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Ramassetter Vince otthonában (1866 körül). A sümegi jómódú 
polgár támogatta és pénzadományával segítette az új iskola 
létrehozását a városban.
Kisfaludy Múzeum, Sümeg; Guzmicsdani (2007):  
Ramassetter Vince portréja 1.jpg

A kép Tölgyesi József A sümegi Kisfaludy-gimnázium könyvkincsei 
az 1500–1600-as évekből című tanulmányához kapcsolódik.



A sümegi Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium  
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény könyvtárának kincseiből

A képek Tölgyesi József A sümegi Kisfaludy-gimnázium könyvkincsei  
az 1500–1600-as évekből című tanulmányához kapcsolódnak.

Theodore Bibliander svájci 
humanista teológus, 
a reformációban Zwingli 
követőjének Machumetis… 
című műve 1550-ből

Ägidius Hunnius (1550–1603) német 
evangélikus teológus. 
A könyvtár gyűjteményének része 
1606-os kiadású Operum 
Latinorum… című műve.

Christian Matthiae (1584–1655) 
német evangélikus teológus 
Theatrum historicum theoretico-
practicum… című műve 1694-ből.

Johann Schöner (1477–1547) 
teológus, nürnbergi egyetemi 
tanár, természettudós Opera 
mathematica… című műve 
1551-ből.

Az oxfordi Radcliffe Camerát ábrázoló rézmetszet.  
A könyvtárépület 1748-ra készült el ún. palladiánus stílusban.
Radcliffe Camera, Oxford: panoramic view with All Souls College, Brasenose College and the Bodleian 
Library. Line engraving.

Wellcome Library, London: V0014214 Radcliffe Camera, Oxford: panoramic view with All Soul’s Col

Az oxfordi All Souls College Codrington Könyvtár külső megjelenése.  
A könyvtárépület 1751-re készült el neogótikus stílusban.
Godot13 (2014): UK-2014-Oxford-All Souls College 02.jpg

A képek Pallos Zsuzsanna A könyvtárépítészet évszázadai című tanulmányához kapcsolódnak.
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PÉNZÜGYEKBEN TUDATOS GENERÁCIÓK – 
KÖNYVTÁRI TÁMOGATÁSSAL?
A FIATALKORI PÉNZÜGYI NEVELÉS NEMZETKÖZI 
ÉS HAZAI PROGRAMKÖRNYEZETE1

KISZL PÉTER2

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

PÉTER KISZL: FINANCIALLY CONSCIOUS GENERATIONS – 
WITH LIBRARY SUPPORT?
The international and domestic program environment of the financial 
education of the young

Library and school mutually imply each other. In this study, it will be revealed that 
library and financial education should be just as closely connected. The first part of the 
paper, after a short clarification of the terminology, introduces global and domestic 
organizations supporting financial literacy development among children and young 
adults, and their programs which treat equal opportunity resulting from disseminating 
economic knowledge as a priority. This is followed by a systematic overview of the 
achievements of Hungarian public education and higher education in forming 
financial literacy, and of the diverse digital education content available for teachers 
and librarians. As the profession-specific backbone of the paper, best practices also 
adoptable in Hungary are presented for creating and operating non-formal financial 
education projects in libraries aimed at younger generations. While doing so, the study 
also aims to identify the current library and information science literature related to 
the topic and to highlight the latest research and innovation results. Business 
development actions within and outside the school system are also mentioned, which 
can only be effective if they are aimed at a financially conscious generation (and 
parents or even grandparents and other relatives through them). The goal of this 
interdisciplinary endeavor is to reinforce the Hungarian school and public library 
system’s function undertaking financial and business-related education, and, as an 
added benefit of the analysis, to strengthen the librarians’ economic competence, 
managerial approach, and, indirectly, their social recognition.

1 Készült a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj, valamint az Innovációs és Technológiai Minisztérium 
ÚNKP-20-5 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innová-
ciós Alapból finanszírozott szakmai támogatásával.

2 Kiszl Péter PhD, habil. intézetigazgató, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 
Könyvtár- és Információtudományi Intézet, Budapest
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BEVEZETÉS

Könyvtár és iskola kölcsönösen feltételezi egymást.3 Tanulmányunkban rávilágítunk 
arra, hogy nem lehet kevésbé szoros kapcsolat a könyvtár és a pénzügyi edukáció 
vonatkozásában sem. Dolgozatunk első részében – a terminológia rövid tisztázását 
követően – a gyermek- és ifjúsági korosztály pénzügyi kultúrájának fejlesztését 
támogató, globális hatókörű és hazai szervezeteket, illetve a gazdasági ismeretek 
terjesztéséből származó esélyegyenlőséget prioritásként kezelő programjaikat 
vesszük számba. Ezután rendszerező helyzetképet adunk a magyarországi közokta-
tás és a felsőoktatás pénzügyi műveltséget formáló eredményeiről, a pedagógusok és 
a könyvtárosok rendelkezésére álló változatos digitális oktatási tartalmakról. 
Munkánk szakmaspecifikus gerinceként a fiatal generációkat megszólító, 
nemformális könyvtári pénzügyi oktatási projektek kialakítására és működtetésére 
mutatunk bevált, Magyarországon is adaptálható gyakorlatokat. Tesszük ezt 
mindvégig arra is tekintettel, hogy feltárjuk a téma kurrens könyvtár- és információ-
tudományi szakirodalmát, rávilágítsunk a legfrissebb kutatási és innovációs ered-
ményekre. Szót ejtünk az iskolai és iskolarendszeren kívüli vállalkozásfejlesztési 
akciókról, amelyek kizárólag akkor lehetnek hatékonyak, ha pénzügyileg tudatos 
nemzedéket (közvetítésükkel szülőket és akár nagyszülőket, további családtagokat) 
szólíthatnak meg. Interdiszciplináris vállalásunkkal a magyarországi iskolai és 
közkönyvtári rendszer pénzügyi és üzleti tematikájú nevelést is felvállaló funkcióját, 
de elemzésünk járulékos hasznaként a könyvtárosok gazdasági felkészültségét, 
menedzserszemléletét és – közvetve – társadalmi elismertségét is szeretnénk 
erősíteni.

PÉNZÜGYI MŰVELTSÉG ÉS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS

A pénzügyi ismeretek mindennapi gyakorlati alkalmazása alapvető jelentőségű 
a piacgazdaság társadalmának valamennyi korosztálya, így a gyermekek és a fiatalok 
számára is. A pénzügyi kultúraként vagy pénzügyi műveltségként emlegetett financial 
literacy szakkifejezésnek számos értelmezése létezik, közülük az OECD 
(Organisation for Economic Co-operation and Development)4 2018-as meghatározását 
tekinthetjük mérvadónak: „a szükséges tudás, tudatosság, attitűdök és magatartás 
kombinációja annak érdekében, hogy az egyén megfelelő pénzügyi döntéseket hozhas-

3 Csík Tibor (2020): Könyvtár és iskola. Tanulmányok. Budapest, ELTE BTK Könyvtár- és Információtu-
dományi Intézet. Letöltés: https://doi.org/10.21862/978-963-489-189-5 (2021. 04. 09.)

4 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD): http://www.oecd.org 

http://www.oecd.org
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son, hogy így önmaga számára pénzügyi jólétet biztosíthasson”,5 amit kiegészíthetünk 
azzal, hogy „a pénzügyi képzés – az OECD definíciója szerint – az a folyamat, 
melynek segítségével az egyének jobban megértik a pénzügyi termékeket és fogalma-
kat, információk, oktatás és/vagy objektív tanácsadás segítségével fejlesztik készségei-
ket és magabiztosságukat, így jobban felismerik a pénzügyi kockázatokat és lehetősé-
geket, megalapozott döntéseket hozhatnak a pénzügyi jólétük és biztonságuk 
növelésére egy jól behatárolható kockázatvállalás mellett.”6

A pénzügyi kultúra oktatásának, a pénzügyi tudatosság formálásának kívánt 
eredményei időrendi sorrendben:

1. pénzügyi ismeretek és belátás;
2. pénzügyi szemlélet és viselkedés (pénzügyi ismeretek alkalmazási képessége);
3. pénzügyi hozzáállás, magatartás, attitűd, önbizalom.

A fogyasztóvédelem analógiájára tehát jórészt tanítható, piacgazdaságra orientált 
szemléletmód és kultúra mentén születhetnek felelős pénzügyi döntések, illetve 
küszöbölhető ki a pénzügyi sérülékenység, továbbá ezekre építve lehet – a hazánkban 
is már korábban és szélesebb körben elterjedt, jelen dolgozatban csak érintőlegesen 
tárgyalt – vállalkozásfejlesztési akciókat eredményesen szervezni.

NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ÉS PROGRAMJAIK

A pénzügyi kultúra pallérozását számos nemzetközi szervezet tűzte zászlójára. 
A 2008-ban létrehozott OECD International Network on Financial Education 
(INFE)7 130 ország több mint 285 állami intézményét tömöríti. Négy munkacso-
portja közül kettő a pénzügyi oktatással és a digitalizáció hatásaival, valamint 
a munkahelyi pénzügyi képességfejlesztéssel foglalkozik.

Az OECD/INFE tevékenysége – a nemzetközi és regionális kutatási eredmények 
disszeminációja érdekében – konferenciák, szemináriumok szervezésére is kiterjed, 
tagjai számára kollaboratív honlapot üzemeltet, ahol tanulmányozhatók szakértői 
dokumentumai, felmérései. Pénzügyi oktatás és fogyasztóvédelem (Financial 
education and consumer protection) aloldala8 (részei: pénzügyi oktatás, pénzügyi 

5 OECD (2018): OECD/INFE Toolkit for Measuring Financial Literacy and Financial Inclusion. Paris. 4. 
p. http://www.oecd.org/financial/education/2018-INFE-FinLit-Measurement-Toolkit.pdf alapján idézi: 
Csorba László (2020): Pénzügyi kultúra és pénzügyi műveltség, a pénzügyi magatartás meghatározó 
tényezői. Pénzügyi Szemle. 65. 1. 75–76. p. https://doi.org/10.35551/PSZ_2020_1_6 

6 Bárczi Judit – Zéman Zoltán (2015): A pénzügyi kultúra és annak anomáliái. Polgári Szemle. 11. 1–3. 
https://polgariszemle.hu/archivum/93-2015-junius-11-evfolyam-1-3-szam/gazdasagpolitika/651-a-
penzuegyi-kultura-es-annak-anomaliai

7 OECD International Network on Financial Education (INFE): https://www.oecd.org/financial/
education/oecd-international-network-on-financial-education.htm 

8 OECD. Financial education and consumer protection: http://www.oecd.org/finance/financial-
education

http://www.oecd.org/financial/education/2018-INFE-FinLit-Measurement-Toolkit.pdf
https://doi.org/10.35551/PSZ_2020_1_6
https://polgariszemle.hu/archivum/93-2015-junius-11-evfolyam-1-3-szam/gazdasagpolitika/651-a-penzuegyi-kultura-es-annak-anomaliai
https://polgariszemle.hu/archivum/93-2015-junius-11-evfolyam-1-3-szam/gazdasagpolitika/651-a-penzuegyi-kultura-es-annak-anomaliai
https://www.oecd.org/financial/education/oecd-international-network-on-financial-education.htm
https://www.oecd.org/financial/education/oecd-international-network-on-financial-education.htm
http://www.oecd.org/finance/financial-education
http://www.oecd.org/finance/financial-education
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fogyasztóvédelem, pénzügyi képzések eseményei; kiemelt menüpontjai: digitális 
pénzügyi oktatás, a COVID–19 és az idősek pénzügyi jóléte, webinárium a pénzügyi 
sérülékenység megakadályozására) megkerülhetetlen kiindulási forrás a témakör 
iránt érdeklődők számára. A koronavírus hatásait is figyelembe veszi a több mint 40 
országot vizsgáló, 70-et meghaladó projektet feldolgozó Digital delivery of financial 
education: design and practice című friss jelentése.9 A digitális (pontosabban hibrid) 
pénzügyi oktatás nemzetközi sorvezetőjének is használható összeállítás rávilágít 
arra, hogy az egyes államok miként tervezik és valósítják is meg, majd értékelik 
digitális pénzügyi oktatási kezdeményezéseiket, valamint előrevetíti a jövőbeli 
feladatokat. A benne említett, diákoknak és gyermekeknek szóló, tanároknak és 
szülőknek digitális tartalmakat ajánló, a COVID–19 idején is futó mintaprojektek 
egy kivétellel Európából származnak (és nemzeti nyelven használhatóak):

 ■ Money Matters10 – Competition and Consumer Protection Commission 
(CCPC), Írország – 12–16 éves korosztályt megszólító angol nyelvű oktatási 
segédanyag, esettanulmányokkal, videókkal, interaktív és közösségi média 
megoldásokkal, a háztartások gazdálkodása és az üzleti élet köré rendezve;

 ■ Geepeese11 – Bank of Spain and the Securities Commission (CNV) – spanyol 
nyelvű tartalmak; 

 ■ Koll på cashen12 (Check the cash) – Svédország, Finansinspektionen (Swedish 
Consumer Agency and the Enforcement Authority) – svéd nyelvű tartalmak;

 ■ Finansoaktywni13 – Pénzügyminisztérium, Lengyelország – lengyel nyelvű 
tartalmak;

 ■ Thirty-Six Financial Management Stratagems: Let’s teach kids about money14 
– Kína, Hong Kong, Investor and Financial Education Council (IFEC) – kínai 
és részben angol nyelvű tartalmak. Érdekessége, hogy digitális hirdetéseit 
vasútállomásokon is elhelyezik.

A 19 legnagyobb gazdaságot és az Európai Uniót tömörítő G20-ak15 által 2010-ben 
létrehozott The Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI) platform16 a Világ-
bank (The World Bank)17 Global Findex18 adataiból kiindulva, közel 2 milliárd felnőtt 
pénzügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférését akadályozó gátjait kívánja lebontani, 

9 OECD (2021): Digital Delivery of Financial Education: Design and Practice. Paris. http://www.oecd.
org/financial/education/Digital-delivery-of-financial-education-design-and-practice.pdf 

10 Money Matters: https://moneymatters.ccpc.ie 
11 Geepeese: http://www.finanzasparatodos.es/gepeese 
12 Koll på cashen: https://www.kollpacashen.se 
13 Finansoaktywni: https://finansoaktywni.pl 
14 Thirty-Six Financial Management Stratagems: let’s teach kids about money: https://www.ifec.org.hk/

web/en/other-resources/activities-and-events/36-financial-management-stratagems.page 
15 G20: https://www.g20.org 
16 Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI): https://www.gpfi.org 
17 The World Bank: https://www.worldbank.org 
18 The Global Findex Database 2017: https://globalfindex.worldbank.org 

http://www.oecd.org/financial/education/Digital-delivery-of-financial-education-design-and-practice.pdf
http://www.oecd.org/financial/education/Digital-delivery-of-financial-education-design-and-practice.pdf
https://moneymatters.ccpc.ie
http://www.finanzasparatodos.es/gepeese
https://www.kollpacashen.se
https://finansoaktywni.pl
https://www.ifec.org.hk/web/en/other-resources/activities-and-events/36-financial-management-stratagems.page
https://www.ifec.org.hk/web/en/other-resources/activities-and-events/36-financial-management-stratagems.page
https://www.g20.org
https://www.gpfi.org
https://www.worldbank.org
https://globalfindex.worldbank.org
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amit természetszerűen már gyermekkorban kell megkezdeni. Erre válaszol a G20 
High-Level Policy Guidelines on Digital Financial Inclusion for Youth, Women and 
SMEs című, 2020-as szakpolitikai ajánlás,19 mely az OECD Advancing the Digital 
Financial Inclusion of Youth című jelentésére20 támaszkodva vázolja az ifjúsági 
digitális pénzügyi befogadás keretrendszerét. A GPFI céljait támogató nemzetközi 
partnerszervezeteihez is fűződnek fiatalokra fókuszáló jelentős kezdeményezések: 
Alliance for Financial Inclusion (AFI)21 – Youth Financial Inclusion.22 A GPFI-nak 
saját indikátorrendszere van, ami a digitális pénzügyi szolgáltatások használatának, 
elérhetőségének és minőségének mérésére szolgál.23

A 15 éves diákok pénzügyi műveltségét is elemezte az OECD 2018. évi 
PISA (Programme for International Student Assessment) felmérése. A 20 országra 
kiterjedő, Magyarországot nem érintő eredményeket ismertető Are Students Smart 
about Money? kötetben24 olvashatjuk: a szülők rendszerint (94%) példaképek gyerme-
keik pénzzel kapcsolatos viselkedésének kialakításában, továbbá az internetet a meg-
kérdezettek 77%-a jelölte meg a pénzügyi tájékozódásban használt információforrás-
nak. A szakértők azt is kimutatták, hogy a diákok jellemzően a matematikaórán (közel 
60%) találkoznak pénzügyi műveltséget fejlesztő feladatokkal. Majdnem 20–20%-os 
említést kaptak viszont az iskolai, de nem tanárokhoz kötődő, illetve az iskolán kívüli, 
nem tanórai aktivitások. Az 1. ábra a kutatás főbb eredményeit jeleníti meg.

Az OECD-hez hasonlóan, a Világbank égisze alatt is több kutatás zajlott, 
a repozitóriumában25 a szakanyagai ugyancsak szabadon elérhetők. A 2013-ban 114 
gazdaságot áttekintő vizsgálat homlokterében például a G20-ak által lefektetett 
pénzügyi fogyasztóvédelmi elvek álltak, így a pénzügyi oktatás és a pénzügyi 
tudatosság is.26

A több mint 190 országban jelen lévő, a gyermekek jólétéért és jogaiért küzdő 
UNICEF (The United Nations Children’s Fund)27 is számos kezdeményezést indított 
a pénzügyi műveltség hiányából fakadó kiszolgáltatottság megakadályozására. 
Ugyan már közel egy évtizedes, de mérföldkőnek tekinthető a Gyermekbarát iskolák 

19 GPFI (2020): G20 High-Level Policy Guidelines on Digital Financial Inclusion for Youth, Women and 
SMEs. https://www.gpfi.org/sites/gpfi/files/saudiG20_youth_women_SME.pdf 

20 OECD (2020a): Advancing the Digital Financial Inclusion of Youth. Paris. https://www.oecd.org/
financial/education/advancing-the-digital-financial-inclusion-of-youth.htm 

21 Alliance for Financial Inclusion (AFI): https://www.afi-global.org 
22 AFI. Youth Financial Inclusion: https://www.afi-global.org/thematic-areas/youth 
23 GPFI (2016): G20 Financial Inclusion Indicators. https://www.gpfi.org/sites/gpfi/files/Indicators%20

note_formatted.pdf 
24 OECD (2020b): PISA 2018 Results. Volume IV: Are Students Smart about Money? Paris. https://doi.

org/10.1787/48ebd1ba-en 
25 World Bank. Open Knowledge Repository: https://openknowledge.worldbank.org 
26 World Bank (2014): Global Survey on Consumer Protection and Financial Literacy: Oversight 

Frameworks and Practices in 114 Economies. Washington, DC, World Bank. 4. p. http://hdl.handle.
net/10986/18978 

27 UNICEF: https://www.unicef.org 

https://www.gpfi.org/sites/gpfi/files/saudiG20_youth_women_SME.pdf
https://www.oecd.org/financial/education/advancing-the-digital-financial-inclusion-of-youth.htm
https://www.oecd.org/financial/education/advancing-the-digital-financial-inclusion-of-youth.htm
https://www.afi-global.org
https://www.afi-global.org/thematic-areas/youth
https://www.gpfi.org/sites/gpfi/files/Indicators%20note_formatted.pdf
https://www.gpfi.org/sites/gpfi/files/Indicators%20note_formatted.pdf
https://doi.org/10.1787/48ebd1ba-en
https://doi.org/10.1787/48ebd1ba-en
https://openknowledge.worldbank.org
http://hdl.handle.net/10986/18978%204
http://hdl.handle.net/10986/18978%204
https://www.unicef.org
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1. ábra: Infografika a 2018. évi PISA-felmérés pénzügyi műveltség eredményeiről  
(OECD, 2020b, 21. p.)
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(Child Friendly Schools) program egyik moduljaként létrehozott, elsősorban a fejlődő 
országokat segítő Child Social and Financial Education című útmutató.28 Nemzet-
közi oktatási keretrendszere (1. táblázat) napjainkban is megszívlelendő iránytű 
az egyes korosztályok pénzügyi kompetenciafejlesztéséhez.

1. táblázat: Gyermek- és ifjúsági pénzügyi nemzetközi oktatási keretrendszer  
(UNICEF, 2012, 10. p.)

Közösségi és életviteli 
készségek fejlesztése

Pénzügyi oktatás Munkára nevelés

1. szint (0–5 
év)

érzelmek, következmé-
nyek, egészség és 
biztonság, együttérzés

pénz értéke, árak, 
megtakarítások, vagyon-
tárgyak

karrierlehetőségek, 
szakmák, vállalkozás, 
célok, kezdeményezés, 
problémamegoldási 
készségek, csapatmunka, 
tanácskérés, veszélyek

2. szint 
(6–9 év)

gyermekjogok, felelősség, 
tisztelet mások iránt, 
szabályok, mások 
meghallgatásának 
képessége

szükségletek és igények, 
megtakarítások tervezése, 
jutalmazás, banki és 
pénzügyi szolgáltatások 
felismerése

3. szint 
(10–14 év)

véleménynyilvánítás, 
csapatmunka, kutatási 
készségek, egész életen át 
tartó tanulás megbecsü-
lése

tájékozott fogyasztó, rövid 
vs. hosszú távú tervezés, 
pénzügyi kockázatok, 
reklámok hatásai

hivatások, lehetőségek, 
cselekvési terv, önfegye-
lem, kitartás, kommuni-
káció 

4. szint 
(15– év)

társadalmi igazságosság, 
időmenedzsment, 
kapcsolatok, vezetés

tárgyalási készségek, 
vásárlóerő, kamatlábak, 
pénzügyi bűncselekmé-
nyek

bérek, tőkeszükségletek, 
marketing, foglalkoztat-
hatóság, megbirkózás 
a változással, vezetői 
képességek

Az összeállítást a UNICEF az Aflatoun International (Child Savings Internatio-
nal)29 hollandiai székhelyű civil szervezet közreműködésével alkotta meg. 
Az Aflatoun szociális és pénzügyi oktatást kínál világszerte gyermekeknek és 
fiataloknak. 345 partnert számláló hálózata révén évente 10,5 millió gyermeket és 
fiatalt ér el 108 országban. A helyi igényekhez igazodva tanterveket készít a külön-
böző korosztályok számára, tanártovábbképzéseket tart és kutatásokat is folytat. 
Az Aflatounból 2011-ben létrejött és 2019 végéig fenntartott globális hálózat, a Child 
and Youth Finance International (CYFI)30 azon fáradozott, hogy a 8–24 évesek 
számára minél több ország nemzeti alaptantervében megjelenjenek a felelős pénz-
ügyi döntések meghozatalához szükséges ismeretek, a megtakarításokhoz, valamint 
az elhelyezkedéshez és a megélhetéshez kapcsolódó készségek fejlesztése. Talán nem 
közismert, hogy a ma az OECD/INFE-hez kötődő Global Money Week (GMW)31 

28 UNICEF (2012): Child Social and Financial Education. New York, NY. http://www.unicef.org/
publications/files/CFSE_Final_Web_21.2.13%281%29.pdf 

29 Aflatoun International: https://www.aflatoun.org 
30 Child & Youth Finance International (CYFI): https://childfinanceinternational.org 
31 Global Money Week (GMW): https://globalmoneyweek.org 

http://www.unicef.org/publications/files/CFSE_Final_Web_21.2.13%281%29.pdf
http://www.unicef.org/publications/files/CFSE_Final_Web_21.2.13%281%29.pdf
https://www.aflatoun.org
https://childfinanceinternational.org
https://globalmoneyweek.org
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kezdeményezést a CYFI álmodta meg és indította világhódító útjára. 2012-től kezdő-
dően (a 2020-as esemény a járvány miatt elmaradt) a kampány több mint 40 millió 
gyermeket és fiatalt ért el 175 országban világszerte. 

Példaértékű az anyagi szempontból leginkább kirekesztetteket támogató, ma is 
futó Fintech for Impact program,32 mely az ING Bank és az UNICEF közös akciója. 
A kezdeményezés nyílt forráskódú, a gyermekek, a fiatalok és a családok érdekeit 
szolgáló, digitális pénzügyi megoldásokat (fintech) fejlesztő startupoknak biztosít 12 
hónapra műszaki és üzleti mentorálást. Jelenleg öt fintech projekt veheti igénybe 
a térítésmentes inkubációt.

MAGYARORSZÁGI KORMÁNYZATI ÉS CIVIL TÖREKVÉSEK

A Magyar Kormány 2017-re alkotta meg és fogadta el a Pénzügyi tudatosság fejleszté-
sének stratégiáját, amelynek „elsődleges célcsoportját a még iskolarendszerben 
tanulók jelentik.”33 Nem csak egy szakértői dokumentumban, hanem egy komplex, 
az Okosan a pénzzel! programcímet viselő portál34 közvetítésével is tanulmányoz-
ható: megvalósulása, a gyakorlati kezdeményezések, események, projektek stb. 
naprakészen nyomon követhetők. A Nemzeti pénzügyi tudatosság munkacsoportot 
a szolgáltatás együttműködő partnerei alkotják: Állami Számvevőszék (ÁSZ), 
Budapesti Értéktőzsde (BÉT), Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI), Innovációs 
és Technológiai Minisztérium (ITM), Központi Statisztikai Hivatal (KSH), Magyar 
Államkincstár (MÁK), Magyar Nemzeti Bank (MNB), nemzeti vagyon kezeléséért 
felelős tárca nélküli miniszter, Pénziránytű Alapítvány, Pénzügyminisztérium (PM).

Az Okosan a pénzzel! pénzügyminisztériumi program végrehajtásához letölthe-
tők a 2018–2019 és a 2020–2022 közötti időszakokra kidolgozott cselekvési tervek: 
A lakosság pénzügyi tudatosságát fejlesztő stratégiához kapcsolódó első kétéves 
cselekvési terv35 és A lakosság pénzügyi tudatosságát fejlesztő stratégiához kapcsolódó 
második cselekvési terv,36 valamint a hírek mellett az oktatási anyagok, a pályázatok, 
a fogyasztóvédelem és a versenyek/játékok menüpontok képezik a tartalom gerincét. 
Kiemelt témák: számlák, fizetési szolgáltatások; hitel, kölcsön, lízing; biztosítások; 

32 Fintech for Impact: https://www.fintechforimpact.com 
33 Magyar Kormány (2017): Pénzügyi tudatosság fejlesztésének stratégiája. Budapest. 5. p. https://

www.okosanapenzzel.hu/strategia és 919/2017. (XII. 8.) Korm. határozat a lakosság pénzügyi 
tudatosságát fejlesztő stratégia elfogadásáról https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A17H1919.
KOR&txtreferer=00000001.txt 

34 Okosan a pénzzel! https://www.okosanapenzzel.hu
35 Magyar Kormány (2018): A lakosság pénzügyi tudatosságát fejlesztő stratégiához kapcsolódó első két-

éves cselekvési terv 2018–2019. Budapest. https://www.okosanapenzzel.hu/Media/Default/ASZ-videok/
CselekvesiTerv_1.pdf 

36 Magyar Kormány (2020). A lakosság pénzügyi tudatosságát fejlesztő stratégiához kapcsolódó má-
sodik cselekvési terv 2020–2022. Budapest. https://www.okosanapenzzel.hu/Media/Default/ASZ-
videok/2.%20Cselekvesi%20Terv_honlap.docx 

https://www.fintechforimpact.com
https://www.okosanapenzzel.hu/strategia
https://www.okosanapenzzel.hu/strategia
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A17H1919.KOR&txtreferer=00000001.txt
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A17H1919.KOR&txtreferer=00000001.txt
https://www.okosanapenzzel.hu
https://www.okosanapenzzel.hu/Media/Default/ASZ-videok/CselekvesiTerv_1.pdf
https://www.okosanapenzzel.hu/Media/Default/ASZ-videok/CselekvesiTerv_1.pdf
https://www.okosanapenzzel.hu/Media/Default/ASZ-videok/2.%20Cselekvesi%20Terv_honlap.docx
https://www.okosanapenzzel.hu/Media/Default/ASZ-videok/2.%20Cselekvesi%20Terv_honlap.docx
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pénzügyi vagyon; tőzsde; öngondoskodás; PÉNZ7; készpénzkímélő iskolák; temati-
kus táborok; videók, oktatófilmek; Pénzügyi Tudatosság Fejlesztéséért Díj. A felületen 
megjelentek a koronavírussal összefüggő aktuális tartalmak: hitelmoratórium; 
bankkártyás fizetés; adóügyek; biztosítások; pénztárak, megtakarítások; 1357-es 
adományvonal.

Közleményünk készítésekor aktuális, kiemelt nemzeti akció a ZsetOn – Hangolódj 
a pénzügyekre (2. ábra).37 A 14–19 éves középiskolásokat és 19–24 éves egyetemistá-
kat megszólító országos verseny osztályfőnöki, életvitelórán, de akár szakkörök, 
projektnapok keretében alkalmazható feladatbankot is jelent. A PM szakmai 
partnerei: a MÁK, a Pénziránytű Alapítvány, a Magyar Biztosítók Szövetsége 
(MABISZ) és a Diákhitel Központ Zrt.

2. ábra: A ZsetOn – Hangolódj a pénzügyekre nyitólapja (Forrás: https://zset-on.hu)

A pénzügyi kultúra fejlesztését azonban a nemzeti stratégia előtt is már több civil 
szervezet segítette, és segíti ma is. Közülük kiemelkedik az 1992 óta megszakítás 
nélkül tevékenykedő OTP Fáy András Alapítvány,38 széles kínálatot biztosítva 
a gyermekkori és ifjúsági képzésre. Saját fejlesztésű OK módszertana a különböző 
pénzügyi témákat interdiszciplináris és élményalapú megközelítésben tárgyalja, 
budapesti és nyíregyházi oktatóközpontja a fiatalok számára kedvelt technikai és 
designelemekkel felszerelve várja az érdeklődőket. 40 tréningmodulja év fo lyam-
specifikus: a 2. évfolyamtól a 12. évfolyamig kínálja ingyenes szolgáltatásait. A Fáy 
Alapítvány Digitális Oktatási Programjának köszönhetően a 2020/2021-es tanévtől 
az általános és középiskolák számára e-learning tartalmakat, távoktatási videókat, 
játékos oktatási lehetőségeket (Banking kártyajáték, Ninja box, OK Moneytainment 
Box) és egy tanórai keretben is használható mobilapplikációs játékot (Platypus: 

37 ZsetOn: https://zset-on.hu 
38 OTP Fáy András Alapítvány: https://www.otpfayalapitvany.hu

https://zset-on.hu
https://zset-on.hu
https://www.otpfayalapitvany.hu
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3. ábra: Pénzügyi hónap 2021 – az OTP Fáy András Alapítvány tananyagcsomagjai 
(Forrás: https://www.otpfayalapitvany.hu/files?fileId=c1ef37f0-046d-4cb8-9645-eae54b58cb5a)

https://www.otpfayalapitvany.hu/files?fileId=c1ef37f0-046d-4cb8-9645-eae54b58cb5a
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a FinLit Story) is közzétett. További programjai (pl. Mintaiskola program, OK 
Pedagógus Klub), nemzetközi kapcsolatrendszere, pályázatai a tárgyalt témakör 
jelentős múlttal rendelkező, napjainkban is innovatív képviselőjévé teszi. Ezt 
támasztja alá a PÉNZ7-hez kínált korosztályspecifikus tananyagkínálata is, az aktu-
ális felhívását a 3. ábrán39 követhetjük nyomon.

A 2008-ban a Diákhitel Központ, a Magyar Bankszövetség és az MNB által életre 
hívott Pénziránytű Alapítvány40 a köznevelésen belüli pénzügyi-gazdasági ismeret-
terjesztés másik jelentős civil motorja. Általános és középiskolai hálózatokat, ún. 
Pénziránytű iskolákat teremtő tevékenysége kiterjed a tankönyvfejlesztésre, a webes 
tartalomfejlesztésre (köztük részben angol és német nyelvű játékokra, személyiség-
tesztekre is) és a tanártovábbképzésre. Nehéz lenne teljeskörűen felsorolni, annyi 
újító ifjúsági program – például Pénziránytű-BankVelem, JátékBank, Utazó iskola, 
Pénzügyi hősképző – fűződik a nonprofit szervezethez. A pedagógusokat rendszere-
sen várja Digitális Nyári Akadémiája, sőt Pénziránytű Tanári Díjat alapított szá-
mukra. Társszervezésében Magyarország a European Money Week rendezvényhez 
csatlakozva, az EMMI mint projektgazda által a 2021. március 1–5. között – 
2016/2017-től a tanév hivatalos rendjébe is beemelve – immár hetedszer tartja meg 
a PÉNZ7 pénzügyi és vállalkozói témahetet.41 A közoktatást megszólító magyar 
program háromszor (2017, 2018, 2019) került be a Global Money Week eseménysoro-

39 OTP Fáy András Alapítvány PénzHónap tananyagcsomagok leírásai: https://www.otpfayalapitvany.
hu/files?fileId=c1ef37f0-046d-4cb8-9645-eae54b58cb5a 

40 Pénziránytű Alapítvány: https://penziranytu.hu 
41 PÉNZ7 pénzügyi és vállalkozói témahét: https://www.penz7.hu 

4. ábra: A 2019. évi PÉNZ7 adatlapja a Global Money Week honlapján (Forrás: https://
globalmoneyweek.org/countries/135-hungary.html)

https://www.pontvelem.hu/jatekbank
https://www.otpfayalapitvany.hu/files?fileId=c1ef37f0-046d-4cb8-9645-eae54b58cb5a
https://www.otpfayalapitvany.hu/files?fileId=c1ef37f0-046d-4cb8-9645-eae54b58cb5a
https://penziranytu.hu
https://www.penz7.hu
https://globalmoneyweek.org/countries/135-hungary.html
https://globalmoneyweek.org/countries/135-hungary.html
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zat legsikeresebbjei közé, hazai nagyköveteit évente díjazzák.42 A 2019-es magyaror-
szági PÉNZ7 adatait az 4. ábra foglalja össze.

A PénzSztár hazai és határon túli magyar középiskolai csapatok pénzügyi-gazda-
sági versenye,43 melynek támogatója a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), a Gazda-
sági Versenyhivatal (GVH), a Magyar Könyvvizsgálói Kamara (MKVK) és további 
(piaci) szereplők. A nevezők felkészülését gazdag linkgyűjteménnyel segítik (például 
videókkal, tananyagokkal, segédletekkel, jogszabályokkal, portálokkal).

A Magyar Nemzeti Bank fogyasztóvédelmi vállalásának gyümölcse a Pénzügyi 
Navigátor tájékoztatási rendszer,44 melynek szolgáltatásai: Pénzügyi Navigátor 
Füzetek, Pénzügyi Navigátor Filmek, Pénzügyi Navigátor Alkalmazások, Pénzügyi 
Navigátor Mobilapplikáció. Tanácsadó irodahálózata Budapest (MNB ügyfélszolgá-
lat) mellett vidéken is elérhető.

A diákok munka világára történő felkészülését segíti a Junior Achievement 
Worldwide45 tagjaként a PÉNZ7 egyik főszervezője, a Junior Achievement Magyaror-
szág Oktatási, Vállalkozásszervezési Alapítvány.46 Sajátos programja az NN Biztosí-
tóval közös NN & JAM Árnyéknap. A fiatalok pályaválasztását segítő munkanapon 
a diákok „árnyékként” követhették az előzetesen kiválasztott területen dolgozó 
szakembert (mentort).

A vállalkozásfejlesztési stratégiákról csak említésszerűen szólunk, hiszen jeleztük, 
hogy tanulmányunk spektruma a szorosabban értelmezett pénzügyi edukációra 
terjed ki. A vállalkozások támogatási rendszereinek kialakítása általában megelőzte 
a pénzügyi nevelést, minden fejlett és fejlődő ország gazdasági életének régóta 
szerves részét képezi, így Magyarországét is. Elsősorban a mikro-, valamint a kis- és 
közepes vállalkozások (KKV) szintjén, de nagyberuházások (pl. zöldmezős vagy 
adókedvezménnyel dotált) katalizálása terén is. Napjainkban növekszik az induló, 
startup vállalkozások jelentősége, amelyek innovatív termékeket vagy szolgáltatáso-
kat új üzleti modellek és technológiák közbeiktatásával, de sokszor jelentős kocká-
zati tőkeigénnyel vezetnek be. Hazánkban is felismerték ezt, a Digitális Jólét Program 
(DJP)47 részeként megjelent Magyarország Digitális Startup Stratégiája (DSS)48 és 
a Hungarian Startup University Program (HSUP).49

42 Kovács Levente – Sütő Ágnes (2020). Megjegyzések a pénzügyi kultúra fejlesztéséről. Gazdaság és 
Pénzügy. 7. 1. 137–146. p. http://doi.org/10.33926/GP.2020.1.6 

43 PénzSztár: http://penzsztar.hu és Horváth Ilona (2017): A nemzetközi és hazai pénzügyi, gazdasági 
oktatás eredményei a kutatások tükrében. A PénzSztár verseny mint a pénzügyi, gazdasági mű-
veltség fejlesztésének sajátos lehetősége. Új Pedagógiai Szemle. 67. 7–8. 18–43. p. http://epa.oszk.
hu/00000/00035/00182/pdf/EPA00035_upsz_2017_07-08_018-045.pdf 

44 MNB. Pénzügyi Navigátor: https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem
45 Junior Achievement Worldwide: https://www.jaworldwide.org 
46 Junior Achievement Magyarország: http://ejam.hu 
47 Digitális Jólét Program (DJP): https://digitalisjoletprogram.hu 
48 Magyarország Digitális Startup Stratégiája (DSS): https://digitalisjoletprogram.hu/hu/tartalom/dss-

magyarorszag-digitalis-startup-strategiaja 
49 Hungarian Startup University Program (HSUP): https://hsup.nkfih.gov.hu 

http://doi.org/10.33926/GP.2020.1.6
http://penzsztar.hu
http://epa.oszk.hu/00000/00035/00182/pdf/EPA00035_upsz_2017_07-08_018-045.pdf
http://epa.oszk.hu/00000/00035/00182/pdf/EPA00035_upsz_2017_07-08_018-045.pdf
https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem
https://www.jaworldwide.org
http://ejam.hu
https://digitalisjoletprogram.hu
https://digitalisjoletprogram.hu/hu/tartalom/dss-magyarorszag-digitalis-startup-strategiaja
https://digitalisjoletprogram.hu/hu/tartalom/dss-magyarorszag-digitalis-startup-strategiaja
https://hsup.nkfih.gov.hu
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HAZAI KÖZ- ÉS FELSŐOKTATÁSI KEZDEMÉNYEZÉSEK

Az Új Pedagógiai Szemle 1998 nyarán gazdasági kultúra tematikus számmal jelent 
meg,50 azóta számos elemzés látott napvilágot a neveléstudományi szaksajtóban is.51 
A pénzügyi műveltséget fejlesztő képzéseket a 2016–2020 közötti időszakban feltáró 
vizsgálat összefoglalása szerint „a Nemzeti alaptanterv a célok között megjelölte 
a gazdasági és pénzügyi nevelést. A szakgimnáziumokon kívül azonban kötelező 
tantárgyként nem oktatnak ilyen ismereteket.”52 A nemzeti stratégia pedig kiemelt 
feladatként határozza meg az oktatási rendszer bevonását a pénzügyi kultúra 
fejlesztésébe, s az előző fejezetben láthattuk, hogy számos magyarországi szervezet 
változatos módon támogatja ennek a célnak a megvalósulását. Ide sorolhatjuk 
a közoktatásban már évek óta használatos, a Pénziránytű Alapítvány szakmai 
hátterével készült, a Könyvtárellátó által terjesztett tankönyveket (feladatokkal, 
tanári kézikönyvvel, prezentációkkal stb. kiegészülve):

 ■ Burkáné Szolnoki Ágnes, Merényi Zsuzsanna, Székely Júlia: Küldetések a pénz 
világában. Tankönyv 7–8. évfolyamos diákok számára. (1. kiadás: 2017);53

 ■ Merényi Zsuzsanna, Vasné Botár Ágnes, Fritz Sepúlveda Pablo Arnoldo: Iránytű 
a pénzügyekhez. Tankönyv a 9–10. évfolyamos diákok számára. (1. kiadás: 
2016).54

50 Új Pedagógiai Szemle. 48. 1998. 7–8. https://ofi.oh.gov.hu/tudastar/uj-pedagogiai-szemle-090617-228 
51 Közülük néhány példa: Kerekesné Horváth Ilona (2012). A gazdasági, pénzügyi, vállalkozói ismeretek 

oktatásának története és időszerű kérdései. Új Pedagógiai Szemle. 62. 9–10. 207–218. p. http://epa.oszk.
hu/00000/00035/00154/pdf/EPA00035_upsz_2012_09-10_207-218.pdf 
Hornyák Andrea (2013): Pénzügyi kultúra és gazdasági oktatás. Ez lehet a megoldás? Educatio. 22. 1. 
89–95. p. https://folyoiratok.oh.gov.hu/sites/default/files/article_attachments/2013-1-Kutkozben2.pdf 
Németh Erzsébet (2017). Pénzügyi kultúrát fejlesztő képzések: felmérés és diagnózis. Új Pedagógiai 
Szemle. 67. 7–8. 46–69. p. http://www.epa.hu/00000/00035/00182/pdf/EPA00035_upsz_2017_07-
08_046-069.pdf 
Horváth Ilona (2019). Gazdaságtörténet, és gazdasági, pénzügyi ismeretek oktatása a középis-
kolában. Történelemtanítás. 10. 3–4. https://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/wp-content/
uploads/2019/12/10_03_08_Horvath.pdf 
Hornyák Andrea – Fodor Szilvia (2020). Nem az iskolának, hanem az életnek tanulunk – avagy a pszi-
chológiai tőke és a vállalkozói kompetencia kapcsolata. Iskolakultúra. 30. 11. 70–94. p. http://www.
iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/33985 

52 Németh Erzsébet – Vargha Bálint Tamás – Domokos Kinga (2020). Pénzügyi kultúra. Kik, kiket 
és mire képeznek? Összehasonlító elemzés 2016–2020. Pénzügyi Szemle. 65. 4. 554. p. https://doi.
org/10.35551/PSZ_2020_4_7 

53 Pénziránytű Alapítvány. Küldetések a pénz világában: https://penziranytu.hu/
kuldetesekapenzvilagaban 

54 Pénziránytű Alapítvány. Iránytű a pénzügyekhez: https://penziranytu.hu/iranytuapenzugyekhez 

https://ofi.oh.gov.hu/tudastar/uj-pedagogiai-szemle-090617-228
http://epa.oszk.hu/00000/00035/00154/pdf/EPA00035_upsz_2012_09-10_207-218.pdf
http://epa.oszk.hu/00000/00035/00154/pdf/EPA00035_upsz_2012_09-10_207-218.pdf
https://folyoiratok.oh.gov.hu/sites/default/files/article_attachments/2013-1-Kutkozben2.pdf
http://www.epa.hu/00000/00035/00182/pdf/EPA00035_upsz_2017_07-08_046-069.pdf
http://www.epa.hu/00000/00035/00182/pdf/EPA00035_upsz_2017_07-08_046-069.pdf
https://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/wp-content/uploads/2019/12/10_03_08_Horvath.pdf
https://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/wp-content/uploads/2019/12/10_03_08_Horvath.pdf
http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/33985
http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/33985
https://doi.org/10.35551/PSZ_2020_4_7
https://doi.org/10.35551/PSZ_2020_4_7
https://penziranytu.hu/kuldetesekapenzvilagaban
https://penziranytu.hu/kuldetesekapenzvilagaban
https://penziranytu.hu/iranytuapenzugyekhez
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Az Oktatási Hivatal a Pénziránytű Alapítvány közreműködésével jelentette meg 
a 3–8. osztályosoknak szóló matematika-munkafüzeteket (Mindennapi pénzügyek 
önálló fejezettel) és a 3–4. osztályosoknak szóló környezetismeret-munkafüzeteket 
(Gazdálkodj okosan! önálló kiegészítő fejezettel). Alapítványi terjesztésű további 
tankiadványok: 

 ■ Számoljunk a befektetésekkel! – a 2019. évi PÉNZ7-re készült, 9–12. évfolyamo-
soknak szóló példatár és megoldásfüzet;

 ■ Történelem és pénzügyek – 12. évfolyamosok történelemérettségire való 
felkészülését animációkkal (5. ábra) 55 is segítő digitális gazdasági-pénzügyi 
témájú feladattár.56

55 Pénziránytű Alapítvány. Történelem és pénzügyek animációk: https://www.youtube.com/
playlist?list=PLbJ7uiKPH8KTq_QcLM4ie5-S_jy2XqHFs 

56 A tankönyvek, munkafüzetek stb. letölthetők a Pénziránytű Alapítvány honlapjáról: https://
penziranytu.hu/tankonyvek 

5. ábra: Történelem és pénzügyek feladattár – Pénziránytű Alapítvány YouTube animációk 
(Forrás: https://www.youtube.com/playlist?list=PLbJ7uiKPH8KTq_QcLM4ie5-S_jy2XqHFs)

https://www.youtube.com/playlist?list=PLbJ7uiKPH8KTq_QcLM4ie5-S_jy2XqHFs
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbJ7uiKPH8KTq_QcLM4ie5-S_jy2XqHFs
https://penziranytu.hu/tankonyvek
https://penziranytu.hu/tankonyvek
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbJ7uiKPH8KTq_QcLM4ie5-S_jy2XqHFs
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A 2020-as Nemzeti alaptantervnek (Nat) megfelelően kialakított kerettantervek-
nek57 felmenő rendszerben jelentős előrelépést kell majd hozniuk a gazdasági-pénz-
ügyi edukáció terén: már az 1–4. évfolyamos matematikában58 vagy a 3–4. évfolya-
mos digitális kultúrában59 felbukkannak a munkavállalói, innovációs és vállalkozói 
kompetenciák. A 8. évfolyamos állampolgári ismereteknek „is célja a pénzügyi 
tudatosság megalapozása és a fenntarthatóság kritériumainak megismertetése, ezért 
– mind az általános iskolai, mind a középiskolai képzés záró szakaszában – épít 
a földrajz keretében tanult gazdasági és pénzügyi ismeretekre”,60 és az 5–8. évfolya-
mos matematikában is szerepet kapnak a pénzügyi tudatosság területét érintő 
feladatok. Kiteljesedést a 12. évfolyamos állampolgári ismeretek hoz, ahol például 
a család gazdálkodása és pénzügyei, a bankrendszer, hitelfelvétel vagy a vállalkozás és 
vállalat – egyenként 2 órás – témakörökben (6. ábra) a diák „támpontokat kap saját 
pénzügyei racionális, gyakorlatorientált intézéséhez, a család költségvetésének 
megtervezéséhez, megismeri a körültekintő és megalapozott hitelfelvétel feltételeit. 
Életvitelébe beépül a fogyasztóvédelem, a környezeti, gazdasági-pénzügyi fenntartha-
tóság szemlélete és gyakorlata. Ismereteket szerez az állam gazdasági szerepvállalásá-
nak formáiról, szerepéről, a monetáris politika lényegéről és a vállalkozások működé-
sének sajátosságairól. Mindez hozzájárul felelős állampolgári létének és 
a változásokhoz alkalmazkodó, a problémahelyzetekre eredményes válaszokat kereső 
innovatív, vállalkozói szemléletének megalapozásához.”61A felsoroltakon kívül 
a földrajz, valamint a technika tantárgyakban is fellelhetünk a gazdasági folyama-
tokkal kapcsolatos elemeket. 

A szabadon tervezhető órakeretek terhére a helyi tantervekbe a következő önálló 
tantárgyak építhetők be:

 ■ Gazdasági és pénzügyi kultúra I. (7–8. évfolyam)
 ■ Gazdasági és pénzügyi kultúra II. (9–10. évfolyam);
 ■ Vállalkozzunk I. (7–8. évfolyam);
 ■ Vállalkozzunk II. (9–10. évfolyam);
 ■ Munkapiac (9–10. évfolyam);
 ■ Etikus vállalkozói ismeretek (11–12. évfolyam);
 ■ Közgazdasági és pénzügyi alapismeretek (11–12. évfolyam).62

57 Oktatási Hivatal. Kerettantervek: https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek 
58 Oktatási Hivatal. Matematika, alsó tagozat, alap óraszám: https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/

kozoktatas/kerettanterv/Matematika_A.docx 
59 Oktatási Hivatal. Digitális kultúra, alsó tagozat, alap óraszám: https://www.oktatas.hu/pub_bin/

dload/kozoktatas/kerettanterv/Digitalis_kultura_A.docx 
60 Oktatási Hivatal. Állampolgári ismeretek, felső tagozat, alap óraszám: https://www.oktatas.hu/pub_

bin/dload/kozoktatas/kerettanterv/Allampolgari_ismeretek_F.docx 
61 Oktatási Hivatal. Állampolgári ismeretek, középiskola, alap óraszám https://www.oktatas.hu/pub_bin/

dload/kozoktatas/kerettanterv/Allampolgari_ismeretek_K.docx 
62 Oktatási Hivatal. Kerettantervek egyes iskolatípusra, pedagógiai szakaszra, tantárgyra, vagy sajátos 

köznevelési feladat teljesítéséhez: https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/keret-
tanterv_7_melleklet 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/kerettanterv/Matematika_A.docx
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/kerettanterv/Matematika_A.docx
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/kerettanterv/Digitalis_kultura_A.docx
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/kerettanterv/Digitalis_kultura_A.docx
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/kerettanterv/Allampolgari_ismeretek_F.docx
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/kerettanterv/Allampolgari_ismeretek_F.docx
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/kerettanterv/Allampolgari_ismeretek_K.docx
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/kerettanterv/Allampolgari_ismeretek_K.docx
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_7_melleklet
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_7_melleklet
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TÉMAKÖR: A család gazdálkodása és pénzügyei
JAVASOLT ÓRASZÁM: 2 óra

TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási 
szakasz végére:

 – saját pénzügyi döntéseit körültekintően, megalapozottan hozza meg.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 – társaival megtervezi egy fiktív család költségvetését;
 – arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén teljesítse.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 – A kommunikációs készség fejlesztése
 – A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás fejlesztése
 – A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése
 – A problémamegoldó szemléletmód és gondolkodás fejlesztése
 – A döntési képesség fejlesztése
 – A rendszerezési képesség fejlesztése, a rendszerszemlélet alakítása
 – Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése
 – A társas együttműködés fejlesztése
 – A családi költségvetés felépítése
 – A családi gazdálkodás; pénzügyi tervezés: bevételek, kiadások
 – A megtakarítás szerepe és jelentősége, lehetőségei
 – A fenntarthatóság és a fogyasztási szokások kölcsönhatása
 – A családi háztartás pénzügyei; Bevételek, kiadások, megtakarítási lehetősé-

gek; Fogyasztók a családban; A családi költségvetés, pénzügyi tervezés

FOGALMAK
családi háztartás, családi költségvetés, pénzügyi tervezés, pénzügyi tudatosság, 
gazdasági-pénzügyi fenntarthatóság, megtakarítás, hitel, GYES, GYED;

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 – Szakértői mozaik: Családi háztartás, a család pénzügyei
 – Kérdések és feltevések megfogalmazása egy téma előzetes áttekintése alapján: 

a családi háztartás, a család pénzügyei
 – Szövegalkotás: a család környezettudatos életvitelét befolyásoló tényezők 

bemutatása szabadon választott műfajban
 – Egy fiktív család költségvetésének megtervezése
 – Vita: a fenntarthatóság szerepe a pénzügyi tervezésben
 – Önálló kutatás eredményeinek felhasználásával prezentáció készítése a meg-

takarítás, az előtakarékosság lehetőségeiről 
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TÉMAKÖR: Bankrendszer, hitelfelvétel
JAVASOLT ÓRASZÁM: 2 óra

TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 – saját pénzügyi döntéseit körültekintően, megalapozottan hozza meg;
 – társaival megbeszéli a megalapozott, körültekintő hitelfelvétel szempontjait, 

illetve feltételeit;
 – arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén teljesítse.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 – A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése
 – A döntési képesség fejlesztése
 – A rendszerezési képesség fejlesztése, a rendszerszemlélet alakítása
 – A társas együttműködés fejlesztése
 – A kommunikációs készség fejlesztése
 – Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése
 – A monetáris politika fogalmának és alapvető jellemzőinek megismerése 
 – A Magyar Nemzeti Bank működése, feladatai
 – A kereskedelmi bankok jellemzőinek, tevékenységének megismerése
 – A pénzügyi intézetek típusai
 – A hitelfelvétel módozatai, feltételei és kockázatai
 – A hitelszerződés tartalmi elemei, a körültekintő hitelfelvétel feltételei
 – A bank alapvető tevékenysége; Kétszintű bankrendszer: központi bank és 

kereskedelmi bankok; A Magyar Nemzeti Bank; A pénzügyi intézmények; 
Hitelfelvétel

FOGALMAK
Bank, kétszintű bankrendszer, jegybank, Magyar Nemzeti Bank, kereskedelmi 
bank, pénzügyi intézmények, hitel, hitelszerződés, a hitelek típusai, kamat, 
hitelfedezeti mutató, jövedelemarányos törlesztőrészlet, jelzáloghitel, kezesség, 
hitelbiztosítás, teljes hiteldíjmutató (THM), futamidő, követeléskezelés, hitel-
közvetítő, pénzügyi tervezés, pénzügyi tudatosság, gazdasági-pénzügyi fenn-
tarthatóság;

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 – Szövegalkotási feladat: a magyar bankrendszer működése, felépítése
 – Vita: a tudatos és megalapozott hitelfelvétel / miért van szükség a hitelre? 
 – Plakát készítése a hitel kockázatairól
 – Véleményvonal segítségével a hitelkockázatok közös mérlegelése
 – Beszélgetőkör a megalapozott, körültekintő hitelfelvétel szempontjairól és 

feltételeiről
 – Lapszemle készítése a Magyar Nemzeti Bank gazdaságélénkítő, pénzügyi 

szektor működését szabályozó tevékenységéről
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TÉMAKÖR: Vállalkozás és vállalat
JAVASOLT ÓRASZÁM: 2 óra

TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 – értelmezi a vállalkozás indítását befolyásoló tényezőket;
 – arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén teljesítse.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 – A kommunikációs készség fejlesztése
 – A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás fejlesztése
 – A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése
 – A problémamegoldó szemlélet fejlesztése
 – A rendszerezési képesség fejlesztése, a rendszerszemlélet alakítása
 – Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése
 – A társas együttműködés fejlesztése
 – A digitális kompetencia fejlesztése
 – A vállalkozás fogalmának értelmezése
 – A vállalkozási formák, cégtípusok megismerése
 – Az egyes cégtípusok, vállalati formák szerepe a gazdaságban
 – Az üzleti terv fogalma, célja 
 – A vállalkozás mikro- és makrokörnyezeti tényezői
 – A vállalkozás működési köre és környezete; A vállalkozások típusai; Vállal-

kozási terv; A vállalatok fajtái

FOGALMAK
jogi személy, vállalkozás, egyéni vállalkozó, gazdasági társaság, betéti társaság 
(bt.), korlátolt felelősségű társaság (kft.), részvénytársaság (rt.), zártkörű (zrt.) és 
nyilvános (nyrt.) részvénytársaság, startup, a vállalkozások mikro- és 
makrokörnyezete; vállalkozói kompetenciák, üzleti terv, pénzügyi tervezés, 
pénzügyi tudatosság, gazdasági-pénzügyi fenntarthatóság;

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 – Vázlat vagy egyéb grafikai szervező készítése a vállalkozások fajtáiról, 

a vállalatok típusairól
 – Információgyűjtést követően egy vállalkozás üzleti tervének vizsgálata
 – Vita: a kis- és középvállalkozások szerepe, gazdasági, társadalmi fontossága
 – Szövegalkotás: vállalkozási ötletek, egy tetszőleges vállalkozás tervének 

bemutatása

6. ábra: Részlet az Állampolgári ismeretek (középiskola, 12. évfolyam, alap óraszám) témakö-
reiből (Oktatási Hivatal)
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A felsőoktatásban az egyes – nem gazdasági irányultságú – szakok tantervében 
kevéssé érhetők tetten a pénzügyi ismereteket terjesztő tárgyak, inkább választható, 
ún. szabad kreditként állnak a hallgatók rendelkezésére ezek az órák. Az Eszterházy 
Károly Egyetem (EKE), a Soproni Egyetem (SOE) és a Széchenyi István Egyetem (SZIE) 
Pénzügyi kultúra, gazdálkodói kompetenciák fejlesztése a közoktatásban címmel 2 
féléves, pedagógus végzettségűeknek szóló szakmai továbbképzés indítására 
rendelkezik jogosultsággal.63 A közgazdásztanár-képzés,64 illetve általában a gazda-
sági egyetemi képzés felelőssége vitathatatlan, erre így utal a nemzeti stratégia 
második cselekvési terve: „a gazdasági-pénzügyi felsőoktatásban részt vevő hallgatók 
bevonása nyújthat támogatást a nem közgazdász szakos oktatóknak, pedagógusoknak 
a pénzügyi ismeretek oktatásában. A megfelelő elméleti tudással rendelkező egyetemi 
hallgatók egy nyelvet beszélnek az általános- és középiskolás kortársaikkal, a fiatalok 
számára hiteles, közérthető formában tudják átadni a felelős pénzügyi magatartáshoz 
szükséges alapokat. Bevonásukra az egyetemek szakmai iránymutatása és a szaktaná-
rok pedagógiai iránymutatása alapján kerülhet sor elsősorban a pénzügyi tudatosság 
témájú, tanórán kívüli programok megtartásában (pénzügyi szakkör, vetélkedők, 
tematikus hetek, nyári táborok).”65

Több egyetemen – például a Budapesti Gazdasági Egyetemen (BGE), a Miskolci 
Egyetemen (ME), a Pécsi Tudományegyetemen (PTE) – hoztak létre FINTELLIGENCE 
Pénzügyi Oktatási Centrumot.66 Számos felsőoktatási intézmény szervez előadásso-
rozatokat hallgatóinak, ilyenek például az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) 
Karrierközpontjának rendezvényei: Tartsd kézben a pénzügyeidet (is)!, Ismerd meg 
pénzügyi személyiséged! stb. címekkel.67 Ez is összhangban áll a cselekvési tervvel, 
miszerint „minden felsőoktatásból kikerülő diplomás rendelkezzen a tudatos pénz-
ügyi döntések meghozatalához szükséges pénzügyi ismeretekkel és készségekkel.”68 
Végül pedig a felfelé építkezés jegyében említjük a vállalkozásfejlesztést, amit 

63 Oktatási Hivatal. FIRGráf: https://firgraf.educatio.hu/prg/torzsadat.php?tabla=kepzeselem&idmezo=k
epzeselemid&id=2769 

64 Hollóné Kacsó Erzsébet – Csugány Julianna – Kádek István – Tánczos Tamás (2017): A gazdálkodá-
si-pénzügyi kultúra fejlesztésére való felkészítés a közgazdásztanár képzésben (az Eszterházy Károly 
Egyetem törekvései). In: Pál Zsolt (szerk.) A pénzügyi kultúra aktuális kérdései, különös tekintettel 
a banki szolgáltatásokra. Miskolc, A közgazdaságtani-módszertani képzés fejlesztéséért Alapítvány. 
39–53. p. https://gtk.uni-miskolc.hu/files/11368/aPKAK.pdf 

65 Magyar Kormány (2020): i. m. 3. p.
66 Budapesti Gazdasági Egyetem. Pénzügyi oktatóterem nyílt a Budapesti Gazdasági Egyetem Pénz-

ügyi és Számviteli Karán. https://uni-bge.hu/hu/hirek/pe-nzu-gyi-oktato-terem-nyi-lt-a-budapesti-
gazdasa-gi-egyetem-pe-nzu-gyi-e-s-sza-mviteli-kara-n Miskolci Egyetem. FINTELLIGENCE Pénz-
ügyi Oktatási Centrumot adtak át a Miskolci Egyetemen. https://www.uni-miskolc.hu/hirek/1604/
fintelligence_penzugyi_oktatasi_centrumot_adtak_at_a_miskolci_egyetemen Portfolio. Fintelligence 
központ nyílt a Pécsi Tudományegyetemen. https://www.portfolio.hu/uzlet/20181108/fintelligence-
kozpont-nyilt-a-pecsi-tudomanyegyetemen-303566 

67 ELTE. Tartsd kézben a pénzügyeidet (is)! https://www.elte.hu/content/tartsd-kezben-a-penzugyeidet-
is.e.12589 ELTE. Ismerd meg pénzügyi személyiséged! https://karrierkozpont.elte.hu/ismerd-meg-
penzugyi-szemelyiseged 

68 Magyar Kormány (2020): i. m. 4. p.

https://firgraf.educatio.hu/prg/torzsadat.php?tabla=kepzeselem&idmezo=kepzeselemid&id=2769
https://firgraf.educatio.hu/prg/torzsadat.php?tabla=kepzeselem&idmezo=kepzeselemid&id=2769
https://gtk.uni-miskolc.hu/files/11368/aPKAK.pdf
https://uni-bge.hu/hu/hirek/pe-nzu-gyi-oktato-terem-nyi-lt-a-budapesti-gazdasa-gi-egyetem-pe-nzu-gyi-e-s-sza-mviteli-kara-n
https://uni-bge.hu/hu/hirek/pe-nzu-gyi-oktato-terem-nyi-lt-a-budapesti-gazdasa-gi-egyetem-pe-nzu-gyi-e-s-sza-mviteli-kara-n
https://www.uni-miskolc.hu/hirek/1604/fintelligence_penzugyi_oktatasi_centrumot_adtak_at_a_miskolci_egyetemen
https://www.uni-miskolc.hu/hirek/1604/fintelligence_penzugyi_oktatasi_centrumot_adtak_at_a_miskolci_egyetemen
https://www.portfolio.hu/uzlet/20181108/fintelligence-kozpont-nyilt-a-pecsi-tudomanyegyetemen-303566
https://www.portfolio.hu/uzlet/20181108/fintelligence-kozpont-nyilt-a-pecsi-tudomanyegyetemen-303566
https://www.elte.hu/content/tartsd-kezben-a-penzugyeidet-is.e.12589
https://www.elte.hu/content/tartsd-kezben-a-penzugyeidet-is.e.12589
https://karrierkozpont.elte.hu/ismerd-meg-penzugyi-szemelyiseged
https://karrierkozpont.elte.hu/ismerd-meg-penzugyi-szemelyiseged
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például az ELTE Innovációs Központjának Alakítsd a problémát lehetőséggé! kétal-
kalmas workshopja69 és Innovatív hallgatói ötletpályázata70 vagy az EKE Vállalkozói 
kompetenciafejlesztés a gyakorlatban71 szemináriuma ösztönöz.

KÖNYVTÁRI MINTAPROJEKTEK

Az Egyesült Államokban jelentős múlttal rendelkezik nemcsak az üzleti élet, hanem 
az állampolgárok pénzügyi boldogulásának támogatása is. Az első, nyilvános 
közkönyvtári üzleti információs részleg John Cotton Dana úttörő munkájának 
eredményeképpen 1904-ben nyílt meg Newarkban (New Jersey), de már ezt megelő-
zően is léteztek üzleti információs gyűjtemények a gazdasági felsőoktatási képzőhe-
lyek könyvtáraiban.72 

Az amerikai könyvtárakról készített 2020. évi jelentés73 több elemében is 
hangsúlyozza a könyvtáraknak az oktatásban, az esélyegyenlőség biztosításában és 
a gazdasági élet támogatásában stb. betöltött nélkülözhetetlen – ma már korántsem 
atipikus – szerepét. A tizenéveseknek szóló szolgáltatások megtervezésekor hivatko-
zik a Világgazdasági Fórum (World Economic Forum) 2016. évi szakértői anyagára, 
mely megállapítja, hogy az általános iskolába lépő gyermekek 65%-a ma még nem 
létező munkahelyeken fog dolgozni.74 A Pew Research Center összeállítása kiemeli, 
hogy a jövő munkájához szükséges új készségekhez megfelelő digitális műveltségre 
van szükség.75 A digitális és a pénzügyi írástudás tehát összefonódik, a tandem 
magától értetődő társfejlesztői – a legnagyobb kulturális intézményrendszer tagjai-
ként – lehetnek a valamennyi településen, könyvtárépületben, mobil szolgáltatások-
kal vagy táveléréssel jelen lévő könyvtárak.

Az amerikai könyvtárak jelentős eredményekkel rendelkeznek a pénzügyi kultúra 
formálásában. Az Amerikai Könyvárosegyesület (American Library Association, 

69 ELTE. Alakítsd a problémát lehetőséggé! https://www.btk.elte.hu/content/alakitsd-a-problemat-
lehetosegge.e.4511

70 ELTE. Innovatív Hallgatói Ötletpályázat 2020, https://www.elte.hu/content/innovativ-hallgatoi-
otletpalyazat-2020.t.20548 

71 EKE. Vállalkozz tudatosan kamarai segítséggel: https://uni-eszterhazy.hu/hu/egyetem/egyetem/hirek-
1048/c/vallalkozz-tudatosan-kamarai-segitseggel--8162 

72 Marco, Guy A. (2012): The American Public Library Handbook. Santa Barbara, CA, Libraries 
Unlimited. 426. p.

73 ALA. State of America’s Libraries Report (2020): http://www.ala.org/news/state-americas-libraries-
report-2020/issues-trends 

74 World Economic Forum (2016): The Future of Jobs Employment, Skills and Workforce Strategy for the 
Fourth Industrial Revolution. Global Challenge Insight Report. Cologny, Geneva. 3. p. http://www3.
weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf 

75 Rainie, Lee – Anderson, Janna (2017): The Future of Jobs and Jobs Training. Washington, DC, Pew 
Research Center. https://www.pewresearch.org/internet/wp-content/uploads/sites/9/2017/05/
PI_2017.05.03_Future-of-Job-Skills_FINAL.pdf 

https://www.btk.elte.hu/content/alakitsd-a-problemat-lehetosegge.e.4511
https://www.btk.elte.hu/content/alakitsd-a-problemat-lehetosegge.e.4511
https://www.elte.hu/content/innovativ-hallgatoi-otletpalyazat-2020.t.20548
https://www.elte.hu/content/innovativ-hallgatoi-otletpalyazat-2020.t.20548
https://uni-eszterhazy.hu/hu/egyetem/egyetem/hirek-1048/c/vallalkozz-tudatosan-kamarai-segitseggel--8162
https://uni-eszterhazy.hu/hu/egyetem/egyetem/hirek-1048/c/vallalkozz-tudatosan-kamarai-segitseggel--8162
http://www.ala.org/news/state-americas-libraries-report-2020/issues-trends
http://www.ala.org/news/state-americas-libraries-report-2020/issues-trends
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf
https://www.pewresearch.org/internet/wp-content/uploads/sites/9/2017/05/PI_2017.05.03_Future-of-Job-Skills_FINAL.pdf
https://www.pewresearch.org/internet/wp-content/uploads/sites/9/2017/05/PI_2017.05.03_Future-of-Job-Skills_FINAL.pdf
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ALA) keretei között folytatja tevékenyégét a Reference and User Services Association 
(RUSA), azon belül a Business Reference and Services Section (BRASS)76 és Financial 
Interest Group.77 További ékes bizonyíték az ALA RUSA 2014-ben közzétett Finan-
cial Literacy Education in Libraries című útmutatója78 és az ALA Library gondozásá-
ban elérhető Financial Literacy in Public Libraries: a Guide for Building Collections 
portálja.79 A FINRA (Financial Industry Regulatory Authority) Investor Education 
Foundation szponzorálásával épülő, könyvtárosok állománygyarapítási és tájékoz-
tató, valamint oktatási és partnerkapcsolati munkáját segítő, a nyilvános könyvtá-
raknak szóló, nyomtatott és elektronikus forrásokat egyaránt felölelő linkgyűjte-
mény témakörei: banki szolgáltatások, költségvetés-tervezés, fogyasztóvédelem és 
a csalások megelőzése, hitel és adósság, otthonteremtés, családi pénzügyek, pénz-
ügyi műveltség gyermekeknek, továbbtanulás finanszírozása, személyi pénzügyi 
tervezés, személyazonosság-lopás, biztosítás, befektetés, pénzügyi nehézségek 
kezelése, ingatlan, nyugdíjazás, megtakarítás és költés, adók, tinédzserek pénzügyei.

Az USA-ban jól szervezett országos könyvtári ALA-projektek szolgálják a tudatos 
pénzügyi döntéseket, a korosztályi és földrajzi tekintetben egyaránt a lehető legszéle-
sebb kört megszólítva.

A Smart Money Week a Global Money Week részeként a chicagói Federal Reserve 
Bank koordinálásával zajló oktatási akcióprogram, mely 2019-ben 45 államban 
4.000 eseményével 152.000 emberhez ért el. Jelentősége azért kiemelendő, mert 
a rendezvények egyik kiemelt partnere az ALA, eseményhelyszínt több esetben 
az amerikai közkönyvtárak biztosítottak. 2019 legnépszerűbb témakörei a gyerme-
keket, valamint a tinédzsereket célozták.80

A Smart Investing@Your Library komplex nemzeti hatókörű, ALA és 
FINRA (Financial Industry Regulatory Authority)81 partnerségű, 2007 óta futó 
könyvtári innovációs program számos eleme (7a. és 7b. ábra) érinti a gyermekek és 
a fiatalok korszerű pénzügyi felkészültségének előmozdítását. Könyvtárosoknak 
készített komplex támogató portálja hat területen fejti ki tevékenységét:

1. iránymutatások és segédletek a szolgáltatások kialakításához, a partnerkapcso-
latok kiépítéséhez, a marketinghez, az értékeléshez;

2. modellprogramok közzététele;

76 ALA. RUSA. Business Reference And Services Section (BRASS): http://www.ala.org/rusa/sections/
brass 

77 ALA. RUSA Interest Group: Financial Literacy: https://connect.ala.org/rusa/communities/community-
home?CommunityKey=307cebd5-715a-4f4f-9880-7b669e679b36 

78 ALA (2014): Financial Literacy Education in Libraries: Guidelines and Best Practices for Service. Chicago, 
IL. http://www.ala.org/rusa/sites/ala.org.rusa/files/content/FLEGuidelines_Final_September_2014.pdf 

79 ALA. Financial Literacy in Public Libraries: a Guide for Building Collections: https://libguides.ala.org/
finra-ore/personalfinance 

80 Federal Reserve Bank of Chicago (2019): Money Smart Week. 2019 Annual Report. Chicago, IL. https://
www.moneysmartweek.org/~/media/publications/msw-annual-report/2019-money-smart-week-
annual-report.pdf?la=en 

81 Financial Industry Regulatory Authority (FINRA): https://www.finra.org 

http://www.ala.org/rusa/sections/brass
http://www.ala.org/rusa/sections/brass
https://connect.ala.org/rusa/communities/community-home?CommunityKey=307cebd5-715a-4f4f-9880-7b669e679b36
https://connect.ala.org/rusa/communities/community-home?CommunityKey=307cebd5-715a-4f4f-9880-7b669e679b36
http://www.ala.org/rusa/sites/ala.org.rusa/files/content/FLEGuidelines_Final_September_2014.pdf
https://libguides.ala.org/finra-ore/personalfinance
https://libguides.ala.org/finra-ore/personalfinance
https://www.moneysmartweek.org/~/media/publications/msw-annual-report/2019-money-smart-week-annual-report.pdf?la=en
https://www.moneysmartweek.org/~/media/publications/msw-annual-report/2019-money-smart-week-annual-report.pdf?la=en
https://www.moneysmartweek.org/~/media/publications/msw-annual-report/2019-money-smart-week-annual-report.pdf?la=en
https://www.finra.org
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7a. és 7b. ábra: Smart Investing@Your Library – részletek a honlapról (Forrás: https://
smartinvesting.ala.org/project-stages-2 és https://smartinvesting.ala.org/grants)

https://smartinvesting.ala.org/project-stages-2
https://smartinvesting.ala.org/project-stages-2
https://smartinvesting.ala.org/grants
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3. információforrások gyűjtése;
4. képzések;
5. FINRA kiválósági támogatás, programfinanszírozás;
6. Thinking Money for Kids.82

A 7–11 éves korosztályt és a szülőket megszólító Thinking Money for Kids utazó 
kiállítás (8. ábra) 2019 és 2021 között az eredeti tervek szerint 50 amerikai köz-
könyvtárba jut el, 1.000 négyzetméteren, egyenként 6 hetes időtartamra. A profesz-
szionális szakmai-logisztikai feladatot83 az ALA koordinálja. Előfutára a 2016 és 
2018 közötti, tizenéveseket vonzó Thinking Money volt. A részt vevő könyvtárak 
egyenként 1.000 amerikai dollárt kapnak a FINRA-tól a kapcsolódó nyilvános 
programok megvalósítására, amelyek nem lehetnek a partnereket előnyben részesítő, 
kereskedelmi jellegűek. Minden résztvevőnek – a helyi közösségi és civil szerveze-
tekkel együttműködve – minimálisan négy eseményt szükséges lebonyolítania. 
Ki-ki a saját elképzeléseit is formába öntheti, de inspirálódásra modellprogramok is 
szolgálnak: pénzügyekkel kapcsolatos filmek vetítése és megvitatása; pénzügyekkel 
összefüggő olvasmányok ajánlása nyárra; étkezések megtervezése élelmiszerbolti 
vásárlással összekötve stb. A koronavírus-járvány jelentősen hátráltatja a megvalósí-
tást, a 2019-ben és a 2020 elején zajlott programokról találhatunk beszámolókat, 
illetve tekinthetünk meg fotókat és videókat, ahogy a 10. ábrán a Schaumburg 
Township District Library példája is mutatja: „You have 3 more weeks to check out the 
fantastic Thinking Money for Kids exhibit at our Library. Help your kids learn about 
spending, saving and budgeting with hands-on activities that make understanding 
money fun.”84

A Thinking Money for Kids könyvtáraknak szóló támogató back-office tartal-
mai – akár egy franchise-rendszeréé – bőségesek és adaptálásra érdemesek:

 ■ általános információk (kapcsolattartás, levelezőlista, elszámolható költségek, 
biztonság, biztosítás, fogyatékkal élők);

 ■ logisztika (útvonal ütemterv, ellenőrző lista, szállítás, telepítés – 9. ábra,85 
állapotjelentés);

 ■ programok (követelmények, modellprogramok segédanyagai, programötletek 
fiataloknak és felnőtteknek, megbízható információforrások, olvasmánylisták, 
videótartalmak, webhelyek, játékok);

 ■ pr (arculati szabályok, irányelvek, logók, promóciós anyagok);
 ■ további források (tematikus linkgyűjtemény).

82 ALA. Thinking Money for Kids: http://www.ala.org/tools/programming/thinking-money-kids 
83 ALA. Thinking Money for Kids. Traveling exhibit Packing list. Setup guide: http://www.ala.org/tools/

sites/ala.org.tools/files/content/Thinking%20Money%20for%20Kids%20Setup%20Guide.pdf 
84 Schaumburg Township District Library. Thinking Money for Kids: https://ms-my.facebook.com/

schaumlib/videos/876726982747244 
85 ALA. Thinking Money for Kids. Dimensioned plan: http://www.ala.org/tools/sites/ala.org.tools/files/

content/TM4K%20dimensioned%20plan.pdf

http://www.ala.org/tools/programming/thinking-money-kids
http://www.ala.org/tools/sites/ala.org.tools/files/content/Thinking%20Money%20for%20Kids%20Setup%20Guide.pdf
http://www.ala.org/tools/sites/ala.org.tools/files/content/Thinking%20Money%20for%20Kids%20Setup%20Guide.pdf
https://ms-my.facebook.com/schaumlib/videos/876726982747244
https://ms-my.facebook.com/schaumlib/videos/876726982747244
http://www.ala.org/tools/sites/ala.org.tools/files/content/TM4K%20dimensioned%20plan.pdf
http://www.ala.org/tools/sites/ala.org.tools/files/content/TM4K%20dimensioned%20plan.pdf
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8. ábra: Thinking Money for Kids berendezési terve (Forrás: http://www.ala.org/tools/sites/ala.
org.tools/files/content/TM4K%20dimensioned%20plan.pdf)

9. ábra: Thinking Money for Kids vizuális kommunikációs eszköz – Facebookra optimalizált 
grafika (Forrás: http://www.ala.org/tools/sites/ala.org.tools/files/content/TM-FB-cover_0.jpg)

http://www.ala.org/tools/sites/ala.org.tools/files/content/TM4K dimensioned plan.pdf
http://www.ala.org/tools/sites/ala.org.tools/files/content/TM4K dimensioned plan.pdf
http://www.ala.org/tools/sites/ala.org.tools/files/content/TM-FB-cover_0.jpg
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A projekt a koronavírus által előidézett korlátozások idején ingyenesen elérhető 
webes játéka86 a háztartások gazdálkodása köré rendezi gyerekeknek szóló mondani-
valóját, akik:

 ■ Grace, Emma és Kenji útját kísérhetik nyomon annak szemléltetésére, hogy 
gyerekkori érdeklődésük hogyan válhat sikeres karrierré és a társadalmat segítő 
önkéntességgé (Earning It).

 ■ Havi költségvetési keretben gazdálkodhatnak, dönthetnek az alapvető szükség-
letek kielégítéséről, és kicsit kényeztethetik is magukat ezzel-azzal (Balance My 
Budget).

 ■ 500 amerikai dollárt tartalmazó bankszámla birtokában döntéseket hozhatnak 
bevételeikről és kiadásaikról (Money Trail).

 ■ Piaci körülmények között az árucsere és a pénz szerepét ismerhetik meg 
a vásárlók és az eladók szemszögéből (Let’s Deal).

Az USA temérdek könyvtárának elemezhetnénk pénzügyi kultúrát fejlesztő, 
kiforrott törekvéseit. Aláhúzzuk, hogy a szolgáltatások nyújtása nem működhetne 
külső partnerek – a már említett FINRA vagy a SCORE Association,87 valamint 
az SBDC-k (Small Business Development Centers)88 és a Consumer Financial 

86 ALA. Thinking Money for Kids [game]: http://tm4k.ala.org 
87 SCORE Association: https://www.score.org 
88 America’s SBDC: https://americassbdc.org 

10. ábra: Thinking Money for Kids – pillanatkép a Schaumburg Township District Library 
Facebook-videójából (Forrás: https://ms-my.facebook.com/schaumlib/
videos/876726982747244)

http://tm4k.ala.org
https://www.score.org
https://americassbdc.org
https://ms-my.facebook.com/schaumlib/videos/876726982747244
https://ms-my.facebook.com/schaumlib/videos/876726982747244
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Protection Bureau (CFPB)89 – bevonása nélkül, hiszen a könyvtárak megfelelő 
pénzügyi-üzleti szakértelemmel nem rendelkeznek. Közösségi térként hiteles, 
befogadó helyszínt, infrastruktúrát és nem utolsósorban – gyűjteményük révén – 
megbízható, ingyenes tartalmakat biztosítanak a segítségre szorulóknak.

Az eddigiekben a közkönyvtári szférából vettük a bevált megoldásokat. Európá-
ból egy nemzeti könyvtár, a világ egyik legnagyobb gyűjteménye, a The British 
Library Business & IP Centre (BIPC)90 Network brit hálózatára irányítjuk rá a figyel-
met. Londoni központja mellett 15 egysége található szerte az angol könyvtárakban. 
A kimerítő közösségi vállalkozásorientációs tartalmai révén a pénzügyi tudatossá-
got is széles körben fejlesztő, főként a J. P. Morgan globális pénzügyi cég és az Arts 
Council England, de több más szervezet (pl. Mintel) anyagi dotációjával virágzó, 
londoni központú Innovating for Growth támogató program három pillére:

1. Start-up – Scaling up? Grow with us (12 órás interaktív workshopok kezdő 
vállalkozóknak);

2. Start-ups in London Libraries (10 londoni kerületet lefedő start-up támogató 
hálózat);

3. Scale-up – Are you ready? Let’s start up (2012 óta 540 működő kisvállalkozás 
egyenként 3 hónap időtartamú, személyre szabott mentorálása).

A nemzeti könyvtár épülete, részlegei a COVID–19 idején virtuálisan látogatha-
tók, a köznevelésben tanulókat (3–6 éves és 7–13 éves szegmentációban) ismertetik 
meg a British Library szolgáltatásaival.91 Témánk szempontjából a startupok felkaro-
lása miatt is említhetjük, ugyanis a jellemzően fiatalabb, tőkével nem, de kreatív 
ötletekkel viszont rendelkező korosztályt leginkább a vállalkozások indításának 
pénzügyi és/vagy szakértői támogatása vonzhatja a könyvtárba: különféle képzési, 
tanácsadási, forrásszerzési és inkubációs vagy akár üzleti partnerkeresési lehetősé-
gekkel találkozhat már tinédzserkorban. Az ingyenes szolgáltatások a European 
Regional Development Fund finanszírozásában valósulhatnak meg. Ma még kérdés, 
hogy a brexit milyen módon érinti az oktatási-mentorálási témakörű, kivételes 
nemzeti könyvtári innovációt.

A pénzügyi műveltség, illetve az arra épülő vállalkozásfejlesztés könyvtári 
edukációjára természetesen nem csak amerikai és európai jó gyakorlatokat lehet és 
kell felvonultatni. Más földrészt tekintve például az ázsiai Shanghai Library (Institute 
of Scientific and Technical Information of Shanghai) is kialakította Innovation Space 
Industry Information Library divízióját, amelynek professzionális oktatási terei 
változatos formákban segítik a gazdasági fejlődést.

Magyarországon az Informatikai és Könyvtári Szövetség (IKSZ) által koordinált 
Országos Könyvtári Napok (OKN) vagy más, országos hatókörű rendezvények 

89 Consumer Financial Protection Bureau (CFPB): https://www.consumerfinance.gov 
90 The British Library Business & IP Centre (BIPC): https://www.bl.uk/business-and-ip-centre 
91 The British Library. Living Knowledge, Real Research Primary – digital activities: https://www.bl.uk/

events/living-knowledge-real-research-primary-digital-learning-materials The British Library. Virtual 
visit for Secondary schools: https://www.bl.uk/events/virtual-visit-resource-for-secondary-schools 

https://www.consumerfinance.gov
https://www.bl.uk/business-and-ip-centre
https://www.bl.uk/events/living-knowledge-real-research-primary-digital-learning-materials
https://www.bl.uk/events/living-knowledge-real-research-primary-digital-learning-materials
https://www.bl.uk/events/virtual-visit-resource-for-secondary-schools
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tematikájában marginálisan érhetők tetten a pénzügyi műveltségre, netán a vállal-
kozásfejlesztésre irányuló elemek. A Magyar Könyvtárosok Egyesületének (MKE) és 
a Könyvtárostanárok Egyesületének (KTE) nyilvános tartalmaiban egyelőre kevéssé 
találtuk nyomát hasonló aktivitásnak. Elemzésünkkel ennek megváltoztatásához is 
szeretnénk segítő kezet nyújtani, és persze felszínre hozni az esetlegesen a figyel-
münket elkerülő hazai jó gyakorlatokat is.

KÖNYVTÁROSOK KÉPZÉSE

A szolgáltatások kialakítása és működtetése oktatási és tudományos háttér nélkül 
nem lehetséges. Az üzleti információs kompetenciafejlesztésnek a felsőfokú 
könyvtárosképzésben jelentékeny nemzetközi szakirodalma és curriculum-gyakor-
lata van.92 Az ALA friss, 2020-ban megjelentetett Rainy Day Ready. Financial 
Literacy Programs and Tools című könyve93 oktatási segédanyagként is felhasznál-
ható, modellprogramjai között helyet kaptak a gyermekeknek és tinédzsereknek 
szólók is. Ugyanígy irányadó lehet a 2016-os The Library’s Role in Supporting 
Financial Literacy for Patrons című, ugyancsak amerikai összeállítás.94 Iskolarend-
szeren kívül az ALA RUSA BRASS Business Reference 101 (BizRef 101) háromhetes 
posztgraduális tanfolyami képzést kínált 2020 őszén.95

Magyarországon a rendszerváltás utáni biztató indulást követően a megtorpanás 
évei következtek mind az üzleti információs könyvtári szolgáltatások,96 mind 
a képzés97 tekintetében. A képzőintézmények közül manapság az ELTE Bölcsészettu-
dományi Karának Könyvtár- és Információtudományi Intézete kezeli prioritásként 
a gazdasági és jogi ismeretek, a pénzügyi tudatosság, a vállalkozásfejlesztés témakö-
reinek oktatását-kutatását. A hatályos (2020/2021. tanév) hálótervében98 megjelenő, 
tisztán a témakörre fókuszáló kurzusokat a 2. táblázat mutatja. A jelenleg átalakítás 

92 Pl.: Liu, Lewis-Guodo – Allen, Bryce (2001): Business Librarians: Their Education and Training. Coll-
ege & Research Libraries. 62. 6. 555–563. p. https://doi.org/10.5860/crl.62.6.555 
White, Gary W. (2005): Business Information Courses in LIS Programs. Journal of Business & Finance 
Librarianship. 10. 2. 3–15. p. https://doi.org/10.1300/J109v10n02_02

93 Welch, Melanie – Hogan, Patrick (Ed. by) (2020). Rainy Day Ready. Financial Literacy Programs and 
Tools. Chicago, IL, ALA Editions.

94 Smallwood, Carol (szerk., 2016). The Library’s Role in Supporting Financial Literacy for Patrons. 
Lanham, MD, Rowman & Littlefield.

95 ALA RUSA Business Reference 101 – Fall 2020, http://www.ala.org/rusa/business-reference-101-
fall-2020 

96 Kiszl Péter (2004). Hogyan tovább? Üzleti információszolgáltatás a magyarországi könyvtárakban. Tu-
dományos és Műszaki Tájékoztatás. 51. 9. 371–378. p. https://tmt.omikk.bme.hu/tmt/article/view/1578 

97 Kiszl Péter (2004): Business – informatikus könyvtáros hallgatóknak. A vállalkozói, üzleti információ 
oktatása a felsőfokú könyvtárosképzésben. Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. 51. 11. 484–494. p. 
https://tmt.omikk.bme.hu/tmt/article/view/1656/2401 

98 ELTE BTK Könyvár- és Információtudományi Intézet. Oktatás: http://lis.elte.hu/OKTATAS 

https://doi.org/10.5860/crl.62.6.555
https://doi.org/10.1300/J109v10n02_02
http://www.ala.org/rusa/business-reference-101-fall-2020
http://www.ala.org/rusa/business-reference-101-fall-2020
https://tmt.omikk.bme.hu/tmt/article/view/1578
https://tmt.omikk.bme.hu/tmt/article/view/1656/2401
http://lis.elte.hu/OKTATAS
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alatt álló könyvtárostanár-képzés szakterületi ismereteiben megjelenő kultúra- és 
információ-gazdaságtanba reményeink szerint bele fog tartozni a pénzügyi képes-
ségfejlesztés is, de a kötelező Speciálkollégium mellett a mesterszak utáni rövid 
ciklusú tanárképzés99 hallgatói már jelentős előtanulmányokkal fognak rendelkezni.

2. táblázat: Pénzügyi tudatosságot fejlesztő tantárgyi kínálat az ELTE BTK 
könyvtárosképzéseiben (2020/2021. tanév)

informatikus könyvtáros 
alapképzés (6 félév)

könyvtártudomány 
mesterképzés (4 félév)

könyvtárostanár osztatlan 
tanárképzés (10 és 11 félév)

Gazdasági, vállalkozói, jogi 
alapismeretek*

Gazdasági ismeretek** Speciálkollégium 1.**

Üzleti információ 1.* Piacgazdaság és könyvtár-
ügy az információs 
társadalomban**

Üzleti információ 2.* Üzleti információ és 
pénzügyi kultúra***

Üzleti kommunikáció* Forrásszerzési, pályázatké-
szítési műhelymunka***

Gazdasági szakirodalmi 
információ*

Üzleti levelezés, helyesírás*

* információ- és tudásmenedzsment specializáció, kötelező
** kötelező törzstárgy
*** szabadon választható szakmaspecifikus tárgy

ÖSSZEGZÉS

A koronavírus-járvány gyökeresen megváltoztatta a világot, technológiai innováci-
ókra gyakorolt hatása minden eddiginél katalizálóbb, azonban gazdasági-társadalmi 
hatásai ma még beláthatatlanok. Ami kétségtelen, hogy 2020-tól a digitális eszközök 
valamennyi korosztály számára nélkülözhetetlenné váltak a mindennapokban, 
a hálózaton igénybe vehető szolgáltatások soha nem látott mértékben felértékelődtek 
mind a magánéletben, mind a munkavégzés során. A könyvtár ingyenesen nyújtott, 

99 2021-től a diszciplináris mesterképzéssel (könyvtártudomány) párhuzamosan is végezhető a 2 féléves 
tanári (könyvtárostanár) mesterszak. Bővebben ld.: Oktatási Hivatal Felsőoktatási elnökhelyettes 
FNYF/1549-1/2020. iktatószámú tájékoztatása: https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/felsooktatas/
tajekoztatas/Korlevel_parh_tanarkepz.pdf 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/felsooktatas/tajekoztatas/Korlevel_parh_tanarkepz.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/felsooktatas/tajekoztatas/Korlevel_parh_tanarkepz.pdf
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közpénzből finanszírozott oktatástámogató (és szociális) szerepe is megerősödött 
megannyi funkciója közül.100

A fiatalok információs műveltségének fejlesztése szorosan összefügg a digitális 
eszközökhöz való hozzáféréssel és az értő használatukat biztosító megfelelő kompe-
tenciaszinttel – a piacgazdasági ismeretek befogadása és alkalmazása után végső 
soron a pénzügyi tudatossággal. A könyvtárak köznevelést és felsőoktatást, de 
a szülői minták és a háztartási együttélés révén a családokat is támogató, a pénzügyi 
sérülékenység csökkentése révén az esélyegyenlőséget és a fenntartható fejlődést 
középpontba helyező ernyőszerepének ki kell terjednie a lakosság lehető legszélesebb 
körének digitális pénzügyi edukációjára, amire azután magabiztosan tervezhetők 
a vállalkozásfejlesztési akciók. Tanulmányunkban a gyermekeket és fiatalokat 
megszólító, általános spektrumú, majd könyvtárakra szabott nemformális, többségé-
ben játékos, élményalapú oktatási modellprogramokra irányítottuk rá a szakma 
figyelmét. Meggyőződésünk, hogy az általunk elemzett hibrid és digitális nevelési, 
illetve közösségi projektek helyi sajátosságokhoz igazított adaptálása a magyarországi 
iskolai- és közkönyvtárak számára mérföldkövet jelenthet. Általuk ugyanis lehető-
ség nyílhat társadalmi hasznosságuk akár számszerűsíthető bizonyítására, de eddig 
jórészt háttérbe szorult kiegészítő szakmai – gazdasági vagy menedzsment – ismere-
tek elsajátítására is. Becsöngettek: 2022-ben a fiatalok pénzügyi tudását mérő 
nemzetközi PISA-felmérésben Magyarország először fog részt venni.

100 Kiszl Péter (2017): Ki viszi át...? A könyvtárak társadalmi felelősségvállalása a digitális korban. Tudo-
mányos és Műszaki Tájékoztatás. 64. 1. 1–23. p. https://tmt.omikk.bme.hu/tmt/article/view/774 OSZK 
Könyvtári Intézet: Koronavírus és a könyvtárak, 2020 őszétől – a beszámoló folyamatosan frissül! 

https://tmt.omikk.bme.hu/tmt/article/view/774
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HUMÁNTELJESÍTMÉNY-
TECHNOLÓGIÁVAL TÁMOGATOTT 
KÖNYVTÁRI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS1

LENGYELNÉ MOLNÁR TÜNDE2

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

TÜNDE MOLNÁR LENGYEL: LIBRARY PERFORMANCE 
MEASUREMENT SUPPORTED BY HUMAN PERFORMANCE 
TECHNOLOGY

Since the 1990s performance evaluation has been an integral part of the quality 
assurance process in libraries. Responding to a demand calling for accountability and 
cost effectiveness in addition to value generation in case of institutions using 
government-provided resources and providing public service, the respective 
performance indicators started to be developed. The process was connected to the 
reporting responsibilities of libraries and led to the introduction of quality-criteria, 
while performance review became an essential part of qualifying libraries as certified 
institutions. The concept of library performance review has undergone substantial 
changes in the past few years and the next stage of this developmental process includes 
the promotion of the human performance technology perspective and the application of 
the respective models. In addition to exploring the concept and means of performance 
evaluation this study will focus on its role in the Hungarian public sphere with special 
attention to its introduction and subsequent development in the library segment.

A teljesítményértékelés az 1990-es évek óta részét képezi a könyvtári minőségbiztosí-
tási folyamatnak. Amint megfogalmazódott az igény, hogy az állami forrásokat 
felhasználó, közszolgáltatásokat nyújtó intézmény munkája, mindamellett hogy 
értékteremtő legyen, a számonkérhetőség és a költséghatékonyság is legyen elvárás, 
megindult a teljesítményértékelés mutatóinak kidolgozása. A folyamat összekapcsoló-
dott a könyvtárak beszámolási kötelezettségeivel, egészen addig, amíg a minőségi 
kritériumok irányába történő elmozdulás meg nem valósult, és a minősített könyvtári 
címnek való megfelelés szempontrendszerének részévé vált a teljesítményértékelés. Jól 

1 A tanulmány a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatásával készült.
2 Lengyelné Molnár Tünde PhD, intézetigazgató egyetemi docens, Eszterházy Károly Egyetem Digitális 

Technológia Intézet, Eger 
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megfigyelhető a teljesítményértékelés fogalmának fejlődése a könyvtári területen, még 
az elmúlt néhány évben is nagy változásokon esett át. Ennek a dinamikus fejlődési 
folyamatnak a következő fázisa a humánteljesítmény-technológia szemléletének 
megismerése és modelljeinek alkalmazása a könyvtárak területén. A tanulmányban 
ismertetjük a teljesítményértékelés fogalmát és eszközrendszerét, továbbá megjelenését 
a magyarországi közszférában, majd a könyvtári alkalmazásának történetét és 
fejlődését.

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS – KEZDETEK

A teljesítményértékelés az ipar területén az 1800-as években kezdett elterjedni, 
azonban eredetét egészen az időszámítás előtti III. századra vezetik vissza, ahol 
a Wei-dinasztia az embereket szimpátia és ellenszenv terén értékelte egy 9 pontos 
értékelő skálával.3 Írországban a XVII. században már alkalmaztak teljesítményérté-
kelést. Az 1800-as évek környékén skóciai gyapjúgyárakban történő használatát is 
meg kell említeni, de tengerentúli példát is hozhatunk, hiszen Amerikában az ame-
rikai közlekedési társaság alkalmazta minősítő módszerként.4 A szigetszerű megjele-
néseken a XIX. század lépett túl. Ekkortól használják az ipari területeken Ameriká-
ban, Európa több országában, de a magyarországi közszférában is megkezdődött 
az alkalmazása.5

A könyvtárakban történő teljesítményértékelésre kezdetleges megoldás már 
az 1884-es évekből is olvasható az ausztráliai kormányzati dokumentumok között, 
amelyekben a könyvtárakat biztatják a külső szabványok, belső statisztikák, vala-
mint az egymást követő csoportok értékeléséinek figyelembevételére a szolgáltatások 
értékelésének módszereként.6 A szemléletszintű gondolkodás a minőségbiztosításról 
a könyvtárakban azonban csak száz év után, 1994-ben indult meg, amikor az Euró-
pai Unió megfogalmazta minőségösztönző politikáját. Elterjedésének a Pulman-
projekt adott lendületet, ahol az Európai Unió célja az Információs Társadalom 
Technológiái című kulcsakciójukban a közgyűjtemények szereplőinek teljesítmény-
növelése, valamint együttműködéseik erősítése volt.7 A 2003-as Pulman-jelentésben 
felhívták a figyelmet arra, hogy a könyvtáraknak teljesítménymérési rendszereket 
kell alkalmazni, hogy a vezetőket segítsék a döntéshozatalban. Rámutattak, milyen 

3 Nagy Csaba (2007): Egyéni teljesítményértékelés a XXI. századi európai vállalatokban. In: Tudomá-
nyos közlemények. Általános Vállalkozási Főiskola, 17. 79–84. p.

4 Purdon, J., Pennsylvania, Group, W., Company, G. T. B., & Company, W. P. (1801): Purdon's Pennsyl-
vania statutes and consolidated statutes annotated. Philadelphia, Pa., G.T. Bisel Company. 311. p.

5 Valent Szabina (2017): Teljesítményértékelés, avagy a legerősebb vezetői eszköz. In: 
Vállalkozásfejlesztés a XXI. században, Budapest, Óbudai Egyetem. 685–701. p.

6 Journals and Printed Papers of the Parliament of Tasmania (1884), 189. kötet, 2. rész. Tasmania: 
Government Printer. 7. p.

7 Dippold, Péter (2003): A PULMAN-program. Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 12. 6. 3. p.
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jelentős számú statisztikai adat áll a könyvtárak rendelkezésére, azonban a vezetői 
döntések támogatására történő hasznosításuk nem valósul meg.8

A teljesítményértékelés könyvtárakban történő alkalmazásának első lépései 
a könyvtári mutatók közé történő beépülésével kezdődtek. Christine Abott 1994-es 
könyvtáritevékenység-mutatóinak ábráján látható, hogy – mint ahogy a bemutatott 
újabb szemléletek is – egy nagyon erős környezeti statisztikával kezdik a könyvtár 
működésének elemzését. Beazonosítják, mit várnak el a partnereik, melyik réteget 
szeretnék kiszolgálni, mekkora és milyen összetételű népesség a használói rétegük. 
Igaz, a folyamatábrán a munkatársak is megjelennek mint a rendszer összetevői, de 
a hangsúly a költséghatékonyságon van. A könyvtári tevékenység mutatóinak 
minden pontját átszövi a pénzügyi gondolkodás.9
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1. ábra: Könyvtári tevékenység mutatói10

8 PULMAN Digitális útmutató. Második kiadás (2003), https://mek.oszk.hu/html/irattar/ajanlas/
pulman/index.html

9 Christine Abbott (1994): Performance Measurement in Library and Information Services. Aslib, idézi: 
Mikulás Gábor: Könyvtárgazdaságtan. In: Horváth Tibor, Papp István: Könyvtárosok kézikönyve 4. 
Budapest, Osiris, 2002. 382. p.

10 lásd előző

https://mek.oszk.hu/html/irattar/ajanlas/pulman/index.html
https://mek.oszk.hu/html/irattar/ajanlas/pulman/index.html
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A különböző elégedettségi mutatókat az alapján határozzák meg, hogy milyen 
számszerűsített eredményekkel tudjuk összevetni a korábbi évek mutatóit a könyv-
tár működése során:

 ■ Használói elégedettség 
 ■ Az egy használóra jutó költség
 ■ Az egy főre jutó könyvtárlátogatások száma
 ■ Az egy könyvtárlátogatásra jutó költség, stb.

Ezeket vagy a saját maguk által összegyűjtött adatokkal, vagy a korábbi évek 
adataival vetik össze, vagy pedig más könyvtárakkal való összehasonlítás szolgál 
alapul.

Egy fontos sajátosságát ki kell emelni ezeknek a rendszereknek: hogy a kiadásokra 
és a költségekre, nem pedig a termelékenységre helyezik a hangsúlyt.

A fenti szemlélet bizonyos elemei jelennek meg a MSZ ISO 11 620-as (Információ 
és dokumentáció. Könyvtári teljesítménymutatók) szabványban is. Az 1998-as ISO 
11620:1998 Information and documentation – Library performance indicators 
szabvány honosítása 2014-ig volt érvényben.11 A szabvány a mutatókkal összefüggő 
követelményeken túl útmutatót is ad a teljesítménymutatók könyvtári meghonosítá-
sára, segítve azokat a könyvtárakat, ahol még kezdeti szakaszban van az ISO alapú 
minőségbiztosítási rendszer alkalmazása.12 A szabvány működési teljesítménymuta-
tói között találkozunk a munkaerőre vonatkozó kritériummal is, ahol elemezni kell 
a könyvtárban dolgozó munkatársakra jutó műveletek átlagos számát, vala-
mint – Abbotthoz hasonlóan – a bemeneteknél megjelenik a munkaerő-ráfordítás is, 
de nem lép túl ezen a szinten.

KÖNYVTÁRI KÖZÖS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZER 

A rendszer létrehozásának munkálatai a 2005–2006-os évben indultak meg, egy 
munkabizottság létrehozásával, öt intézmény részvételével (Könyvtári Intézet, 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, Országos Idegennyelvű Könyv-
tár, Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Celldömölki Kresznerics Ferenc 
Városi Könyvtár) elindították a rendszer kidolgozásának folyamatát. 

Az ISO minőségbiztosítási szemlélet, melynek kutatásom szemszögéből nézve 
nagy hátránya, hogy nem veszi figyelembe a munkaerő teljesítményértékelésében 
rejlő lehetőségeket. A munkabizottság sem fogadta el alapul, főleg a statikus minő-
ségbiztosítási rendszer jellege miatt. Az ISO esetén a hangsúly a hibák elkerülésén, 
valamint egy szabályrendszernek történő megfelelésen van, amit külső auditorok 

11 MSZ ISO 11620:1998, majd MSZ ISO 11620:2000 Forrás: Könyvtári szabványok és szabályzatok 
jegyzéke. http://www.oszk.hu/sites/default/files/Szabvanykatalogus-20151015.pdf

12 Czeglédi László (2011): Minőségmenedzsment. https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/
tamop425/0005_42_minosegmenedzsment_scorm_07/736_a_teljestmnymutatk_alkalmazsa.html

http://www.oszk.hu/sites/default/files/Szabvanykatalogus-20151015.pdf
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0005_42_minosegmenedzsment_scorm_07/736_a_teljestmnymutatk_alkalmazsa.html
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0005_42_minosegmenedzsment_scorm_07/736_a_teljestmnymutatk_alkalmazsa.html
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folyamatosan ellenőriznek. Ezzel szemben a TQM-et jóval dinamikusabb gondolko-
dás jellemzi, a minőségi szolgáltatások nyújtására, a felhasználók magas szintű 
kiszolgálására, valamint a folyamatos fejlődésre, a versenyképesség növelésére 
törekszik, és önértékeléssel mérik ennek sikerességét. A bizottság e mellett tette le 
a voksát, és indította el a TQM alapú könyvtári minőségirányítás hazai meghonosí-
tását, majd a Könyvtári Közös Értékelési Keretrendszer (KKÉK) kidolgozását is ők 
valósították meg.13 További feladatuk volt előkészíteni a Minősített Könyvtár cím és 
a Könyvtári Minőségi Díj adományozását. A Könyvtári Közös Értékelési Keretrend-
szer első verziója 2009-ben készült el, az első minősített könyvtári címet 2011-ben 
adományozták. 

A közös értékelési keretrendszer több szempontból is pozitív hatással volt 
az országban zajló folyamatokra:

Adottságok: max. 540 pont Eredmények: max. 460 pont
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2. ábra: Könyvtári Közös Értékelési Keretrendszer kritériumainak hozzájárulása a végső 
pontszámhoz14

13 Skaliczki Judit (2018): A teljes körű minőségirányítás (TQM) könyvtári kialakítása és fejlesztése Ma-
gyarországon (1993–2017). Könyvtári Figyelő, 64. 2. 201–218. p.

14 Vidra Szabó Ferenc (2010): Könyvtári Közös Értékelési Keretrendszer. A könyvtári önértékelés szakmai 
szempontjai. Budapest, Könyvtári Intézet, 37.
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A közös értékelési keretrendszer kidolgozása azért is nyújtott segítséget a könyv-
táraknak, mert többen elindultak saját rendszerek kialakításával, és ez képezett egy 
hidat, egy összehasonlíthatóságot a könyvtárak között. Ezen túlmenően, az oktatás 
megindulásával a tapasztalatcsere lehetősége is megvalósult, ami hatalmas lendületet 
jelentett a könyvtárak számára.

A munkabizottság 9 kritériumot határozott meg, ami a könyvtár adottságaira, 
valamint eredményeire vonatkozik; összesen 28 területen kell elvégezni az elemzést. 
Eredményként pedig 1000 pontot érhetnek el a könyvtárak, és kapják meg a kiválóan 
megfelelt / nagyon jó /megfelelt címet. Ha megnézzük ennek a 9 területnek a hozzájá-
rulását a pontozási rendszerhez, akkor még látható, hogy a vezetés 12%-ban, 120 
ponttal számít bele a végső pontszámba, a többi pontnak az eloszlásából (a témánk-
hoz kapcsolódva) két területet kell kiemelnünk: a munkatárs teljesítményértékelését, 
valamint a technológiai lehetőségek kihasználására ösztönzést. A humánteljesítmény 
témakörének a szempontjából ezek kulcsfontosságú szerepet töltenek be.

Az értékelési keretrendszernél a munkatársakkal való elégedettséget az alapján 
nézik, hogy a dolgozói elégedettségmérés milyen eredményt hoz, valamint, hogy 
az illető mennyire mobil a szervezeten belül, hogyan tudja a konfliktusokat megol-
dani, de a munkatársak eredményeit tükröző teljesítménymutatók az értékelésébe 
beleszámít „a munkatársak informatikai és kommunikációs technológiák alkalma-
zásának szintje” is. Az emberierőforrás-mutató külön kategóriában foglalkozik 
a munkatársakkal, ahol kompetenciaalapú teljesítményértékelésre sarkallja a könyv-
tárakat, és elvárja a munkáltatóktól a képességfejlesztés többirányú támogatását. 
A kompetenciaszinteket összevetik a szervezeti igényekkel, így a teljesítmény mérése 
mellett a teljesítményértékelés is megvalósul, de nem koncentrálnak a technológiai 
lehetőségek kihasználására. A technológia, bár megtalálható az értékelési keretrend-
szerben, mégsem tekinthető hangsúlyosnak. Az eddig bemutatottokon kívül 
a 4. Partneri kapcsolatok és erőforrások részterületen találkozunk a technológiával, 
hogy mit tesz a könyvtár azért, hogy a rendelkezésre álló technológiákat mene-
dzselje, valamint a 9.2. Belső eredmények a könyvtár kitűzött céljai megvalósításá-
ban jelenik meg alkategóriaként az informatikai technológiák magas fokú haszná-
lata (a belső tudásmenedzsment, a belső és külső kommunikáció, valamint 
az együttműködés területén).

2017-ben készítették el a rendszer bővítését, újragondolását, majd változás történt, 
és a 2017. évi LXVII. törvény a Könyvtári Intézethez rendelte feladataként a minő-
ségi díjnak a kezelését.

A 2017-es módosítás legfőbb fejlesztése az addig alkalmazott tervezés és megvaló-
sítás szakasz kiegészítése az ellenőrzés-beavatkozás folyamatával, tehát áttértek 
a klasszikusnak számító, Walter A. Shewhart által kidolgozott PDCA (Plan-Do-
Check-Action) ciklus alkalmazására. Az értékelési keretrendszer ez irányú kiegészí-
tése növeli a minőségszemlélet gyakorlati hasznosságát, és növeli a teljesítménymé-
rés és -értékelés eredményességét is. 

A teljesítménymérést az intézményi célokhoz igazítva valósítják meg, de eredmé-
nyeit össze kell vetni a célokkal, és szükséges egy beavatkozási, visszacsatolási 
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műveletet is elvégezni, ami egyrészt visszahat a célok és sztenderdek meghatározá-
sára, másrészt komoly részét, tartalmát képezi a teljesítményértékelő tevékenység-
nek. Ha el kívánjuk egymástól határolni a mérés és az értékelés folyamatát,15 akkor 
a céloktól való eltérés meghatározása a mérés, de az eltérés okának meghatározása 
már az értékelés folyamatához tartozik.

Összegezve, a könyvtári értékelési rendszer 2017-es, PCDA-ciklusra történő 
kiegészítése fontos lépés az egyéni teljesítményértékelés magasabb szintű alkalmazá-
sának irányába. 

KÖNYVTÁRAK MINŐSÉGI MŰKÖDÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSI 
RENDSZERE (KMÉR)

A rendszer további átalakításon esett át, mivel a Könyvtári Intézet egy új szemléletet 
vitt a rendszerbe, és a keretrendszer neve is megváltozott, jelenleg a Könyvtárak 
Minőségi Működésének Értékelési Rendszere (KMÉR) adja a keretet, az alapot 
a könyvtárak számára. A Könyvtári Intézet Minőség a könyvtárakban címszóval 
indította el változtatási javaslatait, amiből két változót szeretnék kiemelni: az inno-
vációt vitték be a rendszerbe új paraméterként,16 és nagyobb hangsúlyt helyeznek 
arra, hogy a munkatársakat hogyan sikerült bevonni a munkába, illetve az elkötele-
zettségüket hogyan lehet növelni.

A munkatársak értékelése továbbra is 10+10%-ban számít bele a végső ered-
ménybe, és továbbra is kompetencialapú értékelés valósul meg, sőt elvárás, hogy 
legalább 3 évente a szervezeti igényekkel is összevessék a munkatárs kompetencia-
eredményeit. Új szempontként megjelenik a technológiai lehetőségek kihasználására 
törekvés: „a könyvtár elősegíti és támogatja a korszerű képzési módszerek alkalma-
zását a munkatársak továbbképzésében (pl. multimédiával támogatott képzések, 
munkahelyi képzés, e-tanulás, távoktatás, közösségi média használata)”.17 Már ez is 
tükrözi a rendszer technológiához való hozzáállásának változását. Nem az IKT-
eszköz használatának a szintjét kell megítélni, hanem a „mit tesz a könyvtár 
az egyén fejlesztése érdekében” gondolkodás kerül az előtérbe. A humánteljesít-
mény-technológia szempontjából a 4–5 alkritériumot is ki kell emelnünk, ami 
az IKT-eszközök, e-szolgáltatások menedzselésének területe. Itt is jól látható 

15 Lengyelné Molnár Tünde (2011): A pedagógiai mérés és értékelés feladataira való felkészítés az ár-
nyalt tanulói értékelés módszertanának tükrében. In: Estefánné Varga Magdolna (szerk.): Megújuló 
tananyagtartalmak, módszerek a kompetencialapú tanárképzésben. Eger, Eszterházy Károly Főiskola 
(EKF) 83–105. p.

16 Egy vállalat innovációs képességét a bizalom, tudás, kapcsolati tőke hármasa határozza meg. Soósné 
Göböly Ildikó (2014): Humántőke menedzsment. Eger, Líceum Kiadó. 38. p.

17 Bajnok Tamara – Bognárné Lovász Katalin – Fehér Miklós – Horváth Adrienn – Mészárosné Merbler 
Éva – Topár József – Tóth Máté (2019): Könyvtárak Minőségi Működésének Értékelési Rendszere. 
Minőség a könyvtárakban. Budapest, Könyvtári intézet. https://www.ki.oszk.hu/sites/default/files/
dokumentumtar/kmer_atdolg.pdf 27. p.

https://www.ki.oszk.hu/sites/default/files/dokumentumtar/kmer_atdolg.pdf
https://www.ki.oszk.hu/sites/default/files/dokumentumtar/kmer_atdolg.pdf
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a pozitív irányú szemléletváltás: a korábbi értékelési rendszerben a technológiák 
menedzselése alkategóriában azt kellett megítélni, hogy a könyvtár milyen mérték-
ben „ösztönzi a munkatársait és használóit az anyag- és energiatakarékosságra”, 
a jelenlegi rendszerben pedig az elemzés alapja:

 ■ „A könyvtár stratégiai céljainak elérése érdekében megvalósított IKT-
fejlesztések, azok hatásai a könyvtárra, illetve az eredmények bemutatása.

 ■ Új, innovatív technológiák nyomon követése a használt, alkalmazott technoló-
giák esetében, az irányelvek rendszeres felülvizsgálata, aktualizálása.

 ■ Az IKT-eszközök társadalmi, gazdasági és környezeti hatásainak figyelembevé-
tele, a felhasználók tájékoztatása, bevonása.”

A 9.2 alkategória is jelzi a szemléletváltást, míg korábban az IKT-eszközök magas 
fokú használata volt elvárás, most a hatékonyságnövelés került a központba.18 Bár 
csak 1-2 szó az eltérés, mégis, az értékelő rendszer egy olyan szemléletet közvetít 
a könyvtárak felé, hogy az informatikai és kommunikációs technológiák használatá-
val hatékonyságnövelés érhető el, sőt ennek mértékét is meg kell ítélni minden 
elemzés során.

2017-ig 17 könyvtár kapta meg a Minősített Könyvtár címet, majd a következő 
3 évben 31 könyvtár kapta meg a Minősített Könyvtár díjat. Összesen 43 magyaror-
szági könyvtár vált díjazottá; köztük van többszörösen díjazott is, hiszen a címet 
5 évre adják, így az indulás első díjazottjainak minősítettsége már lejárt. Közülük 
5-en újra pályáztak, és nyerték el ismételten a minősítettséget.
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3. ábra: Minősített Könyvtári Címet elnyert könyvtárak száma

18 9.2. e) „Hatékonyság növelése az informatikai és kommunikációs technológiák használatával (pl. a tu-
dás- és időmenedzsment, belső és külső kommunikáció, együttműködés területén).” Forrás: lásd előző
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HUMÁNTELJESÍTMÉNY-TECHNOLÓGIA, A KÖNYVTÁRI 
TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS FEJLŐDÉSI LEHETŐSÉGE 

Kutatásom során olyan megoldási javaslatokat kerestem, amelyek adaptívan alkal-
mazkodnak az ipari forradalom okozta változásokhoz, és ezen felül növelik a könyv-
tárosi öntudatot, egyéni elégedettséget, aminek következményeként nő a társadalom 
hite és igénye a könyvtárak és szolgáltatásaik iránt. A humánteljesítmény-technoló-
gia eszköze lehet ennek a folyamatnak.

A humánteljesítmény technológiai rendszere az emberi teljesítmény javítását 
kereső megoldások során alakult ki. A céhmeseterek tudásátadási folyamatát 
fejlesztette tovább, ahol a tanonc hosszú évekig tartó oktatással, gyakorlással vált 
szakemberré. Az ipar fejlődésének hatására egyre gyorsabban kellett előállítani a ter-
mékeket, és egyre rövidebb betanulási idő állt a dolgozók rendelkezésre. A második 
világháború idején különösen erős volt a kényszer, hogy jelentős számú katonát 
nagyon gyorsan készítsenek fel a szintén gyorsan fejlődő technológiai eszközök 
használatára. Ez vezetett el az előbb audiovizuális, majd multimédiás eszközökkel 
támogatott programozott oktatás létrejöttéhez. A hatékony alkalmazás kutatása 
rámutatott a visszacsatolás fontosságára, majd arra a következtetésre jutottak, hogy 
a teljesítmény növelése érdekében az oktatás mellett az emberi teljesítmény egyéb 
összetevőit is elemezni kell. Figyelembe kell venni a viselkedés- és kognitív pszicho-
lógia eredményeit. Az emberi teljesítmény javítása (Human Performance 
Improvement, HPI) a cél, amit el akarunk érni, a humánteljesítmény-technológia 
(Human Performance Technology, HPT) pedig egy eszköz, amivel megvalósíthat-
juk. Az 1960-as évekre a HPT a komplex teljesítményproblémák kezelésének 
rendszerévé fejlődött, és e rendszerek felhasználásával diagnosztizálták a teljesít-
ménybeli hiányosságokat, és olyan megoldásokat hoztak létre, amelyek megszüntet-
hetik ezeket.”19

„A HPT a termelékenység és a kompetencia javításának szisztematikus megköze-
lítése, az elemzés, beavatkozás, kiválasztás, tervezés, fejlesztés, megvalósítás és 
értékelés révén, amelynek célja az emberi viselkedés és teljesítmény befolyásolása.”20 
Saul Carliner meghatározásában a HPT egy „szisztematikus módszertan az egyének 
és szervezetek teljesítményének fejlesztésére”.21 Mindegyik meghatározás tükrözi, 
hogy a teljesítményproblémák megoldására fókuszáló módszertanról van szó.

Hasonlítsuk össze, miben adhat többletet a humánteljesítmény-technológia 
módszere a magyarországi könyvtárak jelenlegi értékelési rendszeréhez viszonyítva!

19 Daniel, Rita – Macdonald, Megan – Reardon, Tiffani – Santoro, Claire (2016): Human Performance 
Technology, https://hptmanualspring16.weebly.com/essay.html 1–3. p.

20 Wilmoth, Frank S. – Prigmore, Christine – Bray, Marty: HPT Models. An overview of the major models 
in the field. https://studylib.net/doc/8784349/hpt-models---six-boxes 16. p.

21 Carliner, Saul (2014): Human Performance Technology and HRD. New Horizons in Adult Education & 
Human Resource Development. 33-41.p. https://doi.org/10.1002/nha.2003

https://hptmanualspring16.weebly.com/essay.html
https://studylib.net/doc/8784349/hpt-models---six-boxes


46 KÖNYVTÁR

A HPT modelljének első elemző folyamata22 a munkaerő komplett teljesítmény-
ökoszisztémáját vizsgálja meg, beleértve a szervezetanalízis elvégzését, melynek 
során meghatározzuk a szervezet követelményeit, a szervezeti szabályokat, kritiku-
san keresve a szervezet teljesítményének javításához szükséges lehetőségeket. Ezt 
követi a környezetanalízis: a szervezetre ható környezetet, valamint a dolgozó 
munkakörülményeit befolyásoló tényezők vizsgálata. Célunk, hogy feltárjuk, mi 
befolyásolja az egyén teljesítményét a szervezeti célok elérésében, és milyen folyama-
tok zajlanak a szervezeten belül és kívül, ami hatással van a teljesítményre.

A környezetelemzés során be kell azonosítani, hogy a szervezet által elvárt 
maximális teljesítményhez képest hol helyezkedik el az egyén. 

Ezt követően elvégezzük a hiányanalízist, annak megállapítására, hogy mekkora 
a különbség a kívánt és a tényleges állapot között. 

Számos elemzési eszköz létezik a hiányelemzés támogatására, a legismertebb 
a Rothwell-féle hatlépéses hiányanalízis modellje:

tényleges teljesítmény

a valós helyzet meghaladja
a kívánt teljesítményt

Jelenlegi
hiányterületek
(a teljesítmény
jelenlegi állapota)

Pozitív hiányterületek Semleges hiányterületek Negatív hiányterületek

Teljesítmény Teljesítménynövelés Lehetőségek

tényleges teljesítmény

a valós helyzet alacsonyabb,
mint a kívánt teljesítmény

tényleges teljesítmény

a valós helyzet megegyezik
a kívánt teljesítménnyel

tényleges teljesítmény

a valós helyzet meghaladja
majd a kívánt teljesítményt

 

Jövőbeli hiányterületek
(mire lehet számítani,
ha a trendek
folytatódnak)

tényleges teljesítmény

a valós helyzet
alacsonyabb lesz,

mint a kívánt teljesítmény

tényleges teljesítmény

a valós helyzet
megegyezik majd

a kívánt teljesítménnyel

4. ábra: Rothwell-féle hatcellás hiányanalízis23

A szervezet kívánt teljesítményszintjének és a munkavállalók tényleges (és jövőben 
várható) teljesítményének összehasonlításával feltárjuk a teljesítmény hiányosságait. 
Ennek módja lehet az interjúk, kérdőívek formájában történő adatgyűjtés. Fontos, 
hogy a mérést úgy végezzük el, hogy a jelenleg zajló folyamatokat is feltárjuk, ne csak 
az eredményeket, és lássuk, hogy pl. már elindult-e a fejlődés az egyénnél, hiszen ez 
esetben egészen másként kell értelmezni a teljesítményértékeket. 

A hiányelemzés nemcsak a lehetséges hiányterületeket tárja fel, hanem egy 
jövőképet is ad, és előkészíti a beavatkozás lehetőségeit. Alapja lesz a javítást célzó 

22 Lengyelné Molnár Tünde (2017): A humán teljesítménytechnológia. Könyv és Nevelés. 19. 3. 97–107. p.
23 Tiem, Darlene M. Van – Moseley, James L. – Dessinger, Joan Conway (2000): Fundamentals of perfor-

mance technology. A guide to improving people, process, and performance. – Silver Spring, Maryland, 
Intl. Society for Performance; 1st edition
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egyéni teljesítménynövelő tervezetnek. Az adatok alapján rangsorolni kell a hiányos-
ságokat, számba véve a rendelkezésre álló erőforrásokat, és meghatározni azokat 
a tényezőket (okokat), amelyek közvetlenül vagy közvetve befolyásolják a különbsé-
get. Az okanalízis elvégzésére is több módszert használhatunk.

A legelterjedtebb az Ishikawa-féle halszálkadiagram, illetve az 5 MIÉRT módszer. 
Míg a halszálkadiagram egy globális okanalízis elvégzését támogatja, addig az 5 
Miért módszerrel egy tényező mélyebb feltárására van lehetőség.

Okanalízis az 5 Miért módszerével:
Nyilatkozat: Csökken a könyvtárosok száma.
Miért csökken a könyvtárosok száma? Mert kevés az utánpótlás.
Miért kevés az utánpótlás? Mert a középiskolások közül kevesen választják ezt 

a képzést a továbbtanulás során.
Miért választják kevesebben ezt a szakot? Mert az iskolakönyvtárak nem nyújtanak 

a középiskolások igényét felkeltő programokat.
Miért nem nyújtanak a középiskolások igényét felkeltő programokat? Mert nem 

valósul meg a 4. ipari forradalom hatására megváltozott képességek figyelembe-
vétele.

Miért nem valósul meg a 4. ipari forradalom hatására megváltozott képességek 
figyelembevétele? Mert a kutatások most indultak meg a témakörben, és idő kell 
a hatásuk eléréséhez.

A beavatkozás megtervezése előtt elemezni kell a kiváltó okokat, továbbá a hiány-
elemzés olyan mérőszámot is ad a tervezőnek, amelyet az értékelési szakaszban kell 
felhasználni, amikor elemezzük, hogy a megvalósított beavatkozás elérte-e a céljait. 

A leggyakoribb okok 4 területe:24

1. Készségek és / vagy ismeretek, információk hiánya 
2. A motiváció hiánya
3. Hibás ösztönzők 
4. Hibás környezet

A hiányterületek beazonosítása és az okok feltárása után ki kell választani 
a megfelelő beavatkozásokat és fejlesztéseket. Dolgozzunk ki alternatív eljárásokat is, 
és vegyük figyelembe a beavatkozáshoz szükséges erőforrásigény, valamint az elér-
hető nyereség arányát. Elemezzük az előnyöket és hátrányokat, elemezzük a beavat-
kozások megvalósíthatóságát, és gyűjtsük össze azokat az erőket, amelyek segíthetik 
a megvalósítást.

Ezt követően kezdjük el a végrehajtást. Kövessük figyelemmel a folyamatot, 
biztosítsuk annak hatékonyságát, sikerességét, vagy vegyük észre a sikertelenségét.

24 Rossett, Allison (2006): Analysis and more. In: Pershing, James A. (ed.): Handbook of Human Perfor-
mance Technology. Third Edition. Pfeiffer, Whiley, Hoboken, NJ., 218. p.
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A teljes HPT-folyamatot pedig a szisztematikus értékelés és visszacsatolás teszi 
hatékonnyá. Az értékelés során alkalmazhatunk formatív, összefoglaló, megerősítő 
(konfirmatív) és metaértékelést.

A HPT egy fejlődő tudományterület, bár a története, elméleti megalapozása 
időben egyértelmű, felrajzolható, mégis számos nemzetközi tanulmány arra hívja fel 
a figyelmet, hogy a HPT még formálódik, fejlődik, a jövőbeli kibontakozása, 
térhódítása ezután várható. Amerikában jóval elterjedtebb, mint Európában. 
Az elemzések eközben arra mutattak rá, hogy a HPT különösen a strukturális 
gondokkal küszködő európai gazdaságoknak tudna hatékony megoldást nyújtani. 
Ugyanis a HPT alapelvei, rendszerszintű gondolkodása támogatja a hatékonyabb 
gazdasági rendszerek létrehozását. A társadalom szempontjából pedig a vélemény-
különbségek kezelésére is használhatónak tartják. Mivel a hozzáadott érték iránti 
igényt növeli, ezért az üzleti folyamatokban és egyéb területeken is alkalmazható, és 
várható a terjedése, fejlődése. 25 

A HPT-szemlélet alapja, hogy hozzuk be a szervezetbe a legújabb, legaktuálisabb 
technológiai megoldásokat, amiknek a használatára és alkalmazására képezzük ki 
a dolgozókat, és próbáljuk elérni, hogy „kihozzák magukból a maximumot”. 
Összefoglalva, ennek három fő komponense:

 ■ az ember, 
 ■ a teljesítmény és 
 ■ a technológia.

Ez egy folyamatos adaptív szemlélet: az által, hogy az egyén új módszertani 
megoldásokat ismer meg, és kezd el alkalmazni, magának az egyénnek a képességei 
is fejlődnek, a képességrendszere átalakul, és visszahat a rendszerre: a képességfejlő-
désnek a szervezetre is pozitív hatással kell lennie, sőt hat az egyénnek az intézmény 
iránti pozitív elköteleződésére is. 

A humánteljesítmény-technológia szisztematikus rendszerként arra sarkallja 
az intézmény vezetőit, hogy a termelékenységet úgy növeljék, hogy folyamatosan 
elemzik a környezet visszajelzéseit, fejlesztik a technológiai és módszertani eszköz-
parkjukat, a szervezetet, majd elemzik, hogy ennek milyen hatásai vannak a környe-
zetünkre. A módszer kulcsa, hogy az egyéni viselkedésre koncentrál, és nemcsak 
a szervezeti célok elérését biztosító teljesítményre, ezért az intézmény törekszik 
biztosítani azokat a körülményeket, melyek között az emberek kihozhatják maguk-
ból a maximumot, növelhetik és magas szinten tarthatják az egyéni teljesítőképessé-
güket. Ehhez rendszerszinten kell biztosítani a folyamatos továbbképzéseket, 
a technológiai eszközparkot, az egyéni motiváció szinten tartását, és mindezt mérni, 
elemezni kell, majd az eredményeket felhasználni. A humánteljesítmény-technológia 
modellje pedig támogatást nyújt a változások irányításához, menedzseléséhez.

25 Daniel, Rita – Macdonald, Megan – Reardon, Tiffani – Santoro, Claire (2016): Human Performance 
Technology, In: Human performance technology manualhttps://hptmanualspring16.weebly.com/essay.
html 6–8. p.

https://hptmanualspring16.weebly.com/essay.html
https://hptmanualspring16.weebly.com/essay.html
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A jelenlegi könyvtári minőséget biztosító és növelő rendszereknél erősödik 
az egyéni teljesítményértékelés szerepe, azonban a humánteljesítmény-technológia 
szemléletétől még távol van. A Könyvtárak Minőségi Működésének Értékelési 
Rendszere (KMÉR) számos pozitív elemmel bővült, és a rendszerszemlélet formálá-
sát érdemes folytatni, az ember, a teljesítmény és a technológiacentrikus humántelje-
sítmény-technológiával kiegészítve a jelenlegi mérési-minősítési rendszert!
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A BUDAI NAGY ANTAL GIMNÁZIUM 
KÖNYVTÁRÁNAK TÖRTÉNETE 
AZ ISKOLA ALAPÍTÁSÁTÓL 
AZ ÁLLAMOSÍTÁSIG (1937–1948)

MARÓT KÁROLYNÉ1 – SZAKMÁRI KLÁRA2

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

KÁROLYNÉ MARÓT – KLÁRA SZAKMÁRI: THE HISTORY OF 
THE LIBRARY OF THE GRAMMAR SCHOOL BUDAI NAGY 
ANTAL FROM THE FOUNDATION OF THE SCHOOL TO ITS 
NATIONALIZATION (1937–1948)

In Budafok’s first grammar school teaching was started in the 1937/38 school year. The 
grammar school belonged to the Order of Canons Regular of Prémontré, and Virgil 
Kolumbán (1887–1963) (O. Praem.), a scholar-teacher was the principal until the 
nationalization of schools (1948). The establishment of the school was the result of the 
persistent work of the city leadership. Their aim was to develop schooling in the city 
and make the new institution an intellectual center. In the study, primarily based on 
school yearbooks and memoirs, the history of the libraries of the grammar school is 
outlined from the start to the nationalization (1948). It is shown, that the school 
management from the very beginning has placed great emphasis on the design and 
development of the teachers’ and youth’s library. The systematic enrichment of the 
collections was carried out by the school principal and the teachers, but many 
donations were given by citizens (e.g. richer families as the Törley and Keglevich), by 
religious associations, by civil societies, by book publishers, and by authors, too. In 
1944, the number of volumes in the teacher library exceeded 200, the youth library 
had about 500 volumes, supplemented by an excellent educational film collection, and 
17 journals. During the Second World War, the grammar school building was bombed, 
as a result of which the library material was burned. After the war, not only the 
restoration of the building was begun, but the reconstruction of the library, too. The 
new collection was based on books received as gifts. Among the donors, there were 
teachers, parents, former students, domestic and foreign organizations. And despite 
the scarce financial resources, also the city gave money to buy books.

1 Marót Károlyné nyugalmazott könyvtárostanár, Budai Nagy Antal Gimnázium, Budapest
2 Szakmári Klára nyugalmazott könyvtárostanár, Budai Nagy Antal Gimnázium, Budapest
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Az 1937/38-as tanévben elindult az oktatás Budafok első gimnáziumában, amely 
az 1938-as Szent István évhez kapcsolódóan államalapító királyunk nevét vette fel. 
A város nagyon várt oktatási intézménye a premontrei rend irányításával kezdte meg 
működését. A gimnázium – a város vezetőinek hitét igazolva – nemcsak az iskoláz-
tatás színvonalának emeléséhez járult hozzá, hanem igazi szellemi központtá is vált. 
Budafok ragaszkodását iskolájához jól mutatja, hogy a történelmi csapások ellenére 
mindig újrakezdték, mindig újrateremtették a gimnáziumot.

Az iskola alapítói számára magától értetődő volt, hogy nevelés és oktatás nem 
folyhat könyvtár nélkül. A kezdetektől szívügye volt az intézmény vezetőjének, 
Kolumbán Virgil (1887–1963) premontrei tanárnak a könyvtári gyűjtemény. Tanul-
mányunkban a gimnázium könyvtárának történetét kívánjuk bemutatni a kezdetek-
től az iskola 1948-as államosításáig. A közlemény része az oktatási intézmény – mai 
nevén Budai Nagy Antal Gimnázium – könyvára történetét 1937 és 2017 között 
bemutató önálló kötetnek.3 

Az 1930-as évek közepén Budafok megyei jogú város állami gimnázium létesíté-
sét kérvényezte, melyet a Vallás- és Közoktatási Minisztérium elutasított. A Buda-
pestre járó gimnazisták növekvő száma miatt dr. Záborszky Nándor polgármester 
a lakosság kérésére tovább kereste a megoldást, így merült fel a felekezeti, nevezete-
sen egy premontrei gimnázium létrehozásának lehetősége. A polgármester újabb 
kérvényben jelezte, hogy „…a gimnázium létesítéséhez minden szükséges feltétel 
megvan... az alkalmas épület, ... a felszerelések, könyvtárak és tanszerek ugyancsak 
rendelkezésre fognak állani”.

Az engedély megérkezett, s az intézmény az 1937–38-as tanévben elkezdte 
működését.

1801-től két premontrei prépostsága volt az országnak: Csorna és Jászóvár. 
Csornához tartozott a keszthelyi és a szombathelyi gimnázium, Jászóvár pedig 
Rozsnyó, Ungvár, Lőcse és Nagyvárad gimnáziumaiban gondoskodott az ifjúság 
tanításáról. A premontreiek kezdettől fogva egyesítették a kontemplatív és az aktív 
életmódot, ugyanakkor mindig készen állottak a kor kívánalmainak megfelelően 
akár új munkaterületeken is híven szolgálni az egyházat és hazánkat. Trianonnal 
Jászóvár prépostságának intézményei Csehszlovákiához és Romániához kerül-
tek – s idővel megszűntek. Ezért a magyar kormány 1924-ben Gödöllőn egy pre-
montrei reálgimnázium alapjait rakta le, majd – ígéretes továbblépésként – Budafo-
kon engedélyezett egy újabb gimnáziumot. Az intézmény a Szent István-évfordulóra 
tekintettel első királyunk nevét kapta.4

3 Marót Károlyné – Szakmári Klára (2020): A Budai Nagy Antal Gimnázium könyvtárának tör-
ténete 1937–2017. Budapest, Budai Nagy Antal Gimnázium, Szakmári Klára. https://mek.oszk.
hu/21600/21669/

4 Virányi Ottó (1994): A Budafoki Premontrei Öregdiákok emlékkönyve. Budafok [gépirat], 9. p.

https://mek.oszk.hu/21600/21669/
https://mek.oszk.hu/21600/21669/


KÖNYVTÁR 53

ISKOLAI HATÓSÁGOK
 ■ Az intézet fenntartója: Gerinczy Pál dr. prelátus-apát, kormányzó perjel, 
a gödöllői premontrei kanonokrend főnöke

 ■ Az iskola a Katolikus Középiskolai Főhatóság (KKF) igazgatása alatt áll, 
melynek elnöke: Serédi Jusztinián dr. bíboros-hercegprímás, esztergomi érsek

 ■ Hitoktatási püspöki biztos: Büttner Ferenc dr. pápai kamarás, r. k. plébános
 ■ Katolikus középiskolai főigazgató: Sthulmann Patrik dr. c. tankerületi kir. 
főigazgató

 ■ Az állami felügyeletet gyakorolja: gróf Teleki Pál dr. m. kir. vallás- és közokta-
tásügyi miniszter

 ■ Tankerületi kir. főigazgató: Kemenes Illés dr. budapestvidéki tankerületi kir. 
főigazgató

Az elcsatolt részek megszüntetett gimnáziumaiból kiváló tanárok érkeztek 
hozzánk, köztük az erdélyi, székely származású és mentalitású Kolumbán Virgil, akit 
a gödöllői gimnáziumból helyeztek át az induló Budafoki Szent István Gimnázium 
élére. Ő végezte az iskolaalapítás előkészületeit, szervezte meg az intézmény oktatási 
és nevelési tevékenységét eredményesen. A gimnázium a jó kezdet után egyenletesen 
és biztatóan fejlődött, a város életében gyökeret eresztett, annak részévé, Kolumbán 
Virgil pedig tősgyökeres budafokivá vált. Dinamikus lényének, társaságkedvelő 
magatartásának köszönhető, hogy a kezdő „albérleti” állapot után hamarosan 
készen állt a bővítéssel, emeletráépítéssel megnagyobbított gimnáziumi épület.5

Konkrét könyvtári feljegyzéseket, dokumentumokat nem találtunk – nem is talál-
hattunk a háborús pusztítás miatt – a tárgyalt időszakra vonatkozóan. Forrásunk 
az iskolatörténeti anyag, melynek nagy részét az iskola 50. jubileumi ünnepségére 
készülve gyűjtötte közvetlenül a könyvtár, illetve az iskola. Ennek magvát 
1937–1947-ig az igazgató, Kolumbán Virgil szerkesztette Évkönyvek adják.

Az Évkönyvek beszámolóiban sok olyan ismeretközlő, közművelődési program-
ról, tevékenységről olvashatunk, melyek támogatták a könyvtár használatát, olva-
sásra ösztönöztek.

Mint az Értesítőből vett, a tanárok munkakörét leíró kimutatásból is kitűnik, 
a könyvekkel, a könyvtárral kapcsolatos teendők egy részét maga Kolumbán (a 
tanári könyvtár őre, az Erzsébet Segítő Egylet vezetője, az Ifjúsági Könyvtári Alap 
kezelője), másik részét a természettudományokban is járatos, ilyen tárgyakat is 
tanító bölcsészdoktor Bodnár Remig végezte a kezdeti években.

Az iskola kezdetben nagyobbrészt ajándékozással jutott könyvtári könyvekhez. 
Ez a szokás a rendi gimnázium meglétéig fennmaradt – s azt követően is találko-
zunk vele.

Tanárok, a fennhatóságok képviselői, a kerület polgárai – köztük több ismert 
nevű, jómódú gyáros (Törley, Keglevich stb.) különböző helyi, illetve országos vallási 
körök, polgári egyletek, könyvkiadók, szerzők ajándékoztak rendszeresen, támogat-

5 Uo.
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ták így az iskolát. Nemcsak a könyvtárnak, hanem a jó teljesítményt nyújtó diákok-
nak is volt néhány támogatója, akik hol pénzösszeggel, hol könyvekkel járultak 
hozzá a kivételes teljesítményeket nyújtó tanulók elismeréséhez.

Az ígéretesebb kollekciók azonban azokban az években kerültek a diákok kezébe, 
amikor a felajánlott támogatás pénz volt, s abból a tanárok vásároltak a korosztály-
nak, az iskola nevelési céljainak megfelelő, értékesebb könyveket.

A tanári könyvtár nagyobb részét a tanárok válogatták, vásárolták – konkrét 
feljegyzésünk nincs, az adatokat emlékirat sem őrizte meg – de minden bizonnyal 
értékes, a szakmai-módszertani és nevelési munkájukat segítő alapkönyveket. 
(A későbbi konkrétumok erre engednek visszakövetkeztetni). Ha megnézzük 
a mindenből új beszerzésekre kényszerülő iskola vásárlásait, megállapítható, hogy 
sokat kapott a könyvtár. Például a tanári könyvtár értéke csaknem egyharmada 
annak, amit új bútorok beszerzésére költöttek, s az állomány értéke nagyobb, mint 
bármelyik szertár felszereléséé.

Az első évben azt sorolja fel az Értesítő,6 hogy kik mennyi könyvet ajándékoztak 
a tanári, illetve az ifjúsági könyvtárnak: Stuhlmann Patrik dr. tankerületi királyi 
főigazgató 6, Kolumbán Virgil igazgató 6, Czermann Antal dr. nyugdíjas polgármes-
ter 2, Miklóssy Zoltán dr. országos levéltáros 1, Bodnár Remig dr. igazgatóhelyettes 2, 
és a Szent István Társulat 1 könyvet ajándékozott a tanári könyvtárnak. Az ifjúsági 
könyvtárnak Kolumbán Virgil 30, Borbély Rudolf 5, Bodnár Remig dr. 4 könyvet 
adott ajándékba. Az igazgatótól és helyettesétől az ifjúság többet kapott, mint 
a tanárok. Könyvtárhelyiség hiányában ebben az iskolai évben a könyvtár nem 
működött, a könyvbeszerzésre szolgáló összeget a jövő évre tartalékolták.

Érdemes megvizsgálni az Értesítő jutalmazásokról szóló részét. Itt nemcsak 
a jutalmazó, hanem a jutalom is nevesítve van. Innen következtethetünk valamelyest 
az ifjúsági könyvtárba kerülő – főleg ajándékkönyvek – mibenlétére. E célra a Szent 
István Társulat, dr. Stuhlmann Patrik tankerületi királyi főigazgató, öt helybeli 
magánszemély és a Budafoki Gazdálkodók Egylete áldozott.

A könyvek pedig: Lippay Lajos: A titokzatos Keleten, Orbán Dezső: A fehér korall, 
Kosáryné Réz Lola: Gyöngyvirág, Szabó Zoltán: A Vaskapun túl: Balkáni útikönyv, 
Zaymus Gyula: Ünnepi köntös, Donászy Ferenc: Buda hőse, dr. Benner Benedek: 
Mandzsúrián keresztül, Tóth Tihamér: A művelt ifjú, Petőfi összes költeményei.

Az ajándékozott könyvek az ajándékozó műveltségéről, ízléséről árulkodnak. 
Az értelmiség a szórakoztató-ismeretnyújtó könyveket (útleírások), a polgári 
lakosság a divatos ifjúsági regényeket, azoknak is általában a történelmi tárgyú, 
„regényesített” műveit (Kosáryné Réz Lola, Donászy Ferenc, Orbán Dezső) a Szent 
István Társulat, a Polgári Egyletek, az iskola felekezeti voltához kötődve általában 
valláserkölcsi-történeti munkákat, közülük is gyakran előszeretettel Tóth Tihamér 
katolikus egyházi író fiataloknak szánt egyházi műveit adományozta. A Szent István 
Társaság szívesen küld ajándékot tagjai munkáiból – így például gyakran találko-

6 A Gödöllői Premontrei Kanonokrend Budafoki Szent István Gimnáziumának értesítője az 1937–38. 
tanévről: I. tanév. Közzéteszi Kolumbán Virgil igazgató, Budafok, 1938. 32. p.
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zunk a későbbiekben is Zaymus Gyula papíró kevésbé didaktikus és tendenciózus, 
eredeti világlátóra utaló írásaival. A továbbiakban jobban megfigyelhető, hogy 
a premontrei illetőségű ajándékozók, tanárok éppen hogy világi és tudományosabb 
ismereteket nyújtó alkotásokat adnak zömében a diákok kezébe.

A gimnázium igazgatója fontosnak tartotta, és a majdani egyesületek közül 
elsőként alapította meg — a rend nemes hagyományait követve — az Erzsébet Segítő 
Egyesületet.

Az egyesület célja szegény sorsú és jól tanuló diákok támogatása. Az Erzsébet 
Segítő Egyesület a jótékonyságot tankönyvkölcsönzéssel is gyakorolta. Összesen 
126 könyvet osztottak ki használatra 25 tanulónak – írja Kolumbán Virgil az első év 
végén, amikor 47 tanulója volt mindösszesen a gimnáziumnak. Ezt az arányt – azt 
ti., hogy minden második gyerek kapott ilyen kölcsönkönyveket a továbbiakban is 
– jelzi Hűvösvölgyi Ferenc visszaemlékezése a negyvenes évek segélykönyvtárára. 
Az első adatok szerint átlagosan 5 könyv került egy-egy évre egy diákhoz. Az Egye-
sület alapszabályát rögzíti az első Értesítő,7 és megadja a pátrolói tagság feltételeit, 
az első pártoló tagok nevét és adományait. Az alapító tagok foglalkozása, státusa 
egyaránt tanúsítja a rendi összetartást és a budafokiak patriotizmusát is.

Az 1940/41-es Évkönyv8 részletesen feltünteti a könyvtárakba bekerülő könyvek 
szerzőjét, címét, a beszerzés módját, s a beszámolóból az is kiderül, hogy a tanári 
könyvtárnak vásárolt anyag kézközelben léte elsődleges fontosságú. Napi szükségle-
tet kielégítő (Nyelvművelő, Dalok), illetve a tanárok módszertani-pedagógiai 
munkáját támogató művekről van szó. Az ajándékba kapott tanári könyvek közt itt 
magasabb arányban szerepelnek vallástörténeti-elméleti művek (a Szent István 
Társulat kiadványai), de Sík Sándor-kötet is rendelkezésre állt. A történelmi kutatá-
sok eredményeiről tudósító kiadványok (levéltárosok ajándékai), közülük is kiemel-
ném a Magyar Történelmi Társulat tudományos folyóiratát, a Századokat, mely 
folyóiratban rendre a polgári történetírás legjobbjai szerepelnek történeti, gazdaság- 
és művelődéstörténeti tanulmányokkal. Gazdag forrásanyagával, színvonalas 
publikációival a szakmai érdeklődés, az önképzés alkalmas eszköze volt. Tíz 
évfolyama, amit a könyvtár ajándékba kapott, megbízható szakismereti anyagot 
biztosított. 

Az ifjúsági könyvtárba ez évben vásárolt könyvek szerzőit, címét nem közli 
a beszámoló, arra az 1942. évi vásárlásokból tudunk részben következtetni: a magyar 
irodalom klasszikusai a megcélzott terület; Benedek Elek, Arany János, Zrínyi, 
Gárdonyi, Jókai, Katona, Mikszáth, Mikes művei szerepelnek nagy számban és 
változatosságban. A világirodalomból B. Stowe: Tamás bátya kunyhója, Cervantes: 
Don Quijote kalandjai, Cooper könyveinek sora, Kipling: Történetek az őserdőből, 

7 Kolumbán Virgil (1938): Beszámoló az Erzsébet Segítő Egyesület tevékenységéről. A Gödöllői Premontrei 
Kanonokrend Budafoki Szent István Gimnáziumának értesítője az 1937–38. tanévről. I. tanév. Budafok, 
33. p

8 Kolumbán Virgil (szerk. 1941): A Jászóvári Premontrei Kanonokrend Budafoki Szent István Gimnáziu-
mának értesítője az 1940–41. tanévről: Az iskola fennállásának IV. éve. Budafok. 37–41. p.
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Sienkiewicz: Quo vadis, Verne- és Dumas-regények kerültek a könyvtár állományába. 
Zömében tehát szépirodalom szerzeményezése történt. Kb. 20 %-os részarányban 
útleírások adják – változatos témákban – az ismeretterjesztő irodalmat. Szorosabban 
vett szakirodalmat ezúttal nem találtam a vizsgált anyagban. Ugyanennek az évnek 
(41/42) a tanári könyvtári szerzeményeit témák, szakok szerint vizsgálva a következő 
képet kaptuk.

VÁSÁROLT AJÁNDÉKBA KAPOTT

SZ
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ZÁ
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0 1 db – Karácsony Sándor: A könyvek lelke –

1 4 db – ebből két pedagógiai vonatkozású 
pszichológia 2 db etika

2 – 2 db

3 5 db, ebből 3 neveléstudomány 1 db politika

4 1 db magyar nyelv 2 db latin nyelv

5 1 db matematika –

6 – –

7 1 db Olimpiák története, angol összefoglaló 1 db művészeti

8 8 db magyar- és világirodalom-történet 2 db ókori és francia irodalom

9 2 db –

SZÉPIRODALOM 2 db vegyes 4 db ókori klasszikus

A 25 darab vásárolt és a 14 ajándékba kapott műből 11 darab tartozott a szépiro-
dalom körébe, 28 darab pedig szakirodalmi mű volt.

Jó minőségű, jobbára kézikönyvek kerültek a könyvtárba ezzel; néhányat ugyan 
elért a nacionalizmus szelleme (néprajz és történelem), de alapjában időtálló értékek-
kel gazdagodott az állomány. A vásárolt szépirodalom nem a klasszikusok körébe 
tartozik, viszont az ajándékba kapott művek mindegyike igen. (Szophoklész – Babits: 
Oidipus király; Plautus – Devecseri: Hetvenkedő katona 2-2 példányban). Jó rész-
arányban szerepel a pedagógia, a nyelv és irodalom. A valláserkölccsel, -elmélettel, 
-történettel az ajándékozók számolnak inkább, ugyanúgy a latin nyelvvel is, az iskola 
figyelme más témák felé fordul (a szükséges anyag e területeken rendelkezésre áll, 
akár a tanárok saját könyvtáraiban is).

A további éves beszerzések üteme és iránya hasonlít az eddigiekéhez. 1944-re 
a tanári könyvtár köteteinek száma meghaladta a 200-at, az ifjúsági könyvtáré pedig 
mintegy 500 kötetet tett ki, s 17 folyóirat járt a gimnáziumba. Hűvösvölgyi Ferenc 
(Pál volt az eredeti neve) visszaemlékezése szerint az 1940-es évektől – amikor 
az iskolában kezdett dolgozni – a tanári könyvek az irodában voltak, zárt szekrény-
ben elhelyezve, s a tanárok rendelkezhettek ezekkel. Elmondta – de az évkönyvekben 
is nyomon követhető –, hogy a különböző szertárakban is voltak könyvek, írásos 
dokumentumok, melyek között – ha nem is nagy számban – voltak különleges és 
értékes anyagok is. Így például a történelem- és a filozófia-szertárban diákajándék-
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ként 1848-as kiadású röplapok, versek voltak elhelyezve, hasonlóképpen a földrajz-
szertár is őrzött egy-két nevezetes kiadványt.

A háború utolsó évében aztán megszűnik minden. Mind a tanári, mind az ifjúsági 
könyvtár teljes pusztulásáról számol be az igazgató. A könyvek bombatalálat miatt 
elégtek, eltűntek teljes egészében, kivéve az Ókori lexikon két kötetét. Viharos sors 
adatott az egész épületnek (orosz hadikórház, munkaszolgálatosok szállása, bombá-
zások, belövések, lopások).

A háború, „a téves gondolatok világa” – ahogy Kolumbán Virgil írta –, mindent 
elpusztított. Újra kellett kezdeni. Diákemlékezet őrzi azt a képet, amely a bombázá-
sok-harcok megszűntével az iskola romjainak látványáról rögződött. Minden füstbe 
ment. Papok, diákok, szülők botorkáltak a füstölgő romok között: keresni-menteni 
az értéket s eltakarítani a szennyet. A tanárok egy része távol volt, mégis megindult 
a tanítás, ahogy lehetett.

„Az újjáépítéssel kapcsolatban meg kell emlékeznünk az ifjúsági könyvtár 
megszervezéséről is. A könyvtári anyagot tanulóink hordták össze Hűvösvölgyi Pál 
tanár vezetése és irányítása mellett (...) a több száz kötetre rúgó értékes könyvtár 
méltán illeszkedik az újjáépülő iskola képébe...” – írja az Évkönyv.9 A szokásos 
statisztikai adatlap a könyvtár ügyét nem részletezi tovább, de a beszámolót megerő-
síti Hűvösvölgyi Ferenc szóbeli közlése is, kiegészítve azzal, hogy az ifjúsági könyv-
tárat az iskola tornaterméhez csatlakozó színpadi rész alatt alakították ki, mert 
az sérült a legkevésbé, és gyorsan rendbe lehetett hozni. A könyvtár állománya 1947 
végére elérte a 455-öt, amit kiegészített a tanári gyűjtemény 53 kötete. A könyvek 
egy részét ajándékba, más részét tartós kölcsönadással (a tulajdonjog fenntartásával) 
hozták be a szülők, a tanulók és a támogatók az iskolába. A „könyvtárrá alakított”, 
bepolcozott 25 négyzetméteres helyiségben délutánonként egy-egy órában lehetett 
kölcsönözni.

Az iskola vezetése 1945-ben és 46-ban minden erőt az épület használhatóvá 
tételére összpontosított. De mint láttuk, megindult a könyvtár újjáépítése is az első 
tanári ajándékkönyvekkel és a szülők könyvküldeményeivel. Jelentős anyagot, 40 
könyvet kapott ajándékba az iskola az Angol Kulturális Missziótól, 800 Ft értékben. 
Igaz, az angoltanítás még csak a tervek között szerepelt, mégis megbecsült anyaga 
volt a könyvtárnak. Sajnos, mint oly sok más esetben, nem találtunk adatot, mely 
angol könyvekkel gyarapodott az állomány.

Az 1946/47-es évben a város által adományozott 835 forintból az iskola könyveket 
vásárolt. A piacon fellelhető, többnyire szépirodalmi alkotások kerültek be ezzel 
az állományba, így több klasszikus is: Homérosz-művek, Lamb: Shakespare-mesék 
mellett több Márai-könyv érkezett ekkor, de megjelentek az új idők új alkotásai is: 
Szimonov: Nappalok és éjszakák; Fagyajev: Tizenkilencen, a szakirodalom pedig 
A magyar munkásmozgalom 1914-ig című művel gyarapodott. Emellett néhány 

9 Kolumbán Virgil – Zimándi Pius (szerk., 1947): A Jászóvári Premontrei Kanonokrend Budafoki Szent 
István Gimnáziumának és Általános Iskolájának évkönyve az 1946–47. tanévről. A gimnázium fennál-
lásának X. évében. Budafok. 14. p.
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művészeti-irodalomesztétikai tanulmány érkezett (Bernáth Aurél és a premontrei 
elkötelezettségű Rónay György munkái).

1945-től lányok is járhattak a gimnáziumba – a könyvbeszerzéseknél azonban 
erre utaló jel nem található. A közoktatás terén végbemenő változások – a kötelező 
nyolcosztályos általános iskola bevezetésével – a gimnáziumi első osztályok helyett 
az 1945/46-os tanévben általános iskola 5. osztálya indult, élére az egyik premontrei 
paptanár, Zimándi Pius dr. került, míg a gimnáziumot továbbra is Kolumbán Virgil 
irányította.

Bukta József (tanár, később az iskola igazgatója) szóbeli visszaemlékezéséből 
tudjuk, hogy 200 fölötti mesekönyvvel és ifjúsági anyaggal fogadta a kisiskolásokat 
az intézmény, tehát a gyűjtőköre változott a könyvtárnak. A kollekció származásáról 
nem tudott bővebben felvilágosítónk.

Az 1946/47-es tanévben megnyitották a Dolgozók Gimnáziumát. A könyvtár 
ifjúsági könyvei a felnőtt tanulóknak is rendelkezésére álltak. Az óraadó tanárok 
vállaltak részt a kölcsönzésben. Az 1948-as államosítás után az iskola a premontrei 
rend jogutódjaként működött tovább Állami Szent István Gimnázium Budafok 
elnevezéssel. Kolumbán igazgató nyugdíjba vonult, az iskola élére Bukta József 
került. Az ő vezetése alatti időszak (1948–1977) lesz majd az iskola történetének, 
s egyben a könyvtár történetének is második fejezete. 

A gimnázium kiemelkedő hagyományaihoz tartozott 1945 előtt a folyóiratok 
olvasása. Az iskola szellemi légkörét jól jellemzi, milyen élénk érdeklődés mutatko-
zott a folyóiratok iránt. A visszaemlékezések szerint különösen az iskola által rendelt 
példányokat forgatták a tanárok. Az Évkönyvek jelzik, hogy a folyóiratok közül 
többet a leventeoktatáshoz, a cserkészmozgalomhoz kapcsolódva, a magyarságtuda-
tot erősítendő kapta az iskola ajándékba, illetve vásároltak meg kötelezően. De ezek 
mellett az oktatást-nevelést, a szabadidős foglalkozásokat támogató kiadványok 
beszerzése folyamatos volt – az iskola profiljának megfelelően. Az új időket jól jelzi 
a fasiszta, szovjetellenes sajtótermékek tilalmi jegyzékének megérkezése.

Érdemes külön is szólni a háború alatt eltűnt, de addig igen gazdag oktatófilm-
anyagról is, melyet évről évre megemlít, s igen elismerően értékel az igazgatói 
beszámoló. Igen magas a természettudományos filmek száma. Az eleven szemléletet 
nyújtó, korszerű tudományos ismereteket közvetítő filmek kapcsán több önképző-
köri, szakköri témafeldolgozás történt, ahol a diákok szabadon forgathatták a tanári 
könyvtár folyóiratait és tudományos szintű szakkönyveit. A javasolt vagy kötelezően 
előírt aktuális politikai-ideológiai gondolatokat, késztetéseket tartalmazó filmek 
néhány példányát itt is megvásárolták.

Kolumbán igazgató a premontrei rend és Budafok város több neves egyesületének 
aktív tagja volt. Ezek közül a mi szempontunkból kiemelkedő a város Iskolánkívüli 
Népművelési Bizottságában végzett tevékenysége, s az, hogy az iskolát s tanárai 
tudását, kultúráját Budafok kulturális életének vérkeringésébe kapcsolta, nemesítve, 
emelve annak színvonalát.

Egyházi, pedagógiai, történelmi, földrajzi, művészeti folyóiratokban rendszeresen 
publikáló, nem egy esetben ezeket szerkesztő, országos tudományos fórumokon 
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rendszeresen szereplő tanári karral rendelkezett a gimnázium ebben az időben. 
(Néhány tanulmányt, szakmunkát az Évkönyvek is közölnek, többre csak utalnak.) 
Ezek a jól képzett, mozgékony szellemű, s a világban nem idegen tanárok vették 
pártfogásba az új népművelési formákat, s dolgoztak így a köz javára szűkebb 
pátriájukban. Az 1940-es évkönyv10 egyik beszámolójából idézünk:

„Jelentés a Szabadegyetem működéséről
Budafokváros Iskolánkívüli Népművelési Bizottsága a város területén több 

kultúrkört állított fel, hogy a társadalom minden rétegéből jelentkező, tanulni vágyó 
közönséget a művelődés áldásaiban részesítse. Az első kultúrkör telepéül a budafoki 
premontrei kanonokrendi Szent István Gimnáziumot jelölték ki, melyben a szabad-
egyetem megszervezésével az intézet igazgatóját bízta meg. A tanfolyam a gimnázi-
umban kapott helyet, keretében tanáraink több előadást tartottak, köztük »Verses 
költészetünk főbb képviselői«; »Shakespeare«; »A magyar művészet szelleme«; 
»A Hunyadiak kora«; »A csillagos égbolt címűeket«.”

Az igazgató rendszeresen jelen volt a könyvnapi rendezvényeken, s minden 
alkalommal felhívta a tanuló ifjúság figyelmét a könyvek fontosságára.

A korszak Kolumbán Virgil távozásával lezárult. Emlékét az iskola 50 éves 
jubileuma alkalmából egymásra talált régi premontrei és mai „budais” diákok 
közösen őrzik. Sírját évente felkeresik, megkoszorúzzák, halála évfordulóján 
a Budafoki Premontrei Öregdiákok egyike – dr. Virányi Ottó kanonok – ünnepélyes 
gyászmisét celebrált. Kolumbán Virgil alakját, ugyancsak az Öregdiákok jóvoltából, 
emléktábla őrzi az iskola előcsarnokában.
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A KÖNYVTÁRÉPÍTÉSZET ÉVSZÁZADAI 
2. RÉSZ

PALLOS ZSUZSANNA1

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

ZSUZSANNA PALLOS: CENTURIES OF LIBRARY 
ARCHITECTURE. PART 2.

In the second part of our study on library architecture, the historical overview began in 
the first part is continued, following the constant changes to arrive at today’s 
characteristics and challenges. Arriving at our present, the aspects are also covered, 
what to look for when planning a library, what should be the ideal library building of 
the future, and some of the architectural trends these days are also described. In 
addition to smart libraries, we can learn some interesting, special, or intact library 
buildings, too. Finally, the study is concluded with some thoughts on the future of 
libraries.

A könyvtárépítészetet tárgyaló tanulmányunk első részében meghatároztuk a könyv-
tárépítészet fontos, specifikus kérdéseit. Kísérlete tettünk továbbá arra, hogy a könyv-
tárépítészet fejlődéstörténetén keresztül bemutassuk, hogyan változik az emberiség 
kapcsolata az írott szóhoz, milyen általános és egyedi megoldásokat találtak a felme-
rülő problémákra. Az első rész a középkorig, európai, ázsiai és indiai példákon 
tárgyalta a témát. A második részben folytatjuk ezt a történeti áttekintést, hogy 
a folyamatos változásokat végigkövetve elérkezzünk napjaink jellemzőihez és ki hí vá-
sai hoz. 

RENESZÁNSZ, BAROKK, NEOPALLADIÁNIZMUS

Az európai reneszánsz és különösen a barokk korszakban már egyre jobban megje-
lenik az az igény, hogy tulajdonosaik ne csak birtokolják és használják a könyveket, 
hanem a reprezentatív kiállítású gyűjteményeket gyönyörű épületekben helyezzék el, 
növelve ezzel tekintélyüket, társadalmi presztízsüket. A legjobban talán a spanyol 

1 Pallos Zsuzsanna drs. főkönyvtáros, Oktatási Hivatal Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, 
Budapest
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Escorial palota könyvtárában érhető mindez tetten, amelyről később még bővebben 
is szót ejtünk. 

A pergamen végleges lecserélése papírral és a könyvnyomtatás elterjedése átala-
kulást hozott a könyvgyűjtési szokásokban. Ezáltal változás ment végbe a könyvtár-
szobák, a könyvtárépületek építészeti stílusában is, bár a könyvtárak tervezése és 
felszereltsége még nem változott meg számottevő módon.2 Kezdetben az olvasópul-
tok és a láncolás gyakorlata is megmaradt. A könyvek számának gyarapodásával 
azonban helyhiány lépett fel. Ezt a problémát úgy próbálták megoldani, hogy 
polcokat – rendszerint kettőt – illesztettek az olvasópult fölé, így több kis fülke 
(alkóv, beugró) jött létre, ahol nagyobb mennyiségű könyvet helyezhettek el, azokhoz 
könnyű volt hozzáférni, és továbbra is le lehetett ülni. Az egyes fülkék önálló, kis 
gyűjtemények is lehettek, egyfajta könyvtár a könyvtárban.3 Angliában, korai 

2 Pevsner, Nikolaus (1979): A history of building types. New Jersey, Princeton University Press. 94. p.
3 Buxton, Alexandra (2013): Buildings for book. A complete story of the library. An interview with James 

Campbell. Forrás: https://www.cam.ac.uk/research/features/buildings-for-books-the-complete-story-
of-the-library

Noyon katedrálisának könyvtára Franciaországban. Poschadel, Pierre (2018): Cathédrale 
Notre-Dame, bibliothèque du chapitre – voir le titre du fichier. https://commons.wikimedia.
org/wiki/File:Noyon_(60),_cath%C3%A9drale_Notre-Dame,_biblioth%C3%A8que_du_
chapitre,_fa%C3%A7ade_principale_sud-est_2.jpg)

https://www.cam.ac.uk/research/features/buildings-for-books-the-complete-story-of-the-library
https://www.cam.ac.uk/research/features/buildings-for-books-the-complete-story-of-the-library
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példaként a Canterbury Katedrálisban (kb. 1260) található ilyen, de a típus népsze-
rűsége inkább a késő középkorra jellemző.4 Oxford és Cambridge egyetemein vált 
általánossá, majd a XV. századra széles körben elterjedt ez a típus.5 Hereford kated-
ráliskönyvtárában is fennmaradt, a könyvláncolás gyakorlatával együtt, Franciaor-
szágban pedig a roueni (1477–1479) és a noyoni katedrális (1507) könyvtára képviseli 
ezt az elrendezést. Noyon katedrális-könyvtárának külön érdekessége, hogy a temp-
lomon kívül, egy közelítőleg 22 méteres (72 láb), részben favázas, külön épületet 
kapott.6 

Az itáliai reneszánsz könyvtárai
A XV–XVI. századi itáliai reneszánsz épületei páratlan szerepet játszottak az euró-
pai építészet történetében. Fontosságuk abból a tényből fakad, hogy az itt kialakult 
építészeti típusok, formák és a belső elrendezés alapozták meg az európai fejlődést, 
és hatásuk gyakorlatilag a XIX. századig tartott.7 A reneszánsz újításával jelent meg 
a hajókra és folyosókra osztás gyakorlata, de csak azért, hogy kiemelje a különbséget 
az olvasópultok területe és a középső folyosó közt.8 Az első jó példa erre a típusra 
a Michelozzo9 tervei alapján épített, háromhajós, bazilika alaprajzú könyvtár 
a firenzei San Marco kolostorban. Ez a könyvtár rendkívül fontos szerepet játszott 
a firenzei szellemi életben abban az időben, amikor a város a humanizmus legelső 
központjává fejlődött.10 Az 1436-ban alapított Szent Márk Domonkos-rendi monos-
tor a XII. századi Vallombrosa-monostor helyén épült. Falait XV. századi híres 
festők, köztük Fra Angelico11 és Fra Bartolomeo12 freskói díszítik. A kolostor első 
emeletén helyezték el a könyvtárat, amelyet Európa első nyilvános könyvtárának 
tartanak.13 Egy kőboltozatos, háromhajós elegáns csarnokból áll, amelynek falait 
eredetileg kékeszöldre festették.14 A középső hajó végig dongaboltozatos, míg 

4 Pevsner (1979) 94. p.
5 Buxton (2013) Forrás: https://www.cam.ac.uk/research/features/buildings-for-books-the-complete-

story-of-the-library
6 Pevsner (1979) 94. p.
7 Campbell, James – Price, Will P. (2013): The Library: A world history. Chicago, Thames & Hudson 

98. p.
8 Pevsner (1979) 94. p.
9 Michelozzo di Bartolomeo Michelozzi (1396–1472) olasz építész és szobrász, a reneszánsz egyik nagy 

újítója. Cosimo de’ Medici (1389–1464) szívesen foglalkoztatta. 
10 Pevsner (1979) 94. p.
11 Fra Angelico (1395–1455) domonkos-rendi szerzetes, az olasz reneszánsz quattrocento korszakának 

egyik jelentős festője.
12 Fra Bartolomeo (1472–1517) domonkos-rendi szerzetes, az olasz reneszánsz quattrocento korszakának 

egyik jelentős festője. A quattrocento klasszikus stílusának megalapítója, a szimmetrikusan felépített 
zárt kompozíció mestere.

13 Vezzosi, Alessandro – Sabato, Agnese (2018): Biblioteca di San Marco. Forrás: https://www.
latoscanadileonardo.it/it/luoghi/citta-metropolitana-di-firenze/comune-di-firenze/biblioteca-di-san-
marco.html

14 Vezzosi – Sabato (2018)

https://www.cam.ac.uk/research/features/buildings-for-books-the-complete-story-of-the-library
https://www.cam.ac.uk/research/features/buildings-for-books-the-complete-story-of-the-library
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az oldalhajókat keresztboltívekkel látták el. A teremben a kétoldalt felsorakozó 
templomi fapadok és a középső hajót jelző oszlopok elrendezése tipikus és igen 
népszerű a XV. század végének itáliai könyvtáraiban.15 A gyűjteményt megnyitották 
a köz előtt, de domonkos rendház könyvtára maradt.

Az első közkönyvtárnak Cesena város gyűjteményét szokás tekinteni, mely 
az uralkodó, a város és a ferencesek összefogásával jött létre. A könyvtár nevét 
alapítójáról és mecénásáról Domenico Malatesta Novellóról (1418–465),16 Cesena 
uráról kapta. A Biblioteca Malatestiana 1447 és 1452 között épült, s 1454-ben 
nyitotta meg kapuit. Az utolsó olyan könyvtár, amelyet közvetlen a könyvnyomtatás 
feltalálása előtt alapítottak, és amely megtestesítője egy igazi humanista könyvtár 
koncepciójának is.17 A gyűjtemény alapjait a fejedelmi könyvtár és a ferencesek 
gyűjteménye vetette meg. Az épület, a bútorok és a kéziratgyűjtemény bibliográfiai 
és szellemi egységet alkot, ma is kiemelkedően értékes, hiszen ez az egész világon 

15 Campbell – Price (2013) 98. p.
16 Domenico Malatesta Novello (1418–1465) katonai vezető (condottiero), Cesenát épületekkel díszítette, 

a várfalat megerősítette. Vele halt ki a híres Malatesta család férfiága, s került birtokai jó része a Della 
Rovere családhoz.

17 The Malatesta Novello Library. Forrás: http://www.unesco.org/new/en/communication-and-
information/memory-of-the-world/register/full-list-of-registered-heritage/registered-heritage-page8/
the-malatesta-novello-library/

A Bibliotheca Malatestiana belső tere. Boschetti marco65 (2016): Sala del Nuti – Biblioteca 
Malatestiana – Cesena https://it.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_Malatestiana#/media/
File:Sala_del_Nuti_6.jpg

https://it.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_Malatestiana#/media/File:Sala_del_Nuti_6.jpg
https://it.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_Malatestiana#/media/File:Sala_del_Nuti_6.jpg
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az egyetlen épen fennmaradt XV. századi gyűjtemény. Ma a könyvtárban 343 értékes 
kódex és több mint 3600.000 kötetet található, s a könyvek egy része még az eredeti 
XV. századi lánccal rögzítették az olvasópadhoz.18 Az épület Leon Battista Alberti19 
egyik tanítványának, a Fanóból származó Matteo Nuti (Matteo Nuti, Matteo Nuzi 
vagy Matteo da Fano)20 tervei alapján épült, külső és belső díszítésében számos 
reneszánsz alkotó vett részt. 

A könyvtár a ferences monostor keleti oldalán helyezkedik el, és szerzetesek 
felügyeletével, irányításával működik. Az épület hosszúkás, téglalap alakú (40,5m × 
10,4m), a belső csarnokát két sorban 11 márványoszlop osztja három hajóra a „tre 
navate con volta” (három boltozatos hajó) formula szerint. Ez az elrendezés a tér 
befedésére összpontosít: a rövidebb oldalhajókat két, egymást keresztező boltozattal 
fedték, míg a magasabb középső hajót dongaboltozat íveli át. Csak az oldalhajókat 
látták el bútorzattal, mind a két oldalon 28 olvasópolc sorakozik a hosszanti oldalak 
mentén. A fény 44 velencei stílusú ablakon keresztül áradt be, vizuálisan növelve 
a belső teret. Az építész fehér mészkövet használt, hogy evvel is növelje a fény erejét, 
hogy be lehessen világítani vele még egy ekkora, az egész város közösségét kiszol-
gálni hivatott csarnokot is.21 

Más könyvtárak galériát alkalmaztak, hogy a gyűjteményt, az ülőhelyeket, illetve 
az íráshoz szükséges területet egy térben lehessen elhelyezni. Ezek a könyvtárak 
magas, jó beosztású galériákkal rendelkeztek. A reneszánsz könyvtárak épülete, 
belső díszítése a könyveket és az olvasást ünnepelte.22 A könyvek széles választékából 
összeállított gazdag könyvtárak kialakítására már nemcsak az egyházi és világi 
fejedelmek, hanem a vagyonos emberek is törekedtek (az egyik leghíresebb az augs-
burgi Fugger család volt). A társadalmi presztízst a gyűjteménynek éppúgy képvisel-
nie kellett, mint az épületnek. Jó példa erre a Velencei Köztársaság híres könyvtára, 
a Biblioteca Marciana (több néven is ismert: Biblioteca di San Marco, Libreria 
Sansoviniana, ma Biblioteca nazionale Marciana), melyet a Szent Márk téren 
a dózsepalotával szemben építettek föl (1537–1588), és belső tereinek díszítését 
művészek több nemzedéke végezte el. A gyűjtemény alapját Bessarion (1403–1472) 
bíboros nagylelkű adománya képezi. A bizánci humanista tudós 1468-ban 482 görög 

18 The Malatesta Novello Library. Forrás: http://www.unesco.org/new/en/communication-and-
information/memory-of-the-world/register/full-list-of-registered-heritage/registered-heritage-page8/
the-malatesta-novello-library/

19 Leon Battista Alberti (1404–1472) neves olasz humanista művész, építész, festő, költő, régész, filozófus 
és zenész. 

20 Matteo de Fano (1405?–1470) Nuti (Nuzi), Matteo valószínűleg Colfioritóban, Apennine kisvárosában, 
Nocera Umbra és Foligno közelében született a 15. század elején. Gyakran foglakoztatott építész. 
Forrás: Nuti, Matteo [szócikk]. In: Dizionario Biografico degli Italiani. (di Gianni Volpe ed).) Vol. 79. 
(2013) https://www.treccani.it/enciclopedia/matteo-nuti_(Dizionario-Biografico)

21 Vais, Gheorghe, (2012): The house of books – The metamorphosis of the library space (Middle ages). 
Philobiblon, XVII. 1. 56. p.

22 Edwards, Brian – Fisher, Biddy (2001): Libraries and learning resource centres. Oxford, Architectural 
Press. 13. p. 

https://www.treccani.it/enciclopedia/matteo-nuti_(Dizionario-Biografico
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és 264 latin kódexet adományozott a Köztársaságnak azzal a megkötéssel, hogy 
a műveket közkönyvtárban kell a nyilvánosság számára elérhetővé tenni. 23

Az Escorial könyvtára
A reprezentációs igény legjobban talán a barokk jellegzetes könyvtártípusában, 
a teremkönyvtárakban jelenik meg. A barokk könyvtárak és a könyvek – a polco-
kon, gerincükkel kifelé álló – elrendezésének a mintája a spanyol Escorial palota 
későreneszánsz – barokk könyvtára lett. A palota építésével II. Fülöp (1556–1598) 
Juan de Toledo és annak halála után Juan de Herrera neves építészeket bízta meg, 
a munkálatok 1563 és 1584 között folytak. A könyvtárat is tartalmazó nyugati rész 
Serliana-homlokzata24 – a spanyol egyetemi könyvtárak mintáját követve – emel-

23 Biblioteca Marciana. https://www.venice-museum.com/biblioteca-marciana.php A gyűjtemény tar-
talma ma több mint 13.000 kézirat, közel 3.000 ősnyomtatvány, mintegy 24.000 XV. századi könyv és 
további 1 millió mű az ezt követő századokból. 

24 Sebastiano Serlio (1475– ~1554.) olasz építész és építészetteoretikus által tervezett homlokzatmotívum, 
mely A hét építészeti könyv (I Sette libri dell'architettura) című írásának illusztrációi által lett közis-
mert. Itt egy központi ív és két oldalsó párkánygerenda alkot egy nyílást. Ezt az újítást a mai napig 
Serliana néven ismerik. Forrás: Sebastiano Serli. [szócikk]. In: Wkipedia.hu https://hu.wikipedia.org/
wiki/Sebastiano_Serlio

Az Escorial palota könyvtárterme. Svensson, Xauxa Håkan (2003): Biblioteca del monasterio de 
San Lorenzo de El Escorial. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:EscorialBiblioteca.jpg

https://hu.wikipedia.org/wiki/Sebastiano_Serlio
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sebastiano_Serlio
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kedő ki.25 A könyvtár számára Herrara 12 méter széles és hozzá illő belmagasságú 
termet tervezett, melyet dongaboltozattal koronázott meg. A belső tér elrendezését 
az határozta meg, hogy a könyveket nem olvasópultokon, hanem a falak mentén 
elhelyezett, akár a mennyezetig futó vízszintes polcokra (repositorium) állítva 
helyezte el. A könyvespolcok, a festmények és freskók kompozíciós egységet képez-
tek.26 A termet tizenkét hatalmas ablak világította meg: 5 keleti és 7 nyugati tájolás-
sal, kiegészítve 5, kisebb sorba rendezett világítótesttel.27 A falak mentén futó polcok 
révén a nagy belmagassággal rendelkező, látványos terem közepe felszabadult, ami 
lehetővé tette a könyvek mellett a ritkaságok, drágaságok reprezentatív kiállítását, 
a király föld- és éggömbjenek elhelyezését is. A könyvtáros, Montanus28 szokatlan 
módon rendezte el az állományt: először nyelvek szerint csoportosította a könyveket, 
majd szétválasztotta a kéziratokat és a nyomtatványokat, végül az egészet 64 tárgy 
szerint felosztott csoportba sorolta.29

A teremkönyvtárakban a megnőtt használói igényekhez igazodva újra egy térben 
egyesül a könyv, a könyvtáros és az olvasó területe.30 Az egyre kevesebb férőhely 
miatt fokozatosan a galériás, karzatos rendszer terjedt el (például Bibliotheca 
Augusta, Wolfenbüttel). A falak melletti magas szekrényekből hágcsó használatával 
kellett levenni a könyveket, ami nehézkessé tette a könyvek kezelését, ezen kívül 
a feljárók, létrák használata is kényelmetlen és veszélyes. A könyvszekrények sem 
állhattak szabadon, ezért nehéz takarítani.31 

A Herzog August Bibliothek 
Az Escorial mellett az egyik legismertebb barokk könyvtár és ugyanakkor a világ 
első kupolás könyvtára a brunswicki Herzog August Bibliothek.32 Brunswick 
egymást követő hercegei patronálták e könyvtárat. A legfontosabb közülük az ifjabb 

25 El Escorial Architecture. Royal Monastery of San Lorenzo de El Escorial. Forrás: https://el-escorial.com/
26 Hessel, Alfred (1959): A könyvtárak története. Budapest, OSZK–KMK. 74. p. Forrás: https://mek.oszk.

hu/03100/03193/html/
27 El Escorial. About libraries. Creators and keepers of knowledge. A history of private, imperial, court, 

monastic and public libraries. Forrás: https://staikoslibraries.gr/en/renaixement/escorial-library.html
28 Benedictus Arias Montanus (1527–1598) (spanyol néven Benito Arias Montano), orientalista, exegéta 

és az „Antwerpen Polyglot” bibliafordítás szerkesztője. Teológiát, keleti és különféle európai nyelveket 
tanult. 1580-ban fogadta el a II. Fülöp király által felkínált királyi káplán posztját és az Escorial könyv-
tár felügyeletét is. Forrás: F. M. Rudge: Benedictus Arias Montanus. In The Catholic Encyclopedia: 
An international work of reference on the constitution, doctrine, discipline, and history of the Catholic 
Church. (edited by Charles G. Herbermann) Volume 1: Aachen–Assize. New York, The Encyclopedia 
Press, 1913. https://en.wikisource.org/wiki/Catholic_Encyclopedia_(1913)/Benedictus_Arias_
Montanus

29 Hessel (1959) 74. p.
30 Kökényesi Istvánné (2001): Miskolc könyvtárépítészetének áttekintése. Az ősi scholától az egyetemi 

könyvtárig. Szakdolgozat. Eger, Eszterházy Károly Egyetem, 10. p.
31 Ferenczi Zoltán (1903): A könyvtártan alapvonalai. Budapest, Az Athenaeum. (Múzeumi és Könyvtári 

Kézikönyvek) 23–24. p.
32 Campbell – Price (2013) 147. p.

https://mek.oszk.hu/03100/03193/html/
https://mek.oszk.hu/03100/03193/html/
https://staikoslibraries.gr/en/renaixement/escorial-library.html
https://en.wikisource.org/wiki/Catholic_Encyclopedia_(1913)/Benedictus_Arias_Montanus
https://en.wikisource.org/wiki/Catholic_Encyclopedia_(1913)/Benedictus_Arias_Montanus
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Ágost herceg (1579–1666) volt, aki halálakor több mint 35.000 kötetet hagyott 
a könyvtáralapításra. Gottfried Wilhelm Leibniz,33 matematikus és filozófus töltötte 
be sok más feladata mellett a könyvtáros tisztjét.34 Épületét Hermann Korb (1656–
1735)35 tervezte, aki már az ácsmesterségbeli tudására jórészt önképzéssel tett szert, 
de olyan tehetséges volt, hogy munkái révén a hercegség főépítésze lett 1704-ben. 

33 Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716) német polihisztor: filozófus, matematikus, fizikus, jogász, dip-
lomata, történész. Húszévesen publikálta A kombinatorika elméletéről című tanulmányát. Newtontól 
függetlenül fedezte fel a differenciálszámítást (1676). Hozzájárult a formális logika megteremtéséhez, 
az univerzális, tudományos kalkulus bevezetésével. A hannoveri herceg tanácsosaként, a Brunswick 
család történetét kutatva jutott el Bécsbe és Rómába is. Forrás: Leibniz, Gottfried Wilhelm. [szó-
cikk]. In: Magyar Larousse enciklopédikus szótár (főszerk. Ruzsiczky Éva és Szávai János) [Libraririe 
Larousse, Paris, 1979] – Budapest, Akadémiai. 1992. II. kötet H–M. 658. p. 

34 Campbell – Price (2013) 147. p.
35 Hermann Korb (1656–1735) jelentős hercegi építőmester. 1689–1735 alatt hat herceget is szolgált, 

ahogy az a wolfenbütteli János-templomban található sírkövén is olvasható. Számos középületet, 
palotát, közigazgatási épületet és templomot is alkotott. 1704-ben fejedelmi építőmester posztot 
kapott. Épületei elsősorban Braunschweig-Wolfenbüttel és Blankenburg volt fejedelemségei területén 
találhatók, de a mai Szász-Anhalt és Észak-Rajna-Vesztfália tartományokat környező területeken is. 
Leghíresebb alkotásai közé tartozik a híres wolfenbütteli könyvtár, a rotunda, a barokk Grauer Hof 
palota Braunschweigban, a Bohlweg, valamint a wolfenbütteli kastély felújítása csodálatos barokk 
lakásaival. Hermann Korbnak az 1890-es évektől 1735-ben bekövetkezett haláláig – vagyis 40 éven ke-
resztül – döntő hatása volt az építészetre Braunschweig-Wolfenbütteli hercegségben és környékén. Már 
kortársai is elismerték és a német barokk egyik legnevezetesebb építőmesterének tartották. Forrás: 
Hemann Korb (1656–1735) Barokkes Bauen im Herzogtum Braunschweig-Wolfenbüttel. http://www.
hermannkorb.de/Seiten/start.html

A Herzog August Bibliothek Brunswickban. Bibliotheksrotunde 
Wolfenbüttel, Architekt Hermann Korb. https://de.wikipedia.org/wiki/
Datei:Bibliotheksrotunde_Beck_01.jpg

http://www.hermannkorb.de/Seiten/start.html
http://www.hermannkorb.de/Seiten/start.html
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Korb, mint a legtöbb művét, a könyvtárat is valószínűleg fából építette. Az innováci-
ókban gazdag terveken jól látható, hogy az olvasó egy tornyon keresztül lépett be 
az épületbe. A torony egy lépcsőt is tartalmazott a felső szint megközelítéséhez. 
A központi olvasóterem formáját nem kerekre, hanem oválisra tervezte. Magas, ívelt, 
ún. clerestory ablakokat használt.36 Ez egy nagy vagy egy sor kis ablakot jelent a szer-
kezet tetején, általában a tetővonalon, vagy annak közelében. Az oldalfalakat így 
nem törik meg ablakok, a nagy épület belső terének megvilágítása mégis kiváló.37 
A könyvek nagy részét így a falak mentén, rögzített, fehérre festett könyvespolcokon 
tudták elhelyezni. Az ablakok alatti hatalmas, üres falak elrejtették a festett mintával 
díszített kupolát. Az épületet azonban később mégsem tartották építészetileg teljesen 
kielégítőnek, ezért 1886-ban lebontották, s így a XVIII. századi híres rotundát egy, 
a XIX. század végén épített, firenzei paloták stílusát követő épület váltotta fel.38

Oxford és Cambridge könyvtárai 
Az oxfordi All Souls College Codrington Könyvtára (Library at All Souls College) 
szintén kiemelkedő helyet foglal el a könyvtártervezés történetében.39 A könyvtár 
építése 1716. június 21-én kezdődött Nicholas Hawksmoor40 (1661–1736) tervei 
alapján, de az 1751-ben befejezett épület nem teljesen valósította meg az eredeti 
elképzelést. A szokásoktól eltérően a könyvtárat az első szint helyett a földszintre 
helyezték, de hogy a nedvesség káros hatásait kiküszöböljék, egy alapzatra építkez-
tek. A könyvtár nevét alapítójáról, Christopher Codringtonról41 (1668–1710) kapta, 
aki az egyetem diákja volt, s 12.000 könyvet adományozott a könyvtárnak és pénzt 
is egy új épületre, ahol elhelyezhetik őket.42 Hawksmoor megbízói ragaszkodtak 
hozzá, hogy a könyvtárat kívülről gótikus, vagy legalábbis neogótikus stílusban 
építsék fel, hogy illeszkedjen a főiskola szemben lévő kápolnájának északi háztömb-

36 Campbell – Price (2013) 147. p.
37 Clerestory. [szócikk]. In: Wikipedia. en. Forrás: https://en.wikipedia.org/wiki/Clerestory
38 Campbell – Price, (2013) 147. p.
39 Campbell – Price (2013) 147. p.
40 Nicholas Hawksmoor (valószínűleg 1661–1736) angol építész, az angol barokk építészet egyik vezető 

alakja. A korszak fő építészei, Christopher Wren és John Vanbrugh mellett dolgozott és hozzájárult 
a korszak legnevezetesebb épületeinek, köztük a Szent Pál-székesegyház, a Wren építette londoni 
templomok, a greenwich-i kórház és a Blenheim-palota tervezéséhez. A középkori és klasszikus építé-
szeti elvek felhasználásával sajátosan egyedi módon alkotott épületterveket. A masszív külső épületek 
meglepően gazdag, finom belső részleteket rejtenek, akár szobáról szobára váltakozva. Ugyanezt 
a hatást éri el kívül is a különféle ablakok szokatlan csoportosításával létrehozott árnyékmintázatok-
kal. Forrás: Nicholas Hawksmoor. [szócikk]. In: Encyclopaedia Britannica (Written by The Editors of) 
https://www.britannica.com/biography/Nicholas-Hawksmoor

41 Christopher Codrington (1668–1710) Barbadoson született gyarmati kormányzóhelyettes. A Leeward-
szigetek főkormányzója. 11 évesen a szülei Angliába küldték tanulni és hat évig egy London környéki 
iskolát látogatott. Tizenhét évesen ösztöndíjasként kezdte el tanulmányait a Christ Church College-
ban, amelyre végrendeletében tízezer fontot és a könyvgyűjteményét hagyta. Forrás: Holder, John W. 
(1988): A brief history of Codrington College. Bridgetown, Barbados. 1–3. p. https://issuu.com/
codringtoncollege/docs/codrington_college_a_brief_history

42 Campbell – Price (2013) 147. p.

https://www.britannica.com/biography/Nicholas-Hawksmoor
https://issuu.com/codringtoncollege/docs/codrington_college_a_brief_history
https://issuu.com/codringtoncollege/docs/codrington_college_a_brief_history
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jéhez. Belül viszont a legfrissebb klasszicista stílust kellett visszatükröznie. Ezt 
a kihívást Hawksmoor igen ügyesen oldotta meg, különösen az ablakok tekinteté-
ben. Az épület két végén hatalmas velencei ablakokat (Serliana) helyezett el, ponto-
san ott, ahol a belső kerek boltívek a négyszögű homlokzat hegyes peremeivel 
találkoznak, és így ezek belülről klasszicistának, kívülről gótikusnak tűnnek.43 Maga 
a könyvtárterem egy hosszú, viszonylag keskeny és magasztos hatású terem, kelet-
nyugati tájolással. Méretét tekintve mintegy 61m hosszú, 10m széles, 12m magas, 
a terem közepén bemélyedő résszel, amely kb. 6m mély és 11m hosszú.44 A könyvtár 
belső berendezése teljesen eredeti, az alsó szinten a terem négy falán végig, szinte 
a mennyezetig könyvespolcokkal van borítva, kivéve a déli oldalt. Itt a könyvespol-

43 Campbell – Price (2013) 147. p.
44 Campbell – Price (2013) 147–148. p.

Az All Souls College 
Codrington Könyvtár belső 
tere 2017-ben. The Great 
Library. In: Oxford Libraries 
Graduate Trainees. Holly 
Marie, All Souls College. 
(2017) http://blogs.bodleian.
ox.ac.uk/oxfordtrainees/
wp-content/uploads/
sites/133/2017/10/
CodringtonLib.jpg
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cok csak a nagy ablakok aljáig érnek, melyek a Serliana-ablakokkal kiegészítve 
a belső teret világítják meg. A mesterséges világítást 1909-ben vezették be, és ma 
már a karnis mögött rejtőzik.45 Hawksmoor eredetileg két galériát tervezett, de 
kikérte James Gibbs46 (1682–1754), az egyik legbefolyásosabb angol építész vélemé-
nyét, aki 1740-ben ezt írta: „Mivel Ön megkérdezte a véleményem a könyvtárában 
lévő könyvek elhelyezéséről, azt hiszem, túl magasra helyezte őket. Ha a tető alatti 
szintet/tetőemeletet eltávolítanák, világosabb és jobb lenne.” Tanácsát elfogadták.47

A kör alakú épület látványos szerkezete tökéletes példa arra, hogyan lehet 
katedrálist emelni a tudás számára. Nem meglepő, hogy ez a lenyűgöző helyszín, 
a bonyolultan faragott ajtó és a magányos lámpaoszlop is inspirálta az író Clive 
Staples Lewist (1898–1963). A camera latin szó, jelentése: bolthajtás, kamara. 
Az Oxford szívében álló épület ikonikussá vált, az egyetem középpontját jelképezi. 
Elkülönül a környező épületektől térben, de kör alaprajzával és barokk stílusával is.48

John Radcliffe (1650–1714), III. Vilmos király (1689–1702) és Anna királynő 
(1702–1714) első háziorvosa49 körülbelül két évvel a halála előtt javaslatot tett egy 
könyvtár felépítésére. Három elképzelése közül az egyik téglalap alakú épületet, 
a másik kettő pedig rotundát tartalmazott. Radcliffe végrendeletében úgy határo-
zott, hogy pénzét az épülethez szükséges föld megvásárlására, könyvtárépítésre, 
könyvek vásárlására és egy teljes munkaidőben dolgozó könyvtáros fizetésére kell 
fordítani. Azt is kijelölte, hova kell majd építeni a könyvtárat, annak ellenére, hogy 
azon a területen akkor még az egyetem munkatársainak épített bérlakássor volt, 
a Brasenose College-hoz tartozó nagy kertekkel együtt. Bár évente 100 fontot is bizto-
sítottak az új könyvtár fenntartására, mégis csak több mint 30 évvel Radcliffe halála 
után tették le az épület alapkövét, ilyen sokáig tartottak ugyanis a hosszú és bonyo-
lult tárgyalások a helyszínen lévő ingatlanok megvásárlásáról és lebontásáról. 
1721-ben végre számos vezető építész kapott felkérést a Radcliffe könyvtára megter-
vezésére, köztük a már fenn is említett Nicholas Hawksmoor és James Gibbs. 
Az a döntés született 1734-ben, hogy csak ezt a két férfit kérik fel, hogy nyújtsák be 
a végleges terveiket. A két építész terveiről méretarányos modellt is készített fából, 

45 Campbell – Price (2013) 147–148. p.
46 James Gibbs (1682–754) skót építész, egyéni stílusára elsősorban az angol barokk, a késő reneszánsz és 

Palladio építészete volt hatással. Legismertebb műve, a St. Martins in the Fields (1720-ban tervezte), 
mely magas tornyával és klasszikus templomfrontjával egyértelműen bemutatja e hatások keveredését. 
(1722–1726 között épült meg). Az építészetről írt szakkönyve (Book of Architecture, 1728) a XVIII. 
században a legszélesebb körben használt építészeti mintakönyv Nagy-Britanniában és a gyarmatain 
egyaránt. Forrás: James Gibbs, Scottish architect. [szócikk]. In: Encyclopedia Britannica. Written by 
the editors of Encyclopaedia Britannica Forrás: https://www.britannica.com/biography/James-Gibbs-
Scottish-architect

47 Library Architecture. The Codrington Library – All Souls College Oxford – University of Oxford. Forrás: 
https://www.asc.ox.ac.uk

48 The Radcliffe Camera. Oxford’s the most iconic and beautiful landmark. Forrás: https://
discoveroxfordshire.com/things-to-do/radcliffe-camera/

49 Furdell, E. (1986). The medical personnel at the court of Queen Anne. The Historian. 48. 3. 412–429. p. 
Forrás: http://www.jstor.org/stable/24447543

https://www.britannica.com/editor/The-Editors-of-Encyclopaedia-Britannica/4419
https://www.britannica.com/biography/James-Gibbs-Scottish-architect
https://www.britannica.com/biography/James-Gibbs-Scottish-architect
https://discoveroxfordshire.com/things-to-do/radcliffe-camera/
https://discoveroxfordshire.com/things-to-do/radcliffe-camera/
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ami ma is látható az Ashmolean Múzeumban. Végül Gibbs nyerte meg a versenyt 
a kör alakú könyvtár tervével, ezzel megépülhetett az első ilyen stílusú és térbeosz-
tású könyvtár Nagy-Britanniában. Az épület végül 1748-ra készült el ún. palladiánus 
stílusban, és a Radcliffe Tudományos Könyvtár állományát helyezték el itt. Egy évvel 
később nyitották meg a hallgatók előtt az új intézményt.50

A Cambridge-i Queens’ College könyvtára látványos bizonyítéka annak, hogy 
a könyvtárak az idők során hogyan igazodtak a változó szükségletekhez. A XVII. 
század végén a pultokat már úgy készítették, hogy egy helyett több könyv is elférjen 
rajtuk, és a könyvállványok is egyre magasabbra nyúltak, hogy a kollégium fokoza-
tosan szaporodó könyvállományát el tudják helyezni. Oxford és Cambridge könyv-
táraiban a könyvállványokat úgy helyezték el, hogy idővel kis alkóvokat képezzenek, 
ahol az olvasók (már) leülhettek tanulmányozni a dokumentumokat. Ezt a megol-
dást hamarosan az ország összes könyvtárában lemásolták. Ez az elrendezés tette 
lehetővé, hogy egyre nagyobb mennyiségű könyvet tegyenek hozzáférhetővé, és így 

50 The Radcliffe Camera. Oxford’s the most iconic and beautiful landmark. Forrás: https://
discoveroxfordshire.com/things-to-do/radcliffe-camera/

Az oxfordi Radcliffe Camera belső tere. Stickinho (2009): Radcliffe2ndlevel.jpg. https://
commons.wikimedia.org/wiki/File:Radcliffe2ndlevel.jpg

https://discoveroxfordshire.com/things-to-do/radcliffe-camera/
https://discoveroxfordshire.com/things-to-do/radcliffe-camera/
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minden egyes alkóv vagy beugró könyvtárrá vált a könyvtárban.51 A XVIII. századig 
szinte minden esetben galériával látták el az épületeket, a könyvtárak gyűjteményeit 
egységes módon kezelték, az építkezés is ezt az egységben való gondolkodást 
tükrözte.

AZ ÉPÍTÉSZET MEGÚJULÁSA A XIX. ES A XX. SZÁZADBAN

A XIX. századra a teremkönyvtárakban szerzett tapasztalatok és a praktikum már 
újabb tervekre, megoldásokra késztették a könyvtárépületek tervezőit. A terem-
könyvtárakat raktárkönyvtárak váltották fel. Alapvető változást Leopoldo Della 
Santa (1772–1827) 1816-ban megjelent műve52 hozott. Ebben megfogalmazta 
a könyvtári terekre vonatkozóan ma is érvényes trichotómia elvét: az állomány 
elhelyezésére, raktározásra rendelt terek, a könyvtár használatát szolgáló látogatói 
terek és a könyvtári munkák, az ügyvitel terei. Az ideális könyvtárra kidolgozott 
tervében középen elhelyezkedő olvasóterem köré egymás melletti fülkéket képzelt, 
és ezek a fal melletti fülkék tartalmazzák a könyveket.53 Másik megoldás az, hogy 
a nagyteremben nemcsak a falak mentén helyezik el a könyvállványokat, hanem 
keresztirányban is tesznek be szekrényeket (például a szentpétervári Birodalmi 
Könyvtár, illetve a Sainte-Genevieve Könyvtár, Párizs). Ezt továbbfejlesztve, 
a könyvállványok fölött, illetve között karzatot, galériát alakítanak ki, így a több 
méter magas könyvállványok használata könnyebbé vált, a könyveket már szabad 
kézzel is le lehetett venni a polcokról.54

A XIX. század második felére ismét megváltoztak a könyvtári igények, ez a köz-
könyvtár (public library) kialakulásának, majd a szabad polc megjelenésének 
időszaka. Az építészek a könyvtárépületek új formájával igazodtak az új elvárások-
hoz. Az összefüggő nagy térben, egymáshoz kapcsolódva, szakcsoportok szerint 
helyezték el a könyvállományt. A központban a katalógustér áll, és ezt veszi körbe 
az olvasótermek gyűrűje. Az új technológiák, az új épületgépészeti megoldások és 
az új bútorzat megjelenése vezetett a korszerű amerikai könyvtárak megszületésé-
hez, ahol az eddigi esztétikai szempontokat felváltotta a praktikum (például Library 
of Congress, Washington, vagy a Public Library, New York). A könyvtárak formája 
fokozatosan alkalmazkodott a funkcióhoz, és a jobb térkihasználás érdekében 
megjelentek a letéti és a tároló raktárak, valamint egyre nagyobb szerepet kapott 
a tömör raktározás.

51 Buxton, Alexandra (2013): Buildings for books. The complete story of the library. Forrás: https://www.
cam.ac.uk/research/features/buildings-for-books-the-complete-story-of-the-library

52 Santa, Leopoldo Della (1816): Della costruzione e del regolamente di una pubblicca universale biblioteca, 
Firenze.

53 Kökényesi Istvánné (2001): Miskolc könyvtárépítészetének áttekintése: Az ősi scolától az egyetemi 
könyvtárig. Szakdolgozat. Eger, Eszterházy Károly Egyetem, (2001), 11. p.

54 Kökényesi (2001) 11. p.
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Ha el akarjuk hagyni a régi formákat, két lehetséges megoldás adódik:55

 ■ a centrális elrendezés – az alaprajz lehet kör vagy négyszög, a lényeg az, hogy 
a szolgáltatásokat mindig a középpontba helyezik és az ablakok mentén a külső 
falakhoz teszik az olvasóhelyeket. Ennek variációja lehet a nagyobb könyvtárak 
esetén a centrumba helyezett átrium. (Például a Helsinki Városi könyvtár vagy 
a Toronto Városi Könyvtár.)

 ■ a legyezőszerű forma – a központi tér sugárszerűen, szintenként nyílik a külön-
böző funkciójú terek felé. A csillagstruktúra egyértelműen jelzi az információ 
szétsugárzását és a közönség felügyeletét. (Ilyen például az 1985–1993 közt épült 
göttingeni Állami és Egyetemi Könyvtár (Göttingen Staats- und Universitäts-
bibliothek), mely az öt legnagyobb németországi könyvtár egyike. Az épület 
főbejárata a rotunda, amely az üvegfalakkal ellátott előcsarnokba vezet. 

55 Virágos Márta (2000): A könyvtárépítés tízparancsolata. Debrecen, Debreceni Egyetem OEC Központi 
Kenézy Könyvtár. 5. p.

A New York Public Library az olvasói tereket magában foglaló hármas szintje az 1915-ös 
alaprajzon. Jó megfigyelhető a katalógusterem központi elhelyezése és a különböző gyűjte-
ményrészek használatát szolgáló olvasótermek. Library of Congress: Third floor plan, New 
York Public Library (fig. 149) https://www.loc.gov/resource/ppmsca.15565/

https://www.loc.gov/resource/ppmsca.15565/
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Innen a tér nyitott könyvként tárul a látogató elé, bemutatva különböző 
részlegeket, ugyanakkor kommunikációs és reprezentációs térként is szolgál, 
tartalmazza a kölcsönzés és a tankönyvgyűjtemény stb. „közterületét”, és 
továbbvezet a kutatóhelyekhez. A kéz öt ujját formázó, teljesen átlátszó, a kör-
nyezethez kapcsolódó tereket a tanulásra és olvasásra tervezték. A raktárak, 
a mélygarázs és a kiszolgálóhelyiségek mind az alsó szinteken helyezkednek el.)

A XX. század elején általános elvárás volt, hogy a könyvtárépületekben biztosított 
legyen a hely a gyűjteményeknek, a könyvraktárnak és a közönség használatára 
szánt helyiségeknek is. Külön irodá(ka)t kaptak az alkalmazottak és gyakran 
alakítottak ki kiállítások megrendezésére is alkalmas teret. A tervezési irányelvek 
közt most már az is szerepelt, hogy az épület legyen szabadon álló, a természetes 
megvilágítás biztosítása végett. Feleljen meg a tűz- és vízbiztonsági követelmények-
nek, illetve bővíteni is lehessen anélkül, hogy az alaptervet lényegesen megváltoztat-
nák. Külső megjelenésében általában a monumentális hatásra törekedtek, de ezt 
nyilván befolyásolták a rendelkezésre álló erőforrások is.56

Az I. világháborúig tartó időszak a nagy építészeti viták kora is volt, de úgy tűnik, 
ez nem tükröződik vissza a könyvtárépületekben. Amerikában és Nagy-Britanniá-
ban az Arts and Crafts irányzat volt divatban, illetve az amerikai kisvárosokban 
a Carnegie-támogatásoknak köszönhetően egyre nőtt a Carnegie-típusú könyvtárak 
száma.57 Ezeknek a könyvtáraknak az általános jellemzője az otthonosság. 

56 Kökényesi (2001) 13. p.
57 Campbell – Price (2013) 146. p.

A göttingeni Állami és Egyetemi Könyvtár (Göttingen Staats- und Universitätsbibliothek) 
földszintje. Gerber Architekten https://www.gerberarchitekten.de/app/uploads/1993/04/0068-
sub-goettingen-eg.png
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Henry Hobson Richardson (1838–1886) neves, amerikai építész, kidolgozott egy, 
a román templomokon és az Oxbridge-könyvtárakon alapuló stílust, melyet széles 
körben másoltak.58 Többek közt a Winn Memorial Public Library (Woburn), Ames 
Free Library (Easton) és a Thomas Crane Public Library (Quincy), melyeket az építé-
szettörténészek általában Richardson mesterművének, a könyvtárépületei közül 
a legjobbaknak vélnek. Nagy-Britannia könyvtárépítészetében ugyan megtalálható 
az Arts and Crafts stílus, de a monumentális hatású klasszicista épületek túlsúlyban 
voltak. A két világháború között megjelent a holland ihletésű vöröstégla-moderniz-
mus is.59 A Charles Rennie Mackintosh (1868–1928), skót építész alkotta Glasgow 
Művészeti Iskola (Glasgow School of Arts) könyvtára különösen figyelemre méltó és 
eredeti értelmezése az Arts and Crafts irányzatnak, szecessziós ötletekkel keverve. 
A könyvtár négyzet alakú, kétszintes épület, mind a négy oldalon sötétre festett 
fából készült galériával. A galériát alátámasztó oszlopok előre vannak tolva a helyi-
ségben, amelyek a tetőből három szint mélyen leereszkedő acélkapcsokat rejtenek, 
hogy megtámasszák a könyvtár alapzatát.60 Ez azonban nem észrevehető. A lámpák, 
korlátok, könyvespolcok, székek és asztalok az egyik oldalon elhelyezett nagy 
ablakok fényében fürödve rendkívül egységes belső hatást nyújtanak.61

A Carnegie-könyvtárak
A Carnegie-könyvtárak62 az amerikai iparmágnás és filantróp, Andrew Carnegie 
(1835–1919) anyagi támogatásával létesültek elsősorban az angolszász országokban. 
1883 és 1929 között 2.509 Carnegie-könyvtárat építettek, köztük közkönyvtárakat és 
egyetemi könyvtárakat egyaránt. 660 az Egyesült Királyságban és Írországban, 125 
Kanadában található, a továbbiak Ausztrália, Új-Zéland, a Karib-térség, Mauritius 
és a Fidzsi-szigetek területén. Amikor az utolsó adományozás is megtörtént 
1919-ben, már 3.500 könyvtár állt az Amerikai Egyesült Államokban, ezeknek közel 
a felét (1.689) a Carnegie által fizetett építési támogatásból emelték.63 A XIX. század 
végén a gyorsan növekvő városi lakosság már megkövetelt számos szolgáltatást, 
például a közlekedés, a csatornázás és az iskolák fejlesztését is. A legtöbb polgár 
számára azonban a könyvvásárlás vagy a könyvtárépítés pénzhiány miatt alacso-
nyabb prioritást élvezett. Ez volt az a pont, amikor Andrew Carnegie nagylelkű 
akciója gyorsította a könyvtárak terjedését és fejlődését. Motivációjához nagyban 
hozzájárult az, hogy szülővárosában, a skóciai Dunfermlinben, apja egyike volt azon 
úttörőknek, akik megnyitották magánkönyvtárukat azok számára, akik túl szegé-
nyek voltak ahhoz, hogy saját könyvük lehessen. Amikor Carnegie 13 évesen 

58 Campbell – Price (2013) 146. p.
59 Campbell – Price (2013) 146. p.
60 Campbell – Price (2013) 146. p.
61 Campbell – Price (2013) 146. p.
62 Carnegie könyvtár. [szócikk]. In: Wikipedia. hu Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/

Carnegie_k%C3%B6nyvt%C3%A1r
63 Carnegie könyvtár. [szócikk]. In: Wikipedia
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Allegheny-ben a helyi távírócégnél dolgozott, munkatársaival együtt engedélyt 
kapott arra, hogy minden szombaton James Anderson64 ezredes 400 kötetes magán-
könyvtárából kölcsönözzön. Később James Andersonnak, a Nyugat-Pennsylvaniai 
Első Közkönyvtár Alapítójának Allegheny-ben, a könyvtár előtt emlékművet 
állítatott.65

Carnegie-nek két fő oka is volt arra, hogy pénzadománnyal támogassa a könyvtá-
rak alapítását: hitte, hogy a könyvtárak is hozzájárulnak ahhoz az amerikai elvhez, 
hogy bárki, akiben megvan a megfelelő indíttatás és vágy, képezheti magát. Ugyan-
akkor úgy tartotta, hogy a bevándorlóknak – mint ő maga is volt – az Amerikában 
szükséges kulturális javak megszerzését a könyvtár intézménye teszi leginkább 
elérhetővé.66 Az első Carnegie nyilvános könyvtár szülővárosában (Dunfermline, 
Skócia) nyílt meg 1883-ban. Carnegie kezdetben támogatását csak néhány olyan 
városra korlátozta, ahol voltak érdekeltségei, például az első amerikai könyvtára 
1889-ben Braddockban (Pennsylvania, Egyesült Államok) épült, ahol az egyik 
acélgyára is működött. Kezdeményezését később kiterjesztette szerte az Államok-
ban, az 1890-es években már a könyvtárak 75–80 százaléka épült alapítványi 
finanszírozásából.67 Támogatta külön könyvtárak létrehozását a színes bőrű lakosság 
számára is, például Houstonban. A könyvtáralapítót azonban nemcsak a filantrópia, 
hanem komoly üzleti érzék is jellemezte. Carnegie a könyvtárak fenntartását a helyi 
közösségektől várta el, ragaszkodott ahhoz az elvéhez, hogy azoknak kell segíteni, 
akik magukon is akarnak segíteni. A könyvtáralapítás egyik feltétele az volt, hogy 
az épület elkészülte után a város évente biztosítsa a fenntartási költségek 10%-át, 
ezen kívül a városnak kellett ingyenesen biztosítania az építkezésre alkalmas telket 
is. További kikötés volt, hogy a szolgáltatások mindenki számára ingyenesek 
legyenek.

1908-ig a közösségek, amelyek elégedettek voltak az alapítvány építési és karban-
tartási feltételeivel, belátásuk szerint építhették fel a könyvtáraikat. 1911-től azonban 
már csak a James Bertram (1872–1934), Carnegie titkára által javasolt tervezet (Notes 
on the Erection of Library Buildings) alapján lehetett Carnegie könyvtárat létesíteni. 
A szabályozás különböző típusú könyvtárakat adott meg, melyek közül a közösség 
választhatott. A kiválasztott épülettípusra szigorú előírások vonatkoztak, például 
hogy az épület rendelkezzen egy 9-10 láb (kb.3,5m) magas és a föld alatt 4 láb (kb. 
1,22m) mélyen fekvő alagsorral a raktár, az előadóterem és a mellékhelyiség számára, 
valamint legyen külön egy felnőtt és egy gyerek olvasóterem az épület két oldalán, 
a kettő között pedig a kölcsönzői pult foglaljon helyet.68 Külön kiemelendő az akkori-

64 Az egyik legsikeresebb vasgyáros. Rangját az 1812-es amerikai háborúban szerezte.
Pitz, Marylynne (2016): Tour features home of the book lover who inspired Andrew Carnegie. Pitts-
burgh Post Gazette. Forrás: https://www.post-gazette.com/life/homes/2016/07/29/Tour-features-home-
of-the-book-lover-who-inspired-Andrew-Carnegie/stories/201607260203

65 Carnegie könyvtár. [szócikk]. In: Wikipedia
66 Carnegie könyvtár. [szócikk]. In: Wikipedia
67 Carnegie könyvtár. [szócikk]. In: Wikipedia
68 Carnegie könyvtár. [szócikk]. In: Wikipedia
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ban igen modernnek számító szabadpolcos rendszer, mely ezeket a könyvtárakat 
jellemezte. Így a visszahúzódóbb és kevésbé művelt olvasók is bátrabbak lehettek, 
hiszen nem kellett a könyvtároshoz fordulniuk, hanem saját maguk válogathattak 
kedvükre az elérhető könyvek között. A XX. század elejére a Carnegie-könyvtárak 
több száz amerikai kisközösség legimpozánsabb épületének számítottak.69

A XX. század második felének könyvtárai
A második világháború utáni korszak újabb jelentős vívmánnyal, a légkondicioná-
lással járult hozzá a könyvtárépítészethez. Az első légkondicionált egészségtudomá-
nyi könyvtár a Fulton Megyei Orvosi Társaság Könyvtára, Georgiában (USA) 
található. A hőfok és a páratartalom ellenőrzése lehetővé tette a levegő szűrését és 
kellemes környezetet teremtett nemcsak a személyzet és az olvasók, hanem az állo-
mány, a bútorok és a számítógépek számára is.70 Az információrobbanással már 

69 Carnegie könyvtár. [szócikk]. In: Wikipedia
70 McClure, Lucretia W. (1995): From brick face to cyberspace. Bull Med Libr Assoc., 83. 3. (July), 311–314. p.

Típusterv a Carnegie támogatta egyszerűbb könyvtárépületekhez. 
Carnegie Libraries. The Future Made Bright (Teaching with Historic 
Places). National Park Services. https://www.nps.gov/articles/images/
Sample-Building-Plans.jpg
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a hagyományos decimális osztályozási rendszer sem tudott adaptálódni az új 
médiumokhoz. Felvetődik a kérdés, mennyi helyet kell biztosítani az audiovizuális 
és digitális médiumoknak? Hogyan lehet összehangolni az egyéni és a csoportos 
munkát? Egymás mellé tehető a nemzeti kincs és a szórakoztató irodalom? Gyűjtő 
vagy információt szétsugárzó hely a könyvtár?71

Két lényeges elem kényszeríti a könyvtárakat arra, hogy felhagyjanak az eddig 
alkalmazott kumulatív raktározási és dokumentumelhelyezési renddel. Az egyik 
a nyomtatott információ túltermelése, mely nem csökkent az elektronikus informá-
ció megjelenésétől, sőt inkább nőtt.72 A másik elem pedig az olvasói réteg erős 
tagolódása, igen eltérő olvasói szokásokkal, amelyekre az épület tagolásánál és 
a gyűjtemény szervezésénél is tekintettel kell lenni.73 Ezek a változások vezettek oda, 
hogy a könyvtárakat ma már nem egy, hanem egymáshoz kapcsolódó egységek 
együttesének tekintjük.74 Mindezért talán a moduláris felépítést tartják a könyvtár-
építészet egyik legnagyszerűbb vívmányának az elektromos áram megjelenése óta. 
Az amerikai könyvtáros, Keyes DeWitt Metcalf (1889–1983) – 1942 és 1943 között 
az American Library Association elnöke – által megalkotott rugalmas könyvtárépü-
let tervezési elve szerint, a szabályosan elhelyezett oszlopok által kialakított belső tér 
nincs megszakítva tartófalakkal, továbbá a padlószerkezet és a födém mindenütt 
teherbíró. Így a funkcióknak vagy az állománynak megfelelően a teret a könyvtár 
igényei szerint lehet változtatni.75 A moduláris felépítés mellett a szabad polcos 
elrendezés is ugyanolyan fontos. Az elektromos áram és a moduláris tervezés előtt 
a könyvtárak csak a természetes fény közelében tudták elhelyezni az olvasókat. 
Korábban csak a tartófalak bírták a súlyt, így a polcokat is mindig a fal mellé kellett 
helyezni. A mesterséges fénnyel és a moduláris tervezéssel azonban az olvasók és 
a polcok már integrálhatók. Egy másik innováció az öntöttvas, többszintes könyves-
polcok alkalmazása, ami lehetővé tette, hogy a súlyosabb könyveket is magasabbra 
tegyék. A francia Nemzeti Könyvtár (Párizs) használta először ezeket az állványo-
kat.76

Új törekvések
A konstrukció változásai tehát lehetővé tették olyan épületek kialakítását, amelyek 
már képesek a kompakt polcok súlyát elviselni. A polcok mozgathatóak, variálha-
tóak, ami forradalmi újításnak számított. A légkondicionálás és a jól megvilágított 
polcok lehetővé tették, hogy a gyűjteményt szabaddá tegyék az olvasók számára, 

71 Virágos (2000) 7. p.
72 Virágos (2000) 7. p.
73 Virágos (2000) 7. p.
74 Virágos (2000) 7. p.
75 Virágos (2000) 7. p.
76 McClure (1995) 312. p.
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a zárt raktár elve már a múlté, bár a gyakorlata megmaradt.77 Ezek a változások 
a formatervezésben és a konstrukcióban meghatározó módon javítottak a könyvtár-
épületeken. Köztük a legfontosabbak az izzólámpa, a légkondicionálás, a moduláris 
épülettervezés, a rögzített, illetve a gördíthető állványok.78 Toombs79 már a XIX. 
század végén rámutatott az izzólámpa alkalmazásának fontosságára. Ezt megelő-
zően a könyvtárak olvasótermeit mindig úgy kellett tervezni, hogy maximális fényt 
és friss levegőt kapjanak.80 Ennek ellenére építészeti szempontból még ma is azok 
az épületek a legjobbak, melyeket úgy terveznek, hogy kihasználják a természetes 
fény előnyeit, a mesterséges fénynek pedig sokféle variációját biztosítják.81 Megálla-
píthatjuk, hogy a könyvtárépítészet a századforduló óta igen messze jutott.

Az elmúlt száz évben a könyvtári területen bekövetkezett számos változás közül 
az egyik legszembetűnőbb a könyvtári épületek fejlődése, megjelenésük, elrendezé-
sük, struktúrájuk, felszereltségük és atmoszférájuk tekintetében. Napjaink könyvtár-
épületei sokkal összetettebbek, változatosabbak és kifinomultabbak. Szinte minden 
könyvtári dokumentum és szolgáltatás új formát vett fel, így az épületeknek is át 
kellett alakulniuk, hogy tükrözzék ezeket a változásokat, és ösztönözzék az építésze-
ket arra, hogy új válaszokat adjanak a társadalmunkat alkotó közösségben felmerülő 
új igényekre.82 A XXI. század könyvtárainak megjelenése egyesíti a fizikai és 
virtuális könyvtári szolgáltatásokat, és ezeknek az épület elrendezésében és kinéze-
tében is tükröződniük kell. Jó példa erre az ImaginOn épülete, ahol a könyvtár 
mellett színház és más interaktív lehetőségek is, egy épületben találhatók. (Char-
lotte–Mecklenburg County, North Carolina, USA; ImagineOn.org)83 Nagyon fontos 
tekintettel lenni arra az alapvető szemléleti változásra is, hogy a XXI. században 
a könyvtár a központját a gyűjteményről az olvasókra helyezi. A raktározás helyett 
pedig egyre gyakrabban inkább hozzáférést kínál, hogy megfeleljen az egyre jobban 
digitalizálódó és hálózatokon alapuló társadalom igényeinek.

Az új trend az ún. „korlátlan könyvtár” (seamless library). Az Østfold megyei 
könyvtár (Norvégia) kezdeményezte és tartja fenn azt a projektet, mellyel a megye 
lakóinak a lehető legjobb könyvtári szolgáltatást kívánják nyújtani. A megye köz-, 
iskolai és felsőoktatási könyvtáraiban nyújtott szolgáltatások profilozásával, állo-

77 McClure (1995) 312. p.
78 McClure (1995) 312. p.
79 Kenneth Eldridge Toombs (1928–2008) a Dél-Karolinai Egyetemi Könyvtárak (USA) hálózatának 

társalapítója és vezetője. 1988 óta nyugalmazott, emeritus igazgató. Az Államokban elismert könyv-
tárépítési szakértő, tanácsadó. Forrás: https://www.legacy.com/obituaries/progress-index/obituary.
aspx?n=kenneth-e-toombs&pid=106025584

80 Toombs, K. E. (1992): The evolution of academic library architecture. A summary. J Libr Admin., 17. 4. 
27. p.

81 McClure (1995) 312. p.
82 Allen, Walter C. (1976): Library Buildings. Library Trends, (July), 89. p. 
83 Niegaard, Hellen (2007): Reinventing the physical library. Libraries in a new context. In: Latimer Ka-

ren – Niegaard, Hellen (ed.): IFLA Library Building Guidelines: Developments & Reflections. München, 
K. G: Saur, 40. p.

https://www.legacy.com/obituaries/progress-index/obituary.aspx?n=kenneth-e-toombs&pid=106025584
https://www.legacy.com/obituaries/progress-index/obituary.aspx?n=kenneth-e-toombs&pid=106025584


KÖNYVTÁR 81

mányépítésük és hálózatalapú forrásaik összehangolásával az egyesített „korlátlan 
könyvtár” kialakítását célozzák meg régiójukban. Mindez a kölcsönös értékeken, 
attitűdökön, irányelveken, a lehető legjobb képesítésen és az erőforrások koordinálá-
sán alapul. A könyvek és egyéb adathordozók tényleges szállítására a tagkönyvtárak 
között kifejlesztettek egy új logisztikai rendszert, melyet hetente kétszer tesztelnek. 
Hosszú távú céljuk egy „lebegő” könyvgyűjtemény koncepciójának megvalósítása, 
ahol a könyvtárközi kölcsönzéssel kölcsönzött könyveket nem a saját/tulajdonos 
könyvtárba küldik viszik, hanem abban a könyvtárban marad, ahova a kölcsönző 
viszi, egészen addig, míg valaki újból kéri. A könyvtári rendszer nyomon követi, 
hogy hol található bármely elem.84

Ausztráliában ugyanezekre a kérdésekre a következő válaszok születtek: a könyv-
tárosok országos szervezete (LISWA – Library and Information Service of Western 
Australia) egyetlen közös hálózatba fogja össze és koordinálja az összes közkönyvtár 
működését. Bármely könyvtárban szerzett tagság érvényes az összes tagkönyvtár-
ban. A hálózat közös katalógusban tartalmazná a könyvtárak állományát, ugyanak-
kor alkalmas lenne a polgárok számára fontos információk továbbítására is. Ez 
a hálózat a termékek és szolgáltatások növekvő választékával nagyon széles körben 
tudná kiszolgálni a használók különféle igényeit nyomtatott vagy elektronikus 
formában bárhol az integrált rendszerben. A kölcsönös előnyöket biztosító köz-
könyvtári együttműködés kedvező lenne az adófizetők számára is különösen 
a telekommunikációs rendszerek területén. E modellben a kormányzati eljárások 
az egész államban érvényesek lennének, biztosítva ezzel a polgárok közötti nagyobb 
társadalmi és gazdasági egyenlőséget. A vállalati szponzorálást is sokkal könnyebb 
lenne megnyerni, mivel a szponzorok észlelik, megbecsülik és kamatoztatják 
a könyvtárak „kritikus tömegének” értékét. Ezt a „megerősödött hangot” az állami 
és szövetségi kormányok támogatásáért folytatott lobbitevékenységben is érvényesí-
teni lehetne. Ezen kívül a lakosság széles körében is megnőne a könyvtárak presztí-
zse, és az aktuális kormányok is jobb helyzetből tudnák kezelni és segíteni a közös-
ségeik előtt álló globalizációs kérdéseket.85

Ez a struktúra tehát egybefoglalhatja a különböző típusú könyvtárak funkcióit. 
Ösztönzi az együttműködést a köz- és a szakkönyvtárak között és támogatja 
az egyesített szolgáltatásokat, mint például a közös katalógus vagy a nemzeti 
könyvtári portál. Fontos trend a könyvtárak oktatási tevékenységének térnyerése, 
az információs műveltség területén indított nemzeti és helyi szolgáltatások is, 
például az e-learning tanfolyamok, a kulturális tapasztalatok megszerzésére irá-
nyuló lehetőségek különböző formái, illetve az egyénre szabott szolgáltatások is.

84 Østby, J. B. (2003): The new cross-sectorial agency in Norway for archives, libraries and museums: 
plans and perspectives. LIBER Quarterly. 13. 3-4. [oldalszám nélkül] Forrás: https://www.
liberquarterly.eu/articles/10.18352/lq.7733/

85 Feeney, Susan – Cowcher, George [2002]: 21st century public library services: The function and role of 
LISWA. https://slwa.wa.gov.au/pdf/21stcenturydpstratdir2002-07.pdf

https://www.liberquarterly.eu/articles/10.18352/lq.7733/
https://www.liberquarterly.eu/articles/10.18352/lq.7733/
https://slwa.wa.gov.au/pdf/21stcenturydpstratdir2002-07.pdf


82 KÖNYVTÁR

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a történelem során a kommunikáció formái 
a tartós eszközökről (vésett kő, pergamen stb.) átköltöztek egy kevésbé tartós 
médiumba (elektronikus forma), ugyanakkor a számítógép ereje és kapacitása felér 
sok régi könyvtár állományával. A számítástechnika segítségével teljes könyvekhez 
férhetünk hozzá, és adatokat szerezhetünk a világ bármely adatforrásából. A kultu-
rális korlátok erodálódtak ebben a folyamatban, a „hely” fogalmát aláásta a hagyo-
mányos médiastruktúrák szétesése. A könyvtár dilemmába került, hiszen az eddigi 
médiumok mindig térrel (szobákkal, folyosókkal) kapcsolatban jelentek meg, 
mostanra azonban már gyakorlatilag bárhol elérhetők. A tudás médiumának 
decentralizációja könnyebb, rugalmasabb, mozdíthatóbb társadalomhoz, átlátha-
tóbb, nyitott könyvtárakhoz vezetett. Nem a könyvtár változtatta meg a társadalmat, 
hanem a társadalom és a technológiák változtatták meg a könyvtárat. Az, hogy 
milyen mértékben tudja feloldani a tér és a történeti kultúrák közti feszültséget, 
alkotja az esszenciáját a modern könyvtártervezésnek.86

MILYENNEK KELL LENNIE A JÖVŐ KÖNYVTÁRÉPÜLETÉNEK?

A sikeres, új könyvtári épület tervezésének alfája és ómegája a tervezés, azaz, hogy 
végiggondoljuk és meghatározzuk, mi a távlati cél, mit szeretnénk elérni, és hogyan 
fogunk szolgáltatni a megváltozott feltételek közepette. Arra is oda kell figyelni, 
hogy a könyvtár hogyan illik a helyi környezetbe és milyen szerepet fog abban 
játszani. Át kell gondolni az összes jelenlegi és tervezett új releváns szolgáltatásunkat 
és annak hatásait a könyvtári ügymenetre, valamint a belső fejlesztési terveket is. 
Figyelembe kell venni a megváltozott használói szokásokat, raktározási felületeket 
(például polcigény), a biztonsági követelményeket, az elektronikus dokumentumo-
kat, szolgáltatásokat is beleértve. Gondolni kell az alkalmazottak megfelelő munka-
körülményeire is.87 Korábban általában azért hoztak létre új könyvtárépületeket, 
mert az állomány növekedésével egyre több és több helyre volt szükség. Az elektro-
nikus információ korában azonban az épületeknek és a belső tereknek ru gal ma sak-
nak kell lenniük, hogy a munka változó természetéből kifolyólag előre lehessen 
tervezni és támogatni a munkafolyamatokat. Az elmúlt években a tervezők arra 
törekedtek, hogy újgenerációs, „rugalmas” épületeket és munkahelyi környezeteket 
hozzanak létre az épületekben, amelyek olyan infrastruktúrával és szerkezetekkel 
rendelkeznek, amelyek teljes mértékben támogatják a változásokat, miközben 

86 Brian – Fisher (2001) 12. p.
87 Niegaard (2007) 41. p.
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fenntartják az új technológiák alkalmazásának lehetőségét, egyúttal biztosítják, 
hogy a terek alkalmasak legyenek sokféle egyén és csoport számára is.88

A munka változó jellege a munkavállalók nagyobb mobilitását, az épületekben és 
az épületeken kívüli munkahelyek sokaságát, a földrajzilag szétszórt csoportok 
növekvő használatát, a közösségi hálózatoktól való fokozott függőséget hozta 
magával és mindez egyre nagyobb nyomást jelent abból a szempontból, hogyan lehet 
a legjobban megfelelni a felmerülő sokféle igénynek. A könyvtárak számos új 
lehetőség felkínálásával reagáltak: több, csoportos munkára és informális érintke-
zésre alkalmas teret alakítottak ki, kiállítóhelyeket bocsátottak rendelkezésre, 
nagyobb teret és több támogatást adtak a tanuláshoz, az egyéni és csoportmunká-
hoz, akár virtuálisan is, még több figyelmet fordítva a felnőttoktatásra és a perma-
nens képzés lehetőségeire is. Külön tereket biztosítanak az audiovizuális munkához 
is, egyéni PC-állomásokkal, online katalógusokkal és elektronikus forrásokkal, 
webcsomópontokkal (gateways) stb. Érdemes odafigyelni a gyarapodó távmunkára 
és a mobiltechnológia népszerűségére is. A holisztikus tervezési elvek alkalmazása is 
elősegítheti a rugalmas terek kialakítását. Napjainkban olyan multifunkcionális és 
flexibilis épületeket kell tervezni, ahol a könyvtári tér egyharmadát már egyéb 
kulturális és közösségi eseményeknek jelölik ki.

A könyvtárépítés tízparancsolata89

Henry Faulkner Brown (1920–2008) építészként és tanácsadóként évtizedekig 
segítette a könyvtárak építését tanácsaival. Véleménye szerint – az építészeti típu-
soktól függetlenül – tíz pontban lehet megfogalmazni azokat az alapelveket, melye-
ket minden tervben és megvalósításukban érvényesíteni kell. Az épület tehát legyen:

1. Rugalmas – azaz rendelkezzen a folyamatosan jelentkező új igényekhez könnyen 
adaptálható alaprajzzal, szervezeti és funkcionális felosztással. Figyelni kell arra, 
hogy igény esetén a padló teherbírása, a tartóoszlopok és a főfalak elrendezése 
lehetővé tegye a struktúra, a fűtési-, a szellőző- és az elektromos rendszer átalakí-
tását, így a könyvtár funkcionális felosztása sokféleképp variálható. A jövő 
könyvtáraiban ajánlott a nagy nyitott terekben a tanulási-olvasási feltételek 
biztosítása, a megfelelő felügyelettel és a kommunikációs eszközök rendelkezésre 
bocsátásával.

2. Kompakt – A kompakt épülettervezés egyszerűen azt jelenti, hogy az adott 
körülmények között ésszerű infrastruktúra támogatásával a lehető legkevesebb 
területet használjuk fel. A kompakt épület sok szempontból segítheti a könyvtáros 

88 WBDG Productive Committee (2018): Design for the changing workplace. Whole Buliding Designe 
Guide. National Institute of Building SciencesForrás: https://www.wbdg.org/design-objectives/
productive/design-changing-workplace

89 Brown, Henry Faulkner (1997): Some thoughts on the design of major library buildings, 9-24. In: 
Bisbrouck, Marie Françoise – Chauvein, Marc (eds.): Intelligent library buildings. Proceedings of the 
tenth seminar of the IFLA Section on Library Buildings and Equipment. The City Library of The Hague 
(Netherlands), Sunday 24 August 1997 to Friday 29 August 1997. 11–26. p.
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munkáját. Cél, hogy a dokumentumokat, az olvasókat és az alkalmazottakat 
könnyen lehessen mozgatni. Egy négyzet alakú épületben például a munkatársak-
nak, az olvasóknak, sőt, a könyveknek is kisebb távolságokat kell megtenniük, 
mint egy téglalap alakúban. A bútorok, könyvespolcok és a növényzet variálható 
elrendezésével megoldható a vizuális térelválasztás. A különböző hangerősséget 
igénylő szolgáltatásokhoz pedig az akusztikai elkülönítést, a mennyezet (födém) 
és a padló szigetelését kell megoldani. Itt a tüzelőanyag- és energiafogyasztás 
gazdaságossága is hasznos szempont. 

3. Megközelíthető – könnyen meg lehessen találni a bejáratot, amelyet érdemes úgy 
kialakítani, hogy belépésre csábítson. Ha egyszer már belépett a látogatónk, 
az épületen belül is könnyen tudjon tájékozódni. A funkciós útvonalak irányát 
egyértelműen jelezni kell a jelek és az irányok túlburjánzása nélkül.

4. Bővíthető – az épület konstrukciója olyan legyen, hogy könnyen lehessen 
bővíteni. Az épületnek a fejlesztés minden szakaszában tökéletes egységként kell 
megjelennie. Természetesen a külső anyagok megválasztását és a konstrukciót ez 
utóbbi tényező erősen befolyásolja. Az épület külső fala állhat egy sor ismétlődő 
elemből, amelyek a homlokzatról eltávolíthatók és a kibővített épületben újra-
hasznosíthatók. Ha nincs szükség bővítésre, az épület jelenlegi állapotában is 
teljesnek látszik. Ha a könyvtár igényei mégis megváltoznak, az épület észszerűen 
és könnyen átalakítható. A tíz parancsolat egy része módosítható, néhány 
lazítható, de ezt nem szabad elhagyni. 

5. Változtatható – legyenek az állomány és az olvasószolgálati funkciók könnyen 
átrendezhetők. Természetesen ez a méret, a funkció és az elhelyezkedés függvé-
nye.

6. Szervezett – a könyvtár anyagai úgy legyenek elrendezve, hogy könnyen elérhető 
és kezelhető legyen. A közérthető, használatra biztató rendszer alapvető kisebb és 
nagyobb könyvtárakban egyaránt. 

7. Kényelmes – ezt az ergonómiailag megfelelő bútorok kiválasztása mellett 
a kellemes környezeti viszonyok (hőmérséklet, szellőzés, akusztika stb.) biztosít-
ják. 

8. Állandó környezeti feltételek biztosításával óvja az állományt. Az épület külső 
falával szabályozhatjuk a külső környezeti hatásokat télen és nyáron egyaránt. 
A könyvtárakra általánosan elfogadott szabványok szerint az ajánlott átlaghő-
mérséklet 18.5–21° C fok, a relatív nedvességtartalom pedig 50–60%, de sosem 
szabad átlépnie a 65 százalékot. A teljes/összes ablakfelület nem haladhatja meg 
a teljes falfelület 25 százalékát. Gondoskodni kell az árnyékolásról és a zajszűrés-
ről is.

9. Biztonságos – azaz legyen mód az állomány és olvasók viselkedésének ellenőrzé-
sére. Elektronikus könyvfelismerő vagy más automatikus biztonsági rendszerek-
kel nagy területeket lehet – nem zavaróan – ellenőrizni.
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10. Gazdaságos – vagyis minimális építési és fenntartási költsége legyen pénzügyi 
és személyzeti szempontból egyaránt. Az 1960-as években divatos mesterséges 
anyagok (mint az üveg, fém, műanyag) helyett az intelligens tervezésben már 
előnyben részesítik a természetes és az azzal összhangban lévő nyersanyagokat 
(például a beton, cserép, tégla). Hangsúlyozni kell a falak és a tetők hőszigetelé-
sének fontosságát.

Ez a tíz fontos ajánlás átfogó vázlata. A könyvtár méretétől függetlenül ezek 
a tulajdonságok különböző mértékben alkalmazhatók. Számos könyvtárépület 
figyelembe vette ezeket a javaslatokat, köztük: Izland Nemzeti és Egyetemi Könyv-
tára (National and University Library, Reykjavik); az egyiptomi Bibliotheca 
Alexandrina; Dubajban a Juma Al-Majid Kulturális és Örökségközpont (Juma 
Al-Majid Centre for Culture and Heritage – Dubaï).

Az épületen belül a könyvtári térnek hét fő típusa van:90

 ■ a gyűjtemény területe,
 ■ a közös elektronikus munkaállomások területe,
 ■ a használók számára biztosított ülőhelyek,
 ■ az alkalmazottak munkaállomásai,
 ■ a találkozásra szánt terek,
 ■ egyéb különleges használatra szánt tér/terek,
 ■ olyan szabad terület, amelynek nincsen állandó funkciója, szükség esetére 
üresen hagyható.

A különböző típusú könyvtárak azonban eltérő használói körrel rendelkeznek, és 
a tér mellett ezt is alapvető szempontnak kell tekintenünk a könyvtárak tervezésé-
nél.91 Az egyetemi könyvtárakat a diákok, az egyetemi tanárok és kutatók használják, 
a szak- és az intézményi könyvtárak használói is egy meghatározott kör tagjai közül 
kerülnek ki, míg a közkönyvtárak látogatói közt eltérő életkorú és/vagy érdeklődésű 
emberek is lehetnek. Az olvasókat többféle szempont szerint lehet csoportosítani: 
elvégzett tanulmányok szintje, érdeklődési kör, hivatás, életkor, nem, a könyvtár-
használat gyakorisága, a kulturális és szociális háttér stb. A csoportok meghatáro-
zása alapvető a könyvtártervezésben. Napjainkban figyelembe kell venni azt is, hogy 
lesznek a könyvtárunkat csak virtuálisan látogató tagjaink is, illetve olyanok, akik 
először a weben tájékozódnak, és csak azután lépnek be a könyvtár fizikai épületébe.

90 WBDG Productive Committee (2018)
91 Schmidt, Janine (2007): Unlocking the library. Library design from a marketing perspective. In: 

Latimer – Niegaard (2007) 57. p.
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Iskolai könyvtárak92

Az iskolai könyvtárak abban térnek el a többi könyvtártípustól, hogy egy iskola 
épületén belül találhatók, ahol a könyvtári terek mellett osztálytermek is vannak. 
Következésképp az iskolai könyvtárak – vagy ahogy napjainkban sokszor nevezik – 
a könyvtár és médiaközpontok kisebbek, mint a többi könyvtár. A jelenlegi szükség-
leteknek megfelelő és a jövőbeli terjeszkedést is figyelembe vevő tértervezés elenged-
hetetlen az iskolai könyvtár programjához. Napjainkban a nyomtatott anyagok 
mellett a számítógépes és videótechnológia, a média más típusaival együtt, fontos 
részévé vált az oktatásnak, ezért az osztálytermeket, illetve az iskolai könyvtárat 
az éppen folyó tevékenységnek megfelelő, szabályozható világítással, hangtechniká-
val és bőséges elektromos csatlakozóaljzattal kell ellátni. Az iskolai könyvtár 
esetében arra is figyelni kell, hogy a számítógépes tanulás tereit elválasszuk a csen-
des olvasásra, a csoportmunkára, más tanulási tevékenységekre, valamint a kölcsön-
zésre és tájékoztató munkára szánt terektől. 

Az iskolai könyvtárakra jellemző terek:

 ■ raktárak, 
 ■ elektronikus munkaállomások,
 ■ használói/olvasói ülőhelyek,
 ■ alkalmazotti terek,
 ■ találkozóhelyek,
 ■ esetleges különtermek, például genealógiaterem történelemtanításhoz, közös-
ségi információs vagy munkaközvetítő központ,

 ■ itt is érdemes olyan üresen tartott terekről gondoskodik, amelyek szükség 
esetén használatba vehetők.

A könyvtár és médiaközpont nagyságától és funkcióitól függően még szükség 
lehet a következő terek biztosítására is:

 ■ hely az egymást zavaró tevékenységek elkülönítésére,
 ■ hely a bőséges elektromos aljzatokhoz és áramkörökhöz (falak, padlók és 
mennyezet),

 ■ megfelelő kábelkapcsolat a videó- és adatátvitelhez,
 ■ több adatkábel a hang-, adat- és internetkapcsolatokhoz,
 ■ az akusztika megfelelő kezeléséhez a falakon, a mennyezeten és a padlón,
 ■ nyitott formatervezés, kevés fal, áthelyezhető válaszfalak,
 ■ konferenciatermekben hozzáférés a videó- és adatátvitelhez,
 ■ fülkés válaszfalak telepítésének képessége, néhánynál elektromos vezetékhosz-
szabbítással,

 ■ terek videók készítéséhez,
 ■ állítható világítás,
 ■ bőséges hely az alkalmazottak munkaterületeihez.

92 WBDG Productive Committee (2018)
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Figyelni kell arra is, hogy mekkora és milyen terekre lehet szükség, ha az iskolai 
könyvtárat és az osztálytermeket digitálisan össze szeretnénk kapcsolni. Távoktatás 
esetén a szükséges kivezetések helyigényére kell gondolni. Legyen tehát hely esetle-
ges további kábelezésre, szerverekre és más felszerelésekre is. Biztosítsunk szünet-
mentes tápegységet, túlfeszültség elleni védelmet és részletes hálózattérképet is.

Az iskolai tantervek egyre inkább együttműködő, csoportos tanulásban, munká-
ban gondolkodnak, egyre kisebb a hangsúly a hagyományos és az egyéni tanuláson. 
Következésképp az iskolai könyvtárakat olyan tanulóközpontokká kell fejleszteni, 
amelyek alkalmasak a csoportos tanulásra, biztosítani kell a hozzáférést az elektro-
nikus információforrásokhoz, hardverekhez és a hozzájuk tartozó szoftverekhez is.

Intelligens könyvtár
Az intelligens épület fogalma: „egy épület akkor intelligens, ha az épületben talál-
ható különböző berendezések és rendszerek (gépészet, villamosság, biztonsági 
rendszer, villamos berendezések stb.) működését egységbe rendezve felügyelik és 
szabályozzák. Olyan egységet képez, amely az épület energiafogyasztását optimálissá 
teszi, ügyel az épületben élők és az ott található értékek biztonságára és szolgálja 
a kényelmünket. A rendszer a számára megtanított feladatokat elvégzi, az adott 
esemény vagy megadott időpont bekövetkezését követően.”93 Ilyen eszközök például 
a mozgásérzékelővel ellátott ajtónyitó vagy világításkapcsoló, klímavezérlés, árnyé-
kolók, garázskapuk.

Egy intelligens épület három fő részből áll: 
1. kommunikációs csatorna (vezetékes vagy vezeték nélküli),
2. perifériás eszközök (érzékelők és beavatkozók),
3. központi vezérlőegység.94

Jacques Mol95 megállapítása szerint ezt a meghatározást a könyvtárakra úgy 
lehetne kiterjeszteni, hogy egy huzamosabb időszak elégedett használóit is beleért-
jük.96 Ahhoz, hogy maximalizáljuk az épület hatékonyságát, szükséges a jól működő 
(munka)környezet, ahol a világítás, a fűtés és a hűtés teljesítménye is beállítható, 
szabályozható. Emellett egy nagyon jó minőségű szűrőkkel ellátott légkondicionáló 
rendszerrel biztosítható a hőmérséklet és páratartalom szabályozása is, mindezt 
szintekre, a nagyobb területekre és kisebb szobákra is lebontva, beleértve a tanuló-

93 Intelligens otthon: tudástár. Minden, amit az okosotthonokról tudni kell. Forrás: https://www.
inteligensotthon-tudastar.hu)

94 Intelligens otthon: tudástár. Minden, amit az okosotthonokról tudni kell. Forrás: https://www.
inteligensotthon-tudastar.hu)

95 Jacques Mol, mérnök, építészeti tanácsadó. A fenntartható, kényelmes és biztonságos épületekkel fog-
lalkozó Valstar Simonis, független, holland tanácsadó ügynökség társigazgatója. Forrás: https://www.
valstar-simonis.com/about-us

96 Mol, Jacques (1999): Intelligent buildings, a designer’s point of view. In: Bisbrouck – Chauvein (1997) 
83. p. 

https://www.valstar-simonis.com/about-us
https://www.valstar-simonis.com/about-us
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szobákhoz szükséges egyedi klímakontrollt is. A modern létesítmények alkalmasak 
az épület használatát bemutató részletes jelentések elkészítésére is.97

Érdekes példája az intelligens könyvtáraknak a Berlini Szabadegyetem 2005-ben 
nyitott Bölcsészkönyvtára (Philologische Bibliothek der Freien Universität Berlin), 
amelyet sokan méltatnak eco-intelligens struktúrájáért. Koponyaformája miatt 
„A berlini agynak” becézett épületet Norman Foster brit építész tervezte, aki éveken át 
kutatta, hogyan lehetne aktív és passzív technológiákat alkalmazni az épületekben úgy, 
hogy közben az energiahatékonyság is nőjön. Munkájának eredménye ez a természete-
sen szellőző épület, melynek buborékszerű burkolata három részből áll. A külső héj 
alumínium- és üvegpanelekkel rendelkezik, ezek szabályozzák a belső hőmérsékletet. 
A sugárirányú geometriával kialakított támaszték acélváz választja el a belső és a külső 
réteget. Végül egy áttetsző belső membrán szűri meg a környező nappali fényt, csak 
annyi fényt engedve át, ami szükséges a tökéletes tanulói környezethez.98

97 Hoy, Matthew B. (2016): Smart Buildings. An Introduction to the Library of the Future. Med Ref Serv 
Q. 35. 3. Jul-Sep. 326-31 PMID: 27391183 DOI: 10.1080/02763869.2016.1189787

98 Eskins, Julia –Burshtein, Karen (2018): Step inside the world’s 9 most futuristic libraries. From 
Snøhetta’s new $245 million Central Library in Calgary, Canada, to Berlin’s ‘eco-intelligent’. Philological 
Library by Norman Foster. Forrás: https://www.architecturaldigest.com/story/futuristic-libraries, 
(December 5, 2018)

A Berlini Szabadegyetem Bölcsész-
könyvtárának belső tere. Manske, 
Magnus (2009): Interior of Phil Bib 
FU Berlin 2.jpg https://de.wikipedia.
org/wiki/Datei:Interior_of_Phil_
Bib_FU_Berlin_2.jpg

https://www.architecturaldigest.com/story/futuristic-libraries
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ÉRDEKES ÉS KÜLÖNLEGES KÖNYVTÁRÉPÜLETEK

Zöld könyvtár Hanoiban99

A Farming Architects építészeti cég által épített könyvtár (VAC Library, Hanoi, 
Vietnam) tulajdonképpen egy hatalmas, fából készült mászókeret, ahol a könyvek 
elhelyezése mellett egy napenergiával működtetett akvapónia révén zöldségeket 
termesztenek, koi pontyot tenyésztenek és csirkéket is tartanak. Már a könyvtár neve 
is erre utal, ez ugyanis három vietnami szó rövidítése: Vườn (kert), Ao (tó) és 
Chuồng (ketrec). A cég azért alkalmazta ezt a hibrid megoldást, azaz a könyvtár és 
egy városi farm egyesítését, hogy a gyerekek így ismerhessék és tanulhassák meg azt, 
hogyan működnek az önfenntartó ökorendszerek.

A koi ponty a ráccsal szomszédos tóban úszik, amelyen egy sor járólap vezet 
keresztül. A háttérben több tyúkketrec is látható. Ezek a tyúkok is hozzátartoznak 
a könyvtár mini ökoszisztémájához, hiszen ennivaló tojást tojnak, és trágyát adnak 
a zöldségek talajának termékenyebbé tételéhez. Az akvapónia egyesíti 
az akvakultúrát – a halak tartását – a hidropóniával, azaz a növények tápfolyadék-
ban való termesztésével, hogy egy olyan ciklikus rendszert hozzon létre, amely 
a tavak szennyvízét tápanyagban gazdag növényi forrásként használja fel. Cserébe 
a növények tisztítják a vizet, amely visszakerül a halastóba. 

99 Astbury, Jon: Climbing-frame library in Vietnam has a thriving aquaponics system, In: Deezen 20. 
January, 2019. Forrás: https://www.dezeen.com/2019/01/20/vac-library-farming-architects-hanoi/

A VAC Könyvtár Hanoiban. https://static.dezeen.com/uploads/2019/01/vac-library-farming-
architects-education-vietnam-hanoi_dezeen_hero-1-1233x694.jpg
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A gyerekek itt azt is megtanulják, hogy a koi ponty nemcsak egy szép hal, amit 
nézegethetnek, hanem azt is megmutatják, hogy a hulladékaik milyen előnyökkel 
járhatnak a növényi ültetvények számára. Az egész lényegében egy napelemekkel 
felszerelt, moduláris farácson belül helyezkedik el, könnyen idomulva bármely 
városi környezethez. A szerkezet egyszerű, tartós ülőalkalmatosságokat kínál 
az olvasáshoz, de ki lehet ülni a rácsokra vagy le a padlóra is. Különböző elemeket 
illesztettek be a szerkezet fagerendáinak hézagaiba, a gyermekkönyveket tartalmazó 
polcok mellett például akril dobozokat a világítótesteknek, de találhatunk kis 
zöldségültetvényeket is. Evvel az ötlettel az építészcég a Hanoiban élő emberek azon 
szokására utal, ahogy a városi otthonukba beviszik a természetet, például halastavat 
készítenek, vagy növényeket termesztenek. „Az épület célja nemcsak az erőforrások 
hatékony felhasználása, hanem egy kísérlet is, hogy bemutassuk, hogyan lehet 
különböző növényeket és állatokat tartani városi környezetben.” – nyilatkozta 
az építész.100

Idea stores Londonban101

London Tower Hamlets kerülete a város leghátrányosabb helyzetű városrésze, 
a szegénységet, a lakhatást, munkanélküliséget és az iskolázottságot tekintve is. 
A kerület lakosainak jó része 19 évesen is csak alapfokú iskolai végzettséggel 
rendelkezik.102 Földrajzilag London belvárosának keleti részén fekszik, legszegé-
nyebb részeinek lakosai a folyamatosan növekedő kereskedelmi birodalom (Canary 
Wharf) árnyékában élnek. A kerület lakossága rendkívül sokszínű, régóta különféle 
bevándorló közösségek otthona, s jelenleg a helyi lakosok 30 százaléka Bangladesből 
származik.103 Londonban ebben a körzetben vannak a legnagyobb közkönyvtárak, és 
itt költenek a legtöbbet felnőttoktatásra. Ennek ellenére a helyi lakosoknak kis része 
használja aktívan a könyvtárakat, és kevesebb mint 5 százalékuk veszi igénybe 
a helyi önkormányzat által biztosított oktatási és szórakozási lehetőségeket. Amikor 
a könyvár fenntartói 1988-ban avval szembesültek, hogy a könyvtár épületének 
az érvényes szabványoknak megfelelő felújítása és akadálymentesítése 4,5 millió 
fontba kerülne, úgy döntöttek, hogy más megoldást keresnek.

Az önkormányzat a helyi lakosok körében egy igen széles körű konzultációt 
indított arról, hogy mi motiválná őket könyvtárhasználatra. Tíz háztartás közül 
egytől érkezett válasz. Ezt a kampányt egy másik, a helyi felnőttoktatással kapcsola-
tos kutatás is követte. Mindkét kutatás egyértelmű eredményeket hozott. A hosszabb 

100 Astbury (2019)
101 Wills, Heather (2004): An innovative approach to reaching the non-learning public. The new Idea 

Stores in London. In Bisbrouck, Marie-Françoise et al. (ed. 2003): Libraries as places: Buildings for 
the 21st century. Proceedings of the Thirteen Seminar of IFLA’s library buildings and equipment section 
together with IFLA’s. Public Libraries Section. Paris, france, 28 July – 1 August 2003. München, K. G. 
Saur, 103–116. p. DOI: https://doi.org/10.1515/9783110935622

102 Trust for London. Tacklink poverty and inequlity. Date updated: 20 April, 2020. Tower Hamlets. For-
rás: www. trustforlondon.org.uk.

103 Wills (2003) 104. p.
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nyitvatartási idő és a több információs technológia beszerzése mellett a legtöbben 
azt mondták, hogy a könyvtárak, illetve a tanfolyamok rossz helyeken vannak. 
A válaszadók kb. 61 százaléka nyilatkozott úgy, hogy sokkal gyakrabban használná 
a könyvtárat, ha ezt összeköthetné a bevásárlással. Az üzletközpontok ugyanis 
a közösségi közlekedési csomópontok mellett helyezkednek el, és a környéken lakók 
40 százaléka nem rendelkezik autóval. A felnőttoktatás is gyakorlatilag ugyanazok-
kal a problémákkal küzdött, mint a könyvtárak. Központjaik, tanfolyamaik rendsze-
rint volt iskolaépületekben voltak. Azok az emberek, akik kiestek az oktatási 
rendszerből vagy nem sikerült minimális végzettséget sem szerezniük, nem szívesen 
léptek be ugyanabba a számukra kudarcot jelentő iskolaépületbe, utáltak visszaülni 
az iskolapadokba.

A konzultáció eredményeit végiggondolva a könyvtárosok és a felnőttoktatás 
képviselői összefogtak, és valami egészen új megoldást kerestek. A felújított, új 
polcokkal felszerelt épület ugyanis valószínűleg csak ideig-óráig vonzotta volna 
a betérőket. Úgy döntöttek, hogy az egyesített könyvtári és felnőttoktatási szolgálta-
tásuk legyen több, mint „csak” egy könyvtár vagy „csak” egy tanulóközpont.104 
Stratégiájuk célja az volt, hogy radikálisan pozitív változást érjenek el a könyvtár-
használati szokásokban és a felnőttoktatásban egyaránt. Meg akarták szüntetni azt 
a sztereotípiát, hogy a könyvtárban nincs semmi érdekes. Egyesítették tehát a leg-
jobb hagyományos könyvtári és információs szolgáltatásokat, valamint a permanens 
képzés lehetőségeit egy kényelmes, barátságos bevásárlókörnyezettel, ahol az embe-
rek szívesen töltik az idejüket és könnyen megközelíthető a számukra. Elsődleges 
feladatuk az volt, hogy becsalogassák és benntartsák az embereket, és ha már ott 
vannak, a lakossági igényeknek megfelelően népszerűsítsék a szolgáltatásaikat. 

A kerület önkormányzata több millió fontot invesztált abba, hogy könyvtári és 
információs szolgáltatásokat is nyújtó felnőttoktatási hálózatot, ún. „idea stores”-t 
(ötletbolt) építsen ki hét népszerű, modern, helyi bevásárlóközpontban. Lényegesnek 
tartották, hogy kintről is lehessen látni, mi folyik benn, ezért hatalmas, automatiku-
san nyíló üvegajtókat szereltek fel, legyőzve evvel – a kérdőívekben is megjelenő – 
ismeretlen, zárt épületektől való félelmet is. Ez egyúttal az akadálymentesítést is jól 
szolgálta. A bejárathoz közel helyezték el a regisztrációt alig, vagy egyáltalán nem 
igénylő, az épületbe csábító tevékenységeket, mint például a kávézó vagy az újságos. 
Fontosnak tartották azt is, hogy ne legyen se regisztrációs pult, se biztonsági kapu. 
Különösen odafigyeltek arra, hogy a szolgáltatások elérhető magasságban legyenek, 
és a közlekedési útvonalak is elég szélesek legyenek ahhoz, hogy a kerekesszékes 
emberek is könnyen tudjanak közlekedni.

Az épületen belül sem voltak elválasztva a könyvtári és a tanulóterek. A tanulók-
nak végig kellett menniük a könyvtári területeken, a könyvtár használói pedig 
láthatták, hogy a tanulók élvezik a tanulást. Felnőttek és gyerekek számára is külön 
ingyenes internetezési lehetőséget biztosítottak az áruházon belül több helyen is. 
Hirdetéseiket is inkább a helyre jellemzőbb plazmaképernyőn és videófalon helyez-

104 Wills (2004) 104. p.
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ték el. Az áruházon belül sokféle tanfolyamot is szerveztek, informatikai képzések, 
nyelvtanfolyamok, jóga 50 év felett, virágkötés, kézimunka, gyermekfoglalkozások 
– csak néhány a szabadidős tevékenységek közül. A könyvtári szolgáltatások 
többségét úgy alakították ki, hogy önállóan is igénybe vehetők legyenek.

A könyvtárosok többsége így többnyire csak tanácsadással foglalkozik, a megfe-
lelő választást segítve a tanfolyamok, a könyvek stb. közül. A könyvtárosokat itt nem 
elsősorban a szakmai tudásuk alapján veszik fel, sokkal inkább azon van a hangsúly, 
hogyan tudnak kapcsolatot teremteni az emberekkel. Az épületben sétálgatnak, 
hogy a legbátortalanabbak se érezzenek félelmet megszólítani őket, ugyanakkor 
lehetőségük van arra is, hogy beszédbe elegyedjenek az áruház látogatóival, hogy mit 
szeretnének, mi motiválja őket stb. Segítenek a számítógépet használni és könyveket 
választani is. Azért, hogy fel lehessen ismerni őket, egyenruhát viselnek, de ezek sem 
hivatalos benyomást keltő, hanem divatos öltözetek. A biztonsági szolgálatot egy 
külső cég végzi, s ennek a munkatársait is ellátták az alapvető információkkal, így ők 
is tudnak segíteni a látogatóknak. Biztonsági kapu helyett többféle biztonsági 
technikát is alkalmaznak. A pultokra csak az üres DVD-tokokat helyezték ki, 
a CD-ket biztonsági tokba helyezték, az ajtóknál biztonsági kamerákat helyeztek el 
és természetesen a sétáló könyvtárosok is figyelnek. A felnőttoktatási tanfolyamok 
mellett karrier-tanácsadást, különféle tréningeket, bölcsődéket, találkozóhelyeket, 
kávézókat és szórakozási lehetőségeket is biztosítanak.

Az idea store minden hónapban 28.000 látogatót vonz, ez négyszerese a korábbi 
két könyvtárépület forgalmának. Felmerül azonban a kérdés, hogy ez mennyire 
köszönhető a könyvtárnak? A megnövekedett létszám nemcsak a kávézónak, 
a közösségi tereknek, programoknak és tanfolyamoknak köszönhető? Mégis, ebben 
a környezetben, ilyen feltételek mellett minden bizonnyal ez a jó megoldás az embe-
rek megszólítására, hogy megismertessék és megszerettessék a könyvtárat azokkal 
az emberekkel is, akikhez korábban nem jutottak el, miközben a könyvforgalom is 
40 százalékkal nőtt.105 

Koppenhágai Üzleti Iskola fiókkönyvtára106

Dánia első könyvek nélküli, azaz teljesen digitális könyvtára nem tartalmaz semmi-
lyen fizikai dokumentumot, csak hozzáférést a virtuális szolgáltatásokhoz. Ez 
a Koppenhágai Üzleti Iskola (Coppenhaga Business School – CBS, dán elnevezéssel 
Handelshøjskolen i København) fiókkönyvtárainak egyike (Porcelaenshaven), olyan 
intézeti könyvtár, mely csak a tudományos kutatást és az oktatást szolgálja. Egy 
nagy, nyitott olvasóteremhez hasonló terület hetven tanuló- és munkaállomással 
ellátva, beleértve a könyvtárosok nyitott munkaterületét is. Csak négy munkaállo-
más van felszerelve számítógéppel, mert a látogatók többsége magával hozza a saját 
laptopját, és wifivel fér hozzá az összes elektronikus szolgáltatáshoz (mint az online 

105 Wills (2004) 113. p.
106 Niegard (2007) 35–36. p.
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katalógus, adatbázisok, e-dokumentumok). A helyiség egy osztálytermet is tartal-
maz, amely a legújabb infokommunikációs eszközökkel (IKT) van felszerelve. 
A porcelaenshaveni könyvtárat azonban mégsem szabad összekeverni egy internet-
kávézóval, ami csak hozzáférést biztosít, itt ugyanis a nívós szakmai kutatást, 
tájékoztatást, tanácsadást nyújtó kutatószolgálat áll a szolgáltatások központjában. 
2006 óta a könyvek és nyomtatott anyagok kölcsönzését kivéve, az összes szükséges 
könyvtári szolgáltatást biztosítja, bár egy másik könyvtártól bekért könyvet itt is át 
lehet venni, és nyitvatartási időben személyesen is lehet tanácsot kérni. Fenntartják 
az internetes „Kérdezd a könyvtárost!” és a chatszolgáltatást is.

Demenciabarát könyvtár az Egyesült Államokban107

Az Ellsworth Public Library (Wisconsin, USA) igazgatója, Tiffany Meyer új progra-
mot indított a könyvtárban, melynek célja az, hogy segítséget nyújtson a minőségi 
időtöltéshez a demenciában, Alzheimer-kórban szenvedő betegek és a gondozóik, 
családtagjaik, vagy barátaik számára. Az agysejtek fokozatos károsodása következté-
ben memóriavesztés és zavartság jellemzi ezt azt állapotot. A múlt egy-egy emléke-
zetes pillanata, a múltból származó fényképek, zenék és emléktárgyak azonban 
előhívhatják az emlékeiket, és (kommunikációs) hidat teremthetnek a betegek és 
szeretteik közt. 

A folyamat elősegítésére a könyvtárosok a Pierce megyei Öregedési és Fogyaté-
kosságügyi Információs Központ támogatásával „memóriakészleteket” állítottak 
össze. A készlet egy dobozból vagy táskából áll, amely tele van olyan az interaktivi-
tást elősegítő tárgyakkal, mint például a puzzle, a bingo, a beszélgető- vagy más 
játékkártyák, zenei CD-k stb. A doboz tartalma mindig egy hely, idő vagy téma köré 
épül. A téma lehet akár egy évtized, ekkor az arra jellemző, híres fényképeket, 
az időszakra jellemző zenéket tartalmazó CD-ket, a korszak politikai és más 
nevezetes eseményeiről szóló brosúrákat, vagy más jellemző tárgyakat tartalmaz. 
De a készletek olyan tevékenységek alapján is összeállíthatók, mint a főzés, a szabad-
téri kikapcsolódás, a tánc, az állattartás, vagy a világutazás. A könyvtárban ezek 
a készletek ugyanúgy kölcsönözhetők, mint a könyvek.108

A memóriavesztés mellett a demencia más kognitív folyamatokat is érint, és 
viselkedészavarokat is okozhat. A program során megtanítják a könyvtári alkalma-
zottakat a demencia tüneteinek felismerésére és az ebben szenvedő emberekkel való 
interakció módjaira. Zenei és művészeti terapeuták segítségével olyan programokat 
is szerveznek, amelyekben a demens emberek és a hozzátartozóik is részt tudnak 
venni. Jó ötlet lehet egy olyan foglalkozás is, ahol megtanítják a gondozókat, 
a hozzátartozókat vagy más érdeklődőket arra, hogyan készítsenek memóriakészle-
tet szeretteiknek. A résztvevők egyedivé tehetik saját készletüket olyan elemekkel, 

107 Tischauser, Sara (2018): A dementia-friendly library in Wisconsin. Forrás: https://best-alzheimers-
products.com/dementia-friendly-library.html

108 Waite, Steph (2019): Memory kits serve community members with Alzheimer’s. In: WebJunction. 25. 
April 2019. Forrás: https://www.webjunction.org/news/webjunction/memory-kits.html

https://www.webjunction.org/news/webjunction/memory-kits.html
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amelyek a környezetükben memóriavesztéssel élő személyek számára jellemzőek, 
ugyanakkor megtaníthatók arra is, hogyan végezzenek háttérkutatást, és használják 
a könyvtár forrásait az általuk létrehozott készlet tematikájához, kulturális kontex-
tusához is.109

A demencia befolyásolja az érzékelést, a navigációt és más olyan képességeket, 
amelyeket magától értetődőnek tartunk, amíg rendben vannak. A könyvtárban ezért 
gondoskodni kell a számukra is megfelelő környezetről:

1. Biztosítsunk egyenletes és jó megvilágítást, ami nem vakító. Az árnyékok 
zavaróak lehetnek, és esetleg tévesen ajtónak vagy padlóhibának értelmezhetik őket.

2. Figyeljünk arra is, hogy a padló minden szempontból a lehető legsimább 
legyen. A szőnyegek vagy a padló mintái tárgyaknak tűnhetnek az észlelési sérültek 
számára.

3. Ha csak lehetséges, használjunk kontrasztos színeket. A bútorok, a falak és 
a padló is legyen könnyen és jól megkülönböztethető.

4. A vécé is okozhat gondokat. Egy fehér ülőke nem jól kivehető, elveszik a fehér 
padló és a fehér fal között.

5. Egyértelmű navigációs jelekkel segítsük a tájékozódást, hogy elkerülhessék 
a zavart és az ebből fakadó szorongást.

6. A „memóriakávézó” is biztonságos hely lehet a demenciában szenvedők 
számára a társasági és a minőségi időtöltéséhez.

VITATOTT KÖNYVTÁRÉPÜLETEK

1785-ben Étienne-Louis Boullée (1728–1799) olyan könyvtárépületet tervezett, ami 
máig kísérti az építészetet. A hatalmas méretekben megálmodott épületet könyvek-
kel teli toronymagasságú falak alkotják, középen egy nagy közösségi térrel, amit egy 
monumentális boltíves tető fed be, ami nagyobb, mint amit valaha építettek. Ez egy 
olyan könyvtári vízió volt, ami a könyvtárat a világ leképezéseként, reprezentációja-
ként fogta fel, ahogy ez később Jorge Luis Borges (1899–1986) ismert argentin 
elbeszélő, esszéíró, irodalomtörténész, filozófus Bábeli könyvtár című novellájában 
szemléletesen is megjelenik. „Az univerzumot (amelyet mások Könyvtárnak 
neveznek) meghatározatlan és talán végtelen számú hatszög alakú galéria alkotja, 
melyeknek közepén alacsony korláttal körülvett nagy szellőzőaknák vannak. 
Minden hatszögből láthatók lefelé és felfelé az emeletek – sehol sincs végük. A galé-
riák beosztása egyforma.”110

A mindent magába foglaló könyvtár látomása továbbra is befolyással van 
a könyvtárépítészetre, amint azt számos közelmúltbeli projekt is bizonyítja. Ilyen 

109 Waite (2019)
110 Borges, Jorge Luis (1972): Bábeli könyvtár. In: Borges, Jorge Luis: Körkörös romok. Fantasztikus novel-

lák. Budapest, Móra. 32. p.
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például a holland építészeti csoport (MVRDV) által Északkelet-Kínában, 
Tiencsinben épített ún. Tianjin Binhai Library. A 2017-ben megnyitott óriási épületet 
úgy tervezték, hogy kívülről nézve egy hatalmas emberi szemnek látszik, utalva 
ezzel Claude-Nicolas Ledoux (1736–1806) francia építész legismertebb rajzára (1784), 
mely egy olyan szemet ábrázol, amelyben egy hatalmas színház tükröződik vissza. 
Ez talán túl agyafúrt metaforája egy olyan országnak, amely megszállottja a megfi-
gyelésnek. Az épületen belül a könyvek egy hatalmas földgömb körüli körben 
helyezkednek el, fehér polcai vadul hullámzanak, ülőhelyeket, lépcsőket és galériákat 
képezve ezzel. Ez okos megoldásnak tűnik, de nézzünk rá újra a könyvgerincekre. 
Legtöbbjük reménytelenül elérhetetlen távolságban van, és valójában nem is igazi 
könyvek, hanem nyomtatott könyveket utánzó alumíniumlemezek. Az MVRDV 
építészei azt állítják, hogy ez azért van, mert a felső polcok hozzáférhetőségét 
biztosító terveiket helyileg felülbírálták. Ez is egy példa a látványépítészet gyakorlati 
korlátaira, ami azt is jelzi, hogy ha könyvtárakról van szó, akkor a nagyobb nem 
feltétlenül jobb. Olyan ez, mint amikor egy gyakran használt papír könyvkötést 

Étienne-Louis Boullée elképzelése a nemzeti könyvtárról. Coyau (2015): Bibliotheque 
nationale boul.jpg – Restauration de la Bibliothèque nationale (Bibliothèque nationale de 
France gyűjteményéből) https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bibliotheque_nationale_
boul.jpg
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Tiencsin Binhai kerületének 2017-ben átadott könyvtára – az épület külső megjelenése, 
amelyről a „szem” nevet kapta és a belső tere. Tianjin Binhai Library. MVRDV https://api.
mvrdv.boerdamdns.nl/media/uploads/project/246/009.jpg https://api.mvrdv.boerdamdns.nl/
media/uploads/project/246/000.jpg

https://api.mvrdv.boerdamdns.nl/media/uploads/project/246/009.jpg?width=1920
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hasonlítunk össze egy gyűjtői luxuskiadással. A kicsi, kopott fiókkönyvtárat lehet, 
hogy szívesebben és gyakrabban látogatják, mint „kasszasiker” unokatestvérét.111

A nagy persze nem feltétlenül rossz is. Néhány városban sikerült összeegyeztetni 
az építészeti terveket a társadalmi használattal. Helsinki óriási, új könyvtára, 
az amerikai ALA Architects & Planners, Inc. cég építészei által tervezett Oodi egy 
szándékosan nyitott épület hatalmas, csak térnek szánt területekkel (Oodi Helsinki 
Central Library, finn elnevezéssel Oodi Helsingin keskustakirjasto). Célja az oktatás-
nak szentelt kultúra szimbolizálása egy olyan fővárosban, amely büszkén tekinti 
magát az olvasás városának. Bár az igazat megvallva a finnek önképe az Oodi helyett 
sokkal inkább a kisebb könyvtárak hálózatában jelenik meg, amelyek szerte a város-
ban bárhol megtalálhatóak. Az egyetemi könyvtár drámai parabolikus íveitől 
(Anttinen Oiva cég) a külvárosban található, építészetileg nem kevésbé ambiciózus 
Maunula közösségi központig (K2S Architects cég) mindegyik, bárki számára 
nyitva áll. A könyvtárak azt jelentik Helsinki lakói számára, mint a piacterek 
(piazza) a rómaiaknak.112

111 Heathcote, Edwin (2019): The history of the library: why bigger isn’t always better: Architects love 
statement buildings but it’s hard to reconcile dramatic design with social reach. Financial Times, 
October 4, 2019. Forrás: https://www.ft.com/content/c57563de-e386-11e9-b112-9624ec9edc59)

112 Heathcote (2019)

Oodi Helsinki Központi Könyvtár. Oodi Helsingin keskustakirjasto http://ala.fi/app/
uploads/2019/01/TU-181231-ala-oodi-071-screen-1140x759.jpg
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A KÖNYVTÁRÉPÜLETEK JÖVŐJE

Lesz-e épülete a jövőben a könyvtáraknak, vagy csak egy könyvek nélküli csatlako-
zási pont lesz, egyfajta internetcafé, ahol a szolgáltatás mellé könnyű frissítőket is 
kínálnak?113 Bár az információs technológiának szervesen be kell épülnie a könyvtár 
épületébe, a kilencvenes évek talán kissé elsietett jóslatai114 a kizárólag elektronikus 
és virtuális könyvtárakról mára már érvényüket vesztették. A Cornell Egyetem 
(South California, USA) már hibrid gyűjteményként tervezett könyvtárában is 
megfigyelték, hogy az elektronikus források gyarapodása nem csökkentette a nyom-
tatott formátumok használatát, sőt, a reprográfiai, könyvtárközi kölcsönzés iránti 
igény még növekedett is.115 

Napjainkban az új könyvtárépületek már sokkal inkább közösségi terek, ahol 
az emberek találkozhatnak, tanulhatnak, programokat csinálhatnak. Olyan tanuló-
terek és munkaállomások, ahova egyre többen jönnek azért, hogy találkozzanak, 
beszélgessenek, együtt dolgozzanak és kicseréljék a tapasztalataikat. A könyvtárak 
mellett megjelenő kávézók, kiállítótermek, alkotóműhelyek (makerspace) már 
nemcsak a közösségi élet színterei, a helyi vállalkozók számára is újabb marketingle-
hetőségeket hordoznak. Az épületek ezen kívül gyakran a hálózati szolgáltatások 
továbbításának csomópontjai, valamint az egyre növekvő állományok és a kutatás-
hoz szükséges különgyűjtemények lelőhelyei is.

Bár egyre többen és jobban használják az információforrásokat, a számítógépeket, 
még mindig szükség van a szakavatott könyvtárosok segítségére, támogatására. 
Legfontosabb azonban az, hogy ezek a helyek az információszolgáltatással együtt 
segítenek áthidalni a digitális szakadékot azok számára, akik valamilyen okból 
kifolyólag nem tudnak hozzáférni az információkhoz. Bár a különböző könyvtári 
tevékenységek aránya változóban van, ezek az épületek fontos helyek maradnak, 
mert az összes lényeges szolgáltatást kényelmesen, egy helyen biztosítani tudják.116 
Meg kell említeni azt is, hogy a világ automatizált könyvtárai még mindig épületek-
ben vannak, ahol a fizikai és a virtuális tér egyaránt fontos, és a fő kihívás abban 
rejlik, hogyan nyújtsanak hatékony és élvezhető hibrid szolgáltatásokat az egyre 
növekvő és (egyre jobban) differenciálódó új technológiák mellett.117

Új könyvtárépületeket emelni továbbra is alapvető, nemcsak az egyetemek, 
hanem az országok intellektuális tőkéjének szempontjából is, bár a jövő könyvtárai 
minden bizonnyal másképp néznek majd ki, és más hatást keltenek majd, mint 
a maiak. Az új épületek sikerében azonban továbbra is alapvető jelentőségű az, hogy 

113 Niegaard (2007) 44. p.
114 McDonald, Andrew (2007): The top ten qualities of good library space. In: Latimer – Niegaard (2007) 

25. p. DOI: https://doi.org/10.1515/9783598440373.1.13 
115 Virágos (2000) 7. p. 
116 McDonald (2007) 26. p.
117 McDonald (2007) 26. p.
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akár személyesen, akár virtuálisan, de minél nagyobb használatra csábítson a jövő 
generációk tanulói és tudósai körében egyaránt.118 

Bárhogy is hívjuk tehát – tanulóközpont, digitális, virtuális, vagy hibrid könyv-
tár –, az intézmény, melyet mi könyvtárnak ismerünk, valószínűleg továbbra is 
helyhez kötött lesz. Bár a könyvtárosok munkája megváltozhat, de ott lesznek, hogy 
segítsenek a használóknak a kutatásban, a tanulásban és a kapcsolatteremtésben is. 
A könyvtárnak azonban sokkal inkább, mint eddig bármikor, nemcsak pusztán 
helynek, hanem az ismeretszerzés, a tanulás központi helyének is kell lennie.

118 McDonald (2007) 26. p.
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A SÜMEGI KISFALUDY-GIMNÁZIUM 
KÖNYVKINCSEI AZ 1500–1600-AS 
ÉVEKBŐL

TÖLGYESI JÓZSEF1

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

JÓZSEF TÖLGYESI: BOOK TREASURES FROM THE 1500S AND 
1600S AT THE KISFALUDY SECONDARY SCHOOL IN SÜMEG.

The predecessor of the secondary school in the small town was founded by an initiative 
and financial support of a local merchant and patron Vince Ramassetter in 1857. 
Thanks to the permanent support from the local community as well as the outstanding 
pedagogic performance of the teachers, the school was upgraded to secondary 
grammar school by the end of the first third of the 20th century, and the progress has 
continued unbroken ever since: now 28 teachers educate 241 students, many of them 
live in students’ hostel and participate in extracurricular activities. 

The library of 28 095 items plays a significant role in knowledge transfer. Teacher 
librarians at that time managed to preserve 323 antique books of historic interest from 
the period between the 16th and 18th centuries, including 11 and 14 books, most of them 
written in Latin language, printed in the 16th and 17th century, respectively. This paper 
briefly introduces the school and the library, followed by 18 works. These books are 
true treasures not only of the school and the small town but also the entire nation.

A könyveknek éppen úgy, mint minden más, az ember által készített tárgynak, 
időtartam „élete” van. Elkészülnek, használjuk ezeket, és egyszer csak eltűnnek 
mellőlünk, s jó, ha az emlékük valamilyen formában megmarad. Tudták ezt már 
az ókorban,2 a Közel-Keleten az esszénusok, Kínában a Han-dinasztia írástudói, 
a görögök és a rómaiak, a kora középkori arab tudósok és az európai civilizáció 
scriptorai is: a könyvek az emberek, az emberiség kultúrájának lenyomatai, őrzői, és 
általuk (is) hagyományozódik át a társadalmak közös tudásanyaga. Vagyis: a köny-
vek közös kincseink, amelyek megoszlanak az egyes emberek, embercsoportok és 

1 Tölgyesi József dr. univ. Kodolányi János Egyetem, Székesfehérvár
2 Ezért is igyekeztek maradandóvá tenni az írást: a tartósabb bőrre írva, fémbe vésve/öntve, kövekbe 

faragva, vagy papiruszokon megtöbbszörözve akarták megőrizni a szövegeket.
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a nemzetek között: mindegyikük tulajdonosa lehet a könyveknek (bár igaz, ez csak 
a modern társadalmakra vonatkozóan van így).

Sokszor idézik a 2. század végén alkotott stiliszta, grammatikus Terentianus 
Maurus e gondolatkörbe tartozó mondása rövidített változatát: Habent sue fata 
libelli, vagyis, a könyveknek is megvan a sorsuk.3 Maurusnak igaza van: gondoljunk 
csak az ókortól akár a közelmúltig, sőt, a napjainkig tartó könyvsorsokra: gyűjtik/
gyarapítják – selejtezik, őrzik – elhagyják, elégetik – elrejtik, és sorolhatnánk tovább. 
Ezzel kapcsolatban egy hazai eseményt idézünk fel: 2020 októberében Budapesten, 
a Természettudományi Múzeumban, 1956-ra emlékezve, kiállításon mutatták be 
a veszteségeiket, többek között a nyomtatott anyagaik, közöttük közel kilencezer 
könyv és 45 ezer más nyomtatott mű elégését a hozzájuk tartozott katalógusokkal 
együtt.4 Ez is példa arra, hogy a történelmi események, sőt, még a társadalmi 
katarzisok során hogyan lesznek hamuvá az elődeink könyvekben őrzött szellemi 
kincsei.

S hogy a témánknál maradjunk, a tanintézmények könyvtárai/könyvei is több-
ször osztoztak az ilyen, vagy ehhez hasonló történelmi (társadalmi) traumákban. 
Bizonyára elég, ha csak az I. és a II. világháború alatti veszteségeikre, vagy az 1945–
1948 közötti (államilag előírt) kényszerű, sok vonatkozásban értelmetlen ideológiai 
indíttatású könyvselejtezésre utalunk. Szerencsések voltak azoknak a tanintézmé-
nyeknek a könyvtárai, amelyeknek a könyvtárosai, mert tudták, hogy a könyvek 
a jövő számára (is) készültek, a lehetőségeik szerint óvták, s ha szükséges volt, egy 
jobb sorsban bízva, elrejtették azokat a könyveket, amelyeket az aktuális politika 
megsemmisítendőnek tartott. Ez utóbbiakhoz tartozott a Sümegi Kisfaludy Sándor 
Gimnázium könyvtára is, amelynek a tanárai/könyvtárosai 1945 és 1948 között 
számos olyan 16−19. század között nyomtatott könyvet rejtettek el, őriztek meg, 
amelyeket selejtezni kellett volna. Ma ezek a gimnázium és (közvetve) a kisváros 
történelmi, eszmei értékű könyvkincsei.

1945-ben az Országos Köznevelési Tanács jelentésben tette közzé 288 közép- és 
középfokú iskola könyvtárai veszteségeit, állapotát.5 A 288 tanintézmény 576 tanári 
és ifjúsági könyvtára közül 29 maradt épségben, 188-ban volt 5–20%-os, 139-ben 

3 Az eredeti mondat: Pro captu lectoris habent sua fata libelli, azaz, az olvasó felfogása szerinti a könyv 
sorsa, ami azt is jelenti, a sorsa attól függ, hogyan érti/értelmezi az ember az olvasottakat (ergo: a maga 
szempontjából, érdeklődése irányultságából adódóan értékesnek vagy önmaga számára értéktelen-
nek/érdektelennek tartja-e a művet). Umberto Eco (1932–2016) olasz író, filozófus, az európai kultúra 
nagy irodalmára, A rózsa neve című világhírű regény szerzője szerint Maurus elhíresült mondatát úgy 
értelmezhetjük, hogy a könyvek osztoznak az olvasóik (és kiterjesztve: a mindenkori társadalmak) 
sorsában.

4 Az Ásványtárban 6 ezer könyv, 5300 kötet folyóirat, 24 186 különnyomat, az Őslénytárban 2710 könyv, 
6221 kötet folyóirat és 9550 különnyomat égett el a harcok alatt.

5 Az Országos Köznevelési Tanács előterjesztése a középiskolák tanári és ifjúsági könyvtárainak háborús 
veszteségeiről és azok pótlásáról. (Sík Sándor ügyvezető alelnök jelentése, VKM III. 1945-68. 484.) 
Bár nem mindegyik tanintézmény küldte be a könyvtárai helyzetét bemutató jelentést, azonban a 288 
iskola adatai megfelelő tájékoztatást adnak az országos helyzetről. 
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20−50%-os, 131-ben 50%-nál nagyobb a veszteség, 56 teljesen megszűnt, 33 hozzá-
férhetetlen, megsemmisültnek tekinthető. 

A könyvek adatai: a 288 tanári könyvtárnak volt 900 944 kötete, megmaradt 
501 758, az ifjúsági könyvtárnak volt 402 633 kötete, megmaradt 212 309. A megma-
radtakat tovább csökkentette az 1945-től 1948-ig tartó politikai, ideológiai alapú 
állománykivonás. Ezzel nagy valószínűséggel a háború előtti könyvállományból alig 
negyedrész maradt/maradhatott meg. Kevés kivétellel ez lett a sorsa a sümegi 
gimnázium könyvtárainak is.6 Ennek ellenére mégis 323 muzeális értékű könyv 
őrződött meg a könyvtár állományában.7

A régi, értékes könyvek megőrzéséről, ezek meghatározásáról számos tanulmány-
ban, közleményben olvashatunk.8 Mindegyik a könyvek tudománytörténeti jelentő-
ségéről, speciális értékeikről szól.9 Az iskolai könyvtárakra történő (társadalmi, 
fenntartói, intézményi, és ne feledjük: könyvtárosi) figyelmet szolgálja az 1999 óta 
minden év októberében megrendezett/megrendezendő Iskolai Könyvtárak Nemzet-
közi Hónapja program, amely során számos konferencia, könyvbemutató, szerző-
olvasó találkozó, könyvismereti vetélkedők adnak lehetőséget ezeknek a tudástárhá-
zaknak a könyvkincsei megismerésére és a könyvállományuk gyarapítására.10

Külön meg kell emlékeznünk egy eddig példa nélküli, vidéki, Szegeden, a Somo-
gyi-könyvtárban 1991. szeptember 25. – október 17. között látható három megye 
(Bács-Kiskun, Békés, Csongrád) nyolc középiskolája régi könyvészeti anyagai 
kiállításáról, amelyhez katalógus is készült, amelynek már a címe is vonzó lehetett e 
bemutató megtekintéséhez: Könyvekben őrzött múlt a nagy hagyományú középisko-
lák könyvtáraiban.11

6 Volt tanári, ifjúsági, önképzőköri és segélykönyvtára.
7 Ezúton is köszönöm a gimnázium igazgatójának, Szeidlné Lakos Évának és Kovács Attiláné 

könyvtárostanárnak, hogy lehetőséget adtak a könyvtár régi könyvei közötti tájékozódásomra, és 
a könyvek egy részének írásban történő bemutatására. (Amikor 1956–1958 között a gimnázium 
tanulója voltam, láthattam/láthattuk e régi, féltve őrzött könyveket, de ezeket nem vehettük ki a zárral 
ellátott szekrényekből.) 

8 Ezek között az iskolai könyvtárak régi könyveiről is olvashatunk; közülük kettő, ugyancsak példaként: 
az egyik a Könyv és Nevelésben, Antal Mária: A Bonyhádi Petőfi Sándor evangélikus Gimnázium és 
kollégium régikönyves-tára, szellemi műhelye. (2014. 3. sz. 20−26. p.), a másik: Tölgyesi József: A keris 
könyvtár kincsei. In: Csiszár Miklós (2007): A Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskola 2006/2007. 
tanévi értesítője. Veszprém, 32–33. p.

9 Ezek közül néhány: Trócsányi Zoltán (1936): Megtévesztő adatok régi magyar könyvekről. Magyar 
Könyvszemle, 1. sz. 50–51. p; Uő.: Adalék a XVII−XVIII. századbeli nyomtatványok meghatározásá-
hoz. Uo. 51. p; Zimmermann Ágoston (1958): Régi magyar állatorvosi érdekű könyvekről. Magyar 
állatorvosok lapja, 8–9. sz. 264. p.; Erdélyi Erzsébet (1999): Nem minden avítt, ami régi. Módszertani 
Lapok, 4. sz. 32–35. p.;

10 L. erről Kámán Veronika (2014): Nem elég lenni, látszani is kell!: az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi 
Hónapja, a figyelemfelkeltés eszköze és a kreativitás ünnepe. Könyv és Nevelés, 3. sz. 27–33. p. 

11 A kiállítás anyagát válogatta és összeállította: Miklós Jolánta, a kiállítást ő és Kormányos András 
rendezte. A katalógus 46 oldalon mutatja be a nyolc középiskola 16–19. századok közötti legértékesebb, 
közöttük unikális régi könyveit.
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A SÜMEGI KISFALUDY-GIMNÁZIUM TÖRTÉNETÉNEK ÉS MAI 
HELYZETÉNEK ÁTTEKINTÉSE

A 19. században Sümeg olyan barokkos épületekkel (a püspöki palota, plébánia-
templom, a ferences rendház, ezek körzetében több lakóházzal) rendelkező mezővá-
ros volt, amelyben a török kor után együtt, itt éltek a mindenkori veszprémi püspö-
kök és a ferences barátok, a plébánosok és káplánjaik, a helyi és a környék falvaiból 
ide behúzódott neves kisnemesi családok: a Kisfaludyak, a Barczák, az Oszter hu be-
rek, a Gyömöreyek, a Hertelendyek, a Hettyeyek stb., amelyek férfijai helyi, járási és 
vármegyei tisztségek viselői, s közülük többen írók és költők, történeti munkák 
készítői voltak. Ők és a helyi kis- és középiparosok, kereskedők, a parasztság és 
a szolgáló személyzet együtt jelentették azt a néhány ezer fős lakosságot, amelynek 
az életében jelentős változás volt az, amikor a kisváros legvagyonosabb kereskedője, 
Ramassetter Vince következetes szorgalmazására és jelentős pénzbeli adománya 
révén 1857-ben sümegi és környékbeli gyerekek számára megindult a két évfolyamos 
alreál iskolai oktatás.12 Ma a gimnázium (és intézményei: kollégium, művészeti 
iskola) a térség jelentős középiskolája, amelynek a több mint másfél évszázadot 
felölelő múltja alatt kiváló igazgatói és tanárai voltak, akik aktívan részt vettek 
a helyi társadalmi (civil) szervezetek munkájában, könyveket, szakmai tanulmányo-
kat, cikkeket írtak, és (a társadalmilag kritikus évek kivételével) az 1857–1858-as 
tanévtől az 1947–1948-as tanévig folyamatosan megjelentették az értesítőket/
évkönyveket. 

Amik az évkönyvekből kiolvashatók (1948-ig, az államosításig):
 ■ Sümeg elöljárósága, társadalma, iparosok, értelmiségiek, egyházi személyek 
állandó anyagi (pénzügyi) támogatással segítették az intézmény működését, 
fejlesztését. Az iskolát közös értéküknek tartották.

 ■ Több alapítvány segítette az oktatást és a tanulók pénzügyi támogatását.
 ■ A „tehetősebb” családok minden tanévben ebéden látták vendégül a szerényebb 
körülmények között élő tanulókat.

 ■ 1944-ig a tanulók jelentős része a helyi és a környékbeli falvak zsidó lakossága 
gyermekei voltak, akik a katolikusokkal, reformátusokkal, evangélikusokkal 
egyetértésben, elkülönülés nélkül, közösen vettek részt minden iskolai és 
iskolán kívüli programban. (Kivétel: a vallásfelekezeti oktatás volt.) 

12 A jelenlegi gimnázium ettől az évtől számítja működése kezdetét, ugyanis ez az iskola fokozatosan 
fejlődött fel alreál, majd reáliskolára, főreáliskolára, reálgimnáziumra, és az 1935–1936-os tanévtől lett 
gimnázium. 1997-től (intézmény-összevonások miatt) többször változott a megnevezése. A mai neve: 
Sümegi Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola. (Az épülete helye: 
Mártírok útja 1–3.)
Ramassetter Vince (Sümeg, 1806 – Sümeg, 1878) szobra a gimnázium épülete főbejárata előtt áll. Ő és 
felesége, a kórház- és óvodaalapító Kompanik Zsófia (1821–1876), számos módon segítették a kisváros 
polgárosodását. Gyermekeik kiskorukban elhunytak, ezért vagyonukat közcélokra a városnak ajánlot-
ták fel.
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 ■ A felnőtt lakosság az eredményesen tanult, vagy más téren kiemelkedő munkát 
végzett diákokat a vallásuktól függetlenül megjutalmazta. (A tanárok is adtak 
személyre szóló jutalmakat.) 

 ■ A tanárok a saját szakjuknak megfelelően külön is segítették azok tanulmá-
nyait, akik kiemelkedő eredményt értek el. 

 ■ Az iskola „gondoskodó” jellegét mutatja az is, hogy a tantestületben mindig 
tanítottak olyan tanárok, akiknek az egyik szakja a latin volt (pl. többször volt 
olyan tanév, amikor 2-4, sőt, 7 ilyen tanár tanított), mert ezzel azokat a tanuló-
kat segítették, akik a reáliskola után nem szakintézményben, hanem gimnázi-
umban akarták folytatni a tanulmányaikat.

 ■ A mindenkori tantestület igazgatói, tanárai mint a kisváros jelentős értelmisé-
gijei (10–15 fő), az iskola érdekeit szem előtt tartva törekedtek a saját egziszten-
ciájuk megőrzésére, amellett, hogy helyi, vármegyei és országos feladatokat, 
tagságokat, funkciókat is vállaltak. 

 ■ Az egykori diákok, tanárok és Sümeg társadalma jeles személyiségei 1939-ben 
létrehozták az öregdiákok és tanárok baráti körét, amelynek fő célja az intéz-
mény sokoldalú támogatása volt.

Az 1948 utáni, a rendszerváltozásig tartó évtizedekben többször is a meg- és 
a fennmaradás megőrzése volt a helyiek célja. (Egy tanévre meg is szűnt a gimnázi-
umba történő beiratkozás, de akkora ellenállás volt a „hatalommal” szemben, hogy 
a következő tanévben újraindulhatott a gimnáziumi oktatás.) 1957-ben ünnepelte 
az intézmény fennállása 100. tanévét, és ekkor jelent meg az 1948 utáni első évkönyv 
(címe szerint Jubiláris emlékkönyv), amelyet a jelesebb évfordulókon újabbak 
követtek.13

1990 után az intézmény-összevonások miatt szélesedett az oktatási és a működési 
profil, de „leválások” is tarkították a gimnázium történetét. Jelenleg négy évfolya-
mon, kilenc gimnáziumi osztályban 241 tanulójuk van, akiket 28 pedagógus tanít. 
(Az általános képzés mellett angol nyelvi előkészítő és külön informatikaoktatás is 
van.) A tanévzárókon az iskolai jutalmazások mellett különböző alapítványok, 
magánszemélyek, a város intézményei és az öregdiák baráti kör tagjai is elismerése-
ket adnak át a tanulmányaikban és más, különböző területeken legjobban teljesített 
diákoknak.

13 1965, 1982, 2007, 2017, és 2007-ben külön egy gyűjteményes kötet a sümegi oktatás történetéről, benne 
a gimnáziumról is több tanulmány. Ld. Miklósi Sikes Csaba (szerk., 2007): Adatok és források a sü-
megi oktatás történetéhez. Sümeg és Vidéke (Honismereti és művelődéstörténeti folyóirat). Október – 
Az iskola működéséről tanító és tanár szakos hallgatók által több szak- és diplomadolgozat is készült.
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A GIMNÁZIUM KÖNVTÁRAI

A kora középkortól kezdődően mindegyik szintű oktatási intézményben kitüntetett 
szerepe volt a könyvtárnak, a könyveknek. A 15. század második felétől még gyéren 
megjelent nyomtatott könyvek, majd az ezt követő „könyvexpanzió” hatással voltak 
a tanulói tankönyvek mennyiségi gyarapodására (a tartalmuk bővülésére és a minő-
ségük emelkedésére is).14 

Az 1777-es első, majd 1806-ban a második Ratio Educationis, később, 1868-ban 
az Eötvös-törvény is foglalkozott az iskolai (tanári és tanulói) könyvtárak létesítésé-
vel, működésük folyamatos fenntartásával, a könyv- és a folyóirat-állomány gyarapí-
tásával. 

A sümegi gimnázium (és elődintézményei) könyvtárairól a tanévenkénti értesí-
tőkben/évkönyvekben részletes adatok találhatók a tanári, az ifjúsági, valamint 
az önképzőköri, és némely időszakban az intézmény más célú könyvgyűjteményei-
ről, az ezeket vezető/felügyelő tanárokról és diákokról, a gyarapodásokról (és ezek 
forrásairól), az állománycsökken(t)ésről stb. A két fő beszerzési forrás az iskola 
költségvetése, valamint az ajándékozások voltak. Ez utóbbiban ott találhatjuk 
az iskola volt és aktuálisan működő tanárait, egykori és a még tanuló diákokat, 
szülőket, a kisváros nyomdáját, a helyi társadalom vagyonosabb képviselőt, a négy 
felekezet lelkészeit és a szomszéd települések számos cégét, személyiségét.15

Az intézmény történetében két nagy könyvveszteség volt (mint ahogyan az egész 
országban): a két világháború alatti időszakban, majd az 1945–1948 közötti, állami-
lag előírt selejtezéssel.16 

Az iskola értesítői/évkönyvei alapján (1857-től 1948-ig tartóan) a könyvtárak 
működésének főbb jellemzői a következők voltak: 

 ■ Az első, az 1857–1858. tanévi „tudósítvány” szerint könyvtárnoka az akadémián 
festészetet tanult Weixelgärtner Vince17 volt, aki német nyelvet, mértant, 
mértani és szabadkézi rajzot és szépírást tanított. Ekkor 11 római katolikus 
tanulójuk volt; könyvtárukban megtalálható volt Peregriny természetörténete,18 

14 A pedagógiatörténeti művek egy jelentős része tankönyvtörténeti mű. Ezek alapján jól követhető 
a hazai tankönyvkiadás fejlődése, az a sokszínűség, amely 1868-tól 1948-ig szinte töretlenül folytató-
dott. A 19. század második felétől (de kötelezően csak 1868 után az 1947–1948-as tanévig) mindegyik 
közép- és középfokú tanintézmény értesítő/évkönyvei tartalmazták a következő tanévre előírt tan-
könyvek jegyzékét. 

15 Időközönként könyvajándékot adott a vallás- és közoktatásügyi minisztérium, valamint a Zala várme-
gyei tanfelügyelőség is.

16 Ezt több alkalommal írták elő. Ki kellett vonni a Horthy-időszakra utaló, valamint a nyilas és az ún. 
reakciós (vagyis a vallásos) témájú könyveket, s ezek során nevesítették is azokat a szerzőket, akiknek 
a könyvei nem feleltek meg az ún. népi demokrácia politikai, ideológiai beállítottságának.

17 Weixelgärtner Vincét (1828–1915) rajtanárként alkalmazták, de több tantárgyat is tanított.
18 Peregriny Elek (1812–1886). A könyve teljes adata: Természettörténet műtudományi jegyzékekkel. A ta-

nuló ifjúság használatára alkalmazá Peregriny Elek. Kiadta Olmicher József. Budán 1842. Ny. Gyurián 
és Bagó betűivel. A mű számos további kiadást ért meg.
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Schoedler A természet könyve,19 Baumgertner természettani műve20 magyarra 
átdolgozott kiadása. Előfizettek a Tanodai Lapok, a Die Realschule és 
az Oesterreichischer Schulbote című folyóiratokra. Winter Vilmos orvos21 német 
nyelvű könyveket és folyóiratokat adományozott a tanári könyvtár számára. 

 ■  1859 és 1864 között két pesti könyvkiadó, egy volt itteni tanár és több tanuló is 
ajándékozott könyveket.22 

 ■ Az 1874–75-ös értesítvényben szerepelnek először a könyvtárral kapcsolatos 
adatsorok. 19 szak szerinti könyvanyaguk volt, s számos könyvajándékot 
kaptak, valamint vásároltak is.23

 ■ Az 1875–1876-os tanévben a könyvtárban 908 mű volt 1702 kötetben. A tanu-
lóknak ekkor adtak először jutalomkönyveket. Egy katolikus pap ajándékaként 
gyarapodott a könyvtár Corbet [sic] egyháztörténeti munkájával.24

 ■ Az 1880–1881. tanévi értesítőben Hauszer János „intézeti könyvtárnok” 
A sümegi reáliskola könyvtárának névjegyzéke 1881-ben címmel tette közzé 
a könyvtár 16 szakba sorolt könyvei címjegyzékét, amely 2872 mű, valamint 
309 tankönyv adatait tartalmazza. Ebben több 16. és 17. században kiadott latin 
nyelvű könyv (egyszerűsített) bibliográfiai leírása olvasható, azonban ezek 
közül már csak egy található meg a gimnázium jelenlegi könyvtárában.25

 ■ Az 1900–1901. tanévre jelentős mértékben megnőtt a három könyvtár állomá-
nya. A tanáriban 3999 mű volt 6358 kötetben, az ifjúságiban 661 mű 1104 
kötetben, a tanulókat segélyzőben 348 mű 753 kötetben. Ekkor a tanulók száma 

19 Schoedler (Friedrich) Frigyes 1853-ban magyarra fordított művének adatai: A’ természet könyve, 
magában foglaló: természettant, csillagászatot, vegy-, ásvány-, föld-, életmű-, növény- és állattanokat. A’ 
természet-ismeret minden barátainak, különösen a’gymnasiumok ’s feltanodák növendékeinek ajánlva. 
Dr. Schoedler Frigyes által. Pesten1853. (Geibel Ármin sajátja.) Nyomás, papír és fametszetek Vieweg 
Fridrik és fia által Braunschweigban

20 Baumgertner Endre (1854): A természettan alapvonalai. Átdolgozta: Bula Theophil. Bécs.
21 Winter Vilmos (1810–1886) a Sümeg melletti Csabrendeken élt, de Sümegen is praktizált. Tagja volt 

a sümegi Kisfaludy Kaszinónak. 1859-ben a német nyelvű könyvadománya volt az első nagyobb tétel 
az alreál könyvtára számára. 

22 Ugyanebben az időszakban Kisfaludy Elek (1811–1892) Zápolya Zsigmond, Zápolya János, Zápolya 
György kéziratait, Kinizsi Pál számára szóló birtokadomány-oklevelét adta át a könyvtárnak. Ezek 
azonban sem a gimnázium, sem a Kisfaludy Emlékház iratanyagában nem találhatók meg. 

23 Ekkor került a könyvtárba Udvardy Ignác (1810–1874) tanár, egyházi író, veszprémi kanonok 1848-ban 
Veszprémben nyomtatott Őszinte szózat a néphez… című, francia eredeti után készített munkája „ha-
zánk jelen viszonyaira alkalmazva”. 

24 Helyesen: Cobbet, Vilhelm (1843): A' protestans reformátio' historiája Angliában 's Irlandban. Polgár-
társai felvilágosítására folyólevelekben írta […] I-IV. Nagyvárad, 1834, Tichy János nyomtatása 
Munkája: A protestans reformatio historiája Angliában ’s Irlandban (IV. füzet). Nagyvárad, 1834. 
(Lehetséges, hogy több füzetből állt az ajándék kötet.)

25 Ezek közül néhány: Dörffer Balth (1668): Exercitatio philologica…; Esperza, Mart (1668): Quaestiones 
diaspitandae…; Fracct de remiss, pecc. adv. papae…, 1601; Schilter, J. (1688): Institutiones juris 
canonici…; Simonides, J. (1674): Exul praedicamentalis…; Herbartus Joh. (1693): Statua regni Polonie, 
(quart, azaz negyedik kötet); Schmidelius, Joh. (1659): Zueri Boxhormi…; Fabius, Ant. (1685): Parvus 
Atlas Hungaria; Buchler, Joh. (1657): Elegantiarum regulae…; Schweitzeren, Joh. (1665): Thesaurus 
quinque linguarum,.. 



108 TANKÖNYV, TANESZKÖZ

95, a tantestületé 10–12 fő. Az 1924–1925-ös tanévben a tanári könyvtárban 
4195 mű volt.26

 ■ Az 1926–1927-es tanévben a tanári könyvtárban 4406 kötet volt, a következő 
tanévben az ifjúsági „segítő” könyvtárból 34 tanuló kölcsönzött 94 könyvet. 
Mindkét jelentős könyvtár (tanári, ifjúsági) minden tanévben vásárlással és 
ajándékozással gyarapodott. A legnagyobb tanév végi tanulói könyvjutalmazás 
az 1929–1930-as tanévben volt. (Jutalmazták a kiváló szorgalmat, a példás 
magatartást, a tantárgyi előmenetelt.) 

 ■ Az 1934–1935-ös értesítőben szerző és cím szerint közölték a vásárolt és az 
ajándékba kapott könyveket. A tantestület szakmai igényességét, valamint 
a tanulók szellemi tájékozódására való törekvését jelzi, hogy 36-féle folyóirat 
állt a rendelkezésükre. Az ifjúsági könyvtár külön is kapott hat folyóiratot.

 ■ Az 1941–1942-es tanévben hét (!) könyvtár működött a gimnáziumban: tanári, 
6486, ifjúsági 2695, önképzőköri 657, Mária kongregáció 105, ifjúsági sportkör 
197, cserkészet 298, gyorsíró kör 70 kötettel. Ekkor 10 408 kötet állt rendelke-
zésre a 194 tanulónak és a 15 tanárnak/oktatónak. (Négy óraadó hittanár volt.) 

Több tanéven át úgy is gyarapodtak az iskolai könyvtárak, hogy más tanintézmé-
nyeknek elküldték a többletpéldányaikat, melyek ezt viszonozták is. (Pl. küldtek 
könyveket a nagyváradi református és az óbecsei állami gimnáziumnak – mindkettő 
a „visszatért” országrészeken volt.) 

A könyvtárak könyvállománya a II. világháború alatt és az 1945–1948 között 
államilag előírt állománykivonás miatt jelentős mértékben lecsökkent, alig negyede-
harmada vészelte át ezt az időszakot. A megmaradt tanári és más könyvek jelentős 
része a későbbi években szintén kikerült a használatból: új tankönyvek, tanári 
kézikönyvek, pedagógiai munkák és szépirodalmi művek adták a könyvállomány 
nagy részét.

A 2020 októberi statisztikai kimutatás szerint a könyvtári dokumentumok száma 
28 905. Ebből könyv 27 754 (ebből tankönyv 11 552). A muzeális értékű kötetek 
száma 323. 

Ezek évszázadok szerinti megoszlása:
1500–1599: 11, 1600–1699: 14, 1700–1799: 152, 1800–1899: 146 kötet.
Nyelv szerinti megoszlásuk: latin 143, német 102, magyar 55, francia 15, olasz 7, 

angol 1.
A legrégebbi kötet Ioannes Bocatius műve 1532-ből, a legrégebbi magyar nyelvű 

mű Baróti Szabó Dávid27 kassai kiadású munkája 1777-ből: Uj mértékre vett külömb 
verseknek három könyvei.

Az alábbiakban 18 kötetet mutatunk be az 1550-as és az 1600-as időszakból 
a kiadási évek emelkedő sorrendjében. Ebből latin nyelvű 17, francia 1. 

26 E kismértékű gyarapodásnak az oka (feltételezhetően) az I. világháború, majd az infláció következmé-
nyeiként a szerény pénzügyi lehetőségek voltak.

27 Baróti Szabó Dávid (1739–1819) jezsuita, majd világi pap és tanár, költő, nyelvújító.
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A KÖNYVTÁR KÖNYVEI AZ 1500-AS ÉS AZ 1600-AS ÉVEKBŐL

A könyvek adatainak ismertetési sorrendje: az eredeti nyelvű címoldal a nyomda 
helyével és a kiadás évszámával, ennek az oldalnak a szövege magyar nyelven, a kötet 
szerzője/szerkesztője neve, és ha van, a possessor28 adatai. 

A könyvek nagyobb része eredeti bőrkötésű, néhány utólag átkötött. Egy részük 
benyomott mintás, keménytáblás, fólió nagyságú.

1.
Ioannis Bocatii peri genealogias deorum libri quindecim cum annotationibus Iacobi 
Micylli. Basileae [Bázel],291532.

Ioannies Bocatius 15 könyve az istenek leszármazásáról Iacobius Micyllus 
jegyzeteivel.

A szerző: Giovanni Boccaccio (1313–1375) olasz költő, író, humanista, szerzője 
a világhírű Decameron című könyvnek. Ez a sokszor megjelentetett műve egy 
mitológiai enciklopédia, amely a pogány istenségeket és ezek leszármazottait gyűjti 
egybe ókori, későókori, és ritkábban keresztény forrásokra támaszkodva.

A könyv szerkesztője Jacobus Micyllus (Jacob Moltzer/Molsheim 1503–1558) 
német humanista tanár és műfordító, frankfurti30 rektor, heidelbergi31 professzor 
(1524–1558). 

A címlapon egy possessor adatai olvashatók: Joannes Batitz Csepcsany32 
Neopolii33 1. X. 1784.

2.
Machumetis saracenorum principis, eius que successorum vitae, doctrina, ac ipse 
Alcoran… 

quae… dominus Petrus abbas Cluniacensis… ex Arabica lingua in Latinam 
transferri curavit. … Haec omnia in unum volumen redacta sunt opera et studio 
Theodori Bibliandri ecclesiae Tigurinae ministri… Basileae [Bázel], 1550.

28 A possessor a könyv tulajdonosa.
29 Bázel város Svájc északnyugati részén. Egyetemét (amely ma is működik) 1460-ban alapították. A vá-

rost 1529-ben érte el a reformáció. Ekkor a katolikus püspök elmenekült.
30 Frankfurt Németország Brandenburg szövetségi államának nagyvárosa az Odera folyó partjain. 

A várost 1530 körül érte el a reformáció. Jelentős vallási központ lett: 1531–1546 között a protestáns 
fejedelmek több konventet tartottak itt. 1506-ban alapított egyeteme 1811-ig működött. 

31 Heidelberg Németország Baden-Württenberg tartományának nagyvárosa. 1386-ban alapított egyete-
me (többszöri kisebb megszakításokkal) jelenleg is működik. A 16. században itt is a kálvinizmus lett 
a domináns vallás, és az egyetem nagy jelentőségű kálvinista iskolává fejlődött. 1563-ban itt jelent meg 
a Heidelbergi Káté, amely a református egyház alapvető hittételeit tartalmazza.

32 Csepcsany falu első említése 1262-ben történt Turóc vármegyei faluként. Ma Nagycsepcsény néven 
szlovákiai kisközség.

33 Neopoli: Besztercebánya. A középkori Magyar Királyság egyik jelentős bányavárosa volt, amelyet a 13. 
században németek alapítottak. Nyomdája évszázadokon át működött.
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Bevezetőjét Philipp Melanchthon34 írta. A kötet kolligátum.
Mohamed, a szaracénok fejedelme, valamint utódai élete, tanítása, és maga 

a Korán… amelyet Péter cluny35-i apát úr arab nyelvről latinra fordíttatott. Mindeze-
ket egy kötetbe szerkesztette Theodorus Bibliandrus, a zürichi egyház lelkésze 
munkája és igyekezete. 

A szerkesztő, Theodore Bibliander36 (Buchmann) (1504 és 1509 között – 1564) 
svájci nyelvész, orientalista (hebraista) és református teológus, zürichi lelkész. 
1531-ben Zwingli37 utóda volt az ószövetségi tanszéken. Szembeszállt a tridenti 
zsinat38 határozataival. Az 1553-ban megjelent De legitima vindicatione 
Christianismi című könyvében vallási vonatkozásban példamutatónak tartotta 
az anglikán Angliát. 

3. 
Opera mathematica Ioannis Schoneri Carolostadii in unum volumen congesta et 
publicae utilitati studiosorum omnium ac celebri famae nominis dicata. In officina 
Ioannis Montani & Vlrici Neuberi [Nürnberg],39 1551.

Karlstadti40 Johannes Schonerus (Johann Schöner) matematikai művei egy 
kötetbe összegyűjtve és minden tanuló közös használatára, valamint a Noricum41 
elnevezés dicséretes hírnevének ajánlva.

A szerző, Johann Schöner (1477–1547) teológus, nürnbergi egyetemi tanár, 
természettudós (matematikus, geográfus és csillagász). Matematikai eszközöket és 
földgömböket is készített. A kötetben sík- és térmértani számítások táblázatai és 
az égitestekkel kapcsolatos ábrák, valamint Európa nagyobb városai hossz- és 
szélességi körei adatai találhatók. Szerepelnek benne csillagképek, a nap- és holdfo-
gyatkozások időpontjai, szögek és irányok mérései stb. Az egyes fejezetek lapjai újra 
kezdődnek római számokkal. 

34 Philipp Melanchthon (Melánchton Fülöp 1497–1560) német reformátor teológus, Luther Márton mun-
katársa.

35 Cluny kisváros Franciaország burgundiai részén. Bencés apátságát 910-ben alapították. Évszáza-
dokon át számos egyházi reform indulásának színhelye volt. A 12. században 500 (!) szerzetes élt 
a falai között. Jelentős papírkészítő és bőrmegmunkáló műhelyekkel rendelkeztek, amelyek termékeit 
századokon át incunabulumok (ősnyomtatványok) és nyomtatott könyvek készítéséhez használták fel. 
Híres katolikus apátságát a hugenották 1562-ban kirabolták. Ekkor sok kora középkori kódex, oklevél, 
nyomtatvány semmisült meg. 

36 A Bibliander jelentése: a könyv embere; könyvet szerető; könyves.
37 Zwingli, Ulrich (1484–1531) svájci reformátor, a református egyház egyik alapítója. 
38 A tridenti zsinatot 1545 és 1563 között tartották. A katolikus egyház történetének egyik legfontosabb 

eseménye volt.
39 Nürnberg nagyváros Németországban a Bajor Szabad Állam északi részén. A középkorban fontos 

egyetemi, kereskedelmi és evangélikus vallási központ, valamint birodalmi székhely volt. Itt, a biroda-
lom harmadik legnagyobb városában őrizték a császári jelvényeket.

40 Karlstadt kisváros Németországban, a Bajor Szabad Állam északnyugati részén. 1483 előtt itt született 
Andreas Karlstadt reformátor.

41 Noricum római provincia volt kb. a mai Ausztria területén.
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Schöner összegyűjtött matematikai munkáit 1561-ben újra megjelentették. 
A címoldalon két possessor tintával írott adatai olvashatók: Joannis Batiz 1787. 

jan. 29. és Summei Miraphis Syrely 1558. VI. 1.

4.
Harmonia confessionis Augustanae doctrinae evangelicae consensum declarans… 
Omnia in unum veluti fascem comportat a studio et opera Andreae Fabricii 
Leodii… Coloniae [Köln],42 1572.

Az ágostai hitvallás összhangja egyezést mutat az evangéliumi tanítással… 
Mindezeket „egy nyalábba összehordta”43 Andreas Fabricius Leodius a munkájával 
és igyekezetével.

A szerkesztő: Andreas Fabricius Leodius [Lüttich/Liége],44 más néven André 
Lefevre (1520–1581) belga katolikus teológus és író, altöttingi45 prépost.

42 Köln Németország negyedik legnagyobb városa az Észak-Rajna-Vesztfália szövetségi tartományban. 
Egyetemét 1388-ban alapították. 1582-ben egy, a reformáció itteni terjedése szempontjából érdekes 
esemény történt: a város érseke kilépett a katolikus egyházból és feleségül vett egy protestáns hitre tért 
volt apátnőt. Ezt követően 1583-tól öt éven át tartott az ún. kölni háború, amelynek vallásfelekezeti 
vonatkozása is volt.

43 Azaz szerkesztette.
44 Liége (Lüttich, Leodium) ma Belgium tartományi fővárosa, többségében katolikus lakossággal. 
45 Altötting ősi kisváros Németország felső-bajorországi részén. Egy 1489-ben történt „csoda” révén ma 

is jelentős zarándokhely.

Johann Schöner. Az idősebb Lucas Cranach 
1529-ben készült képén, melynek címe 
Porträt des Magdeburger Theologen Dr. 
Johannes Schöner. (A kép tulajdonosa: Musée 
Royaux des Beaux Arts, Bruxelles). A fénykép 
adatai: Hst0129 (2017): Portrait-of-
magdeburg-theologians-dr-johannes-
schöner-1529.jpg https://commons.wikimedia.
org/wiki/File:Portrait-of-magdeburg-
theologians-dr-johannes-
sch%C3%B6ner-1529.jpg
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5.
Corpus iuris canonici emendatum et notis illustratum Gregorii XIII. pontificis 
maximi iussu edictum. Lugduni [Lyon],46 1591.

Az egyházjog javított és jegyzetekkel ellátott, XIII. Gergely pápa parancsára 
kiadott gyűjteménye.

XIII. Gergely (*1502) pápa (1572–1585) 1582-ben az Emendationen kezdetű 
bullában ennek az utasítására átdolgozott jogforrásnak a használatát tette kötelezővé 
az egész katolikus egyházban.47 Tartalmazza VIII. Bonifác (1235–1303) dekrétu-
mát is.

6.
A kötetben – a kor szokásának megfelelően –, ajánlás olvasható. I. Frigyes Vilmos 
(*1662) szász-weimari herceg (1573−1602) 1591–1601 között II. Keresztély (*1583) 
szász választófejedelem gyámja volt annak nagykorúvá válásáig. 

Dei gratia Fridericus Wilhelmus dux Saxiniae, tutor et electoratus administrator, 
landgravius Thuringiae et marchio Misniae illustrissimo principi domino 
Christiano II. duci Saxoniae, sacri Romani imperiiarchimarschallo et electori, 
landgravio Thuringiae, marchioni Misniae, burggravio Magdeburgi, agnatoi dilecto. 
[Magdeburg],1601.

Frigyes Vilmos, Isten kegyelméből Szászország hercege, gyám és a választófejede-
lemség kormányzója, Türingia tartománygrófja, Meissen őrgrófja a méltóságos 
fejedelem úrnak, II. Keresztély szász hercegnek, a Szent Római Birodalom 
főmarsalljának és választófejedelmének, Türingia tartománygrófjának, Meissen48 
őrgrófjának, Magdeburg várgrófjának, szeretett rokonának.

A címoldalon egy possessor tintával írott neve olvasható: Danielis Sefferov 1774.

7.
Operum Latinorum d(omini) Aegidii Hunnii celeberrimi Augustanae confessionis 
theologi quartus tomus. Francofurti [Frankfurt], 1606. 

Az igen híres Aegidius Hunnius ágostai hitvallású teológus úr latin(nyelvű) 
műveinek negyedik kötete.

A szerző Ägidius Hunnius (1550–1603) német teológus. Ez a kötet a Pál és János 
apostolok leveleihez, valamint a zsidókhoz írott levélhez készített kommentárjait 
tartalmazza. 

46 Lyon jelentős nagyváros Franciaországban. 1170-ben a valdens egyház alapításának a helyszíne volt. 
A 16. századtól híresek voltak a nyomdái és az ispotályai (kórházai). 1553-ban itt jelent meg Bakfark 
Bálint szólólantra komponált műve, a Lyoni lantkönyv. A vallásháborúk alatt számos támadás érte 
a várost.

47 Ez a kötet a mű egyik későbbi kiadása.
48 Meissen Németország Szászország tartományában fekvő középváros, amely a porcelángyártásáról ma 

is világhírű. A várost a huszita háború alatt sok kár érte, 1447-ben teljesen leégett. 
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1576-ban egyetemi professzorként Marburgban49 polemikus formában adta elő 
krisztológiai nézeteit. 1592-ben Wittenbergben50 oktatott, ahol nagy vitákat folyta-
tott kálvinista teológusokkal. 1601-ben részt vett a regensburgi vallási párbeszédben. 
Luther követőjeként nagy szerepe volt a lutheránus vallás konszolidációjában. 
Számos bibliai kommentárja mellett fontosak a lutheránus vallás legfőbb hittételei-
nek összefoglalását tartalmazó munkái.

A címoldalon egy possessor tintával írott adatai olvashatók: Vexa Possessio 
Joannis Batitz Csepcseny 1765. ok. 30. Augb. comp. 5.

8.
Prophetae omnes cum glossis et annotationibus marginalibus. Wuo tempore ad 
docendi munus vocati sint et floruerint insigniores prophetae, videat lector in tabula 
chronologica, primo Samuelis libro praemissa. Francofurti, Typis Matthiae Beckeri 
[Frankfurt],1611. 

Az összes próféta(i könyv) magyarázatokkal és lapszéli jegyzetekkel. Azt, hogy 
mely időben lettek a tanítás szolgálatára elhívva, és mely időben működtek gyümöl-
csözően a jelesebb próféták, megláthatja az olvasó egy időrendi táblázatban, mely 
Sámuel első könyve előtt van. A könyv a híres frankfurti nyomdász és tipográfus, 
Matthias Becker műhelyében készült.

9.
Novum Iesu Christi, Domini Nostri testamentum omne cum glossis et 
annotationibus marginalibus. Francofurti, Typis Matthiae Beckeri [Frankfurt], 1611. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus teljes Új Szövetsége magyarázatokkal és lapszéli 
jegyzetekkel.

Ez a kötet is a híres frankfurti nyomdász és tipográfus, Matthias Becker műhelyé-
ben készült.

10.
Panoplia, id est armatura theologica duobus libris, quorum prior originem, posterior 
ordinem Dei cognitionis clare aperit… auctore magistro Jacobo Reneccio pastore 
Hamburgensi […] Wittebergae [Wittenberg], 1618. 

49 Marburg Németországban Hessen tartomány fővárosa. 1527-ben itt alapították az első protestáns 
egyetemet, a Philipps-Universität Marburg lett az egyike az öt egyetemi városnak (Freiburg, Göttin-
gen, Heidelberg, Tübingen). 1529-ben az itteni egyetemen volt az ún. marburgi vita Luther Márton és 
Zwingli Ulrik között. Később e vita következményeként különült el teljesen az evangélikus és a refor-
mátus vallás.

50 Wittenberg: város Szász-Anhalt tartományban. 1502-ben Bölcs Frigyes választófejedelem alapította 
az első egyetemét, a Leucoreat. Luther Márton itt töltötte élete nagy részét, tanított az egyetemen, és 
művei többségét is itt írta.1537-ban itt készítette el és tette közzé a vártemplom ajtaján hittételeit. Ezzel 
indult el a reformáció. A város mai neve Luther tiszteletére 1938-tól Lutherstadt Wittenberg.
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Teljes fegyverzet, azaz teológiai felszerelés két könyvben, melyek közül az első 
Isten megismerésének kezdetét, a második pedig sorrendjét tárja fel… a szerző, 
Jacobus Reneccius mester, hamburgi lelkész által…

A szerző Jacob Reinecke (Jacobus Reneccius 1572−1613) evangélikus teológus, 
hamburgi főlelkész, az ottani akadémia professzora, akinek a pedagógia-módszer-
tani törekvése arra irányult, hogy a hallgatók számára a tananyag áttekinthető, 
könnyen megtanulható legyen. 1612-ben Hamburgban51 jelentette meg a korábban 
Wittenbergben tartott magán retorikai kurzusa anyagát, amelyben tükröződik 
pedagógiai felfogása. (Oratorium artificium ex optimis dicendi magistris collectum, 
nec non ante aliquot annos Witebergae privatim traditum, jam vero diligenter 
recognitum ... auctore Jacobo Reneccio ... Praefixa est oratio pro novo Hamb. 
gymnasio habita. Apud Michaelem. Heringium, 1612) 

A címoldalon egy possessor tintával írott neve olvasható: Thurociensis Jurassovis 
1765.

11.
Davidis Magiri i(uris) c(onsulti) et antecessoris in academia Tubingensi 
praelectiones ad postremos duos digestorum titulos, de verborum significatione et 
de regulis iuris. Tubingae [Tübingen], 1628.

David Magirus, a tübingeni egyetem törvénytudója és elöljárója előadásai 
a digeszták52 utolsó két címéről, a szavak jelentéséről és a jog szabályairól.

A szerző, David Magirus (1566–1635) német jogász, a tübingeni egyetem profesz-
szora és rektora. A digeszták vagy pandekták (Digesta seu pandectae) a római jog 
(Corpus juris civilis) részét képező jogforrás, 40 jogi szerző műveinek gyűjteményes 
válogatása 50 könyvre, ezeken belül címekre (fejezetekre) osztva. Az 50. könyv 16. 
címe (De verborum significatione – A szavak jelentéséről) a jogi kifejezések jelentés-
tartalmát tárgyalja, az utolsó, a 17. cím (De diversis regulis juris antiqui – Az antik 
jog különféle szabályairól) pedig általános jogi regulákról ad áttekintést.

12.
Lectio principum, hoc est politica manuductio, quo pacto iuveni gubernatori 
Christiano verae iuxta pietatis ac virtuosae vitae, laudabilisque regiminis ratio 
praemonstrari commode euaeat, conscripta per Johannem Weberum Sacrae 
Caesareae Regiaeque Maiestatis per Hungarian Superiorem pharmacopoeum 
pertpetuum et medicum ordinarium, hoc tempore regiae liberaeque civitatis 
Epperiensis judicem. Leutschoviae [Lőcse],531665.

Fejedelmek olvasmánya, azaz politikai kézikönyv, mely megmutatja, mi módon 
lehet könnyen megmutatni a fiatal keresztény kormányzónak az igaz kegyesség, 

51 Hamburg Németország északi részén, az Elba folyónál fekvő, önálló városállam. Püspökségét 831-ben 
alapították. 1522-től a lakosság az evangélikus vallást követte.

52 Digeszták: Justinianus császár (482–565) törvénygyűjteménye, a Corpus Iuris része.
53 Lőcse ma szlovákiai város.
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éppúgy az erényes élet és a dicséretreméltó kormányzás rendszerét. Összeállította 
Johann Weeber, a szentséges császári és királyi felség felső-magyarországi örökös 
patikusa és főorvosa, ezen időben pedig Eperjes54 szabad királyi város bírája.

A szerző Johann Weber (1612–1684), Eperjes város bírája (1661–1667, 1675–1683), 
három királytükör55 szerzője.

13.
Tractus de modo generalis concilii celebrandi per Guillelmum Durandum 
episcopum Mimatensem iussu Clementis quinti summi pontificis editus et concilio 
Viennensi oblatus. Parisiis [Párizs], 1671.

Értekezés az általános zsinat tartásának módjáról. Kiadta V. Kelemen pápa56 
parancsára Guillelmus Durantus mimati57 püspök, és a vienne-i58 zsinatnak aján-
lotta.

A szerző ifjabb Guillaume Durand (+1328) francia kánonjogász, Mende püspöke 
(1296–1328). Az ajánlásban a Vienne városban tartott 15. egyetemes zsinatról 
(1311–1312) van szó, amelyen Durand a reformirányzatot támogatta.

14.
De reparanda ecclesiasticorum disciplina, oratio Gentiani Herveti, qua explicatur 
sextus canon concilii Chalcedonensis, qui situs est in distinctione 70. Gratiani, ex 
quo maxima ex parte pendet restitutio lapsae ecclesi(a)sticae disciplinae. (Címlap 
nélküli, 1600 előtti.)

Az egyháziak képzésének megújítása, Gentianus Hervetus beszéde, mely 
a khalkédóni59 zsinat 6. kánonját fejti ki, amelyik a Gratianus(-féle kánongyűjte-
mény)60 70. szakaszában van, amelytől legnagyobb részben függött a megromlott 
egyházi képzés helyreállítása.

A szerző Gentien/Gentian Hervetus (1499–1584) francia, katolikus teológus. Részt 
vett a tridenti zsinaton (1545–1563), ahol több beszédet is mondott (és talán ezt is). 

54 Eperjes ma szlovákiai város.
55 A királytükör (vagy fejedelmi tükör) olyan, az ókorban, majd a középkorban és még a reneszánsz 

idején is készített (írott) és használt tanító célú mű, irodalmi műfaj, amely a leendő uralkodó számára 
fogalmazza meg az eszményi államfő szerepét és kötelezettségei és intelemjellegű tanácsokat ad 
az uralkodáshoz. Nemcsak trónörökösök, hanem más arisztokrata ifjak számára is készítettek hasonló 
műveket. (Irodalmi műfajú tükör pl. Kölcsey Ferenc Parainesis című munkája, amelyet unokaöccse, 
Kölcsey Kálmán számára írt. A magyar trónörökösöknek is készültek királytükrök, először Imre her-
ceg számára.)

56 V. Kelemen (eredeti neve Bertrand de Goth, 1264–1314). A 195. pápa volt. Rómából Avignonba tette át 
a pápai székhelyet. A vienne-i zsinaton határoztak a templomos lovagrend megszüntetéséről.

57 Mimat: hegy a Franciaország déli részén fekvő régióban, Mende város mellett. 
58 Vienne Franciaország délkeleti részén fekvő történelmi város, középkori zsinati székhely.
59 Khalkhédón (magyarul Kalcedón), ma Kadiköy, Törökországban a Boszporusz partján, 

Konstantinápollyal szemben található.
60 Gratianus (1075–1080 körül – 1145–1147 körül) itáliai kánonjogász. E műve hosszabb címe: Concoratia 

discordantium canonum.
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A Decretum Gratiani egy 1140 körül készült kánonjogi gyűjtemény, a bolognai 
egyetemen gyakorlati teológiát tanító Gratianus műve, amelyben a hatályos egyház-
jogi szabályok, kánonok összhangjára törekedett, és ez az egyházjogi törvénygyűjte-
mény (a Corpus juris canonici) első része lett. Ennek 70. szakasza a khalkédoni 
zsinat (451) 6. kánonját idézi, amely tiltja, hogy egy klerikust más egyházmegye 
püspöke szenteljen fel.

15.
Operum reverendi et clarissimi theologi domini Ioannis Brentii praepositi 
Studtgardianu tomus tertius. Tubingae [Tübingen], 1578. 

A tisztelendő és igen jeles teológus, Ioannes Brentius stuttgarti prépost műveinek 
harmadik kötete. 

A szerző Johannes Brenz (I. Brentius, 1499–1570) német evangélikus teológus. 
1518-ban a híres heidelbergi vitán ismerte meg Luther teológiáját. 1528-ban katekiz-
must jelentetett meg, amelynek a 2. kiadása (1535) már széles körben elterjedt. 
1533-ban Stuttgartban61 telepedett le és Württenberg vezető lelkésze lett. 1551-ben 
szerkesztette meg a Confessio Wittenbergicát (Württenbergi Hitvallás). 1552-től 
lelkész volt Schwäbisch Hallban,62 ahol vezető reformátorrá vált. Melanchthonnal 
szemben védelmezte Luthert.

16.
Les commentaires de Cesar, de la Traduction de N. Perrot, sieur d’Ablancourt. 
Edition nouvelle, reveuä et corrigée. Amsterdam [Amszterdam], 1678.

Caesar kommentárjai Nicolaus Perrot, d’ Ablancourt ura fordításában. Új, 
felülvizsgált és javított kiadás.

A szerző Caius Iulius Caesar (Kr. e. 100 – Kr. e. 44) római hadvezér és politikus. 
Megmaradt két történeti munkája a hét könyvből álló De bello Gallico (Feljegyzések 
a gall háborúról), amelyet Kr. e. 51-ben jelen meg, és a három könyves De bello civili 
(Feljegyzések a polgárháborúról), amelyet Kr. e. 45/44-ben adott ki. 

Nicolas Perrot d’Ablancourt (1606–1664) irodalmár, a Francia Akadémia 
(Académie française) tagja volt. 1637 és 1662 között számos klasszikus ógörög és 
latin, valamint spanyol kötetet fordított francia nyelvre. A szövegeken stílusmódosí-
tásokat, kifejezés-korszerűsítéseket végzett (Caesarén is), amelyet kortársai nem 
fogadtak el: ők ragaszkodtak a forrásszövegek eredetiségéhez.

Possessor: Josephy Oendenmatter Biroi.

61 Stuttgart Németország Baden-Württemberg tartományának fővárosa. 346-ban alapították. 
62 Schwäbisch Hall középváros Baden-Württemberg tartományban. Itt született és munkálkodott Johan-

nes Brenz reformátor teológus.
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17.
Statua regni Poloniaein ordinem alphabeti digesta. A Joanne Herburto de Fulstin. 
[…] Prostant Dantisci apud Aegidium Iasonum Waesbergae et Varsauiae apud 
Ioannem Tobiam Kieller. [Gdańsk–Varsó]63 1693. 

A lengyel királyság törvényei. Abc-sorba rendezte Fulstin-i Joannes Herburtus.
A szerkesztő Jan Herburt z Felsztyna (1524–1577) lengyel jogász, történész és író, 

sanoki64 várnagy és przemyśli65 kapitány (1572–1573). A törvénykönyv eredeti, első 
kiadása 1563-ban jelent meg.

18.
Theatrum historicum theoretico-practicum, in quo quatuor monarchiae magnae, 
omnesque reges et imperatores, qui in illis regnarunt, nova et artificiosa, methodo 
describuntur, omniaque ad oeconomicum politicum et ecclesiasticum 
accomodantur autore Christiano Matthiae, sacrosanctae theologiae doctore… 
Francofurti–Lipsiae [Frankfurt, Lipcse], 1694.

Elméleti és gyakorlati történelmi tárház, melyben négy nagy ország, valamint 
az összes király és császár, akik azokban uralkodtak, új és művészi módszerrel van 
leírva, és mindezek a gazdasághoz, a politikához és az egyházi élethez vannak 
igazítva a szerző, Christianus Matthiaeus, a szent teológia doktora által…

A szerző Christian Matthiae (más néven Matthiä Carsten Thiessen 1584–1655) német 
evangélikus teológus, az altdorfi66 egyetem professzora, majd meldorfi67 főlelkész.

A címoldalon egy possessor tintával írott neve olvasható azzal, hogy a kötet 
a könyvtárához tartozik: Ex Biblioth. Antonii Roty de Barkocz 1756. 

Az, hogy e kisvárosi gimnázium bibliotékájában 323 régi könyv van, több 
szempontból is figyelemre méltó, ahogyan mindenekelőtt az is, hogy a mindenkori 
könyvtárosok, a reáliskola és a gimnázium igazgatói a történelem kis és nagy viharai 
között is megóvták ezeket a jövő számára.

Természetesen szükség lenne arra, hogy megtörténjen ezeknek a könyveknek 
a teljes körű könyvészeti feltárása, elemzése és főképpen: szaktudományos bemuta-
tása. Remélhető, hogy ez néhány új adalékkal hozzájárul majd ahhoz, hogy azono-
síthatók legyenek a possessorok is (életútjukkal, tanulmányaik helyszíneivel, 
könyvhasználatukkal), s talán az is megtudható lesz, hogy e könyvek mikor, milyen 
körülmények között és ki vagy kik által kerültek a gimnázium tulajdonába.

63 Gdansk Lengyelországban a Pomerániai vajdaságnak a székvárosa. Lakosai 1526-ban lettek protestán-
sok. A város az évszázadok folyamán számos jelentős történelmi esemény színhelye volt. Az 1573-ban 
elfogadott országgyűlési határozat, az ún. Varsói Konföderáció (Konfederacja warszawska) a lengyel 
nemesség számára lehetővé tette a szabad vallásgyakorlatot – meghatározott felekezetekre vonatkozó-
an –, korlátozva ezzel a katolicizmust, valamint Varsót jelölte meg a királyválasztás helyeként.

64 Sanok középváros Lengyelország délkeleti részén, a San folyó partján.
65 Przemysl lengyelországi város a San folyó két partján. Híres egykori erődrendszere, amelynek az I. világ-

háborúban volt nagy szerepe. A reformáció óta multikulturális település, számos hitfelekezetű lakossággal.
66 Altdorf Németországban, a Bajor Szabad Állam délkeleti részén lévő középváros.
67 Meldorf Németország Schleswig-Holstein tartományában lévő kisváros.
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AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 75 ÉVE – 
A TÖRTÉNELEMTANÍTÁS FELŐL 
SZEMLÉLVE III.

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÜGYE A KÁDÁR-KORSZAK 
ELSŐ KÉT ÉVTIZEDÉBEN. TÖRTÉNELEMTANÍTÁS 
A PUHULÓ DIKTATÚRÁBAN AZ 1970-ES ÉVEKIG

KATONA ANDRÁS1

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

ANDRÁS KATONA: 75 YEARS OF PRIMARY SCHOOL – FROM 
THE POINT OF VIEW OF HISTORY TEACHING III.
The issue of primary school in the first two decades of the Kádár era. 
Teaching history in the soft dictatorship until the 1970s

In our series, we review the education policy of the first decade and a half of the 33 
yearpost-1956 period, marked by the name of János Kádár, including the issue of 
primary school, focusing on history teaching. Initially, the dictators hip retaliating 
against the revolution was very oppressive but after 1962 repression began to ease. 
However, the essentialism and mechanisms of the political system did not change. The 
period of consolidation follow in go pen terror and retaliation already include ed some 
rule of law framework (Act III of 1961). The 1963 curriculum, which concluded the 
process of permanent educational reform after 1956, created stability in the school 
world, birth is main lyme anstrengt the ning the new power situation, although the 
introduction of polytechnic training failed. The economic reform efforts of the second 
half of the 1960s also brought changes in education policy. We will al sore view the se 
up to the 1972 Education Policy Party Decision. We also give insight into the world of 
history teaching which was considered the main ideological subject in primary school. 
In addition, we monitor the changes and situation of school supervision and teacher 
training until the 1970s, when the period of extensive development of teacher training 
ended.

1 Katona András Dr. univ., nyugalmazott főiskolai docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK 
Történeti Intézet, Budapest 
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Sorozatunkban az 1956 utáni – Kádár János nevével fémjelzett, 33 éves – korszak 
első másfél évtizedének oktatáspolitikáját, benne az általános iskola ügyét tekintjük 
át, középpontban ismét a történelemtanítással. A kezdetben igen kemény, a forradal-
mat megtorló diktatúra 1962-t követően lassan puhuló jelleget kezdett ölteni. 
A rendszer lényegi céljai és mechanizmusai azonban a forradalom eltiprását köve-
tően sem változtak. A nyílt terrort és a megtorlásokat követő konszolidáció időszaka 
már tartalmazott bizonyos jogállami kereteket (1961. évi III. törvény). Az 1956 utáni 
permanens oktatási reformfolyamatot lezáró 1963-as tanterv stabilitást teremtett 
az iskola világában, ez azonban főleg az új hatalmi viszonyok megerősítését jelen-
tette, bár a politechnikai képzés bevezetése kudarcba torkollott. Az 1960-as évek 
második felének gazdasági reformtörekvései oktatáspolitikai változásokat is maguk-
kal hoztak. Ezeket is áttekintjük az 1972. évi oktatáspolitikai párthatározatig. 
Közben betekintést adunk az általános iskolában a fő ideológiai tárgynak tekinthető 
történelem tantárgy világába, és nyomon követjük az iskolai felügyelet, valamint 
a tanár- és tanítóképzés változásait, helyzetét is az 1970-es évekig, a pedagóguskép-
zés extenzív fejlesztési időszaka lezárultáig.

FORRADALOM UTÁN: MI LETT VOLNA, HA…,  
ÉS MI LETT VALÓJÁBAN?

Az 1956-os forradalom és szabadságharc vérbe fojtását követően − különösen 
a fővárosban − nehezen konszolidálódott a helyzet az iskolákban is. A november 
4-ét követő napokban a – korabeli szóhasználattal – disszidálási hullám a nevelők 
egy részét is magával ragadta. Az eltávozott tanítók és tanárok közül (209 fő – 3,4%) 
többen a forradalom tevékeny résztvevői voltak. Az általános iskolai tanulók közül 
6966 fő (a fővárosi tanulók 3,7%-a) hagyta el az országot: túlnyomó részük szüleivel 
együtt távozott. A tüzelőhiány miatt az iskolai foglalkoztatás 1957. január 7-ig csak 
2-3 órányi ismétlő jellegű korrepetálásra korlátozódott.2 A számos tanuló fegyelmi 
eljárásával, kirúgásával, illetve tanárok áthelyezésével, elbocsátásával, valamint 
az országos és megyei oktatásügyi apparátus átalakításával járó tisztogatási folyamat 
szinte az egész 1957-es éven végighúzódott. Szeptemberben viszont már minden 
óvoda, iskola és felsőoktatási intézmény élén a Magyar Szocialista Munkáspártnak 
(MSZMP) elkötelezett, a Párthoz hű vezető állt.

Természetesen igen történetietlen a „mi lett volna, ha győz a forradalom?” kérdést 
feltenni. Egy támpontunk azonban van az oktatásügyre vonatkozóan, hiszen 

2 Gyalmos János osztályvezető: Jelentés a Fővárosi Tanácsnak az oktatás helyzetéről. 1957. aug. 5. 
In: Gergely Ferenc (2006): Tanárok és tanítványok az 1956-os forradalom és szabadságharc idején. 
Archívnet, 6. 6. http://www.archivnet.hu/politika/tanarok_es_tanitvanyok_az_1956os_forradalom_
es_szabadsagharc_idejen.html?oldal=2
(Erre az időszakra a szerző szívesen tekint vissza, hiszen – kisdiákként – nem kellett iskolába mennie.)

http://www.archivnet.hu/politika/tanarok_es_tanitvanyok_az_1956os_forradalom_es_szabadsagharc_idejen.html?oldal=2
http://www.archivnet.hu/politika/tanarok_es_tanitvanyok_az_1956os_forradalom_es_szabadsagharc_idejen.html?oldal=2
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az Oktatásügyi Minisztériumban november 2-án készült egy utasítástervezet,3 amely 
a győztesnek látszó forradalom nyomán a remény hangját szólaltatta meg: „Győzel-
mes nemzeti forradalmunk egyik legfontosabb eredményének kell tekintenünk kulturá-
lis és tudományos életünk, s ezzel oktatásügyünk felszabadulását, teljes szabadságát. E 
forradalom következetes végrehajtása szükségessé teszi egész iskolarendszerünk és 
az oktatási anyag teljes felülvizsgálatát, gyökeres tanulmányi reform kidolgozását.”4 
A rövid, néhány oldalas anyag 12 pontban fogalmazta meg a legsürgősebb intézkedé-
seket: például valamennyi történelemtankönyv visszavonását, az irodalom- és 
földrajzkönyvek szovjet vonatkozású részeinek az elhagyását, a kötelező orosz nyelv 
és az általános iskola VIII. osztályában 1951-ben bevezetett alkotmánytan tanításá-
nak a megszüntetését, valamint a szabad vallásoktatás bevezetését. 

Érdekes, de az orosz nyelv kötelező oktatásának megszüntetését – igaz, csupán 
taktikai megfontolásból – az új kádári hatalom is megerősítette: „… azokban az isko-
lákban, amelyekben egy idegen nyelv tanulása kötelező, a továbbiakban a tanuló maga 
választja meg azt a nyelvet, amelyet tanulni kíván.”5 (Az intézkedést 1957. február 
13-án visszavonták, ismét kötelező lett az orosz nyelv oktatása.) Emellett a forradalmi 
ifjúság fakultatív nyelvoktatás melletti más követelései is – mint később kiderült, 
szintén ideiglenesen – teljesültek: tanítási és hivatali szünnap lett március 15-e, 
a Kossuth-címer visszakerült (igaz, csak 1957 májusáig), sőt a hitoktatást is lehetővé 
tették, igaz, csak fakultatív jelleggel.6 Az alkotmánytan tantárgyat végleg megszün-
tették. Számos ígéret (egyetemi autonómia, a marxizmus-leninizmus oktatásának 
az eltörlése, a felvételi rendszer megváltoztatása) nem teljesült, míg mások nem úgy, 
ahogy korábban követelték. Általános iskolai irodalmi olvasókönyveket kellett 
átíratni erőszakos átpolitizáltságuk miatt (pl. Petőfi életénél a kisdiákoknak Rákosi 
Mátyás 1948. március 15-i ünnepi beszédét kellett megtanulni), vagy éppen azért, 
mert kilenc akkor élő költő és író munkáját kellett visszavonni belőlük, mivel – 
a korabeli hivatalos szóhasználatot idézve: „az ellenforradalmi eseményekkel kapcso-
latban elárulták hazájukat, disszidáltak, illetve egy részüket a Belügyminisztérium 
őrizetbe vette.”7 Történelem- és földrajzkönyveket vontak vissza. Tallózzunk a Műve-
lődési Minisztérium Általános Iskolai Főosztálya által a történelemkönyvekben 
megállapított hibák között, melyek miatt a visszavonást sürgették. 

3 Minisztériumi utasítástervezet 1956. november 2-án. In: Kardos József – Kornidesz Mihály (szerk., 
1990): Dokumentumok a magyar oktatáspolitika történetéhez II. Tankönyvkiadó, Budapest, 276–278. p.

4 Uo. 276. p.
5 A Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 7/1956. (XI. 12.) sz. határozata az oktatás megindításáról 

a közép- és általános iskolákban. Magyar Közlöny, 12. 12.
A 852-853-7/1957. MM. sz. utasítás az általános iskolában az orosz, angol, francia és német nyelv taní-
tását engedélyezte. Oktatásügyi Közlöny, 5. 4. 51. p. (Megj.: Általános iskolásként a szerző is németet 
tanult az 1956/1957-es tanévben.) Voltak tanulók a XX. kerületi Mártírok úti iskolában, akik a fogasra 
akarták akasztani orosz nyelvet választó társukat. Eltávolították őket az iskolából. Vö. Gergely (2006) 

6 Művelődési Minisztérium 5/1957. sz. rendelete. Oktatásügyi Közlöny, 5. január
7 Kollégiumi előterjesztés az általános iskola egyes tankönyveinek kicseréléséről. In: Dokumentumok 

a magyar oktatáspolitika történetéből II. (1954–1972) Összeáll. és a bev. írta: Kardos József és Kornidesz 
Mihály. Tankönyvkiadó, Budapest, 1990. 309. p.



122 NEVELÉSTUDOMÁNY – OKTATÁSÜGY

Ilyen például a frázisosság: „Mindazt, amit [a tanuló] a társadalom fejlődéséről, 
az osztályharcról hall, frázisként hat, amit csak megtanul, de szilárd ismeretei nem 
lesznek.”8 Vagy az ökonomizmus: A VII. osztályos tankönyv „…pl. Zrínyit, a költő és 
hadvezért, nem tettei alapján mutatja be, nem mint hőst és kitűnő hadvezért, hazáját 
szerető, egész életét érte áldozó hazafit mutatja be, hanem elsősorban mint aki 
a marhakereskedelem terén ért sérelem miatt került éles ellentétbe a Habsburgokkal.” 
A tényanyag hiánya: „Ahol kitűnő alkalom lenne hazafiságra nevelésre, az esemény-
szegénység olyan nagy mértékű, hogy a nevelési lehetőség elsikkad. Pl. II. Rákóczi 
Ferenc. (Szabadságharcot kell itt tanítani, amelyből a könyvben semmi nincs.…)” 
Továbbá „… egyoldalúan a forradalmi hagyományokra épít, a békésebb fejlődés, 
építés korszakait egészen elhanyagolja, de a forradalmi mozgalmak közül is pl. 
a magyar jakobinusok mozgalma nem kapja meg a kellő figyelmet.” […] „A VIII. 
osztály tankönyvi hibái ezek mellett még a személyi kultusszal és a dogmatizmussal 
bővülnek. Emiatt éppen a történelem tanításának a politikai nevelés szempontjából 
legfontosabb évtizedek történelme torzul el. A Tanácsköztársaság feldolgozásában 
erősen érvényesül az a dogmatikus szemlélet, amelynek a helytelenségét a XX. 
kongresszus olyan erősen elítélte. […] Mindezeket a hibákat megmagyarázza 
az a tény, hogy a történelemkönyvek 1948-ban készültek. Bármilyen jelentős dolog is 
volt akkor, csak első kísérletnek tekinthetjük a marxista-leninista szemléletű történe-
lemtankönyvek megszületéséhez.”9

ÚT A REFORMTANTERVIG – PERMANENS REFORMOK

A forradalom leverése után megkezdődött az értelmezési vita az MSZMP-n és a párt 
holdudvarához tartozó értelmiségen belül arról, hogy milyen okok vezettek 1956-
hoz, s kit, vagy kiket terhel felelősség a bekövetkezett események miatt. Halász 
Gábor szerint10 az 1956-os kudarcra kétféle válasz született az oktatási mezőben. 
Az első értelmezés a tanügyigazgatás, az oktatáspolitikai vezetők véleményét 
tükrözte. Szerintük a legfőbb hiba az ideológiai nevelés eredménytelenségében 
található. A második értelmezés viszont a nevelők, pedagógusok véleményét 
tükrözte. Eszerint a baj nem a pedagógusok nevelői inkompetenciájában található, 
hanem abban, hogy az iskola életébe túl sokszor és túl gyakran, olykor egymásnak 
ellentmondó módon beleszólt a politika. Ezt a jelenséget nevezték a korabeli doku-

8 Kálmán György általános iskolai főosztályvezető 1957. szeptemberi megállapítását idézi: Albert B. 
Gábor (2004): Tudatformálás vagy tudattorzítás? Kölcsey füzetek IX. Kölcsey Intézet, Budapest, 17. p.

9 Dokumentumok… II. (1990) 307−308. p. Az Általános Iskolai Főosztály 1957 májusában új tankönyvek 
kiadását rendelte el magyar nyelvtanból az V. osztályban, magyar irodalomból az V–VI–VII. osz-
tályban, történelemből a VI–VII–VIII. osztályban; utánnyomott könyveket engedélyezett földrajzból 
a VII. osztályban és olvasókönyvekből az I–IV. osztályban. (Uo.)

10 Halász Gábor (1988): Az ifjúság nevelése és az oktatáspolitika a hatvanas évek elején: történeti politikai 
elemzés. Oktatáskutató Intézet, Budapest. http://halaszg.ofi.hu/download/Ifjusag_nevelese.htm

http://halaszg.ofi.hu/download/Ifjusag_nevelese.htm
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mentumok az „iskola átpolitizálásának”. Látható, hogy a két szakmai csoport – 
oktatáspolitikusok és pedagógusok – egymást hibáztatták a kialakult helyzetért.11 

A szovjet szuronyok árnyékában MSZMP néven újjászervezett magyarországi 
kommunisták nem adták fel korábbi „hitelveiket”. Újjászervezték az iskolai pártszer-
vezeteket, 1957 februárjában a Magyar Úttörők Szövetségét, és a keretei között 
működő kisdobos szervezettel együtt ismét kizárólagossá tették. Leszögezték, hogy 
„Tanterveink és tankönyveink a jövőben is a tudományos materializmus szemléletét 
fogják tükrözni, mert meggyőződésünk szerint ez korunk egyetlen tudományos 
világnézete.”12 Ugyanakkor az 1956-os forradalom után az MSZMP vezetői számára 
is egyértelművé vált a korábbi „ … jelszavas, életidegen, internacionalista nevelés 
csődje. Az oktatás, a tananyag, a nevelési elvek és a valóság közötti különbség olyan 
mértékű volt, ami az ifjúságot felháborította és a rendszer ellen fordította.”13 A megol-
dás dramaturgiája a szokásos volt. Az MSZMP 1958 nyarán kiadott művelődéspoli-
tikai irányelvei megállapították, hogy az „… ifjúság világnézeti-erkölcsi nevelésében 
jó néhány év óta súlyos bajok mutatkoznak”.14 1959 januárjában az MSZMP egyik 
csúcsszerve, a Politikai Bizottság 12 tagú iskolareformot előkészítő Oktatásügyi 
Bizottságot hozott létre, amely meghatározta az alapelveket,15 majd fél esztendővel 
később egy 38 tagú, a Minisztertanács által kinevezett Iskolai Reformbizottság vette 
át a munkát, mely szakbizottságokban működött. Közben az MSZMP VII. kongresz-
szusa megerősítette: „Köznevelésünk továbbfejlesztése gondosan előkészített iskolare-
formot tesz szükségessé.”16 1960 áprilisára a Művelődési Minisztérium Kollégiuma 
elfogadta az Irányelvek oktatásügyünk továbbfejlesztéséhez című előterjesztést, 
melynek lényege: 

1) „közelebb hozni az iskolát az élethez, a gyakorlathoz, a termeléshez”;
2) az iskolai műveltségi anyagot korszerűsíteni, a képzés színvonalát emelni, 

a tananyag zsúfoltságát megszüntetni kell;
3) a szocialista nevelés sikeressé tétele a munkával, a munkásság között végzett 

neveléssel lehetséges.17

11 Vö. Darvai Tibor (2015): Az oktatáspolitika változása Magyarországon a hatvanas években. In: Baska 
Gabriella – Hegedűs Judit (szerk.) Égi és földi műhelyek. Tanulmányok a 65. éves Németh András tiszte-
letére. ELTE, Budapest, 371–378. p. http://mek.oszk.hu/14600/14688/pdf/14688_31.pdf

12 Jóború Magda (1957): Az oktatásügy időszerű kérdései. Köznevelés, 13. 1. 2–3. p. (febr. 15.)
13 Kardos József (2007): Iskola a politika sodrásában (1945–1993). Gondolat Kiadó, Budapest, 91.
14 Az MSZMP művelődéspolitikai irányelvei. In: Ságvári Ágnes – Vass Henrik (szerk., 1973): Az MSZMP 

határozatai és dokumentumai 1956–1962. Kossuth Kiadó, Budapest, 260. p.
15 „A nagyfokú túlterhelés megszüntetésére, a tanulók alapműveltségének kiszélesítésére és elmélyítésére 

javasoljuk, hogy az általános iskolai oktatást emeljük fel 9 évre. […] Az I. osztálytól kezdve az oktatást 
össze kell kapcsolni a tanulók fizikai munkájával, amely alsó fokon kézimunka-tanításban, a felső 
fokon az iskola műhelyeiben végzett gyakorlati munkában nyilvánul meg.” Dokumentumok… II. (1990) 
355–356. p.

16 Az MSZMP VII. kongresszusának határozata 1959. november 30. – december 5. In: Az MSZMP hatá-
rozatai és dokumentumai 1956–1962. (1973) 413. p.

17 Vö. Irányelvek oktatásügyünk továbbfejlesztéséhez. Előterjesztés a Művelődésügyi Minisztérium 
Kollégiumához. In: Dokumentumok… II. (1990) 383–386. p.

http://mek.oszk.hu/14600/14688/pdf/14688_31.pdf
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A nyolcosztályos kötelező általános iskola ugyanakkor – a kilencosztályost javasló 
pártelőterjesztéssel szemben – maradt, de az iskolakötelezettséget 15-ről 16 évre 
kívánták emelni. 

Közben 1956 őszén az általános iskola alsó tagozatán új tantervet vezettek be,18 
melyet még 1954 és 1956 között készítettek elő. Ha az ismeretkörök és készségek 
arányainak a százalékos arányát vizsgáljuk az általános iskola 1–4. osztályai tanter-
veiben, akkor a következő képet kapjuk (megelőlegezve az 1963-as tantervet is):

1. táblázat: Az ismeretkörök és készségek arányainak százalékos aránya alsó tagozatos 
általános iskolai tanterveinkben (1946–1963)19

Ismeretkörök és készségek tantárgytömbönként 1946 1950 1956 1963

Anyanyelvi fogalmak és készségek 37,7 35,6 34,3 37,5

Természeti, gazdasági és földrajzi ismeretkörök  6,2  3,8  5,5  3,5

Társadalmi, történelmi ismeretkörök 11,1 10,0  7,7  7,6

Számtani fogalmak és készségek 19,9 24,5 24,2 23,7

Ének – rajz – testnevelés – kézimunka (ún. készségtárgyak) 21,5 22,4 25,3 25,8

Tehát valamivel csökkent az átpolitizáltság (társadalmi, történelmi ismeretkörök), 
és nőtt az ún. készségtárgyak aránya. Nagyobb gondot fordítottak a gyakorlattal 
való kapcsolatra, a gyakorlati készségek kialakítására, a kézügyesség fejlesztésére. 
Először került sor a tanterv kísérleti kipróbálására, a tapasztalatok értékelésére és 
hasznosítására. A tanterv tervezetét megvitatták Győr, Sopron, Szeged, Eger, 
Miskolc, Hódmezővásárhely városokban.20 Ennek nyomán a tananyag kiválasztása 
és elrendezése során az „inkább kevesebbet, de jobban” elvét igyekeztek érvényesí-
teni, nem mindig sikerrel.

1958-tól fokozatosan bevezették a felső tagozatos tantervet is.21 Ennek óraszámait, 
valamint a tanévenként bevezetett új tanterveket/tankönyveket/utasításokat (vastag 
betűvel) jelzi az alábbi táblázat (a humán, a reál és a készségtárgyak tömbjét vasta-
gabb vonallal választottuk el egymástól):

18 62/1956./O.K. 16./OM utasítás. Tanterv és utasítás az általános iskola I–IV. osztálya számára. Tan-
könyvkiadó, Budapest.

19 Horváth Márton (1978): Közoktatás-politika és általános iskola. Akadémiai Kiadó, Budapest, 81. p. 
nyomán

20 Uo. 81–82.
21 153/1958./M.K. 13./MM utasítás. Tanterv az általános iskola V–VIII. osztálya számára. Tankönyvki-

adó, Budapest.
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2. táblázat: Az osztott felső tagozat óraterve (1957–1961)22

Tantárgy

Heti óraszám osztályonként és tanévenként
V. osztály VI. osztály VII. osztály VIII. osztály

57
–5

8

58
–5

9

59
–6

0

60
–6

1

57
–5

8

58
–5

9

59
–6

0

60
–6

1

57
–5

8

58
–5

9

59
–6

0

60
–6

1

57
–5

8

58
–5

9

59
–6

0

60
–6

1

Magyar nyelv és 
irodalom – ebből
Irodalom
Nyelvtan

8

4
4

8

4
4

8

4
4

8

4
4

6

3
3

6

3
3

6

3
3

6

3
3

5

3
2

5

3
2

5

3
2

5

3
2

5

3
2

4

3
1

5

3
2

4

3
1

Orosz nyelv 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Történelem – – – – 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2
Földrajz 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 – 2 2 2
Számtan és mértan 6 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4
Élettelen természet 2 – – –
Fizika – – – – 3 3 3 3 2 2 2 2
Kémia – – – – – – 3 3 3 3
Növény- és állattan 2 2 2 – 2 2 – 2 –
Növénytan – 3 3 – –
Állattan – – 3 3 3 –
Egészségtan – – – 2 2 2 2
Rajz 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Ének 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Testnevelés 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Gyakorlati foglalkozás 2 2 2 2 2 2 2
Osztályfőnöki óra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Összesen: 28 29 29 29 30 30 31 31 30 31 31 31 30 31 31 312

Megint tantárgycsoportokban gondolkodva: a humaniórák és a reáliák aránya 
némileg csökkent a korábbi, 1950-es tantervhez képest, előbbiek 45,2%-ról 41,3%-ra, 
utóbbiak 29%-ról 26,3%-ra estek vissza. Ennek fő oka egyrészt a gyakorlati foglalko-
zások megjelenése, másrészt ezzel az ún. készségtárgyak arányának növekedése. Bár 
az ideológiai-politikai célok továbbra is uralták a tantervet, de már más szempontok 
is jobban érvényesültek. A célrendszeren belül megjelentek a követelmények, 
melyeket a tanulók tervezett tudásának a meghatározásával kapcsoltak össze. 
Legtöbb esetben a tanulók elvárt teljesítményeit fogalmazták meg. Meg kell jegyezni 
azonban, hogy a követelmények több tárgyban (pl. földrajz, kémia, történelem) 

22 Vö. Simon Gyula (1962): Az iskolaügy fejlődése hazánkban (1945–1960). In: Dancs István – Simon 
Gyula (szerk.): Tanulmányok a magyar népi demokrácia neveléstörténetéből II. Tankönyvkiadó, Bu-
dapest, 108–111. táblázatai. Források: 48/1957. MM. sz. utasítás. Művelődésügyi Közlöny, 1. évf. 8. sz. 
153–154.; 153/1958. MM. sz. utasítás. Művelődésügyi Közlöny, 2. évf. 13. sz. 225–234.; 44/1959. MM. sz. 
utasítás. Művelődésügyi Közlöny, 3. 16. 280–281. p.; 147/1960. MM. sz. utasítás. Művelődésügyi Közlöny, 
4. 13. 222–224. p.
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alárendelt szerepet játszottak a túlméretezett tananyaghoz viszonyítva, míg más 
tárgyaknál (pl. rajz, testnevelés) megvalósult a követelmények és a tananyag közötti 
egyensúly.23 

A hazai általánosan képző iskolákban a legjelentősebb újítás 1958-ban a heti 
kétórás gyakorlati képzés bevezetése volt.24 Ez két változatban megjelent tantervet 
jelentett: egy iparit és egy mezőgazdaságit, igaz, ezek keret jellege lehetővé tette 
a különböző tartalmakkal való megtöltést, a helyi adaptációt. Az ipari változat 
középpontjában a fa-, fémmunka, gépszerelés, elektrotechnikai gyakorlatok álltak. 
(VIII. osztályban már motorszerelés is szerepelt a tantervben.) A téeszesítés 
rányomta a bélyegét a tanterv agrárvariációjára, nagyüzemek (termelőszövetkezetek, 
állami gazdaságok) meglátogatását irányozta elő, a betakarítási munkákban való 
segítséget pedig az őszi és tavaszi mezőgazdasági gyakorlat keretében kötelezővé 
tette. Leányiskolákban és leányosztályokban női kézimunkát és házimunkát is 
lehetett tanítani, bár a lányoknak nem készült külön női kézimunka-tananyag. 
A tanulóknak az új tantárgy keretében el kellett sajátítania a termelés alapjait, 
aminek az eredménye „a munka megszerettetése és a pályaválasztás előkészítése” 
lehetett.25 

A TÖRTÉNELEM MINT VEZETŐ IDEOLÓGIAI TÁRGY

A forradalom leverését követően a szovjet szuronyok hegyén hatalomra került 
Kádár-rendszernek szembe kellett néznie – többek között – a történelemtanítás 
eredménytelenségi sokkjával is, amit 1956 fényesen bizonyított. A korábbi merev 
szemlélet bizonyos fokú oldódását jelentette már a történelmes szakfelügyelők 1957 
decemberi értekezletének a határozata, mely a tankönyvfetisizmussal való szakítást 
fogalmazta meg: „…a tanárnak nem kell ’mindenről’ beszélnie az órán, ami a tan-
könyvben benne van, s amit a tanulónak meg kell tanulnia. Sőt – ellenkezőleg – éppen 

23 Vö. Ballér Endre (1996): Tantervelméletek Magyarországon a XIX–XX. században. Tankönyvkiadó, 
Budapest, 109–110. p.

24 1.014/1958. (III. 29.) Korm. számú határozat a műszaki-gyakorlati nevelés fokozottabb fejlesztéséről 
az általánosan képző iskolákban (1959). In: Törvények és rendeletek hivatalos gyűjteménye, 1958. Igaz-
ságügy-minisztérium és a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány Titkársága. Közgazdasági és 
Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1959.; A művelődésügyi miniszter 146/1958. MK 10. MM sz. utasítása. In: 
Nagy Pál (2011): Az oskolai bizonyságtól az érettségi vizsgáig. A Hajdú-Bihar megyei Levéltár közlemé-
nyei 32. Debrecen, 25–26. Vö. Somogyvári Lajos (2015): A gyakorlati foglalkozás bevezetése az általá-
nos iskolában. Educatio, 24. 4. 79–90. p.

25 A minta a gyakorlati képzés (középiskolában politechnika) bevezetésénél is szovjet volt, ahol már – 
Bulgáriával, Csehszlovákiával és az NDK-val egyetemben – 1959-ben teljes körűen bevezették. Erre 
nálunk csak (Lengyelországgal egyidőben) 1961-ben került sor. Vö. Setényi János (1992): Az 1961. évi 
III. (Oktatási) törvény politikai vázlata. In: Balogh László (szerk.) Az oktatási törvénykezés hazai törté-
netéből. Évfordulók, események, 1991. Az MTA Pedagógiai Bizottsága neveléstörténeti albizottságának, 
az MPT neveléstörténeti szakosztályának közös felolvasó ülése, 1991. december 4. Neveléstörténeti 
füzetek 11. OPKM, Budapest, 67–68. p.
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az a jó, ha a tanár az anyag leglényegesebb részeit emeli ki, s azokkal elmélyültebben 
foglalkozik.”26

Közben a művelődésügyi miniszter éves utasításaiban szabályozta az iskolai 
oktatást, benne az általános és középiskolai történelemtanítást is.27 Az általános 
iskolában elrendelték a tankönyv ókorral foglalkozó részének a tanítását is (ez 
vezetett néhány évvel később a történelem tantárgy 5. osztályba történő „lekerülésé-
hez”), a következő kiemelt megjegyzéssel: „A fő törekvés az legyen, hogy a rabszolga-
ság lényeges vonásaival, bomlásával és a feudalizmus kialakulásával ismerkedjenek 
meg a tanulók.”28 Itt egyértelműen a marxi formációelmélet központi szerepének 
a megerősítéséről volt szó. De ezt alátámasztotta az is, hogy a Tájékoztató a németal-
földi szabadságharc, az angol forradalom és a francia felvilágosodás feltétlen 
tanítását szorgalmazta, hisz – tesszük hozzá – „a forradalmak a történelem gőzmoz-
donyai” (Marx), és a felvilágosodás a marxizmus előzményei közé tartozik. Ne 
feledjük, a marxizmus monopóliuma 1956-ot követően hazánkban nem szűnt meg, 
csak annak vulgarizált, sztálinista változata „enyészett el” fokozatosan.

1958-ban napvilágot látott az új általános iskolai történelemtanterv.29 Új elem volt 
benne az életkori sajátosságok figyelembevétele és – az ún. szocialista hazafiság 
mellett – a proletár nemzetköziségre való nevelés követelménye, a sok hasonló 
ideologikus cél és feladat mellett. Természetesen megmaradt a marxista-leninista 
világnézeti kizárólagosság és a magyar történelem középpontba állítása. Az új 
tanterv a korábbiak (pl. az 1950-es) elvont, tételszerű jellegének ellenhatásaként 
láthatóan túlságosan bőséges tényanyagot tartalmazott. Elméleti, metodikai cikkek 
támogatták ezt a törekvést: „… tanítsunk sok tényt, és ezek alapján jussunk el 
az általánosításokhoz”.30 Sőt: „A történelemtanítás célkitűzéseit csakis úgy érheti el, 
ha megfelelően kiválasztott bőséges események és tények megtanításán alapul.”31 
Ugyanakkor megállapítható volt már a korabeli kutatások tapasztalatai alapján: 
„Nem az egymástól elszigetelt, egymagukban álló tények és események bősége, hanem 
a múlt történéseit érzékelhetővé tevő konkrét – azaz a tényeknek és eseményeknek 
az adott fejlettségi szinthez igazodó – történeti szintézise képes csak szemléletes 
képzeteket kialakítani és érzelmeket kelteni a tanulókban.”32 A fentiek következtében 

26 A történelem szakos szakfelügyelők értekezletének határozata az általános iskolai történelemórán való 
szemléltetéssel kapcsolatban. Történelemtanítás, 3. (1958) 1. 10. p.

27 A művelődésügyi miniszter 48/1957. (M. K. 8.) MM számú utasításának melléklete. 2. Történelem, 
VI–VIII. osztály. Tankönyvkiadó, Budapest; Melléklet a művelődésügyi miniszter az általános iskolák 
1958/59. tanévi munkájáról szóló utasításához. 2. Történelem, VIII. osztály. Tankönyvkiadó, Budapest. 

28 A művelődésügyi miniszter 48/1957. (M. K. 8.) MM számú utasításának melléklete. 2. Történelem, VI–
VIII. osztály. Tankönyvkiadó, Budapest, 17. (Tájékoztató)

29 Tanterv az általános iskola V–VIII. osztálya számára. Történelem. Tankönyvkiadó, Budapest, 1958. 
42–63. l. p.

30 Veress Judit (1954): A tények és általánosítások szerepe az általános iskolai történelemtanításban. 
Köznevelés, 10. 11. 168–169. p.

31 Seres József (1957): Az általános iskolai történelmi tanterv alapelvei. Köznevelés, 13. 9. 214. p.
32 Szebenyi Péter (1970): Feladatok – módszerek – eszközök. (Visszapillantás a hazai történelemtanítás 

múltjára) Tankönyvkiadó, Budapest, 192. 
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eseményekben túlrészletezett tankönyvek33 jelentek meg, amit a tanárok igyekeztek 
gondosan vissza is kérdezni a tanulóktól. 

1959 májusában a Magyar Történelmi Társulat szombathelyi országos vándor-
gyűlésén már körvonalazódtak az új alapelvek és a feladatok:

 ■ „A világnézeti nevelés érdekében tudatos egységet kell alkotnia a tankönyvnek, 
tantervnek és a tanári munkának. […]

 ■ Az iskolai oktató-nevelő munka egészét, mint oszthatatlan egységet kell e nagy cél 
szolgálatába állítanunk. […]

 ■ Először azt vizsgáljuk meg, milyen feltételek szabják meg a […] korszerű művelő-
dési anyag kiválasztását. […]

 ■ Ugyanakkor nem kis mértékben éppen az ismeretanyag maximalizmusa miatt 
nem tanulnak meg önállóan gondolkodni, s nem bontakozhat ki alkotó fantáziá-
juk. [ti. a tanulóknak] […]

 ■ …nem lehet az egyes tantárgyak tudományos ismeretanyagából mint egyedüli 
princípiumból kiindulni a tantárgy tanítási anyagának és tantervének kialakítá-
sakor. […]

 ■ A történettanítás előtt álló egyik legégetőbb feladat: kialakítani a történettanítás 
korszerű művelődési anyagát. […]

 ■ … a tanulónak történelmi szemléletet kell adnunk, s ezt csak a ma megkövetelt 
lexikális tananyag-követelmények csökkentésével érhetjük el. […]

 ■ A történettanítás előtt álló feladatokat pedig csak a korszerű művelődési anyag s 
a tanítás jobb módszereinek állandó szimbiózisa oldhatja meg.”34

Amikor 1960-ban valójában megkezdődtek a reformmunkálatok, a történelem-
tantervek készítői abból a felismerésből indultak ki, hogy új tantárgykoncepcióra 
van szükség. Tisztázni kellett a tantárgy tanítása előtt álló célokat, feladatokat, 
tananyagot, a követelmények rendszerét és a tantárgyak közötti koncentráció 
lehetőségeit.

A reform előmunkálatai során a következő irányelvek alakultak ki (a kulcsszava-
kat, -gondolatokat itt és a továbbiakban kiemeltük):

 ■ A történelem komplex felfogása, művelődési anyagának komplex értelmezése 
szakítást jelentett az egyoldalú politikatörténeti szemlélettel. E felfogás a törté-
nelemnek a gazdaság, társadalom, politika, kultúra és civilizáció egységében 
való tárgyalását jelentette.

33 Filla István – Szabolcsi József (1957): Történelem az általános iskola VI. osztálya számára. Tankönyvki-
adó, Budapest, 206 p. (!) (Kísérleti tankönyv)
Kiss Béla (közrem. Köves Károly) (1957): Történelem az általános iskolák VII. osztálya számára. Ill. 
Kondor Lajos. Tankönyvkiadó, Budapest, 176 p.
Petrik János – Vörös István (1957): Történelem az általános iskolák VIII. osztálya számára. Tankönyv-
kiadó, Budapest, 142 p. 

34 Szabolcs Ottó (1959): Történelemtanításunk időszerű kérdései. Történelemtanítás, 4. 4. 3–5. p.
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 ■ A világtörténelmi látásmód az ötvenes évek „magyarglóbuszos, a 400 év küzdel-
mei alapján nemzetileg glorifikált”35 történelemtanítása helyébe a világra való 
fokozottabb nyitást, s reálisabb nemzeti önismeretre nevelést kínálta.

 ■ A történelemtanítás időszerűsége az adott jelent kívánta szolgálni,36 de nem 
a Rákosi-korszakban tapasztalt felületes aktualizálás és frázisos deklarálás 
módszereivel.

A tantárgykoncepció37 a célok elsődlegességét vallotta, mely a tantárgy tartalmá-
val „dialektikus egységet” képez. „A cél válik a tartalom részelemei kiválogatásának, 
a két iskolatípuson belül az általános és a középiskolai történelemtanítás differenciált 
elhatárolásának iránytűjévé.”38 Fontos szempont volt az is, hogy tárgyunk „több más 
tárggyal érintkezik, azokkal közös célok, feladatok megvalósítására alkalmas. […] 
A tantárgyak közötti koncentráció problémakörén belül ’az idők szava’ jelentkezik egy 
eddig szunnyadó kérdésben, a technika- és tudománytörténet bizonyos elemei 
tanításának kérdésében.”39

A tanulmány természetesen a marxista társadalom- és történelemszemlélet 
talaján állva az antinacionalista, antiklerikális és ateista nevelést szorgalmazta, s 
a történelmet a politikai nevelés eszközének gondolta. Fontosnak tartotta, hogy 
tanításunknak, különösen „az előző évek történelemtanításához képest jóval nagyobb 
hányadban kell foglalkoznia az emberi munka – az emberi civilizáció minden értéke 
forrásának – történetével.”40

Az általános iskolai történelemtanítás akkori alapelveit a következőkben foglal-
hatjuk össze: 

 ■ Közelebb kívánták vinni az élethez. Ez azt jelentette, hogy valóságosabban, 
színesebben, élményszerűbben kell a tanulók elé tárni a múltat.

 ■ Ki kívánták alakítani az általános iskolai történelemtanítás korszerű művelődési 
anyagát. Itt az 1948-ban, a marxista tankönyvek megjelenésének a kezdetével 
megindult „kultúrforradalomnak” a folytatásáról volt szó. A korabeli „kétfron-
tos harcot” jól jelzi, hogy „…olyan általános történelmi alapműveltség nyújtása 
a feladatunk, amely a tantárgyak között a tanulók világnézeti-erkölcsi nevelése 
szempontjából nemcsak a burzsoá iskolához képest lényegesen, minőségileg más, 
hanem az elmúlt évek történelemtanítási gyakorlatához képest is jóval hatéko-
nyabb.”41

35 Utalás az „ötvenes évek” elején kánonként használt „vezérkönyvre”: Mód Aladár (1948): 400 év küzde-
lem az önálló Magyarországért. Szikra, Budapest. (Több kiadása volt.)

36 Szabolcs (1959) 5.
37 Veress Judit (1960): Tantárgykoncepció történelemből (Az iskolareformmal kapcsolatos tantervi mun-

kálatokhoz). Pedagógiai Szemle, 10. 9. 738–755. p. 
38 Uo. 745. p.
39 Uo. 746–747. p.
40 Uo. 750. p.
41 Veress Judit (1961): Az általános iskola új történelemtantervének alapelveiről. In: Az általános iskola 

tartalmi továbbfejlesztésének vitaanyaga (Tanulmányok). II. kötet. Tankönyvkiadó, Budapest, 113. p.
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Amivel nem biztos, hogy egyetérthetünk, de különösen jól jellemzi a kor pedagó-
giai gondolkodását:

 ■ „az oktató-nevelő munka szolgálja […] a szocialista világnézet és erkölcs kialakí-
tását”;

 ■ osztályharcok történetét kínálja, melyben a haladás és reakció mindenkori 
küzdelme játszódik.

Ekkor már a korábbi általános iskolai tantervektől eltérően V. osztályban is 
tanítani kívánták a „történelmet”, pontosabban ismét „történelmi olvasmányokat” 
szerettek volna feldolgoztatni. Ebből levezetve: „az általános iskolai történelemtaní-
tás didaktikai jellegét a jövőben elsősorban az elbeszélő, olvasmányos előadásmód 
fogja meghatározni.”42

OKTATÁSI TÖRVÉNY – REFORMTANTERV: ÁLREFORM 
A KONSZOLIDÁCIÓ JEGYÉBEN

Bár a fennálló rendszer lényege 1956-ot követően nem változott, de legitimációs 
jelleggel szükségesnek látszott a konszolidáció időszakában a jogállamiság demokra-
tikus formáinak és eljárásainak a felelevenítése, mely a hatalmi viszonyok stabilizá-
lását is szolgálta. Ennek eszköze volt a Magyar Népköztársaság oktatási rendszeréről 
szóló 1961. évi III. törvény.43 A törvény az iskola és az élet szorosabb kapcsolatának, 
a műveltség színvonalemelésének az igényét fogalmazta meg, a szocialista világné-
zeti és erkölcsi nevelés elvét hangoztatva. Ehhez új elemként csatlakozott a politech-
nikai nevelés követelményének a megfogalmazása a gyakorlattal való kapcsolat 
jegyében. Ennek „előszobája” a gyakorlati képzés tantárggyal az általános iskola, de 
fő terepe a középiskola, és azon belül is az ekkor létrehozott szakközépiskola lett, 
amely valamely szakmában érettségivel egybekötött szakmai képesítést kívánt 
nyújtani.44 Legkevésbé az általános iskola változott. Maradt a 8 osztály, de a tanköte-
lezettség 16 éves korra történő felemelése következtében hozzá kapcsolva létrehozták 

42 Uo. 114–115. p.
43 Dokumentumok… II. (1990) 401–407. (Magyar Közlöny, 1961. 74. sz. okt. 17.) http://misc.bibl.u-szeged.

hu/11854/1/mp_1962_001_4412_001-007.pdf (1945 óta először szabályozta törvényi úton az oktatás-
ügyet az erősen korlátozott működésű Országgyűlés.)

44 Többen részletesen elemezték ezt a törvényt. Pl. Halász (1988) http://halaszg.ofi.hu/download/Ifjusag_
nevelese.htm
Setényi (1992) 64–72. p.
Kelemen Elemér (2002): Hagyomány és korszerűség. Oktatáspolitika a 19–20. századi Magyarországon. 
Oktatáskutató Intézet – Új Mandátum Kiadó, Budapest, 58–59. p.
Kelemen Elemér (2003): Oktatáspolitikai irányváltozások Magyarországon (1945–1990). Új Pedagógiai 
Szemle, 53. 9. 25–32. p http://epa.oszk.hu/00000/00035/00074/2003-09-ta-Kelemen-Oktataspolitikai.
html
 Kelemen Elemér (2011): Az 1961. évi III. (oktatási) törvény. Budapesti Nevelő, 47. 3–4. 20–32. p. 
Az országgyűlési „vitában” mindössze 17 képviselő szólalt fel, és csak 5 vidéki honatya nyilatkozott 
óvatosan bíráló hangnemben. Vö. Kelemen (2011) 23. p.

http://misc.bibl.u-szeged.hu/11854/1/mp_1962_001_4412_001-007.pdf
http://misc.bibl.u-szeged.hu/11854/1/mp_1962_001_4412_001-007.pdf
http://halaszg.ofi.hu/download/Ifjusag_nevelese.htm
http://halaszg.ofi.hu/download/Ifjusag_nevelese.htm
http://epa.oszk.hu/00000/00035/00074/2003-09-ta-Kelemen-Oktataspolitikai.html
http://epa.oszk.hu/00000/00035/00074/2003-09-ta-Kelemen-Oktataspolitikai.html
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a kétéves ismétlő iskolát. A korábbi technikumok helyén megszületett a szakközépis-
kola. A gimnáziumok áttértek az ún. „szakmai előképzettséget” adó 5 + 1 képzésre 
(öt nap tanulás + 1 nap munka).45 Eltörölték viszont a közép- és felsőfokú felvételnél 
korábban alkalmazott származás szerinti megkülönböztetést. 

Mivel a törvény célkitűzései közül sem a középiskolai oktatás fokozatosan 
kötelezővé tétele, sem a politechnikai képzés meghonosítása nem sikerült, az intéz-
kedéseket 1965-ben legfelső pártszinten visszavonták.46 Ez az oktatási reform 
bizonyult a konszolidáció időszakában a kialakulóban lévő Kádár-rendszer egyetlen 
látványos politikai kudarcának.47

3. táblázat: Iskolarendszerünk 1961 után48

Életév Egyetemek, főiskolák Felsőfokú technikumok, 
Főiskolák, egyetemek

Érettségi vizsga
Szakmai alapfokú vizsga

Érettségi és szakmai 
vizsga

18 Szakmunkásvizsga Szakmai 
alapfokú vizsga17

Gimnázium

Szakközépiskola
(+ technikumok, 

1951–1969, 1985-ben 
újraindult)

Szakmunkásképző 
intézet

16 Szakiskola vagy
Ismétlő iskola15

14

Általános iskola felső tagozat
13
12
11
10

Általános iskola alsó tagozat
9
8
7
6

Óvoda
5
4
3

45 E sorok írója éppen az 5+1-es rendszer 1961 és 1965 közötti működése idején volt gimnazista. Lát-
hatóan inkább terhére voltunk a vállalatnak, melynek üzemében minden szerdán lakatos képzésre 
megjelentünk. 

46 Egyébként a 143/1962. (Műv. K.) MM sz. utasítás már egy év múlva megyei (fővárosi) feladatként ha-
tározta meg az 5+1 rendszer megvalósítását, amely 1965-től szép csendben „kimúlt”. Vö. Az MSZMP 
Politikai Bizottságának határozata az oktatási reform eddigi végrehajtásának főbb tapasztalatairól és 
a további feladatokról: „A munkára nevelést továbbra is oktatásunk fontos alapelvének tekintjük, de 
mivel a gimnáziumba bevezetett szakmai előképzéshez a pedagógusok és üzemek egy részének jelentős 
erőfeszítése ellenére nincsenek meg a reális feltételek, azt nem tehetjük kötelezővé.” Dokumentumok… II. 
(1990) 509. p.

47 Setényi (1992) 64p.; Kelemen Elemér eleve „álreformnak” nevezi: Kelemen (2003) 25−32. p.
48 Kovátsné Németh Mária (1995): Hazai iskolarendszerek a XX. században. In: Oktatási rendszerek. 

Erdészeti és Faipari Egyetem Tanárképző Intézet, Sopron nyomán. http://okt.ektf.hu/data/forgos/file/
tananyag/nadasi/422_az_ipari_szakoktats_s_a_tanonckpzs_kezdete_s_kiteljesedse.html

http://okt.ektf.hu/data/forgos/file/tananyag/nadasi/422_az_ipari_szakoktats_s_a_tanonckpzs_kezdete_s_kiteljesedse.html
http://okt.ektf.hu/data/forgos/file/tananyag/nadasi/422_az_ipari_szakoktats_s_a_tanonckpzs_kezdete_s_kiteljesedse.html
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Az oktatási törvényt természetesen új tantervek kiadása követte. Az általános 
iskolai tanterv49 bevezetésére is fokozatosan, lépcsőzetesen került sor 
az 1963/1964-es tanévtől egészen 1970/1971-ig.50 Érdekes, ha összehasonlítjuk 
az egyes tantárgyak, tantárgycsoportok óraszámait és azok százalékos arányát 
a korábbi általános iskolai tantervekével. Előbb azonban vizsgáljuk meg az általános 
iskolákban tanulók és tanítók helyzetét a számok nyelvén az iskolatípus létrejöttétől.

4. táblázat: Az általános iskolák főbb mutatói (1945–1978)51

Tanév

Egy iskolára Egy osztály
teremre

Egy tanuló
csoportra Egy tanerőre Egy osztály

teremre jutó 
tanulócsopor

tok átlagos 
száma

ju tó  t a nu l ó k á t l ago s  s z á m a

1945/1946 147,4 62,9 53,1 44,4 1,18
1950/1951 198,9 50,5 39,7 34,9 1,27
1955/1956 197,1 45,6 31,9 24,4 1,43
1960/1961 220,7 46,2 32,6 24,8 1,42
1965/1966 234,2 44,6 32,2 22,7 1,39
1970/1971 203,6 35,4 26,9 17,7 1,32
1977/1978 287,0 32,7 26,3 15,4 1,23

 Bár a rossznyelvek szerint a statisztika a lényeg elfedését szolgálja, de a táblázat-
ból látható, hogy egy tanulócsoportban az 1945. évi 53 helyett 1978-ban már csak 
közel negyede, 15 diák tanult, egy nevelő 44 helyett csak 15-öt tanított. Tehát 
az átlagos feltételek látványosan javultak. Az iskolák száma jelentősen csökkent – 
7.440-ről 4.022-re –, az osztálytermeké viszont csaknem kétszeresére nőtt, 17.442-ről 
33.307-re.52 

5. táblázat: Az általános iskolai tantermek számának növekedése 1945 és 1975 között

1945 és 1950 között: 7281-gyel nőtt
1950 és 1955 között: 2182-vel nőtt
1955 és 1960 között: 3250-nel nőtt
1960 és 1965 között: 1556-tal nőtt
1965 és 1970 között: 191-gyel csökkent
1970 és 1975 között: 985-tel nőtt

49 Tanterv és utasítás az általános iskolák számára. Művelődési Minisztérium, Budapest, 1963.
50 Horváth (1978) 99. táblázata szerint.
51 Horváth Márton (1985): Az általános iskola évtizedei. Módszertani Közlemények, 25. 2. 66. p. nyomán
52 Andor Mihály adatai alapján a háború előtt a 6–14 éves korosztály által használt tantermek száma 

43.605 volt, 1977–1978-ban pedig 33.307! Ráadásul – ahogy táblázatunk jelzi – 1945 és 1975 között 
15.063-mal szaporodott a tantermek száma, de ebből 7.281 az újjáépítés az 1945 és 1950 közötti idő-
szakában, 7782 pedig – tehát alig 500-zal több – az 1950 és 1975 közötti 25 évben. Vö. Andor Mihály 
(1980−1981): Dolgozat az iskoláról. In: M. Kiss Sándor (szerk.): Dolgozatok az iskoláról (1987). Művelő-
déskutató Intézet, Budapest, 26−76. p.
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Ez – az iskolaépítéseken túl – a kis, osztatlan vagy részben osztott iskolák számá-
nak jelentős csökkenésének az eredménye. (Arányuk 1950 és 1980 között 75%-ról 
29%-ra esett vissza.53) Ugyanakkor – tesszük hozzá – már korábban állandósult 
a tanteremhiány, s ezzel a váltakozó – délelőtti és délutáni – tanítás. Az iskolaépüle-
tek 50%-a 1914 előtt, 25%-a 1914–1945 között épült, korszerűtlen, és a tanulólétszám 
többszörösére növekedése miatt erősen „elhasznált” állapotban volt.54 

Az infrastruktúra után a felső tagozatos tanterv vizsgálatánál vegyük elő ismét 
az első tagozatos tantervnél már alkalmazott, tantárgycsoportok szerinti vizsgálati 
szempontot, újra visszatekintve az előző általános iskolai tantervekre is!

6. táblázat: Összehasonlító táblázat a nyolc év alatt tanított fő tantárgycsoportokról (1946., 
1950., 1958., 1963. évi tanterv)55

Tantárgy, tantárgy
csoport

1946 1950 1958 1963
óraszám % óraszám % óraszám % óraszám %

Magyar nyelv és 
irodalom 70 31,25 77 34,85 70 31,7 63 28,9

Orosz nyelv – – 12 5,43 12 5,43 12 5,5
Társadalomtudomá-
nyok, (történelem, 
alkotmánytan)

8 3,57 8 3,62 8 3,62 8 3,67

Földrajzi tárgyak 
(lakóhely- és 
környezetismeret)

10 4,46 14 6,33 12 5,43 15 6,88

Matematika 32 14,29 46 20,81 42 19 41 18,8
Természettudomá-
nyi tárgyak (fizika, 
kémia, biológia)

14 6,25 18 8,14 16 7,24 18 8,26

Művészeti tárgyak 
(ének-zene, rajz) 30 13,39 30 13,58 29 13,1 27 12,4

Testnevelés 16 7,15 16 7,24 16 7,24 16 7,34
Gyakorlati-műszaki 
foglalkozás – – – – 12 5,43 14 6,42

Hittan 16 7,15 – – – – – –
Osztályfőnöki óra 4 1,78 – – 4 1,81 4 1,83
Fakultatív tárgyak 24 10,71 – – – – – –

Összesen 224 100% 221 100% 221 100% 218 100%

53 Polónyi István (2015): Az általános iskola történetének néhány gazdasági aspektusa. Educatio, 24. 4. 
59. p.
Forray R. Katalin (1998): A falusi kisiskolák helyzete. Kutatás közben 220. Educatio füzetek. OKI, 
Budapest, 9. táblázata alapján.

54 Kovács Éva (1995): Öt nap tanulás – egy nap munka. Munkaoktatás a Kádár-korszak elején. História, 
17. 9−10. https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/historia/95-0910/ch19.html

55 Horváth (1978) 100. táblázata nyomán.

https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/historia/95-0910/ch19.html
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Jól látható, hogy az 1958. és 1963. évi óratervek között nincs nagy különbség, 
hiszen egy tőről fakadtak, azonos reformfolyamat termékei. Nőtt a természettudo-
mányi, a földrajzi és a gyakorlati-műszaki tárgyak óraszáma, csökkent viszont 
a magyar nyelv és irodalomé, valamint a művészeti tárgyaké. A tanterv tartalmi 
részét vizsgálva megállapíthatjuk, hogy az általános iskola célját és feladatait – tan-
tervelméleti szakértők intelmei56 ellenére – továbbra is a politikai, ideológiai dekla-
rációk uralták: „megalapozza a kommunista ember személyiségének kialakítását”, 
„fejlessze bennük a kommunista emberre jellemző erkölcsi tulajdonságokat”, de ezt 
hangoztatták az egyes – főleg felső tagozatos – tárgyak (pl. irodalom, történelem, 
földrajz) feladatai is.57 Például tárgyunkkal kapcsolatban Glatz Ferenc értékelése 
szerint „… az 1962. évi tanterv célkitűzésében és konstrukciójában még megtalálha-
tók a korábbi évtizedek ún. törtmatos és dialmatos célkitűzései, a történelem-tan-
anyag az általános, a marxizmus-leninizmus világnézeti tárgyaira koncentrált 
alapelvek deduktív levezetése. De már hiányoznak az ötvenes évek tananyagelemei, 
nemcsak a Rákosi- és Farkas-idézetek, de már újragondolás mutatkozik a Habsburg-
kérdésben, a gazdasági, társadalmi kérdésekben. Sőt már megfogalmazta az anyagi 
kultúra fontosságát, a természetformáló ember szerepét, azt az igényt, hogy a tények-
nek és az elméleti következtetéseknek összhangba kell kerülniük.”58 

Veress Judit korabeli összegzése teljesen alátámasztja a negyedszázaddal későbbi 
megállapításokat (a kulcsszavakat itt is kiemeltük):

 ■ a történelemtanítás feladatai a szocialista nevelés előtt álló feladatok rendszerébe 
illeszkednek bele;

 ■ a központi feladat a világnézeti nevelés, ezért a történelem a társadalomtudomá-
nyi tantárgyak között központi helyet foglal el;

 ■ fontos a szocialista jelen és a kommunista jövő megértése a tanulók részéről;
 ■ a materialista nevelésnek, benne a termelőerők, termelési viszonyok és termelési 
mód törvényszerűségeivel, már az alapfokú történelemtanításban érvényesülni 
kell;

 ■ a jelenre való felkészítés a legújabb kor részletesebb, mélyebb elemzését vonja 
maga után;

 ■ a dialektikus gondolkodás módszerének a tananyag feldolgozásának középpont-
jába kell kerülnie;

 ■ a szocialista hazaszeretetre és nemzetköziségre nevelés a történelemtanítás 
sajátos feladata;

56 Faludi Szilárd (1967): A tantervi anyag kiválasztásának elvi alapjai az általánosan művelő iskolában. 
Kandidátusi értekezés, Arcképek sorozat. Aula Kiadó, 2006, Budapest.

57 Tanterv (1963) 225., 311., 339. Érdekes, hogy míg az 1950. évi tanterv „szocialista emberről” ír, addig – 
1956 tragédiája után (!) – itt „kommunista emberről” esik szó. Mindez valószínűleg az 1961. évi XXII. 
szovjet és az 1962. évi VIII. magyar pártkongresszuson meghirdetettek – a kommunizmus építése, 
illetve a szocializmus teljes felépítése – következménye.

58 Glatz Ferenc (1990): Történelemtanítás és az új történelemszemlélet (1988). In: Glatz Ferenc: Történet-
írás korszakváltásban (Tanulmányok). Gondolat Kiadó, Budapest, 326. p. (Tanterveink: 1962, 1978)
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 ■ az osztályharcok kiemelkedő eseményei a tanítás középpontjába kell, hogy 
kerüljenek;

 ■ akárcsak a munkásosztály nemzetközi harcának és ideológiai fejlődésének;
 ■ fontos a felépítmény területéről az állam, az egyes korokra jellemző ideológiák 
(pl. kereszténység, reformáció, felvilágosodás, marxizmus) és művészetek „reális 
ismeretekkel” történő bemutatása;

 ■ az ateista nevelés, a tudatos valláskritika;
 ■ az idealista gondolkodás maradványai elleni harc;
 ■ az esztétikai nevelés;
 ■ a történelemtanítás részvétele a képzés általános programjában, a tanulók 
készségeinek és képességeinek a fejlesztésében;

 ■ fontos az érdeklődés, a képzelőerő, a gondolkodóképesség fejlesztése, a történelmi 
térben és időben való tájékozódás képessége, a beszédkészség és a szabatos 
előadásmód fejlesztése is. 59

Ballér Endre a következő megállapításra jut a tanterv egészével kapcsolatban: 
„Összegezve megállapítható, hogy a hatvanas évek általános iskolai és gimnáziumi 
tantervei előrelépést jelentettek tantervelméleti szempontból az előző dokumentumok-
hoz viszonyítva. […] Nem tudták érvényesíteni [azonban] még azt a fordulatot sem, 
melyet a ’hivatalos’ tantervelmélet képviselt és szorgalmazott.”60 Mindennek ellenére 
megállapíthatjuk, hogy ezek a tantervek voltak „a leghosszabb életűek a felszabadulás 
óta a magyar közoktatás történetében, nagyjából tizenhét évig voltak érvényben.”61

Az alsó tagozatos tanterv kevéssé változott, hiszen 1956-ban történt egy megújí-
tás. A beszélgetés és lakóhelyismeret helyett környezetismeret tárgyat vezettek be, és 
a negyedik osztály földrajzórái az 5. osztályba kerültek (Magyarország földrajza 
olvasmányos keretben). Új elnevezésű tárgyak is voltak: zenei nevelés, nyelvtan-
helyesírás, számtan-mértan és gyakorlati foglalkozás. Kidolgozottabb lett az alsó és 
felső tagozat közötti átmenet. A tananyag mennyiségének a csökkentésével több időt 
biztosított a tanterv a képességek fejlesztésére.

A felső tagozatos szaktárgyi tantervek között tallózva rögtön a magyar irodalom 
tantervében – részben az óraszámcsökkenésből (heti 4 óra helyett csak 3) fakadóan –
következett be jelentős változás. Az addigi 20 írói életrajz helyett csak 6 maradt 
(Csokonai, Petőfi, Arany, Ady, Móricz és József Attila). A szemelvényanyag jelentős 
részét is kicserélték – úgymond – a hatékonyabb világnézeti, erkölcsi nevelés 
érdekében. A nyelvtan óraszáma is alapvetően csökkent – pontosabban 5−6. 
osztályban csökkent, de 8. osztályban emelkedett. Az indok: az alsóbb osztályok 
tehermentesítése, illetve az életkori sajátosságok fokozottabb figyelembevétele. 
A földrajz tantárgyban a leíró jelleg dominált, 5. és 8. osztályban a megfelelő életkori 

59 Veress Judit (1963): Vezérfonal az általános iskolai történelemtanterv feldolgozásához. Történelemtaní-
tás, 8. 1. 3−10. p.

60 Ballér (1996) 119. p.
61 Sarkadi László (1988): Beszélgetések dr. Zibolen Endrével. OKI, Budapest, 184.p.
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szintű tananyag, Magyarország természeti és gazdasági földrajza, keretbe foglalta 
Európáét (6. osztály, persze főleg a szocialista országokéval) és az Európán kívüli 
kontinenseket (7. osztály). 

A számtan és mértan tantervében is csökkentésre került sor, a lényeg az összefüg-
gések megláttatása és a gondolkodtatásra törekvés lett. Ennek indoka: „A matemati-
kai képzés szempontjából sem előnyös a számtan és mértan éles elhatárolása; ez 
önkéntelenül is az aritmetikai tartalom elhalványítására vezet a mértanban és 
a mértani vonatkozások csökkentésére a számtanban.”62

A természettudományos tárgyak közül a fizika tantervében – bár az óraszám 
eggyel emelkedett – jelentős részletek maradtak el a mechanikában és hőtanban, 
fénytanban és hangtanban, valamint elektromosságtanban egyaránt. Kémiában 
a szerves kémia anyagát könnyítették, és tették a 8. osztályos anyag végére. Ugyanis 
„Az eddigi tapasztalatok alapján az általános iskolában az organikus vegyületek 
kémiai alapon folyó tanítása pedagógiai szempontból nem mutatkozik gazdaságos, 
eredményes eljárásnak.”63 A legszínesebb, a legérdekesebb talán az élővilág oktatása 
lett.64 Tananyaga a közvetlen környezet növény- és állatvilágának megismertetésétől 
haladt az egyre távolibb tájak élővilágának megismertetése felé, és 8. osztályban 
jutott el a törzsfejlődés bemutatásával az emberhez.

TANKÖNYVEK, TANESZKÖZÖK

Az új tanterv teljes tankönyvcserét tett szükségessé, amelyet a közismereti tanköny-
vek terén monopolizált helyzetű Tankönyvkiadó bő fél évtized alatt hajtott végre. 
Az 1962 és 1968 között megjelenő tankönyvek az 1980-as évek elejéig voltak forga-
lomban. Bár kimaradtak belőlük a „személyi kultuszos” szövegek, de az 1958-as 
párhatározat nyomán erőteljes lett a tankönyveken keresztül folytatott ideológiai 
harc. Néhány mennyiségi adatot közlünk korabeli tankönyvkiadásunkról,65 amihez 
azt kell hozzátennünk, hogy ekkoriban az egykönyvűség dívott, nem volt tankönyvi 
választhatóság.

62 Cser Andor (1961): A matematika tantervével kapcsolatos főbb problémák és azok megoldása az új tan-
terv tervezetében. In: Általános irányelvek a tantervek készítéséhez (1961). Az általános iskola tartalmi 
továbbfejlesztésének vitaanyaga. Tanulmányok. Tankönyvkiadó, Budapest, 123−137. p.

63 Garami Károly (1961): Az általános iskolai kémiatanítás tantervi tervezetének alapelvei. In: Általános 
irányelvek a tantervek készítéséhez (1961) 150−157. p.

64 Nóga Tibor (1961): Az általános iskolai „Élővilág” tantervi javaslata. In: Általános irányelvek a tanter-
vek készítéséhez (1961) 158−164. p. – Nem véletlen, hogy a ’70-es évek végén végzett tantárgyi attitűd-
vizsgálatokban mindig az élővilág végzett az élen. Vö. Olgyai Andrásné (1985): „Melyik tantárgyat 
szereted legjobban, és miért?” Történelemtanítás, 30. 1. 3−5. p. 

65 Forrás: Mészáros István (1989): A tankönyvkiadás története Magyarországon. Tankönyvkiadó – Dabasi 
nyomda, Budapest – Dabas, 147−148. p.
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7. táblázat: Alsó- és középfokú tankönyvek 1976–1977-ben

Év Tankönyvféleség száma Példányszám Felhasznál papír tonnában

1976 909 25 315 000 6123

1977 861 24 244 000 5898

8. táblázat: A tankönyvmennyiség megoszlása az egyes kiadók között

Kiadó
1976 1977

Tankönyvféleség Példányszám Tankönyvféleség Példányszám

Tankönyvkiadó 493 24 136 000 498 22 799 000

Műszaki Könyvkiadó 335 867 000 271 967 000

Közgazdasági és Jogi Kiadó 16 89 000 14 96 000

Mezőgazdasági Kiadó 46 106 000 64 134 000

Medicina Kiadó 19 117 000 14 248 000

Bár az 1960-as években a történelemtanítást már nem lehetett kizárólag az aktu-
álpolitika szolgálatába állítani, a marxista-leninista alapelvek maradtak: osztály-
szemlélet, osztályharc, szocialista hazafiságra nevelés proletár internacionalizmussal 
súlyosbítva, ateista nevelés kizárólagossága egyházellenességgel nyomatékosítva.

Az általános iskolai történelemtanítás és -tankönyvek legjelentősebb újdonsága, 
hogy 5. osztályban is bevezették a történelmi olvasmányokat. Az előkészítő foktól 
azt várták, hogy – az ős- és ókor, illetve a magyar őstörténet kapcsán – felkeltse 
az érdeklődést a tantárgy iránt. Ezt a Filla István és Hegedűs Géza szerzőpáros 
tankönyve kiválóan megoldotta.66 Az több mint érdekes, hogy az ezt követő 6. 
osztályos tankönyv szerzőjeként „Történelemtanárok munkaközössége” lett megad-
va,67 vagyis a szerzők ismeretlenek. A 7−8. osztályos tankönyveket legszembetűnőb-
ben a marxista-leninista világnézeti nevelésnek való megfelelni akarás jellemezte.68 
(Tegyük hozzá, hogy a tankönyveket zömmel szakfelügyelők és vezető gyakorló 
pedagógusok írták.)69 Ékes példája ennek a megfelelni akarásnak az alábbi ábra, 
melynek középpontjában a kizsákmányolás és az osztályszemlélet áll, az osztályharc 
éleződése pedig az ellenségkép kialakításában és szisztematikusan öltött testet.70

66 Filla István – Hegedűs Géza (1964): Történelem az általános iskola 5. osztálya számára. Ill. Győry 
Miklós. Tankönyvkiadó, Budapest, 127 p. (16 kiadás követte a megjelenést.)

67 Történelem az általános iskola 6. osztálya számára. Ill. Győry Miklós. Tankönyvkiadó, Budapest. 1965. 
159 p. (Itt is 16 kiadás követte a megjelenést.)

68 Devecseri Lászlóné – Kislaki Károly (1966): Történelem az általános iskola 7. osztálya számára. Ill. 
Szecskő Tamás. Tankönyvkiadó, Budapest, 197 l. (17 kiadás)
Csiszér Béla – Sári Gusztáv (1966): Történelem az általános iskola 8. osztálya számára. Ill. Szecskő 
Tamás és Varga Imre. Tankönyvkiadó, Budapest, 208 p. (18 kiadás)

69 Vö. Albert B. (2004) 23−25. p.
70 Albert B. (2004) 37. p.



138 NEVELÉSTUDOMÁNY – OKTATÁSÜGY

1.
 á

br
a:

 A
z e

m
be

ri
 tá

rs
ad

al
om

 fe
jlő

dé
se

 

Fo
rr

ás
: D

ev
ec

se
ri

 L
ás

zl
ón

é 
– 

K
is

la
ki

 K
ár

ol
y 

(1
96

8)
: T

ör
té

ne
le

m
 a

z á
lta

lá
no

s i
sk

ol
a 

7. 
os

zt
ál

ya
 sz

ám
ár

a.
 T

an
kö

ny
vk

ia
dó

, B
ud

ap
es

t, 
12

0.



NEVELÉSTUDOMÁNY – OKTATÁSÜGY 139

Mindezt a tankönyv másik oldalán három kördiagram erősítette meg (ezt hívjuk 
kommunista „üdvtörténetnek”):

2. ábra: A szocializmus az egész világon győzni fog

Uo. 121. (Tegyük hozzá, mindezek a Kommunista kiáltvánnyal foglalkozó kifejezetten ideológiai tartalmú 
lecke részei voltak.)

Az ötvenes évek történelemtankönyveiben megjelenő árulók (pl. Károlyi Sándor 
és Görgey) tovább éltek az ún. reformtankönyvekben is. Ennek „ékes” példája a 8. 
osztályos tankönyvben: „Az új vezérkari főnök (Julier [Zsülié] Ferenc) azonban 
árulónak bizonyult, s eljuttatta a Vörös hadsereg haditervét Bethlen Istvánhoz, 
Bécsbe.”71 A tananyagcsökkentést (1973) követően a szöveg „szelídült”, a kép azonban 
maradt: „A támadás haditervét azonban az ellenforradalmárok: az angolok, a fran-
ciák és románok kezébe juttatták.” A nyomatékosítás, az igazi ellenségkép viszont 
megjelent: „A magyar uralkodó osztály saját hatalma visszaszerzéséért ilyen nyílt 
árulástól sem riadt vissza.”72

71 Csiszér Béla – Sári Gusztáv (1971): Történelem az általános iskola 8. osztálya számára. Tankönyvkiadó, 
Budapest, 88. p.

72 Uo. 86. p.
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3. ábra: A Vörös Hadsereg haditervének útja a hazaárulók és intervenciósok kezén

Forrás: Csiszér Béla – Sári Gusztáv (1971): Történelem az általános iskola 8. osztálya számára. Tankönyv-
kiadó, Budapest, 89. p.

Amennyire örvendetes volt a színes rajzok és ábrák megjelenése a tankönyvekben, 
annyira sajnálatos volt ezek ilyen tendenciózus alkalmazása.

Jelentős újdonság volt, hogy a tankönyvsorozat megjelenését követően – az 1960-
tól megjelenő középiskolai Forrásszemelvények sorozat mintájára – általános iskolai 
olvasókönyvek jelentek meg.73 1970-ben – tíz évvel a Középiskolai atlasz után – meg-
jelent az általános iskoláknak készült Képes történelmi atlasz, a hozzá tartozó 

73 Filla István (1967): Régen volt, hogy is volt? Tankönyvkiadó, Budapest; Besnyő Miklós (1968): Történe-
tek a középkorból. Tankönyvkiadó, Budapest
Devecseri Lászlóné – Major József (1974): Történetek az újkorból. Tankönyvkiadó, Budapest; Dürr Béla 
– Nagy Erzsébet (1974): Történetek a legújabb korból. Tankönyvkiadó, Budapest. 
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tanároknak készült segédletekkel együtt.74 Ez a segédlet – természetesen nem 
változatlan tartalommal – túlélte a rendszerváltozást, és a közelmúltig időtállónak 
bizonyult. 

Új vonás volt, hogy a tankönyvek mellett tanári-tanítói kézikönyvek is születtek, 
tantárgyanként és osztályonként egyaránt.75 Az 1960-as évek végén az egyre erősödő 
„szakköri mozgalom” számára korszerűsített szakköri füzetek jelentek meg.76 
Felpezsdült a pedagógiai szakkönyvek kiadása is, több népszerű szakkönyvsorozat-
tal.77

Az 1960-as évek elején létrejött Országos Pedagógiai Intézet (OPI)78 Történelem 
Tanszékén (illetve annak utódszervezeteiben) Szabolcs Ottó vezetésével olyan kiváló 
szakembergárda jött össze az intézmény fennállásának bő negyedszázada alatt, 
melynek egymást is váltó tagjai (Szebenyi Péter, Eperjessy Géza, Bodó György, Vladár 
Ervin, Szabó Károly, Szabolcsi József, Pesti János, Mohos Sándor, Király Károly, 
Olgyai Andrásné, Mátrai Zsuzsanna) nemcsak meghatározták történelemtanításunk 
irányát, de nemzetközileg is figyelemre méltó tantárgy-pedagógiai kutatások 
indultak irányításukkal hazánkban.79 Ennek a gárdának kiemelkedő tagja volt 
Szebenyi Péter, aki – számtalan szakcikke mellett – egy kötetben összegezte is 
az 1960-as és 1970-es évtizednek az általános iskolai kutatásait.80 Ebben összegzi 
a tantárgy-pedagógiai kísérletek eredményeit, de ez már átvezet bennünket a követ-
kező változást hozó időszakhoz, az 1970-es évekhez.

74 Képes történelmi atlasz. Szerk. Radó Sándor és Bernáth János. Kartográfiai Vállalat, Budapest, 1970. 
Ism.: Szabolcsi József (1970): Képes Történelmi atlasz. Történelemtanítás, 14. 4. 23. p.
Giday Kálmán (1971): A Képes történelmi atlasz felhasználása. Történelemtanítás, 15. 3. 16–18. p.
Hőnyi Ede, ifj. – Szebenyi Péter (1973): Tanári kézikönyv a Képes történelmi atlasz használatához. 
Tankönyvkiadó, Budapest. 

75 Pl. a történelemtankönyvekhez: Filla István (1968): Tanári kézikönyv az általános iskolai 5–6. osztályos 
történelem tanításához. Tankönyvkiadó, Budapest; Nagy Erzsébet (1971): Tanári kézikönyv a történe-
lem tanításához az általános iskolai 7. osztályában. Tankönyvkiadó, Budapest; Petrik János (1971): Ta-
nári kézikönyv a történelem tanításához az általános iskolai 8. osztályában. Tankönyvkiadó, Budapest.

76 Vö. a 17 kötetből álló középiskolai Történelemszakköri füzetek, a 6 kötetből álló általános iskolai A tör-
ténelemtanítás időszerű kérdései sorozat.

77 Pl. A pedagógia időszerű kérdései külföldön, A pedagógia időszerű kérdései hazánkban, Korszerű neve-
lés, Pedagógiai közlemények sorozatok.

78 Az első tíz évéről: Bori István (szerk., 1972): Országos Pedagógiai Intézet 1962–1972. OPI, Budapest.
79 Pl. tantárgytörténeti munkák: Faludi Szilárd (szerk., 1960): Tantárgytörténeti tanulmányok I. 

Tankönyvkiadó, Budapest (irodalom, idegen nyelv, rajz); Garami Károly (szerk., 1963): Tantárgytör-
téneti tanulmányok II. Tankönyvkiadó, Budapest (matematika, fizika, kémia, természettudományos 
oktatás, természetrajz); Bíró Sándor (1960): Történelemtanításunk a XIX. század első felében a korabeli 
tankönyvirodalom tükrében. Tankönyvkiadó, Budapest; Szebenyi Péter (1970): Feladatok – módszerek 
– eszközök (Visszapillantás a hazai történelemtanítás múltjára). Tankönyvkiadó, Budapest; történelem 
fogalomszint-vizsgálatok: Hunyady György (1968): Tanulók történelmi alapfogalmainak vizsgálata. 
Tankönyvkiadó, Budapest; Eperjessy Géza – Szebenyi Péter (1976): A tanulók történelmi fogalmainak 
fejlődése (Az általános iskola 5. osztályától a gimnázium IV. osztályáig). Tankönyvkiadó, Budapest; új 
módszereket bemutató kötetek: Szebenyi Péter (1969): Csoportmunka az általános iskolai történelem-
tanításban. OPI, Budapest; Fülesdi László – Fülesdi Lászlóné (1971): Hogyan dolgoztunk a történelem-
szaktanteremben. (A történelemtanítás időszerű kérdései 1.) Tankönyvkiadó, Budapest.

80 Szebenyi Péter (1978): Történelemtanításunk a korszerűsítés útján. Tankönyvkiadó, Budapest, 18–26. p.
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AZ ISKOLAI FELÜGYELET SZÍNEVÁLTOZÁSAI

Az iskolai felügyelet – 1956-ban már két évtizede – a hatalom meghosszabbított keze 
volt. Ez a kéz ütni, de időnként simogatni is tudott. A forradalom leverését követően 
egy ideig ismét a „kemény kéz” politikája érvényesült.81 Míg azonban a középiskolák 
felügyeletét miniszteri utasításban közzétett formális szabályzattal irányították, 
addig az általános iskolák részére egy, a szakmával megvitatott, paternalisztikus 
viszony kialakítását célzó útmutatót is kibocsátottak.82 A középiskolai felügyeleti 
szabályzat a szakfelügyeleti, az első, 1957-es általános iskolai útmutató83 pedig 
az általános felügyeleti teendőket hangsúlyozta. Előírta a felügyelő viselkedését, egy 
szakmailag kiváló, tapasztalt, tapintatos, az emberekkel bánni tudó és kivételes 
képességekkel rendelkező modellt megadva mintaként. Irreális feladatok is voltak 
az útmutatóban. Azt várták a felügyelőtől, hogy győződjön meg róla, vajon „isme-
rik-e a tanulók családi, iskolai környezetüket, hazánk földjét, népét, különös értékeit, 
népszokásait, népi játékait, népdalait, népművészeti, forradalmi hagyományait és 
a jelen eredményeit. Korukhoz képest ismerik-e nemzetünk nemzetközi helyzetét, 
a dolgozók érdekazonosságát, szolidaritását minden más dolgozóval.”84 Különleges 
érzékenységet feltételezett a felügyelőktől, amikor megjelölte a megfigyelési módsze-
reket: „Az iskola nevelőmunkáját, szellemét legjobban a tanulóknak egymással, 
tanítóikkal, tanáraikkal és az iskolában megforduló idegenekkel való érintkezésük, 
fellépésük, szokásaik, a tanításban való cselekvő részvételük, készségük mutatja meg. 
Ha a felügyelő ebből a szempontból figyeli a tanulók fellépését, magatartását, fegyel-
mezettségét, a tantestület nevelőmunkáját, s ha merevséget, félénkséget, közönyössé-
get, ridegséget, szertelenséget, udvariatlanságot tapasztalna, nem elégedhetik meg ezek 
meglátásával, hanem keresnie kell ezek okát.”85

A második, immár egyeztetéssel létrejött 1958-as általános iskolai felügyeleti 
útmutató viszont már itt is a szakfelügyeletre helyezte a hangsúlyt: „… azokat 
az egyébként sok tekintetben helyes észrevételeket voltunk kénytelenek mellőzni – írták 
az útmutató szerkesztői –, amelyek az igazgatási és felügyeleti szervezetre, valamint 
a jogviszonyok megállapítására vonatkoznak.”86 Talán meglepő, de az 1935-ös 
szabályozásra emlékeztetett: a felügyelő „Gondolkodásban, érzésvilágban és minden 
megnyilatkozásban az iskolák vezetőjének, tanítóinak, tanárainak, ifjúságának igazi 

81 Vö. A művelődésügyi miniszter 72/1957. (MK. 13.) MM. sz. utasítása a Középiskolai felügyeleti sza-
bályzatról.

82 Útmutató a tanulmányi és a szakfelügyelők, valamint a művelődésügyi osztályok iskolalátogató dolgo-
zói részére, MM. Ált. Isk. Főoszt., Budapest, 1958.

83 Útmutató a „járási” (városi, kerületi) általános tanulmányi felügyelők és szakfelügyelők számára, MM. 
Ált. Isk. Főoszt., 1957.

84 Uo. 13. p.
85 Uo. 12. p.
86 Idézi: Halász Gábor: Felügyelet és oktatásirányítás: történeti – szociológiai elemzés 1945-től napjainkig. 

Oktatáskutató Intézet, Budapest, 1984. 51. p.
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nevelője legyen. Előre is tudja mérlegelni minden szavának egy-egy pedagógusra tett 
hatását. Észrevételeinek nevelési jelentőségével erősítse hivatali és egyéni tekintélyét. 
Javaslatainak, tanácsainak megokoltnak, következetesnek, s az adott helyzetben 
célravezetőnek kell lenniük.”87 Az útmutató megyei vezető szakfelügyelők kinevezését 
kezdeményezte, akik szoros kapcsolatban álltak a minisztériumi szakelőadókkal, és 
a járási szakfelügyelők irányítóiként közvetítik a zömmel politikai-világnézeti 
jellegű „elvárásokat” az iskola felé. Jogos volt tehát, hogy a ’60-as évektől a szakmai 
szempontok kerüljenek előtérbe.

Szebenyi Péter szemléletes képe szerint a felügyeletnek kezdettől két arca volt. 
A szigorú politikus állami ellenőré és a barátságos, segítőkész szakemberé. Az ötve-
nes években az első „ragyogott”, míg a hatvanas évektől a másik tekintet is „kide-
rült”. A változás összefüggésben volt azzal, hogy a pártállami diktatúra is puhább 
lett, így a szakma lehetőséget kapott arra, hogy a világban zajló „oktatási forrada-
lomba” szinte azonnal bekapcsolódjon. A tanítás korszerűsítését szolgáló pedagógiai 
munkák sora jelent meg, virágzott a szaktantermi mozgalom, keresettek és kelendők 
lettek a tanulói munkáltatást szolgáló feladatlapok, terjedt a kiscsoportos munka, 
az általános iskolában követelmény lett az „életkori sajátosságokhoz” való alkalmaz-
kodás, javult a tankönyvek és más taneszközök (pl. Iskolarádió, Iskolatelevízió) 
feldolgozásának, valamint a tanítási óráknak a színvonala. Mindebben jelentős 
szerepe volt az 1962-ben a Központi Pedagógus Továbbképző Intézet helyén megala-
kult Országos Pedagógiai Intézetnek (OPI),88 de a szakfelügyeletnek is.

Bár a szakfelügyelet politikai irányítása a minisztériumi szakelőadók kezében 
maradt, de a szakmai irányítás fokozatosan az OPI szaktanszékeinek a kezébe 
került. Eleinte a szakfelügyelőknek, majd csak a vezető szakfelügyelőknek évente 
egyhetes tanfolyamokat szerveztek, melyek alkalmasak voltak a korszerű pedagógiai 
szemlélet és módszerek terjesztésére. De szerveztek más, tágabb közönségű nyári 
tanfolyamokat is (pl. Történelemtanárok Nyári Akadémiája), sőt tanulmányutakat 
a szomszédos szocialista országokba. Mindezzel eredményeket értek el annak 
ellenére is, hogy az OPI magával a szakfelügyeleti munkával nem foglalkozott.

Örvendetes változás volt az is, hogy a korábbi politikai kádereket tapasztalt, 
gyakran komoly néptanítói tapasztalatokkal is rendelkező tanárokból lett felügyelők 
váltották fel, akik számára nem volt újdonság a „gyermekközpontú” szemlélet. 
Mindehhez azonban a tanárok körében ellenszenvet kiváltó régi, autokratikus 
felügyeleti módszerek párosultak, amelynek nyomán ún. felügyeleti vita bontakozott 

87 Útmutató… (1958) 9. (Kiemelés az eredetiben.)
88 A Pedagógiai Tudományos Intézet és a Központi Pedagógus Továbbképző Intézet jogutódjaként 

az 1961. évi III. törvény nyomán hozták létre: „20. § (5) Felsőfokú végzettségű szakemberek szakágazati 
továbbképzése az egyetemek és főiskolák, valamint az e célra szervezett intézetek feladata.”  
http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=8436 Az OPI első igazgatója Szarka József volt.

http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=8436
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ki a Köznevelés hasábjain.89 A vitát a felügyelet ellen lázongó nevelők írásai robban-
tották ki, amelyekre maguk a felügyelők reagáltak. 

Az eredmény az lett, hogy bár a minisztérium fenn kívánta tartani az 1957-es 
felügyeleti modellt, de új, ideiglenes felügyeleti szabályzatot bocsátott ki,90 és 
bejelentették egy új útmutató kiadásának a szándékát is. Az újabb ideiglenes szabály-
zatban „általános felügyelőnek” nevezték át a korábbi, a tanácsi apparátushoz 
köthető „általános tanulmányi felügyelőket”. Az ideiglenes szabályzat törekedett 
a szakfelügyelők közvetlen utasítási jogának a korlátozására, de egyaránt elhatároló-
dott az autoriter és paternalista felügyeleti modelltől is. 

Egyre inkább elterjedt az „eredményközpontú” szakfelügyelet meghirdetése, 
amely immár nem csupán óralátogató, inkább a pedagógust megfigyelő, hanem 
a tanulók teljesítményére koncentráló vizsgálatot követelt. Ennek során lehetőség 
nyílt – különösen a hiányosságok feltárásakor – az új eszközök és eljárások szorgal-
mazására anélkül, hogy ez sértette volna a pedagógusok ez idő tájt meghirdetett 
módszertani szabadságát. Bár voltak eredményei ennek a szakfelügyeleti vizsgálati 
módszernek, de éppen túlzott objektivitása (pl. felmérések eredményei) miatt nem 
vált népszerűvé a pedagógusok körében.

Közben folyt az új szervezeti megoldások keresése is. Eddig csak a fővárosi 
felügyeletnek voltak sajátosságai, de megindult ezek keresése egyes megyékben, sőt 
járásokban is. Ennek során több helyen keveredtek az általános felügyelői és szak-
felügyelői feladatok, de volt, ahol az általános felügyelőket iskolai állományba 
helyezték, sőt olyan is előfordult, hogy saját járási és városi szakfelügyelői hálózatot 
építettek ki. Végül a művelődésügyi miniszter két rendelettel91 lényegében az 1955-ös 
szervezetet erősítette meg. „A szakosított tantervű általános iskolák szaktárgyai 
a megyei, a többi tárgyak a járási, illetve a járási jogú városi szakfelügyelők hatáskö-
rébe tartoztak. […] A főváros és a megyei jogú városok közép- és általános iskolai 
szakfelügyeletet egyaránt gyakoroltak. Budapesten az alsós szakfelügyelet a kerületek-
hez tartozott.”92 

89 Néhány írás a Köznevelés-vita anyagából: Szabolcs Ottó (1964): Felügyelet és papír. 20. 22. 868 p., 24. 
946. p.
Fabulya László (1965): Hogyan lehetne könnyíteni a felügyelők terheit. 21. 2. 64–65. p.
Lengyel Sándor (1965): Aktatologatás, bírálgatás vagy felügyelet. 21. évf. 4. sz. 143–145.; B. Saár Zsuzsa 
(1965): Beugorjék-e a 'szaki'? 21. 10. 386−387. p.
Bálint Béla (1965): Szakfelügyelői gyakorlatom. 21. 10. 385–386. p.
Tari János (1965): A jó felügyelő portréja. 21. 5. sz. 183–184. p.
Kálmán Gyula (1965): Munkánk néhány tartalmi kérdése. 21. 11. 424. p. A vita rövid ismertetése 
olvasható: Halász Gábor (1984): Felügyelet és oktatásirányítás: történeti – szociológiai elemzés 1945-től 
napjainkig. Oktatáskutató Intézet, Budapest, 73–78. p.

90 Hernádi Konrád – Fekete József (1966): Az ideiglenes felügyeleti szabályzatról. Köznevelés, 22. 4. 
150–152. p.

91 178/1968. (M. K. 21.) MM sz. utasítás a nagyközségi tanács vb. szakigazgatási szerveinek művelődésügyi 
feladatairól, hatásköréről, hatósági jogköréről. Művelődésügyi Közlöny, 12. 21. 399–401. p. és 120/1969. 
(M. K. 7.) MM sz. utasítás a főváros oktatásügyi szakigazgatási szerveinek művelődésügyi feladatairól, 
hatásköréről és szervezeti tagozódásának elveiről. Művelődésügyi Közlöny, 13. 7. 140–146. p.

92 Szebenyi Péter (1993): Válaszúton a szakfelügyelet. Akadémiai Kiadó, Budapest, 128. p.
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Az évtizedforduló táján a felügyelet kettős irányítása nagyjából kiegyensúlyozott 
volt. A szakfelügyelet szakmai, azaz szaktudományos, de főként módszertani 
irányítását immár az OPI szaktanszékei végezték, míg a politikai irányítás elvben 
a minisztériumi szakelőadók felelőssége volt, akik viszont többségükben szintén 
az iskolából kerülve a főhivatalba, inkább szakmai, mint politikai kérdéseket 
képviseltek. A kemény politikai vonalat inkább az iskolák általános politikai-ideoló-
giai felügyeletét ellátó megyei párt- és tanácsi apparátus jelentette.

A forradalmat követően ismét megalakult a Fővárosi Pedagógiai Szeminárium, 
visszatérve a gyökerekhez. (Pl. újraindult a kezdő nevelők tanfolyama.) Az eredeti 
Szeminárium félévszázados évfordulójára a jól működő intézményt azonban 
megszüntették. 1960-ban költözött be épületébe a Fazekas Mihály Gimnázium. 
A Szeminárium helyett a 18 vezető szakfelügyelővel egy szakfelügyeleti és tovább-
képzési csoportot szerveztek, melyet rövid időre egyesítettek az ekkor létrejövő 
Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziummal. Ekkoriban került 
az általános iskolai és gimnáziumi szakfelügyelet irányítása az intézmény határkö-
rébe. 1969-ben létrejött a Szakfelügyeleti és Továbbképzési Intézet.

1969–71-ben a Köznevelésben újabb vita volt a felügyeletről,93 mivel a hatvanas 
évek második felétől komoly regionális kísérletek is zajlottak.94 A fentebb vázolt 
egyensúlyt az 1971-ben kiadott újabb tanácstörvény95 borította fel, amely megerősí-
tette a megyéket. Elvileg ez decentralizálást jelentett, azonban a megyei szakappará-
tusok az iskolai munkában a pedagógiai-szakmai megújulást kifejezetten gátolták, 
hiszen fő feladatuknak a pártállam védelmét tekintették, immár megnövekedett 
eszközeikkel. A decentralizálás másik eleme ugyanakkor az iskolák önállóságának 
a meghirdetése volt, ami viszont a „politikailag” megbízható igazgatók hatalmának 
a megerősítését jelentette a nevelőtestület „szakembereivel” szemben.96 Így születtek 
a „kiskirály” megyei osztályvezetők és igazgatók.97 

93 Néhány fontosabb Köznevelés-írás az 1969–71-es újabb felügyeletvitából: Tari János (1969): Népszerűt-
len emberek az iskolában. 25. 13. 15-16. p.
Benkő Istvánné (1969): Szakfelügyelet – tudás – emberség. 25. 20. 11–12. p.
Tari János (1970): Az összegzés ürügyén. 26. 1. 7. p.
Kisbalázs György (1970): Mire való a felügyelet? 27. 13. 10–11. p.
Baranyai József (1971): Korszerűség és felügyelet. 27. 24. 6. p.

94 Pl. az 1964/65-ös tanévtől a budapesti kísérlet, amely a szakfelügyeletet „eredményvizsgáló tevékeny-
ségre” ösztönözte. Erről Mezei Gyula (1978): A felügyelet szerepe az iskolai munka korszerűsítésében. 
Tankönyvkiadó, Budapest – a hasonló célú Zala megyei kísérletről: Kovács Lajos (1982): Nehéz hűség. 
Tankönyvkiadó, Budapest; a felügyelet szakmaiságát erősítő Somogy megyei, 1979-től Kelemen Elemér 
és Sótonyi Sándor kezdeményezésére indult kísérletről: Paizs Imre (1985): A pedagógiai felügyelet 
tevékenységének tartalma, irányítása és szervezése (Somogy megye.) Kaposvár, (kézirat). Idézi: Szebenyi 
(1993) 140.; és végül a „fejlesztő felügyelet” célú újabb fővárosi kísérlet az 1980-as évek első felében: 
A fővárosi közoktatás-irányítási és felügyeleti kísérlet. Budapest Fővárosi Tanács VB Művelődésügyi 
Főosztály. Budapest, 1984. (kézirat) Idézi: Szebenyi (1993) 137. p..

95 1971. évi I. törvény a tanácsokról. https://hu.wikisource.org/wiki/1971._%C3%A9vi_I._t%C3%B6rv%
C3%A9ny

96 Szebenyi (1993) 129–130. p.
97 Előbbiek legismertebb személyisége Mezei Gyula, a Fővárosi Tanács nagyhatalmú főosztályvezetője 

volt, utóbbiakra pedig minden kortársam tud helyi példákat.
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A TANÁR- ÉS TANÍTÓKÉPZÉS VÁLTOZÁSAI

1957 márciusától folytatódtak a korábban megkezdett viták98 az egységes, egyeteme-
ken folyó – immár 5 éves tanulmányi idejű – tanárképzésről. Ez a pedagógiai 
főiskolák megszüntetésével járt volna. A budapesti Apáczai Csere János Pedagógiai 
Főiskola volt az első áldozata ennek még 1955-ben, bár eredetileg az Oktatásügyi 
Minisztérium az Egri Pedagógiai Főiskolát akarta megszüntetni, a párt Politikai 
Bizottsága azonban másképp döntött.99 A kérdést végül a pedagógushiány döntötte 
el a három pedagógiai főiskola (egri, pécsi és szegedi) javára. A Művelődésügyi 
Minisztérium 1959-ben a pedagógiai főiskolákon folyó négyéves és háromszakos 
képzés bevezetése mellett döntött, és az intézményeket tanárképző főiskolákká 
nevezte át.100

9. táblázat: A négyéves és háromszakos képzés rendszere (1959)

Előírt szakok Választható szakok

a) magyar nyelv és irodalom orosz nyelv és irodalom a) ének

b-e) magyar nyelv és irodalom német, délszláv, szlovák, román 
nyelv és irodalom (nemzetiségi) b) rajz

f) magyar nyelv és irodalom történelem c) testnevelés

g) biológia földrajz d) orosz nyelv és irodalom

i) matematika fizika/kémia
e-h) német, délszláv, szlovák, 
román nyelv és irodalom 
(nemzetiségi)

i) kémia

j) mezőgazdasági ismeretek és 
gyakorlatok

k) műszaki ismeretek és 
gyakorlatok

Forrás: Bizó Gyula (1961). Az általános iskolai nevelőképzés alakulása 1945-től. In: Dancs István – Simon 
Gyula (szerk.) Tanulmányok a magyar népi demokrácia neveléstörténetéből I. Pedagógiai Tudományos 
Intézet, Budapest, 256–257.

Az előírt szakpár mellé fel kellett venni még egy választható szakot is, így első-
rendű és másodrangú szakokra bontották a tantárgyakat, bár vannak átfedések 
(orosz, nemzetiségi nyelvek, kémia). Kémiát csak biológia–földrajz, vagy matema-
tika–fizika, mezőgazdasági gyakorlatokat csak biológia–földrajz, műszaki ismerete-
ket és gyakorlatokat csak matematika–fizika és matematika–kémia szakosok 

98 Főleg az augusztustól újra megjelenő Pedagógiai Szemle hasábjain.
99 Ladányi Andor (1989): Mennyiségi fejlődés és strukturális változások: a felsőoktatás útja a felszabadulás 

után. Tankönyvkiadó – Oktatáskutató Intézet, Budapest, 92. p.
100 6/59. (VIII. 25.) MM rendelet a pedagógiai főiskolákon folyó tanárképzés átalakításának egyes kérdése-

iről.
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választhattak.101 Érdekes, ha mellé tesszük a teljesítendő óraszámokat is egy humán 
és egy reál szak példáján. 

10. táblázat: A négyéves és háromszakos képzés tárgyai és óraszámai egy humán és egy reál 
előírt szakpár példáján

Tantárgy Magyar nyelv és irodalom–történelem Matematika–fizika

Orosz nyelv 120 120

Marxizmus –leninizmus 309 309

Testnevelés 120 120

Pszichológia 90 90

Logika 30 30

Pedagógia 120 120

Neveléstörténet 45 45

Módszertan 75 150

Tanítási gyakorlat 357 357

Népművelés 60 60

Irodalom 426 –

Nyelv 394 –

Történelem 771 –

Matematika – 798

Fizika – 950

Összesen 2917 3149

Forrás: Tanulmányok… I. (1961) 257.

Bár a legfeltűnőbb az ideológiai tárgyak igen magas aránya, de a szaktárgyak 
oktatására fordított idő tetemesen megnövekedett azt ezt megelőző 1947-es óraszá-
mokhoz képest. Igaz, az hároméves volt. (Magyarból 720-ról 820-ra, történelemből 
360-ról 771-re, matematikából 450-ről 798-ra, fizikából 420-ról 950-re emelkedett.) 
Ugyanakkor a pedagógiai tárgyaké lényegében azonos szinten maradt.102

1959-től megvalósult a felsőfokú tanító- és óvónőképzésre való áttérés103 is 11 
tanítóképző intézettel: Baja, Budapest, Debrecen, Esztergom, Győr, Jászberény, 
Kaposvár, Nyíregyháza, Sárospatak, Szeged és Szombathely székhellyel. Három 
felsőfokú óvónőképző intézetet is szerveztek, Kecskeméten, Sopronban és Szarvason, 
kétéves képzési időtartammal.

101 Tanulmányok… I. (1961) 257. p.
102 Tanulmányok… I. (1961) 258. p.
103 Az Elnöki Tanács 1958. évi 26. sz. (szept. 6.) törvényerejű rendelete a tanító- és óvónőképzésről. Ma-

gyarország az európai országok között az elsők közé tartozott, amely megvalósította a tanítók közép-
iskolai végzettségére épülő, felsőfokú képzését 3 éves felsőfokú intézeti oktatás formájában a 187/1958. 
(M. K. 23.) MM. sz. utasítás alapján, mely tartalmazta az új tantervet is. 



148 NEVELÉSTUDOMÁNY – OKTATÁSÜGY

A tanár-, tanító- és óvónőképzés átalakítása időszakában tetőzött a demográfiai 
hullám az általános iskolában, mivel a Ratkó-korszak gyermekei ekkor kerültek 
iskolaköteles korba,104 és a munkaerő faluról városba áramlása csak súlyosbította 
a helyzetet – akkor, amikor egyébként is jelentős volt a tanár- és tanítóhiány. 
(Az okok között megemlíthető még a pálya alacsony társadalmi presztízse és 
az anyagi megbecsülés hiánya mellett az is, hogy a képzési idő növelésével egy 
végzős évfolyam kiesett a munkába lépésből.) A hiányzó tanerőket képesítés 
nélküliekkel pótolták. A felső tagozaton 1964-ben 100 órából 57-et tartott szaktanár, 
az általános iskolában 7, a középiskolában 12%-os volt a diploma nélküliek aránya.105 
A tanárhiányt az akkoriban szokásos tervgazdasági eszközökkel kívánták kezelni, és 
ún. pedagógusszükségleti tervek születtek. Érdekes nyomon követni ezek tervszá-
mainak a változásait.

11. táblázat: Pedagógusszükségleti mutatók (1960–1966)

1960 1961 1962 1963 1965 1966

Pedagógusszükségleti 
tervszámok 1980-ig: 54 000 75 000 116 000 109 000 60 800 56 910

Forrás: Ladányi Andor (1989): Mennyiségi fejlődés és strukturális változások: a felsőoktatás útja a felszaba-
dulás után. Tankönyvkiadó – Oktatáskutató Intézet, Budapest, 164–165. p.

A helyzet kezelésére 1963-ban a képzési idő egy évvel való csökkentése is felme-
rült, a „külső gyakorlóév” fügefalevelével,106 de értelmesebb megoldások születtek. 
Mindehhez a felsőoktatási keretlétszámok növelése mellett új intézmények is 
kellettek. 1962-ben létrehozták Nyíregyházán az új pedagógiai főiskolát,107 a pécsi és 
szegedi főiskolát pedig bővítették. Bár a fenti „tervszámok” csökkenő tendenciát 
mutattak, de az 1970-es évek elején az ismét növekvő pedagógushiány jelei mutat-
koztak. (Az okok között a pályaelhagyók mellett a GYES-t igénybe vevők növekvő 
száma, valamint az újabb demográfiai hullám emelhető ki.) A következmény – 
az 1960-as évek második felének csökkenő tendenciája után – a képesítés nélküli 
pedagógusok számának újabb növekedése lett. Ezért a pedagógushiány mielőbbi 
pótlására felemelték a felvételi keretlétszámokat, és a képző intézményhálózatot is 
némileg kiszélesítették. A pécsi főiskolának 1971-től kihelyezett tagozata működött 
Szombathelyen, amely 1974-ben önálló intézménnyé vált.108 1975-ben az egri főiskola 

104 Pontosabban 1959-től, a csúcs 1960-ra esett, amikor 229.151 volt a beiratkozási létszán, de az utána 
következő évben is 200 ezer felett maradt. (Andor /1980–1981/ adatai alapján)

105 Kovács Éva (1995): Öt nap tanulás – egy nap munka. Munkaoktatás a Kádár-korszak elején. História, 
17. 9–10. sz. https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/historia/95-0910/ch19.html

106 Ladányi (1989) 166. p.
107 Az Elnöki Tanács 1962. évi 11. sz. törvényerejű rendeletével hozták létre, majd az intézmény az Elnöki 

Tanács 1972. évi 17. sz. törvényerejű rendeletével felvette a Bessenyei György Tanárképző Főiskola 
nevet.

108 Az Elnöki Tanács 1974. évi 14. sz. (aug. 31.) törvényerejű rendelete Szombathelyen is intézkedett tanár-
képző főiskola létesítéséről, mely 1983-ban felvette a Berzsenyi Dániel nevet.

https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/historia/95-0910/ch19.html
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kihelyezett tagozataként Budapesten (Csepelen) újra megindult az általános iskolai 
tanárképzés.109 

A tanárképző intézményeket az 1964–1965-ös tanévben újra átállították a kétsza-
kos képzésre, melyhez óra- és vizsgatervet, valamint tantervet vezettek be, 1970-től 
új kerettantervet adtak ki. A mindenki számára kötelező tantárgyakon (politikai 
gazdaságtan, filozófia, tudományos szocializmus,110 etika, közoktatás-politika, 
logika, neveléstörténet, neveléselmélet, didaktika, általános pszichológia, fejlődéslé-
lektan, pedagógiai pszichológia, úttörővezetés, egészségtan, orosz nyelv, testnevelés) 
kívül az egyes szakokon mintegy 20 szakmai tárgyat tanultak a tanárjelöltek, sőt 
a tanszékek szabadon választható speciális kollégiumokat is hirdethettek. Szaktárgy-
hoz kapcsolódó, évközi és összefüggő 4 hetes iskolai gyakorlatok egészítették ki 
az elméleti képzést, 15 önálló óravezetéssel. 

A felsőfokú tanítóképző intézetek tantervét 1964-ben,111 majd 1970-ben112 és 
1973-ban módosították,113 és 1972-ben tették közzé „a tanítóképző intézetek nevelési 
programját”.114 Tanítóképző főiskolává való átszervezésükről 1974 augusztusában 
született törvényerejű rendelet.115 Ennek megvalósítása 1975–1976 folyamán történt 
meg, mellyel a pedagógusképzés extenzív időszaka lezárult hazánkban.116

109 Ezt követően a Ho Si Minh Tanárképző Főiskola budapesti kihelyezett tagozata az 1001/1983. (I. 29.) 
sz. Minisztertanácsi határozattal ELTE Általános Iskolai Tanárképző Főiskolai Karként működött 
tovább.

110 1974-ben 55 felsőoktatási intézményben 91 marxizmus-leninizmus tanszék működött. Természetesen 
minden pedagógusképző intézményben volt ilyen. Horváth Attila (2016): A szovjet típusú diktatúra 
oktatáspolitikája Magyarországon. Polgári Szemle, 12. 1–3. https://polgariszemle.hu/archivum/103-
2016-augusztus-12-evfolyam-1-3-szam/allam-es-tarsadalompolitika/742-a-szovjet-tipusu-diktatura-
oktataspolitikaja-magyarorszagon#ref69

111 Tanterv és program a Tanítóképző Intézetek részére (1964). A művelődésügyi miniszter 140/1964. (M. 
K. 15.) MM számú utasítása: Tanterv és program a tanítóképző intézetek részére (1964). Művelődésügyi 
Minisztérium, Budapest.

112 A művelődésügyi miniszter 1970. évi 125/1970. (M. K. 12.) MM számú utasítása. Tanterv a Tanítókép-
ző Intézetek számára (1970). Szerk. Füle Sándor. Művelődésügyi Minisztérium, Budapest.

113 A művelődésügyi miniszter 1973. évi 117/1973. /M. K. 9./ MM. számú utasítása: Az általános iskolai 
és az óvodai pedagógusképzés tantervei (1973). Főszerk. Miklósvári Sándor. Művelődésügyi Minisz-
térium, Budapest. A tanárképző főiskolák, a tanító- és óvónőképző intézetek tantervi utasításait egy 
kiadványban jelentették meg, egységes tanterveket adtak ki a közös tantárgycsoportokra, közelítve 
a tanító- és tanárképzés szerkezetét. 

114 Mészáros István (1991): Magyar iskolatípusok 996–1990. A magyar neveléstörténet forrásai VI. Orszá-
gos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Budapest, 78. p.

115 Az Elnöki Tanács 1974. évi 13. sz. törvényerejű rendelete. Tantervüket a művelődési miniszter 
130/1976. (M. K. 14.) MM sz. rendelete jelentette meg: Az általános iskolai és az óvodai pedagóguskép-
zés tantervei (1976). Főszerk. Miklósvári Sándor. Oktatási Minisztérium, Budapest.

116 Kelemen Elemér (2007): Tanító- és óvóképzésünk változásai. In: Tanító a történelem sodrában. Tanul-
mányok a magyar tanítóság 19–20. századi történetéből. Iskolakultúra könyvek 32. Iskolakultúra, Pécs, 
46. p.

https://polgariszemle.hu/archivum/103-2016-augusztus-12-evfolyam-1-3-szam/allam-es-tarsadalompolitika/742-a-szovjet-tipusu-diktatura-oktataspolitikaja-magyarorszagon#ref69
https://polgariszemle.hu/archivum/103-2016-augusztus-12-evfolyam-1-3-szam/allam-es-tarsadalompolitika/742-a-szovjet-tipusu-diktatura-oktataspolitikaja-magyarorszagon#ref69
https://polgariszemle.hu/archivum/103-2016-augusztus-12-evfolyam-1-3-szam/allam-es-tarsadalompolitika/742-a-szovjet-tipusu-diktatura-oktataspolitikaja-magyarorszagon#ref69
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ÖSSZEGZÉS

A Kádár-korszak első szűk két évtizede meghozta a szocializmus időszakának első 
oktatási törvényét, amely a jogállamiság fügefalevelét jelentette. A politechnikai 
képzés bevezetésének kudarcát követően az új tantervekkel és taneszközökkel 
az iskolai oktatásban is megvalósult a rendszer konszolidációja. A tárgyalt időszak-
ban főiskolai szintűvé vált a tanító- és óvónőképzés, valamint megerősödött az álta-
lános iskolai tanárképzés. Mindez azonban komoly gondok közepette valósult meg, 
mivel oktatásügyünk tanerőgondokkal küzdött, és képesítés nélküli pedagógusokat 
kényszerült alkalmazni.

A Kádár-korszak első szűk két évtizede meghozta a szocializmus időszakának 
első oktatási törvényét, amely a jogállamiság fügefalevelét jelentette. A politechnikai 
képzés bevezetésének kudarcát követően az új tantervekkel és taneszközökkel 
az iskolai oktatásban is megvalósult a rendszer konszolidációja. A tárgyalt időszak-
ban főiskolai szintűvé vált a tanító- és óvónőképzés, valamint megerősödött az álta-
lános iskolai tanárképzés. Mindez azonban komoly gondok közepette valósult meg, 
mivel oktatásügyünk tanerőgondokkal küzdött, és képesítés nélküli pedagógusokat 
kényszerült alkalmazni. Az általános iskola megerősödött, ideológiai determinált-
sága, élén a történelem tantárggyal, megmaradt, de kedvező módszertani folyamatok 
indultak el az oktató-nevelő munkában.
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A MAGYARORSZÁGI KATONAI 
TUDOMÁNYOS ÉS KASZINÓEGYLETEK 
KÖNYVTÁRAI A RÉGI SZÁZADFORDULÓ 
IDŐSZAKÁBAN
A NYOMTATOTT KÖTETKATALÓGUSOK TANULSÁGAI

POGÁNYNÉ RÓZSA GABRIELLA1 

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

GABRIELLA RÓZSA POGÁNY: THE LIBRARIES OF MILITARY 
SCIENTIFIC ASSOCIATIONS AND MILITARY CASINOS IN 
HUNGARY AT THE TURN OF THE 19TH AND 20TH CENTURY. 
CONCLUSIONS OF THE PRINTED CATALOGUES

Military scientific associations and military casinos were founded in Hungary in the 
last decades of the 19th century and these organisations had libraries too. This article 
uses contemporary library and cultural statistics or indexes and the printed catalogues 
of the associations. The aspects of the analysis are language of the catalogue; weather it 
contains regulations for the reader of the library; the arrangement of the catalogue; the 
data, registered in the entries; the organization of the entries; the size of the libraries; 
weather is there belles-lettres in the library; the language and the date of publication of 
the books/other media; weather is there any literature in library science in the library.

A XIX. század utolsó évtizedeiben jöttek létre Magyarországon a katonai tudományos 
és kaszinóegyletek, melyekhez könyvtárak is csatlakoztak. A tanulmány a korabeli 
könyvtári vagy kulturális adattárak, illetve maguk a fennmaradt nyomtatott kötetka-
talógusok felhasználásával vizsgálja a könyvkollekciókat. Az elemzés szempontjai: 
a jegyzék, a kötetkatalógus nyelve; könyvtárhasználati szabályzat közzététele a kata-
lógusban; a katalógus elrendezése; a leírásokban közölt adatok köre; a katalógusszer-
kesztés módszerei; a regisztrált könyvtár mérete, kötetszáma; szépirodalmi gyűjte-
mény megléte vagy hiánya; a kiadványok nyelvi megoszlása; a könyvek kiadásának 
ideje, illetve a könyvtári szakirodalom jelenléte a gyűjteményben.

1 Pogányné Rózsa Gabriella PhD, tanácsos, könyvtárvezető, Magyar Honvédség Egészségügyi Központ 
Védelem-egészségügyi Igazgatóság Tudományos Kutató és Laboratóriumi Intézet Tudományos Könyv-
tár, Budapest
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Magyarországon a kaszinó szó hallatán mindenki elsősorban Széchenyi Istvánra 
(1791−1860) gondol, az általa, illetve kezdeményezésére megszervezett kaszinók sora 
jut eszébe, melyek feladata – Széchenyinek az alakuló ülésen elhangzott beszédét 
idézve − az, „hogy a Londoni, Párisi, Gráczi, Prágai s több casinok példáján, a mi 
Hazánkban is legyen egy olyan megkülönböztetettebb díszes összegyülekező hely, 
melyen főbb és előkelőbb s jobb nevelésűek, eszes, értelmes férfiak a társasági rendek 
mindenik osztályából egymással vagy barátságos beszélgetés végett találkozzanak, 
vagy többféle politikai ujságokat, mint amilyeneket rendszerént a kávéházakban 
találni lehet, s hasznos gazdasági, tudományos, művészi hónapos írásokat olvassa-
nak. Magokat pedig üres óráikban illendően mulathassák, vagy ha történnék, hogy 
ezutánra több magyar főúri házak az esztendőnek egy részét itten Pesten töltenék, 
ezek közül azok, akik külön házat nem tartanak, a Casinoban egyúttal kények 
szerint való vendéglőt is lelhessenek és így azt, amit az életnek gyönyörűbbé teheté-
sére nézve idegenben bőven feltalálnak, nálunk hazánkban is lassankint mindin-
kább pótolva leljék s ez által folyvást többen és többen ide szokjanak…”2

A kulturális és társadalmi élet, az identitás, a települési, szakmai, vallási összetar-
tozás-érzés, a társadalmi-politikai diskurzus ezen intézményesült hordozóinak 
virágkora azonban a reformkori fellendülést,3 majd a hatalmi tiltást követően 
a kiegyezés utáni pezsgő szellemű, tudományosan és gazdaságilag is prosperáló 
korszak. És magától értetődően a császári és királyi közös hadseregbeli, illetve 
a magyar királyi honvédségi katonák sem zárkóztak, zárkózhattak el a civil társada-
lomban zajló kulturális, szellemi folyamatoktól – igaz ez még akkor is, ha az intéz-
ménytípus megjelenésének indítékai, gyökerei ezen speciális közösség(ek)ben sajátos 
szempontokat követtek, meghonosodásuk tisztán gazdasági okokra vezethető vissza.

A katonai kaszinók gyökereit nem elsősorban a művelődési, a társadalmi ébredést 
szolgáló törekvések között kell keresni – ahogyan a kaszinók, clubok őshazájában, 
Angliában sem ez a célkitűzés volt a kiindulópont, hanem az asztaltársaságok közös 
számlájuk fedezetéül hoztak létre pénzalapokat.4 

A hivatásos katonatisztek a történelem során mindig is a társadalom megbecsült 
rétegébe tartoztak, életük természetesen kapcsolódott az elithez, a hatalomhoz, 
életmódjuk pedig sok tekintetben a mindenkori arisztokráciáéra hajazott, legalábbis 
a velük szemben megfogalmazott elvárások (reprezentáció, társadalmi kapcsolatok 
ápolása, társasági élet) szintjén. A tiszteknek a társadalomban az „ideális férfi”-sze-
repet kellett betölteniük, a férfiúi („lovagi”) morális erények, a rendíthetetlen hűség, 
lojalitás, illetve a társasági életben a művelt, tudományosan képzett gentleman 
viselkedés megtestesítőinek kellett lenniük, és ezeket a tradicionális értékeket 

2 Friedrich István (1914): Gróf Széchenyi István élete. Budapest, Stephaneum. 183. p. Idézi: Novák Béla 
(2004): Fővárosi kaszinók a 19. században. Budapesti Negyed. 4. 91. p.

3 A kaszinókkal és azok könyvtári vonatkozásaival részletesebben vö. Fülöp Géza (2010): Olvasási kul-
túra és könyvkiadás Magyarországon a felvilágosodás idején és a reformkorban (1772−1848). Budapest, 
Hatágú Síp Alapítvány. 32−35. p.

4 Vö. Papp Ferenc (2014): A tiszti kaszinók története a két világháború között. Doktori (PhD) értekezés. 
Budapest. 10. p.

http://epa.oszk.hu/00000/00003/00033/novak.html
http://epa.oszk.hu/00000/00003/00033/novak.html
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a következő tisztgenerációnak is át kellett adniuk.5 „Már régente hangoztatták 
a tételt, hogy az életben általában és a társadalomban a művelt katona az, ki legtöbb 
előnyben részesül.”6 

Ám anyagi lehetőségeikben már nem feltétlenül tükröződött a magas színvonal, 
és igaz volt ez a jelen dolgozatban vizsgált időszakban is.7 

Az első katonai kaszinók elődjei „bajtársi és gazdálkodási czélok előmozdítása 
végett”8 Poroszországban alakultak meg a XIX. század legelején:9 a parancsnokok 
a meglehetősen alacsony tiszti zsoldból előre levontak egy kisebb összeget, és ebből 
biztosítottak „alantasaik” számára legalább egy tál meleg ételt a kialakított étkező-
termekben, kantinban. A hadi sikereknek köszönhető anyagi gyarapodás után 
igyekeztek ezeket a helyiségeket méltóbbá, szebbé, kényelmesebbé tenni, az étkezés 
mellett megjelentek további tevékenységek: a társasági élet, az eszmecsere és az idő-
vel kialakított könyvtárak használata, illetve a tudományos diskurzus – egyszóval 
létrejöttek a kaszinók. És ugyanezt az utat járták be az osztrák helyőrségek, lakta-
nyák is.10 

Az első „igazi” tiszti kaszinók Magyarországon az 1850-es években alakulhattak, 
a dekád legvégéről származó adat szerint Arad 1859-ben már rendelkezett ilyen 
intézménnyel,11 Pesten pedig 1861-től a Károly-kaszárnyában, az Invalidusok 
házában működött Casino-Verein.12 

5 Vö. Ueber Ziel und Aufgabe militär-wissenschaftlicher Vereine. In: Organ des Wiener militär-
wissenschaftlichen Vereines. 1874. 8. köt. 126–127. p. https://books.google.pl/books?id=s1pP4TmY_80C
&pg=PR92&hl=hu&source=gbs_selected_pages&cad=2#v=onepage&q&f=false 126−127. p.

6 Danczer Alfons (1889): A mi hadseregünk. Az Osztrák−Magyar Monarchia népei fegyverben és zászlók 
alatt. Budapest, Franklin-Társulat, p. 107.

7 Vö: Danczer Alfons (1889): A tiszt az államban és a társadalomban. In: Danczer Alfons: A mi hadsere-
günk. Az Osztrák−Magyar Monarchia népei fegyverben és zászlók alatt. Budapest, Franklin-Társulat, 
102−107. p.
Iwanski von Iwanina, Arthur (1901): Az újonnan kinevezett gyalogsági tiszt (hadapród) szolgálata és 
magánélete fölött alkalmazó megbeszélések. Fordította és a M. Kir. Honvédgyalogsági viszonyokhoz át-
dolgozta és ahhoz alkalmazta László István honvédszázados. Budapest, Pesti Könyvnyomda-részvény-
társaság
Papp Ferenc (2014): A tiszti kaszinók története a két világháború között. Doktori (PhD) értekezés. 
Budapest, 15. p.
Závodi Szilvia (2016): A katonatiszti családok megítélése és megbecsülése a XX. század első felében. 
Hadtörténelmi Közlemények. 129. 4. 1055−1078. p.

8 Danczer Alfons (1889): A mi hadseregünk. Az Osztrák−Magyar Monarchia népei fegyverben és zászlók 
alatt. Budapest, Franklin-Társulat, 129. p.

9 Ueber Ziel und Aufgabe militär-wissenschaftlicher Vereine. In: Organ des Wiener militär-
wissenschaftlichen Vereines. 1874. 8. köt. 121. p. https://books.google.pl/books?id=s1pP4TmY_80C&pg
=PR92&hl=hu&source=gbs_selected_pages&cad=2#v=onepage&q&f=false

10 Vö. Hajdu Tibor (1991): Tisztikar és középosztály a dualizmus korában. Budapest, Magyar Tudományos 
Akadémia Történettudományi Intézet. 27. p.

11 Eőry Gabriella (2017): A kaszinók elterjedése Magyarországon. Századok. 151. 4. 819. p. http://epa.
oszk.hu/03300/03328/00025/pdf/EPA03328_szazadok_2017_04_809-842.pdf

12 Vö. Papp Ferenc (2014): A tiszti kaszinók története a két világháború között. Doktori (PhD) értekezés. 
Budapest, 19. p.

https://books.google.pl/books?id=s1pP4TmY_80C&pg=PR92&hl=hu&source=gbs_selected_pages&cad=2#v=onepage&q&f=false
https://books.google.pl/books?id=s1pP4TmY_80C&pg=PR92&hl=hu&source=gbs_selected_pages&cad=2#v=onepage&q&f=false
https://books.google.pl/books?id=s1pP4TmY_80C&pg=PR92&hl=hu&source=gbs_selected_pages&cad=2#v=onepage&q&f=false
https://books.google.pl/books?id=s1pP4TmY_80C&pg=PR92&hl=hu&source=gbs_selected_pages&cad=2#v=onepage&q&f=false
http://epa.oszk.hu/03300/03328/00025/pdf/EPA03328_szazadok_2017_04_809-842.pdf
http://epa.oszk.hu/03300/03328/00025/pdf/EPA03328_szazadok_2017_04_809-842.pdf
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A XIX−XX. század fordulójának időszakában pedig már minden nagyobb 
helyőrségben működött tiszti kaszinó, az említettek mellett Brassóban, Eszéken, 
Gyulafehérvárott, Kassán, Komáromban, Kolozsvárott, Miskolcon, Nagyváradon, 
Nagyszebenben, Pozsonyban, Sopronban, Temesvárott és Zágrábban.13 

Ahogyan a kaszinók hadtudományi vagy katonai tudományos feladatvállalása 
erősödött, újabb funkcióváltozás következett be, illetve legtöbbször a kaszinókon 
belül, esetleg azok mellett egy másik szerveződés, a „katonai tudományos egylet” is 
létrejött – a források azonban nem egyértelműek abban a kérdésben, hogy ez 
mikorra zajlott le. Magyar vonatkozásban az 1868/1869 és 1875 közötti éveket szokás 
említeni,14 az első császári-királyi hadseregbeli, osztrák(−magyar) egylet pedig 
az 1866-ban Bécsben életre hívott Wiener Militär-wissenschaftlicher Verein.15 
Mindazonáltal a bécsi egylet hazai társ- vagy fiókszervezetei, filiái16 nevükben is 
megtartották a kaszinókhoz való szervezeti kötődésüket, elnevezésük szerint 
„katonai tudományos és kaszinóegyletek” voltak.

A „Der Wiener Militär-wissenschaftliche Verein” az 1870-ben közzétett statútu-
mok szerint a bécsi Militär-Casinon belüli szorosabb együttműködés keretében 
alakult meg hadtudományi kutatások folytatása és az ismeretterjesztés, a tudomá-
nyos közélet színterének biztosítása céljából (1. §).17 Az egylet három fő irányban 
fejtette ki az alapszabályban foglalt tevékenységét: a tudományos feladatok mellett 
a hasonló bel- és külföldi szervezetekkel való kapcsolattartást, az újabb egyletek 
megszervezésében való segítségnyújtást, a bécsi tiszti kaszinó könyvtárának és egyéb 
gyűjteményeinek, olvasókabinetjének kezelését vállalta magára (2. §). A hadtudo-
mány elméleti és gyakorlati előmozdítására előadásokat rendezett saját és a császár-
város tiszti kaszinójának tagsága számára, hadgyakorlatokat18 szervezett és szakfo-
lyóiratot szerkesztett, illetve bocsátott közre Organ des Wiener Militär-wissen-
schaftlichen Vereines, később Organ der militärwissenschaftlichen Vereine címmel 
(5. §). A katonai tudományos és kaszinóegyletek azonban idővel a civil-katonai 
kapcsolattartásban szintúgy jelentős szerepet vállaltak „a társadalmi összetartás és 

13 Sárkányné Szabó Olga (2005): A tiszti kaszinó. Kapu. 8. 17. p. 1. sz. lábjegyzet, illetve részletesebben 
vö. Sárkányné Szabó Olga (2002): Az önképzés színterei és lehetőségei a századelőn. Fórum. A Zrínyi 
Miklós Nemzetvédelmi Egyetem hivatalos lapjának on-line változata. 2002, április-május. http://www.
zmne.hu/Forum/02aprilmaj/onkepzes.htm

14 Danczer Alfons (1889) 130. p.
Papp Ferenc (2014): Az Osztrák−Magyar Monarchia tiszti kaszinói a XIX. században. Hadtör-
ténelmi Közlemények. 127. 2. 505. p. http://epa.oszk.hu/00000/00018/00031/pdf/EPA00018_
hadtortenelmi_2014_2.pdf

15 Ueber Ziel und Aufgabe militär-wissenschaftlicher Vereine. In: Organ des Wiener militär-
wissenschaftlichen Vereines. 1874. 8. köt. 121. p. https://books.google.pl/books?id=s1pP4TmY_80C&pg
=PR92&hl=hu&source=gbs_selected_pages&cad=2#v=onepage&q&f=false

16 Ua. 129. p.
17 Vö. Statuten des Wiener Militär-wissenschaftlichen Vereines. In: Organ des Wiener Militär-

wissenschaftlichen Vereines. 1870. 94−96. p.
18 Vö. Ueber Ziel und Aufgabe militär-wissenschaftlicher Vereine. In: Organ des Wiener militär-

wissenschaftlichen Vereines. 1874. 8. köt. 135−136. p. https://books.google.pl/books?id=s1pP4TmY_80C
&pg=PR92&hl=hu&source=gbs_selected_pages&cad=2#v=onepage&q&f=false

http://www.zmne.hu/Forum/02aprilmaj/onkepzes.htm
http://www.zmne.hu/Forum/02aprilmaj/onkepzes.htm
http://www.zmne.hu/Forum/02aprilmaj/onkepzes.htm
http://epa.oszk.hu/00000/00018/00031/pdf/EPA00018_hadtortenelmi_2014_2.pdf
http://epa.oszk.hu/00000/00018/00031/pdf/EPA00018_hadtortenelmi_2014_2.pdf
https://books.google.pl/books?id=s1pP4TmY_80C&pg=PR92&hl=hu&source=gbs_selected_pages&cad=2#v=onepage&q&f=false
https://books.google.pl/books?id=s1pP4TmY_80C&pg=PR92&hl=hu&source=gbs_selected_pages&cad=2#v=onepage&q&f=false
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érintkezés szellemének ápolásában … s kiváló hivatást tölt[öttek] be ezáltal a katonai 
és polgári körök közt fennálló barátság fejlesztése és erősítése terén.”19

A tiszti kaszinó és a tudományos egylet méretét jól mutatja, hogy utóbbi teljes 
jogú vagy tiszteletbeli tagsága a hadsereg aktív és már nyugállományú, de a célokat 
továbbra is valló és azokért tenni akaró katonákból, katonaorvosokból és katonai 
alkalmazottakból állt. A tudományos egylet élén 16 fős választmány állt, melyből 
nyolcan a kiadványszerkesztési, öt elnökségi tag a könyvtári bizottságban tevékeny-
kedtek, a fennmaradó 3 személy pedig az egylet gazdasági ügyeiért felelt. A kaszinó-
val való összetartozást a közös könyvtár fenntartása mellett a gazdasági kapcsolat is 
mutatta, hiszen a kaszinónak fizetett tagdíjakból is részesült a téka többek között 
könyvek, folyóiratok beszerzésére.20 

A bécsi katonai tudományos egylet felfogásában a hadtudomány folyamatosan és 
szükségszerűen a környező (esetleg ellenséges) államokéval összhangban fejlődő 
diszciplína. Így a hadi tudomány vizsgálódási körébe a szorosabban tárgykörébe 
tartozó kutatási területeken túl egyéb tudományágak szaktudását is be kell vonni, 
tehát művelőinek a fegyvertan, a taktika és stratégia mellett például az egészségügy, 
a földrajz, a pedagógia, a táplálkozástudomány és az építészet fejlődésére is figyelem-
mel kell lenniük; de nem hagyható ki a más népek történelmének, néprajzának, 
művelődésének ismerete sem. Mindez plasztikusan nyomon követhető a vizsgált 
nyomtatott kötetkatalógusokban reprezentált bibliotékák tartalmi sokszínűségében 
és a rendelkezésre álló forrásokból a gyűjtemények életével kapcsolatban leszűrhető 
következtetésekből. 

A könyvtáros a választmány jóváhagyásával gyarapítja a könyvtárat, a kiválasz-
tásban pedig az alábbi prioritásoknak kell érvényesülniük: 

1. a hadtudomány legjobb „klasszikus”-nak tekinthető alapművei, 
2. a különféle hadjáratok, csaták történeti értékelő feldolgozásai, 
3. a hadviselés technikai vetületeit taglaló hadmérnöki és mérnöki szakkönyvek, 
4. a legjobb kortárs hadtudományi munkák és 
5. a nem katonai tudományok legjobb kézi- és tankönyvei érdemesek a beszer-

zésre. 

Ahol az anyagi források korlátozottak – bár az elméleti írás többször is hivatkozik 
az állami/minisztériumi támogatás fontosságára – ott célszerű a helyőrségben, 
az alakulatnál már meglévő tiszti könyvtárat tudományos célokra továbbfejleszteni, 
ehhez, illetve az anyagi alapok beosztásához, a helyiségek, a bútorzat és az eszközök 
kialakításához számos konkrét gyakorlati tanáccsal is szolgál a hivatkozott dolgo-
zat.21 A tudományos egylet tékája szigorúan szakmai profilú volt, így szépirodalom 

19 Művészhangverseny a Tiszti Kaszinóban. Pesti Hírlap. 1913. március 16. 12. p.
20 Geschäftsordnung für den Ausschuss des Wiener militärwissenschaftlichen Vereines. In: Organ des 

Wiener militär-wissenschaftlichen Vereines. 1870. 98−99. p.
21 Ueber Ziel und Aufgabe militär-wissenschaftlicher Vereine. In: Organ des Wiener militär-

wissenschaftlichen Vereines. 1874. 8. 132., 135., 140−144. p. https://books.google.pl/books?id=s1pP4Tm
Y_80C&pg=PR92&hl=hu&source=gbs_selected_pages&cad=2#v=onepage&q&f=false
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és szórakoztató művek csak a kaszinó gyűjteménye számára voltak beszerezhetők, 
ennek megfelelően a tudományos és kaszinóegyleteknek általában két könyvtáruk 
volt az eltérő szervezeti kötődéshez és olvasói igényekhez igazodva. Danczer 
(Danzer) Alfons adatközlése szerint 1888-ban a bécsi tudományos egylet könyvtára 
15000 kötetben 8000 művet számlált, a tiszti kaszinó szépirodalmi gyűjteménye 
pedig 9500 könyvtári egységben 4300 irodalmi alkotással állt az olvasók szolgálatá-
ra.22 A vizsgált magyarországi katalógusokban azonban számos esetben a szépiroda-
lom osztálya szintén beépült a tudományos szakrendbe.

KATONAI TUDOMÁNYOS ÉS KASZINÓEGYLETI 
KÖNYVTÁRAK MAGYARORSZÁGON

A XIX−XX. század fordulója időszakában hivatalos könyvtári statisztikaként 
kezelhető, annak értékelhető forrásai egyrészt György Aladár (1844−1906) 1884-ben 
végzett gyűjtése összegzéseként 1886-ban napvilágot látott összeállítása, a Magyar-
ország köz- és magánkönyvtárai 1885-ben,23 másrészt pedig az 1900 és 1915 között 
megjelent Magyar Minervák kötetei.24 Ezen kútfők a számos intézményi és magán- 
vagy testületi könyvgyűjtemény között jó néhány közös hadsereg általi vagy honvéd-
ségi fenntartású katonai könyvtárról tudósítanak, jelen vizsgálat azonban ezek közül 
csak a tudományos és kaszinóegyleti tékákkal foglalkozik.

A Magyarország köz- és magánkönyvtárai szerint az elsőként megszervezett ilyen 
egyesületi könyvtár a budapesti, akkor még pesti katonai tudományos és kaszinó-
egylet 1868-ból. A Magyarország köz- és magánkönyvtárai megjelenésekor e téka 
már valóban tudományos és kaszinóegyleti volt, hiszen a magyar főváros a tiszti 
kaszinója 1881. április 9-én tartott közgyűlésében „elhatározta, hogy a katonai 
tudományos egylettel társul és ennélfogva ezentúl »katonai tudományos és kaszinó 
egyletnek« czimét veszi fel. E társulás a szabályok megváltoztatását is maga után 
vonta, melyeket Magyarország katonai főparancsnoka: Edelsheim-Gyulai b. lovas-
sági tábornok, mint az egylet diszelnöke, megerősítvén, az egylet azok alapján 
megalakult. A helyőrség minden tisztje a belépésre lévén kötelezve, számszerint 
nyolczszázan beadták választójegyeiket. Megválasztattak: Reinländer Vilmos 
altábornagy elnökül, Winterhalter Károly vezérőrnagy alelnökül, Gelich Rikhard 
vezérőrnagy a katonai tudományos bizottság igazgatójául és a Schmerling nevét 
viselő ezred parancsnoka Ettner társadalmi czélokra igazgatóul.”25 A grémium 

22 Danczer Alfons (1889) 132. p.
23 Budapest, Athenaeum, 1886.
24 Magyar Minerva. 1–5. (1900–1912/1913). Budapest, Athenaeum, 1900−1915.
25 A helybeli katonai kaszinó. A Hon. 1881. május 1. p. [3].
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utódszervezete a Monarchia felbomlása után, 1919-től az Országos Tiszti Tudomá-
nyos és Kaszinó Egylet lett”.26 

A György Aladár összeállításában említett 2370 tételes téka az 1880-as évek 
derekára már rendelkezett nyomtatott katalógussal; az állomány nyelvi összetétele 
szerint 3 magyar, 1086 német és 9 francia művet foglalt magában. 1884-ben 124 
német nyelvű művet vettek, és a könyvtárat 310 olvasó használta, akik 750 kötetet 
olvastak. Az adatközlés alapján 18 kötetben 6 nyelvészeti, 10 bölcsészeti mű (21 
tomus), 620 történelmi munka 1121 kötete, 19 könyvtári egységben 13 államtudo-
mányi, illetve 99 tomusban 49 természettudományi kiadvány alkotta a téka gerincét. 
Ezeken felül 5 enciklopédia, összesen 54 kötet, 2 hírlap, 266 szépirodalmi alkotás 
746 tomusa és 129 vegyes tartalmú könyv, vagyis 290 kötet állt a magyar fővárosban 
szolgálatot teljesítő császári és királyi, illetve honvédtisztek rendelkezésére. A teljes 
állományt így 1098 mű 2084 kötete és 286 füzet alkotta. Tankönyvet nem gyűjtöt-
tek.27 

A komáromi Katonai Tudományos Egylet és Kaszinó könyvtárának alapítási éve 
1874; 10 év alatt 2034 kötetet, 27 atlaszt és 346 térképet gyűjtött a használói közös-
sége. György Aladár nyomtatott katalógust is említ, az adatközlés 100 magyar 
nyelvű, 855 német, valamint 100, vegyesen francia és angol nyelvű műről tudósít; 
az 1884-es gyarapodás 150 darab volt. A gyűjtemény tartalmi megoszlása: 302 
nyelvészeti mű 634 kötetben, bölcsészet, államtudomány, enciklopédia, szépiroda-
lom és tankönyv nincs, hírlapot nem járattak, 58 történeti munka 110 tomusa, 50 
természettudományi könyv 90 kötete képezte a téka szakjait, a vegyes „osztály”-ba 
pedig 645 mű 1200 kötete került. A teljes bibliotéka összesen 1055 művet számlált 
2034 könyv formájában, füzetes kiadványt nem őriztek meg.28

A nagyváradi tisztek 1878-ban alapították egyletük könyvkollekcióját, 1884-re 
azonban még semmiféle katalógus nem készült a meglévő 690 könyvről és 300 
füzetről, vagyis a 768 német, 2 magyar és 5 francia műről. A György Aladár munká-
jában közölt információk alapján érezhetően „fiatal” volt még a gyűjtemény: gyara-
podása csak 87 tomus volt, és a könyvtári statisztika is csupán 115 könyvtárhaszná-
latot, összesen 210 kölcsönzött kötetet regisztrált. Nyelvészeti munka és tankönyv 
nem került a tékába, a bölcseleti szakot 2 mű 7 kötete alkotta, a 676 történelmi 
munka (összesen 725 darab) közül 636 opus foglalkozott katonai, hadtudományi 
kérdésekkel. Kicsi szak volt még az államtudomány, ezt 5 mű 5 kötete, a természet-
tudományt pedig 32 kiadvány 66 darabja képviselte. Nyolcvan könyvtári egységben 
nyolc enciklopédia, 17 hírlap és 20 szépirodalmi kötet, összesen 2 mű birtokosa volt 
az egyesület.29 

26 Eőry Gabriella (2017) 819., 836. p.
27 György Aladár (1886): Magyarország köz- és magánkönyvtárai 1885-ben. Budapest, Athenaeum, p. 

344−345, 366−367. p.
28 György Aladár (1886) 350−351., 372−373. p.
29 György Aladár (1886) 355−356., 376−377. p.
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A korszak másik, későbbi alapvető könyvtári (és kulturális, közgyűjteményi) 
adattárát a Magyar Minervák testesítették meg. Az évente-párévente megjelentetett 
korpuszok még további tudományos és kaszinóegyleti könyvtárak létét bizonyítják. 

A temesvári Katonai Tudományos és Kaszinóegylet bibliotékája az 1902-es 
Minerva közlése szerint 1868-ban, az Egylettel egy időben jött létre és 1902-ben 3200 
kötetet tudhatott magáénak.30 A későbbi adattárakban az alapítás éveként már 1870 
szerepel, az állomány 1904-ben 3900,31 1911-ben 7009 tomusból állt, amelyből 
az utolsó esztendőben 300 olvasó 960 könyvet kölcsönzött.32 A gyűjtemény kezelője 
1911-ig Springer Angelo nyugalmazott kapitány volt, az 1912−1913-as kimutatás 
Mustetiu József nyugalmazott őrnagyot nevezi meg titkárként és custosként, aki 
a 7480 tomusos tékában 1912-ben 3600 kötetet kölcsönzött az egylet tagjainak.33 

1870-ből datálódik a kassai egylet könyvtára, amely az 1901−1902-es Minervában 
4000 kötetesként szerepel, és a megadott adatok között az is olvasható, hogy könyv-
tárosa akkor Funk József nyugalmazott százados volt,34 1904-ben pedig már Her-
mann Dávid könyvtárnok 5473 könyvvel állt az egylet tagsága rendelkezésére.35 
Hermann a császári és királyi sereg fordítója volt,36 ő maradt a később Helyőrségi 
Katonai Tudományos és Kaszinó-Egyesület nevű szervezet könyvtárosa az utolsó 
békeévről, 1913-ról tudósító Magyar Minerva adatai szerint is. Ekkor a kollekció 
9906 könyvtári egységben 6488 művel büszkélkedhetett, használata 1912-ben 
jelentősnek mondható: 1556 olvasó és 13794 kölcsönzés volt.37 

A pozsonyi Katonai Tudományos és Kaszinóegylet tudományos könyvtára 
1874-ben jött létre és az 1900-ból származó adatközlés szerint általános gyűjtőkörű, 
de főleg katonai vonatkozású kiadványokat tartalmazott. Az akkor mintegy 5800 
kötetet szakkatalógusban dolgozta fel az egylet custosa;38 négy évvel később Dévay 
„könyvtárnok” 6281-es állománynagyságot jelentett.39 1910-ben 480 olvasója 
összesen 7856 könyvet használt; 1911-ben a téka 16500 kötetben 14000 művet 
számlált.40 Az 1912−1913-as Minerva szűkös szócikke az előző évekével azonos 
állományadatokat tartalmaz.41

Nem a korabeli „hivatalos könyvtári statisztiká”-ból, hanem a Magyar Könyv-
szemlében megjelent kurrens bibliográfia tételei között sikerült rábukkanni a nagy-

30 Magyar Minerva. 1901−1902. Budapest, Athenaeum, 1902. 475. p.
31 Magyar Minerva. 1903−1904. Budapest, Athenaeum, 1904. 706. p.
32 Magyar Minerva. 1904−1911. Budapest, Athenaeum, 1912. 929-930. p.
33 Magyar Minerva. 1912−1913. Budapest, Athenaeum, 1915. 640. p.
34 Magyar Minerva. 1901−1902. Budapest, Athenaeum, 1902. 222. p.
35 Magyar Minerva. 1903−1904. Budapest, Athenaeum, 1904. 317. p.
36 Magyar Minerva. 1904−1911. Budapest, Athenaeum, 1912. 409-410. p.
37 Magyar Minerva. 1912−1913. Budapest, Athenaeum, 1915. 293. p.
38 Magyar Minerva. 1900. Budapest, Athenaeum, 1900. 278. p.
39 Magyar Minerva. 1903−1904. Budapest, Athenaeum, 1904. 564. p.
40 Magyar Minerva. 1904−1911. Budapest, Athenaeum, 1912. 745. p.
41 Magyar Minerva. 1912−1913. Budapest, Athenaeum, 1915. 506. p.
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szebeni egylet könyvtári katalógusára,42 illetve az OSZK cédulakatalógusa regiszt-
rálja a Kolozsvárott működött Tudományos és Kaszinóegylet bibliotékájának 
jegyzékét, mely 1906-ban hagyta el a sajtót. 

Más, nagyobb helyőrséggel is rendelkező városokban szintén működtek kaszinók, 
melyek – az intézménytípus jellegéből, feladatrendszeréből következően – könyv-
gyűjteménnyel is büszkélkedhettek, illetve bizonnyal akadtak még olyan népesebb 
garnizonok, ahol tudományos és kaszinóegyletet szerveztek a katonatisztek. Eddigi 
könyvtári búvárlataim során azonban – alapvetően a MOKKÁ-ban, a Fővárosi 
Szabó Ervin Könyvtárban, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadtörténeti 
Könyvtárban és az OSZK elektronikus, illetve cédulakatalógusában folytattam 
kereséseket – az alábbi nyomtatott kötetkatalógusokat találtam meg:

1884, 1900
Komárom

 ■ Katalog der Bibliothek des Militär-Wissenschaftlichen Vereines zu 
Komorn. Komorn : Ziegler, 1884. 58. p. 

 ■ Militärwissenschaftlicher und Casino-Verein in Komorn: Bibliotheks-
Catalog der belletristischen Werke. Komorn : Militärwissenschaftlicher 
und Casino-Verein in Komorn, 1900. 40 p.

1897, 1900, 1902, 
1903, 1904, 1906, 
1908
Kassa

 ■ Militärwissenschaftlicher und Casino-Verein in Kaschau: I. Nachtrag Zum 
Bibliothekskatalog vom Jahre 1895. Kaschau : Verlag des 
Militärwissenschaftlichen und Casino-Vereines, 1897. 16 p. 

 ■ Militärwissenschaftlicher und Casino-Verein in Kaschau: 
Bibliothekskatalog. Kaschau : Verlag des Militärwissenschaftlichen und 
Casino-Vereines, 1900. XXII, 152 p. 

 ■ Militär-wissenschaftlicher und Casino-Verein in Kaschau: I. Nachtrag Zum 
Bibliothekskatalog vom Jahre 1900. Kaschau : Verlag des 
Militärwissenschaftlichen und Casino-Vereines, 1902. 20 p. 

 ■ Militär-wissenschaftlicher und Casino-Verein in Kaschau: II. Nachtrag 
Zum Bibliothekskatalog vom Jahre 1900. Kaschau : Verlag des 
Militärwissenschaftlichen und Casino-Vereines, 1903. 16 p. 

 ■ Militär-wissenschaftlicher und Casino-Verein in Kaschau: III. Nachtrag 
Zum Bibliothekskatalog vom Jahre 1900. Kaschau : Verlag des 
Militärwissenschaftlichen und Casino-Vereines, 1904. 32 p. 

 ■ Militär-wissenschaftlicher und Casino-Verein in Kaschau: IV. Nachtrag 
Zum Bibliothekskatalog vom Jahre 1900. Kaschau : Verlag des 
Militärwissenschaftlichen und Casino-Vereines, 1906. 32 p.

 ■ Militär-wissenschaftlicher und Casino-Verein in Kaschau: V. Nachtrag 
Zum Bibliothekskatalog vom Jahre 1900. Kaschau : Verlag des 
Militärwissenschaftlichen und Casino-Vereines, 1908. 33 p.

1901 Temesvár  ■ Militär-Wissenschaftlicher und Casino-Verein in Temesvár: 
Bibliothekskatalog. Angelegt im September 1901. Temesvár : 
Buchdruckerei Heinrich Uhrmann, 1901.[4], 144 p. 

1903 Pozsony  ■ K. u. k. Militärwissenschaftlicher- und Casino-Verein in Pozsony: 
Bibliothekskatalog der wissenschaftlichen Werke. Pozsony : Verlag des 
Militärwissenschaftlichen und Casino-Vereins, 1903. [4], 108 p.

42 Horváth Ignácz (1904): A magyar bibliografiai irodalom az 1904. év első negyedében. Magyar Könyv-
szemle, 12. 2. 250. p. https://epa.oszk.hu/00000/00021/00123/pdf/249-251.pdf

https://epa.oszk.hu/00000/00021/00123/pdf/249-251.pdf
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1904 Nagyszeben  ■ Katalog der Bibliothek des Militär-wissenschaftlichen Vereines zu 
Hemannstadt. Hermannstadt : Buchdruckerei „Tipografia” Josef Marschall, 
März 1904. 300 p. 

1906 Kolozsvár  ■ Bibliothekskatalog des Militärwissenschaftlichen und Kasinovereins in 
Kolozsvár (Klausenburg). Kolozsvár (Klausenburg), Ende März 1906. 
Kolozsvár : nyomatott Gámán J. örököse könyvnyomdájában, 1906. 87 p. 

1909, 1910, 1911, 
1912
Budapest

 ■ Militärwissenschaftlicher und Casino-Verein in Budapest / [verfasst von 
Vereinskustor Gustav Wähner]. [Budapest] : im Selbstverlag des Vereines, 
1909. 240 p.

 ■ Nachtrag zum Catalog der Bibliothek des Militärwissenschaftlichen und 
Casino-Vereines in Budapest : Berichtet vom 1. Oktober 1909 bis 1 Oktober 
1910. [Budapest] : im Selbstverlag des Vereines, 1910. 27 p.

 ■ Nachtrag zum Catalog der Bibliothek des Militärwissenschaftlichen und 
Casino-Vereines in Budapest : Berichtet vom 1. Oktober 1910 bis 1 Oktober 
1911. [Budapest] : im Selbstverlag des Vereines, 1911. 26 p.

 ■ Nachtrag zum Catalog der Bibliothek des Militärwissenschaftlichen und 
Casino-Vereines in Budapest : Berichtet vom 1. Oktober 1911 bis 1 Oktober 
1912. [Budapest] : im Selbstverlag des Vereines, 1912. 25 p.

1911, 1912
Nagyvárad

 ■ Katalog der Bibliothek des Militär-Wissenschaftlichen Vereines in 
Nagyvárad = A Nagyváradi Katonai Tudományos Egylet könyvtárának 
címjegyzéke. Nagyvárad : Neuman, 1911. 55 p. 

 ■ Nachtrag zum Bibliotheks-Katalog des Militär-Wissenschaftlichen 
Vereines in Nagyvárad = 1. pótjegyzék a Nagyváradi Katonai Tudományos 
Egylet könyvtárának jegyzékéhez. Nagyvárad : Neuman, [1912]. 11 p. 

A katalógusok vizsgálata, illetve az általuk rekonstruálható könyvgyűjtemények 
elemzése során az alábbi szempontokra fókuszáltam:

a katalógus formai jegyei tekintetében
 ■ a jegyzék, a kötetkatalógus nyelve,
 ■ közöl-e könyvtárhasználati szabályzatot,
 ■ a katalógus elrendezése,
 ■ a leírásokban közölt adatok köre, a katalógusszerkesztés módszerei;

a regisztrált gyűjtemény jellemzői szerint:
 ■ a regisztrált könyvtár kötetszáma,
 ■ szépirodalmi gyűjtemény megléte vagy hiánya,
 ■ a kollekció nyelvi megoszlása,
 ■ a könyvek kiadásának ideje,
 ■ a könyvtári szakirodalom jelenléte.

A katalógusok 1884 és 1912 között jelentek meg; mindegyikük elsődlegesen 
német (mai szakkifejezéssel élve: szolgáltatási) nyelvű úgy címükben, magyarázó 
szövegükben, előszavukban, mind szakrendjük megnevezéseiben. Egyedüli kivétel 
ez alól az 1911-ből, illetve 1912-ből származó nagyváradi jegyzék, amely német és 
magyar kétnyelvű, de itt is a német az elsődleges. A nyomtatott könyvjegyzékek 
bizonnyal a császári és királyi hadsereghez kötődő katonai tudományos és kaszinó-
egylet könyvkollekciójáról készültek, hiszen a magyar királyi honvédség megszerve-
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zésének – bár tisztjei már csak tanulmányaik, képzettségük okán is olvastak, 
beszéltek németül – egyik nem elhanyagolható indítéka éppen a magyar (és horvát) 
vezényleti nyelv alkalmazásának lehetővé tétele volt.43 Mindazzal együtt Monarchia-
szerte – ahogyan már szó volt róla – a kaszinókat mindkét, illetve az osztrák 
Landswehr-rel együtt mindhárom haderő tisztjei egyaránt látogathatták és látogat-
ták, a tudományos egyletek tagsága szintén mindhárom seregből, illetve a régióban 
aktuálisan jelenlévő haderők, csapatok tisztjeiből verbuválódott. Mindazonáltal 
az Osztrák−Magyar Monarchia lingua francá-ja természetesen mindenképpen 
a német volt, így nem csoda, hogy a reprezentált gyűjtemények nyelvi összetételében 
is ezen nyelvű kiadványok dominálnak.

A jegyzékek előszavukban praktikusan egyletük alapszabályaira hivatkozva 
a könyvtárhasználat feltételeiről szintén tájékoztattak, az 1884-es komáromi és 
az 1906-os kolozsvári könyvtárjegyzék kivételével, illetve bizonyos kiegészítések 
nem ismételték meg az alapkötetben már olvasható statútumokat. Ezen szabályzatok 
általában utalnak a kölcsönzési határidőkre, a kölcsönözhető vagy csak prézens 
használatú állományrészekre, az egyszerre elvihető kötetetek számára, illetve 
a szankciókra. Temesvárott vagy Pozsonyban az elvesztett kötet újbóli beszerzése 
a kölcsönző terhére, Budapesten pedig az anyagi felelősségvállalás mellett még 
a tomus pótlásának gondja is a fegyelmezetlen olvasót terheli. A kollekciók átlagosan 
heti 1–2 napon és összesen néhány, 2–6 órás nyitvatartással látogathatók, ennél jóval 
hosszabb ideig, vasár- és ünnepnapok kivételével napi 4 órán át várta az olvasókat 
a komáromi egyleti téka, Kassán a prézens használat reggel 8-tól este 9-ig volt 
lehetséges, a kölcsönzés azonban csak napi 2 órán át működött. A temesvári 
„Bibliotheks-Ordnung” kívánságkönyv vezetését is előírta, amelybe a könyvtári 
tagok a beszerzési igényeiket jegyezhették fel.

A vizsgált nyomtatott kötetkatalógusok mindegyike szak szerinti elrendezésű, és 
nem általános, hogy a jegyzékhez névmutató is tartozzék. A kassai katalógusok 
sorában azonban 1906-ban változás következett be: az elsődleges rendezőelvvé 
a dokumentum nyelve vált, a német, a magyar, illetve a francia nyelvű kiadványok 
külön-külön szakrend szerint tagolt csoportokat képeztek.

Figyelemre méltó viszont a nagyszebeni könyvtár lajstroma, amelyben a kötet 
elején olvasható rövid névmutató mellett külön szerzői betűrendes katalógus 
szolgálja az állomány áttekintését. A katalógus leíró, betűrendes része mellett 
azonban már kissé fölöslegesnek tűnik az index, még akkor is, ha az úgy a szakren-
des, mint a betűrendes rész megfelelő oldalszámaihoz elvezet. A könyvtár custosa 
láthatóan (és természetesen) nem volt egészen tisztában a katalógus ezen eszközei-
nek szerepével, erre utal az is, hogy a mutató és a betűrendes rész egyaránt 
az „Autoren-Register” címet viseli. Mindazonáltal alapos és a kényelmes több 
szempontú visszakeresést biztosító tájékoztatási eszközt készített, bizonnyal katonai 
(esetleg civil) tanulmányai során maga is gyakori könyvtárhasználó lehetett.

43 Vö. Hermann Róbert (szerk., 2015): Magyarország hadtörténete. 3. Magyarország a Habsburg Monar-
chiában: 1718−1919. Budapest, Zrínyi, 238−242. p.
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A leírások tendenciózusan rövidek, sehol sem adják meg például a fordító vagy 
az egyéb közreműködő nevét, viszont Kassán a térképeknél sokszor még a léptéket is 
feltüntette a leírások készítője; a kiadványt azonosító alapvető adatok (szerző, cím, 
megjelenés helye, éve, kötetszám) azonban általában szerepelnek, esetleg a megjele-
nés éve hiányzik. Néhol a későbbi bibliográfiai kútfők is csak külső forrású évet 
szerepeltetnek, de van, ahol magán a kiadványon fellelhető az impresszum éve. 
Érdekes megoldást alkalmazott a nagyszebeni könyvtárőr, aki a sorozatok, 
Lieferungok, többkötetes könyvek egységeit a margón kapcsos zárójellel foglalta 
egybe, a „közös” címet szintén itt jelölve meg. 

Mindegyik vizsgált forrásban vannak a könyveknek leltári számai, vagy az adott 
szakon belüli sorszámai, tételszámai; és általános tendencia az is, hogy a többkötetes 
művek, a sorozatok, illetve az úgynevezett szerzői sorozatok egyszerre beszerzett 
tomusai egyetlen tételszámra kerültek, mint például az 1897-es kassai könyvtárjegy-
zékben a Franklin szépirodalmi könyvtár, Az Athenaeum olvasótára, vagy az Egyete-
mes regénytár számos egysége. Így a katalógusokban feldolgozott darabszám, 
kötetszám akár jóval több is lehet, mint amit maguk a tételszámok mutatnak.

Több esetben az egyes szakok, betűrendi egységek végén helykihagyások vannak 
a gyarapodás regisztrálásához, a kassai téka 1900-as lajstromában pedig a szakokhoz 
tételszám-tartományokat rendeltek hozzá, így nemcsak a hely volt biztosított 
az újonnan bekerülő kiadványok adatai számára, hanem a leltári és raktári jelzet is 
„előkészítve” rendelkezésre állt. 

A jegyzékek általában listás elrendezésűek, a táblázatos megjelenítésre példa csak 
Pozsonyban volt, a szakon belüli tagolást, eligazodást tipográfiai eszközök, fettel 
való szedés, nagybetűs kiemelés a szerzői névnél, sorkihagyás stb. biztosítja.

A szakrenden belül a szerzői, anonimák esetében a cím szerinti betűrend a gya-
kori, de a nagyszebeni tudományos egyleti téka katalógusában van, ahol a „Z” után 
a betűrendben korábbi, egészen új kiadványok tételei láthatólag a szedés kiegészíté-
sével kerültek bele. 

Az egyes szakokon belül – a korabeli katalogizálási gyakorlatoknak, könyvtári 
tudományos paradigmának megfelelően – a szerzői, illetve cím szerinti betűrend 
jellemző, Komáromban a társszerzős könyvek pedig mindegyik autor neve alatt 
fellelhetők. A pozsonyi katalógus szerkesztője a szakrenden belül második rendező-
elvként a megjelenés évét választotta, csak az egyazon esztendőben kiadott könyvek 
további besorolásához használta fel a szerzői nevet. Ez a metódus sem volt azonban 
ismeretlen a korabeli könyvjegyzékekben; mindazonáltal a katalógus nem alkal-
mazza következetesen a kronologikus elrendezést, a csapattörténetek a tárgyalt 
alakulat száma és neve, az életrajzok, memoárok, levelezések leírásai pedig szerzői 
betűrendben követik egymást. A keresés megkönnyítésére az előszó azonban 
minderről tájékoztat.

Egyazon szerző művei között kronologikus rendet Budapesten és Temesvárott 
követett a könyvtárnok, aki utóbbi tékában az anonimákat a szak végére „ömlesz-
tette”. Nem csoda, hogy a szerző nélküli kiadványok jegyzékbe foglalása gondot oko-
zott számára, a többi helyőrségben működő könyvtáros tiszttársai is változatos 
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módon jártak el ebben az esetben. Akadt példa a címek mechanikus besorolására, 
bár ez a régi századfordulón német nyelvi környezetben meglehetősen ritka eset volt. 
Komáromban és Kolozsvárott a grammatikai elvű, a vezérfőnévhez, az első, nyelvta-
nilag nem függő helyzetű főnévhez való rendezést választották. A nagyszebeni 
katalógus összeállítója az úgynevezett substantivum regens-hez hasonló eljárást 
követett, de jegyzékében a név nélküli munka címének betűrendi helyét nem 
a nyelvtani alapon választott kifejezés adta, hanem a kiadvány tartalmára leginkább 
jellemző szó. (Az Auszug aus dem Abrichtungs-Reglement cím mechanikusan a cím 
első szavához, és viszonylag ritka esetként a vezérfőnévhez, az Auszug-hoz kerül, 
a nagyszebeni katalógus pedig számos más anonimához hasonló eljárással 
az Abrichtungs-Reglement-hez került.) Másik, akkoriban szokatlan – bár a mai 
feldolgozási gyakorlatból visszatekintve sokkal otthonosabbnak tűnő – megoldás-
ként a kolozsvári Katonai Tudományos és Kaszinóegylet könyvtári katalógusában 
a testületekhez kötődő kiadványok katalógustételei következetesen a korporáció 
neve alatt találhatók.

A katonai tudományos és kaszinóegyletek elméleti kérdéseivel foglalkozó hivat-
kozott közlemény a könyvtár feladatával, gyarapításával, elhelyezésével kapcsolatban 
megjegyzi, hogy egy igazán használható bibliotéka megszervezése hosszú ideig tartó 
feladat, de utal arra is, hogy a tudományos egylet könyvtárába a már korábban 
kialakított tiszti, vagy kaszinói kollekciók is integrálhatók. Bizonnyal ezzel a szerve-
zeti fúzióval, illetve a tudományos egyesületi könyvtár különállásának hangsúlyozá-
sával magyarázható, hogy a „hivatalos” korabeli statisztikai kimutatások adatközlése 
és a nyomtatott katalógusokban reprezentált gyűjtemények mutatói között – akár 
jelentős – eltérések is lehetnek. 

Eklatáns példa erre, hogy György Aladár munkája szerint a komáromi könyvtár 
1884/1885-ben 2000-nél több könyvtári egységet számlál, az ugyanekkor kinyomta-
tott katalógus azonban csak 842 szakirodalmi tételről tudósít, ezek közül mintegy 
40 volt francia nyelvű, az angol és a magyar kiadvány csak a szótárak és nyelvköny-
vek között bukkan fel, az egyedüli teljes egészében magyar nyelvű tomus A magy. 
kir. honvédségi Ludovika Akadémia könyvtárának czímjegyzéke.44 (Ez a kiadvány 
egyébként Komárom mellett az 1901-es temesvári, 1903-as pozsonyi, az 1904-es 
nagyszebeni és a budapesti 1909-es jegyzékben is szerepel.)

A kötetkatalógusok között a komáromi a legkisebb gyűjtemény, bár nem szabad 
megfeledkezni arról sem, hogy a többi jegyzék már minimum 15 évvel későbbi 
állapotokat tükröz. 

1911-ben a nagyváradi Tudományos és Kaszinóegylet könyvtára meglehetősen 
kicsinek számított a 953 szakirodalomi tétellel, amely közül csupán 4 volt magyarul 
és 9 franciául; a következő évben megjelent pótkötetben az arány már kicsit jobbnak 
tűnik: a 70 új kiadvány közül 5 magyar nyelvű akadt. A többi könyvtár a XX. század 
első évtizedében 1000−2000 szakkönyvvel büszkélkedhetett: az 1900-as kiadású 
kassai alapkötet 1520 német, 89 magyar és néhány francia tételt tartalmaz, pedig 

44 Budapest, Khór és Wein, 1883.
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az OSZK példányából, amelyet munkámhoz felhasználtam, egy teljes ív hiányzik, 
így a kollekció mérete akár a 2000-es darabszámot is elérhette. Temesvárott 
az 1901-es állapot szerint összesen 1099, ebből csupán 3 magyar és egyetlen francia 
kiadvány szolgálta a katonai és civil tudományok művelését. Viszonylag szerényebb, 
1182 német, 6 magyar és 3 francia műből álló gyűjteménye volt a kolozsvári kato-
náknak 1906-ban. A nagyszebeni 1904-es jegyzék 1336 szakmunkát regisztrál, ebből 
az egyetlen magyar nyelvű a Ludovika könyvtárának katalógusa, külön vegyes 
tartalmú nyelvi csoportokban pedig 20 angol, 39 francia és 3, eredendően orosz 
nyelvű, de német kiadásban megszerzett könyv adatai sorakoznak. Pozsonyban már 
1903-ban 1865 tudományos kiadvány, köztük mindössze 9 magyar, és 2 magyar−
német szótár várta az olvasókat. Magától értetődik, hogy a legnagyobb helyőrségi 
had- és civil tudományi könyvállománnyal a budapesti tisztek büszkélkedhettek: 
az 1909-ből származó könyvlajstrom 2692 szakkönyv meglétéről tesz tanúbizonysá-
got. Nem csoda, hogy a nem német kiadványok mennyiségének tekintetében is ez 
a téka áll az első helyen az amúgy nemigen nagy, 57 kötetes magyar és 28 darabos 
francia „részleggel”.

A pótkötetek, Nachtrag-ok áttanulmányozása alapján a szakirodalmi kollekciók 
éves gyarapodása általában 45−100 új kiadvány volt, ezen belül esetenként a magyar 
gyarapodás arányában egészen jelentős is lehetett; kiugró példa, hogy a kassai 
1898-as pótkötetben feldolgozott 47 új szakkönyvből 16 volt magyar, de az általános 
az 5−10 % körüli ráta. Jelentősen nagyobb könyvmennyiség beszerzését a budapesti 
könyvtár engedhette meg magának, a gyűjtemény 1909. október 1-je és 1910. október 
1-je között 151 új tomusszal gazdagodott, de ebből is csak 14 magyar nyelvű doku-
mentummal. 

Az egyes szakterületeken meghatározó magyar szerzők is leginkább német 
fordításban kerültek be a gyűjteményekbe. Szendrei János (1857−1927) szerkesztésé-
ben jelent meg 1896-ban, a millenniumi kiállításhoz kötődően a Magyar hadtörté-
nelmi emlékek az ezredéves országos kiállításon című katalógus, és ugyanebben 
az esztendőben látta meg a napvilágot ennek német változata Ungarische 
Kriegsgeschichtliche Denkmäler − In der Millenniums-Landes-Ausstellung címen.45 
A kiadványt Temesvár, Nagyszeben, Nagyvárad és Pozsony katonai tudományos 
egyletei is megszerezték.

A magyar történelem és hadtörténet több alapvető munkája került be 
a biblitékákba: Görgey Artúr (1818−1916) visszaemlékezéseit (Mein Leben und 
Wirken in Ungarn in den Jahren 1848 und 1849. 2 Bde. Leipzig, Brockhaus, 1852) 
Budapest, Nagyvárad, Temesvár és Nagyszeben katonai tékájában is olvashatták; 
Zimándy Ignáctól (1831−1903, római katolikus plébános) a Kossuth Lajos a világtör-
ténelem ítélőszéke előtt46 Pozsonyban németül, Temesvárott pedig magyarul szol-
gálta a hadtörténet kutatóit – nem egészen pozitív szemléletben, értékítélettel. 

45 A magyar kiadás: Budapest, Kereskedelemügyi Miniszter, 1896, uez németül: Budapest, Kgl. Ung. 
Handelsminister, 1896. 

46 Budapest, Zimándy Ignác, 1896.
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Csuday Jenő (1852−1938, pedagógus, történetíró) német nyelvű magyar története47 
Kolozsvárott, Pozsonyban és Temesvárott volt meg; utóbbi helyen és a nagyváradi 
egyleti könyvtár jegyzékében is szerepelt Mailath Jánostól (1786−1855), Erzsébet 
királyné magyar történelemtanárától a Geschichte von Österreich.48

A hadtudomány tárgyköréből Danczer Alfons (1842−1899) már hivatkozott 
könyvének, A mi hadseregünk című összeállításnak német fordítását regisztrálja 
a nagyszebeni könyvtárjegyzék, és úgyszintén a német edíciót vették meg a téka 
számára Hazai Samu (1851−1942, későbbi magyar királyi honvédelmi miniszter) 
tankönyvéből: Alkalmazó harczászati feladatok az Iser környékén 1866. junius 23-tól 
29-ig lefolyt hadműveletek és ütközetekből.49 

A budapesti és a nagyváradi könyvtár is magyar nyelven gyűjtötte Breit (utóbb 
Bánlaky) Józsefnek (1863−1946?) a Magyar Katonai Írók Köre elnökének, 
az MTA Hadtörténeti bizottság meghívott tagjnak50 munkáit: A harcztéri szolgálat-
ról (1901), A harctéri szolgálat körébe vágó harczászati feladatok alkalmazó megbe-
szélése (1901), A gyalogság harczászata (1907) és Az 1870. évi német−francia háború 
története (1896) szerepel a katalógusokban. Szintén több könyvtár, a budapesti, 
kolozsvári és a nagyváradi egylet szerezte meg A magyar királyi honvédelmi 
ministerium, a honvédség és a csendőrség névkönyvét,51 illetve annak különböző című 
folytatásait. 

Természetesen azonban a gyűjtemények gyarapításában a fő gyűjtőkör azonos-
sága ellenére is vannak eltérések, az adott közösség érdeklődési körének egyedi 
megnyilvánulásai. A temesvári egylet több helyi vonatkozású kiadványt is beszer-
zett, például Szmida Lajostól (1853−?) A temesvár-erzsébetvárosi ’Mária-szobor’ 
történetét52 vagy Temesvár szabad királyi város statisztikáját.53 Szintén erdélyi 
vonatkozású az Arányi Lajos (1812−1887, jogásznak készült, majd orvos, a szabadság-
harc alatt tábori főorvos, akadémiai levelező tag)54 tollából származó Vajda-Hunyad 
vára 1452. 1687. 1866. Szóban és képekben című kiadvány.55 A budapesti gyűjtemény-
ből érdemes megemlíteni például a Krisztinkovich Béla (1887−1969, autóiparban 
tevékenykedő mérnök és híres kerámia-műgyűjtő)56 szerkesztésében napvilágot 

47 Csuday Jenő (1900): Die Geschichte Ungarns. Wien, Hecht.
48 Hamburg, 1834−1848.
49 A magyar kiadás adatai: Budapest, Pesti Könyvnyomda, 1899, a német változat Applicatorisch-

taktische Aufgaben címen jelent meg ugyanott még 1879-ben. Vö. Gulyás Pál (1993): Magyar írók 
élete és munkái. 12. kötet. Budapest, Argumentum, Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, 
893−896. col.

50 Gulyás Pál (1940): Magyar írók élete és munkái. 2. kötet. Budapest, Magyar Könyvtárosok és Levéltáro-
sok Egyesülete. 244−246. col.

51 Hivatalos kiadás. Budapest, Pallas, 1888-tól.
52 Temesvár, Csendes Jakab könyvnyomdája, 1899.
53 Temesvár szabad királyi város statisztikája 1898-ik évben. Temesvár, 1899. 
54 Vö. Szinnyei József (1891): Magyar írók élete és munkái. 1. kötet. Budapest, Hornyánszky, 237−240. col.
55 Pozsony, 1867.
56 Új magyar életrajzi lexikon. 3. köt. Budapest, Magyar Könyvklub, 2002. 1222. p.
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látott Magyar Automobil Club évkönyvét57 vagy a Sommer Farkasné (született Bányai 
Amanda)-féle A magyar gyorsírás tankönyvét.58

A folyóiratok között úgyszintén a németnyelvűség dominált, tartalmuk szerint 
pedig ezek a különgyűjtemények jórészt katonai vonatkozásúak voltak. Komárom-
ban 18 lapot fizettek elő, Kassán a magyar királyi honvédségi Rendeleti Közlönyt is 
járatták, méghozzá két példányban; Pozsonyban 21 lapot olvashattak, ezek között 
egyedüli magyar a Ludovika Akadémia Közlönye volt. A kolozsvári „hírlaptár”-at 13 
hadtudományi cím képviselte, Nagyszebenben pedig 29 periodikumot abonáltak, 
amely közül 8 volt általános tartalmú és 21 katonai; mindkét helyen a pesti tisztiis-
kola folyóirata mellett egy-egy francia is akadt. Nagyváradon a Ludovika közlönye 
mellett 19 német címet regisztráltak; Budapesten az összesen 22 katonai lap között 
az előbb említett mellett még A Hadsereg, a Katonás Nevelés, a Csendőrségi Lapok és 
a Hadtörténelmi Közlemények is rendelkezésre áll, a 20 vegyes profilú időszaki 
kiadvány között pedig a Nemzeti Sport, később pedig az Új Élet és a Magyar Figyelő 
is olvasható volt. Egyedüli kivételt Temesvár hét darab általános tartamú német 
nyelvű előfizetése képez. 

Jellemző a vizsgált katalógusok mindegyikére, hogy az időszaki kiadványok, 
térképek, esetleg a szótárak, lexikonok és sematizmusok külön csoportokat, szakokat 
alkotnak, Nagyváradon még a hadiiskolába készülők számára ajánlott tankönyvek is 
elkülönített jegyzékben, függelékben szerepelnek. 

Szépirodalmi gyűjteményeket eredendően csak a tiszti kaszinókban szerveztek, 
a tudományos egyletek alapszabályai – ahogyan már szó volt róla – csak szakkönyv-
tárak építését engedélyezték. Mindazonáltal a helyőrség különféle célú és orientáci-
ójú könyvtárait célszerű volt együttesen kezelni, így az egyleti gyűjtemények 
katalógusai az egyre nagyobb belletrisztikai kollekciókról is számot adtak. Volt 
példa arra, hogy ezeket külön jegyzékben dolgozták fel: az 1884-es komáromi 
könyvjegyzék szépirodalmi „szak”-ja csak 138 német nyelvű tételt számlált, 
1900-ban pedig már negyvenoldalas önálló jegyzék készült a – mai szóval élve – 
rekreációs olvasmányokról, illetve ebben a katalógusban 37 darab kottát, zongoraki-
vonatokat vagy énekhangra és zongorakíséretre írott művet is találunk. Pozsonyban 
1903-ból és Nagyszebenből 1904-ből jóformán csak a szakirodalmi források 
meglétéről lehet tudni, itt talán valóban ragaszkodtak a gyűjtőkör szigorú lehatáro-
lásához, de az is elképzelhető, hogy ebben a tékában úgyszintén más-más kötetkata-
lógusban tárták fel a szak- és szépirodalmi gyűjteményeket. 

A többi tudományos és kaszinóegyleti könyvtár jelentős és egyre növekvő 
szépirodalmi állományt tudhatott magáénak, Temesvárott 1901-ben a 24 klasszikus 
összkiadás mellett 463 tételszámot képvisel e szak, figyelemre méltó azonban, hogy 
a magyar szerzőket is németül olvasták az egylet és a kaszinó tagjai. Az 1906-os 
kolozsvári jegyzékben 199 irodalmi kötet között csak 15 volt magyarul.

57 Budapest, Athenaeum, 1912−1913.
58 Budapest, Orsz. Gyorsíró Szakiskola, 1904.
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A többi könyvtárban a szakirodaloménál jóval nagyobb arányban rendelkeztek 
magyar nyelvű könyvekkel, de a német kiadványok között is találni magyar szerzők 
műveit. Kassán az 1900-as alapkötet 591 belletrisztikai tételt vesz lajstromba, ezek 
közül 124 tudósít magyar kiadványról. A szakirodalomnál sokkal jelentősebb 
mennyiségű 186, 165, illetve 353 kötetes gyarapodásokban a magyar könyvek aránya 
10 % fölötti, de jelentős számú új francia könyvet is vásároltak. Szó volt már róla, 
hogy az 1906-os pótkötettől megváltozott a katalógus szerkezete: a jegyzék elsődle-
ges tagolása a nyelv lett, a német, a magyar és a francia csoportokon belül ismétlődik 
a szakrend és a szépirodalmi „osztály”. Nagyváradon 1911-ben 369 német irodalmi 
mű között nem volt magyar írótól, költőtől származó, a 163 darabos magyar nyelvű 
gyűjteményrészben azonban a magyar és a világirodalom is képviselve volt. Érdekes, 
hogy Jókaitól ekkor még csak egyetlen munka volt olvasható, de a következő évi 
gyarapításban kiküszöbölték e csorbát, és a jubileumi kiadás 77 kötetét szerezték be; 
az éves gyarapodásban Jósika Miklós, Molnár Ferenc és Rákosi Viktor több magyar 
nyelvű műve mellett németül csak 71 tomust vásároltak.

A budapesti katonai tudományos és kaszinóegylet szépirodalmi részlege volt 
a legnagyobb és nyelvileg is a legszínesebb: a 2563 tételes különgyűjteményben 2424 
volt németül, 498 magyarul, 288 franciául, 45 angolul és 21 olaszul. 

Az egyletek szépirodalmi gyűjteményeire általánosan jellemző volt, hogy a klasz-
szikusok mellett a kortárs igényes szépirodalom is megtalálható volt, de a könnye-
debb műfajokat kedvelő katonatisztek sem maradtak olvasnivaló nélkül. A magyar 
irodalomból általában Jókai Mór, Eötvös Károly és Eötvös József németül és magya-
rul is rendelkezésre állt, rajtuk kívül később Móricz Zsigmond és Gárdonyi Géza, 
Herczeg Ferenc és Mikszáth Kálmán van jelen nagyobb tételszámmal; Budapesten 
még Jósika Miklós, Bródy Sándor, Ambrus Zoltán is képviselteti magát. Figyelemre 
méltó, hogy Az ember tragédiája Kolozsvárott és Budapesten is megvolt, Kassán 
Arany János-kötettel is rendelkeztek. És nem lehet véletlen, hogy Nagyváradon Ady 
Endre Vér és arany című kötetének 1910-es kiadása szintén bekerült a könyvtárba. 
Petőfi versei magyar kiadásban Nagyváradon és Budapesten is elérhetők voltak, 
utóbbi helyen Kertbeny Károly (1824−1882) fordításában Dichtungen von Alexander 
Petőfi címen. 

Feltűnő azonban, hogy a korabeli női irodalom, elsősorban Eugenie Marlitt 
(1825−1887, eredeti neve: Friederieke Henriette Christiane Eugenie John, német 
írónő, a Gartenlaube című családi lap szerkesztője, a világirodalom egyik első 
lányregény-alkotója),59 de Beniczkyné Bajza Lenke (1839−1905) és báró Orczy Emma 
(1865−1947) számos munkája, illetve például Budapesten gróf Kinskyné Pálmay Ilka 
(1860−1945) Emlékirataim60 című memoárja sem maradt ki a gyűjteményekből. Ezen 
opuszokat azonban inkább a tiszti feleségek, esetleg nagylány-kisasszonyok olvas-
hatták. Nem csoda, hogy a gyarapításban az ő szempontjaik is érvényesültek, hiszen 
a kaszinók látogatói között a tiszti hitvesek majdnem teljes jogosultságot kaptak. 

59 Világirodalmi lexikon. 8. köt. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1982. p. 
60 Budapest, Singer és Wolfner, 1912.
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Az 1861-ben Pest-Buda helyőrségében létrehozott kaszinó alapszabályai 1862 tavaszi 
módosításának irataiban szerepel például, hogy „nem szükséges hangsúlyozni, hogy 
bármely tag hitvesének bármikor szabad a belépés, mert ellenérzéseket szülhet, s 
amúgy is magától értetődőnek kell venni”.61

Mindegyik vizsgált könyvtárjegyzékről, az általuk reprezentált könyvtárról 
elmondható, hogy állományukban nagyrészt a katalógusok megjelenéséhez képest 
utolsó néhány évtized kiadványtermése jelenik meg, a gyűjteményekben a kiadás 
ideje szerinti csoportosításban a legnagyobb egység a körülbelül 10-20 éves kiadvá-
nyok köre, de meglepően nagy az egészen friss, akár a katalógus összeállításának és 
kinyomtatásának évében megjelent könyvek száma is. Ez a tendencia természetesen 
a pótkötetek esetében sokkal plasztikusabb, hiszen ezek csak egy vagy néhány 
esztendő gyarapodásáról tudósítanak. Néhány egyleti bibliotéka – hipotézisként 
megkockáztatható – pár ajándékként, akár hagyatékkal a tékába került, már-már 
muzeálisnak tekinthető tomussal is rendelkezett. Természetesen a legrégebbi 
katalógus a leggazdagabb ebben a tekintetben; Komáromban az 1884-es lajstrom 
szerint mintegy tíz XVIII. századi könyv volt olvasható, egyik legkorábbi Ludwig 
Andreas Khevenhüller 1739-ben Bécsben a Krauß tipográfiában kinyomtatott 
Observations Puncten című előírása saját ezrede számára, mely a hadtest katona-
egészségügyi ellátásának kérdéseit szintén részletesen tárgyalja, így a katonaorvoslás 
történetének fontos (kevéssé ismert) forrása.62 Szintén a felvilágosodás századából 
származik a pozsonyi gyűjteményben a Rogge W. Dr. tollából származó Staatsgesetze 
der 13 vereinigten amerikanischen Staaten című jogtudományi könyv (Dessau und 
Leipzig, 1785); Budapest legrégibb kötete pedig egy 1769-es katonai szabályzat volt: 
a Generals-Reglement első kötete.

Utolsó vizsgálati szempontként érdemes még egy, néhány tékában megjelenő, 
a teljes dokumentumállományhoz viszonyítva egészen kicsiny, de fontos szakot 
vizsgálni, nevezetesen azt, hogy milyen könyvtártani/könyvtártudományi munkák 
álltak a téka kezelésével megbízott katonatisztek segítségére. Korábban már szó volt 
arról, hogy saját kollekciójuk feldolgozásakor bizonnyal már meglévő nyomtatott 
könyvtárjegyzékeket, tanulmányaik, kutatásaik során használt könyvtárak egyedi 
katalógusait vehették alapul. Magától értetődő azonban, hogy ezen kiadványok nem 
csupán katalogizálástechnikai értelemben voltak fontosak. A bécsi „anyaszervezet” 
kiadványai mellett annak könyvtári katalógusai közül (Katalog der Bibliotheks des 
Militärwissenschaftlichen Vereines in Wien) Budapesten és Nagyszebenben 
az 1877-es és 1881-es változat, Temesvárott pedig az 1890-es tomus található meg 
a jegyzékben, a bécsi hadilevéltár szakkönyvtárának állományjegyzékét (Katalog der 

61 Papp Ferenc (2014): A tiszti kaszinók története a két világháború között. Doktori (PhD) értekezés. 
Budapest, 22. p.

62 Vö. részletesebben: Pogányné Rózsa Gabriella (2020): Ludwig Andreas Khevenhüller instrukciói 
a tábori felcserek számára. Hadtudomány. 30. 3. 77-87. p. http://mhtt.eu/hadtudomany/2020/2020_3sz
am/077-087_COL_Poganyn%C3%A9.pdf

http://mhtt.eu/hadtudomany/2020/2020_3szam/077-087_COL_Poganyné.pdf
http://mhtt.eu/hadtudomany/2020/2020_3szam/077-087_COL_Poganyné.pdf
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Bibliothek-Abteilung des k. u. k. Kriegs-Archivs. Wien, 1896) pedig szintén az imént 
megnevezett egyleti gyűjtemények szerezték be.

A mai könyvtár (és információ)-tudomány tárgykörében természetesen helye van 
a sajtótörténetnek, egyedüli vonatkozó munka a budapesti könyvtárban található: 
Ferenczy Józsefnek (1855−1928, középiskolai tanár, a Petőfi-Társaság és az Országos 
Közoktatási Tanács tagja)63 a Magyar Tudományos Akadémia által az Athenaeum-
díjjal jutalmazott pályaműve, A magyar hírlapirodalom történetének első kötete,64 
amely 1780-tól 1867-ig dolgozta fel a hazai időszaki kiadványok históriáját. Éppígy 
része a könyvtári ismereteknek a paleográfia, Karl Faulmann (1835−1894) írástörté-
nete, az Illustrirte Geschichte der Schrift (Wien, Hartleben, 1880) Temesvárott 
az irodalomtörténti alszakban, Kolozsvárott pedig az enciklopédiák, szótárak, 
könyvtártan, irodalom- és írástörténet, nyelvtudomány és művészet meglehetősen 
vegyes osztályában kapott helyet. Utóbbi helyen bukkantam rá az egyetlen „igazi” 
könyvtártani munkára, Armin Gräsel (1849−1917) Grundzüge der Bibliothekslehre 
című szakkönyvének 1890-es lipcsei, a Weber-nyomda által jegyzett kiadására.

A könyvjegyzékek közül a budapesti katalógus az egyetlen, ahol a könyvtáros 
megnevezi magát Gustav Wähner személyében.

Összegzésként elmondható, hogy a magyarországi katonai tudományos és 
kaszinóegyletek könyvtárai a soknemzetiségű államban és hadseregben legfonto-
sabb hadtudományi és katonai szakmai műveltséget szolgálták, a gyűjtemények 
emellett a multikulturális szervezet és a tisztektől elvárt „társasági jártasság” 
szempontjait figyelembe véve a történelemre, hadtörténetre, művelődéstörténetre, 
nyelvtanulásra fókuszáltak, de természetesen teret engedtek a könyvtárhasználók 
privát érdeklődése kibontakozásának. 

A katalógusok némi könyvtári műveltség, könyvtárhasználati tapasztalatok 
meglétét bizonyítják, azzal együtt is, hogy nem képzett könyvtárosok kezelték 
a tékákat, és nem volt jelentős könyvtári szakirodalom a kollekciókban. Az egyleti 
könyvtárak viszonylag kisebb gyűjtemények voltak, így a katalógusokban alkalma-
zott kevéssé szerencsés megoldások következményei sem éreztették a keresésben, 
visszakeresésben káros hatásukat.

A regisztrált dokumentumállomány arányaiban a friss szak- és szépirodalom 
válogatásának tekinthető, de nyelvi szempontból meglehetősen egyoldalú volt. 
A magyar szakirodalom merőben alulreprezentált még a fordításban beszerzett 
kiadványokkal együtt is, főként, ha figyelembe vesszük azt is, hogy a közös hadsereg, 
illetve a magyar királyi honvédség tisztjei közötti „nemzetiségi villongások” 
az 1890-es évtized végére lecsendesedtek, és a magyar területen állomásozó német-
ajkú tisztek természetesen a maguk identitásának megtartása mellett egyre több 
szállal (javuló és jó kapcsolatok a honvéd tisztikarral, nyelvtudás megszerzése miatt, 

63 Vö. Szinnyei József (1894): Magyar írók élete és munkái. 3. kötet. Budapest, Hornyánszky. 411–415. col.
Gulyás Pál (1992): Magyar írók élete és munkái. 8. kötet. Budapest, Argumentum, Magyar Tudományos 
Akadémia Könyvtára, 906−907. col.

64 Budapest, Lauffer Vilmos, 1887.
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vagy akár házasság okán is) kötődtek a magyarsághoz; 1887-ben a császári tisztek-
nek már 28 %-a tudott magyarul.65 A szépirodalom tekintetében látható, hogy 
igyekeztek magyar nyelvű olvasmányokat úgyszintén beszerezni és – ha mégoly 
válogatva – de lépést tartani a kortárs magyar irodalom és irodalmi élet trendjeivel.

A katonai tudományos és kaszinóegyletek bibliotékái kisebb és zárt közösségeket 
szolgáltak, hozzájárultak szakmai szocializációjukhoz, közös szellemi platformjuk 
kialakításához, a hadi tudományok fejlődéséhez, a tisztek (és hitveseik) rekreációjá-
hoz, így nyomtatott kötetkatalógusaik egy különleges korszak szellemi életének 
sajátos szempontú lenyomatai.

65 Hermann Róbert (szerk., 2015): Magyarország hadtörténete. 3. Magyarország a Habsburg Monarchiá-
ban: 1718−1919. Budapest, Zrínyi, 247. p.
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MERICI SZENT ANGÉLA ÉS 
A MAGYARORSZÁGI SZENT ORSOLYA 
REND

GRÁBERNÉ BŐSZE KLÁRA1

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

KLÁRA BŐSZE GRÁBER: ST. ANGELA MERICI AND THE 
ORDER OF URSULINES IN HUNGARY

St. Angela Merici founded the Company of St. Ursula in 1535 in Brescia (Lombardy, 
Italy), and later this organization was gradually transformed into an enclosed 
monastic teaching order, the Order of Ursulines. Their first school in Hungary was 
established in 1676 in Pressburg (now Bratislava in Slovakia), which was followed 
many new foundations in the country: in Kassa (now Kosice in Slovakia) (1698), 
Varasd (now Varaždin in Croatia) (1703), Nagyszombat (now Trnava in Slovakia) 
(1724), Győr (1726), Nagyszeben (now Sibiu in Romania) (1733), Sopron (1747), 
Nagyvárad (now Oradea in Romania) (1772), Dombóvár (1915), Kisvárda (1918), 
Budapest (1922) etc. The Ursulines maintained elementary and secondary schools and 
later also teacher training institutes. But The Treaty of Trianon (1920) concluding 
World War I and causing the dissolution of the Hungarian state was a big break in the 
history of educational institutions, too. After 1945 by the nationalization of schools, 
and anti-church measures, the activity of the Ursulines was also repressed. The study 
reviews the most important stages in the development of the Ursuline institutes from 
1676 onwards. School yearbooks and the schematisms of the Catholic Church are the 
most important sources, which are supplemented by historical adaptations.

2020-ban a nőnevelés történetének fontos eseményére emlékezhetünk. 485 éve, 
1535-ben alapította Merici Szent Angéla a Szent Orsolya Társaságot, mely az egyik 
leghíresebb katolikus női tanítórenddé vált. Az alapító, Merici Szent Angéla pedig 
1540. január 27-én, 480 éve halt meg, és 2019-ben volt születésének 545. évfordulója. 
Az évfordulók alkalmat adnak arra, hogy áttekintsük a „nőnevelés védőszentjének” 
életét és munkásságát, valamint az orsolyitáknak a magyar neveléstörténetben 

1 Gráberné Bősze Klára nyugalmazott könyvtáros, Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Buda-
pest
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betöltött szerepét. Elsődlegesnek tekintettük az intézmények alapítására és megszű-
nésére, a különböző iskolatípusokra és oktatási formákra, az iskolai könyvtárra és 
felszereltségre vonatkozó alapadatok felkutatását és összegző ismertetését. Reménye-
ink szerint hozzájárultunk az orsolyita intézmények történetének átfogó feltáráshoz, 
ami segíti a további kutatásokat.

Kiválóan jellemzik Szent Angéla felfogásának lényegét a végrendeletében megfo-
galmazott intések. „Előbb magadat alakítsd azzá, akivé a másikat formálni akarod. 
Ha szeretjük embertestvéreinket és mindenkivel békében tudunk élni: biztos jele ez 
annak, hogy jó úton haladunk.”2 Arra is felhívta követői, a társaság tagjai figyelmét, 
hogy ne csak ismerjék növendékeiket, hanem személyiségük, társadalmi helyzetük 
és addigi életük figyelembevételével gondoskodjanak róluk: „Legyen gondotok 
minden leányotokra, számon tartva valamennyit elmétekben és véssétek szívetekbe ne 
csak nevüket, hanem helyzetüket, természetüket, minden állapotukat és egész 
életüket. […] Hűen és vidáman tartsatok ki a megkezdett munkában.”3 

A SZENT ORSOLYA TÁRSASÁG MEGSZÜLETÉSE  
ÉS RENDDÉ VÁLÁSA

Merici Angela az itáliai Desenzanoban, a Garda-tó mellett, 1474. március 21-én 
született egyszerű, istenhívő parasztcsaládban. Szüleit hamar elvesztette, ezért 
nővérével nagybátyjához került, de újabb csapás sújtotta: nővérét is elragadta a halál. 
Már kislány korában szívesen és sokat imádkozott, s egyszer meg is szökött nagy-
bátyjától, hogy remete legyen. Fiatalon lépett be Assisi Szent Ferenc harmadrendjébe. 
Nagybátyja halála után visszatért Desenzanoba, ahol olyan szegény lányokat kezdett 
tanítani, akiknek a családja nem tudta iskoláztatni a gyermekeket.

Angélának egyre több követője lett, akikkel a nevelést és a hitoktatást végezte. 
A siker hatására Bresciába hívták, ahol követők egész körét sikerült megnyernie, 
hogy olvasásra, hittanra oktassák a szegényeket, és ápolják a betegeket. A város 
vezető családjai támogatták munkájukat. Az Angélához csatlakozók egy része 
közösségben élt, mások családjuknál maradhattak. A korban teljesen újnak számí-
tott a szegény családok lányainak oktatása, de különösen az iskoláztatásuk felvetése.

Római zarándoklata idején a Medici-pápa, VII. Kelemen (1523–1534) magánki-
hallgatáson fogadta Angélát, s arra kérte, maradjon az örök városban. Ő azonban 
vissza akart térni Bresciába, ott folytatni a munkát. 1535. november 25-én itt 
alapította meg a hozzá csatlakozott 28 leánnyal együtt Istennek szentelt társaságát, 

2 Szent Orsolya Rend honlapja: http://www.orsolyita.hu/
3 Puskely Mária (1995): Keresztény szerzetesség: Történelmi kalauz. 2. kötet. Budapest, Bencés Kiadó.

https://hu.wikipedia.org/wiki/Puskely_Mária
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amelyet Szent Orsolyáról4 nevezett el és oltalma alá helyezett. A Szent Orsolya 
Társaság (Societas Santae Ursulae) tagjai fogadalmat tettek, de nem váltak szerze-
tessé, továbbra is lakhattak családjuknál és világi ruhát viselhettek, de annak 
szerénynek és egyszerűnek kellett lennie. Angéla szabályzatot is írt, és társai lelkére 
kötötte: „Könyörögve kérlek titeket, arra törekedjetek, hogy lányaitokat szeretettel 
kapcsoljátok magatokhoz, szelíd és jóságos kézzel vezessétek őket, ne parancsolgatva 
vagy szigorúsággal.”5

A Szent Orsolya Társaság tevékenysége a nőnevelésben korszakos jelentőségűnek 
bizonyult. De a korban hihetetlen újításnak számított az is, hogy Istennek szentelt 
nők a világban élnek, és rendszeres apostoli munkát végeznek. Angéla 1540. január 
27-én, 480 éve szentség hírében hunyt el Bresciában, s ott is temették el; sírja 
hamarosan zarándokhellyé vált. A szabályzat mellett intelmeket és végrendeletet is 
hagyott hátra a közösségnek. Az általa kidolgozott szabályzatot először Brescia 
püspöke, majd 1544-ben III. Pál pápa (1534–1549) jóváhagyta. A formabontó 
társaságnak azonban be kellett tagozódnia az egyházi szervezetbe; először klauzura 
alá helyezték, majd 1566-tól a nővérek szerzetesi ruhát viselnek és ünnepélyes 
fogadalmat tesznek. Borromei Szent Károly (1538–1584) karolta fel a Merici Szent 
Angéla elindította Szent Orsolya Rendet (Ordo Sanctae Ursulae – OSU), sokat 
fáradozott terjesztéséért, és Angéla boldoggá avatásáért. Végül 1768-ban 
XIII. Kelemen pápa (1758–1769) avatta boldoggá, szentté pedig 1807-ben VII. Pius 
pápa (1800–1823).6 

Az orsolyiták lelki vezetői jezsuiták voltak, ami hatást gyakorolt a nevelő-oktató 
munkájuk szellemiségére.

A SZENT ORSOLYA REND MEGTELEPEDÉSE HAZÁNKBAN7

Magyarországon Szelepcsényi György esztergomi érsek (1666–1685) és I. Lipót 
(1657–1705) királyunk felesége, Pfalz-Neuburgi Eleonóra királyné kezdeményezésére 
Pozsonyban alapították az első orsolyita zárdát 1676-ban. Innen mentek az apácák 
a később alapított kassai (1698), varasdi (1703), nagyszombati (1724), győri (1726), 
nagyszebeni (1733), soproni (1747), nagyváradi (1772) orsolyita zárdákba, és kezdtek 
tanítani a leánynevelő tanintézetekben. A rendház és az intézet részletes története 

4 Szent Orsolya szűz és vértanú, brit (másutt ír) királylány. Amikor megkeresztelkedett, szüzességi fo-
gadalmat is tett. Társnőivel, a legenda szerint 11 ezer leánnyal (más vélemény szerint csak 11 leánnyal) 
római zarándoklatra készültek, de hajójuk viharba került. Sikerült eljutniuk Kölnbe, majd teljesíteni 
a zarándoklatot. Hazafelé tartva Kölnnél pogányok – állítólag hunok – támadták és ölték meg őket.
Orsolya, Szt. (†Köln, vsz. 304.) In Diós István – Viczián János ((szerk. 2005): Magyar katolikus lexikon. 
10. köt. Budapest, Szent István Társulat, 197–198. p. http://lexikon.katolikus.hu/O/Orsolya.html

5 Idézi: Diós István (2002): A szentek élete. Budapest, Szent István Társulat. https://archiv.katolikus.hu/
szentek/0127.html

6 Ünnepe május 31-én volt; 1969-ben áthelyezték január 27-ére, halála napjára.
7 Orsolyiták (OSU) In: Magyar katolikus lexikon 10. i. m. 199–203. p.



174 NEVELÉSTUDOMÁNY – OKTATÁSÜGY

a polgári leányiskola 1903-ban kiadott értesítőjéből tudható meg.8 Az első apácák 
Kölnből érkeztek – Mater Schalthaus Mária Ágnes Otília és Mater Mária Ignáczia 
– „az első magyarhoni zárda megalapítására.” A bécsi zárdában tartózkodtak, míg 
Pozsonyban minden elrendeződött. 1676. június 13-án 6 apáca és 2 jelölt Nádasdy 
Julianna-Jozefa vezetésével – aki Bécsben öltözött be – érkeztek Pozsonyba. Az első 
évben 17 bennlakó volt és 100 növendék a külső iskolában. Nádasdy Ferenczke 
(Mater Ursula) 1677. június 20-án öltözött be és tette le a fogadalmat.

Az orsolyitáknak számos nehézséggel kellett megküzdeniük: 1679-ben „Pestis 
lépett fel, mely Pozsonyban is sok áldozatot követelt […] A betegség a Szent Orsolya 
zárdába is beférkőzött.” 1680-ban megszűnt a járvány, de a török veszedelem miatt 
menekülni kényszerültek Bécsbe. Visszatértük után a zárda kibővítésén dolgoztak. 
1697-ben Kassán alapított a püspök és az esztergomi érsek orsolyita zárdát. A pozso-
nyi zárdából, az anyaházból 7 apáca és 3 jelölt ment Kassára. 1703-ban a varasdi 
zárdába 12 apácát küldtek. A pozsonyi intézmény központi szerepet töltött be 
az orsolyiták magyarországi tevékenységében.

POZSONY

Az orsolyita elemi leányiskola alapításától kezdve nagyon sok leánykát tanított, 
nemcsak hittanra és kézimunkára, hanem írni, olvasni és számolni, de más ismere-
tekre is. Sajnos pontos adatokat nem ismerünk. Ahogy korábban már említettük, 
1676-ban, az első évben a zárdának 17 bennlakó növendéke volt és 100 diák a külső 
iskolában tanult. 1777-ben – a Ratio Educationis alapján – négyosztályú iskola” lett. 
1851-ben 752 tanulót tanítottak. 1869-ben „hat osztályt kellett állítani”. 1878-ban 
„magánintézetüket 54, külső iskolájukat 500 növendék látogatta.” – írja Róth József9 
(? – 1902), aki Pozsony vármegye tanfelügyelője volt, s a Pozsony megyei tankerület-
ről az 1870-es években írt művében részletes leírást ad az iskoláztatás történetéről. 
Az orsolyiták – és általában a katolikus oktatás – népszerűsége kapcsán megálla-
pítja, hogy „városunkban egyedül a kath. iskolák azok, melyekben a tanítás áldásá-
ban ingyen részesültek a gyermekek.”10

A polgári leányiskolát Vaszary Kolos hercegprímás (1891–1912) engedélyével 
alapította meg a rend 1893-ban. Mater Neidl Johanna főnöknő „a vezetése alatt álló 
zárdai iskolákat minden irányban fejleszteni nemes feladatául tűzte ki.” Az 1893/94. 
tanévben kezdődött meg az oktatás az I. és II. osztályban. A következő évben I–III. 
osztályban folyt a tanítás, s az 1895/96. tanévben már mind a négy osztályban. 

8 A Szent Orsolya-rendüek, internátussal összekapcsolt pozsonyi római katholikus polgári 
leányiskoljának értesítője. Első decennium 1893–1903. – A rendház története. 3–32. p. A további idéze-
tek ebből a műből valók.

9 Róth József (1878): Pozsonymegyei tankerület, valamint külön Pozsony szab. kir. városa népoktatásának 
1877. évi állapota tekintettel a városi iskolák történeti fejlődésére. Pozsony. 62. p.

10 Róth (1878). 53–54., 60. p.
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A polgáriban iskolai könyvtár is működik, melynek állományát az 1902/03-as 
tanévről szóló értesítőben közlik, 7 szak és szerző, cím, kiadási hely, év szerint.

Ugyanebben az évben adta hozzájárulását a tanítónőképző intézet indításához 
a hercegprímás. Az 1893. május 18-án kibocsátott irat szerint: „…az országos 
törvények értelmében ezennel megengedem, hogy a sz. Orsolyáról nevezett pozsonyi 
apácza zárdában internátussal egybekötött s bejáró növendékek képzésére is szolgáló 
róm. kath. tanitónőképző intézet állíttassék fel, melyet a törvényen alapuló jogomnál 
fogva nyilvánossági jellegűnek nyilvánítok.” Tehát az 1893/94. tanévben megnyílt 
a tanítónőképző az első osztállyal, felmenő rendszerben. Az 1896/97. iskolai évben 
volt az első képesítővizsga. 

A tanítóképző igazgatója a kezdetektől az 1899/1900. tanévig Ortvay Tivadar 
(1843–1916) volt, aki elismert történész, régész, geográfus és pedagógus is, a Magyar 
Tudományos Akadémia rendes tagja. Ortvay Pozsonyt bemutató műve ma is 
vonatkoztatási pont a város története és a magyar kultúrtörténet szempontjából.11 
Természetesen az orsolyitákról is ír, főleg a zárda történetét tárgyalja részletesen, és 
pontos leírás olvasható az épületről is. 12 Az intézet védnökségét Izabella főherceg-
asszony (1856–1931)13 vállalta, és anyagilag is folyamatosan támogatta 
az orsolyitákat. 1895. március 19-én az új épület alapkövének letételénél is jelen volt. 
A következő évben, május 26-tól már folyt az oktatás az új iskolaépületben. 

A tanítóképző tanári és ifjúsági könyvtára az 1893/94 tanévtől folyamatosan 
gyarapodik, vétel és ajándékozás útján. Az értesítőkben részletesen ismertetik 
az állományt, például 1899/1900-ben 12 szakcsoportba osztva az 1090 kötetet. 
Az 1900/01 tanévben Rygl Terézia, a könyvtár kezelője a teljes katalógust közreadta 
az értesítőben. 1901/02-től a gyarapodás szakcsoportba sorolva – ezen belül betű-
rend: szerző, cím, kiadási hely, év szerint. Az 1902/03 tanévben 2104 darab a könyv-
tár állománya. 

A szertárakat is évenként gyarapították, és közölték az új beszerzéseket az értesítő-
ben: mértani szerek, földrajzi és történelmi, állattani, növénytani, ásványtani, fizikai 
gyűjtemény, vegytani szerek és eszközök, tornaeszközök, ének- és zene, rajzolószerek. 
Később antropológiai és kézimunka-gyűjtemény, szlöjd szertár is létesült. 
Az 1905/06. évtől a tanítóképzőhöz kapcsolódóan gyakorlóiskola is működött.

A pozsonyi római katolikus népiskolák értesítője az 1895/96-os tanévtől közli 
az orsolyiták elemi leányiskolájának adatait is.14 „A sz. Orsolyáról czímzett leányis-
kolá”-nál az 1895/96. tanévben létszám a mindennapi iskolában” – I–VI. osztály: 
60+82+86+78+72+42=420 tanuló, kimaradt 34, meghalt 2. Hat osztályterem, 417 

11 Ortvay Tivadar (1905): Pozsony város utcái és terei. Pozsony, Wigand F. K. Könyvnyomdája. – A közel 
700 oldalas munkából reprint kiadás készült a Püski Könyvkiadónál 1991-ben. A Kalligram Kiadó 
2008-tól könyvsorozatot indított a mű alapján. 2013-tól Ortvay adatbázis néven teszi közzé az adato-
kat. https://www.ortvay.eu/

12 Ortvay Tivadar (2008): Pozsony város és terei. Óváros. Pozsony, Kalligram, 2008.
13 Croy-Dülmeni Izabella, Habsburg Frigyes főherceg neje. 
14 A pozsonyi róm. kath. népiskolákról szóló jelentés az 1895/96. tanévre. – Bericht […]. 1895/96–1915/16. 

Szerk. Göndör Károly. Az iskoláról csak a tanítók nevét és a tanulók létszámát közli. 
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r. kat., 3 protestáns vallású; tankönyvet kapott 132 tanuló – a statisztikai kimutatás 
szerint. Az ismétlőiskola 2 osztályában, 2 tanteremben 162 tanuló tanult az 1915/16. 
tanévig. 1918/19-ben gazdasági ismétlőiskolára változott a neve.

Internátus már az alapítástól kezdve létesült a különböző iskolák tanulói számára. 
A bennlakásos intézményt az orsolyiták igyekeztek a kor színvonalának megfelelően 
felszerelni. A XX. század elejére kiépítették a vízvezetéket, a központi fűtést, a villa-
mos jelzőt stb., a szobák tágasak voltak, és szépen bútorozott díszterem is rendelke-
zésre állt.

A pozsonyi intézmény fejlődésének következő állomása a polgári iskolai tanítónő-
képző megszervezése volt. Az 1918/19-es tanévben már meg is indulhatott a képzés 
az első évfolyamon az „állami polg. iskolai tanítóképzők számára kiadott tantervi és 
tanulmányi beosztással”, nyelvi és történeti, valamint mennyiségtani és természet-
tudományi szakcsoportban. 40 jelentkező volt, de politikai okok miatt csak 18+11 
tanuló fejezte be az első évet. 

Az orsolyiták életében is gyökeres változást jelentett, hogy idegen csapatok 
foglalták el Pozsonyt. Az első változásokról ez áll az 1918/19-es év értesítőjében: 
„A cseh-szlovák hatalom 1919. január 1-én a várost megszállván, azóta az összes 
miniszteri és egyházhatósági kormányzati teendőket a tantestület autonomiailag 
látta el. A cseh-szlovák megszálló hatalom eddig csak az iskolaév megrövidítésének 
elrendelésével és statisztikai adatok bekívánásával lépett intézetünkkel érintkezésbe. 
Továbbá szóbeli hivatalos kijelentéssel megtiltotta, hogy a vizsgálatoknál a magyar 
kormányt vagy az egyházi hatóságot bárki, bármilyen minőségben képviselhesse. 
Viszont a maga részéről sem küldött ki semminemű biztost.” (6. p.)

Az 1919/20 és a 1922/23. közötti tanévekről valószínű nem jelent meg értesítő, így 
ezekről az iskolai évekről nincs semmiféle adatunk. Az bizonyos, hogy az intézmény 
továbbra is működhetett. A trianoni békediktátum következtében Pozsony magyar-
országi városból a csehszlovák állam Bratislava nevű városa lett. Az orsolyita rend 
tagjai nem menekültek el, hanem folytatták munkájukat, a tanítást és nevelést 
a magyar tanítási nyelvű tanítónőképző intézetükben, a hozzá kapcsolódó gyakorló-
iskolában, a polgári leányiskolában és valószínűleg a népiskolában is. „Ez az egyetlen 
vallásos jellegű magyar tanítónőképzőnk Szlovenszkó és Ruszinszkó magyar 
társadalma katholikus kultúrájának fennmaradására.” – Így hirdették az iskolát 
az 1923/24-es tanév kiadott értesítőben, melynek címe: A bratislavai Szent Orsolya-
rendiek magyar tanitásnyelvű róm. kath. tanítónőképző intézetének értesítője. 

KASSA

Kassára 1698. október 29-én érkeztek az orsolyita apácák Fenessy György egri érsek 
(1686–1699) meghívására, hogy a leányokat istenes életre neveljék és jó honleá-
nyokká képezzék. 1699-ben megnyitották leányiskolájukat, és megkezdték az okta-
tást. Az orsolyiták úgy tartották számom, hogy „II. Rákóczi Ferenc fejedelem 
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megkülönböztetett jóindulattal viseltetett kolostorunk iránt. A zárda főutcai első 
emeleti frontjának felépítését gazdag pénzadományokkal támogatta.”15

Az 1700-as évekről nincs adatunk, s az 1800-as évek első harmadának sematiz-
musaiban is csak a zárda neve szerepel. Az 1855-ös sematizmusban már olvasható 
a tanító apácák neve, és hogy az I–III. osztályban összesen 253 leány tanult. 1861-ben 
IV. osztály is indult, így a diákok létszáma 73+72+39+24=208 volt. Az 1870-es 
években hasonló létszámadatokat közölnek. Az 1892/93-as tanévben jelentették meg 
az első iskolai értesítőt, mely tartalmazza a tanítók és a diákok legfontosabb adatait. 
Az elemi leányiskola működéséről azonban nincsnek beszámolóink.16

A tanítónőképző intézet az 1860/61. tanévben nyílt meg, s hat növendék kezdhette 
meg a tanulmányait. A korabeli szabályok szerint a tanítóképzők tantervét alkal-
mazták, de a lecketerve a pesti angolkisasszonyokén nyugodott.17 Magyarul tanítot-
ták a hittant, a nevelés- és oktatástant, a magyar nyelvet és az olvasókönyvek 
kezelését, a többi tantárgyat német nyelven. Az anyakönyveket azonban magyar 
nyelven vezették. A könyvtárról – tanári és ifjúsági – az 1897/98. tanév értesítőjében 
történik említés először: „két üveges szekrényben van elhelyezve” 275 kötet. A Tan-
szerek cím alatt sorolják fel a szertárakat, úm. természetrajzi, természettani, „vegyí-
téstan”-i, földrajzi szertár. Az ének-zene tanításához 3 pianínó, 4 zongora és egy 
harmónium áll rendelkezésre. A leendő tanítónők a hatosztályos elemi iskolában 
végezték a gyakorlatot. 

Az elemi oktatást követő szintet az 1878/79-es tanévtől az ún. növelde és felsőbb 
leánytanoda képviselte. Ezzel I–VII. osztályban folyt az oktatás, de indítottak 
előkészítő osztályt is. Ez a rendszer az 1890-es évekig működött. 1900-tól indulha-
tott meg a polgári leányiskola. 18  
1905-től 1918-ig női gazdasági tanintézettel bővült a képzési paletta. A gazdasági 
iskolát az 1912/13-as tanévtől kereskedelmi szaktanfolyam követte. A világháború 
időszakában az orsolyita intézet „tagozatai” az elemi leányiskola, a polgári leányis-
kola, a kereskedelmi szaktanfolyam, a női gazdasági tanintézet és a tanítónőképző 
intézet volt. 

1918. december 29-én a várost megszállták a cseh csapatok. „A csehszlovák 
kormány tanügyi főhatósága […] értesítette a zárdafőnöknőt, hogy engedélyezi 
a zárda összes iskoláinak fenn-maradását, ha […] alávetik magukat a szlovák nyelvű 

15 Kassai Szt. Orsolyarendi római katholikus polgári leányisk. évkönyve. 1942/43. 
16 Az adatok forrása a kassai sematizmusok: Calendarium dioecesis cleri Cassoviensis…, Catalogus 

venerabilis cleri dioecesis Cassoviensis ad annum …, Schematismus venerabilis cleri dioecesis 
Cassoviensis …, illetve a vele egybekötött A kassaegyházmegyei tanítóképezdék és népiskolák 1878-ban 
című mű, és az 1892/93. évről kiadott iskolai értesítő. 

17 A felvétel feltételeit a helytartótanács 15.166. sz. 1860. augusztus 21-i átirata határozta meg: főelemi 
iskola negyedik osztályának elvégzése; 16 életév betöltése; kifogástalan erkölcsi magaviselet; testileg ép 
és egészségesnek kell lenni; előismeretek énekben és zongorajátékban.

18 „1900. május 25-én, Bubics Zsigmond, megyés püspök 1328/1900. szám alatt kelt leirata alapján, 
engedélyt kaptunk polgári leányiskola megnyitására. […] Nyilvánossági jogának VKM-i eng. száma és 
kelte: 1328/1900. május 25.” A kassai Szent Orsolyarendi római katholikus polgári leányiskola évkönyve. 
1942/43. 28.
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nosztrifikációs vizsgáknak és leteszik a hűségesküt. A legtöbben megtagadták ezt 
[…]. Az elemi és polgári iskolánkat meghagyták.” 19 A trianoni békediktátum után 
a csehszlovák államból több apácának el kellett menekülnie Magyarországra. 
A kassai orsolyiták egy része később Budapesten alapított intézetet Serédi Jusztinián 
hercegprímás (1927–1945) engedélyével.

Az orsolyiták mindent megtettek, hogy hűek maradjanak a magyarsághoz, 
magyar nyelven tanítottak, bát évről-évre apadt a növendékek száma. Az 1939/40-es 
tanév értesítője így emlékszik vissza a „cseh megszállás” évtizedeire: „…magyar ház 
volt a húsz év alatt a mi iskolánk, hol biztonságban érezte magát a magyar szülő 
gyermeke, magába szívhatta az édes magyar szellemet. […] Most már nem kell 
szordinot tenni ajkunkra, most már bátran és büszkén szólhatunk növendékeinkenk 
arról, amiről a húsz év alatt csak kerülő úton tehettünk említést.”

„Az intézet visszaszerzésének érdekében a kassai Szent Orsolya-rendiek bele-
egyeztek, hogy az 1937/38. iskolai évben kezdetét vegye a volt gazdasági épületben 
létesítendő szlovák nyelvű leánygimnázium és tanítónőképző. Az Angelinumnak 
nevezett intézetben egy évig folyt a szlovák nyelvű tanítás, az 1938/39. évben már 
megkezdődtek a magyar nyelvű beíratások az I–III. gimnáziumi osztályba és 
a leányliceum I. osztályába. A gimnázium fenntartója a kassai Szt. Orsolya-rend.”20 
Az 1938 és 1944 között működő Angelinumnak a következő tagozatai voltak: óvoda, 
négyosztályos elemi iskola, négyosztályos polgári iskola; kétéves kereskedelmi 
szaktanfolyam, internátus a rászoruló növendékeknek. 

A polgári leányiskola könyvtáráról vannak részletes adataink. 1939/40-es tanév-
ben a tanári könyvtár 167 kötetes volt, 1943/44-ben pedig 312 kötet állt a tanárok, 
111 kötet az ifjúság rendelkezésére, s ezek mellett segélykönyvtárat is működtettek. 
Szertárak is támogatták az oktatást: földrajz-történelem, természettan, számtani, 
vegytan-ásványtan, természetrajzi, kézimunka, rajz, torna. Nem tudni, mi lett 
a könyvtárak és a szertárak sorsa 1944 után.

VARASD

„A harmadik zárda, mely a pozsonyi [orsolyita] anyaházból alakult, a varasdi volt. 
1703. november 27-én […] 12 apácza indult el uj rendeltetési helyére.”21 Varasdi 
orsolyita iskolákról nagyon kevés adat áll rendelkezésünkre hazánkban. Varasdra, 
Horvátország régi fővárosába először a jezsuiták érkeztek meg, építettek templomot, 
s alapítottak oktatási intézményt. A XVII. században őket követték a ferencesek, 
majd a XVIII. század első éveiben a kapucinusok. Az orsolyiták is építettek templo-

19 A kassai Szent Orsolyarendi római katholikus polgári leányiskola évkönyve. 1939/40. 10. p.
20 Gimnáziumi tanári zsebkönyv 1942. Szerk. Jámbor György. Budapest, Királyi Egyetemi Nyomda. 

186. p.
21 A Szent Orsolya-rendüek pozsonyi római katholikus polgári leányiskola értesítője. 1893–1903. 11.p.
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mot és kolostort, melyet Mária Terézia (1740–1780) támogatásával fejeztek be, s mely 
szépségével kitűnik a barokk város épületei közül. Az igazi hatásuk a szellemi életre 
volt, Horváthországban őket tekintik a nőnevelés megindítóinak.22 A varasdi intézet 
1703-től, sok nehézséget leküzdve23 1945-ig, megszüntetéséig folyamatosan műkö-
dött.

NAGYSZOMBAT24

A nagyszombati orsolyita intézetet gróf Esterházy Imre hercegprímás (1725–1745) és 
öccse, József (1682–1745), aki az országbírói tisztséget is betöltötte, alapította. 
„E zárda alapítását legelőször a helybeli érseki helynök, Spáczay Pál (1678–1751) 
indítványozta (1724 körül).” Ő győzte meg Eszterházy Mater Alojziát, hogy vállalja 
el a nagyszombati zárda alapítását. Az első öt apáca sok nehézség, rosszindulat és 
pénzügyi akadály legyőzése után 1724. szept. 24-én költözött Nagyszombatba 
a pozsonyi orsolyita zárdából. Az intézet alapítója és első főnöknője gróf Eszterházy 
Mater Mária Alojzia, és vele együtt jött négy társa lett. Hozományaik „a zárda 
felállításának alaptőkéje volt.” Ebből vásárolták az első „roskatag” házukat. „Össze-
tákolt két ház ugyanily állapotban levő templommal együtt, a melyet a Szenthárom-
ságról nevezett atyáktól kaptak. Az új otthont Mater Aloysiának és társnőinek 
Kürtössy püspök adta át 1724. évi szept. 27-én.” A város akadályozta az orsolyiták 
megtelepedését, adófizetésre akarták kötelezni őket, és a Karafiáth nevű nemes 
hölgytől kapott nagyobb házat csak az örökösödési illeték kifizetése után bocsátotta 
rendelkezésükre. A nagyszombati orsolyitáknak a helynökön kívül is voltak befolyá-
sos egyházi támogatóik, és számosan ajánlottak fel anyagi segítséget, létesítettek 
alapítványt leányok nevelésére. 

Az iskolájuk kezdetben kétosztályos, osztott külső és háromosztályos, osztatlan 
belső elemi leányiskolából állt. A következő években mindig több és több növendé-
ket oktattak és neveltek. Az épületükhöz 1778-ban Mária Terézia támogatásával 
„még két elemi osztályt építtetett hozzá” a rend, 1796 és 1798 között pedig a magyar 
főpapok adományának felhasználásával elkészült az új iskolaépület. „1859. tanévvel 
[valószínű az 1856. tanév] megnyitotta a külső és belső elemi leányiskolák IV. 
osztályát, és az iskolai a követelményeknek megfelelően mindenről gondoskodott.”

Az 1891/92. tanévben jelent meg az első értesítő az orsolyiták vezetése alatt álló 
belső, elemi leányiskola és a polgári leányiskola tanévi eseményeiről, tanítónőiről és 

22 A Varasdi Városi Múzeum (Gradski Muzej Varaždin) kiállítással emlékezett meg 2003-ban 
az orsolyiták megtelepedésére. http://www.gmv.hr/hr/dogadjanja/varazdinske-ursulinke-,8176.
html?t=i

23 Puskely Mária (1995): Keresztény szerzetesség: Történelmi kalauz. 1–2. Budapest, Bencés Könyvkiadó.  
759–760. p.

24 Az adatok és az idézetek az intézmény értesítőiből és a sematizmusokból valók. Ezeket külön nem 
jelöltük. 
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növendékeiről. Az 1891/92. tanévben „a városi képviselő testület óhajtására, nagy 
áldozatokkal, saját költségén megnyitotta a […] polg. leányiskolát”, ahol 57 növendék 
kezdte meg tanulmányait. Az 1892/93-as tanévben már 99 leány tanul a polgáriban, 
s a szülők kérik tanítóképző alapítását is. „Ezen óhaj teljesülése nem lehetetlen, 
miután a zárda m. t. tanítónői közül már ketten bírnak oklevéllel, és hárman 
képesítéssel, és a kath. érs. főgymnasium tanárai, kik az intézetben eddig működtek, 
a jövőben is készek, akár a képezdében is tanítani. […]” 

Az 1894/95. tanévben a külső és belső elemi leányiskola, polgári leányiskola 
mellett elindult a tanítónőképzés is, 22 tanulóval. A kultuszminiszter megadta 
a tanítónőképzőnek a nyilvánossági jogot, így a következő tanévben már két 
évfolyam indulhatott, az 1897/98-as tanévben pedig az I–IV osztályban már 
15+20+15+18=69 növendék tanult, s az év végén sor került az első „képesítő-vizsgá-
latra”. E tanévben, 1895. június 14-én Izabella főhercegnő látogatta meg az intézetet. 
Az 1901/02. tanévben kezdődött meg az iskola épületének bővítése, illetve újjáépí-
tése. Az 1903/04. tanévben a belső elemi leányiskola megszűnt, így 1905/06-tól 
az intézet a következő szervezeti egységekre tagozódik: külső, hatosztályos, elemi 
leányiskola; négyosztályos, elemi gyakorlóiskola; négyosztályos polgári leányiskola; 
négyosztályos elemi tanítónőképző. Az internátust 1724-ben 4 diák vette igénybe, 
1725-ben 19 bennlakó növendéket tanítottak, de 1798-tól, az új épülettel vált igazán 
lehetővé a bennlakás. 

A könyvtár megteremtésére – ahogy más orsolyita intézmények esetében – itt is 
a kezdetektől törekedtek. Az értesítők kései megjelenése miatt az első említés 
az 1895/96-as tanévről készült jelentésben olvasható: „Van az iskolának könyvtára is 
1878 óta még pedig tanitói és ifjúsági, az előbbi 679, az utóbbi 432 kötetből áll.” 
1900/01. tanévi értesítő szerint „A tanári könyvtárban a következő könyvek vannak:
 1. Hit és erkölcstani könyvek 89
 2. Pedagógiai könyvek 145
 3. Vezérkönyvek 93
 4. Magyar nyelv és irodalmi könyvek 213
 5. Magyar lexikon 32
 6. Német nyelv és irodalmi könyvek 167
 7. Német lexikon 26
 8. Franczia nyelv és irodalmi könyvek 79
 9. Történelmi és alkotmánytani könyvek 202
 10. Földrajzi könyvek 92
 11. Mennyiségtani könyvek 124
 12. Természettudományi könyvek 246
 13. Különféle egyéb könyvek 164

Az állomány gyarapodása folyamatos, 1900-ban az ifjúsági könyvtár 1085 kötetes, 
melyet folyóiratok egészítenek ki. „A növendékek szerdán és szombaton 
délutánonkint kaphatnak könyveket.” Az 1900/01-es tanévben a következő szertá-
rakkal rendelkezik az intézmény: állattan, növénytan, ásványtan, kémiai eszközök, 
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anyagok, fizika, hogy csak a nagyobbakat említsük. (Részletes felsorolás az értesítő 
27–31. oldalán.)

GYŐR25

A győri orsolyita rendházat Neupauer Anna bécsi hölgy alapította és építtette. 
Az apácák 1726. július 13-én érkeztek Győrbe, négyen Bécsből: Mater Braun Alexia, 
gróf Kühr Mater Krisztina, Flacher Mater Benedikta és egy laika. Augusztusban 
kezdték meg az elemi oktatást egy bérelt házban, 60 növendékkel. 

Az elemi leányiskola Braun Mater Alexia, a győri orsolyiták első főnöknője 
vezetésével indult, aki a tanításban is részt vett. 1729-től már külső elemiben is 
tanulhattak a város és a környék leánykái. Az 1700-as és az 1800-as évek első felétől 
az 1865-ig tartó időszakról keveset tudunk. Az 1865/66-os tanévről, a tantárgyakról 
és a IV. osztályosok neveiről a Szabad királyi Győr városa leányintézeteiben tanulók 
érdemsorozata […] című kiadvány szól. Az 1872/73-as tanévben már I–VI. osztály-
ban folyik az oktatás. Az internátusról az 1891/92. tanév értesítőjében említik. 
Ugyanitt írnak először az iskola könyvtáráról: a tanítói gyűjtemény 312, az ifjúsági 
könyvtár 155 kötet számlál.

1900/01.: „A belvárosi apáca iskola is modern épületbe költözött. […] Különösen 
Mohl Antal26 egyházi elnök […] áldozatkészsége, Németh Antal dr.27 buzgolkodása 
segítették az épület emelését.” „Az Orsolya apácák új iskoláját […] 1892. május 1-én 
szentelte fel a püspök.” 1904/05. E tanévben jelenik meg először az apácák neve 
vezetéknévvel. 

A polgári leányiskola az 1898/99. tanévben nyitotta meg kapuit, s az első osztály-
ban 68 tanuló és 2 magántanuló kezdte meg tanulmányait. A következő néhány év 
alatt teljessé vált a tanítóképzés az intézetben. Az 1907/08. tanévben „Az intézetben 
fönnálló iskolák: Kisdedóvó; Elemi leányiskola hat osztállyal; Polgári leányiskola 
négy osztállyal; Női kézimunkatanfolyam; Belső, leánynevelő intézet internátussal; 
Ének- és zenetanfolyam; Vasárnapi cselédiskola; Nyelvoktatás német, francia és 
angol.” 

A polgári iskolának már az első, 1898/99. tanévben volt könyvtára: a tanári 
gyűjtemény 43 kötetből áll, az ifjúsági 35 kötetből. Az 1904/05. iskolaévben a tanári 
könyvtár állománya már 380 kötet, az ifjúsági könyvtár állománya 245 kötet, és 14 
féle folyóirat járt a könyvtárba. „Könyvtáróra minden hétfő, szerdán és pénteken 
volt, az egyes osztályokból egyszerre 20 tanuló kapott könyvet.” Érdemes áttekinteni 

25 Az adatok és az idézetek az intézmény érdemsorozataiból és értesítőiből valók. Ezeket külön nem 
jelöltük.

26 Mohl Antal (Kapuvár, Sopron vm., 1836. ápr. 10. – Győr, 1916. dec. 28.) In: Magyar katolikus lexikon. 
l. 9. i. m. 273–274. p.

27 Németh Antal (Bejc, Vas vm., 1838. jan. 17. – Győr, 1902. jan. 21.) In: Magyar katolikus lexikon. l. 9. 
i. m. 678. p.
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az iskolai könyvtár tematikus bontását az 1905/06-es értesítő alapján. „A könyvtá-
rak állománya a következő: I. Tanári könyvtár.

a) Magyar és német nyelv; irodalom 60 mű 68 kötet
b) Történelmiek 44 mű 70 kötet
c) Földrajz 23 mű 29 kötet
d) Mennyiségtan 13 mű 14 kötet
e) Természetrajz 14 mű 24 kötet
f) Természettan, vegytan 22 mű 22 kötet
g) Nevelés- és tanításügy 30 mű 33 kötet
h) Vegyes tartalmúak 36 mű 48 kötet
i) Folyóiratok 11 mű 36 kötet
Összesen: 253 mű 344 kötet

Folyóiratok: a) Hivatalos Közlöny f) Polgári Iskolai Közlöny
 b) Néptanítók Lapja g) Kisdednevelés
 c) Népnevelő h) Divat Szalon
 d) Katholikus Tanügy i) A Rajz
 e) Nemzeti Nőnevelés

II. Ifjusági könyvtár.

a) Elbeszélések, leírások, mesék 298 mű 485 kötet
b) Vallásos olvasmányok 30 mű 30 kötet
c) Német nyelvtan 40 mű 40 kötet
Összesen: 368 mű 555 kötet.

Folyóiratok: a) Jézus Szent Szivének Hirnöke f) Kath. Hitterjesztés Lapjai
 b) Mária-kert g) Reménységünk
 c) Nagyasszonyunk h) Szent Antal Lapja
 d) Zászlónk i) Szent József Lapja
 e) Lányok Lapja j)  Szent Alajos Társaság  

Értesítő.”

Könyvtáróra minden héten négyszer, hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken 
délután. A polgári iskolai oktatást a következő szertárak segítették: természetrajzi, 
természettani és vegytani, földrajzi, mennyiségtani és mértani, rajz- és kézimunka-
gyűjtemény.

Óvoda működéséről az 1900/01. tanévtől van adatunk, ekkor 54 leány és 55 fiú 
járt az óvodába. A későbbiekben is alig történik említés róla, az 1925/26. tanévi 
értesítőben szerepel utoljára. Az orsolyiták vasárnapi iskolát is szerveztek, 
az 1902/03-as és 1905/06-os tanévben történik említés erről. Ezen kívül működtettek 
cselédiskolát is ugyanezen tanévekben. Női kézimunka-tanfolyam az 1898/99. 
tanévben indult (VKM 1898. évi 39920. sz. rendelete szerint), ez a tanfolyam 
a polgári leányiskolában is volt. Az ilyen irányú képzés az 1920-as években szűnt 



NEVELÉSTUDOMÁNY – OKTATÁSÜGY 183

meg, utóda a nőipariskola lett. Ének- és zene tanfolyam az 1900/01. tanévben nyílt 
meg, melynek keretében zongora- és harmóniumoktatás is folyt. Nyelvtanfolyamok-
ról – német, francia és angol nyelvből – az 1907/08-as és az 1908/09-es értesítő szól.

A korábban már említett nőipariskolát – melyben a képzés hároméves volt – 
1922-ben engedélyezte a kereskedelemügyi minisztérium (79.595/1924. XIX. számú 
keresk. min. rendelet alapján). Az iskola az újonnan épített „dr. Hóman Ottó 
tanintézetben” működik, külön internátussal. A nőipariskola fölszereltsége, szertá-
rai és könyvtára folyamatosan fejlődik. Az 1934/35. tanévtől külön értesítőt adnak 
ki. 1941-ben az iskolát átszervezték, és az új ipari leány-középiskolában folyik tovább 
az oktatás (a VKM. 80.200/1941.V/2.ü.o. számú rendelete alapján). A tanári könyvtár 
állománya 180 kötet volt az 1939/40. tanévben, az ifjúsági könyvtáré 399.

A tanítónőképző-intézetben 1926/27. tanévben kezdődött meg az oktatás 37 
növendékkel. „Nagyobb változás a tanügy fejlődésében az 1938. XIII. t. c. végrehajtá-
sával történt, midőn a régi rendszerű tanítónőképző-intézet évfolyamai fokozatosan 
megszűnnek s a helyükbe lépő líceumi tanulmányok […] után a […] tanítónőképzés 
akadémiai tagozaton lesz.” A könyvtár állománya 1942/43-ban 1451 kötet volt, ebből 
507 kötet az ifjúsági könyvtár állománya. A tanítóképzőben tanulók között is voltak, 
akik az internátusban laktak. A gyakorló iskola érdekessége az volt, hogy fiúkat is 
oktattak a falai között.

1940/41-es tanévben indult az egyéves háztartási gazdasági továbbképző tanfo-
lyam, 15 növendékkel. Az elméleti oktatás céljaira egy tanterem állt rendelkezésre, 
amit kiegészített az ebédlő és a konyha, 2 gáz- és 1 fatüzeléses tűzhellyel. A gyakor-
lati oktatást szolgálta 2 varrógép, és egy több mint 2 katasztrális hold területű 
gazdaság. 

NAGYSZEBEN28

Az „1722-ben, Szebenben tartatott erd. Országgyűlés […] kimondta, hogy szemben 
a megelőző idők mulasztásával, a nőnevelés ügyén múlhatatlanul segíteni kell, és 
pedig egy, a nőneveléssel foglalkozó szerzetnek Erdélybe való hívása által. […] 
a leánynevelés felkarolása veszély nélkül tovább odázható nem volt. […] A meghí-
vandó szerzet szt. Orsolya-szűzek szerzete legyen és pedig Pozsonyból, az Orsolyák 
magyarországi első házából hívjanak apácákat.” A rendek és a városi képviselőtestü-
let évekig vitatkoztak. A zárda alapítását III. Károly (1711–1740) királyi okmánnyal 
1729. augusztus 8-án engedélyezte. 

A pozsonyi rendházból hét apáca és egy novícia indult 1733. június 15-én, és 1733. 
július 12-én érkeztek Nagyszebenbe. Ipoly-Kéry Mater Jozefa grófnő, a nagyszebeni 
zárda fejedelemasszonya „a hercegprímás által e minőségben megerősíttetett”. 

28 Az adatok és az idézetek az intézmény érdemsorozataiból és értesítőiből valók. Ezeket külön nem 
jelöltük.
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„Szeben nagy előkészületeket tett rég várt vendégeinek fogadtatására.” 20 nemes 
vonult Erdély határára, hogy díszőrségként kísérje őket Nagyszebenbe. A város 
határán pedig a városi kapitány, a város előkelőségei örömkiáltásokkal fogadták 
az apácákat, és hatfogatú hintókon vitték őket a zárdához. „A nép sokasága, mely 
a díszmenetet körülvette, ezrekre volt tehető.” „1733. július 13-án megkondultak 
a harangok, megszólalt az orgona, az oly rég üres templom újra megtelt buzgó 
hívekkel.”

Az elemi leányiskolának nyolc évig csak első két osztálya volt, s 1741-től lett 
négyosztályos az oktatás. Az erdélyi katolikus iskolákat kiemelten támogató Mária 
Terézia 1771-ben személyesen is ellátogatott az intézménybe. A királyi segítségnek 
köszönhetően a következő évtől három új tanító kezdte meg a munkát, továbbá hét 
növendék számára 20.000 forint tőkéjű alapítványt tett. 1820-ban még további két 
osztállyal bővítették az elemit. 1875-től kétosztályos, felső leányiskola, „zwei-
klassiger höheren Töchterschule” kezdte meg működését. Haynald Lajos erdélyi 
püspökként (1852–1863) nagyon felkarolta az oktatást és az intézetet. Lemondatását 
követően, utóda, Fogarassy Mihály hivatali ideje (1864–1882) alatt szintén előmozdí-
totta az iskola további fejlődését, mert a hatosztályú iskolához „még két osztályt 
csatoltatott – a felső népiskola I. és II. osztályát. […] a költségeket is ő viselte.” 
Az 1893. évben 258 diák tanult az orsolyitáknál, közül 44 volt bennlakó. Az óvodát 
1907-ben nyitották meg.

A felső leányiskola később polgári leányiskolává alakult, s az 1908/09. tanévben 
így kezdte meg működését. Erről a tanévről maradt fenn az első nyomtatott iskolai 
értesítő, de lehet, hogy nem ez volt első ilyen kiadványuk. E szerint a tan- és nevelő-
intézetben működik: négyosztályos, teljesen osztott, nyilvános, polgári leányiskola; 
négyosztályos, teljesen osztott, nyilvános, elemi leánynépiskola; nyilvános, rendes 
kisdedóvoda; női kézimunka, zenei, festészeti és idegen nyelvi (német, francia, olasz, 
angol) magán- és továbbképző tanfolyam; varró- és szabászati iskola; internátus. 
A polgári leányiskolába 130, az elemi leányiskolába 191, a kisdedóvóba 56, a tovább-
képző tanfolyamokba 24, összesen 401 tanuló iratkozott be. Az erdélyi szászok 
városában az orsolyita intézetek oktatási nyelve a magyar volt. Az 1911/12-es 
tanévtől az elemi iskolába fiúk is járhattak. 

Az 1915/16-os tanévről – a háborús idők miatt – már csak rövidebb értesítő jelent 
meg. Az intézet szervezete annyiban változott, hogy nem indult el az óvoda. 
Az 1916/17-es és az 1918/19-es tanévekről nem jelent meg értesítő. Ennek oka 
valószínűleg a román betörés, amit az orsolyita zárda tagjai is átéltek, de nem tudjuk, 
hogyan. Az 1916. augusztus 27-ei nagyszebeni eseményeket más forrásokból lehet 
dokumentálni. A Szent Ferenc Rend apácáinak értesítőjében (1916/17. 3–4. p.) ez 
olvasható: „A román betörés éjjelén egészen nyugodtan aludtunk intézetünk csendes 
falai között, csak reggel tudtuk meg a hadüzenetet. Mint mindenkit, minket is 
teljesen készületlenül talált. Délelőtt még szó sem volt a menekülésről, […] délután 
már mindenki csak a menekülésre gondolt. Roppant nehézségek között […] 10 nővér 
a délutáni gyorsvonattal Budapestre utazott […]. Két hónapig tartott a hontalansá-
gunk.” A nagyszebeni állami főgimnázium értesítője szerint: „Az isk. év megnyitá-
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sára készültünk már elő, amikor az ellenséges román betörés augusztus 28-án 
menekülésre kényszerített. Intézetünk elhagyottan maradt, tanárai és tanulói 
elszéledtek. […] Intézetünk lényeges kárt nem szenvedett. De kórház céljára lefoglal-
ták, és a november 27-én megnyílt iskoláknak a Szt. Ferencrendi nővérek intézete 
adott hajlékot január végéig. Ettől az időponttól kezdve iskolánk a Szt. Orsolya-rendi 
nővérek intézetének helyiségeit vette bérbe.”29 Hogy az orsolyita apácák és tanulóik 
hol voltak, mi történt velük, nem tudjuk.

SOPRON30

A soproni orsolyita zárda alapítója özvegy Nigglné vagy Niggelné Gangel Marianna 
(?–1749)31 volt. Alapító levelét, mely 1746. március 1-én kelt Bécsben, Mária Terézia 
királynő 1746. július 8-án hagyta helyben. Nigglné három apáca részére házat 
vásárolt Sopronban, és 12.000 forintos alapítványt tett, hogy leánygyermekek 
számára iskolát nyissanak. Ezt a tőkét Mária Terézia megtoldotta szintén 12.000 
forinttal. A győri orsolyita zárdából jött három apáca, akiket Primes György 
(1699–1776) plébános és a város papsága, valamint a város nemes hölgyei fogadtak. 
Az első fejedelemasszony, Mater Stadler Ignatia vezetésével a szerzetesnők azonnal 
megnyitották a kétosztályos, külső leányiskolát és az internátust. „A tanulók száma 
gyorsan szaporodott, […] hogy az intézet bővítése czéljából, már 1750-ben az alapít-
ványi tőke egy részéből megvétetett a szomszédos Hackstock-féle ház.” 1770-ben 
már 33 apáca volt, ezért a „fennálló házra még egy emeletet építtettek.” Mária 
Terézia királynő 1773. évi látogatása alkalmával az orsolyita intézetet jelenlétével is 
kitüntette. 1809-től nehéz évek következtek, mert „a franczia hadsereg ittléte nagy 
áldozatokat követelt a különben is szegény zárdától, […] a legsanyarúbbá vált 
1811–1813-ig, az akkori időtájban bekövetkezett pénzbukás és rendkívüli drágaság 
miatt.”

1813-ban alakult meg a belső elemi iskola. 1815-ban a nagyfokú pénzromlás miatt 
az intézet a pénzügyi összeomlás szélére került. I. Ferenc (1804–1835) király segített, 
a „a zárdát terhelő 8.000 frtnyi adósságot kifizette, s ezen felül még 3.000 frtnyi 
kegyadománnyal a végső szükségnek elejét vette.” 1818. július 3-án a király és 
felesége, Karolina Sopronba jöttek, s az intézet küldöttségének hódolatnyilvánítását 
fogadva, három növendék verseket szavalt a királyi pár tiszteletére. Az 1841-es 
sematizmus32 közli – „In claustro sanctimonialium Societatis s. Ursulae 

29 A nagyszebeni magyar kir. állami főgimnázium értesítője az 1916/17. iskolaévről. 3. p.
30 Az adatok és az idézetek az intézmény érdemsorozataiból és értesítőiből valók. Ezeket külön nem 

jelöltük.
31 Nigglné Gangel Marianna, özv. (? – 1749. máj.) – többféle névváltozatával találkozunk: özv. Niglné 

Gangl Mária, özvegy Niggl Márianna, Niggelné Gangel Marianna
32 Schematismus venerabilis cleri almai dioecesis Jaurinensis pro anno communi 1841. 162–163. p. 
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Soproniensi” – a soproni Szent Orsolya-zárda apácáinak nevét; ők húszan valószínű-
leg az elemi iskolák tanítónői voltak. 1843-ban megnyitották a harmadik külső és 
belső osztályt, s a tanulók száma 202 volt. 1848-ban két osztályból állt az iskola, 
legalábbis a megjelent érdemsorozat szerint. 

Az 1850-ben Sopronban alapított honvédtiszti leánynevelő intézet az elsőnek 
felvett tizenkét, tiszti leányárvát az orsolyiták zárdájában helyezi el bennlakó 
növendéknek.33 1854. december 1-én kelt a zárda fejedelemasszonyával kötött 
szerződés, e szerint minden növendékért évi 150 forintot fizetnek. A tizenkét 
növendék 2 külön szobában lakik és alszik, de együtt tanulnak és étkeznek a többi 
tanulóval. Az egyesület kiválasztott hölgyei időnként megjelennek a tanítási órákon 
a haladás ellenőrzésére. Erről így írnak a rend tagjai: „Ez évi [1853] október 1-én 
a női egylet alapítója, Bolza grófnő, Csáky grófnő tanácsára átadott a zárdának 
tizenkét katonatiszt-árvát, kik november 19-én, […] ünnepélyesen be is vezettettek 
az intézetbe. Számuk évről évre növekedett. 1855 augusztusában, a […] jó bánásmó-
dért, gondos tanításért […] külön köszönetet mond Csáky grófné.” 1858-ban még 
két honvédtisztárva lett az intézet növendéke, s 1862-ben újabb 22, amit 1865-ben 24 
fő követett. 1870-ben már 40-en voltak, ezért külön intézetrészt nyitottak számukra. 
– A közölt évszámok és létszámadatok nem pontosak, de a tendenciát jól kirajzolják. 
Az 1850-es években az uralkodócsalád több tagja is látgatást tett az intézetben: 
1856-ban Albrecht (1817–1895), 1857. augusztus 10-én Ferenc József császár és 
felesége. 

1858-ban Mater Eder Ignácia fejedelemasszony kormányzása alatt megvásárolták 
a Pachhofer-féle házat. A külső és a belső elemi leányiskola ezáltal négyosztályossá 
válhatott. 1859-ben a külső és belső iskolák első osztályai az új házba költöztek, 
a régi iskolaépületet lebontották. A XIX. század második felében az elemi iskola mel-
lett már többféle iskolában képezték a soproni és környékbeli leányokat. Az értesítő 
Statistik der Mädchenschule im Ursulinen-convente in Oedenburg […] 1864/65. 
címen jelent meg. Magyar nyelvet a II. osztálytól tanítottak, fenntartottak vasárnapi 
iskolát (Sonntagsschule) is, ahol hittant, olvasást, német nyelvet, fogalmazást, 
szépírást tanítottak. Az oktatás délután egy órától fél négyig tartott.

Az 1864/65-ös tanévben nyílt meg a tanítónőképző két évfolyammal. Az oktatás 
formái a következők voltak: magán- vagy belső iskola, felsőbb leányiskola, tanítónő-
képző, ipariskola, vasárnapi iskola, összesen 745 diákkal. Az ipariskola 1894/95-ig 
működik. Az 1879/80. tanévtől cselédiskolát (Dienstbotenschule) is szerveznek 
az orsolyiták. „Ebben az iskolában szegény cselédleányok vasárnap és ünnepnapo-
kon fizetés nélküli tanítást nyernek a hittan-, olvasás-, írás- és számtanban.

1881/82-ben felső leányiskola és tanítónőképző működik az intézetben (Höhere 
Töchterschule und Lehrerinnen-Präparandie). Az 1882/83-es tanévtől miniszteri 

33 Gangel Erzsébet (1937): A soproni magyar királyi Zrínyi Ilona honvédtiszti leánynevelő intézet története 
1850–1936. Budapest, [s.n.] 8–9. p.
Gráberné Bősze Klára (2014): A soproni Zrínyi Ilona tiszti leánynevelő intézet. Soproni Szemle. 68. 4. 
430–440. p.
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engedéllyel (VKM 1882. 25409. rendelete) a háromosztályú felső leányiskola helyébe 
négyosztályos polgári iskola lépett. „Fontos kulturális és nemzetfenntartó szerep 
várt” az iskolára. Az elemi iskolában magyar a tanítás nyelve, „ezt az eredményt 
fokozni, maradandóvá tenni volt hivatva a polgári leányiskola.” Az 1932/33-as 
jubileumi évig eltelt időben a polgárinak 11.400 rendes tanulója volt.

Az 1885/86. tanévi értesítő magyar és német nyelvű. Ekkor a „leánytan- és nevelő 
intézetnek” részét képezi: külső, hatosztályos főleányiskola; belső, négyosztályos 
főleányiskola; belső négyosztályos polgári iskola; belső, háromosztályos tanítónő-
képző; belső, háromosztályos ipariskola; belső, ötosztályos zeneiskola; belső, kétosz-
tályos rajzolóiskola; belső, háromosztályos ismétlőiskola; cselédiskola. 1886/87-től 
„nyelvszaki tanfolyamokat” is szerveznek: „ama magyar ajku növendékeket, kik 
különösen a német nyelv elsajátítása végett vannak itt, […] ezen nyelvet lehetőleg 
gyorsan megtanulják; valamint azon tanulókkal kik a franczia és angol nyelv 
alapelemeit már ismerik, […] gyakorolni.” A zeneiskola 1889/90. tanévtől hatosztá-
lyossá válik. A rajz- és festészeti iskola 1891/92. tanévtől négyosztályossá válik.

1892-ben az orsolyiták megkapták a miniszteri engedélyt, hogy polgári iskolai 
tanítónőket is képezhetnek, s ezzel megindult az oktatás előkészítése. 1894-ben 
megvásárolták a Pettschacher-féle házat, mert a polgári tanítónőképző és a polgári 
iskolával kapcsolatos továbbképző tanfolyam megnyitása új tantermeket igényelt. 
Az 1895/96. tanévi értesítőben közlik, hogy a következő tanévben megnyílik. 
„Az 1868. évi 38-ik törvényczikk III. fejezete értelmében az 1896/97. tanév elején 
felső nép- és polgári leányiskolákra képesítő 3 éves tanfolyamot nyitunk.” A kép-
zésre csak tanítónői oklevéllel rendelkezők jelentkezhetnek. Két szakcsoport indul: 
a nyelv- és történelmi, valamint a mennyiség- és természettani. E mellett „Női 
kézimunka tanítónői tanfolyamot” szerveznek, erre „csak felső nép- vagy polgári 
leányiskolát jó eredménnyel végzett növendékek vétetnek föl”, és francia nyelvmes-
ternői oklevelet adó képzést is kínálnak.

Visszatérve az 1894/95. tanévhez, ekkor már 11 féle iskolát működtettek: hatosz-
tályos, külső elemi iskola; négyosztályos, belső elemi iskola; polgári leányiskola; 
továbbképző tanfolyam; tanítónőképző; háromosztályos varró- és ipariskola; 
műhímzési iskola; hatosztályos zeneiskola; négyosztályos rajzolóiskola; kétosztályos 
ismétlőiskola; cselédiskola. Ez az utolsó tanéve az ipariskolának, 1894/95-ben 
„Varró- házi-ipar, mű-hímzési, valamint rajz- és festészeti iskola” van. Az előbbit 
néhány év múlva a küldő elemi iskolához kapcsolják. „Ezen iskolában a 6 elemi 
osztályt végzett leányok a […] varrás, levelek és ügyiratok fogalmazásában, számtan- 
és háztartástanban nyertek oktatást.”. Ugyancsak az 1894/95-ös tanévtől „Azon 
növendékeknek, kik a 4 polgári osztályt sikerrel végezték, s nem kívánnak a tanító-
nőképzőbe átmenni, a továbbképző tanfolyamban alkalmuk nyílik, eddigi ismere-
teik bővítése mellett paedagogiát, aesthetikát, irodalmat, történelmet, egyszerű 
könyvvezetést, idegen nyelveket, és a festés meg finomabb kézimunkák különböző 
nemeit is tanulhatni.” 

A következő oktatási szint, melyen képzést alakítottak ki, a gimnáziumi oktatás 
volt. Az 1907/08-as tanévtől magánjellegű leánygimnázium indult. Hat leánykát 
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írattak be az első osztályba, akiknek a tanév végén, 1908. június 23-án „a helybeli sz. 
benedekrendi főgymnasium tanárai” előtt kellett vizsgázniuk. Az iskola fejlődésével 
1913/14-től „nyilvánossági joggal felruházott leánygimnázium” lett, amely „minden-
ben a fiúgimnáziumok állami tanterve szerint halad”, s az oktatás egészen 1947/48-ig 
folyik. Ez volt Magyarországon az orsolyiták második gimnáziuma. (Az első Buda-
pesten indult 1896-ban, ez az Országos Nőképző Egyesület Leánygimnáziuma volt.) 

Az orsolyita intézmények diákjai az 1920/21. tanévben részt vettek „a Városház-
téren tartott nagy népünnepen, melyen Sopron-, Moson- és Vasvármegye elszakí-
tásra ítélt lakóssága tiltakozott az elcsatolás ellen”. Az 1921/22. iskolai év ismét egy 
részben szomorú, részben örömmel teli év. Erről így írnak: „Augusztus 27-én 
szomorú napra virradt Sopron városa. Reggel 7 órakor az utolsó magyar katonák 
gyászfátyollal bevont zászlók kíséretében elhagyták a várost. Augusztus 29-ére volt 
kitűzve a város átadása és az osztrák katonaság bevonulása. Ez csak azért nem 
történhetett meg, mert a megelőző napon délután egy órakor Ostenburg csapatai 
bevonultak Sopronba s az ágfalvi véres ütközetben az osztrákok tervét meghiúsították. 
Néhány hónapig bizonytalanságban maradt Sopron sorsa, míg a decemberben 
megejtett népszavazás fényes eredménye azt végképen el nem döntötte. […] Este 
megkondultak a harangok, az emberek örömtől sírva borultak egymás karjába: 
Sopron magyar maradt!” „Szeptember 5-én a növendékek magyar ruhában vonultak 
ki az ágfalvai csatában elesettek temetésére és április 30-án részt vettek a kommu-
nizmus áldozatainak […] síravató ünnepélyén.” 

Az 1938/39-es tanévtől új képzési formával gazdagodtak az orsolyita intézmé-
nyek: ekkor indult a leánylíceum. Az 1940/41. iskolaévtől kezdődően pedig mező-
gazdasági középiskola nyílt, amely egyre népszerűbb lett. Az 1944/45. tanév elején 
egy hónapig volt tanítás a folyamatos bombázások, majd a harci események miatt. 
A tanításra alig volt mód, 1945. május közepétől július közepéig folyt az oktatás. 

Az orsolyiták intézményeiben az 1948/49-es volt az utolsó tanév, ekkor államosí-
tották a szerzetesi iskolákat. 

Az iskolai könyvtárról az 1894/95-ös értesítő közöl először részletesebb adatokat. 
A tematikus megoszlás a következő volt:

Nevelés- és oktatástan 97 kötet
Magyar nyelv és irodalom 255 kötet
Német nyelv és irodalom 223 kötet
Földrajz és történelem 123 kötet
Természettudományok 141 kötet
Mennyiségtan 56 kötet
Francia és angol nyelv 160 kötet
Játék és tornászat 10 kötet
Festészet 25 kötet
Folyóiratok 37 kötet
Összesen 1.127 kötet



NEVELÉSTUDOMÁNY – OKTATÁSÜGY 189

Az újonnan beszerzett műveket szintén szak szerint sorolják fel: szerző és cím 
feltüntetésével. Az ajándékozókat és az ajándékba kapott könyveket is ismertetik. 
„Van az intézetnek ezenkívül még egy 3.233 kötetből álló ingyenes kölcsönkönyv-
tára, mely ez évben 72 kötettel gyarapodott”. Minden tanévben gyarapították 
a tanári és ifjúsági könyvtárakat. Sőt, a tanári könyvtár állományáról megjelentet-
ték: Soproni Szent-Orsolya-rendi Intézet tanári könyvtárának jegyzéke. [s.l., s.n., s.a.] 
101 p. [OSZK 297.244 sz., a kiadási év 1913 lehet.] Ezen kívül az önképzőkörnek 
külön könyvtára volt.

A szertárakról az 1911/12. tanévben közölnek részletes adatokat (A soproni 
Szent-Orsolya-rendi intézet felszerelése fejezetcím alatt, a 3–112. oldalon sok-sok 
illusztrációval). A számba vett szertárak a következők: természetrajzi szertár; 
állattani szertár; növénytani szertár; ásvány-, kőzet- és kövületgyűjtemény; laborató-
riumi eszközök és anyagok ásványtani és kémiai kísérletekhez; fizikai szertár; 
háztartási gépek és gazdasági eszközök. Ezután minden tanévben közlik az értesítő-
ben a gyarapodást, s örömmel számolnak be az új eszközökről is, például „Idejárul 
még 1 keskeny mozgófilmvetítőgép és egy vetítőasztal. […] 1936/37. évtől kezdve 
megindíthatjuk a […] filmoktatást.” 

1948. június 7-én tiltakozó felvonulás volt az egyházi iskolák államosítása ellen 
a várkerületi Mária-szobornál. Természetesen az orsolyita iskolák diákjai és szüleik 
is ott voltak. Az államvédelmi rendőrség vízfecskendőkkel akarta feloszlatni 
a tüntetést. Később sortűz is volt.34 1991 szeptemberében újraindult az iskola, s 
1997-ben megünnepelték az intézet fennállásának 250 éves évfordulóját. 

NAGYVÁRAD35

A Szent Orsolya-rendi nővérek zárdáját Nagyváradon 1772-ben alapította Szenczy 
István36 nagyváradi kanonok, hogy leányneveléssel foglalkozzanak. Szeptember 
12-én hat szerzetesnő, Braun M. Innocencia főnöknő vezetésével kezdte a munkát: 
leánynevelő intézetet nyitottak három bennlakó növendékkel. 1774-től működik 
az elemi leányiskola, az első 80 évről azonban keveset tudunk. Az 1802-es nagyvá-
radi sematizmusban szerepel a zárda és az iskola, de ez csak a létét igazolja. 
Az 1858/59. iskolaév októberében nyílt meg a „nőtanító képezde”, mely tanítónőket 
oktatott. A képzés 1871/72-től három, 1899/1900-től négy évfolyamos lett. 1908-ban 
ünnepelték a tanítónőképző fennállásának 50 éves évfordulóját. Ünnepi beszédében 
Lányi József nagyváradi püspök (1906–1931) a következőket mondta: „Ha a mi 

34 Németh Alajos (1991): Papok a rács mögött. (1948–1950) Korrajz. Sokak személyes élményeinek naplója. 
Budapest, Szent István Társulat, 6–9. p.

35 Az adatok és az idézetek a sematizmusokból és az értesítőiből. Ezeket külön nem jelöltük.
36 Szenczy István adatai nem ismertek. A Magyar katolikus lexikonban (2004; 2007, vonatkozó kötetek) 

sem szerepel sem a nevénél, sem a Nagyvárad szócikknél.
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tanítónőképző intézetünk keletkezésének idejére visszamegyünk, nemzeti életünk 
egy dicsőségesen megvívott, de oly szomorúan végződött önvédelmi harca után még 
nem multak el teljesen magyar állami és nemzeti életünk elnyomatásának napjai.” 
[…] „A szt. Orsolya-rend apácái csupán eredeti alapítványaikból, minden más 
segítség igénybevétele nélkül tartják fenn 1858 óta ezen Váradon oly nélkülözhetet-
len intézetet.”

1890-ben megnyitották a polgári leányiskolát, mely az 1908/09-es tanévtől 
jelentette meg az első értesítőjét. Ebben továbbképző tanfolyamról is olvashatunk: 
„Azon leánykák részére, kik a polgári leányiskola 4. osztályát el-végezték. E tanfo-
lyamon a növendékek a „szülők óhajtása szerint […] a női kézimunkán kívül, német, 
francia nyelv, zene, stilisztika, nemzeti irodalom és történelemben nyernek oktatást, 
azonkívül gyakorolják magukat a festés és egyéb kézügyességi dolgokban.

Az 1878/79-es tanévben a sematizmus tanúsága szerint már működik 
a „Nő-tanító-képezde az Orsolyita-szűzek zárdájában”. Az 1908/09. tanévre a követ-
kező részintézményekben folyik a tanítás: elemi népiskola; belső, elemi iskola; 
polgári leányiskola; tanítónőképző intézet; továbbképző tanfolyam. Ezeket kiegészíti 
az internátus, mely az orsolyita intézmény megalapítása óta működik, és 
az 1880-ban, 45 kislánnyal induló óvoda.

Az 1911/12. tanévben megnyílt végre a tanítónőképzőhöz kapcsolódó gyakorlóis-
kola. Az ez évi adatok szerint az orsolyitáknak 435 beiratkozott tanulója van. 
Az 1916/17. tanévtől újabb oktatási formákkal gazdagodtak, elindult a felső leányis-
kola és a leánygimnázium. A felső leányiskola – az 1916. évi július 14-i 86100 sz. 
rendelet szerint – az V. osztálytól „kétféle ágat hajthat”: leánygimnázium vagy felső 
kereskedelmi leányiskola, ez „Oly nőnevelő irányú magasabb általános műveltséget 
ad növendékeinek, amely őket egyszersmind meghatározott főiskolai tanulmá-
nyokra is képesekké teszi.” Ez az iskola rövid életű volt, mert a következő, 1917/18. 
tanévben még tanítottak, de az év végén az iskola megszűnt, az orsolyiták „elemi 
iskoláit s más helyiségeit katonai kórház számára tartották lefoglalva”. 

Az osolyiták nagy gondot fordítottak a tanári és ifjúsági könyvtár fenntartására, 
továbbá hogy minden tantárgyhoz legyen szertár. A könyvtár állománya folyamato-
san gyarapodott, az 1908/09-as értesítő több száz könyvre rúgó adományról szól. 
Nemcsak a tanulást kívánták támogatni, hanem hogy „a növendékek szabad 
idejükben jó irányú folyóiratok, divatlapok és hasznos könyvek olvasása által 
gazdagíthassák ismereteiket.”

1913/14-as iskolaévben a gyűjtemény tematikus megoszlása a következő:

Hit- és erkölcstudomány 57 mű 90 kötet
Paedagógia, filozófia 106 mű 224 kötet
Nyelv-, irodalomtudomány, enciklopédiák 111 mű 205 kötet
Történelem, földrajz és néprajz 57 mű 103 kötet
Természettudomány, mennyiségtan 7 mű 17 kötet
Vegyes 5 mű 27 kötet
Összesen 343 mű 666 kötetben
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1919 után az iskola magyar jellege – a román állam fennhatósága alatt – meg-
szűnt. Az 1920/21-es tanévtől 1927-ig a polgári leányiskola úgy működött, hogy 
„A román törvények szerint egyházi fennhatóság alatt álló iskolákban magántanuló 
nem lehetett.” – áll a leánygimnázium 1940/41-es értesítőjében. Továbbá „Szerzetes 
és világi tanáraink folytonos felszólítást kaptak a román nyelv elsajátítására, s midőn 
e felszólításnak […] nem tudtak eleget tenni, egyszerűen megvonták tőlük a tanítási 
jogot, s kitették őket az iskolából.” 1928-ban a szerzetesnővérek megnyitották 
a négyosztályos gimnáziumból és a ráépülő négyosztályos tanítónőképzőből álló új 
intézményüket. 1935-ben létesítették az V. leánygimnáziumi osztályt, majd a követ-
kező években a felsőbb szintű osztályokat. 1936-tól a leánygimnázium tanítási 
nyelve teljesen a román lett. 1940/41-ben az iskola – a magyar fennhatóság alatt – 
egységes leánygimnáziummá alakult át. Az internátus folyamatosan működhetett, s 
idővel azt is vállalták a nővérek, hogy reggel fél 8-tól este 7-ig tartózkodhassanak 
az intézetben a növendékek.

Az 1940/41. iskolai év legfontosabb eseménye Nagyvárad visszatérte. „Hazatér-
tünk. Huszonkét esztendő imádságos csodavárása, fájó magyar szívek reménykedő 
álma teljesült széppé 1940. szeptember 6-án.[…] Midőn lehulltak a rabság-bilincsek, 
lelkünk azt súgta, hogy most nem áldást kérő Veni Sanctival, hanem harsonázó, 
Istent dicsérő Te Deummal kell kezdeni az iskolai évet. Nem vagyunk már alig 
megtűrt idegenek saját hazánkban, nem vétek többé a magyar szó […]. Magyart 
senki sem segített, csak testvér magyar […].” – írta Bélteky Ferenc (1909–1968) 
hittanár, aki 1937 óta az orsolyiták lelkésze is volt. M. Magasi Franciska OSU 
(1901–2000) – a győri orsolyita zárda tanítónőképzőjének tanára volt, mielőtt 
Váradra került – az új feladatokról írva megállapítja: „A nemzetnevelés ma sorskér-
déssé lett. Új, egészségesebb és öntudatosabb magyar nemzedékre van szükségünk. 
[…] Az iskolának élethívatása és a szellemi közösségben elfoglalt helye szerint 
a nemzetnevelés erős központjává kell lennie. […] A középiskola nemzetnevelő 
munkája három irányban érvényesül: a) a hazafias, b) az állampolgári, c) a szociális 
nevelésben.” […] „Ezt a feladatot mélyen átéreztük a tanév minden órájában s mivel 
az új életkörülmények egészen új feladatok elé állítottak családot és iskolát egyaránt, 
fokozottabb gonddal pótoltunk minden hiányt s vállvetett munkával siettünk 
helyrehozni hosszú évek kényszerűségéből született hiányait. […] Hogy a szívében 
mennyire magyar volt és maradt intézetünk, azt lépten-nyomon látnom kellett és 
sokszor magamra döbbenve néztem a lelkem mélyére: vajjon voltam-e én s mi 
mindnyájan, az anyaország gyermekei, voltunk-e ennyire szívósan, kitartóan, 
sziklaszilárdan magyarok? […] Nem mintha nekünk nem fájt volna Trianon! 
A vérünkig égett nekünk is az országcsonkítás fájdalma s nem feledtük soha 
gondolatainkat s utánuk vágyó szívünket a határon túli testvérekhez küldeni. […] 
Mióta itt Nagyváradon lépten-nyomon hallom a fájdalmas emlékek felidézgetéséből, 
hogy mit kellett kibírniok. […] Édes anyanyelvünk elnémítása az iskolában, a szán-
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dékosan elferdített ismeretek nyújtása mindarról, ami magyar, elviselhetetlen lett 
volna számomra. De akik elviselték, azok a nagyobb hősök. […]”.37 

A leánylíceum az 1941/42. iskolaévben – két év kihagyás után, a betiltott tanító-
nőképző helyett – újranyitotta kapuját. A háborús események azonban elsodorták 
az orsolyiták több mint 170 éves intézményét. 1945-től az iskola magyar jellege 
megszűnt. A könyvtári gyűjtemény sorsa nem ismert.

MODOR38

A nagyszombati orsolyiták 1911/12-es tanévről kiadott értesítőjükben szóltak arról, 
hogy 1903-tól Modor városában is működik intézetük. Vaszary Kolos hercegprímás 
(1891–1912) ebben a tanévben ünnepelte 80. születésnapját, amely alkalmat adott 
arra, hogy köszönetet mondjanak neki a modori zárda létrejöttéhez és működéséhez 
nyújtott segítségéért. „Áldozatkészségéről tanúskodik a modori Orsolya rendű iskola 
alapítása is, hol kolostorunk négy rendtagja működik, akik az elemi iskolákat és óvót 
látják el. A négy apáca eltartására 60.000 korona örökalapítványt tett.” A tudós 
főpap nemcsak az orsolyita intézményeknek segített; szívügye volt az oktatás, 
amelyet mindig bőkezűen támogatott. A modori rendházról 1917-ből van az utolsó 
adat. 

DOMBÓVÁR39

1915-ben jött Dombóvárra a kassai Szent Orsolya Rendházból három szerzetesnő, 
hogy polgári leányiskolát nyissanak. Két év múlva készült el az iskola emeletes 
épülete. 1920-ban elemi iskolát is indítottak, és a nagyobb lányoknak ruhavarrást és 
szabászatot tanítottak. 1925-ben új épülettel bővült az intézet, az új szárnyban 
nőipariskola is megkezdte működését. 1926/27-es tanévtől az orsolyiták egyéves 
kereskedelmi tanfolyamot és tanítónőképző intézetet indítottak. Minden iskolai 
évben 30–40 diákot részesítettek teljes tandíjmentességben, sokan kaptak 
féltandíjmentességet. Az internátus kezdetektől fogva működött. Az orsolyiták 
tanári és ifjúsági könyvtárat is berendeztek, s értesítők tanúsága szerint minden 

37 Ld. még: Az elszakított magyarság közoktatásügye. Budapest, Magyar Pedagógiai. Társaság, 1927. – 
Benne: Barabás Endre – Jancsó Benedek: Románia közoktatásügye. 13–136. „A román uralom kezdete 
óta (1919) Erdély közel kétmilliónyi magyar lakóssága – öt év alatt – összesen 8076 magyar tannyelvű 
tanügyi intézményétől fosztatott meg s a még élet-halálharcot vívó néhány iskolája is csak mint két-
nyelvű, magyar–román tannyelvű vívódik a lét és nemlét határán. (20. p.)
Csík Tibor (szerk. 2016): A külföldi tankönyvek magyarságképe. Tanulmányok. Budapest, OFI–OPKM
Köő Artúr a román történelmi tankönyvekről. In: Csík (2016) 99–107. p. 

38 Az adatok és az idézetek az iskola értesítőiből valók. Ezeket külön nem jelöltük.
39 Az adatok és az idézetek az iskola értesítőiből valók. Ezeket külön nem jelöltük.
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évben gyarapodott az állomány. Az oktatást folyamatosan fejlesztett szertárak 
támogatták, ilyen volt a fizikai szertár, a történeti szertár (melynek az 1926/27. 
tanévben a például az 1542-ben Lyonban kiadott Granadai Szent Lajos életéről szóló, 
latin nyelvű munkát szerezték meg) és a tornaszertár. „1950. június 28-án éjjel 
az államvédelem emberei megszállták a dombóvári zárdát, […] a nővéreket […] 
Máriapócsra vitték.” „1995-ben szóba került a dombóvári Orsolya zárda státusa.” 
Felkeresték a pécsi egyházmegyét, és Mayer Mihály püspök támogatta az ügyet, 
végül a Szent Orsolya Rend iskolája és a Gárdonyi Géza általános iskola összekap-
csolódott, így 1996. szeptember 1-én a Szent Orsolya Rendi Gárdonyi Géza Katoli-
kus Általános Iskolában megkezdődött a tanítás.40 

KISVÁRDA41

„…egész Szabolcs vármegyének egyedülálló, hiánypótló intézet” volt az 1918/19. 
tanévben induló orsolyita tanítóképző. Báró Horváth Jánosné O’Brien Euphenie 
1883-ban Ung vármegyében fekvő erdőbirtokát a kisvárdai római katolikus egy-
házra hagyta, azzal a megkötéssel, hogy leánynevelő intézetet állítsanak fel. Az ala-
pítvány lehetőséget és kötelezettséget is jelentett, mert az iskola működtetéséhez 
további adományok gyűjtése volt szükséges. Végül Szmrecsányi Lajos egri érsek 
(1912–1943) anyagi támogatásával kezdhette meg működését 1918-ban az iskola. 
Április 18-án Mater Irtzing Ignátia tartományfőnöknő hozzájárulásával apácák 
érkeztek Kisvárdára, hogy elemi iskolát és tanítónőképzőt nyissanak internátussal. 
A kezdeti évek nehezek voltak; az első tanévben október 12-től november 20-ig 
szünetelt a tanítás a spanyolnáthajárvány miatt. „Bár a kommün Kisvárdán csak egy 
hónapig tartott, mégis ezen rövid idő alatt is sok nyugtalanságot okozott. Az intézet 
felszerelését és vagyonát leltározó bizottság már ki volt jelölve, sőt április 2-án 
a direktórium rendeletet hozott, hogy az apácáknak 24 óra alatt távozniuk kell, […] 
az idő rövidsége […] a jobb érzésű nők erélyes és fenyegető fellépése megvédte 
a zárdát. […].”42 Az 1919/20. tanévben az oláh megszállás akadályozta a működést, 
pedig ekkor már a második évfolyamon is folyt a tanítás (29+31 diák). Az intézmény 
első igazgatója Mayer György, a kisvárdai állami főgimnázium igazgatója lett.

Az 1922/23. tanévtől működik a gyakorlóiskola. Az 1926/27. iskolai évben 
„megindult a várva-várt építkezés”. Liptay Béla országgyűlési képviselő közbenjárá-
sára a kultuszminiszter „építési segélyt utalt ki egy zárdai elemi leányiskola felépíté-
sére. 1927/28-ben „a tizedik esztendőben a rég várt új iskolában kezdődött meg 
a tanítás.” Ebben a tanévben nyitotta meg kapuit a polgári leányiskola. Az 1938/39-es 

40 Az iskola történetéről további adatok az intézmény honlapján. Szent Orsolya Iskolaközpont: www.
szentorsolyadombovar.hu/index.php?oldal=iskolank

41 Az adatok és az idézetek az iskola értesítőiből valók. Ezeket külön nem jelöltük.
42 A kisvárdai szent Orsolya-rend elemi népiskolai tanítónőképző intézetének értesítője. 1918–1922. 2–3. p.
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iskolaévben indult a líceum az első osztállyal. A tanítónőképzés beszüntetéséről 
az 1941/42-es értesítő így ír: „A tanítóképzés átszervezésével kapcsolatban (1938) 
a szép fejlődés megakadt. […] így jónak látták a tanítónőképző fokozatos beszünteté-
sét. […] Ez a leépítés fájdalmas volt […] a szülőknek is, akik intézetünkben óhajtot-
ták leányukkal a tanítónői oklevelet megszereztetni. […] 1941 szeptemberében ismét 
megnyílt a leánylíceum első osztálya […] VKM 62319/1941. sz. engedélye alapján.” 
1939/40-ben új oktatási forma indult, a máshol is jól bevált háztartási gazdasági 
tanfolyam. A háború ellehetetlenítette az oktatást. Majd az újrakezdés után 
az 1947/48. iskolai év az utolsó, 1948-ban államosították az iskolákat.

Az intézetnek tanári és ifjúsági könyvtára is volt, mindkettőt évenként gyarapí-
tották. Az ifjúsági könyvtárról azt írják, hogy „…hetenként cseréltük a könyveket 
az erre a célra beiktatott könyvtárórán. A könyvforgalom elég nagy.” Az oktatást 
szertárak is segítették.43

A szertárakat is rendszeresen gyarapították. 

BUDAPEST

„Trianonnak kellett jönni, hogy hazánk fővárosában – Budapesten – is megteleped-
jen a rend. Ugyanis a cseh megszállás miatt Kassáról eljönni kényszerült magyar 
apácák egy része a jóságos kassai püspök úr […] 2204/1922. július 25-én kelt engedé-
lyével Budán próbálkozott a nehéz időkben elhelyezkedni […]”. Csernoch János 
esztergomi érsek (1912–1927) a letelepedési engedélyt megadta (2650/1922. aug. 31. 
kelt rendeletével), és Siposs J. Bernát ferences szentszéki ülnököt nevezve ki házigaz-
gatóvá. 1925-ben hercegprímási leirat (3053/1925. sz. leirat) „[…] tudatja a Renddel, 
hogy az Apostoli Szentszék a budapesti Orsolyita-apácák jogi ügyeit […] rendezte, 
hogy elfogadta az új letelepülést, mint önálló pápai klauzurás házat, amely rendtago-
kat vehet fel, noviciátust nyithat; a jelenlegi helyzetre való tekintettel” pedig megadta 
az apácáknak a szükséges kijárásra az engedélyt.

Nagyon sokan segítettek és támogatták a fővárosi iskola létrejöttét. Dr. Sipőcz 
Jenő44 főpolgármester „…ajánlatára 59.901/1922.VII. sz. a. k. leiratával 2 tantermet, s 
1 irodahelyiséget engedett át bebútorozva, fűtéssel, világítással teljesen ingyenesen e 
rendi iskola céljaira.” Csapó Rezső elemi iskolai igazgató „megértő kartársi vendég-
szeretettel fogadta” és több évig „barátságos megértéssel látja őket és iskolájukat” 

43 Bakajsza András – Lengyelné Tóth Éva (szerk. 1994): A kisvárdai Szent László egyházi gimnázium és 
szakközépiskola jubileumi évkönyve az iskola fennállásának 75. évében 1918/19-1993/94. Kisvárda, 
Szent László Egyházi Gimnázium és Szakközépiskola. 240, [37] p. : ill. – Az iskola története és névadói 
c. fejezet után Beszélő tükör. Az intézmény volt növendékeinek visszaemlékezései az államosítás előtti 
időkből c. fejezet rendkívül érdekes és megható, sok szeretettel írt visszaemlékezéseket közöl, nagyon 
sokat megtudhatunk az akkori tanárokról – az orsolyita nővérekről, tanítási módszereikről a hálás 
tanítványoktól.

44 Sipőcz Jenő, dr. (Bp., 1878. szept.19. – Bp., 1937. jan. 1.) In: Markó László (szerk., 2004): Új magyar 
életrajzi lexikon. Budapest, Helikon. 5. köt. 1184–1185. p.
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a II. ker. Áldás utca 1. alatt lévő intézményben. Gróf Klebelsberg Kunó (1875–1932) 
vallás- és közoktatásügyi miniszter 120.219/1922. sz. rendeletével „a kezdet nehézsé-
geinek legyőzésére 200.000 K segélyt utalt ki az apácák számára, valamint az apáca 
tanítónők számára folyósította a szerzetesnők ellátási pótlékát.”

Már az 1923/24. tanévben az egyik szülői értekezleten az a kívánság merült fel, 
hogy a polgári iskolát végzett tanulók részére nyisson a rend leánygimnáziumot. „Ez 
az óhaj már az 1924/25. tanévben valóra is vált, amit dr. Pintér Jenő tanker. főigaz-
gató úr […] tett lehetővé. Az ő ajánlatára ugyanis a VKM 57.134/1924. sz.a. kelt 
rendeletével megengedte, hogy a Rend a polg. leányiskola mellé – V. oszt.-tól 
fölfelé – magán leánygimnásiumot állíthasson.” Segítséget nyújtott a „Sacre-Coeur 
zárda elöljárósága a kezdet nehézségeinél.” A Sacre Coeur leánygimnázium értesítője 
hírt ad a Szent Orsolya Rend magán leánygimnáziumának tanulóiról.45 A tanév 
eseményeiről és az itt tanító tanárokról nincs semmiféle adatunk.

Az 1926/27. tanévtől az 1929/30-asig ipari tanfolyam és hároméves nőipariskola is 
működött. Az 1927/28. tanévben a környék társadalma, a székesfőváros tanácsa, 
a kultusztárca, az egyházi hatóságok, a ferencesek „…áldozatkészsége és fáradhatat-
lan közreműködésére az intézet végre új épülethez, működéséhez méltó új otthon-
hoz jutott.” Ebben az iskolai évben megnyílt a leánygimnázium. (VKM 390.017/ 
1928.V. sz. rendelet.) Az 1928/29. iskolai évről megjelent a leánygimnázium első 
értesítője. Az 1931/32. iskolai évben az orsolyiták megnyitották az elemi iskolai 
tanítónőképző intézet I. osztályát, ahol 49 diák kezdte meg tanulmányait. A tanító-
nőképzővel együtt elemi leányiskolát is indítottak.

1932-ben a hercegprímás kezdeményezésére a budai rendházat és intézményeit 
a soproni orsolyiták vették át, és nagy tapasztalattal rendelkező pedagógusok 
érkeztek a fővárosba. 1936-tól tanulmányi házat is fenntartottak. A II. világháborús 
évek sok nehézséget, problémát hoztak, s a harcok az épületekben és a berendezések-
ben tetemes károkat okoztak.

Az orsolyita intézet valamennyi iskolatípusa rendelkezett tanári és ifjúsági könyv-
tárral, s az oktatást gazdag szertári anyag segítette. A háború utáni talpra állást 1948 
júniusában az iskolák államosítása követte. 1992. évben újraindult az iskola: 
az Orsolya Rendi „Szent Angela” Általános Iskola és Gimnázium a ferences rend 
vezetésével.

HEVES

1922-ben kezdte meg működését az orsolyiták elemi iskolája. Az apácák megtelepe-
dését Szmrecsányi Lajos egri érsek telekvásárlással is támogatta. Kezdetben az okta-
tás az egri angolkisasszonyok polgári iskolájára készítette elő a leányokat. 

45 A budapesti VIII. kerületi Sophianum Sacré Coeur katholikus leánygimnázium értesítője 1927–28. 
41–43. p.



196 NEVELÉSTUDOMÁNY – OKTATÁSÜGY

Az 1926/27. tanévben azonban már az orsolyiták is megnyitották polgári iskolájuk 
első két osztályát. A gyakorlati oktatás az öt magyar holdnyi konyha- és virágkerté-
szetben folyt. Az intézményhez internátus tartozott, s az iskola rendelkezett tanári és 
ifjúsági könyvtárral és szertárral is. 

INTÉZMÉNYEK, MELYEKNEK CSAK A LÉTEZÉSÉRŐL 
TUDUNK

Bácsán – mely ma Győr egyik városrésze – 1923 és 1948 között az orsolyiták elemi 
iskolát, internátust és árvaházat tartottak fent.46 Egerben az orsolyiták 1928-ban tele-
pedtek meg, s 1929-től az 1948-as államosításig elemi iskolában folyt az oktatás. 47 
Szegeden 1936 és 1948 között elemi iskola és tanulmányi ház működött, melyek 
a soproni rendházhoz tartoztak.48 A Tolna megyei Pincehelyen 1943–1950 orsolyita 
noviciátus volt.

ZÁRÓ MEGJEGYZÉSEK

Az orsolyiták az elemi leányiskolák (belső, illetve külső) létesítésével kezdték 
tevékenységüket. Az 1800-as évek vége felé alapították a polgári leányiskolákat és 
sok helyen a tanítónőképző intézeteket gyakorlóiskolával. Egy-két helyen óvodát is 
fenntartottak. Az 1900-as évek elején nyíltak a leánygimnáziumok. Minden taninté-
zetben általános gyakorlat volt, hogy a növendékeket színházba, moziba, kiállítá-
sokra és kirándulásokra vitték, a világi tanárnők vezetésével. Nagy súlyt helyeztek 
a könyvtárak – tanári és ifjúsági – kialakítására és gyűjteményük gyarapítására. 
Az intézeten belül a különböző iskolatípusoknak külön gyűjteményei lehettek. Arra 
törekedtek, hogy minden tantárgyhoz tartozzon szertár, az oktatást és a tanulást 
segítő taneszközökkel. Az orsolyita iskolákban általános volt az önképzőkörök 
működése. Ezen túl a diákélet szerves részét alkották a különböző ifjúsági egyesüle-
tek, közösségek, mint például a Mária Kongregáció, a Jézus Szíve Szövetség, illetve 
az elemisek körében a Szívgárda. Valamennyi külső, elemi iskolában ingyenes volt 
a tanítás. Az oktatás minden szintjén pártfogolták és segítették a szegény sorsú 
tanulóikat. A nem katolikus vallású diákokat saját felekezetük hittanára tanította. 

46 A Magyar Katolikus Lexikon 1. köt. szerint Bácsa = Győr-Bácsa; 4. köt.: „Győr-Bácsa, 1966-ig Bácsa.”; 
10. köt.: Orsolyiták: […] „Bácsa (Győr vm.): el. isk., internátus, árvaház.”

47 A Magyar Katolikus Lexikon 2. kötete szerint „orsolyiták 1928: telepedtek meg.” „Az orsolyiták 
1929–1948: el. isk-t, 1992: középisk. leány diákotthont vezettek.” (777–778. p.)
Az egri főegyházmegye katolikus iskolái c. műben is szerepel. A Széchenyi úti elemi leányiskolában 
tanítottak.

48 Soproni orsolyita jubileumi évkönyv 1747–1997. [s.l., s.a., s.n.] 29. p.
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A tanévnyitó (Veni Sancte elhangzásával) és tanévzáró ünnepély (Te Deum elének-
lésével) keretet adott az iskolaévnek, megemlékeztek Szent Angéla és Szent Orsolya 
ünnepéről, a nemzeti ünnepeinkről és anyák napjáról. 

Az országgyűlés 1948. június 16-i ülésén elfogadta az Ortutay Gyula kultusz-
miniszter által beterjesztett 1948. évi 33. törvényt az egyházi iskolák államosításáról, 
minden vagyontárgyuk ellenszolgáltatás nélküli elvételéről. Óriási érték: épületek, 
telkek, felszerelések, könyvtárak, szertárak, alapítványok pénze jutott így a kommu-
nista párt irányította állam tulajdonába. 
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ÍRÁSOK A MAGYAR 
OLVASÁSKULTÚRÁRÓL

GEREBEN FERENC TANULMÁNYKÖTETE

SZAKÁL CSENGE1

Gereben Ferenc (2019): Boldogult olvasókoromban.  
Írások a magyar olvasáskultúráról. Budapest, L’ Harmattan. 

Az olvasáskultúra, olvasási szokás napjainkban a digitális eszközök innovációjának 
és az átalakuló olvasói igényeknek köszönhetően folyamatos változáson megy 
keresztül. Ki tudná jobban ezt, mint egy olvasáskutató?

Gereben Ferenc művelődésszociológiával, olvasás- és könyvtárszociológiával, 
illetve kisebbségszociológiával foglalkozó kutató, a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Bölcsészettudományi Karának nyugalmazott docense. Élete során eddig 
mintegy 250 szakközleménye, ezen belül 22 könyve jelent meg. Ebben a könyvben 
a több mint fél évszázados olvasáskutatói tapasztalatával szegődik idegenveze-
tőnkké, mi pedig a turisták lehetünk, akiket végigkísér egy korszakon, melyben 
az olvasáskultúra majdnem olyan nagy fordulatot vett, mint Gutenberg korában. 
Az előhangból megtudhatjuk, hogy az író örömmel fogadta régi kedves kollégái 
felkérését a könyv megalkotására, mely ürügyül szolgált a visszaemlékezésre. 
Az írásokból visszapillantást kaphat az olvasó többek között arra is, hogy milyen 
volt a magyar olvasáskultúra határon innen és határon túl. A szerző saját szerkesztői 
szerepét értelmezve egyfajta „öngyónásnak’ is szánja művét.

Gereben Ferenc önmagát „humán” szociológusként definiálja, mivel az irodalom 
nagyon közel áll hozzá. A Boldogult olvasókoromban címet Krúdy Gyula varázslatos 
világa ihlette. A könyv egyfajta lelki tükörként is szolgálhat, hiszen olyan irodalmi 
alkotásokat idéz meg, melyek az író szívéhez nagyon közel állnak, s nem kivétel ez 
alól a címet ihlető könyv sem, ami Gereben Ferenc legkedvesebb regénye a legkedve-
sebb írójától. A szerző e címadásával megkoronázza a tartalmat. A vallomásos 
jelleget erősíti, hogy bár különböző műfajú írásokkal találkozhatunk a műben, 
mindegyik a szerző és a kisebb-nagyobb hazánkban élő közösségünk olvasáskultú-
rájáról szól. A szerző olvasónaplóinak, verselemzéseinek, vagy a vele készült interjú-
nak köszönhetően még személyesebbé válik a kötet. 

1 Szakál Csenge egyetemi hallgató (MA), Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudomá-
nyi Tanszék, Debrecen
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A mai digitális korban könnyen megfeledkezünk a könyvek gyönyörű köntöséről. 
Kár lenne azonban, ha ebbe a hibába esnénk, és nem vennénk észre a borító és 
a tartalom közötti összefüggést. A képen a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár 
látható. A borítóválasztás szintén személyes vonatkozású, hiszen az író a Pannon-
halmi Bencés Gimnázium diákja volt egykoron, s az apátság párkányához – mely 
egyfajta menedéket jelentett számára – meghatározó olvasásélmények kötik. 

Véleményem szerint az ember könyvespolca tulajdonképpen egy tükör a szemé-
lyiségéről, mely által számos dolgot megtudhatunk az adott személyről. Ez az állítás 
igaz erre a könyvre is azzal a kiegészítéssel, hogy az olvasó egy percre sem marad 
egyedül, hanem az író segítséget nyújt önmaga megismerésére személyes vallomá-
sain keresztül. Egy egész életet átölelő munkásságról szóló könyv elemző bemutatása 
igen nehéz feladat, ennek következtében igyekeztem azokról a részekről részletesebb 
képet vázolni, melyek különösen megragadtak. 

Az „Olvasó voltam én is…” című fejezet olvasása során az író olvasóélményei 
alapján végig kísérhetjük személyiségfejlődését. A szerző kisgyermekkorától, 
kisiskolás korán át – az első olvasói élményei megszerzésétől – diák, valamint 
egyetemi évein keresztül eljuthatunk egészen a nyugdíjas kori „örömolvasói” 
időszakig. Bizonyára sokunk számára ismerős lehet az az elszomorító érzés, amint 
végignézünk a könyvespolcunkon és ráeszmélünk, hogy számos könyv olvasására 
csak részben vagy még egyáltalán nem került sor. Erről az érzésről az író is említést 
tesz, és az ő szavaival élve olvasókból „beleolvasók” lettünk a mai felgyorsult 
világban. Ennek az érzésnek a kiküszöbölésére születtek saját – már nyugdíjasként 
megírt – olvasónaplói, melyekből néhányba betekintést nyerhetünk ebben a fejezet-
ben.

A harmadik fejezet, ami az „Olvasáskultúránk a rendszerváltozás sodrában” címet 
viseli, leginkább olyan írásokat tartalmaz, amelyek a rendszerváltás környékén 
íródtak. Ebben a részben olvashatjuk az író egyik 1984-ben megjelent cikkét is, mely 
olyan fontos kérdést vet fel, mint az, hogy milyen tényezők befolyásolják azt, hogy 
az emberek személyes szükségletnek érezzék az olvasást, valamint szó van benne 
arról a megállapításról, mely szerint az emberek akkor vágynak leginkább az olva-
sásra, amikor vagy nagyon kevés vagy nagyon sok lehetőség nyílik erre számukra. 
Egy másik, 1997-ben megjelent cikkéből leginkább empirikus kutatási adatokkal 
találkozhatunk, melyek eredményéből megtudhatunk olyan összefüggéseket, mint 
a társadalmi helyzet és az olvasás, kultúra iránti igény kapcsolata, a családi struk-
túra hatása a család olvasói szokásaira, valamint a könyvtárfelhasználók összetétele 
és a társadalmi helyzetük kapcsolata. 

A „Nyelvében él a nemzet!” című fejezetben tulajdonképpen a határon túli 
magyarság körében végzett kutatási tapasztalatait olvashatjuk az írónak. Olvasha-
tunk itt összetartozást sugárzó vallomásokat határon élő magyaroktól arra vonatko-
zóan, hogy mit jelent számukra magyarnak lenni, de olvashatunk elszomorító 
tényeket is a magyar nyelv jelenéről, jövőjéről leginkább a határon túl élő magya-
rokra vonatkozóan. 
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Egy újabb parafrázis rejtőzik el az „Engedjétek hozzám a verseket” fejezetcím 
mögött, melyre kettős értelemben is tekinthetünk. Márk evangéliuma 10. fejezetének 
13–16. terjedő verseiben olvashatunk arról, amint Jézus megáldja a gyermekeket: 
„Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert 
ilyeneké az Isten országa.2” Elgondolásom szerint itt a farizeusok által „megvetett” 
gyermekek esete hasonlatos a versek ma már egyre inkább mellőzött helyzetéhez. 
Másfelől az irodalom világában a versek olyan picik, mint a mi világunkban a gyer-
mekek. Ebben a fejezetben rábukkanhatunk többek között olyan versekre, melyek 
meghatározó szerepet töltöttek, illetve töltenek be az író életében, így például 
olvashatunk Radnóti Miklós Razglednicák című versének elemzéséről, mely írásmű 
még 1969-ben jelent meg az Irodalomtörténet című folyóiratban, de ugyanakkor 
Pilinszky János és Nagy László verseinek elemzéseit, értelmezéseit is fellelhetjük itt.

A hatodik fejezetben az értékekről és az értékek és az olvasás viszonyáról olvasha-
tunk. Főként az 1990-es évek felmérési eredményeivel találkozhatunk itt, melyek 
különböző értékek hierarchiáját mutatják be a megkérdezett alanyok válaszai 
alapján. A fejezet harmadik tanulmánya a vallásosság és az olvasás, valamint 
a kultúra kapcsolatával foglalkozik.

Az utolsó – egyben számomra legkedvesebb – fejezetben érzékelhető a keretes 
szerkezet, hiszen itt ismét felbukkan az író érzelmi kötődése az olvasáshoz (mint 
ahogy a mű elején a Nemecsek Ernőnek írt „felütéssel” ez megtörtént). Egy „új 
világról” olvashatunk itt, ami a jelent és a jövőt jelenti, s leginkább olyan megállapí-
tásokat fogalmaz meg benne, melyek az „óvilágban” megvoltak, de az újból valószí-
nűleg hiányozni fognak. Ilyen „óvilági” motívum a klasszikusok „elöregedése”. 
A klasszikusok helyzetén kívül felmerül a napjainkat leginkább érintő dilemma: 
hagyományos vagy digitális olvasás? Ez a kérdés biztosan nagyon megosztó. Érvel-
hetnénk mind a kettő mellett, de egy biztos: a hagyományos könyv nyújtotta 
élményt semmi nem pótolja. Gereben Ferenc olvasáskutatóként ezt a kérdést is 
górcső alá veszi, s ebben a fejeztben érdekes tényeket olvashatunk a technikai 
eszközök rohamos fejlődésének eredményeként átalakuló olvasási szokásokról.

A sok helyen megbújó parafrázisok egyedi stílust kölcsönöznek a könyvnek, és 
az író szellemességére, humán műveltségére, kreativitására utalnak. Gereben Ferenc 
magával ragadó mesélő, a személyes történetein keresztül megszólítja a 21. század-
ban született, s a digitális világban felnőtt recenzenst, mert arra világít rá ebben 
a könyvben, hogy a szépirodalom valóban örök érték. A személyes vallomások révén 
bizonyítékokat kaphatunk arra, hogy egy jó könyv gyógyír lehet fájdalmas idősza-
kokban, élethelyzetekben, kizökkenthet a zajos világ zavarából, s elröpíthet egy 
békével teli világba, vagy akár a lelki társunkat is megtalálhatjuk a könyvek segítsé-
gével. 

2 Mk 10, 14.
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Könyvtárostanárok Egyesületének közleménye:

2020-BAN KTE EMLÉKÉRMET KAPTAK
A Könyvtárostanárok Egyesülete történeti elődje, az MKE Iskolai Könyvtárosok 
Szervezete húszéves jubileumi évfordulójára emlékezve szakmai elismerést kifejező 
díjat alapított 2006-ban. A felterjesztési határidőig, 2020. október 20-ig 25 felterjesz-
tés érkezett. Az életműdíjra 6, A könyvtárostanári hivatásért kategóriára 18, 
Az Egyesületért díjra 1 könyvtárostanár felterjesztése érkezett be. Az év ígéretes 
könyvtárostanára kategóriában nem érkezett felterjesztés, így a díjat nem osztot-
ták ki.

Az emlékérem kuratóriumának javaslata alapján a Könyvtárostanárok Egyesülete 
2020-ban az alábbi kollégákat tüntette ki. A kitüntetések átadására a KTE online 
Őszi Szakmai Napja keretében, 2020. november 17-én került sor.

A következő évi kitüntetésekre a felterjesztési határidő 2021. 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/emlekerem2020) lehet bővebben tájékozódni, 
ahonnan az ünnepélyes átadás videófelvétele és prezentációja is elérhetők.

KTE EMLÉKÉREM – ÉLETMŰDÍJ 
Rónyai Tünde

Rónyai Tünde negyven év könyvtárostanári pályafutását követően az idei tanévtől 
már nyugdíjasként továbbra is vezeti az Óbudai Árpád Gimnázium könyvtárát.

Az ELTE magyar nyelv és irodalom–könyvtár szakán szerzett középiskolai tanári 
diplomát. Könyvtárostanári pályáját a mai Kerék Utcai Általános Iskola és Gimnázi-
umban kezdte meg 1980-ban, majd 1986-tól az Árpád Gimnáziumban folytatta 
könyvtáros- és magyartanárként. 2006 és 2011 között az iskola egyik középvezetője 
volt. 2009 óta az iskolai minőségirányítási csoport vezetője, 2011 óta az iskolai 
tehetségpont koordinátora. Munkája eredményességét mutatja, hogy az iskolát 2012 
óta az Akkreditált Kiváló Tehetségpontok között tartják számon.

A Rónyai Tünde által vezetett közel 17 ezer kötetes és kreatív forrásszervező 
munkájának eredményeként folyamatosan bővülő könyvtár – Tünde úttörő munká-
jának köszönhetően – teljes egészében elektronikus, online katalógusban feltárt 
gyűjteménnyel rendelkezik, mely egyben az Óbudai Árpád Gimnázium Tudásköz-
pontja is. A könyvtár gyűjteménye rendkívül színes, dinamikusan fejlődő: raktári 
rendje pontos és rendszeresen ellenőrzött, a beszerzés mellett gondosan selejtez és 

http://www.ktep.hu/emlekerem2020
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válogat. Iskolai tankönyvfelelősként 20 éve vezeti a tankönyvrendeléssel, -kölcsön-
zéssel kapcsolatos feladatokat.

Kiváló adminisztratív és tervezőkészsége eredményeképp a könyvtár gondosan 
kidolgozott alapdokumentumai stabil támaszt jelentenek a mindennapi működés 
számára. Szakértői, szaktanácsadói tapasztalatával az egész iskola gazdagabbá válik.

Tünde alapelve, az „adatok helyett használható információk átadása” itt meg is 
valósul. Ezt segítik elő az országos szinten is élenjáró módon megszervezett 
könyvtárinformatikai tanórák. Óráira jellemző a módszertani sokszínűség: az IKT-
eszközök alkalmazása és alkalmaztatása, a projektmódszer, az önálló és kritikus 
forráshasználatra való nevelés, a játékos munkáltatás. A Mozaik munkaközösség 
vezetője, ebben a minőségében összefogja az iskolai könyvtár működését, a művé-
szeti nevelést, az etika, hit-és erkölcstan tantárgyakat.

Az általa működtetett könyvtár könyvtárpedagógiai tevékenysége nagyon 
sokszínű: a könyvtári órákon túl játékok, vetélkedők várják a diákokat, az általa 
évekig társszervezőként kísért magyar háziverseny sohasem nélkülözte a könyvtár-
használatra nevelést. A projektpedagógia módszereit alapul vevő iskolai alkotópályá-
zatnak – amelynek ötletgazdája és társszervezője – hasonlóképpen fontos bázisa 
az iskolai könyvtár. Könyvtárnépszerűsítő tevékenysége az említett programokon 
túl a könyvtári blog szerkesztésében, hirdetmények közzétételében, informatív belső 
levelezésében és a fenntartóval való kommunikációjában egyaránt tetten érhető. 
Vezetésével a könyvtár minden évben bekapcsolódik az iskolai könyvtárak nemzet-
közi hónapjába. Az iskolai programok tevékeny segítőjeként van jelen. Csak néhány 
példa: nyílt nap, Árpád Napok; a könyvtárban biztosít helyszínt szakóráknak, 
diákcsere-programoknak, filmkluboknak, vitaköröknek, az UNICEF-klubnak. 
Ebből is látszik, hogy könyvtára befogadó tér, felkarolja a kiemelten tehetséges vagy 
a közösségi életben is aktív diákokat ugyanúgy, mint akár a tanulmányi, akár 
a szociális szempontból leszakadó tanulókat.

Számos alkalommal indultak és értek el sikereket tanítványai a Bod Péter 
Országos Könyvtárhasználati Versenyen. Közülük Lővei Péter fővárosi 7. helyezést 
ért el a 2006/2007-es tanévben.

Szakmai pályája legjelentősebb eredményének a 2006-ban átadott új könyvtárhe-
lyiség és berendezés megtervezését, a könyvtári funkcióknak megfeleltethető 
területek kialakítását tekinti, e témában jelentős publikációi születtek. Ez az új 
könyvtári tér adott otthont 2010 októberében a Könyvtárostanárok Egyesülete Őszi 
Szakmai Napjának is.

Rónyai Tünde nemcsak a helyi iskolai közösség, de a nagyobb könyvtárostanári 
közösség ügyét is szívén viseli. 1982 és 2006 között vezette a III. kerület iskolai 
könyvtári munkaközösségét. 1997 óta iskolai könyvtári területen közoktatási 
szakértő, 2005-től könyvtári szakfelügyelőként is dolgozott és iskolai könyvtári 
szaktanácsadói képesítést szerzett. 2015-ben az Oktatási Hivatal Budapesti Pedagó-
giai Oktatási Központjának iskolai könyvtári szaktanácsadója, 2016-tól vezető 
szaktanácsadója. 2019 óta az ELTE vezetőtanára, mentortanára, támogató munkájá-
val már számos fiatal, a könyvtárostanári pályára készülő hallgató indulását segí-
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tette. Szaktanácsadóként szakmai Facebook-oldalt működtet, amelyben számos 
kolléga talált már választ szakmai problémáira. Rendszeres szervezője és előadója 
a könyvtárostanári továbbképzéseknek, a KTE Szellemi Műhelyeinek. A Szirén 
Integrált Könyvtári Rendszer kiváló ismerője és fejlesztője: tanfolyamai, előadásai 
a kezdő felhasználók számára hiánypótlóak.

A Könytárostanárok Egyesületének a kezdetektől tagja, 2008 óta az elnökség 
tagja: 2008 és 2010 között gazdálkodási felelősként, 2011 óta irattárosként segíti 
precíz, gondos és értő munkavégzésével az egyesület munkáját.

Rónyai Tünde szakmai igényességét a továbbképzéseken való folyamatos részvétel 
is mutatja. Pályáján a legkülönbözőbb pedagógiai és könyvtárszakmai témájú 
továbbképzéseken vett részt: módszertan, mentálhigiéné, digitális kompetenciák, 
tanulásfejlesztés, tehetséggondozás, tanulásmódszertan.

Szakmai munkáját számos alkalommal ismerték el oklevelekkel, iskolai és 
országos díjakkal.

A 2020. év KTE Emlékérem – Életműdíj díjazottja: Rónyai Tünde

Felterjesztője Kis Róbert, az Óbudai Árpád Gimnázium igazgatója, és kollégái, 
Buncsák Piroska és Kámán Veronika. A felterjesztést támogatta Tamás Ilona, 
az Észak-Budapesti Tankerületi Központ igazgatója.

KTE EMLÉKÉREM – A KÖNYVTÁROSTANÁRI HIVATÁSÉRT 
Jákliné Tilhof Ágnes

Jákliné Tilhof Ágnes Katalin könyvtár–matematika szakos általános iskolai tanári 
diplomáját a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán szerezte 1987-ben, azóta 
gyakorolja könyvtárostanári hivatását. Számítástechnika szakos középiskolai tanári 
diplomáját a Kossuth Lajos Tudományegyetemen 1992-ben vette át.

Huszonnégy éve dolgozik könyvtár és informatika szakos tanárként az Ajkai 
Bródy Imre Gimnáziumban. Szakmai ambícióját jelzi, hogy a könyvtár ma már több 
mint 33 ezres állományát a megyében elsők között dolgozta fel számítógépes 
rendszerben, és kezdte meg a számítógépes kölcsönzést. Nemcsak könyvtári szakte-
rületen, hanem széles körben fejleszti ismereteit, 2009-ben minőségfejlesztés 
szakirányú szakvizsgázott pedagógus képesítést szerzett a Budapesti Corvinus 
Egyetemen.

Sokirányú felkészültségét nevelő-oktató munkája során folyamatosan kamatoz-
tatja. Nagy súlyt helyez a könyvtári állomány rendszeres, a szakmai szempontokat 
figyelembe vevő bővítésére. Ehhez gyakran pályázati forrásokat is sikeresen igénybe 
vett.

A tanulók nyugodt könyvtári munkájának hátterét a 2014-ben befejeződött TIOP 
Könyvtárbővítési pályázattal igyekezett fejleszteni. E pályázat keretében a kolléganő 
aktív közreműködésével egy olvasóteremmel bővült a könyvtár, korszerű számítógé-
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pes parkot helyeztek el a könyvtárban, valamint a könyvtári állomány vonalkódo-
zása is megvalósult.

Következetesen figyel a könyvtár népszerűsítésére, évről-évre gazdag rendezvény-
sorozatot szervez az Iskolai Könyvtári Világhónap alkalmából. Könyvtári teadélutá-
nokat szervez, könyvtári csapatversenyt, plakát- és könyvjelző-készítő versenyt 
hirdet. Elindította a Legolvasottabb Osztály versenyt is. Többször rendezett városi 
könyvtárhasználati csapatversenyt 7–8. évfolyamosok számára. Költészet napja 
alkalmából vetélkedőt és kvízfeladatokat állít össze. Olvasásnépszerűsítés céljából 
„Vakrandi egy könyvvel” akciót is rendezett több alkalommal. Az ezekről az esemé-
nyekről szóló tudósításokat az iskola honlapján és a helyi médiában is rendszeresen 
megjelenteti. Az informatikaórák keretében a tanév során közel ötven könyvtárhasz-
nálati órát tart, ezzel is segíti a tanulók felkészülését a sikeres informatikaérettségire, 
a továbbtanulásra.

A tehetséges tanulókkal külön is foglalkozik. 1997 óta rendszeresen, eredménye-
sen készíti fel őket a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Versenyre. Ez idő alatt 
17 diákja jutott be az országos szóbeli fordulóba, a legjobb helyezéseik: 2003-ban 3., 
2017-ben 2., 2019-ben újból 3. hely.

A könyvtárosi tevékenységen túl részt vállal az informatikaoktatásban is. 
A Kozma László Országos Informatikai Csapatversenyen 2019-ben országos 
1. helyezést, az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen informatikából 
2020-ban az országos 14. helyet szerezték meg diákjai. 2019 szeptemberétől az iskola 
fizika–informatika munkaközösségének vezetője.

Könyvtárostanári tevékenysége túlmutat az iskola keretein: hosszú éveken át 
szervezte és vezette a város könyvtárostanári munkaközösségét. Számtalan tovább-
képzésen vett rész, amelyeken megszerzett ismereteit és a saját szakmai tudását, 
elképzeléseit folyamatosan megosztotta a munkaközössége tagjaival, ezzel is 
hozzájárulva a kollégák szakmai fejlődéséhez.

2019 novemberében sikeresen megvédte mesterpedagógusi pályázatát. Öt évre 
szóló mesterpedagógus-programjának megvalósítása is az iskolai könyvtár megújí-
tását, fejlesztését szolgálja. Tervei között szerepel vonzó könyvtári terek kialakítása, 
a könyvtár weboldalának megújítása, könyvtári blog létrehozása, valamint a verse-
nyekre való felkészítést, felkészülést segítő feladatgyűjtemény kiadása.

Szakmai munkájának megbecsüléseként többször kapott megyei elismerő 
oklevelet. 2011-ben Bródy-díjban, 2017-ben városi pedagógusnapi kitüntetésben 
részesült.

A 2020. év KTE emlékérem – A könyvtárostanári hivatásért díjazottja: Jákliné 
Tilhof Ágnes Katalin

Felterjesztője Mihályfi László, az Ajkai Bródy Imre Gimnázium igazgatója, a felter-
jesztést támogatták Haász Berta és Tulokné Mohacsek Ildikó intézményvezető-
helyettesek.
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KTE EMLÉKÉREM – AZ EGYESÜLETÉRT 
PANDUR EMESE

Pandur Emese pályakezdő informatikus könyvtárosként 2006-ban helyezkedett el 
jelenlegi iskolájában, a kadarkúti Jálics Ernő Általános Iskola, Alapfokú Művészeti 
Iskola és Kollégiumban.

A munkakezdése nem jelentette a tanulmányai befejezését, hiszen a Kaposvári 
Egyetemen szerzett diplomáját követően a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudo-
mányi Karán magyar–pedagógia BA, majd magyartanár–tantervfejlesztő tanár 
MA diplomát szerzett. Iskolájának pedagógiai tevékenységrendszerébe számos 
ponton kapcsolódik be, és így kapcsolja be az iskolai könyvtárat is, amellyel az isko-
laközösség építéséhez is hozzájárul. Szerkesztette az iskolaújságot, szervezte az isko-
larádió működését. Létrehozta és folyamatosan fejleszti az iskolai könyvtár honlap-
ját, amely hasznos információkkal látja el a pedagógusokat, diákokat egyaránt. 2019 
óta a diákönkormányzatot segítő pedagógus.

Gyakran játékos feladatokkal is meglepi a honlapot felkeresőket, a digitális 
oktatás alatt is naprakészen, játékos feladatokkal látta el az érdeklődőket. Nagy 
hangsúlyt fektet az olvasás megszerettetésére, a tanulás támogatására, kiemelt 
figyelmet fordítva az erősen hátrányos szociokulturális háttérrel rendelkező diákja-
ira. Az Útravaló ösztöndíjprogram mentoraként segíti is ezeket a gyerekeket. 
Munkájának fontos fókusza az esély megteremtése valamennyi diák számára. 
Ezt az iskolai kereteken túl is feladatának érzi, ezért bekapcsolódott a Tanodaprog-
ramba is.

Minden lehetőséget megragad a szakmai fejlődésre: továbbképzéseken sajátította 
el az interaktív tábla használatát, a digitális tananyagok készítésének módszertanát, 
a közösségi vita, a drámapedagógia és a tevékenységközpontú pedagógia elméletét és 
gyakorlatát, az integrációra érzékenyítő módszereket. Mindezek mellett az erkölcs-
tan oktatásához szükséges képzést végzett, tehetséggondozó szakirányú pedagógus 
szakvizsgát tett, 2020-ban fejlesztő biblioterapeuta végzettséget szerzett. Az én 
könyvtáram c. projekt keretében a tanulást támogató könyvtári szolgáltatások 
területén fejlesztette ismereteit.

Pályakezdésétől fogva meghatározó szerepet játszik munkájában a tudásmegosz-
tás, a könyvtári kapcsolatépítés, a szakmai együttműködésre törekvés. Több 
TÁMOP pályázatban működött közre, a Nevelési Tudásdepó-expresszhez kapcsoló-
dóan két szakmai anyaga is felkerült az OPKM honlapjára. A TÁMOP 3.1.15. 
keretében pedig azon kevesek közé tartozott, akik vállalta, hogy az iskolai könyvtára 
tudásmenedzsment funkcióját erősítő gyakorlatot fejleszt.

Diákjai 2014-ben a Kolibri Kiadó Tündérkönyvtáros díjára jelölték, amelyet el is 
nyert. 2017-ben szintén diákjai és kollégái szavazata alapján iskolájáért végzett 
munkájáért kiérdemelte a Jálics-plakettet. 2019-ben a Tempus Közalapítvány 
Digitális pedagógus díjával jutalmazták munkájáért.
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Pandur Emese 2013 óta tagja a Könyvtárostanárok Egyesületének. Tagként 
aktívan kihasználta az egyesület biztosította lehetőségeket: számos egyesületi 
pályázaton indult diákjaival (2010: Tervezz könyvtárat megosztott 1. helyezés, 2017. 
Kultúrák találkozása – 3. helyezést értek el), és a könyvtárostanári szakmai pályáza-
tokon is rendszeresen jelentkezett pályaművekkel. Ennek köszönhetően munkáit 
az egyesületi kiadványokban publikáltuk. 

2017-ben kapcsolódott be az elnökség munkájába. Ez először elnökségi póttagsá-
got jelentett, majd az elnökségi ciklus közben megüresedő pályázati felelősi feladato-
kat vette át, hogy az egyesület munkájának folyamatosságát biztosíthassuk. Ez 
a terület azóta gördülékenyen működik. Napi kapcsolatot tart a különböző pályáza-
tokat kiíró szervezetekkel, a felmerülő kérdéseket, problémákat hatékonyan meg-
oldja. Aktív a pályázatfigyelésben, új pályázati területek kipróbálásában. Segíti 
a pályázatok szakmai, gazdasági háttéranyagának elkészítését is. Figyel a határidőkre. 
Pontosan és precízen biztosítja a pályázati anyagok adminisztrációs hátterét is.

Előadóként, műhelyvezetőként is kipróbálta magát a KTE és más szervezetek 
rendezvényein. Iskolai könyvtári tapasztalatából, a testvériskolai, nemzetközi iskolai 
könyvtári programok ötleteiből kiindulva hozta létre 2017-ben – és azóta is szer-
vezi – az egyesület védnöksége alatt a testvérkönyvtári programot. Célja, hogy 
az ország és a határokon túl működő iskolai könyvtárak kapcsolatba lépjenek 
egymással, tapasztalataikat, innovációikat megosszák, erősítsék tevékenységrendsze-
rüket, támogassák egymást az olvasóvá, könyvtárhasználóvá nevelésben. Jelenleg 
már 59 iskola (általános iskola, gimnázium, szakgimnázium) könyvtára kapcsoló-
dott be a programba. Az érdeklődők közös pályázatokon, továbbképzéseken vehet-
nek részt. Diákpályázat keretében készült el a program logója, és számos lehetőséget 
kínál a program a diákok kapcsolatépítésére is. Emese elkészítette és naprakészen 
működteti a testvérkönyvtárak honlapját és blogját. Folyamatosan keresi, tervezi 
a fejlesztés lehetőségét: kapcsolatot alakított ki a Tempus Közalapítvány e-Twinning 
programjával, ösztönzi a határon túli iskolai könyvtárakkal való kapcsolatfelvételt.

Ötleteivel, javaslataival, nagyfokú lelkesedésével, kitartó munkájával folyamato-
san hozzájárul az elnökség és az egyesület munkájához, az iskolai könyvtári munka 
országos elismertetéséhez.

2020-ban a KTE emlékérem – az egyesületért kategóriában díjazottja: Pandur 
Emese.

Felterjesztője a KTE elnöksége nevében Simon Krisztina elnök.

KTE EMLÉKÉREM – AZ ÉV ÍGÉRETES KÖNYVTÁROSTANÁRA

2020-ban felterjesztés hiányában ezt a díjat nem osztottuk ki. 



A sümegi Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium  
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény könyvtárának kincseiből

A képek Tölgyesi József A sümegi Kisfaludy-gimnázium könyvkincsei  
az 1500–1600-as évekből című tanulmányához kapcsolódnak.

Theodore Bibliander svájci 
humanista teológus, 
a reformációban Zwingli 
követőjének Machumetis… 
című műve 1550-ből

Ägidius Hunnius (1550–1603) német 
evangélikus teológus. 
A könyvtár gyűjteményének része 
1606-os kiadású Operum 
Latinorum… című műve.

Christian Matthiae (1584–1655) 
német evangélikus teológus 
Theatrum historicum theoretico-
practicum… című műve 1694-ből.

Johann Schöner (1477–1547) 
teológus, nürnbergi egyetemi 
tanár, természettudós Opera 
mathematica… című műve 
1551-ből.

Az oxfordi Radcliffe Camerát ábrázoló rézmetszet.  
A könyvtárépület 1748-ra készült el ún. palladiánus stílusban.
Radcliffe Camera, Oxford: panoramic view with All Souls College, Brasenose College and the Bodleian 
Library. Line engraving.

Wellcome Library, London: V0014214 Radcliffe Camera, Oxford: panoramic view with All Soul’s Col

Az oxfordi All Souls College Codrington Könyvtár külső megjelenése.  
A könyvtárépület 1751-re készült el neogótikus stílusban.
Godot13 (2014): UK-2014-Oxford-All Souls College 02.jpg

A képek Pallos Zsuzsanna A könyvtárépítészet évszázadai című tanulmányához kapcsolódnak.
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Ramassetter Vince otthonában (1866 körül). A sümegi jómódú 
polgár támogatta és pénzadományával segítette az új iskola 
létrehozását a városban.
Kisfaludy Múzeum, Sümeg; Guzmicsdani (2007):  
Ramassetter Vince portréja 1.jpg

A kép Tölgyesi József A sümegi Kisfaludy-gimnázium könyvkincsei 
az 1500–1600-as évekből című tanulmányához kapcsolódik.




