétlenül német nemzetiségűeket kell érteni, az ebben a kategóriában összeírtak egy
része lehetett jiddis anyanyelvű idős zsidó, aki módszertani okokból (a jiddist
a némethez sorolták be) került a legnagyobb nyelvi kisebbség közé. A kálvinista
Rómának is nevezett városban nem meglepő módon abszolút többségben voltak
a reformátusok 52.282 fővel (69,7%), őket követték a római katolikusok (13.258 fő,
17,7%), az izraeliták (6.192 fő, 8,3%), a görög katolikusok (2.023 fő, 2,7%) és az evangélikusok (1.009 fő, 1,3%). 52.609 fő (70,1%) tudott írni és olvasni, ez az adat Nagykároly és Zilah tíz évvel későbbi értékénél, továbbá a korabeli országos átlagnál (51,6%)
is kedvezőbb képet mutatott. A századfordulón Debrecen 8.228 lakóházának relatív
többsége már tégla- vagy kő falazatú volt (3.487, 42,4%), azonban jelentős volt
a szilárd alapozás nélküli vályogházak (2.369, 28,8%) aránya is. Ez utóbbi Debrecenben még mindig nagyobb részt hasított ki az egészből, mint Zilahon, azonban
figyelembe kell venni azt is, hogy Debrecen alföldi város (ahol a vályogtégla terjedt
el, szemben az agyagtéglával vagy a helyben nehezebben megtalálható és beszerezhető kővel és fával) és nagy határú (1910-ben a lakosság több mint harmada külterületen élt),24 míg Zilah dombvidéki, és nem rendelkezett jelentős külterületekkel
(mindössze 300 külterületi lakost írtak össze 1910-ben).25 A tetőborítás szempontjából már a cserép-, pala- vagy bádogtető (itt nyilván a cserép dominált) képviselte
a legnagyobb súlyt (4.820, 58,6%), de továbbra is hozzátartozott a debreceni városképhez a nádtető (2.465, 30%) is. Ez utóbbi viszonylag magas előfordulási gyakorisága szintén a fentebb részletezett okokra vezethető vissza.
Debrecen mindössze tíz év alatt is jelentős fejlődésen ment keresztül, 1910-re
össznépessége 92.729 főre nőtt (ebben szerepelt 2.576 katona is),26 ezzel a városok
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A Magyar Szent Korona Országainak 1900. évi népszámlálása. Első rész. A népesség általános leírása
községenként. Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 1902, 298–299.
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Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal, 1902
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Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal, 1912, 588–589.
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Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal, 1912, 602–603.

26

Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal, 1912, 298–299.
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rangsorában megközelítette Szabadkát.27 Nyelvi szempontból továbbra is szinte
teljesen homogén volt, a 91.305 magyar anyanyelvű a teljes népesség 98,5%-át tette
ki, és 92.236 fő (99,5%) tudott magyarul. Ez alatt a viszonylag rövid idő alatt a felekezeti összetétel csak kis mértékben módosult, enyhén csökkent a reformátusok
részesedése (63.318 fő, 68,3%), stagnált a római katolikusoké (16.584 fő, 17,9%), míg
az izraelitáké (8.406 fő, 9,1%) nőtt. Figyelemre méltó a görög katolikusok látványos
gyarapodása (2.023 főről 2.655 főre), ami leginkább a környező Hajdú, illetve
Szabolcs vármegyei magyar ajkú görög katolikus településekről történt beköltözések
számlájára írható. A nagy háború előtti utolsó népszámlálás szerint az összlakosságból 67.358 fő (72,3%) tudott írni-olvasni, ez az érték felülmúlta az országos átlagot
(58,2%), habár a különbség csökkent, az analfabetizmus visszaszorulása látványosabb volt országos szinten, mint az eleve jó értékeket produkáló Debrecenben.
A lakóházak száma 1910-re 10.441-re nőtt, ebből 4.938 (47,3%) volt kő- vagy tégla
falazatú, és 2.694 (25,8%) szilárd alapozás nélküli vályogház. Ebben a tekintetben
1900-hoz képest érzékelhető javulást lehet megfigyelni (csökkent az alapozás nélküli
vályogházak, míg nőtt a téglaházak részesedése). 7.299 házat (69,9%) fedett cserép,
bádog vagy pala (itt a cserép a meghatározó), míg 2.173-at nád vagy zsúp (20,8%).
Az utóbbi kategóriába tartozó házak száma nemcsak arányait tekintve, hanem már
számszerűen is megfogyatkozott a tíz évvel korábbi állapotokhoz képest. Ezek
alapján kijelenthető, hogy az első világháborúhoz közeledve Debrecen egyre városiasabb képet mutatott.
Nagykárolyhoz hasonlóan Ady debreceni iskolájáról is vannak elérhető adatok.
Az 1898-as statisztikai évkönyv szerint a Debreceni Református Jogakadémiát
1525-ben alapították, a tanítás nyelve a magyar volt, és az 1896–97-es tanév nyári
időszakában (a költő első tanévének végén) a nyilvános rendes tanárok száma 9, míg
a tanulók száma 230 volt.28 A hallgatók közül 200 volt magyar (87%), 12 román, 10
német, 8 szerb anyanyelvű, és kivétel nélkül mindegyikük magyarországi honosságú
volt. Felekezet szerint 179 reformátust (77,8%), 13 evangélikust, 12 görögkeletit, 11
római katolikust, 8 görög katolikust és 7 izraelitát regisztráltak. Látható, hogy
az iskola felekezeti (és ebből következően nemzetiségi) jellege ellenére minden
nemzetiségből és vallási közösségből fogadott tanulókat.
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Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal, 1912
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Magyar Statisztikai Évkönyv 1898. Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 1899, 274–275.
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1. sz. térkép: Magyarország nemzetiségei az 1890-es népszámlálás alapján29
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29

A térképek a KSH Könyvtár állományának részét képezik.

Az 1890-es népszámlálás anyanyelvi adataiból készített nemzetiségi térképen a mi szempontunkból lényeges nemzetiségek
közül pirossal jelölték a magyarságot, szürkével a románokat és sárgával a németeket. Az ábrázolás módja felületmódszer, ami
nem veszi figyelembe a népsűrűséget (a sűrűn lakott Budapest ugyanakkora területet fed le, mint egy alig lakott hegyvidéki
járás). Ebből adódóan leginkább a magyarság, kisebb részben a németek kárára torzít, ugyanis ebben az időszakban a városlakók főleg magyarok és németek voltak. Látható, hogy az Érmindszentnek otthont adó Tasnádi járás (Szilágy vármegye
északnyugati csücskében) vegyes, román–magyar lakosságú volt. Nagykároly, amit külön jelöltek a térképen, magyar lakosságú, azonban látszanak a környező német (szatmári sváb) és román falvak is. Zilah esete egyértelmű; maga a város magyar,
azonban jellemzően román nyelvterület öleli körbe, ez vezetett a beköltözések révén a román lakosság arányának fokozatos
növekedéséhez. Debrecen helyzete nem igényel bővebb magyarázatot, szinte teljesen magyar lakosságú város volt a központi
magyar nyelvterület szerves részeként.
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2. sz. térkép: A népesség évi átlagos növekedése 1869–1880
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30

Keleti Károly (1875): Magyarország népesedési mozgalma 1864–73-ban és a cholera. Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó-Hivatala,
Budapest.

A térkép a tényleges népességváltozást mutatja vármegyék és a törvényhatósági jogú városok szintjén. Minél sötétebb
kék egy adott terület, annál jobban fogyott a lakosság, minél vörösebb, annál gyorsabban gyarapodott. Látható, hogy
Szilágy vármegyében jelentős mértékben csökkent a népességszám, aminek oka az ebben az országrészben különösen nagy pusztítást okozó 1872–73-as kolerajárvány.30 Hasonló okból fogyatkozott meg Szilágy vármegye is, de látható, hogy Hajdú vármegyét és Debrecent kevésbé sújtotta a költő születése előtt 4-5 évvel tomboló kór.
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3. sz. térkép: A népesség évi átlagos növekedése 1881–1890
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A megegyező tematikájú és színezésű térképen jól látszik az előző évtizedhez képest a változás. Már csak Szepes vármegyében jelentkezik érdemi fogyás (ennek oka az elvándorlás/kivándorlás lehet), továbbá Szilágy és Szatmár vármegye népessége is növekvő pályára állt.
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4. sz. térkép: A természetes szaporodás 1890-től 1900-ig a születések és halálozások különbözete szerint
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A térkép sötétvörös színnel jelzi azokat a területeket, ahol a természetes szaporodás gyors volt (a születések
száma jelentősen felülmúlta a halálozásokét), míg világosabbal azokat, ahol szerényebb volt a gyarapodás.
Kékkel láthatók azok a területek (ebben az esetben csak törvényhatósági jogú városok), ahol már akkor természetes fogyást mutattak ki. Látható, hogy Szilágy vármegye átlag körüli, Szatmár kicsivel átlag feletti
értékeket produkált, míg Debrecen némiképp szerényebben gyarapodott természetes úton. Érdekesség, hogy
ebben az évtizedben a szinte teljesen magyar lakosságú Szabolcs vármegyében volt a legmagasabb a természetes szaporodás mértéke.
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5. sz. térkép: A különbözet a tízévi természetes szaporodás és tényleges népnövekedés között
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A természetes szaporodás mellett a lakosságszám változását nagymértékben befolyásolhatják a vándormozgalmak is.
Ez a térkép a törvényhatóságok 1890 és 1900 közötti vándorlási egyenlegét mutatja (legyen az belső vándorlás vagy
nemzetközi vándorlás), pirossal a népmozgások nyerteseit, kékkel a veszteseit. Ebben az időszakban Szilágy és Szatmár vármegyére is az elvándorlás volt jellemző, míg Debrecen esetében, a nagyvárosok többségéhez hasonlóan,
a beköltözések nagymértékben növelték a népességszámot.
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6. sz. térkép: A görög katolikus vallású népesség aránya 1900-ban Magyarországon
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A színezés alapján látható, hogy 1900-ban görög katolikusok főként az ország keleti, északkeleti vidékein éltek, legyenek ruszinok, románok vagy magyarok. Szilágy vármegyében görög katolikus többség volt ebben az időszakban, míg
Szatmár vármegyében részesedésük nem érte el az 50%-ot. Debrecenben a görög katolikusok aránya nem volt jelentős, de elmondható, hogy súlyuk a dualista korszak alatt fokozatosan nőtt a beköltözéseknek köszönhetően.
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7. sz. térkép: A református [hivatalosan evangélikus refomátus] vallású népesség aránya 1900-ban Magyarországon
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A térkép megtekinthető a hátsó borítón.

8. sz. térkép: Az írni, olvasni tudók aránya Magyarországon az 1890-es népszámlálás alapján.

A Kárpát-medencében a szinte teljes egészében a magyarsághoz köthető helvét hitvallás mintázata értelemszerűen
összefügg a magyar anyanyelvűek területi elterjedésével. 1900-ban a súlypont a magyar nyelvterület keleti részére
esett, egy Hajdú vármegyei maximummal. Szilágy vármegyében is jelentős református közösségek éltek, de nem
alkottak többséget. Szatmár vármegyében már magasabb volt arányuk, de Debrecen, a kálvinista Róma értékét meg
sem közelítették.
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MAGYARÓRA
A magyar nyelv és irodalom barátainak, tanárainak lapja
Bánk bán-búvárlatok
ADAMIKNÉ JÁSZÓ ANNA1

Új folyóirat született a megszüntetett Magyartanítás folytatásaként, de – mint
ajánlása mutatja – nemcsak a magyartanároknak, hanem mindazoknak, akik
szeretik a magyar nyelvet és irodalmat. 2019 végén jelent meg az első évfolyam
összevont száma az Anyanyelvápolók Szövetségének támogatásával. Felelős szerkesztője Balázs Géza, szerkesztői: Blankó Miklós, Lengyel Klára és Pölcz Ádám.
A szerkesztők tematikus számokat terveznek. Ez az első, 113 oldalas kötet
a magyartanítás talán legizgalmasabb témájával, Katona József Bánk bánjával
foglalkozik. 32 szerző érvel a tragédia tanítása mellett (olykor kételkedve): egyetemi
és középiskolai tanárok, doktoranduszok, egyetemisták, tankönyvszerzők, írók,
könyvtárosok, muzeológusok, újságírók, határon innen és túl. A tanulmányok
izgalmasak, mindegyikben találhat a magyartanár és az olvasó valami újat, hasznosat. Rövid ismertetésre van most lehetőség, a számos vitás kérdés sokoldalú kifejtését
lehetetlen számba venni: el kell olvasni a kötetet. Néhány szubjektív megjegyzést
azonban szeretnék hellyel-közzel tenni.
Kezdjük áttekintésünket a történelmi háttérrel. Körmendi Tamás egyetemi tanár,
a téma kutatója, ismerteti a történelmi valóságot, a következményeket, a korabeli
külföldi reakciókat. Tény, hogy 1213. szeptember 28-án gyilkolta meg Töre fia Péter,
azaz a dráma Petúr bánja Gertrudis királynét. A gyilkosság helyszíne nem a királyi
palota volt, hanem vagy a pilisi királyi erdő, vagy a leleszi monostor közelében fekvő
pataki erdőuradalom lehetett. Talán mégis a pilisi erdő a valószínűbb, a helybéliek
ezért emlékezetükben őrzik az eseményeket. Pilisszentkereszten a katolikus templom oldalán ugyanis 2013-ban a királyné halálának 800. évfordulóján emléktáblát
avattak – tudjuk meg Balázs Géza Tanulmányi kirándulások Katona József és a Bánk
bán nyomában című írásából. Itt említem meg, hogy érdemes a kecskeméti Katonakultuszhelyeket is megtekinteni, Székelyné Kőrösi Ilona múzeumvezető útmutatásait
követve.
Miután tájékozódtunk a történelmi eseményekben, érdemes egy pillantást
vetnünk a tragédia iskolai sorsára. Major Hajnalka ismertetése a Bánk bán tanításának történetével foglalkozik. Tanulmányának provokatív címe elárulja, hogy
a tragédia megítélése nem volt mindig egyöntetű és harmonikus: „Esztelenség,
1

Adamikné Jászó Anna DSc, professor emeritus, Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK, Budapest
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legjobb tragédiánk vagy a nemzeti hagyomány kegytárgya?” Az első szó – esztelenség – Széchenyitől származik; Vörösmarty is elmarasztalta a tragédiát, különösen
a címszereplő jellemrajzát. Katona halála után a harmincas-negyvenes években
vitték színpadra, 1848. március 15-én, a forradalom estéjén előadták, majd a cenzúra
1868-ig betiltotta. Gyulai Pál akadémiai székfoglalóját a Bánk bánból tartotta, majd
ő vitte be végül a köztudatba. Az 1879-es tantervtől kezdve szerepelt az iskolai
(gimnáziumi) tananyagban. A részletek ismertetése tanulságos, mármint az, hogy
1950 óta mi maradt meg a tananyagban. „A rendszerváltás után is a 15–16 éves
korosztály kötelező olvasmánya maradt. A Bánk bán szerepel az 1995. évi Nemzeti
alaptantervben, a 2001-ben bevezetett kerettanterv a 10. osztályra tette a művet (9).”
Helyzete azonban egyáltalán nem megnyugtató. „A 2017-től bevezetett érettségi
követelményrendszer az 5. témakörben említi (Színház és dráma, középszint).
A középszintű tételsort összeállító tanárnak lehetősége van »megkerülni« a drámát.”
A különféle iskolatípusokban még bonyolultabb a helyzet, ez derül ki Witzl Balázs
ismertetéséből (71–73). A helyzet kaotikus: az irodalomtörténet rendszere nem
létezik már, az irodalom és a történelem nincsen szinkronban, ráadásul az Aranybulla és kora csak emelt szinten kötelező; a színház és dráma témakörben mindenki
benne van Szophoklésztől Örkényig. A Bánk bán a Csongor és Tündével van egy
blokkban, ki lehet találni, melyikük sérül. Witzl Balázs felsorolja a különféle
iskolatípusokra megfogalmazott magasröptű nevelési-fejlesztési célokat, mi mindent
kellene három-hat órában megtárgyalni...
Ide kívánkoznak Hadikné Végh Katalin sorai (81): „Szomorúsággal vegyes
elképedéssel hallgatom azokat a véleményeket, amelyek igyekeznek kidobni a jelenkor gőzhajójából (à la Majakovszkij) a Bánk bánt, Jókait és még ki tudja, hogy milyen
szövegeket, mondván, hogy a mai generáció számára a nyelvi nehézségek következtében érthetetlenek ezek a művek, így szinte mindig elmarad az irodalomból
sugárzó, gyógyító őserő: a katarzis. Félek, vajon ki lesz a következő? Berzsenyi?
Csokonai? […] Esetleg a Toldi?” Pedig ezeknek a műveknek a tanulmányozása,
a szövegben való „elidőzés” megéri a fáradságot – hangsúlyozza a tanárnő, s igaza
van. Szinte mindegyik hozzászóló a Bánk bán nyelvezetének nehézségeit említi.
Itt egy kis kitérőt kell tennünk: szeretném röviden kifejteni saját véleményemet.
Az Eötvös József-i és az azon alapuló későbbi tanterveknek volt egy alapelvük:
a fokozatosság és a hézagmentesség; ez azt jelentette, hogy az ismeretek egymásra
épültek, s lényeges ismereteket nem volt szabad kihagyni. Az irodalomtörténetben
egymásra épült a kódexek anyaga (a polcomon van egy 1945 előtti diákkönyvtári
kötetke a kódexek érdekes történeteivel), Balassi, Tinódi, Zrínyi, a hitviták, Pázmány,
Gyöngyösi, a 18. század számos irányzatának számos szerzője, a kuruckor költészete,
Csokonai, a Kisfaludyak, Kölcsey. Ha a diákok valamit olvastak műveikből, nem tűnt
nekik nehéznek a Bánk bán szövege. Én 1968-ban és 1972-ben tanítottam, nem volt
vele gondom. Az irodalomtörténetet Arató László javaslatára szüntették meg
1995-ben a Nemzeti alaptantervben, s bevezették a hat életpályát, a portrékat és
a szelektív anyagot; azután ezt a két utóbbi kategóriát összevonták, s mindenki
választható lett. Megszületett a káosz: ilyen szint, olyan szint; kihagyható, nem hagy-
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ható ki (ilyen csak a kiemelt hat költő). Az óraszámot pedig 1963 óta mindig minden
tanterv csökkenti. Az én időmben még mindennap volt magyaróra.
Egyébként a magyartanárok tanultak az egyetemen nyelvtörténetet, otthonosan
kellene mozogniuk a régies szövegekben, s ha ismerik és szeretik a régi szövegeket,
miért ne tudnák magyarázni, közel vinni a mai generációkhoz (ez esetben a Matúrakiadvány is segítségükre van). Hiszen nagyon érdekes, hogyan beszéltek, beszélhettek őseink. Olyan egy ilyen közös olvasás, mint egy detektívmunka, mint egy
felfedezés: ügyes kérdések segítségével maguk a diákok is rájönnek a megoldásokra.
Segítenek az írói szótárak is a mű értelmezésében; Balázs Géza ismerteti őket,
természetesen hangsúlyt helyezve Beke József Bánk bán-szótárára (1991, 2019).
Tanulságos Beke József tanulmánya A Bánk bán legújabb szövegéről, kifejti ugyanis
véleményét Nádasdy Ádám „prózai fordításáról” (2019). Magával Nádasdy Ádámmal
is készült egy beszélgetés, izgalmas gondolatokkal: van-e egyáltalán a tragédiának
főszereplője, egyáltalán mi okozza a tragédiát vagy inkább a bajt? (Az átdolgozás
létén nem érdemes vitatkozni Nádasdy szerint, hiszen mindegyik fordító – Arany,
Babits – saját nyelvállapota szerint alkotott, jogos tehát a műnek a mai nyelvállapothoz való közelítése.) A Nádasdy által felvetett izgalmas kérdések csak azt igazolják,
hogy a tragédia összetett, sokarcú, kifogyhatatlanul lehet róla vitázni. Ezért jó, ezért
halhatatlan, ezért van helye a mai kultúrában.
Nézzünk meg néhány példát. Vajon bűnös-e Gertrudis? Idézem
a pilisszentkereszti emléktábla szövegét: „E helyen emlékezünk Gertrudis magyar
királynéra, II. András feleségére, öt gyermek – köztük szent Erzsébet és országépítő
IV. Béla királyunk édesanyjára –, akire 29 éves korában, 1213. szeptember 28-án
a pilisi erdőségben sújtott le a gyilkos kéz…” (107). Vajon áldozat volt ő is? Bizonyára
nem, hiszen tudott Ottó aljas merényletéről, s – mint Tiborc panaszából kiderül
– felelős volt a közállapotokért. Az operabeli felelősségre vonás élesebb, mint
a drámában (Blankó Miklós összehasonlításából ez derül ki). Ugyanakkor Arany és
Gyulai szerint a királyné ártatlan volt, Bánk tragikuma az, hogy ártatlant ölt. Jókai
viszont bűnösnek tartja (A magyar nemzet története című művében). Nádasdy
szerint is felelős mind a közállapotokért, mind az udvari élet lazaságáért.
Melinda ezzel szemben egyértelműen áldozat. Az operában sokkal nagyobb
a szerepe, az egész Tisza-parti (ez nincs a tragédiában) jelenet az övé. Szépen és
hosszan elemzi Krasznai Gáspár az operát – kottákat is mellékelve –, hangsúlyozva,
hogy Erkelnek minden bizonnyal Melinda volt a kedvenc hőse. „Kétségbe vonná-e
még valaki, hogy amennyiben Katonának Bánk a hőse, úgy Erkelnek Melinda
a múzsája?” – írja számos példa idézése után (99). Természetesen az operafilm is
segítségül hívható a tanításban, erre többen is felhívják a figyelmet.
Endre király, az érző ember és a felelős államférfi a címe Nagy-Varga Zsolt – jó
módszertani szakirodalmat idéző – tanulmányának. Igaz, a király csak a tragédia
végén, az ötödik felvonásban jelenik meg, de szellemisége végig jelen van, s problémája megegyezik Bánkéval: a közélet és a magánélet szembenállása, választásra
kényszerítő ereje. Sorsa Melindáéhoz is hasonlít: ő is egyértelműen áldozat.
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A tragédia szereplőinek beszédét más-más stílus jellemzi. Erre ad példákat Balogh
Piroska Stílus és kommunikáció Katona bánk bánjában című tanulmányában.
A lényeget fejezi ki az Arany Jánostól idézett mottó: „A nyelv a helyzethez, a személyek indulatához alkalmazkodik, azt festi, fejezi ki, s hogy a párbeszéd alatt a cselekvény is egyre halad, a jellem fejlik, majd egy, majd más oldalról mutatkozik.” (Major
Hajnalka hosszabban idézi Arany fejtegetését.) A szereplőket egyrészt nyelvi és
metanyelvi rétegek (töredékes mondatok, indulatszavak) jelenléte jellemzi (inkább
metakommunikációs rétegeket mondanék), másrészt a szereplők nyelvezetét, stílusát
meghatározza, hogyan viszonyulnak a hatalomhoz, hiszen udvari drámáról van szó.
Tanulságos a szereplői csoportok beszédének stílusbeli és kommunikációs elemzése.
Az eddigiekből is kiderül, hogy sokféleképpen lehet közelíteni a tragédiához.
Talán a legcélszerűbb arra rámutatni, hogy ma is élő gondokról szól. Erről ír
a nemrég sajnálatosan korán eltávozott Czibula Katalin A Bánk bán korszerű
problémái – középiskolás fokon című, minden bizonnyal utolsó tanulmányában. Ma
is létezik a magyarok és az idegenek közötti ellentét, a nők és a társadalmi szerepvállalás viszonya (Melinda és Getrudis ellentéte ezen a téren is megmutatkozik),
drogproblémák és áldozathibáztatás, a karrier vagy a magánélet előtérbe helyezése
ma is átélhető dilemma. Libárdi Péter is arról ír, hogy „ma is igen aktuális emberi és
közösségi érzelmeket szólaltat meg, mint a nemzeti identitás és öntudat, hatalomvágy, becsületérzés, szerelmi féltékenység, apa viszonyulása a fiához, honvágy,
idegengyűlölet stb.” (64).
„Jelszavaink valának haza és haladás” – e szavakkal zárta búcsúját az országos
rendektől Kölcsey. Haza és haladás – ez volt a reformkor kettős problematikája, azaz
a függetlenség és a társadalmi fejlődés. (Tudjuk, hogy a tragédia a reformkor
tulajdonképpeni kezdete előtt született, de problematikája a reformkoré, ezt bizonyítják a reformkori színrevitelek a harmincas-negyvenes években.) Annak idején
ebbe a reformkori kontextusba helyezve tanítottuk a Bánk bánt – s ezt a kettős
problematikát mindenki megértette. A tanulmányokban és a hozzászólásokban nem
látom ezt a kérdésfelvetést. Vagy annyira közismert és általános, hogy ezért nem
említik a szerzők; vagy már nem tartják fontosnak, s kikopott a tankönyvekből. Ha
kikopott, célszerű volna ismét utalni rá. A „haza és haladás” ügye ma is élő, örök
probléma.
Természetesen a leleményes és a modern módszerek is segíthetik a tanárt.
Hasznos a komáromi Selye János Egyetem tanárainak, Keserű Józsefnek és Szabó
Szilviának szövegmanipulációs feladata, amelyben felbontják és ellentétpárokba
állítják Tiborc monológját, a híres panaszt. A Selyén frissen doktorált Ploniczky
Tamás innovatív ötletekre hívja fel a figyelmet. Deák-Takács Szilvia a Nádasdy-féle
prózai változatra közöl érdekes feladatokat, például online gondolattérképet,
szófelhőket stb., stb. Szabó Roland az IKT-eszközök használatáról ír. Blankó Miklós
és Juhász András Zoltán pedig feladatötleteket gyűjt össze.
A Bánk bán egyértelműen a legjobb magyar tragédia. Ezt a megállapítást olvashatjuk Orosz László elemzésének végén A magyar irodalom története harmadik
kötetében (Akadémiai, 1965), közismert nevén: a spenótban. Nem szokták manapság
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idézni ezt az összefoglalást, pedig igényes, s a Katonáról szóló fejezete kifejezetten
értékes (végül is a kritikai kiadás szerzőjének műve).
Szoktak azon is keseregni, hogy a magyar irodalom szűkös drámai művekben:
„Kevés a magyar dráma, a jó magyar dráma pedig még kevesebb – tartja a közhely.
Bár ettől függetlenül fel tudnánk sorolni jó néhány drámai művet, azonban a klas�szikus dráma szinte hiánycikk, legalábbis ami a közoktatást illeti” – írja Tóth László.
Soroljuk csak a neveket, csak úgy „random”: Csokonai, Kisfaludy Károly, Vörösmarty, Petőfi, Jókai, Madách, Szigligeti, Csiky Gergely, Gárdonyi, Bródy Sándor,
Herczeg Ferenc, Szomory Dezső, Heltai Jenő, Füst Milán, Márai, Németh László,
Illyés, Örkény, Sütő András, Páskándi, Sarkadi, Kocsis István, Székely János, Szabó
Magda … Persze, ha nincs irodalomtörténet, s lényegében mindenki le van aratva,
ki van irtva, akkor igazat kell adnom Tóth Lászlónak. Meg kell jegyeznem, hogy
az 1970-es évek elején – az elhallgatott szerzők és az erdélyiek kivételével – csaknem
mindegyiküktől lehetett előadást látni, s akkori osztályommal szinte havonta
jártunk színházba, láttuk Madách Mózesét, Szomory és Németh László II. Józsefét,
A néma leventét, A kérőket, Az özvegy Karnyónét és sok egyebet, még a Tigris és
hiénát is Petőfitől. A közoktatásban valóban mindez hiánycikk, s ez baj. Így a Bánk
bán ebből a szempontból is légüres térben leledzik, ezért is nehéz valójában megértetni. S ismét az irodalomtörténet kiiktatásánál vagyunk.
Az új, ígéretes, igényes folyóirat, a Magyaróra Bánk bánról szóló száma sokoldalú,
izgalmas tanulmánygyűjtemény. Fiatalok írták és szerkesztették, s ez a tény azt
jelenti, hogy a jövőben jó kezekben lesz a magyar irodalom tanításának ügye. Azt
lehet hallani a médiumokban, hogy 2020 az oktatás éve lesz. Jó volna visszaállítani
a magasabb óraszámot és az irodalomtörténetet, a fokozatos és a hézagmentes, káosz
nélküli tanítást.
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AZ INTERAKTÍV KÖNYV
Varga Emőke új könyvéről1
BÁRDOS JÓZSEF2

A szerző neve nem ismeretlen a gyermekirodalom iránt érdeklődők körében.
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karának főiskolai
tanára, a Művészettel az Oktatásért Kutatócsoport vezetője évek óta a gyerekirodalom-kutatás élvonalába tartozik. Nyilván sokaknak volt kezében az a két kiadást is
megért, A könyvek életre kelnek3 című kötet, melynek szerzője és szerkesztője is volt,
s amely már az interaktív könyvet vizsgálta kutatási, de elsősorban gyakorlati,
felhasználói szemszögből.
Az akkori kiindulást jól magyarázta a tény, hogy az interaktív könyv, amely
az elmúlt tíz év legnagyobb innovációja és szenzációja volt az európai gyermekkönyv-piacon, megjelent Magyarországon is. Lehetett volna persze óvni tőle gyerekeinket, mint anno a tévétől, a számítógéptől, az okostelefontól, csakhogy jobb
tudomásul venni a valóságot, mint elbújni előle.
Ennek a bátor szembenézésnek új, még eredményesebb fokozata Varga Emőke új
könyve, amely méltán jelent meg az egyik legmegbízhatóbb tudományos könyvkiadó, a L’Harmattan kiadásában. Elég a felhasznált irodalom jegyzékét átfutni, hogy
megbizonyosodjunk arról, a szerző rendkívül széles, nemzetközi tudományos
háttérrel nyúl a kérdéshez, szinte a téma minden fontos szakértőjét így vagy úgy
megszólaltatja könyvében, beavatva az olvasót a nemzetközi viták sűrűjébe is.
A könyv első fejezete azonnal állásfoglalásra késztet, holott látszólag jelentéktelen
kérdést tárgyal. Hogyan nevezzük ezt a valamit, aminek csak futólagos leírása is
elfoglal egy egész oldalt. Varga Emőke végül így dönt: „az interaktív könyv megnevezés mellett kell letennünk a voksot, […] mert a magyar gyártók és a reklámok jelenlegi
szóhasználata alapján ez a nyelvi forma látszik meghonosodni”.
Rendben is volnánk, hiszen a nyelvi jelek önkényesek, tehát egy új jelenséget
bárhogy elnevezhetünk, csak arra kell ügyelnünk, nehogy „magyar narancs”-ot
(Bacsó Péter A tanú) állítsunk elő, ami sem nem interaktív, sem nem könyv, de
a „mienk!”
Ettől a kényelmes eltévelyedéstől menti meg aztán olvasóját a könyv következő
fejezete, amelyből világosan kiderül, hogy egész mással, valami teljesen új műfajjal,
1

Varga Emőke: Az interaktív könyv. Budapest, L’Harmattan, 2020.
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Emőke (2018): A könyvek életre kelnek – Bevezetés az interaktív könyv elméletébe és gyakorlatába
a BOOKR Kids alkalmazásával. Móra, BOOKR Kids, [s.l.]
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egy multimediális jelenséggel állunk szemben. Valami olyasmivel, ami egyszerre
mutatja a diakép, a rajz- vagy bábfilm, a nyomtatott és hangoskönyv tulajdonságait,
miközben egyikkel sem azonos. Ráadásul mindezektől különbözik is, főképpen
abban, hogy a befogadó számára egyáltalán nem teszi kötelezővé a linearitást,
ellenkezőleg: ismétlésekre, beavatkozásra, kitérőkre csábít, s ha tetszik, végül teljesen
független játékká alakulhat át.
Miután azonban minden hagyományos(abb) műfajjal kapcsolatban áll, könnyedén beleeshet azok hibáiba is. Ezek közül is – példákkal bőségesen megtámogatva –
többre rámutat Varga Emőke. A legkonvencionálisabb probléma a kép és a szöveg
viszonya. A szerző ezen a téren is alapos elméleti felkészültséggel rendelkezik.
Érdemes újra fellapozni Az illusztráció a teóriában, a kritikában, az oktatásban című
munkáját (L’Harmattan 2012.), amely részletesen foglalkozik a szöveg és kép
(illusztráció) lehetséges kapcsolatával. Mostani könyvében mindezt általánosabban
az interreferencia jelenségeként vizsgálja. Azt, hogyan olthatja ki egy hangeffektus
a szöveg vagy a kép hatását, hogyan válhat feleslegessé a mozgó elem a szöveg
mellett, miképpen hat vagy tűnik el a háttérben a motívumhordozó zenei kíséret.
Az eredmény akár az is lehet, hogy a multminedialitás hatása kisebb, mint bármely
hagyományos műfajé lenne.
Ezzel Varga Emőke egyúttal az interaktív könyvek kritikai vizsgálatának alapjait
is lerakja. Munkáját nemcsak a kritikusok, a felhasználók (szülők, pedagógusok),
hanem a gyártók szíves figyelmébe is ajánlanám.
A könyv maga is vitára sarkall, már azzal is, hogy felhívja a figyelmet
a kommercializálódás veszélyeire. Ami nem a holnap, de már a tegnap problémája.
A tömegáru, a giccs azonnal lecsap ugyanis minden olyan lehetőségre, amely piaci
rést kínál az olcsó, sikeres terjeszkedésre. S ha körülnézünk, a mai magyar gyermekkönyvpiac jó széles választékát nyújtják a mű-képes-, mű-mese-könyvek. És a giccs
már az új műfajban is megjelent. S a kritika? Még fel sem ismerte az új jelenséget.
Vajon miféle hatása lesz gyermekeinkre a romlott szövegekhez társított giccses képi
világnak? Ne reméljük, hogy ez elvezet az irodalom vagy a képzőművészet kedveléséhez. Az új műfaj legfontosabb minőségi tényezőit összegezve a szerző két sommás
véleményt is idéz. Jó érzés azonban, hogy maga ezeken mellett talán a legfontosabb
kritériumnak a művészileg értékeset tekinti.
Jól bizonyítja ezt a könyv következő fejezete, mely esettanulmányon mutatja be,
hogyan jár/járhat tévúton az interaktív könyv létrehozása, ha nem figyelünk a minőség követelményeire. A tücsök és a hangya Aiszóposznak tulajdonított fabulája a két
összevetett interaktív könyv kiinduló szövege. Már eleve kérdéses, érdemes-e a XXI.
század csupa ellentmondás világában ehhez az ősi, az irodalom határterületén álló
műfajhoz folyamodni. Ugyanis két lehetőségünk van: vagy meghagyjuk az eredeti
egyértelmű, a tücsök elítélésével végződő értelmezést, vagy átírjuk, átértelmezzük
Aiszóposzt, s akkor kérdéses, miért hivatkoztunk rá. Azonnal felmerül a képi megjelenítés problémája is: a kép (a film) bugyuta műfaj, mindent kénytelen megmutatni.
Már egyetlen mondat: – „A tücsök egész nyáron hegedült.” – szinte megoldhatatlan
feladat elé állítja az illusztrátort. Hogy néz ki a nyár? Hogy néz ki a tücsök? Hol
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hegedült? Kinek muzsikált? Mi az, hogy egész nyáron? A képi világban nincs idő.
Még a film számára is gond a külső és belső idő problémája. Persze a hozzáértő grafikus számára nincs akadály, viszont részletező megjelenítése ellentmond a fabula
műfaji sajátosságainak. Behoz ugyanis olyan valóságos viszonylatokat, amelyek
megléte esetén már hamis a fabula egyértelmű erkölcsi ítélete.
Korunk gondolkodásmódjához sokkal közelebb állnak La Fontaine fabula-feldolgozásai, melyek éppen az ilyen egyértelmű (elő)ítéletek megkérdőjelezésével és
a fabula költészetté emelésével tették élővé a klasszikus műfajt. Más kérdés, hogy ezt
nálunk mintha nem akarnák észrevenni. Így kerülhet be nálunk még tankönyvbe is
La Fontaine neve alatt olyan prózai szöveg, amely az aiszóposzi fabula valamely
tankönyvszerzői változatát tartalmazza.
Elemzése végén Varga Emőke meg is fogalmazza a bemutatott feldolgozások
alapvető hibáját: „A klasszikus aiszóposzi történetet átkódoló alkalmazások, az interakciók révén a mesei szerepkörök összezavarásának folyamatába a felhasználót is
bevonják…”. Mert, s ezt ismét a szerző mondja: minden interpretáció értelmezés. S
baj, ha ez a befogadó és a mű közé áll. Aztán a gyerekkori előítélet-gyártás hatása
messzire ér. Vajon azok, akik az ehhez hasonló aiszóposzinak nevezett álmeséken
nőnek fel, fogják-e érteni a XX. század végének egyik legszebb magyar ars poeticáját,
Nagy Lászlóét, aki Ki viszi át a szerelmet című versét így indítja:
„Létem ha végleg lemerűlt
ki imád tücsök-hegedűt?”
A bajt a szerző empirikus vizsgálatokkal is bizonyítja. A kiinduló szöveg Rónay
György fordítása. Kosztolányi Dezsőé bizonyosan jobb, bár mindkét fordításszöveg
jelzi az aiszóposzitól való elmozdulást:
„»Tél elején sincs búzád már?
Hát a nyáron mit csináltál? «
»Mit csináltam? Kérem szépen,
Muzsikáltam –szólt szerényen
Tücsök mester. –Aki kérte,
Nótát húztam a fülébe!«”
(Rónai György)
„De ezt kérdezte végre tőle:
»Mit tettél a meleg időbe?«
»Éjjel-nappal munkába voltam,
Fűnek-fának folyton daloltam.«"
(Kosztolányi Dezső)
Azaz a tücsök nem „henyélt”, nem „szórakozott” a nyáron (ahogy némely iskolai
segédlet sugallja), ellenkezőleg, dolgozott, csak éppen mások kedvére. Nem saját
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magával volt elfoglalva. Jó volna, ha a fabula közvetlen haszonelvűsége helyett La
Fontaine sokkal modernebb, a művészetet is teljes értékű hivatásként kezelő felfogását adnánk át a gyermekbefogadóknak.
Igen érdekes, hogy a vizsgálatba bevont mesevariációk (szóban mondott mese
a Rónay György-szöveggel, illetve egy angol meseváltozat magyar fordítása interaktív könyves közvetítéssel) egyike sem érezte lényegesnek a tücsök zenélésének
értékes voltát, a második változat a sajnálatra, együttérzésre játszik rá, így próbálja
helyrehozni az aiszóposzi (elő)ítéletes zárást.
Annál nagyobb öröm, hogy a vizsgálatba bevont gyerekek – bár tudták, mi
az „elvárt, helyes” válasz – mégis, érzelmi alapon szimpatikusabbnak találták
a tücsök alakját, magatartását. Erre a szerző és felhívja figyelmünket: „mindkét mese
esetében kevesebben szimpatizáltak a hangyával, mint ahányan igazat adtak neki, és
többen szimpatizáltak a tücsökkel, mint ahányan igazat adtak neki.”
Varga Emőke elemzésében világosan kimutatja, miképpen befolyásolta a gyerekek
döntéseit a beavatkozás lehetősége, a képi, hangi effektusok megjelenése, hogyan
teremthetett bizonytalanságot a képi és szövegbeli információk differenciája,
helyenkénti ellentmondása.
Most már igazán átláthatjuk, mennyire bonyolult feladat egy interaktív mese
létrehozása. Erről beszél részletesen a könyv utolsó fejezete. Ez az Arany László
gyűjtötte A kiskakas gyémánt félkrajcárja című mese interaktív mesealkalmazássá
való feldolgozásának folyamatát mutatja be lépésről lépésre. Ez az alkalmazás volt
az első, melyet a MOME és az SZTE Juhász Gyula PK Művészettel az Oktatásért
Kutatócsoportja közösen hozott létre, s amellyel összefüggésben, 2014-ben
az országban először konferencia szerveződött az interaktív könyv problémaköréről.
Ez az együttműködés, amiből később a BOOKR Kids Kiadóval való együttműködés
is kinőtt.
Varga Emőke végül az akkori kutatási eredményeket is ismerteti röviden.
Zárásként megfogalmazott gondolatai közül kettőt szeretnék kiemelni. Azt, hogy
az új eszköz nem csodaszer, eszköz csupán, mellyel élhetünk jól és rosszul egyaránt.
Illetve azt, hogy a gyermeket éppúgy nem hagyhatja magára a szülő/a pedagógus
az interaktív könyvvel, mint a televízióval, az okostelefonnal, vagy a számítógéppel
sem.
Végül pedig a könyv szerintem talán két legfontosabb üzenetére hívnám fel
a figyelmet. Az egyik az, hogy a név ne tévesszen meg bennünket. Az interaktív
könyv nem könyv. Ebből következik, hogy sem önmagában, sem automatikusan nem
vezet el a könyvek világához, ilyen csodát ne várjunk tőle.
A másik, legalább ilyen fontos gondolat, amely áthatja Varga Emőke munkáját, az,
hogy Petőfivel szólva „ne fogjon senki könnyelműen a húrok pengetésihez!” Az interaktív könyv létrehozása elsősorban nem technikai, hanem művészi probléma.
Művészi szöveg, művészi képi megjelenés, művészi összhatás a jó eszköz titka.
Ezekkel a gondolatokkal ajánlom minden szakember és minden érintett (pedagógus, szülő) figyelmébe ezt az új, izgalmas szakkönyvet.
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Könyvtárostanárok Egyesületének közleménye:

2019‑BEN KTE EMLÉKÉRMET KAPTAK
A Könyvtárostanárok Egyesülete (KTE) történeti elődje, a Magyar Könyvtárosok
Egyesülete (MKE) Iskolai Könyvtárosok Szervezete húsz éves jubileumi évfordulójára emlékezve szakmai elismerést kifejező díjat alapított 2006-ban. A beérkezett 15
felterjesztés áttekintése után az emlékérem kuratóriumának javaslata alapján
a Könyvtárostanárok Egyesülete 2019-ben az alábbi kollégákat tüntette ki. A kitüntetések átadására a KTE Őszi Szakmai Napja keretében 2019. november 18-án
Budapesten került sor.
A következő évi kitüntetésekre a felterjesztési határidő 2020. szeptember 20.
Figyeljünk egymásra, egymás munkájára! A KTE elnöksége folyamatosan várja
a felterjesztéseket.
A KTE emlékéremről, annak alapító okiratáról, a korábbi évek díjazottjairól
a KTE honlapján (http://www.ktep.hu/emlekerem2019) lehet bővebben tájékozódni,
ahonnan az ünnepélyes átadás fotói is elérhetők.

KTE EMLÉKÉREM – ÉLETMŰDÍJ
Misley Judit
Misley Judit 1989-től, az alapításától kezdve az Alternatív Közgazdasági Gimnázium
(AKG) könyvtárának munkatársa, annak megálmodója. 2010 és 2018 között már
nyugdíjasként, félállásban tevékenykedett. A 30 év alatt a könyvtár aktív működtetője, gazdája, profiljának meghatározója. Kezdetektől részt vett az AKG pedagógiai
programjának kidolgozásában és nemcsak ennek a munkafolyamatnak a „termékeit”
gyűjtötte, hanem általában az alternatív pedagógiákkal kapcsolatos dokumentumokat is. Tevékenyen közreműködött az Iskolakép és a Taní-tani című folyóirat szerkesztésében, terjesztésében.
A könyvtárra mindig úgy tekintett, mint az értékek kialakításának, őrzésének,
feldolgozásának színterére, a használók szellemi támogatásának tárházára. Az AKG
sokrétű, szerteágazó pedagógiai programjához igazodva széles spektrumú kínálatot
biztosított, támogatta a pedagógusok és a diákok széles érdeklődési körét, túlmutatva a hagyományos iskolai könyvtári gyűjteményeken. A gyűjtőkör kialakításakor
fontos volt a társadalmi kérdésekben való tájékozódás segítése. A könyvtár kialakításakor személyes válogatással gyűjtötte össze a „régi” könyveket. Az állomány
az évtizedek során több mint 22 ezer kötetre nőtte ki magát. A könyvállomány
nyilvántartása 1997-től a Szirén integrált könyvtári rendszerben történik; az elsők
között voltak, akik megvásárolták a programot. Tudatos döntés volt azonban
a papíralapú kölcsönzés megtartása, így megőrizve annak személyességét.
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Az állomány összeállítása mellett a könyvtár belső tereit is ő alakította ki.
A könyvtár berendezését is megtervezte, így az AKG egy közel 230 m2-es könyvtárral büszkélkedhetett, benne kölcsönzőteremmel, két olvasóteremmel, fogadótérrel és
raktárral. Az otthonosság kialakításán túl Szabó Imre rajztanár segítségével szinte
képzőművészeti tárházzá is váltak a könyvtár falai, maga a bejárat is. Judit nem csak
könyvtárat csinált: egyben a béke és a csend szigetét tartotta fent egy zsibongó
középiskolában. Könyvtára egyszerre volt menedékhely és az iskola szellemi életének
központja, egyfajta szalon.
Messzemenően partner volt abban, hogy iskolán kívül és belül szaktanári és
diákkezdeményezéseket, művészi, történelmi, szociális jellegű projekteket befogadjon, sőt, kezdeményezzen.
Író-olvasó találkozó keretében a könyvtár szervezésében náluk járt Konrád
György, Esterházy Péter, Kukorelly Endre, Varró Dániel és Halász Margit. Judit
évekig egyik szervezője volt az AKG Tavasz Fesztiváljának, ahol a különböző
művészeti tevékenységet végző diákcsoportok mutatkoznak be éves munkájukkal.
Különleges, kreatív ötleteivel inspiráló iskolai ünnepségeket szervezett. Judit
szociálisan érzékeny ember is, ami nemcsak szavakban, hanem tettekben is megnyilvánul.
Nyaranta is sok időt töltött a diákokkal különböző rendezvényeken, például
linómetsző csoporttal a Művészetek Völgyében, a nomád táborban.
Judit meglátja a különlegeset, ritkát, az egyedit a dolgokban, és mindezekhez
hozzá tudja kapcsolni a közönségét. Saját lelkesedésén keresztül hirdette, mennyire
fontos mind a szavakkal leírt, mind az azon túli kultúra.
Judit másik állandó vállalt szerepe a helyi „múzeum” anyagának gyűjtése. Ezt
a szubjektív iskolatörténeti anyagot most is, már nyugdíjasként is gondozza.
Munkája során egyforma hangsúlyt fektetett a pedagógusi és a könyvtárosi
szakmára, mindig a könyvtár és az olvasók érdekeit tartva szem előtt. A tájékoztató
munkájában széles körű műveltségével és könyvismeretével segítette a könyvtár
használóit. Egykori diákjai professzionális, lelkes, csupaszív könyvtárosként beszélnek róla. Bárki, szinte bármilyen problémával, ötlettel fordulhatott hozzá. Addig
nem nyugodott, míg nem tudott valahogy segíteni, megoldást találni.
A Könyvtárostanárok Egyesületének hosszú évek óta tagja. Érdeklődéssel tekint
a digitális világ új lehetőségeire, kihívásaira, azoknak összekapcsolására a könyvtárral.
Úgy gondoljuk, Misley Judit az egyik legélőbb és leghitelesebb példája annak,
amikor valaki eggyé válik a hivatásával. Szüntelenül áramlik a gyerekek és a könyvek között, összehozza őket, és az iskola könyvtárát egyszerű teremből „hellyé”,
önálló világgá, egy párhuzamos és varázslatos univerzummá teszi.
Felterjesztő: Az AKG önigazgató nevelőtestületének támogatásával és nevében,
Horn György pedagógiai koordinátor.
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KTE EMLÉKÉREM – A KÖNYVTÁROSTANÁRI HIVATÁSÉRT
Iványiné Nagy Kinga
Iványiné Nagy Kinga Gyöngyvér könyvtárosi pályafutását az OSZK-ban kezdte,
majd a Budapesti Műszaki Egytem Központi Könyvtárában folytatta. 1987-ben
került a szombathelyi Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtárba tájékoztató könyvtárosként, majd 1997-től könyvtárostanár jelenlegi munkahelyén, a Boldog Brenner János
Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium intézményében, ahol megbízhatósága,
támogató egyénisége nagy biztonságot ad az intézmény működésének. Lelkiismeretes, pontos munkájával, magas szintű szakmai tudásával meghatározó pedagógusa
iskolájának.
A Vas megyei könyvtárostanári munkaközösség aktív, állandó tagja. Könyvtárszakmai és pedagógusi, könyvtárpedagógusi tudása, tevékenysége rendkívüli
színvonalú. A könyvtár állományának gondozása, fejlesztése folyamatos, a lehetőségeket megragadja, ugyanakkor tervszerűen végzi mindezt, az iskola pedagógiai
programjának, tanulóinak és pedagógusainak szolgálatában. Nagy gondot fordít
a Nemzeti Alaptantervnek és a helyi tantervnek megfelelő könyvtárhasználat
tanítására, a befogadó tárgyak pedagógusaival folyamatosan egyeztetve. Tanóráit
a régi iskola rendezett, de kisebb könyvtárában is innovatívan, differenciált oktatással és tevékenykedtetve vezette, ahogy teszi ezt az új iskolai épületben kialakított
mintakönyvtárában is. A tanítás során szinte elsőként alkalmazta a webes lehetőségeket tantárgya tanításában, megragadva ezzel az y, z, alfa generációk figyelmét.
Tanóráira precízen, alaposan készül fel, óravezetése biztos és nagyon színes. A tantervi elemeken túl minden jeles napot megragad a könyvtár és az olvasás népszerűsítésére, sok-sok programmal, feladatlapokkal, vetélkedőkkel. Könyvtárostanárként
sokat tesz a diákok olvasóvá neveléséért, a könyvek és az olvasás megszerettetéséért.
A könyvtár igazi közösségi, kulturálódási, központi hely az iskola életében.
Az új iskola könyvtárának megtervezésében, funkcionális tereinek kialakításban
részt vett, terveire, véleményére kíváncsiak voltak, amit hallatlan körültekintéssel,
a piacon való tájékozódással, ötletek gyűjtésével valósított meg. Könyvtára olvasóterem, kuckó, könyvtári tanterem, kölcsönző is egyben. A berendezéssel, dekorálással,
könyvtári speciális kiegészítőkkel folyamatosan csinosítja és szakszerűvé teszi
könyvtárát.
Ahogy a segítségnyújtás, úgy a tehetséggondozás is sarkalatos szerepet kap
munkája során. Előkészítő, versenyfelkészítő munkájának köszönhetően a tanulói
aktivitás növekedését is elérte. Évek óta versenyeztet, kiváló eredménnyel. A Bod
Péter Országos Könyvtárhasználati Versenyen több diákja jutott az országos döntőbe. Nagy érdeme van a Bod Péter verseny modernizálásában is. Szakmai, pedagógusi észrevételeinket etikus és szakszerű szempontokkal támogatja. A megye
könyves, könyvtári rendezvényein tanulóival folyamatosan jelen van, projektjeinkben aktívan támogat bennünket. A Vas megyei könyvtárostanár munkaközösséget
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nem csupán személyes konzultálással, hanem a műhelymunkákon, szakmai napokon való aktív feladatvállalással is támogatja.
Ötleteit, tapasztalatait folyamatosan, minden lehetséges fórumon vagy személyes
konzultációval megosztja, segítve ezzel a kollégák munkáját. Blogot működtet
(http://kingarium.blogspot.com/), amelynek számos követője és felhasználója van
országszerte; aktív tagja közösségi, tudásmegosztó, tanácsadó portáloknak (például
az Iskolai könyvtári tanácsadó zárt Facebook-csoport), hasznos, etikus hozzászólásaival segítve a szakmai közösséget.
Tudását a nagyobb szakmai intézmények és szervezetek is számon tartják, egyre
többször hívják konferencia-előadások tartására, foglalkozások levezetésére,
amelyekre szintén alaposan, körültekintően készül. A megyei könyvtárostanári
rendezvényeinken rendszeresen szót kap, támogatja szaktanácsadóját is. Külön
pozitívum, hogy előadásainak nagy része elérhető a világhálón.
Kinga iskolai munkája mellett családanyai teendőit is példamutatóan végezte és
végzi ma is. Négy gyermeke mindig számíthat bölcs tanácsaira, gyakorlati segítségére az önálló életükben is.
Felterjesztői: Englert Zsolt igazgató és Gerölyné Kölkedi Éva Marianna Vas megyei
könyvtárostanár munkaközösségének vezetője.

KTE EMLÉKÉREM – AZ EGYESÜLETÉRT
Cs. Bogyó Katalin
Csüllögné Bogyó Katalin 1998-tól a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Gyakorló Általános Iskolája, Művészetoktatatási Intézménye, Napközi Otthonos
Óvodája szakvezető könyvtárostanára. Ezt megelőzően népművelés–magyar szakos
tanárként több középfokú intézményben dolgozott. 1996 óta lát el könyvtárostanári
feladatokat. Tudását folyamatosan fejlesztve 2002-ben végezte el az informatikus
könyvtáros szakot a Szegedi Tudományegyetemen. 2007-től szakvizsgázott közoktatási vezető, 2015-től mestertanár, köznevelési szakértő.
Olyan sokoldalú könyvtárpedagógus, akinek egyaránt fontos az olvasó, a diák,
az olvasó diák, a kolléga. A mindennapi könyvtár-pedagógiai tevékenységén túl
hivatásának tekinti a leendő könyvtárostanárok képzését – szűkebb hazájának –,
Csongrád megye könyvtárosainak szakmai fejlődését és az ország könyvtárostaná
rainak előmenetelét, ismeretei bővítését.
A mindennapok könyvtár-pedagógiai tevékenységéről így nyilatkozott: „…Már
nem magától értetődő, hogy a könyvtár a „tudás forrása”, hiszen diákjaink úgy vélik,
minden információt meg tudnak maguktól is szerezni az internetről… Azt akarják
tudni, hogy mi haszna van számukra a könyvtárnak; ezért arra törekszem, hogy
óráimon problémaközpontú feladatokat adjak (amikor a könyv részeit tanuljuk,
akkor könyvet írunk, amikor az időszaki kiadványokat, akkor iskolaújságot tervezünk stb.)
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Ezt a szemléletet példázzák a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Vetélkedőre
készített versenyfeladatai. És erre ösztönzi hallgatóit is, hiszen 2008-tól, a könyvtárpedagógia-tanár mesterszak indulásától szakvezető könyvtárostanár, amely során
a könyvtárpedagógia-tanár mesterszakos hallgatók tanítási gyakorlatát irányítja.
A képzésbe oktatóként is bekapcsolódott a Szegedi Tudományegyetemen, ahol
jelenleg négy kurzusa van a nappali és a levelező tagozaton.
Ám nemcsak az egyetemi képzést tartja fontosnak, hanem a kollégák szakmai
fejlődését is. Évtizedek óta a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár által
szervezett segédkönyvtáros képzés szakmai oktatója és szaktanácsadója, illetve
egyéb továbbképzések előadója, szakmai napok szervezője. A Csongrád Megyei
Könyvtáros szakfolyóirat aktív munkatársa. 2001 óta iskolájában A szó elszáll,
az írás megmarad címmel az 5–6. évfolyam számára szervez városi könyv- és
könyvtárhasználati vetélkedőt. 2002 óta a Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesülete (CSMKE) tagja, elnökségi tagja: 2010-ig az iskolai szekció vezetője, jelenleg
az ellenőrző bizottság elnöke.
Kata 1996 óta erősíti a Könyvtárostanárok Egyesületét, 2008 óta elnökségi tag.
Póttagként kezdte, majd tagnyilvántartó lett, jelenleg kommunikációs felelős.
A tagnyilvántartás a keze alatt megújult, a kapcsolattartás személyes hangúvá vált.
A Módszertani Közlemények szerkesztője, a Kis KTE könyvek szerzője, szerkesztője,
lektora, a szakmai napok szervezője, előadója. Különösen élő a kapcsolata a tagsággal a KTE FB-oldalán és az egyesület blogján, melynek ő a gondozója is. Ki ne
emlékezne a finnországi könyvtárakat bemutató sorozatára? Tevékenyen vesz részt
az MKE és KTE közötti jó partneri és szakmai viszony ápolásában. Lelkiismeretes,
megbízható kolléga, akinek szívügye a könyvtárostanári hivatás, melyért határozottan, de higgadt módon dolgozik az egyesületben és a mindennapokban is. Már 23
éve. És ez nem gyűszűnyi idő!
Felterjesztői: Könyvtárostanári, oktatói és egyesületi tevékenysége alapján, kettős
felterjesztést kapott – a CSMKE elnökségének tagjai nevében Oros Sándor elnök,
illetve a KTE elnökségétől – a KTE Egyesületért emlékéremre.

KTE EMLÉKÉREM – AZ ÉV ÍGÉRETES KÖNYVTÁROSTANÁRA
Arany-Nagy Zsuzsanna
Arany Zsuzsanna 2017 nyarától iskolánk, a Budapest IX. Kerületi Szent-Györgyi
Albert Általános Iskola és Gimnázium munkatársa. Érkezésekor még a Pécsi
Tudományegyetem informatikus MA hallgatója volt. Az egyetemen kiemelkedő
tanulmányi munkával készült pályájára: több alkalommal Intézményi Szakmai,
Tudományos Ösztöndíjban, Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Tehetség ösztöndíjában, Új Nemzeti Kiválóság Program hallgatói kutatói ösztöndíjában és Köztársasági
Ösztöndíjban részesült.
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Már pályakezdőként is jelentős munkatapasztalattal rendelkezett. Az egyetemen
önkéntesként olvasószolgálati munkában próbálta ki magát, például az Élő könyvtári programban, Könyvcsere szervezésében is.
Az első pillanattól kezdve lelkesen vett részt nemcsak a könyvtár, hanem az iskola
életében is. A kollégákkal és a diákokkal közvetlen kapcsolatot alakított ki. Első
feladatkörében, könyvtári asszisztensként hamar kiismerte magát, az egyetemen
tanultakat a helyi gyakorlatnak megfelelően önállóan alkalmazta, amit lehetett –
digitális bennszülöttként – elektronizált. Az iskolai könyvtár gyakorlati munkája
annyira magával ragadta, hogy amint befejezte könyvtárosi tanulmányait mesterfokon, a következő, 2018/2019-es tanévben a Pécsi Tudományegyetemen
könyvtárostanári végzettséget szerzett. Idén szeptembertől pedig az ELTE Doktori
Iskolájának hallgatója. Kutatási területe: az iskolai könyvtárak szerepvállalása
a közoktatásban: az új típusú oktatási módszerek beépítése a könyvtárpedagógiába
és a közismereti tárgyak oktatásába.
Ötleteivel megújította a könyvtár pedagógiai munkáját. Kutatási területét –
a gamifikációt – a napi könyvtár-pedagógiai munka részévé tette, könyvtárhasználati óráiba beépítette. Egyaránt hatékonyan alkalmazta a kisiskolás, a felső tagozatos
és a gimnazistáknak tartott könyvtárhasználati és könyvtárhasználatra épülő
szakórák keretében is. Alsó tagozatos kolléganőjével a tananyag feldolgozására
szabadulószoba játékot dolgoztak ki és valósítottak meg a diákok legnagyobb
örömére.
A könyvtár tanórán kívüli tevékenységrendszerének fejlesztésére is felhasználta
tudását: detektívjátékot szervezett a kisgimnazistáknak, adventi játékot a 3–6.
évfolyamosoknak, amelyben az információkeresés, szövegértés fejlesztése állt
a középpontban.
Az iskolai könyvtári világhónaphoz kapcsolódó nemzetközi könyvjelzőcserébe
egyre több iskolai diákunkat vonja be. Tehetséggondozó munkája eredményeként
gimnazistáink a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 2019-es adatbázis-vetélkedőjén
2. helyezést értek el.
Iskolai szintű feladatokat is vállal, így részt vett névadónk ünnepségének megszervezésében. A népmese napja megünneplését, a március 15-i megemlékezést
QR-kód használatára épülő játékokkal színesítette.
Folyamatosan keresi a pályázati lehetőségeket – a könyvtár és az iskola belső
környezetének megújítására, a szakmai munka fejlesztésére. Neki köszönhetően
az Abacusan Stúdió pályázatán lehetőséget kapott iskolánk a Vándor robotokkal
való megismerkedésre, egy újabb területet talált, ahol a könyvtár és az informatika
összekapcsolódhat.
Hamar kiderült, hogy munkatársával, Tóth Viktóriával remekül kiegészítik
egymást. A kettejük közötti tudásmegosztás nemcsak a könyvtár munkájának
hatékonyságát növeli, hanem kihat a könyvtár-pedagógia iskolai beépülésének
folyamataira is.

Kitekintés

Munkáját pályázatokon is megméretteti, így ért el a KTE 2018. évi Egy napom
a XXI. században című pályázatán II. helyezést a Mátyás nyomában a digitális
bennszülöttekkel című pályaművével.
Tapasztalatait nemcsak munkatársaival osztja meg, hanem publikál, előadásokat
tart. Hallgatóként a Tudományos Diákköri Konferenciákon szerepelt, angol nyelvtudását a könyvtárosok nemzetközi BOBCATSSS konferenciáin hasznosítja. 2017-ben
Rigában, 2018-ban Eszéken tartott előadást. Tanfolyami előadóként Az én könyvtáram projektbe is bekapcsolódott.
Az iskola vezetősége megbízható, rugalmas, segítőkész és mindig vidám, kiegyensúlyozott kollégának tartja, példaértékű nyitottsággal mind a pedagógusi, mind
a könyvtárosi szakmára.
Emberileg, szakmailag méltónak ítéljük a KTE „Az év ígéretes könyvtárostanára”
emlékéremre.
Felterjesztők: Beleznay Tamás igazgató és dr. Tolnai Marianna igazgató, BelsőPesti Tankerületi Központ.
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8. sz. térkép: Az írni, olvasni tudók aránya Magyarországon az 1890-es népszámlálás alapján.
A kép Rovács Barna Ady Endre tanulmányi pályafutásának települései a statisztika tükrében –
korabeli tematikus térképek segítségével című tanulmányához kapcsolódik (192–213. oldal).

